
PLEIDLEISIWCH
Daw rhifyn nesaf yr Eco o'r
wasg NOS IAU, MAl laC. Dyna
befyd fydd dyddiad yr Etholiad
Cyffiedinol. Mae'r Eco'o annog
ei boll ddarlleowyr i fwrw eu
pleidlais gan goflo mor bwysig
fydd y canJyniad ar gyfer y
bJynyddoedd nesaf.

ECO SOUND
Mae'r cwmni fydd yn gyfrifol
am yr arbrawf 0 ddarlledu
rhaglenni radio ym mro'r Eco
dros y mis nesaf yn edrych
ymlaen yn arw at y sialens.

Dyma'r tro eyntaf erioed i
drwydded darlledu ar gyfer radio
lIeol gael ei gosod yn benodol ar
gyfer dalgylch un 0 bapurau bro
Cyrnru. Penderfynodd y Cyngor
Darlledu Anrnbynnol sefydlu y
gwasanaeth cyntaf 0 'I fath ym mro'r
Eco oherwydd bod cylchrediad uehel
yr Eeo yn profi bod cynulleidfa
barod yn yr ardal.
Ni fydd yr orsaf ar ei thraed yn

llawn tan ganol 1998, ond bydd y
mis nesaf yn rhoi cyfle isicrhau bod
y deehnoleg angenrheidiol ar gael yn
IJeol. Bydd yn gyfle hefyd iun cwmni
sy'n gobeithio gwneud cais am y
drwydded ennill profiad gwenhfawr
wrth wynebu'r her 0 ddarlledu
drwy'r dydd yn ystod y mis nesaf.
Sefydlwyd ewmni Eeo Sound yn
arbennig ar gyfer ymgeisio am y
drwydded, a bu'r criw brwdfrydig 0
weithwyr gwirfoddol yn brysur ers
wythnosau yn trefnu rhaglenni ae )011
paratoi eiternau ar gyfer y rrus 0
ddarlledu a all fod yn gam pwysig
ruag at sicrhau'r drwydded darlledu.

Dyvvedodd Huw Powys ar ran Eeo
Sound y bydd rhaglenni'r orsaf
newydd yn lleol a ehartrefol.
'Byddum )'n dod a radio i ganol y bobol.
Yn tcahanol , Radio Cymru sy'n
ymuield a'r ardal umaaun yn y peduiar
amser, bydd Eco Sound yn darlledu o'r
fro I bobol y fro bob dydd. Bydd modd
i111 !J)1arJod a phob/ wren eu guiaul: ac
yn y siopau. Bydd etn rhaglen fyunog
~v'"y pnaum yn gallu duieud wrlhy g'liJr
beth fydd et turatg wed; el brynu iddo
yl1 )' stop ar gyfer ei de. Byddum mor
gartrefol d hynny 0 ran cynnwys ac
ardduil. '
Bydd y gwasanaeth yn cael lansio

ddydd LIun, Mawrth 31, efo'r
ewmni yn darlledu rhaglenni 'mud'
na fydd yn eael eu darlledu, ond a
fydd yn rhoi cyfle i wneud unrhyw
newidiadau munud olaf i'r offer.
Bydd y gwasanaeth i'w glywed am y
tro cyntaf y bore eanlynol am 7.30
o'r gloch ar FM107.9-10B.2. Fel
dywed taflenni hysbysebu'r orsaf
'Dowch rownd ... at Eco Sound'.

dechrau yn Ysgol Brynrefail yrn mis Medi. Mae'n
dal i ymweld ag Ysbyry Alder Hey, Lerpwl, bob
tri mis er mwyn i'r meddygon gadw golwg arno,
ond mae'n cryfhau bob dydd erbyn hyn. Arwydd
clir 0 hynny yw'r ffaith ei fod wedi ailddechrau
chwarae pel-droed, ac os edrychwch chi'n fanwl
ar y llun 0 dim pel-droed Ysgol Brynrefail ar y
dudalen hon fc welwch fod Keith yn aelod o'r
garfan sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Cwpan
Cymru. Mae'r esgidiau pel-droed Predator a
addawyd iddo gan ei rieni pan oedd yr afiechyd
ar ei waethaf bellach yn eiddo iddo.

Aeth rhieni Keith, Gwilyrn a Margaret, gydag
ef i Lundain i'r serernoni. Roedd noddwyr yr
Anrhydeddau, cwmni McDonalds, wedi trefnu
bod y plant a'u rhieru yn aros dros nos yng
ngwesty'r Tower Thistle ac roedd bysiau yn eu
cludo oddi yno i'r ganolfan Gynadleddau. Yn
ogystal a thlws arbennig cafodd Keith lyfr yn
cynnwys lluniau'r plant a anrhydeddwyd, cloc a
sach a chap. A'r wythnos ddiwethaf roedd
McDonalds wedi trefnu parti arbennig ar gyfer
Keith a'i dculu ym mwyty'r cwmni yn Llandudno.

Dywed Keith iddo fwynhau ei hun yn fawr yn
Llundain. Mae ei rieni yn gobeithio y bydd y fIordd
y mae ef wcdi gwella cystal yn rhoi gobaith i
deuluoedd craill sydd mewn sefyllfaoedd tebyg.

Llongyfarchiadau mawr i Keith ar dderbyn yr
anrhydedd.

Mae'r Sercmoni Anrhydeddu arbennig hon
wedi'i chynnal yn flynyddol dros y pymtheg
mlynedd ddiwethaf. Cyflwynir yr anrhydeddau i
blant sydd wedi dangos dewrder a phenderfyniad
anghyffredin yn wyneb anabledd neu salwch mawr;
ac i blant sydd wedi helpu eraill mewn unrhyw
fodd, fel codi arian at elusennau, neu bod 0 gefn
i'w teulu mewn adegau anodd iawn. Gwraig o'r
enw Julie Fisher oedd sylfaenydd yr Anrhydeddau.
Bob Holnes, a fu'n cyflwyno'r rhaglen 'Block
busters' ar y teledu oedd yn llywio'r seremoni.

Enwebwyd 3,000 0 blant ar gyfer Anrhydeddau
eleni, ac o'r rheiny y dewiswyd y 150 a wahoddwyd
i Lundain. Cafodd Keith ei enwebu gan ei fam
fedydd, Mrs Jean Bellini, Eithin Duon, Llanrug a
hynny ar sail y dewrder mawr a ddangosodd yn
ystod cyfnod 0 salwch mawr. Derbyniodd Keith
driniacth 1 diwmor yr ymennydd ym mis Rhagfyr
1995, a dilynwyd hynny gan dnruaeth cemotherapi
a radiotherapi. Yng ngeiriad yr enwebiad: 'Mae
Keith wedi cydweithredu'ri llawn a'r holl
driniaethau ac wedi aros mor hwyliog ac annwyl
ag crioed. Mae wedi brwydro'n hir a chaled ac yr
oedd ei ddoctoriaid yn falcb o 'i weld yn
ailddechrau yn yr ysgol ym mis Medi. Mae Keith
yn llawn deilwng o'r Anrhydedd ac yn ysbrydiaeth
i bawb.'

Mae pawb 0 gyfeillion Keith yn falch o'i weld
wedi gwella a chryfbau yn ystod y misoedd
diwcthaf. Nid yw wedi colli diWIIIOd 0 ysgol ers

( ;.;

Cafodd Keith Williams, Bryn, Cwm-y-glo, ei anrhydeddu mewn seremoni arbennig
yn Llundain yn ddiweddar. Yr oedd yn un o'r 1500 blant a dderbyniodd anrhydedd
'Child of Achievement' yng Nghanolfan Gynadleddau'r Frenhines Elisabeth II, ar
Chwefror 5. YPrifWeinidog, John Major, oedd yn cytlwyno'r anrhydeddau i'r plant.
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Richard Lloyd Jones

Huw Ce;r;og

Ken Taylor

Bobyn Ddau
Bydd tri 0 fro'r Eco yn cymryd rhan
mewn cwis newydd noswei thiol a
fydd yn cychwyn ar S4C nos Lun,
Mawnh 31. Cynhyrchwyd y gyfres
'Bob yn Ddau' gan Gwmni'r Castell,
Bae Colwyn. Gobeithio na fydd y
lluniau byn o'r tri, Huw Ceiriog,
Caeathro; Ken Taylor, Bethel; a
Richard Uoyd Jones, Bethel, yn rhoi
gormod 0 syniad i chi 0 sut hwyl
gafodd y trio Bydd RIchard ar raglen
Ebrill 7, Huw ar Ebrill 9 a Ken ar
Ebrill 10.

Pwyllgor Cronfa Goffa
Dafydd Orwig

Gwyl Ddewi 1997
Annwyl Gyfeillion.
Fe wyr Cymru gyfan am gyfraniad
arbennig y diweddar Gynghorydd
Dafydd Orwig i'w genedl, ei hiaith a'i
diwvlliant. Bu'n weithiwr dyfal a di
flino dros sawl agwedd 0 fywyd
Cymru, nid yn unig yma yn Nyffryn
Ogwen, ond hefyd ar raddfa gened
laethol a thu hwnt. .

Ers ei farwolaeth cyn-amserol ym
mis Tachwedd bu teirnlad cryf y
dyltd cottau bywyd a gwaith y
cymwynaswr unigryw hwn mewn
modd teilwng a pharhaol.

Gyda hyn mewn golwg, galwyd
cyfarfod 0 gynrychiolwyr mudiadau
a chymdeithasau yr oedd Dafydd
Orwig ynglyn a hwy, ac fe ffurfiwyd
'Pwyllgor Cronfa Goffa Dafydd
Orwig'. Mae'r pwyllgor ar hyn 0 bryd
yn ystyried nifer 0 awgrymiadau
ynglyn a ffurf y cottad, ac fe fydd y
manylion ar gael yn y dyfodol agos.

Yn y cyfamser gwahoddir chwi yn
gynnes lawn i anfon cyfraniadau,
bach neu fawr, i gyfrif 'Cronfa
Dafydd Orwig' sydd eisoes wedi ei
agor gyda Bane y Midland, 84 Stryd
Fawr, Bethesda, Gwynedd LL57
3AP (COd: 40 09 03. Rhif y Cyfrif:
31409360), neu at drysorydd y
Gronfa, Mr Alun Ogwen Jones,
Teg1an, Coetmor, Bethesda,
Gwynedd Ll57 3DR.

Mae croeso i chwi gyfeirio unrhyw
ymholiad ataf fi, neu at un 0 gyd
ysgrifenyddion y pwyllgor, sef Mrs
C. M. Jeffries, 1 Tan-y-bryn,
Tregarth, Bangor, Gwynedd ll57
4PY (01248) 600754, neu Mrs
Rhiannon Rowlands, Uwydiarth, Tal
y-cae, Tregarth, Bangor, Gwynedd
(01248) 601094.

STRYD FAWR, LLANBERIS 870840

TACHWEDD 27 CAEATHRO

MAE CAMERAu VR ECO AR GAEL GAN V CANLVNOL:
BETHEL: Richard LI. ~onea, 6 Y Dd61(01248) 670115
WAUNFAWR: Heul\Nen Huws, Argoed (01286) 650556

DEINIOLEN: Valmai Williams, Hafle, 2 Rhea y Faenol (01286) 871174
LLANBERIS: ~ohn Pritchard, Cllfynydd (01286) 872390

GARTH MAELOG
PET CENTREAND GROOMING SALON

Annwyl Gyfeillion,
'Rwyf elem wedi cael y fraint 0
f 'ethol yn Llywydd Ffederasiwn
Ffermwyr leuaioc Eryri ac 'rwyf, fel
sawl un ohonoch, wedi elwa'n
aruthrol 0 fod yn aelod o'r Mudrad
clodwiw hwn.

Gyda thoriadau cyson yng nghyllid
lIywodraeth leo I mae'r grantiau a
delir i'r Mudiad wedi gostwng yn
sylweddol ac mae sefyllfa ariannol y
Ffederasiwn yn fregus iawn ar hyn
o bryd.

Yn sgil hyn 'rwyf wedi lansio 'Apel
y Llywydd' i geisio codi arian ac fe'ch
gwahoddir chwi i gyfrannu drwy
roddion, nawddogaeth, neu drwy
ymaelodi a'r Clwb 400. Mae bwriad
gennym hefyd I sefydlu cynllun
cyfamodi.

Syniad arall sydd gennyf yw gweld
a oes yna ddiddordeb gan gyn
aelodau i sefydlu 'Cymdeithas Cyn
aelodau a Charedigion y Mudiad' eto
i godi arian i'r Mudiad.

Edrychaf ymlaen i glywed
gennych.

Yr eiddoch yn gywir,

DOROTHY ROBERTS
Berw, Caerhun, Conwy

(01492) 650847

Sefyllfa fragus
Ffederasiwn Ffermwyr

leuainc Eryri

Bydd angen swm sylweddol 0
arian i wneud cottad teilwng i un
o fawrion ein cenedl. Ein braint
nl 011 fydd cael dang os ein
gwerthfawrogiad 0'1 gyfraniad ef
drwy ein cyfraniadau ni.

Yn gywir lawn,
NEVILLE HUGHES (Cadeirydd)

Bryn Ffrydlas
14 Ffordd Pant, Bethesda

Gwynedd LL57 3PA
(01248) 600853
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Mrs Ann Evans
Mr Gwllym Evans
Mr Clive James
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871259
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(01248) 670726

Mr W. O. Roberts
Mrs L. P. Roberts-Williams
Mr Geraint Ellis
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DYDDIAD A LLEOLIAD PLYGU'R ECO
Trefnydd Plygu: Mrs Shioned Griffith, Pantafon, Waunfawr, (01286)650570

Molchi, cribo a chlipio
cwn a chathod
o bob math

gan arbenigwyr

Bwyd ac anghenion
Anifeiliaid anwes bychan

Pysgod dwr oer
Offer pysgota
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V RHIFVN NESAF
Daw'r rhifyn nesaf o'r wasg

NOS IAU, MAl 1
Deunydd i law'r

golygyddion perthnasol
NOS LUN, EBRILL 21
Os gwelwch yn dda

PENISARWAUN: Mrs Ann Evans,
Sycharth (872407)
TAN·Y-COEO: MISSAnwen Parry, Ael
y-Bryn (872276)
WAUNFAWR: Mrs Nan Roberts,
Pantafon, Waunfawr (650570)

Mrs Margaret Cynfi Griffith, Cynfi,
Oeiniolen (870394)
FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed.
Llanrug (677263)
DATBl YGU llUNIAU
Bryn Jones. Elidir, Alit Dewi.
Bangor (01248) 353337 neu 871925
TREFNYDD HYSBYSEBION
John Roberts, Bedw Gwynion.
Llanrug (675605)
TREFNYDD BWNOElU
Ann Gibbins, lodj Plas Tirion. Pontrug
(673696)
TREFNYOD ARIANNOl
Goronwy Hughes. Eithlnoq. 14 Afon
Rhos, llanrug (674839)
TREFNVDO GWERTHIANT POST
Mrs Olwen llywelyn, Pant Afon Bach
llanrug (650200)
TREFNVOO Pl YGU
Shioned Griffith (650570)

GOHEBWYR PENTREFI
Dyma', bobl I gysylltu A nhw

yn eich ardaloedd.
BETHEL: Geraint Elis, Cilgeran
(01248 670726)
BRYNREFAll: Mrs Lowri Prys Roberts
Wilhams, Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO: Clive James, Hafan, Bryn
Gwna (677438)
CEUNANT; Tryston a Sioned larsen,
Bodafon, Ceunant (660799)
CWM·Y-GlO: Mrs Iris Rowlands,
Glanrafon (872275)
OEINIOlEN: W. O. Williams,
6 Rhydfadog, Deiniolen (871259)
OINORWIG: Glyn Tornes. Pen y
Bwlch. Olnorwig (870576)
llANBERIS: Gwyneth ae Eifion
Roberts. Beews Eryri (870491)
llANRUG: Eryl Roberts, 3 Bryn
Moelyn (675384)
NANT PERIS:

OYOOIAOUR Y MIS

GOl YGYOO CHWARAEON
Richard LI. Jones, 5 Y DdOI. Bethel.
(01248) 670115

Golygyddol:
JOHN PRITCHARD

CILFYNYDD, LLANBERIS
Ff6n: (01286) 872390

IWAN ROBERTS
LLEIFIOR, llANRUG

Ff6n: (01286) 675649

Cadelrydd Pwyllgor llywio:
ARWEL JONES

CAE EBONI, PENISARWAUN
FfOn: (01286) 871274

SWVDDOGION A GOHEBWVR

Cyhoeddwyd gyd. chymOf1h
Cymd.ith •• G.Jfyddydllu

Gogiedd Cymru

ArgrlJffwyd g.n WIJ8gGwynedd
C/byn, CIHII'n.rfon
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Mae cyn-ddisgybl 0 Ysgol
Brynrefail, Uanrug, wedi derbyn
grant 0 £6,000 gan Gyngor y
Celfyddydau i'w ryddhau o'i
ddyletswyddau fel y gall gwblhau
ei nofel gyntaf.
Broder 0 Fethel yw Euron

Griffith sy'n byw bellach yng
Nghaerdydd ac yn gweithio ar ei
liwt ei hun fel darlledwr, awdur
a sgriptiwr. Mae o'n un o'r bobl
lwcus sy'n pacio'i fag yn amI i
grwydro pellafoedd daear i
wneud rhaglenni gwyliau.

Mae Euron ar fin cwblhau ei
radd M.A. ym Mhrifysgol
Morgannwg ac mae 0 hefyd yn
darlithydd achlysurol yn y coleg.
Cyhoeddodd nifer 0 straeon
byrion yn y New Welsh Review ,---------------------------------------

~eric~n::~d. cylchgronau Cofio Gwenallt . . . yng Nghlwt-y-bont
Yn ddiweddar mae Euron

wedi yrnddiddori mewn dysgu
Siapanaeg ac mae o'n
gobeithio'n ddistaw bach cael
pacio'i fag a'i chychwyn hi am
Japan yn ystod y gyfres nesaf 0
'Pacio' .

'Ond, cofiwch hyn,' rneddai
Euron, 'dydi paratoi rhaglenni
gwyliau ddim yn wyliau. Mae
o'n waith caled a blinedig.
Cyrraedd ar 61 taith 0 tua deng
awr neu fwy ac yna dechrau
ffilmio 0 fewn dwyawr.'

Mae Amgueddfa Lechi Cymru
yn 25 oed eleni. Inodi'r ach1ysur
bydd sawl atyniad yn ystod y Rali
Geir a gynhelir ar Ebrill 19 a 20.
Ynogystal a'r Rali a drefnir ar y
cyd a Thwristiaeth Gogledd
Cymru ceir cyngerdd ac
arddangosfa tan gwyllt. Bydd
Mary Lloyd Davies ac Annette
Bryn Parri i'w clywed yn y
cyngerdd yngbyd a Thelynwyr
Gwynedd-Men a Seindorf
Deiniolen. Ni chodir tal
mynediad. Dechreuir y cyngerdd
am 7.30 o'r gloch a bydd y tan
gwyllt dros Lyn Padam i'w weld
am 8.30 c 'r gloch. Maer
Arngueddfa yn falch 0 wahodd
trigolion y fro i ymuno yn y
dathliadau. Mae'n amlwg yn
gyfnod cyffrous i'r Amgueddfa 0
gofio'r cyhoeddiad diweddar a
wnaed am y grant 0 £ 1.6 miliwn
o gronfa'r Loteri.

Penwythnos
Mawr

•prosiect.
Cefnogwyd y cynllun gan

Gyngor Sir Ceredigion, Prifysgol
Cymru a llu 0 sefydliadau,
mudiadau ac unigolion ledled
Cymru.
Dadorchuddiwyd y gofeb gan

weddw a gor-wyrion y bardd.

gynhyrchu'r cylchgrawn yn
rheolaidd. Siawns felly na fydd
ambell un ohonynt yo magu
profiad ar gyfer cyfrannu at
gynnal Eco'r Wyddfa maes 0 law
hefyd.

Dymunwn yn dda iddynt yn y
gystadleuaeth a gobeithiwn gael
adrodd am eu llwyddiant.

ychwanegol i'r plant gan mai
rhifyn Saesneg a baratowyd.
Cynbyrchwyd rhifynnau lliw i'w
hanfon i'r beimiaid.

Dymunwn yn dda i'r plant gan
obeithio y bydd y cylchgrawn yn
plesio'r beimiaid.
Mae'r plant yn cael profiad

gwerthfawr iawn 0 fyd busnes yn
ogystal a newyddiaduriaeth wrth

... :.,.

mewn Llenyddiaeth.
eMae'r plac coffa yn rhyuibeth y

gall Cymru gyfan fod yn falch
ohoni, ac mae Mr WiLliams - 0
gwmni Crefft Elidir, Llanberis -
i'w longyfarch am greu crefftuiaith
arbennig 0 gain a theilum, J meddai
Mr Lynn Owen- Rees, trefnydd y

. 1'3I;q..f:.·....Ii~
-~fj.....s· itI;=__1ii3 'lIJ >+

Gwilym Williams, Crefft Etidlr, gyda'r plac coffa i Gwenallt.
Uun: PAUL SIVYER

fUTon (canol) yn ttitmto yn Beijing. Y tu 61iddo mae', Ddinas Wahareddig.

• •

Gwr 0 Ddeiniolen a ddewiswyd
i lunio'r plac coffa iGwenallt, a
ddadorchuddiwyd mewn
seremoni yn Aberystwyth ar 15
Mawrth.

Mae'r gofeb llechen las y bu
Mr Gwilym Williams, Bryn Teg,
Clwt-y-bont yn gweithio ami ers
rhai wythnos bellach wedi'i
gosod ar Rhyd-y-mor, Pen
parcau, y tY a fu'n gartref i'r
bardd rhwng 1935 a 1968.

Prynodd Gwenallt y tY pan
oedd yn cael ei adeiladu, rai
blynyddoedd ar 61 iddo gael ei
benodi yn ddarlithydd Cymraeg

I yng Ngholeg y Brifysgol
Aberystwyth yn 1927 - )'
tlwyddyn ar 61 iddo ennill Cadair
Eisteddfod Genedlaethol
Abertawe. Yn 1931 cipiodd
Gadair Eisteddfod GenedJaetbol
Bangor am ei awdl 'Breuddwyd
y Bardd'.

Dyrchafwyd ef yn Ddarlithydd
Hyn ac yn Ddarllenydd, a
rhoddodd Prifysgol Cymru iddo
radd anrhydeddus Doethur

Pinacl y teithio? 'WeI mae pob
taith yn ddiddorol ac mae yna
dipyn 0 wahaniaeth rhwng
Ynysoedd y Shetlands a
Hollywood. Roedd hi'n agoriad
llygad i mi gael yrnweld a China
ac yn brofiad arbennig i gael
dreifio car ar (The Streets of San
Francisco' a chroesi'r Golden
Gate Bridge. Fe fwynheais fy
hun yng Nghonwy hefyd. Wrth
gwrs mae rhai teithiau yn fwy
blinedig nag eraill, ond mae pob
un yn ddiddorol ac mae 0 'n gyfle
i gael cip sydyn ar wahanol
rannau o'r hen fyd yma. Dwi'n
hoffi dod n61 iGaerdydd hefyd
a chael hamdden i sgwennu.'

Mae plant Ysgol Dolbadam,
Llanberis, wedi cynhyrchu rhifyn
arbennig 0 gylchgrawn yr ysgol
ar gyfer cystadleuaeth flynyddol
a drefnir gan y Daily Telegraph.
Mae ysgolion 0 bob rhan 0
wledydd Prydain yn cymryd rhan
yn y gystadleuaeth.

Cyhoeddwyd y cylchgrawn
Dolbadarn bob hanner tyrnor ers
dwy flynedd bellach, a cheir
ynddo newyddion am yr y5g01yo
ogystal ag enghreifftiau '0 waith
ysgol y plant. Mae ynddo hefyd
ddigon 0 bosau a chystadlaethau.

Plant y dosbarth hynaf sy'n
gyfrifol am y cylchgrawn. Fel
unrhyw bapur arall mae gan y
cyJchgrawn ei olygyddion a'i
swyddogion ei hunan sy 'n
gyfrifol am yr holl waitb golygu,
argraffu a gwerthu. Roedd
cynhyrchu rhifyn arbennig ar
gyfer y gystadleuaeth yn her

Egin
Olygyddion

CYSYLLTWCHA
GOHEBWR(WRAIG)
EICH PENTREF

PEIDIWCH A
GORI AR STORI
ANFONWCHHI

I'R ECO

£6,000 i Awdur Lleol



CDH
Ymgynghorwyr Ariannol

Annlbynnot Ueol f .. fydlwyd 1974)

FfOn: (01248) 355055

Pa un o'r rhain sydd
bwysfcaf?
YSWIRIO EICH TV (I arbed

coiled I chi);
YSWIRIO EICH CAR (I arbed

coiled i chi); neu
YSWIRIO aca BYWYD (i
arbed coiled I'ch teulul

Cysylttwch Af, isod I weld mor
rhad yw cost yawlrlant gyda CDH

Andre (BetheI/Llenberi.)
Bryn (M6n)

Euryn (Caornarion a'r cylch)
John Eiflon (Panlaarwaun)

Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol

Cerrig 0 bob
math ar gael
Ffon: (01286)
672898 (dydd)
676285 (nos)

~

YSGWAR
LLANRUG

J.M.
JONES

A'I FEIBION
GWAITH
CERRIG
BEDDAU

TEIMLAD
Caf y teimlad weithiau ar fy nhaith drwy'r byd
Fod y golau eoch yn f'erbyn 0 hyd.

Ar gylch-dro sbageti rwy'n troi ac yn troi
Heb obaith i f'enaid cythryblus gael ffoi.

Ffoi 0 swn cyrn yn herio cyrn,
A phrysurdeb gwallgof trafnidiaeth chwym.

Troi yn fy unfan yn foddfa 0 chwys
Dan wawd cyfarchion arwyddion dau fys,

Cyn gwibio'n rhyfygus dros rwydwaith 0 ffyrdd
I ehwilio yn ofer am y golau gwyrdd.

SELWYN GRIFFITH

naill yo eiddo i Marstons a'r lla11
i Greenall Whitley,

Roedd Greenall Whitley,
perchnogion y Vaynol Arms, yn
hawlio iawndal 0 £ 1,126,
Seiliwyd eu cais ar werth rhent 0
£24 am dros 22 mlynedd (hyd
morgais ar bryniant y dafarn), sef
£540. Ar ochr y gwerthiant cwrw
hawliwyd £741 am gyfnod 0 11
mlynedd ond yn caniatau
gostyngiad yng ngwerth yr
adeilad heb drwydded. Mewn
nodiadau era ill dywedir mai
cwrw cyffredin yn unig oedd ar
werth yno ac na hawliwyd
iawndal am gwrw potel na
gwirodydd. Caniataodd yr
Awdurdod Iawndal swm 0 £650
i'r cwmni. Nid oes gwybodaeth
ar gael i ddweud faint gafodd y
tafarnwr, William ThomasHughes. ~ ___

Yr un oedd achos y Prince of
Wales hefyd. Hawliwyd £1,595
o iawndal gan Marstons a
chaniatawyd £900 gan yr
Awdurdod Iawndal. Y tenant
oedd Thomas Williams,
Yn 1909 caewyd tafam y

Snowdon Valley yn Llanberis
gyda'r bragwyr yn hawlio £2,587
mewn iawndal, ond yn
ddiweddarach yn cytuno i
dderbyn £523 yn hytrach na
wynebu costau apel.

CYMDEITHASAU ADEILADU
Diolch i Mr Owen Jones,

draws cyfeiriad at blasdy'r
Glasgoed. Mewn dogfen wedi ei
dyddio ym mis Medi 1784,
trosglwyddodd Rice Thomas,
Bryn y Neuadd, Llanfairfechan
(un 0 deulu Coed Helen,
Caernarfon, a pherchennog stad
y Glasgoed) les y Glasgoed i Wr
o'r enw Richard Evans. Mae'r les
yn cynnwys holl diroedd fferm y
Glasgoed, 'and the house built by
Roger Thomas adjoining the
common'. Hwn felly oedd tY
Roger neu Dy Rajar ar dir comin
y Waen Rhythallt. Diflannodd y
tir comin ugain mlynedd yn
ddiweddarach pan hawliwyd ef
gan y Glasgoed, ond arhosodd yr
enwau - yn swyddogol ac
answyddogol.

Enwau ryddynod era ill y
deuthum ar eu traws ac sydd,
hyd y gwn i, wedi diflannu yw
Sam y Bigfan, Cae Irwydd a
Perthi'r Tarannau ym mhlwyf
Uanddeiniolen - 0 bosib yn
rhannau isafy plwyf. Ym mhlwyf
Llanrug diflannodd Tyddyn
Bocha yn ardal Pontrug -
rhywle yng nghyffiniau Rhos
Bodrual, mae'n debyg. A oes
unrhyw ffermwr 0 ardal
Brynrefa il, Clwt-t-bont,
Penisarwaun gyda chae o'r enw
'Cae Erfil'? Mae'r enw hwn yn
dvddio'n 61i 1572 ac yn cyfeirio~

at gae neu dyddyn 0 eiddo
Rolant Gruffydd yn ardal Llys
Dinorwig,

Cofiwch anfon unrhyw
wybodaeth neu ymholiadau am
unrhyw agwedd 0 hanes y fro i
Dafydd \X'hiteside Thomas,
Bron v Nanr, Llanrug,~

Caernarfon (01286) 673515,

Llangefni am anfon gwybodaeth
am rai 0 dafarndai'r fro. Fe'i
cynhwysir yn ddiweddarach yn y
flwyddyn ar 61 crynhoi'r holl
wybodaeth a ddaeth i law.
Anfonodd hefyd nodiadau am
rai 0 Gymdeithasau Adeiladu
cynnar y fro. Does dim dyddiad
ar eu cyfer ond efallai fod rhai o'r
darllenwyr a mwy 0 wybodaeth
amdanynt, neu am eu
hysgrifenyddion.

Yn Compton House, Llan
beris, roedd Edward Jones yn
cadw siop groser ac yn asiant i'r
North Denbigh Building Society.
Eto yn Llanberis, roedd David
Jones, New Bodeilian yn
ysgrifennydd i'r Nant Padam
Permanent Building Society.

Yng Nghwrn-y-glo roedd
ysgrifennydd y Cambrian and
Eryri Building Societies. Robert
John Roberts oedd hwn ac yn
byw yn y N ewborough, Cwm-y
glo (tafarnl). Roedd hefyd yn
oruchwyliwr cynorthwyol dros
blwyf Llanrug, ac yn Ga glwr }
Dreth Incwm dros blw vfi
Uanrug a Llanfair-is-gaer 'Sgwn
i pa mor boblogaidd oedd o?

HEN ENWAU
Yn ardal Efail Newydd, rhwng
Pontrhythallt a Phenisarwaun,
mae ffermdy o'r enw Waen
Rhythallt. Dyna'r enw
swyddogol, ond ar lafar mae'n
cael ei alw'n Ty Raja(r). Clywais
stori fod ceffyl gwedd anferth o'r
enw Raja(r) wedi bod ar y fferm
flynyddoedd yn 61 ac mai felly y
cafodd y fferm yr enw! Eglurhad
annerbyniol iawn.

Yn ddiweddar, tra'n pori uwy
hen ddogfennau, deuthum ar
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W.J. GRIFFITH
PLYMAR A GOSODWR

GWRES CANALOG
Pant Tlrlon, Llanrug
FfOn: (01286) 673248
Gosodwr (,ORG/
Nwy
Cofrestredig
Corgi ~J' ~o'"

IAt SAFE. ~~

Aelod o'r
Association
of Mechanical
Services
Contractors

Dim un dasg rhy fychan
Dim un dasg rhy fawr

Ar ddechrau'r ganrif roedd
pedwar tY tafarn yn y pentref:
Bull, Waterloo, Vaynol Arms a'r
Prince of Wales. Roedd dwy yn
eiddo i fragwyr Marstons, a'r
ddwy arall yn eiddo i Greenall
Whitley. Yn 1903 roedd peth
amheuaeth wedi bod ynglyn Ii
chaniatau trwydded i ddwy
ohonynt ond ape liodd y ddau
dafamwr a'r canlyniad fu i'r apel
lwyddo. Yr un oedd yr hanes eto
yn y flwyddyn ddilynol. Erbyn
1905 roedd yn weddol amlwg
fod bwriad gan yr awdurdodau i
gau dwy o'r tafarnau. Unwaith
eto, apeliodd y ddau dafarnwr
rhag colli eu trwyddedau a'r tro
hwn eto bu'r ddau yn llwyddian
nus. Y tro hwn yr unig achos
dros ganiatau'r apeliadau oedd
na allai'r awdurdodau
trwyddedu fforddio i dalu
iawndal am golli busnes. Ond
adroddwyd yn y gwrandawiad na
allai'r ddau dafamwr 'chwaith
ddangos unrhyw dystiolaeth
ysgrifenedig na thaflen ariannol
i brofi gwerth eu busnesau.

Pan ddaeth amser adnewyddu
rrwyddedau yn 1906 caniatawyd
trwydded i'r Bull a'r Waterloo
ond gwrthodwyd y Vaynol Arms
a'r Prince of Wales a bu'n rhaid
talu iawndal i'r perchnogion a'r
tenantiaid. Yn 61yr awdurdodau
rrwyddedu fyddai hynny ddim
yn golled i'r bragwyr gan fod dwy
dafam yn weddill yn y pentref; y

Yn dilyn hanes rhai 0 dafarndai cynnar y fro yn y rhlfyn
diwethaf, daeth amryw ar y ftOn yn cynnig mwy 0

wybodaeth am leoliadau rhai o'r hen dafarndai.
Gobeithiaf eu casglu at ei gilydd a'u cynnwys mewn
rhifyn yn y dyfodol. Yn y cyfamser, deuthum ar draws
hanes cau dwydafarn yn Neiniolen ar ddechrau'r ganrif
hon. Mae'n ymddangos fod y bragwyr mawr wedi cael
gafael ar ymwyafrif o'r tafarndai Ileol erbyn hynny, a'r
gystadleuaeth am gwsmeriaid yn ffyrnig rhyngddynt. Ar
y DawaraIl, roedd hi'r un mor amlwg nad oedd pentre~
o faint Deiniolen yn ddigon mawr 0 ran poblogaetb 1

gynnal pedair 0 dafarndai yn ffyniannus.

TAFA DAI'N
CAELEUCAU



Gareth Jones, Capel Coch wrth yr
organ. Hyderir y bydd cefnogaeth
deilwng rihyrsals y gorffennol yn
parhau eleni eto.

Cynhelir y Gymanfa yng Nghapel
Cysegr ddydd Sui, Mal 4ydd, dan
arweiniad Mrs Rhianwen Huws
Roberts. Penrhosgarnedd.

Ydach chi'n cofio'r criw aeth i'r
Alban iddathlu Nos Calan? Tree
o'r enw AYR oedd pen y daith y
tro hwn. Mae rhywbeth mewn
enw mae'n rhaid. Tybed ai'r
AER a wnaeth y wraig hon mor
gysglyd. Yntau a fu drachtio
rhywbeth cryfach na hynny?
Amen ac amen.

DRAENOG

mynychodd cynrychiolaeth 0' r
pentrefwyr gyfarfod anrhegu y Dr
Pamela Jones ar ei hymddeoliad, yn
Ysgol Gwaun Gynfi, Deiniolen.
Cyflwynwyd siec anrhydeddus iddi
ar ran trigolion Brynrefail gan Mrs
Eirlys Williams, marino, fel arwydd
o werthfawrogiad o'i gwasanaeth
am 22 mlynedd. Diolch hefyd i
dnqolion Deiniolen am y croeso a' r
IIuniaeth.
Cymdelthas y Chwiorydd. Daeth yn
amser unwaith eto i agor tymor y
Gymdeithas am 1997. Trefnwyd y
cyfarfodydd eleni ar yr ail nos lau 0
bob mrs gan ddechrau ar Ebrill 1Ofed,
pryd y disgwylir Mrs Anita Long, Tan
yr Onnen i roi sgwrs a sleidiau ar y
testun 'Teithio'. Rydym yn
ddiolchgar am addewid barod nifer
o aelodau newydd i gefnogi'r
Gymdeithas elern ac estynnir croeso
itr brodyr ymuno yn y cyfarfodydd yn
ogystal.
Eglwys M.C. Brynrefail. Dlsgwylir y
canlynol I wasanaethu yn ystod
Suliau rms Ebrill:
6. Mr Huw Jones, Llanwnda (10)

13. Parchg Eric Jones, Bangor (10)
20. Mr John McBride, Porthaethwy

(5.30)
27. Mr Richard LI Jones, Bethel

(5.30)
Cynhelir nhyrsal ar gyfer Cymanfa

Ganu Dosbarth Padarn yng Nghapel
Brynrefail, nos Sui, Ebrill 27ain am
6.45 o'r gloch dan arweiruad Mrs L.
P. R. Williams, Brynrefail, gyda Mr

yng Ngorsaf yr Heddlu
Maesincla, CaernarCon

nos Fercher
23 Ebrill 1997
aI'll.7 o'r gloch

NOSON 1\:GO

AI11 fwy 0 wyboaaetb
ffoniwch (01492) 511075

YMUNWCH YN DDI-OED

MAE ANGEN CYMORTH ARNOM

HEDDLU GOGLEDD CYMRU

Basgedi Blodau Sych * Siwtni
Jams * Briwgig * Siampw
Clustogau * Ewyn Baddon

Olewon Aromatherapi
Teganau Meddal * Mobiles Pren
Ar agor LLUN - GWENER 9 a.m. - 4 p.m.

Fton: (01286) 650721

fU1TUR WHUT1fftWlt

SlOP GREFFTAU
A CHAFFI ANTUR
WAUNFAWR

Gan fod Cyngor Cymuned Uan
ddeiniolen yn cael cwynion yng19n
a probleamu parcio ar Stryd Fawr,
Deiniolen, mae'r heddlu wedi
cytuno i'r Warden Traffig ymweld
a'r pentref yn achlysurol.

Bu trafodaeth am lythyr a
dderbyniwyd gan y Parchg Tegid
Roberts yn awgrymu y gallai'r
Cyngor, ar y cyd a Chynghorau
Cymuned Llanrug a Llanberis,
ystyried gefeillio ag un 0 faestrefi lie
o'r enw Le Pui en Velay yn Ne
ddwyrain Ffrainc, Wedi trafodaeth
penderfynwyd awgrymu y dylid
cysylltu Iimudiadau eraill yn y plwyf
yn ogystal, ac efalJai trefnu i gael
cyfarfod gyda ehynrychiolaeth o'r tri
plwyf i drafod y mater.

Cafwyd cwynion ynglyn Ii sustern
carthffosiaeth Maes EiJian,
Dinorwig, ae roedd hi'n siom i'r
Cyngor gael ar ddeal na ellir symud
ykmlaen i wella'r sustem yn y
dyfodol agos. Cytunwyd i wneud
ymholiadau ynglyn ag ymesryn y
sustern garthffosiaeth yn ardal
Penisarwaun hefyd.

Roedd y Cyngor yn gwrthwynebu
cais i godi storfa ffrwydron ar safle
llenwi tir Nant-y-garth 0 safbwynt
diogelwch. Roedd Cyngor Cymuned
Pentir, sydd ar y ffin a ni, yn
gwrthwynebu'r cais yn ogystal.
Eglurwyd fod y gysgodfan aros
bysiau gyferbyn a'r Uyfrgell yn
Neiniolen wedi cael ei dymehwel ar
gais nier 0 drigolion yr ardal
oherwydd y camddefnydd a wnaed
o'r adeilad. Deellir fod cynlluniau ar
y gweill i adnewyddu nifer 0
adeiladau yn ardal Deiniolen ac 1

dacluso'r pentref yn gyffredinol.
Os bydd Anrur Waunfa~T yn

bwriadu gosod bini au ailgylchu ym
Methel gofynnir iddynt ystyried eu
lleol ger y Siop Gig. Bydd cyfarfod
blynyddol y Cyngor yn Ysgol
Penisarwaun, nos Fawrth, Mai 6 am
7.15 c'r gloch.

CYNGOR CYMUNED
LLANDDEINIOLEN

Coflon. Anfonwn ein cofion at Mrs
M. L. Ellis, Gors; Mrs M. Closs Parry,
Bryniol; a Mr Glyn Owen, Tros yr
Afon, yr oil wedi derbyn triniaethau
yn ddiweddar yn Ysbyty Gwynedd.
Anrhegu. Nos Lun, Mawrth 17eg,

Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes,Glascoed, llanrug. FfOn: 677263

Mrs Lowri Prys Roberts-Williams, Goffre'r Coed. 870580

BRVNREFAIL'Un funud fach ... '
PREIFATEIDDIO

Mae'r Uywodraeth yn dal i'n
rhyfeddu efo'i pholisi 0
breifateiddio popetb posibl. Mae'r
gwasanaeth iechyd, addysg ein
plant a gofal am yr hen oed yn
prysur fynd i'r un cyfeiriad ag yr
aeth y trydan, dwr, nwy, ffon, g10
a'r dur o'u blaen.

Daeth y chwa preifateidctio i fyd
crefydd hefyd. Nid bod gennym
Salem a Bethel pic, na chwaith bod
blaenoriaid a gweinidogion yn
derbyn bonws hael ddiwedd
blwyddyn. Yr hyn sydd wedi
digwydd yw bod ein crefydd wedi
mynd yn beth preifat i'r unigolyn.

Wrth gwrs mae gwir
Gristnogaeth yn beth personol
iawn. Peth personol iawn yw ffydd
y Cristion yn yr ystyr ei fod yn
adnabod ac yn ymddiried yn yr
Arglwydd lesu ei hunan. Mae wedi
gweld ei angen personol am
Waredwr, ac yn gweld yn glir
drosto'i hun mai Iesu Grist yw'r
Gwaredwr hwnnw. Mae ei gariad
at Grist, a'i werthfawrogiad o'r
Efengyl, a'i awydd i fyw er mwyn
yr Iesu yn beth au personol.

Ond mae yna wahaniaeth rhwng
crefydd bersonol a chrefydd
breifat. Crefydd breifat yw honno
na chewch chi holi yn ei chylch; y
grefydd na all pobl son amdani; y
grefydd na ellir rhoi mynegiant
iddi mewn geiriau; y grefydd na
ellir ei rhannu ag eraill; y grefydd
sy'n gallu bodoli ar wahan i
unrhyw fath 0 gymdeithas a
chredinwyr eraill; y grefydd sy'n
rhoi rhyddid i ni gredu sut a beth
a fynnwn.

Nid peth preifat yw'r Ffydd
Gristnogol. Mae Cristnogion yn
rhannu yr un ffydd a'j gilydd. Yr
un Duw a'r un Gwaredwr sydd
ganddynt; yr un Beibl a'r un
pethau a gredir am y Duw hwnnw.
Oherwydd hynny mae modd i
Gristnogion drafod eu ffydd ac
egluro eu ffydd a rhannu eu ffydd.
Nid bod hynny bob amser yn
hawdd i'w wneud. Ond tybed nad
rhan 0 waith yr Eglwys yw helpu
pobl i feithrin y wedd gyhoeddus
i'w ffydd trwy eu helpu i ddod i
brofiad o'r ffydd ac yna ei thrafod
a'i rhannu ag eraill. Gofalwn nad
yw'n crefydd yn beth preifar adeg
y Pasg 0 bob adeg.

JOHN PRITCHARD



BYSIAU ARF
LLANRUG
(Eric Morris)

Ffon: (01286) 675175 a 677858

N

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

otel
ItReS'tuoQOnt
Llanberis 870203

Ar agor trwy'r flwyddyn ar
gyfer priodasau, dathliadau
bedydd, penblwydd a phob
achlysur arbennig arall.

Gallwn drefnu adloniant -
disgo a.y.y.b.

Bwydlen Bar a Restaurant
Cinio Dydd Sui

Unwaith 'rioed yr es ia fo i gae
pel-droed Bangor. Roedd o'n
hoffi chwarae 'fo pel. Ond dipyn
o hwligan fu Pete y pnawn
hwnnw. Mynnodd gael mynd ar
y cae, ond nid i ddangos ei
ddawn befo'r bel, 0 na, ond i
gyfarth yn fygythiol wrth sodlau
y dyn bach mewn duo Pete
gafodd y gymeradwyaeth fwya ar
faes Farrar Road y pnawn
Sadwrn hwnnw, ac yn ddistaw
bach, er iddo ymyrryd a'r gem,
roeddwn i'n teimlo'n eitha balch
ohono fo rhywsut.

Diwrnod trist oedd diwmod y
ffarwelio. Ffarwelio a'r ffrind
ffyddlona fu gen i 'rioed. Roedd
'na le gwag aew ar 'i 61. Ei wely
o wedi diflannu 0 ben y grisia'.
Ei blat 0 o'r gegin. A'i gyfarthiad
o wedi distewi am byth.

Yr unig rai i orfoleddu fod
dyddiau Pitar Griffith wedi dod
iben oedd cathod y gymdogaeth
'cw. Oedd, roedd Pete yn gythral
am gath.

Ys gwn i oes Ina nefodd i
gathod a chWn? Os oes, roedd
Pete, oberwydd ei ffyddlondeb
i'w feistr, yn haeddu cael
mynediad yno.

Ae os oes 'na gathod yno -
dydi hi ddim yn nefoedd amyn
nhw bellaeh ar 61 iPete gyrraedd
yno.

Diolch am dy gwmni di Pete.
Mi WIles di bopeth ond siarad
hefo ft. Cysga 'n dawal 'rhen
ffrind.

Os rnets, rnets.

• Ar agor bob diwrnod
o'r wythnos

• Prisiau arbennig
i bensiynwyr

Stryd Fawr
DEINIOLEN
Fton: 872112

Siop Trin Gwallt

fe'm perswadiwyd i fentro i'r
parlwr moethus hwnnw i newid
steil y mop bler 0 wallt oedd gen
i. Pan ddychwelais ac agor drws
y car ar fy 'newydd wedd' megis,
fe chwymodd Pete yn fygythiol
arna'i ac fe gythrodd i fraich y
'dyn diarth' a oedd yn ddigon
beiddgar i fentro i gar ei feistr.
Chwarae teg i Pete, gwneud ei
ddyletswydd roedd 0, fel pob ei
gwerth ei halen. Gofalu am eiddo
ei feistr. Os mets, rnets.

Enillodd Pete druan 'run wobr
erioed. Wydda' fo ddim fod 'na
ffasiwn le a Cruffts. Doedd
ganddo fo ddim diddordeb yn
noniau Lassie ar y teledu a doedd
o ddim yn steddfodwr selog fel
'Benji' a 'Wili Pri tchard '
'chwaith.
Unwaith 'rioed y cafodd o'r

fraint 0 droedio maes y brifwyl.
Rhuthun yn 1973 oedd hynny.
Ond camgymeriad dybryd ar fy
rhan oedd mynd ag 0 i Ystafell
}' \X'asg a cheisio'i gyflwyno i
eisteddfotgi enwoca Cyrnru, sef
'Benji Prichard' a g).'sgai yn blen
o gyrls yn hedd ei fasged.

Gafodd Pete groeso? Dim
ffiars. Doedd 'na ddim heddwch
yn teymasu ym Mhabell y Wasg
y panw hwnnw pan yrnsythodd
Benii o'r gwsg llwynog, a
deallodd Pete nad oedd croeso
iddo fo, mwngral 0 gi, yn ystafell
ddiwylliedig y Wasg.

Na, doedd Benji Prichard a
Pitar Griffith ddim yn fets 0
gwbwl.
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Gwasanaeth Trylwyr
gan y bobI OL

Gwasanaeth Personol Cyfeillgar i CHWI
Y Gwasanaeth Technegol Gorau
i'ch CAR. Cystal a

Gwasanaeth Prif Ddeliwr
Felly, pa gar bynnag ydych MOT

CHWI yn ei yrru, ~c;b~

o Audi I Zastava RAe

dipyn 0 fets.
Cofiwch chi roedd o'n dipyn

o niwsans weithia hefyd. Mae'n
wir i mi orfod ei geryddu fo
droeon am iddo fynnu fy nilyn i'r
capel ar ambell fore SuI, ac i seiat
o natur wahanol i dafam y Gors
Bach ar ambell nos Sadwm. Fe
gafodd Pete y fraint 0 gyrraedd
set fawr Capel Bethel un bore
Sui. John Blaen Pare
ddigwyddodd basic a sylwi ar
Pete yn bendrist amyneddgar
wrth ddrws y capel. Hen wag
oedd John. Agorodd ddrws y
dernl, gan annog Pete 1 fentro
drwy borth y cysegr
sancteiddiolaf, Ac wrth g\\TS fe
ruthrodd y CI yn gynffon i g)'d i
ffendar y saint a 'j gyfarthiad 0'n
porthi'r bregeth

Ond, peidiwch a meddwl am
eiliad fod Pete yn greadur sych
dduwiol, 0 na, doedd 0 ddim yn
ti-total 'chwaith. Arferai ddod
hefo fi i seiat y Gors Bach ar nos
Sadwm am gyfnod - nes iddo
gael ei ddiarddel. Gadael 61 ei
ddannedd ar fysedd y tafarnwr
wnaeth 0, am i hwnnw feiddio
rnentro clirio fy ngwydr gwag
oddi ar y bwrdd. Fuo Pete ddim
yn dicta wedyn. Cafodd ei
ddiarddel am fod yn ffyddlon i'w
feistr. Os mets, mets.

A dyna, mae'n debyg, yw prif
uchelgais unrhyw gi - bod yn
gyfeillgar ae yn ffyddlon i'w
feistr. Dim ond ar yr adegau pan
fyddai cariad yn galw y byddai
Pete yn anufudd i mi. Ni fyddai
llond trol 0 Maltesers yn
ddigonol i'w gadw fo adra dros
gyfnod y caru. Do, rni gafodd 0
sawl swadan gen i am iddo
gyrraedd adre yn oriau man y
bore, yn wlyb diferol o'i deithiau
rharnantus. Ond er y peltio a'r
dwrdio ddaliodd 0 'rioed ddig yn
rerbyn i. Roedd 0'n ffrind
ffyddlon imi drwy bob storm.

Unwaith 'riocd y bu iddo
ddangos ei ddannedd i mi a
bygwth fy mrathu - a diffyg
adnabyddiaetb ohona' i fu'n
gyfrifol am yr ymosodiad
hwnnw. Roedd 'na siop trin
gwallt yng Nhaernarfon a elwid
His and Hers ac ar funud gwan

Pete oedd 'j enw fo - neu Pitar
Griffith i roi yr enw parchus
arno. Roedd hi 'n arferiad
ganddon ni ym Methel i
yehwanegu cyfenw'r perehennog
fel cynffon wrth enwau cwn a
ehathod y fro. Wedi'r cyfan, onid
oeddan nhw'n aelodau o'r teulu?

Ci oedd Pete. Mwgral du -
croesiad rhwng labrador a teriar,
medda nhw - ond pedigri 0
fwngral os bu un erioed, a'r
cyfaill fyddlona ar wyneb daear,

Oeddan, roeddan ni'n dipyn 0
fets.

Docdd Pete ddim yn rhy hoff
o blant a dyna sut y dath 0 i
gartrefu hefo ni. Roedd o'n
genftgenus o'r babi newydd a
ddaeth j aelwyd ei berehennog.
Myra, y wraig 'cw, dosturiodd
wrtho fo a dod a fo adra hefo hi
un pnawn - heb ymgynghori
dim hefo fi wrth gwrs.

Doedd gen i ddim i'w ddeud
wrtho fo ar y dechra. Ond buan
iawn y sylwais i fod Pete yn
gynffon 0 groeso pan ddeuwn i
adra bob nos. Hefo'i gynffon y
bydd ci yn siarad. Hefo'i gynffon
y bydd o'n estyn eroeso ae yn
dangos diolchgarweh - yn
ogystal a dangos dieter ae
anfodlonrwydd.
Ae 0 dipyn i beth daeth Pete

a flnna yn ffrindia penna - y
cyfaill ffyddlona fu gen i 'rioed.

0, oeddan, roeddan ni'n

* ***

Mae Ina gath yn dod acw i gael
ei gwarchod 0 dro i dro. Hogyn
ydio a 'Pete' ydi'i enw fo. Pan
oeddwn i'n byw ym Methel
roedd gen i gi, a choeliwch neu
beidio 'Pete' oedd enw hwnnw
hefyd - )' cyfaill ffyddlona' fu
gen i 'rioed.

Dro yn 61mis ges iwahodctiad
i lunio sgript radio ar y testun
'Ffrindiau' neu 'Mers' ac yn
naturiol anrhydeddu Pete wnes i.
Mi fedrwch chi ddibynnu ar
gyfeillgarwch a ffyddlondeb
creadur 0 gi - ond cath ydi eath.
Felly, dyma air o'r Siambar er
cof am Pete, gan ddioleh i 'Pete
y gath' am iddo ddwyn i gof
'Pete y Ci'.
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FFENESTRI • DRYSAU • CONSERFATERIS
CYFLENWYR AWDURDODAU LLEOL

Busnes teuluol gyda blynyddoedd 0 brofiad
Ffoniwch - 'dio'n costio dim i gael pris
(01286) 678& 18 (dydd)
(01248) 870081 (nos)

Uned 5, Griffiths Crossing
Llanfair-is-Gaer, Caernarfon

Harddwch eich cartref gyda

.....__:::FFENESTRI
Sefydlwyd

CELTIC WINDOWS 1980

ymgyrchu at yr Etholiad Cyffredinol.
Mae croeso I bawb sydd am helpu i
gysylltu a GUIBrown (650547), Eurlg
Wyn (650512) neu Jean Jones
(650444). Atyniad aral! fydd noson
yn nhafarn y pentref nos Sadwrn, 22
Mawrth, yng nghwmni Twm Morys
a Pigyn Clust, a ddechreuir am 8.30
o'r gloch
Enillwyr y Clwb 300 am fis
Chwefror. £40: Mrs B Edwards,
Coed Gwydryn, £25: Mr S. Wroe,
Bryn Smon: £ 10: Mrs J. Gwyrlai, 3
Croes-y-waun
Diolch. Dymuna Eric a Rhian, rhieni
Fflyr Llywelen, 22 Tref Eilian, ddiolch
i bawb a fu mewn cysylltiad a Fflyr
tra bu yn Uned Hergest, Ysbvtv
Gwynedd am un mis ar ddeg. Diolch
i'r meddyg seiciatrydd, Dr Francis a
staff Ward Gwalchmai; hefyd i Dr
Parry y meddyg teulu; I'r gwaithwyr
cymdeithasol, Catrin Williams a Julie
Evans. I' r teulu, perth nasau,
cymdogion a ffrindtau. i'r nyrs

MAE'R
SAMARIAID
YN GWRANDO
YN ABBEY ROAD

BANGOR
(01248)
354646

gymunedol Helen Sharpe am bob
gofal a'i hymweltadau a'r cartref yn
ystod amser anadd lawn. Diolch yn
fawr iawn i bawb.
Diolch. Dymuna Gwilym ae Emsyl
Jones, Bro Waun, ddiolch i'w teulu
a'u ffrindiau am y caredigrwydd a
dderbyniasant tra bu Gwilym yn yr
ysbyty.

Mae'r Ganolfan Ymwelwyr sy'n
gysylltiedig a Gorsaf Drydan
Dinorwig, 'Y Mynydd Gwefru' yn
Llanberis wedi agor siop sy'n
gwertbu amrywiaeth 0 anrhegion a
chofroddion, fel un 0 nifer 0
wel1iannau yn y Ganolfan.

Cafodd y siop ei dodrefnu'n
arbennig 0 hardd gyda gwaith coed
a llechi er mwyn adlewyrchu
pwysigrwydd y diwydiant Ilechi yn
hanes yT orsaf drydan a'r ardal yn
gyffredinol.

Meddai Nigel Petrie, Rheolwr
Gyfarwyddwr First Hydro, y cwmni
sydd biau'r orsaf drydan a'r ganolfan

Nige Perie (ar y dde) yn agor y siop newydd yn Y Mynydd Gwefru
(Electric Mountain) fel y gelwir Oriel Eryri bellach. Gydag ef y mae Eluned

Davies (Rheolwr) chwith eithaf, a rhai 0 staff Mynydd Gwefru.

Canolfan 'V Mynydd Gwefru'
yn agor siop anghenion

ymwelwyr: 's« pasab yl1 Y Mynydd
Guiefru yl1 gweichio 'n arbennig 0 galed
dros y gaeaf ac mae'r siop, a'r caffi a
agorodd y11 ddiuieddar, wed; gumeud y
Ganolfan yl1 lie bywiog iaum.

'Ni fyddwn bellach, 'chuiaith, yn
codi cal mynediad t'r Ganolfan. Rw;' 'n
siwr y bydd y neundiadau a umaethom
yn boblogaidd gyda phobl leol ac
ymtueluiyr fel el gtlydd. '

Meddai Eluned Davies, Rheolwr
y Ganolfan: <RydY11' eisoes ar agor
Iau-Sul can y Pasg, yna byddum ar
agor sale}, diuimod yr w)!thnos carlY
Nadolig. Anogaf bawb I ddod iweld y
neundiadau - cant eu plesio'n ana!'

•
an erls

Ffon: (01286) 870202 a 870272
TREFNWYR ANGLADDAU

CEIR AR GYFER PRIODASAU
GWASANAETH lACSI

GWERTHWR CARPEDl, TElLS CARPED a FEINYL
CANNOEDD 0 DDEWIS 0 BATRYMAU A RHAI MEWN STOC

FFONIWCH UNRHYW AMSER:

WAUNFAWR (01286) 650552

CARPEDI GERAINT OWEN

Yn yr Ysbyty. Anfonwn eln cofion
cynhesat at rai o'r pentref sydd yn
yr ysbyty ar hyn 0 bryd gan
ddymuno gwellhad buan iddynt: Mrs
Dylan Pritchard a Mr John Elwyn
Roberts, Bro Waun. Cyfarfu mrs
Gracie Thomas, Tref Eillan A
damwain yn el chartret gan dorri ei
chlun, ac anfonwn ein cotton ati yn
yr ysbyty.
Croesawu. Miss Nancy Griffith, Tan
'Rallt; Mrs Elena Jones, Bryn Meurig
a Mr Gwilym Madoc Jones, Bro
Waun adref o'r ysbyty a dymuno
iddynt wellhad.
Clwb Bowlio Mat Byr. Ar 61 bod yn
ail fwy nag unwaith daeth tim Bowlio
Mat Byr Waunfawr i'r brig yng
Nghynghrair Gwynedd eleni. Bu
cystadlu brwd yo ystod y tymor ac
roedd y canlyniad yn dibynnu ar y
g~m olaf un. Dymuna'r capten eleni,
Carys Jones, ddiolch i'r tim am au
brwdfrydedd ac am chwarae mar
dda gan ddod a chlod l'r Clwb.
Dywedd't'ad. Llongyfarchiadau i
Sandra Clough, Ynysoedd ar ei
dywedcft'ad A Martin Hill 0 Dal-y-sam.
Y Gymdeithas Lenyddol. Nos Lun,
10fed Mawrth, cyfarlu'r Gymdeithas
am y tro olaf y tymor yma. Cafwyd
noson ddiddorol a chartrefol yng
nghwmni y gwr gwadd Mr Dei
Tomos a aedd newydd ddychwelyd
o Kenya. Ers dechrau'r flwyddyn
mae Dei wedi ymweld a Chile hefyd
a chatwyd hanes y ddwy daith a'i
darth hefyd i Base Camp Everest.

Mrs Myra Turner oedd yn y gadair
ac fe ddiolchodd Mr Sic5nPrys Jones
i Mr Tomos. Cafwyd lIuniaeth ysgafn
ar ddiwedd y cyfarlod a diolchwn yn
fawr iawn i'r aelodau a fu mor hael
yn darparu'r bwyd. Diolchwn hefyd
i Mr Gwilym Williams am ofalu bod
yr ystafell yn barod cyn y cytarfod
Plaid Cymru. Yn dilyn y pwyllgor a
gynhaliwyd yr wythnos hon caiff
pob aelod wybodaeth am drefniadau

Eisteddfodol. Llongyfarchiadau i
aelodau'r Urdd a'u hyfforddwyr am
eu gwaith yn Eisteddfod Cylch yr
Urdd ac ar eu IIwyddiant gyda'r gan
actol. Byddant yn awr yn cynrychioli
Cylch Arfon vn yr Eisteddfod Sir a
gynhelir ym Mangor. Dymunwn y
gorau ichi yno.
Dathlu Pen-blwydd Priodas. Llon
gyfarchiadau a phob dymuniad da i
Mr a Mrs R. Roberts, Bryn Golau, ar
ddathlu eu priodas aur. Yr un yw'n
dymuniadau i Mr a Mrs Trevor
Beech, Bronallt, ar ddathlu eu
priodas arian.
Genedigaethau. Llongyfarchiadau I
Mr a Mrs M. Jones, 7 Ael-y-bryn ar
ddod yn daid a nain. Ganwyd merch
tach, Bathan, j'w merch Sharon a'i
phriod Meirian, chwaer tach i Erica.

Llongytarchiadau i lola a Huw
Ynyr, Dalwar Fach ar enedigaeth eu
hail terch tach, Mared, chwaer tach
i Erin ac wyres tach i Alma a Rob
Jones, Tan-y-fron.

Llongyfarchladau ISulwen a John
Lewis, Bryn Golau ar ddod yn daid
a nain. Ganwyd meb bychan, Jac,
i'w mab David a Lucy.

Llangyfarchiadau i Mr a Mrs
Gwilym Madoc Jones, Bro Waun, ar
ddod yn hen daid a nain. Ganwyd
mab bychan. William Geraint. i Sian
(mab Alun Rhys) a'i briad Clare.
Cydymdeimlo. Ar ddydd ei phen
blwydd yn 93 oed bu angladd Mrs E.
Parry, Rhes Eilian. Anfanwn ein
cydymdeimlad i Sandra yn ei
phrofedigaeth 0 golli ei mam.

Cydymdeimlwn hefyd ag Eirwen a
Rhran yn eu profedigaeth eu mam,
Mrs Gwen Jones, Bod Arthur.

Anfonwn pob cydymdeimlad I Mrs
Peggy Wapole, Y Bwthyn, yn ei
phrofedigaeth a golli ei phriod, y
diweddar Mr Bert Wapole.

Estynnwn ein eydymdeimlad i Mrs
Gweneirys Jones, Cartretle, yn ei
phrofedigaeth 0 golli ei brawd.

Camera yn ngotal Heulwen Hughes, Argoed. FMn: (01286) 650556

Mrs Nan Roberts, Pantafon. FfOn: (01286) 650570

WAUNFAWR
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Cynyrchion Coed:
Gatiau, Ffensus ac ati
am brisiau cystadleuol
Uned 1, Fferm Bryn Afon
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Mrs Ceinwen Parry, Ael-y-bryn, Tan-y-coed, a Mrs Gw/adys Jones, Dalar
Deg, dwy 0 aelodau hynaf yr Urdd gyda'u bathodynnau dathlu 75

mtwvddtent y Mudiad .

Mrs Myfanwy Jones, Hafan Elan, yn cyflwyno rhodd ; Dr Pam Jones
ar ei hymddeoliad.

organydd oedd Mrs Malr Hughes. Brynrefail, ddydd Sadwrn, 14
Dydd Gweddi. Cynhaliwyd Dydd Mawrth.
Gweddi Chwtorvdd y Byd yng Noson i ddathlu Gwyl Ddewi oedd
nghapel Hermon bnawn Gwener, 7 hon a chroesawyd i'n plith Raymond,
Mawrth. Cymerwyd rhan gan Gwenda a Carys 0 Ynys Mon.
chwiorydd y gwahanol eglwysi. Lluniwyd rhaglen amrywiol dros ben
Merched y Wswr. Nos Fawrth, 11 gydag unawdau a deuawdau hyfryd
Mawrth, estynnwyd croeso cynnes gan y tri 0 Fan ynghyd a darlleniadau
i bawb gan y lIywydd, Mair Huws. addas gan Phyllis ac Ann a Mary;
Agorwyd y noson gyda chan datganiadau gwefreiddiol ar vdelvn
Merched y Wawr, gyda Megan gan Megan; dawnsfeydd stepio gan
Roberts yn cyfeilio ar y delvn. Bethanne a dwy gan wladgarol gan
Diolchwyd i bawb a gyfrannodd gar y gangen. Diolchwyd i bawb am
mewn unrhvw fodd tuag at y noson draddodiadol Gymreig gan
Iluniaeth yn yr Eisteddfod Gylch ac Nan. Paratowyd cawl Cennin blasus
am lafur caled y rhai fu'n gweinyddu a bars bach gan Nan a Bethanne a
ac yn paratoi bwyd ardderchog t'r diolchwyd iddynt gan Margaret
beirniaid. Atoffir pawb o'r Noson 0 Parry. Enillydd y raftl, sef tusw 0
Ddawns gyda Bethanne ar 18 EbriU gennin Pedr, oedd Mrs Beryl
yng Ngwesty'r Fictoria am 7 o'r Thomas. Gorffennwyd y noson trwy
gloch. Pris y tocynnau yw £6 yn gyd-ganu 'Dros Gymru 'Ngwlad'.
cynnwys lIuniaeth. Nos Fawrth, 8 Ebrill, byddwn yn

Llongyfarchiadau mawr I Mrs W. cyfarfod yn Stiwdio llun y Felln,
A. Jones ar gael ei anrhydeddu fel un Capel Mawr. Llanrug, am 7.30 o'r
o aelodau hynaf yr Urdd yn yr gloch, Felly, gwelwn chi yno.
Eisteddfod Sir a gynhahwyd yn Ysgol Car Clychau'r Grug. Wedi tymor 0

brysurdeb y mae'r cor yn cael saib
bach dros y Pasg. Y mae'r genod i
gyd yn anfon eu cofion at Glenys, yr
arweinydd, gan obeithio ei bod yn
gwella wedi'i thriniaeth i'w lIygaid.
Brysia wella, Glenys.

Diolchisdau:
Dymuna Nansi Roberts, Manod,

ddiolch i'w ffrlndlau, cymdogion a
phawb am y caredigrwydd mawr a
dderbyniodd yn ystod ei gwaeledd.
Diolch 0 galon i holl drigolion ardal
Llanrug am eu ffyddlondeb mawr.
Pob bendith.

Dymuna Griff Roberts. Ty Gwyn,
Groeslon Marc, ddiolch 0 galon i'w
deulu a'i ffrindiau am y cardiau,
galwadau ffon ac ymweliadau tra bu
yn yr ysbyty yn ddiweddar. Diolch
hefyd i Dr Roberts a staff Meddygfa
Llanrug a Ward Tryfan Ysbyty
Gwynedd Diolch yn fawr iawn .

cvnqor er gwaetha'r anawsterau yn
dangos y gallai Cymru ei
lIywodraethu el hun 0 gael y cyfle.
Yn dilyn yr anerchiad roedd yn

bleser clywed Manon Llwyd yn
diddori'r cwmni gyda cheinciau ar y
delyn. Diolchodd y lIywydd i'r ddau
am eu cyfraniad i'r noson, i'r gwesty
am baratoi pryd mor flasus ar ein
cyfer ac yn arbennig i'r
ysgrifennydd, Olwen Llywelyn, am
ei gwaith yn trefnu'r cinio.
Capel y Rhos. Trefnwyd gwasanaeth
Sui y Mamau yng Nghapel y Rhos
fore Sui, 9 Mawrth. Cymerwyd rhan
gan Mrs Meirwen Lloyd, Mrs Meryl
Green, Mrs Malr Humphreys, Miss
Doris Adlam, Mrs Mary Roberts, Mrs
Rhian Jones, Mrs Anwen Owen a
Miss Mary Roberts. Lediwyd emyn
y plant gan Geraint Iwan air

8

'Oyw cegin SNOWDON KITCHEN yn
costlo DIM MWY na cheginau'r slopau
mawr DIY, ond cymharwch ansawdd
eln c8ginau ni. Rydym yn cynnlg:
• Ceglnlu cad8l'n da mewn derw,

cIstlnwydden (chestnut) I phin
• Dewls elng 0 Ilmlneiddiau modern
• Corff mewn dewls 0 8 IIlw cydnaws
• Droriau I chotynnau cada,n
• Dewis da 0 wahanol foint18u
• Malnt arbennig ar ga81 os oe5 angen
• Cr.fftwyr lleof yn ymfalch,'o yn eu

gwaith
• Prislau rhesvmol Ilr gyfer gOlod 8

dodrefou
• Uythyrau canmola chws""';llid bodlon
• Gwer1hu gon851, prislau gonest
HEFVD:GWASANAETH NEWlD DRVSAU

A 'WORKTOPS'
AR AGOR SAITH DIWRNOO VRWYTHNOS
FFONIWCH PETERROOKE AM 8RISIAU A

GWASANAETH CVNLLUNIO ol·oAL
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57 STRYD FAWR
LLANBERIS

(01286) 870555/870443
CEGINAU, TEllS SERAMIG

ANRHEGION

•I,~• •

Plaid Cymru. Y Cynghorydd Alun
Ffred oedd gwr gwadd cangen
Llanrug yn eu ciruo Gwyl Ddewi nos
Fercher, Mawrth 5, yng ngwesty
Fictorla, Llanberis. Wrth ei gyflwyno
soniodd y lIywydd, Miss Phyllis Ellis
am ei waith fel cynhyrchydd cyfresi
mwyaf poblogaidd S4C: 'C'rnon
Midffild' a 'Pengelli'. Ef hefyd yw
arweinydd grwp Plaid Cymru at
Gyngor Gwynedd ac yn ei anerchiad
soniodd am yr anhawsterau oedd yn
wynebu'r cyngor newydd a sut yr
oeddynt wedi wynebu'r her. Yn
wyneb y toriadau mawr yng nghylhd
y Cyngor roedd y codiad yn nhrethi
Gwynedd eleni yn Ilai na' r disgwyl.
Yr oedd y polisi lalth hefyd wedi ei
sefydlu'n gadarn. Roedd rhedeg y

Derbyniwyd y bobl ifainc hyn yn aelodau o'r eglwys yng Nghapel y Rhos
yn ddiweddar. Roedd yr oedfa yn ngofa/ gwelnidog Capel y Rhos, Y

Parchg Dafydd Lloyd Hughes.

Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes. Glascoed. Ff6n: (01286) 677263

Eryl Roberts. 3 Bryn Moelyn. Ff6n: (012B6) 675384

LLANRUG
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I drin a thrwsio
pob math 0

beriannau gwnro
MENAI SEWING

MACHINE CENTRE
40 Stryd Fawr
PORTHAETHWY
Ffon: (01248)
714043 neu

(01286) 674520
Edau, Nodwyddau
ac ati mewn stoc

Ar agor
9-7pm

9-5pm Sadwrn
Ar Gau

Sui a Mercher

..

Dewis eang
o Welyau a 3PISuites.
Llenni Venetian a Llenni Roler.
5,000 lIathen sgwar 0 garpedi
mewn stoc - allwch chi
fforddio prynu 0 batrymau?

GLANHAU CARPEDI GYDA STIMVAK

Ffon/Ffacs: 650291

LLEUFERO. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI

AUNFA R

Glywsoch chi'r ymadrodd am gloi drws y stabal wedi i'r cefIyl
fIoi. Dyna'n union ddigwyddodd yn Uanberis yn ddiweddar.
Gwelwyd dyn y ceffylau (sydd hefyd yn ddyn gwesty) yn
crwydro'r llethrau yn chwilio am y ceffylau oedd wedi cael

bias ar ryddid.

drefnu'r eyfan.
Cyfarfod Gweddi 8yd Eang y
Chwlorydd. Yn y Ganolfan ddydd
Gwener, Mawrth 6ed, eynhaliwyd y
Cyfarfod Gweddi 0 dan arweiniad
Mrs Irene Morris. Cymerwyd rhan
gan Mis Nellie W. Jones, Mrs
Elizabeth Jones, Mrs NellieWilliams,
Mrs Megan Morris, Mrs Dilys
Williams, Mrs Karen Jones, Mrs
Alice Griffith, Miss Margaret J.
Jones, Mrs Betty Roberts, Mrs Katie
Lloyd Jones, gyda Mrs Dilys Williams
yn cyfeilio. Cafwyd cyfarfod
bendtthlol iawn.
Y Pasg. Mae'r Pasg yn gynharaeh
eleni, a diolch am hynny ar 61y gaeaf
hir. Mae'n braf gwybod fod y
gwanwyn gyda ni a bod yr hat yn ein
disgwyl. Cofiwch droi'r clod awr
ymlaen nos Sadwrn 29ain 0 Fawrth.
Wrth gwrs gwyl Gristnogol yw'r
Pasg ae yn wyl bwysig lawn yng
nghalendr yr Eglwys. Cynhelir
gwasanaeth Awr Dawel yn Eglwys
Crist, Llandinorwig ar brynhawn
Gwener y Groglith (28 Mawrth)
rhwng 2 a 3 o'r gloeh; ae yna ar fore
Sui y Pasg cynhelfr Cymun y Pasg
am 9 o'r gloeh. Bydd eroeso j bawb
o bob enwad i ymuno yn y
gwasanaethau hvn. Pasg dedwydd
i bob un ohonoch.

Y Gymdeithas Undebol. Daeth tymor
y Gymdeithas i ben nos lau,
Chwefror 20fed yn y Ganolfan, gyda
noson ddifyr dros ben yng nghwmni
Mr Ralph Jones 0 lanberis. Yn
amserol iawn bu'n dangos sleidiau 0
China oherwydd ddiwrnod ynghynt
roedd arweinydd y wlad honno, sef
Deng Xiaoping wedi marw. Noson
gwerth ehweil a diweddglo
penigamp i raglen ddiddorol a
drefnwyd gan y Gymdeithas dros
fisoedd y gaeaf. llywydd y noson
oedd Glyn Tomos ae ef hefyd a
ddiolchodd i Mr Jones. Ar ddiwedd
tvmor arall mae'n dyled yn fawr i
aelodau'r pwyllgor am y gwaith
trefnu ae yn arbennig felly i Mrs
Betty Peris Roberts, Miss Marian
Jones a Mrs Hannah M. Roberts.
Diolch hefyd i bawb a getnogodd y
nosweithiau a drefnwyd heb
anghofio ein ffrindiau 0 Ddeiniolen a
fu'n mynyehu yn selog lawn. I
goroni'r cyfan cafwyd einio Gwyl
Ddewi yng Ngholeg Menai, Llangefni
ar yr 11eg 0 Fawrth Bu 31 yn
mwynhau gwledd ardderehog ae i
ddiweddu'r pnawn eafwyd eyfle i
dreulio amser yn siop 'Pringles' yn
Llanfairpwll. Pnawn 0 wledd a chael
bargeinion! Dioleh i Miss Marian
Jones a Mrs Hannah M. Roberts am

Glyn Tomos, Pen y Bwlch. FfOn: (01286) 870576

DINORWIG

Gair 0 Ddiolch. Hoffai Huw Tegid
ddiolch i'w rienl, ei deulu a phawb a
ddymunodd yn dda iddo ar ei ben
blwydd yn ddlweddar. Dymuna
Sioned hithau ddioleh i bawb am y
dymuniadau da, y cardiau a'r
rhoddion. Dymuna Mary Davies,
ddiolch i'w theulu, cymdogion a
ffrindiau am yr holl garedigrwydd a
ddangoswyd iddi hithau ar ei phen
blwydd arbennig.
Ysgoloriaeth. Llongyfarehiadau
mawr i Huw Tegid ar ennill
ysgoloriaeth I astudio ym Mhrifysgol
Bangor. Pob dymuniad da a phob
IIwyddiant itl Huw.
Profedigaeth. Cydymdeimlir yn
ddwys iawn a Jennifer Hughes a'r
teulu, Aljen, ar farwolaeth ei thad.
Dymuna Jennifer ddiolch i bawb am
bob arwydd 0 gydymdeimlad. Mae'r
arlan a dderbyniwyd yn mynd tuag
at Ymchwil y Galon. Cydymdeimlir
hefyd a Delyth Williams a'r teulu ar
golli ewythr yng Nghaernarfon.
Gwellhad. Da deal! fod Lois
Angharad ae Urien Deiniol wedi IIwyr
wella wedi arhosiad byr vn yr
ysbyty. Anfonir ein cofion annwyl at
Mrs Margaret Munro sydd yn Ysbyty
Gwynedd. Gwyddom am erail! nad
vdvnt yn rhy dda eu iechyd yn y
pentref ae fe anfonir ein cotion
annwyl atynt hwythau a dymunir
iddynt wellhad Ilwyr a buan.
Ysgol Sui Bosra. Y mae tymor y
Cymanfaoedd wedi eyrraedd eto a
bvdd yr aelodau ifane a ffyddlon yn
cymryd rhan mewn dwy Gymanfa
eleni. Felly mae yna brysurdeb mawr
yn yr Ysgol SuI. Cynhelir Cymanfa'r
Annibvnnwvr yng nghapel
Jerusalem, Llanberis; a Chymanfa'r
Methodisnaro yng nghapel Seiloh,
Tregarth. Trefnir bws i r ddwy
Gymanfa.
"wyllgor Neuadd. Tynnwys Clwb
Cant rnis Mawrth a'r enillwyr oedd
1, Wendy Thomas, 4 Bryntirion; 2,
Jen Hughes, Aljen; 3, Etrtona
Williams, Glyn Euron.

Gweithgaredd y misoedd nesaf
fydd y raffl fawr gyda gwobrau hael
- ariannol, tatebau. ciniawa i ddau,
blodau, a nlfer 0 wobrau da eraill
Tynnir y raffl mewn Noson
Gymdeithasol a gynhelir yn y
Neuadd Gymuned nos Wener, '1
Gorffennaf. Felly mae hen ddigon 0
amser i werthu a phrynu!

Dymunir Pasgdedwydd i ehwi 011.

hefyd
(0374)
496616
(symudol)

Emyr Jones
PLYMAR

A PHEIRIANNYDD
GWRESOGI

Cynnal boileri nwy I

olew, tanwydd solat
a thredio peipiau
44 Glanffynnon
LLANRUG
(01286) 673513

Anodd tynnu dyn (neu ddynes)
o'i dyJwyth. Ydach chi'n cofio
banes y cyfaiJl 0 I.anberis gollodd
ei gar DDWYW AITH yn maes
awyr Manceinion? Wyddoch chi
bod ei chwaer wedi gwneud yr un
peth yn union ym maes parcio'r
siol' newydd yng nghanol
Bangor.

DRAENOG

Urdd, Adran Bentref. Mawrth 4
cafwyd Cwis am amrywion famau -
ym myd natur, y Beibl, storrau a
llvfrau enwog, operau sebon, a
mamau enwog y byd. Adroddwyd
stori 'Simnel' yn ymwneud a Sui y
Mamau a gorHennwyd y noson drwy
lunio cetdvn Sui y Mamau.
Diolchwyd i Ann Ifans gan Haydn.
Mawrth 11 mwynhawyd gam

Parasiwt yng nghwmni Sian 0
Swyddfa'r Urdd. Diolchodd Bedwvr
i Sian.

Mawrth 18 eatwyd noson 0 S91efr
Rowlio yng Nghanolfan PIas Silyn,
pen-y-groes. Dyma uchafbwynt
ardderchog i holl weithgareddau' r
tymor a'r flwyddyn.

Llonqvferchlr Cenin Eifion ar ennill
y wobr gyntaf am ffotograffiaeth yn
yr Eisteddfod Cylch. Llongyfarch
iadau i Mathew Philips am gael
trydydd ar yr unawd piano.
Clwb leuenctid. Y mae tymor y Clwb
yn dod i ben rwan hefyd ac i orffen
gweithgareddau'r flwyddyn bu'r
ieuenctid gyda'u harweinydd Ian
Jones, vn yr Octagon ym Mangor.
Bydd y Clwb yn ailgychwyn ar 2
Medi.
Cylch Meithrin. Ddydd lau, Mawrth
21ain cynhaliwyd partl i ffarwelio a
rhai o'r plant fydd yn dechrau yn yr
Ysgol Gvrnuned ar 61y Pasg.Pob Iwe
i Leanne, Elin, Anest, Josh a Tal.
Oathlu Pen-blwydd. Llongyfareh
iadau mawr i Huw Tegid ar achlvsur
dathlu ei ben-blwydd yn 18 oed; ae
i Sioned Lewis ar ei phen-blwydd
hithau yn 21ain. Pobdymuniad da i'r
ddau ohonoch.

Camera yn ngotal Gwyndaf Hughes, Glascoed, llanrug. FfOn: 677263

Mrs Ann Evans, Sycharth. FfOn: {012861 872407

PENISARWAUN
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FFE ESTRIERYRI
GARTHISAF,LLANRUG

(01286) 650764
neu w. G. Roberts (Wil Korea) 676741
* Ffenestri * Drysau * Drysau Patio

*Porches
* 8yrddau Ffasia
* Cladio* Conserfateris
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Mrs Myfanwy Jones, Hafan Elan, yn cyf/wyno rhodd i Dr Pam Jones
ar el nvmddeolied,

organydd oedd Mrs Mair Hughes. Brynrefatl, ddydd Sadwrn, 14
Dydd Gweddl. Cynhaliwyd Dydd Mawrth.
Gweddi Chwiorydd y Byd yng Noson i ddathlu Gwyl Ddewi oedd
nghapel Hermon bnawn Gwener, 7 hon a chroesawyd i'n plith Raymond,
Mawrth. Cymerwyd rhan gan Gwenda a Carys 0 Ynys Mon.
chwiorydd y gwahanol eglwysi. Lluruwvd rhaglen amrywiol dros ben
Merched y Wawr. Nos Fawrth, 11 gydag unawdau a deuawdau hyfryd
Mawrth, estynnwyd croeso cynnes gan y tri 0 Fon ynghyd a darlleruadau
f bawb gan y lIywydd, Mair Huws. addas gan Phyllis ae Ann a Mary;
Agorwyd y noson gyda chan datganiadau gwefrelddiol ar y delyn
Merched y Wawr, gyda Megan gan Megan; dawnsfeydd steplo gan
Roberts yn cyfeilio ar y delyn. Bethanne a dwy gan wladgarol gan
Diolchwyd i bawb a gyfrannodd gor y gangen. Diolchwvd i bawb am
mewn unrhyw fodd tuag at y noson draddod.adol Gymreig gan
lIuniaeth yn yr Eisteddfod Gylch ac Nan. Paratowyd cawl Cennin blasus
am lafur caled y rhai fu'n gweinyddu a bara bach gan Nan a Bethanne a
ac yn paratoi bwyd ardderchog i'r diolchwyd iddynt gan Margaret
beirniaid. Atoffir pawb o'r Noson 0 Parry. Enillydd y raftl, sef tusw 0
Ddawns gyda Bethanne ar 18 Ebrill gennin Pedr, oedd Mrs Beryl
yng Ngwesty'r Fictoria am 7 or Thomas. Gorffennwyd y noson trwy
gloch ° Pris y toeynnau yw £6 yn gyd-ganu' Dros Gym!u 'Ngwlad'.
cynnwys lIuniaeth. Nos Fawrth, 8 Ebrtll, byddwn yn

Llongyfarchiadau mawr i Mrs W. cyfarfod yn Stiwdio Llun y Felin,
A. Jones ar gael ei anrhydeddu fel un Capel Mawr, Llanrug, am 7,30 o'r
o aelodau hynaf yr Urdd yn yr gloch. Felly, gwelwn chi yno.
Eisteddfod Sir a gynhaliwyd yn Ysgol C6r Clychau'r Grug. Wedi tymor 0

brysurdeb y mae'r cor yn cael saib
bach dros v Pasg. Y mae'r genod i
gyd yn anfon eu cofion at Glenys, yr
arweinydd, gan obeithio ei bod yn
gwella wedr'i thr niaeth I'W lIygaid.
Brysia wella Glenvs.

Diolchiadau.
Dymuna Nansi Roberts, Manod,

ddrolch i'w tfrindrau. cymdogion a
phawb am y caredigrwydd mawr a
dderbyniodd yn ystod ei gwaeledd.
Dioleh ° galon i holl driqolion ardal
Llanrug am eu ffyddlondeb mawr °

Pob bendith.
Dymuna Griff Roberts, Ty Gwyn,

Groeslon Marc, ddiolch 0 galon i'w
deulu a'i ffrindiau am y cardiau,
galwadau ffon ac ymwelladau tra bu
yn yr ysbyty yn ddiweddar. Diolch
hefyd i Dr Roberts a staff Meddygfa
Llanrug a Ward Tryfan Ysbyty
Gwynedd. Oiolch yn fawr iawn.

GWYNANT
PIERCE

Cynyrchion Coed:
Gatiau, Ffensus ac ati
am brisiau cystadleuol
Uned 1, Fferm Bryn Afon

LLANRUG
Han: (01286) 650349

(0589) 899901

cyngor er gwaetha'r anawsterau yn
dangos y gallai Cymru ei
lIywodraethu ei hun 0 gael y cyfle.
Yn dilyn yr anerchiad roedd yn

bleser clywed Manon Llwyd yn
diddori'r cwrnnl gyda cheinciau ar y
delyn. Diolchodd y lIywydd i'r ddau
am eu cvfraniad i'r noson, i'r gwesty
am baratoi pryd mor flasus ar ein
cyfer ac yn arbennig i'r
ysgrifennydd, Olwen Llywelyn, am
ei gwaith yn trefnu'r cinio.
Capel y Rhos. Trefnwyd gwasanaeth
Sui y Mamau yng Nghapel y Rhos
fore Sui, 9 Mawrth. Cymerwyd rhan
gan Mrs Merrwen Lloyd, Mrs Meryl
Green, Mrs Mair Humphreys, Miss
Doris Adlam, Mrs Mary Roberts, Mrs
Rhian Jones, Mrs Anwen Owen a
Miss Mary Roberts. Lediwyd emyn
y plant gan Geraint Iwan a'r

Mrs Ceinwen Parry, Ael-y-bryn, Tan-y-coed, a Mrs Gwladys Jones, Oa/ar
Oeg, dwy 0 aelodau hynaf yr Urdd gyda'u bathodynnau dathlu 75

m/wyddrant y Mudiad.

8

'Oyw cegin SNOWDON KITCHEN yn
costio DIM MWY na cheginau'r siopau
mawr OIY, ond cymharwch ansawdd
ein ceglnau ni. Rydym yn cynnig;
• Ceginau cedarn de mewn derw,

castlnwydden (chestnut) e phin
• Dewis sang 0 lamlnelddiau modern
• Corff mewn dewi$ 0 8 ltiw cydnaws
• Ororiau a cholynnau cadarn
• Dewis da 0 wahanol felntieu
• Maint IIrbennig ar gael os oes angen
• Crefftwyr lIeol yn ymfalchoioyn eu

gwalth
• Prislau rhesymol ar 9yfer gosod a

dod'lfnu
• Llythyreu canmo' a chwsmerlaid bodlon
• GWlrthu gon151. prillau gonllt
HEFYO:GWASANAETH NEWIO ORYSAU

A 'WORKTOPS'
AR AGOR SAITH OIWRNOO YRWYTHNOS
FFONIWCH PETERROOKE AM BRISIAU A

GWASANAETH CYNlLUNIO ol·oAl

57 STRYD FAWR
LLANBERIS

(01286) 870555/870443
CEGINAU, TEllS SERAMIG

ANRHEGION

••

Plaid Cymru. Y Cynghorydd Alun
Ffred oedd gwr gwadd cangen
Llanrug yn eu cinio Gwyl Ddewi nos
Fercher, Mawrth 5, yng ngwesty
Fictoria, Llanberis. Wrth ei gyflwyno
soniodd y Ilywydd, Miss Phyllis Ellis
am ei waith fel cynhyrchydd cyfresi
mwyaf poblogaidd S4C: 'C'mon
Midffild' a 'Pengelli'. Ef hefyd yw
arweinydd grwp Plaid Cymru ar
Gyngor Gwynedd ac yn ei anerchiad
soniodd am yr anhawsterau oedd yn
wynebu'r cyngor newydd a sut yr
oeddynt wedi wynebu'r her. Yn
wyneb y toriadau mawr yng nghyllid
y Cyngor roedd y codiad yn nhrethi
Gwynedd eleni yn lIai na'r disgwyl.
Yr oedd y polisi iaith hefyd wedi ei
sefydlu'n gadam. Roedd rhedeg y

Oerbyniwyd y bobl ifainc hyn yn aelodau o'r eglwys yng Nghapel y Rhos
yn ddiweddar. Roedd yr oedfa yn ngofal gweinidog Capel y Rhos, Y

Parchg Oafydd Lloyd Hughes.

Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes, Glascoed. Ff6n: (01288) 877263

Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. FfOn: (01286) 675384

LLANRUG
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I drin a thrwsio
pob math 0

beriannau gwn'lo
MENAI SEWING

MACHINE CENTRE
40 Stryd Fawr
PORTHAETHWY
Ffon: (01248)
714043 neu

(01286) 674520
Edau, Nodwyddau
ac ati mewn stoc

Ar agor
9-7pm

9-5pm Sadwrn
Ar Gau

Sui a Mercher
Dewis eang
o Welyau a 3P/Suites,
Llenni Venetian a Llenni Role"
5,000 lIathen sgwar 0 garpedi
mewn stoc - allwch chi
fforddio prynu 0 batrymau?

GLANHAU CARPEDI GYDA STIMVAK

Ffon/Ffacs: 650291

LLEUFERO. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI

AUNFA R

hefyd
(0374)
496616
(symudol)

Emyr Jones
PLYMAR

A PHEIRIANNYDD
GWRESOGI

Cynnal boileri nwy,
olew, tanwydd solat
a thredio peipiau
44 Glanffynnon
LLANRUG
(01286) 673513

Glywsoch chi'r ymadrodd am gloi drws y stabal wedi i'r ceffyl
ffoi. Dyna 'n union ddigwyddodd yn Uanberis yn ddiweddar.
Gwelwyd dyn y ceffylau (sydd hefyd yn ddyn gwesty) yn
crwydro'r llethrau yn chwilio am y ceffylau oedd wedi cael

blas ar ryddid.

Mrs Ann Evans, Sycharth. Ff6n: (01286) 872407

drefnu'r cyfan.
Cyfarfod Gweddi 8yd Eang y
Chwiorydd. Yn y Ganolfan ddydd
Gwener, Mawrth 6ed, cynhaliwyd y
Cyfarfod Gweddi 0 dan arweiniad
Mrs Irene Morris. Cymerwyd rhan
gan Mis Nellie W. Jones, Mrs
Elizabeth Jones, Mrs Nellie Williams,
Mrs Megan Morris, Mrs Dilys
Williams, Mrs Karen Jones, Mrs
Alice Griffith, Miss Margaret J.
Jones, Mrs Betty Roberts, Mrs Katie
lloyd Jones, gyda Mrs Dilys Williams
yn cvfellio. Cafwyd cyfarfod
bendithiol iawn.
Y Pasg. Mae'r Pasg yo gynharach
eleni, a diolch am hynny ar 01 y gaeaf
hir. Mae'n braf gwybod fod y
gwanwyn gyda ni a bod yr haf yn ein
disgwyl. Cofiwch droi'r clod awr
ymlaen nos Sadwrn 29ain 0 Fawrth.
Wrth gwrs gwyl Gristnogol yw'r
Pasg ae yn wyl bwysig iawn yng
nghalendr yr Eglwys. Cynhelir
gwasanaeth Awr Dawel yn Eglwys
Crist, Llandinorwig ar brynhawn
Gwener y Groglith (28 Mawrth)
rhwng 2 a 3 o'r gloch; ac yna ar fore
Sui y Pasg cynhelir Cymun y Pasg
am 9 o'r gloch. Bydd croeso I bawb
o bob enwad i ymuno yn y
gwasanaethau hyn. Pasg dedwydd
i bob un ohonoch.

Y Gymdeithas Undebol. Daeth tymor
y Gymdeithas i ben nos lau,
Chwefror 20fed yn y Ganolfan, gyda
noson ddifyr dros ben yng nghwmni
Mr Ralph Jones 0 Lanberis. Yn
amserol iawn bu'n dangos sleidiau 0
China oherwydd ddiwrnod ynghynt
roedd arweinydd y wlad honno. sef
Deng Xlaoping wedi marw. Noson
gwerth chweil a diweddglo
peruqarnp I raglen ddiddorol a
drefnwyd gan y Gymdeithas dros
fisoedd y gaeaf. Llywydd y noson
oedd Glvn Tomos ac ef hefyd a
ddiolchodd i Mr Jones. Ar ddiwedd
tymor aralt mae'n dyled yn fawr j
aelodau'r pwyllgor am y gwaith
trefnu ac yn arbenniq felly i Mrs
Betty Pens Roberts, MIss Marian
Jones a Mrs Hannah M. Roberts.
Diolch hefyd i bawb a gefnogodd y
nosweithiau a drefnwyd heb
anghofio ein ffrindiau 0 Ddeiniolen a
fu'n mynychu yn selog iawn. I
goroni'r cyfan cafwyd cinio Gwyl
Ddewi yng Ngholeg Menai, Llangefni
ar yr 1 1eg 0 Fawrth Bu 31 yn
mwynhau gwledd ardderchog ac i
ddiweddu'r pnawn cafwyd eyfle I
dreulio amser yn siop 'Pringles' yn
Llanfairpwll. Pnawn 0 wledd a chael
bargeinion! Diolch i Miss Marian
Jones a Mrs Hannah M, Roberts am

Glyn Tomos, Pen y Bwtch. Ff6n: (01286) 870576

PENISARWAUN DINORWIG

Gair 0 Ddiolch. Hoffai Huw Tegid
ddiolch i'w rieni, ei deulu a phawb a
ddymunodd yn dda iddo ar ei ben
blwydd yn ddlweddar. Dymuna
Sioned hithau ddiolch i bawb am y
dymuniadau da, y cardiau a'r
rhoddion. Dymuna Mary Davies,
ddiolch i'w theulu, cvmdoqion a
ffrindiau am yr holl garedigrwydd a
ddangoswyd idd: hithau ar el phen
blwydd arbenruq.
Ysgoloriaeth. Llonqvf arctuadau
mawr i Huw Tegld ar ennill
ysgoloriaeth I astudio ym Mhrifysgol
Bangor. Pob dymuniad da a phob
IIwyddiant iti Huw.
Profedigaeth. Cydymdeimlir yn
ddwys iawn a Jennifer Hughes a'r
teulu, AIJen, ar farwolaeth ei thad.
Dymuna Jennifer ddiolch i bawb am
bob arwydd 0 gydymdeimlad. Mae'r
arian a dderbyniwyd yn mynd tuag
at Ymchwil y Galon. Cydymdeimlir
hefyd a Delyth Williams a' r teulu ar
golli ewythr yng Nghaernarfon.
Gwellhad. Da deal! fod LOIS
Angharad ae Urien Deiniol wedi IIwyr
wella wedi arhosiad byr yn yr
ysbyty. Anfonir ein cofion annwyl at
Mrs Margaret Munro sydd yn Ysbyty
Gwynedd. Gwyddom am eraill nad
ydynt yn rhy dda eu ieehyd yn y
pentref ae fe anfonir ein cotion
annwyl atynt hwythau a dymunir
iddynt wellhad IIwyr a buan.
Ysgol Sui Bosra. Y mae tymor y
Cymanfaoedd wedi eyrraedd eto a
bydd yr aelodau ifanc a ffyddlon yn
cymryd rhan mewn dwy Gymanfa
elen!. Felly mae yna brysurdeb mawr
yn yr Ysgol SuI. Cynhelir Cymanfa'r
Anrubvnnwvr yng nghapel
Jerusalem, Llanberis; a Chymanfa'r
Methodlstiaid yng nghapel Seitoh,
Tregarth. Trefnir bws i'r ddwy
Gymanfa.
Pwyllgor Neuadd. Tynnwys Clwb
Cant mis Mawrth a'r enillwyr oedd:
1, Wendy Thomas, 4 Brvntmon: 2,
Jen Hughes, Aljen; 3, Eiriona
Williams, Glyn Euron.

Gweithgaredd y misoedd nesaf
fydd y raffl fawr gyda gwobrau hael
- ariannol, talebau, cirnawa i ddau,
blodau, a ruter 0 wobrau da eraill.
Tynnir y raffl mewn Noson
Gymdeithasol a gynhelir yn y
Neuadd Gymuned nos Wener, 11
Gorffennaf. Felly mae hen ddigon 0
amser i werthu a phrynu!

Dymunir Pasg dedwydd i chwi 011.

Anodd tynnu dyn (neu ddynes)
o'i dylwyth. Ydach chi'n cofio
hanes y cyfaill 0Lanberis goUodd
ei gar DDWYWAITH yn maes
awyr Manceinion? Wyddoch chi
bod ei chwaer wedi gwneud yr un
peth yn union ymmaes parcio'r
siop newydd yng nghanol
Bangor.

DRAEN

Urdd, Adran Bentref. Mawrth 4
cafwyd Cwis am amrywion famau -
ym myd natur, y Beibl, stortau a
llvtrau enwog, operau sebon, a
mamau enwog y byd. Adroddwyd
stori 'Simnel' yn ymwneud a Sui y
Mamau a gorffennwyd y noson drwy
lunio cerdyn Sui y Mamau.
Diolchwyd i Ann Ifans gan Haydn.

Mawrth 11 mwynhawyd g~m
Parasiwt yng nghwmni Sian 0
Swyddfa'r Urdd. Diolchodd Bedwyr
i Sian.

Mawrth 18 cafwyd noson 0 Sglefr
Rowlio yng Nghanolfan PIas Silyn,
pen-y-groes. Dyma uchafbwynt
ardderchog i holl weithgareddau'r
tymor a'r flwyddyn.

Llongyferchir Cenin Eifion ar ennill
y wobr gyntaf am ffotografflaeth yn
yr Eisteddfod Cvlch. Llongyf arch
iadau i Mathew Philips am gael
trydydd ar yr unawd piano,
Clwb leuenctid. Y mae tymor y Clwb
yn dod i ben rwan hefyd ac i orffen
gweithgareddau'r flwyddyn bu'r
ieuenctid gyda'u harweinydd Ian
Jones, yn yr Octagon ym Mangor,
Bydd y Clwb yn ailgychwyn ar 2
Medi.
Cylch Meithrin. Ddydd lau, Mawrth
21ain cynhaliwyd parti i ffarwelio a
rhal o'r plant fydd yn dechrau yn yr
Ysgol Gymuned ar 01 y Pasg. Pob Iwc
i Leanne, Elin, Anest, Josh a Tal.
Dathlu Pen-blwydd. Llongyfarch
iadau mawr I Huw Tegid ar achlysur
dathlu el ben-blwydd yn 18 oed; ac
I Sioned Lewis ar ei phen-blwydd
hithau yn 21ain. Pob dymuniad da i'r
ddau ohonoch.

Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. Ff6n: 677263
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Tim pel-droed dan 9 oed Llanberis yn eu dillad newydd.
ddiolchgar am eich cefnogaeth eto. cyfarfodydd am y tvrnor. Bydd y
Undeb y Mamau. Cynhaliwyd y cyfarfod nesaf ar Ebnll 1af a'r gwr
cyfarfod misol yn Eglwys Sant gwadd fydd Mr Derek Jones, Eglwys
Padarn bnawn Mawrth, 4 Mawrth. Sant Padarn. Croeso cynnes i bawb.
Gweinyddwyd y Cymun Bendigaid Diolch. Dymuna Mrs Nancy
gan y Rherthcr. y Parchg Philip Rowlands, 12 Stryd y Dwr ddiolch
Hughes. Yn ystod y gwasanaeth yn fawr I feddygon Llanberis ac
talodd deyrnged glodwiw i'r Ysbyty Gwynedd; a hefyd i Eirian
ddiweddar chwaer Dilys Phillips am Mali a'i gweithwyr am edrych ar ei
ei gwaith diflino dros nifer 0 hoi ym Mron Eryri pan oedd yn sal
flynyddoedd yn y gangen. yn ddiweddar. Diolch hefyd i'w

Adroddwyd cofnodion y cyfarfod chymdogion am y cardiau a'r
blaenorol ac fe'u derbyniwyd. anrheqion a dderbyniodd.
Enillydd y raffl oedd Mrs Jean Dymuna Lliwen a Llinos, 1 Stryd
Roberts. Diolchwyd i'r Rheithor ac i'r Tomos, ddiolch I'W teulu, ffrindiau a
ddwy oedd yn ymorol am y baned, chymdogion am y cardiau ac
sef Mrs Kathleen Williams a Mrs anrhegion a dderbyniwyd ganddynt
Nellie Morris. gan Mrs Betty Williams ar ddathlu eu pen-blwydd yn
ae fe eiliwyd y diolch gan Mrs Bet ddeunaw oed.
Hughes. Dydd Gweddi. Cynhaliwyd cyfarfod
Jerwsalem. Cynhaliwyd cyfarfod dan nawdd Dydd Gweddi Byd-eang
cyntaf tymor y Gyfeillach ar Fawrth y Chwiorydd yn Capel Coch, nos
4ydd 0 dan arweiniad Mr Hugh R. Wener, Mawrth 7. Cafwyd
Jones. Wedi qweddi fe cvfraruadau gan aelodau holl
gydymdeimlwyd a Mrs Rhona eglwysl'r pentref.
Thomas oedd yn yr ysbyty. Cafwyd Ysgol Dolbadarn. Bu tim pel-rwvd yr
galr gan bob un o'r aelodau am Ysgol yn cystadJu mewn gornest ym
atgofion bore oes a'u dylanwad ar eu Methesda wythnos ola'r tymor.
bywyd. Cafwyd lIuniaeth ysgafn a Clwb Ffrindiau Ysgol Dolbadarn.
thrafodaeth fywlog ae fe drefnwyd Enillwyr mis Mawrth - £35: Mr J.

Tomos, Ty'n Twll, Nant Pens (198);
£25: Mrs G. Morris. 54 D61 Elidir
(214); £ 15: Mrs M. Jones,
Minffordd (183); £10: Mrs M.
Jones, 061 Elidir (213); £5: Mr C,
Graham, Ty Newydd (21).
Diolch. Dymuna Mrs Megan Hughes,
Maes llwyn, ddiolch j'w theulu,
ffrindrau a chymdogion am y lIu
cardiau, anrhegion a'r blodau hardd
a dderbyniodd ar ei phen-blwydd yn
80 oed. Diolch yn fawr iawn.

Hoffai Kevin a Nia, 11 Stryd
Newton, ddiolch yn fawr i'w teulu,
ffrindiau a chymdogion am y lIu
cardiau, anrhegion ac arian j'w mab
Llion ar achlysur el enedigaeth.
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Ffon: (01286) 870253

Mae'r gwesty yn darparu ar gyfer Priodasau,
Partion, Dathliadau ac Achlysuron Arbennig

Cyfleusterau Cynhadleddau a Phwyllgorau

Bwydlen Bar a Chinio Dydd Sui

Cwrw Felin Foel

LLANBERIS

Mathew Pike, A wen, Nie, Gwen, Stephanie a Steven - aelodau'r grwp
offerynnol buddugol yn yr Eisteddfod Gvlcti.

Y Groglith. Cynhelir Oedfa codi pwyllgor y noson honno i
Gymundeb yn Festn Capel Coch. wneud tretniadau ar gyfer tymor yr
fore Gwener y Groglith. Mawrth 28, hydref.
am 10 o'r gloch dan arweiniad y Cymanfa Ganu. Cynhelir Cymanfa
Parchg John Pritchard. Estynnir Ganu Annibynwyr y cylch yng
croeso cynnes i aelodau eglwysi nghapel Jerwsalem ddydd Sui, Ebrill
eraill y pentref i ymuno a ni. 20. Bydd cyfarfod y plant am 2 o'r
Eisteddfod yr Urdd. Llongyfarch- gloch a chymanfa'r hwyr am 6 o'r
iadau i'r plant fu' n cystadlu yn yr gloch. Mr Irfon Ellis, Jerwsalem fydd
Eisteddfod Gylch yn Ysgol Brynrefail. yr arweinvdd, Estynnir croeso
Bu mwy nag arfer 0 blant Adran cynnes I bawb i'r ddau gyfarfod.
Llanbens yn cystadlu yn y cvstad- Capel Coch. Bydd y Cyfarfod Plant
laethau uruqol eleni, a braf gweld yn cael ei gynnal am fis arall wedi
hynny, Llongyfarchiadau iGor yr gwyliau'r Pasg. Mae hyn oherwydd
Adran, dan arweiniad Mr Dylan bod y Pasg yn gynharach nag arfer
Parry, a ddaeth yn ail yn ei eleni.
gystadleuaeth. Bydd aelodau'r Grwp Mae'r gegin newydd wedi ei
Offerynnol yn mynd ymlaen l'r phrynu erbyn hyn a bydd yn cael el
Eisteddfod Sir wedt iddynt ennill yr gosod yn fuan. Diolch i'r aelodau
ail wobr yn eu cystadleuaeth hwv. fu'n qweithio'n galed dros y misoedd
Llongyfarchladau arbennig iddvnt. diwethaf vn coot arian trwy gynnal
Y Gymdeithas lenyddol. Cynhaliwyd boreau coffi rheolardd. Diolch am
Swper Gwyl Ddewi'r Gymdeithas yn gefnogaeth a gafwyd I'r ymdrech.
Y Bistro nos Fawrth, Mawrth 4, Cofiwch y bydd y boreau coffi yn
Cafwyd noson hwyliog a parhau er mwyn codi arian at brynu
gwerthfawroglr y croeso a gafwyd offer ar gyfer y gegin, Byddwn yn
unwaith eto gan staff Y Bistro. Wedi
I bawb fwynhau'r wledd,
cyflwynwyd y gwr gwadd, y Parchg
W. R. Williams, Y Felinheli, gan
Iywydd y Gymdeithas, y Parchg
John Pritchard. Cafwyd anerchiad
difyr am Dewi Sant gan Mr Williams,
a'r anerchiad wedi ei britho gan
storiau doniol ynghanol y pwyntiau
mwy difritol. Diolchwvd i Miss Dilys
Roberts am wneud yr holl
dretruadau, Bydd cyfarfod olaf tymor
presennol y Gymdeithas yn cael ei
gynnal yn Festri Capel Coch am 70'r
gloch, nos Fawrth, Ebrill 8, pan geir
darlith ar hanes y Parchg Tom Nefyn
Williams gan Mr Norman Williams,
Brynrefatl. Cofiwch y byddwn yn

Camera yn ngotal John Pritchard, Cilfynydd. FfOn: (01286) 872390

Gwyneth ac Eifion Roberts, Becws Eryri. FfOn: 870491

LLANBERIS

Plant yr Adran a iu'n cystadlu yn y cystadlaethau unigol yn yr Eisteddfod.
Cefn: Elin, Gwen a Steven, Blaen: Carys, Angharad, Ian a Tomos
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(01286) 871774

PROFIL€22

Tafarndai'r Pentref. Rydym yn
ymwybodol 0 hanes trist diweddar
tafarn Bryngwn. and mae darpar
brynwyr wedi cael eu gweld yn y
maes parcio yn mesur y safle. Paham
tybed? Faint 0 dafarndai oedd yna
yng Nghaeathro ers talwm? Lie
roedd y 'Cross Keys' tybed?
Y Cyngor Cymuned. Cynhaliwyd
cyfarfod o'r Cyngor yn Antur
Waunfawr nos Fawrth, 11 Mawrth.
Nid oedd gan y Cyngor unrhyw
wrthwynebiad i gais Mrs Ceri Lyn
Applegate Rees i addasu'r hen
Swyddfa Post a thy i fod yn ddau
Hlat hunan-gynhaliol. Penderfynwyd
cyfranu £70 i Eco'r Wyddfa; £50 i
Eisteddfod Genedlaethol Meirion;
£75 i Ganolfan Cynghori'r Cyhoedd
yng Nghaernarfon; £25 i gwmni
Theatr Mewn Addysg y Fran Wen;
a £1,000 i Ganotfan Chwaraeon
Waunfawr. Cynhelir y cyfarfod nesaf
nos Wener, 18 Ebrill, yn y Ganolfan,
Waunfawr.
Llongyfarchiadau i'r Parchedig Eric
Roberts (Erw Wen gynt) ar ei
benodiad yn Ficer Pen-y-groes.
Oymuniadau gorau iddo fo a', briod,
Beryl, yn eu cynefin newydd.
Cymdeithas y CaeChwarae. Enillwyr
mis Mawrth oedd - £40: Alun a
Vera Roberts, 10 Erw Wen (64);
£25: Yvonne Griffiths Jones, 5 Tai
Glangwna (37); £15: Gareth a Nia
Parry Jones, Bryn Eglwys; £5:
Colette Donaldson, Home. Bydd
cyfarfod arbennig o'r pwyllgor ddydd
Gwener, 28 Mawrth am 10.30 y
bore ar IOnErw Wen er mwyn trafod
gwir ddyddiad y Pasg. Cynhelir
cyfarfod arierol nesaf y pwyllgor nos
Lun, 21 Ebrill am 8 o'r gloch.
Gwasanaethau'r Capel. Disgwylir y
canlynol I wasanaethu yn ystod yr
wythnosau nesaf:
Mawrth
30 SUL Y PASG: Parchg S. O.

Hughes ('0).
Ebnll
6. Parchg W. R. Williams (2)

13. Parchg S. O. Hughes (2)
20. Parchg W. R. Williams (10)
27. Mr john Roberts (2)
Syr William Preese. Am 3 o'r gloch
prynhawn lau, 3 Ebrill, bydd carreg
30ffa I Syr William Preese, i gofio
.ddo fyw yng Nghaeathro, yn cael ei
dadorchuddio. Bydd croeso I bawb
i fynychu'r seremoni fer 0 dan
nawdd y Cyngor Cymuned.

Clive James, Hafan, Bryn Gwna
679501 (gwaith), 677438 (cartrefl

CAEATHRO

Cynnig 1: 3 FFENEST WEDI EU
FFITIO AM £800
Cynnig 2: 5 FFENEST WEDI EU
FFITIO AM £895
Cynnig 3: 7 FFENEST WEDI EU
FFI"I'IO AM £ 1,295

FFENESTRI A DRYSAU uPVC

Am groeso cartrefel Cymreig bob amser Aneuryn Jones a'r staff.

..._ ..,_ ~
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LLANBERIS Fron: 870277
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G'Wcsty

Cbwsree Bingo er codi erien.

i Mrs Gwenno Bebb am wneud y
trefniadau.

Mwynhawyd perfformiad gan
Gwmni'r Fr~n Wen gah BI. 3 a 4.
Diolch 0 galon i Mr Gareth Parry,
Ysgol Gwaun Gynfi, am eu
croesawu yno i weld y ddrama.

Enillwyr Clwb yr Ysgol am fis
Chwefror oedd Mrs Sioned Jones,
Cwm-y-glo a Mrs Rita Morris,
Brynrefail. Llongyfarchiadau i'r ddwy
ohonoch.

Diolch i chwi rienl gwelthgar yr
ysgol am drefnu gweithgareddau i
godi arian. Dewch i gefnogi'r noson
Carioci a'r Ffair Wanwyn am hwyl a
bargeinion! Dymuniadau gorau i
bawb dros y Pasg a diolch am eich
cefnogaeth i ni yng
ngweithgareddau'r tymor hwn.
Yr Urdd. Daeth cyfarfodydd yr Urdd
i ben am eleni gyda noson hwyliog
o gemau. Cafodd pob aelod 0 dim
Cheryl wy Pasgac anrheg ynddo am
ddod yn fuddugol.

Daeth IIwyddiant eto eleni i'r plant
yn Eisteddfod Cylch Arfon. Daeth y
parti lIefaru a'r cdr yn gyntaf a'r part:
dawnsio gwerin yn ail. Yng
nghystadleuaeth l1efaru unigol i
ddysgwyr dan 8 oed daeth Sonny
Chidwick, Nathan Millington a
James lewis yn gyntaf, ail a
thrydydd. Dymuniadau gorau i'r
plant sy'n mynd ymlaen i Eisteddfod
Sir Eryri a diolch diffuant iawn i'r
athrawon am eu hyfforddi.
Yn adran Celf a Chrefft daeth

gwobr gyntaf i Michaela Radnor a
Stephanie Williams, ail wobr i Jodie
Cummings, Gafin Foulkes a Clair
Pritchard a thrydydd wobr j Kerry
Lloyd Jones.
Yn Sir Eryri dyfarnwyd y wobr

gyntaf eto i Michaela a bellach mae
ei gwaith argraffu ar sidan wedi
mynd ymlaen I'W feirniadu yn yr
Eisteddfod Genedlaethol. Da iawn
chdi Michaela.

Cefnogwch ein Hysbysebwyr

Nghaernarfon fel rhan o'u gwaith
thema ar 'Y Cartref Clyd'. Cawsant
groeso arbennig yno gan Roy a Ron
ac ymweliad buddiol a diddorol iawn.

Enillwyr y gystadleuaeth peintio'r
poster rygbi oedd: 1, Clair Pritchard;
2, Rowena Jones a 3, Karl Jones.
Cafodd y tn ohonynt bel rygbi yn
wobr ond roedd un Clair yn arbennig
iawn - roedd wedi'i llofnodi gan
nifer 0 chwaraewyr tim rygbi Cymrul

Carem ddiolch i Miss Sian Evans
o Ddeiniolen am el chymorth yn
nosbarth y babanod. Bu Sian gyda nl
am ddau dymor fel rhan o'i chwrs
NNEB yng Ngholeg Menai
Dymuniadau gorau iddi yn y dyfodol.
Bu plant BI. 6 ar ymweliad diwrnod

ag Ysgol Brynrefail a chawsant
ymuno a phlant BI. 7. Diolch yn fawr

Undeb y Mamau. Gweinvddwvd
Cymun y Grawys yn Hafan Elan,
Llanrug, gan y Parchg Philip Hughes
nos Lun, 3 Mawrth. Ar 01 y
gwasanaeeth trafodwyd rhai
materion. Derbyniwyd vmddrheur
iadau oddi wrth Mrs Dorothy Jones
a Miss M. Williams. Cynhaliwyd
pwyllgor y Ddeoniaeth yng
Nghaernarfon nos Fawrth, 11
Mawrth. Mrs Kathleen Jones a Mrs
M. Barlow oedd yn gofalu am y
baned a dlolchwyd iddynt ac i'r
Rheithor gan Mrs E.Taylor. Enillwyd
y raffl gan Mrs Joyce Ransom. Bydd
y cyfarfod nesaf ar 7 Ebnll, a'r gwr
gwadd fydd Mr B. Haynes,
Caernarfon. Terfynwyd trwy weddi.
Yn Y' Ysbyty. Anfonwn ein cofion
gan ddymuno gwel1had buan i Mrs
N. M. Owen, Glandwr sydd yn
Ysbyty Gwynedd.
Ffair y Gwanwyn. Cynhelir Ffalr
Wanwyn yn yr Ysgol nos Wener, 11
Ebnll am 6.30 o'r gloch. Bydd yno
stondinau, tombola, cacennau,
gemau a chystadlaethau. Croeso
cynnes i bawb.
Carioci yn Y Friesan. Bydd noson
hwyliog i bawb yn y Canoci a
gynhelir yng ngwesty'r Fncsan nos
Sadwrn, 26ain 0 Ebrill, a'r elw tuag
at yr Ysgol. Diolch yn fawr l'r Fricsan
am eu cefnogaeth.
Newyddion 0" Ysgol. Aeth plant BI
3 a 4 i waith briciau Butterley yng

Keith Williams yn cyflwyno blodau t'r Nyrs Eleri Fon, cyd-gysylltydd
Cymdeithas Plant Gwynedd i'r rbe: sy'n diodoet o'r caner neu leukemia.

Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. FfOn: 677263

Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. Ff6n: (01286) 872275

CWM V GLO
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GARNET, LLANRUG

Ffon: 673981/ 75807

TRIN GWALL T VN EICH CARTREF
MERCHED * DYNION * PLANT

Cyngerdd y Goreuon a gynhaliwyd yn Neuadd P.J., Prifysgol Bangor,
nos Fawrth, 18 Chwefror. Ffion Williams, Bethel; Michelle Roberts,
Llanrug; ae Arwel Williams, Deiniolen. LJongyfarehwn y tri ar eu

Ilwyddianr yn eu arholiadau eerddorol.

12

Prisiau Cystadleuol - Gwaith Contract - Pell ac Agos

GWASANAETH TACSI
HURIO BWS MINI
B L R
Ffon: (01286)

Roedd cystadJu brwd yn
chwaraeon yr Ysgolion SuI yr
~nos hon. ByhaSodd pob
ae10do'r timau pel-droed pump
bob-ochr eu hunain yn
ardderchog. Dim ond un cerdyn
coch a welwyd yo ystod y gystad
leuaeth a rheoJwraig timau
Capel y Rhos, Uanrug, a'i
cafodd am fynnu sefyU ar y cae
ar ganol gem!

DRAENOG

arddangosfa newydd yn rhoi sylw
ehangach i'r Chwarel ei hunan, gan
ganolbwyntio ar y newidiadau a
achoswyd gan ddyn a natur ers cau'r
Chwarel yn 1969. Mae'r
arddangosfa yn adlewyrchu
diddordeb ac arddull unigol y
pedwar arlunydd. Bydd i'w gweld yo
yr Arngueddfa Lechi 0 Ebrill 4 hyd
Fehefin 29 rhwng 9.30 a 5.30 o'r
gloch. Codir tc1lmynediad.

Gwobr yn Crufts

Gwellhad buan a ddymunwn i Mrs
Nancy Morris, Awelfryn sydd wedi
bod yn Ysbyty Gwynedd ond sy'n
awr yn Ysbyty Eryri. 8rysiwch adre.

Anwen Parry. Ael y Bryn
Ff6n: {O'2861 872276

TAN Y COED

Bydd arddangosfa newydd dan y teitl
'Dinorwig: Gweddnewidiad' i'w
gweld yn yr Amugeddfa Lechi yn
Uanberis dros y tri mis nesaf.
Gwaith pedwar arlunydd geir ynddi
yn dehongli'r newidiadau a welwyd
yn y Chwarel a'r Amgueddfa Lechi
dros y blynyddoedd. Dechreuodd
diddordeb y pedwar yn y Chwarel yn
dilyn cwrs arbennig a drefnwyd dan
nawdd Cymdeithas Addysg y
Gweithwyr yn 1993. Wedi hynny
bu'r pedwar, John Butterfield, Diana
Davies, Margaret Owen a Barbara
Roscoe, yn cydweithio ar gyfer yr
arddangosfa 'Dinorwig - Adlais o'r
Gorffennol' a welwyd yrn Miwmares
a Chaemarfon yn 1995. Roedd
honno'n canolbwyntio ar yr
Amgueddfa Lechi. Ond mae'r

Y Chwarel mewn Ilun

Griffiths, Gelli; a [ohn Owen Moms,
Y Fachell.

Dymunwn yn dda i Mr Owen a'i
deulu yn ei faes newydd.

'Ffeinad I fou .}'r adell
Wr hynauis, a nasus y Nell.

Daeth rymor y Parchedig Gordon
Owen yn Rheithor Llanfair-is-gaer a
Llanddeiniolen i ben yn ddiweddar.
Bu In gwasanaethu'r eglwysi hyn am
chwe blynedd. Cyfeiriodd yn ei
bregeth noson ei sefydlu at y dynfa
j 'r awyr ac at ei yrfa flaenorol yn yr
Awyrlu. Erbyn hyn mae wedi
dychwelyd i'r maes hwnnw a bydd
yn yrngartrefu ym Maes Awyr Y FaIL
Mae'n siwr y bydd ganddo atgofion
melys am ei gyfnod ar lannau'r Fenai
a throed y Wyddfa. Roedd yn uchel
ei barch ymysg ei aelodau. Mae'n Wr
diymhongar iawn ac yn barod lawn
ei gymwynas. Bydd llawer yn cofio
am ei bregethu graenus, yn fyr a
phwrpasol. Un o'i ddyletswyddau
olaf cyn yrnadael a'i eglwysi oedd
dadorchuddio cofeb a osodwyd ar
fur eglwys Sant Deiniol i goffau tri
o blant yr eglwys a -syrthiodd yn y
Rhyfel Mawr: Robert Withams, Ty'n
Lon, Bethel; Robert Thomas

Y Percnedu; Gordon Owen a Wardeiniaid yr eglwys.

Mae merch ifanc 13 mlwydd oed 0
Glwt-y-bont wedi cael Ilwyddiant
wrth arddangos ei chi yn sioe enwog
Crufts. Mae Alaw Jones, Caerbythod
wedi bod yn arddangos ei chi, Sion,
ers rnis Mai y llynedd pan oedd Sion
yn chwe mis oes. Enillodd yr ail wobr
yn y dosbarth Brid Iau yo y sioe a
gynhaliwyd yng Nghanolfan
Arddangosfa Genedlaethol yn
Birmingham. Dyrna'r eildro i Sion
ennill gwobr yn Birmingham gan ei
fod wedi cael y wobr gyntaf yn sioe'r

---------------------------r----------------1 Ladies Kennels Association a
gynhaliwyd yno ym mis Rhagfyr.
Mae Alaw eisoes yn edrych ymIaen
at fynd a Sicn i sioe Crufts y
flwyddyn nesaf eto. Dywed Alaw
bod Sion wrth ei fodd yn y sioeau a'i
fod yn mwynhau pob eiliad o'r
cystadlu. Gyda llaw, os digwydd ichi
weld Sion mewn sioe bydd gofyn i
chi ei gyfarch WIth ei enw swyddogol,
'Glazberg Zeus of Tremywyddfa I.

Ymadael i Faes Newydd

------Mae First Hydro, perchnogion
Gorsafoedd Trydan Dinorwig a
Ffesriniog, yn rhoi cyf1e i'w staff di
Gymraeg ddygu'r iaith, a hynny ar
gost eu cyflogwyr. Cynhelir y
dosbarthiadau poblogaidd bob
prynhawn Mercher am bymtheg
wythnos, gyda'r wers gyntaf wedi ei
chynnal ar 5 Mawrth.
Meddai Ellen Morgan, Rheolwr

Adnoddau Dynol First Hydro:
'Rydym yn faleh 0 fedru rhoi cymorth
ymarferol i'n staff sy'n dymuno dysgu'r
Gymraeg. Rhoesom gyhoeddusnoydd
i'r cyrsiau yn ern neuryddlenfeumol a
bu'r ymateb yn galonogol dros ben.
Mae'r dosbarth yn cyn nuiys
peirianuiyr, gweinyddwyr ac aelodau
0'1'1 tim rheoli.

'Buom yn ffodus ; sicrhau
gtuasanaeth Guienllian Rouilinson fe!
tiuuor. Mae ganddi brofiad helaeth 0
redeg cyrstau i ddysgwyr )'n yr ardal. '

Dosbarthiadau Dysgu Cymraeg i Staff First Hydro



Gorffennwch y Limrig sy'n cynnwys y llinell (Gwobr: £10):
'Tra'n pysgota mewn cwch ar Lyn Padam'
BEIRNlAD: Mrs Carys Armstrong, Bangor

Anfoner y gwaith ysgrifenedig iMrs Heather Jones,
7 Coed y Glyn, Llanberis, erbyn dydd Gwener, 2 Mai 1997

. ..

CYSTADLAETHAU YSGRIFENEDIG
(Agored i fro'r Eco)

Erthygl: 'Dathlu'r Mileniwm. Gwobr: £10
Uythyrau: At benhynas mewn gwlad dramor sydd wedi

anfon i holi am ei (g)wreiddiau yn yr 'hen wlad'. Gwobr: £ 10
Emyn: AI gyfer gwasanaeth Bedydd. Gwobr: £10

Uinell Goll (Gwobr: £10): Cawsom addewid afrad
Gan y pleidiau cyn 'retholiad
Nawr, a hwythau wedi'u hethol

BEIRNIAID
Cerdd: Miss Joan Wyn Hughes, Dolgellau
Llefaru: Mrs Carys Armstrong, Bangor

Gwaith llaw: Dan ofaleth athrawon Ysgol Dolbadam
Enwau'r cystadleuwyr llwyfan i'r Ysgrifennydd,

Heather Jones (01286) 872569
erbyn 16 Mai 1997

FESTRI CAPEL COCH, LLANBERIS
Nos Wener, 23 Mai 1997

am 6 o'r gloch. Mynediad: £1 (plant 20c)

DERISEISTEDDFOD PL
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Cynhaliwyd gornest chwaraeon
flynyddol Ysgolion Sul y cylch yng
Nghanolfan Chwaraeon Arfon yr
wythnos hon. Roedd tri thim 0
Gapel y Rhos, Uanrug a dau dim 0
Gape} Coch, Llanberis yn cymryd
rhan yn y gystadleuaeth bel-droed
dan 11 oed. Cafodd y timau hwyl
dda ami a gorffennodd tim o'r naill
gapel a'r llall ar frig eu grWp. Cael
eu curo wnaeth Capel Coch wedyn
yn y rownd go-gynderfynol, ond aeth
Capel y Rhos ymlaen i'r rownd
gynderfynol, ond gwaetha'r modd ni
lwyddwyd j gyrraedd y rownd
derfynol. Enillwyd y gystaci1euaeth
gan dim 0 gapel Pendref, Bangor.
Roedd 24 0 dimau yn cyrnryd rhan.
Cewch wybod sur hwyl gafodd y
timau pel-rwyd a'r timau pel-droed
hyn lIeol yn rhifyn nesaf o'r Eco.

Cafwyd deg munud 0 egwyl yng
nghanol y chwarae i roi cyfle i'r plant
wrando ar ddau aelod a dim 0
athletwyr Crisrnogol sydd ar
ymweliad cenhadol a Chyrnru.
Roedd un yn chwaraewr a'r llall yn
hyfforddwr pel-droed Arnencanaidd.
Maent yo cyflwyno hyfforddiant pel
droed Americanaidd ac ar yr un pryd
yo rhannu'r ffydd Gristnogol gyda'r
plant a'r ieuenctid mewn cyfres 0
gyfarfodydd yng Ngwynedd.
Deallwn y bydd aelodau eraill o'r tim
yn ymweld a Chaemarfon yn yr haf

Cenhadon y Bel

'.

J\ r r-:'•J I
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Un araB o'r saith cysgadur? Neu
seremoni capio angbyffredin
rhyw gymdeithas gudd? Mae
pethau rhyfedd yn digwydd ar
droad y tlwyddyn, yn enwedig
tua'r Alban. Ar y llaw araD efansi
mai breuddwyd am JeD newydd
sy'n rhoi golwg mor fodlon ar
wyneb y teithiwr hwn.

DRAENOG
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R. M. Ole) PARRY
PEINTIWR AC ADDURNWR

PRISIAU RHESYMOL
TAWELFA, PENISARWAUN
Ffon: (01286) 870846

ATEB I'R CWESTIWN A WEllR YNG
NGHOlOFN CHWARAEON Y RHIFYN HWN
Mae 44 tim yr Uweh·adran ae Adran Gyntaf
y Gynghralr yn ymuno a'r gystadleuaeth yn
y drydedd rownd Iy 64 olaf). Mae'n rhaid
felly eael 20 tim trwodd o'r ail rownd (40 yn
cystadlu yn y rownd honno). Felly yn y
rownd gyntaf mae BO 0 dimau.

Anwyl frawd,
Ti weli rod hwn wedi ei ysgrifenu ers
diwmodiau oddiyma er pan yr
ysgrifennais ef. Derbyniais dau lythyr
heddyw oddiyna oddiwrth Mam a
Janett, ac yr wyf ar frys ar gychwyn
1 Cambria i bostio hwn. Yr wyf yn
de all mai heddiw yr ydych cbwi
mewn hwyl gyda'r gystadleuaeth
yna. Gwy)iwch ch"vi eich hunain yn
yr Eisteddfod yr haf nesaf. Y maent
yn dweud eu bod yn ffurfio Cor o'r
East yma i ddod drosodd.

Byddaf yn ysgrifenu yng nghorff yr
wythnos nesaf iMam a Janett, ae
wedi hyny i Nhad a Moms. Bin garw
fod Eliza yn mynd i gol1i ei chariad.
Yd\\<yf dy anwyJ frawd Owen.
Nos Dawch.

Cambria, Wis.
Nos Sadwm

bopeth yn awr. Nid oes dim i'w
ddisgwyl ond y ddaear gael ei chau
i fyny gan y rhew hyd y Spring.

Pa beth yw yr achos ei bod mor
ddistaw gyda'r gystadleuaeth yna
eleni? Yr oeddwn yn deall eich bod
fel Cor yn dechrau ei rhwyfo hi eleni,
ond waeth ichwi roddi eich 'cardiau
i'w cadw' bellach na gronyn i feddwl
ennill. Canom ninnau unwaith neu
ddwy y llynedd, ond dyna chwi y
dechreu yn y cychwyn cyntaf, myn
yn 0) ar yr hen sodlau. Gofyn I D.
Hughes Pen-Ceunant (Castell) am
feirniadu yn fy lle eleni. Wyt u yn
cofio y llynedd? Pa sut y mae E.
Williams yn awr? Tipyn o'i hanes y
tro nesaf. Yr wyf wedi derbyn un
llythyr oddiwrtho, ac yr wyf wedi ei
ateb }T wythnos ddiweddaf.

Gobeithio y bydd hyn 0 eiriau yn
eich cael yn iach 011,yr epistol nesaf
i Ianert. Yr wyf wedi bod yn bur
beius gyda hi, y mae wedi anfon
amryw 0 weithiau Imi, a finnau ond
wedi rhoi pwt bach unwaith.

Terfynafyn awr gan gofio at bawb
yna. Cofia fi at William Roberts, yr
wyf mewn dyled ysgrifenu iddo yn
fuan, ynghyd a John Fron Goch yn
arw iawn. A ydyn nhw yn cael ei
iechyd yn awr yn 0 dda. A ydyw y
gwr a'r wraig yn mynd i lawr j Coed
Ddol 0 hyd? (john a Die) Cofia fi
arrynt. Dywed wrth Nain y caiff
Iythyr cyn hir. Cofia fi at M. Evans,
a derbyniwch chwithau fel teulu fy
nghofion yn fwy nag oil.
Ydwyf dy frawd,
Owen W. Rowlands.

• •

gan y naill a'r llal1 dros eu syniadau.
Yr wyf yn disgwyl y caf lawer iawn
o wybodaeth yn ei chylch pan ddaw
Tom adref. Bydd hyny ym mhen
rhyw 2 wythnos.
Pe buaswn beb gael gair gan neb

o gwbl, neu roddi good-bye Dakota
y mae yma ddigon 0 chances am dir,
a thy a bob peth amo am rua S1 yr
acre. Pe buasai gennyf 400 0
bunnau, gallaswn gael un o'r
ffennydd gorau ar y Prairie yma, sef
Pen y Bryn. Y mae yr Hen Pen-y
Bryn a'j wraig wedi eu cholli
rhyngddynt rhywfodd, a hyny dim
ond 0 achos balchder, glynneb a
medddod. Nid oes arnaf yr un
gronyn 0 ofn yn awr, nad wyf yn
gwybod pa fodd i drin tir ac i redeg
ffarm pra bryd bynag a elwir arnaf.
Yr hyn oedd amaf ofn 0 hyd, oedd
yr aredig, ond yn awr gallaf ddweud
fy mod wedi gwneud meistr ar hyn
o waith. Y mae yn waith hawdd
anghyffredin.

Y mae llawer iawn wedi dod adref
o Dakota oddiarngylch yrna; y mae
braidd pawb sydd o'r Prairie yma
yno yn dod yrna i fwrw y gauaf, 0
achos ei bod yn rhy oer ganddynt
yno. Y mae yn rhy oer yno i wneud
dim end aros i mewn. Y mae yn
oerach 0 lawer iawn nag yrna.

Y mae Tom yn dod adref tua
diwedd y rnis yma. Y mae Jemima
wedi myned oddiyno at Humphrey
ei brawd yn Nebraska am fis, ac yna
y bydd yn dod adref

Y mae Tom wedi codi 24)000
bushells 0 wenith oddiar ei ffarm
yno, ond y mae heb ei werthu. Nid
ydyw y gwenith ond tua 70 cents y
bushell yno, pryd y bydd ambell i
flwyddyn yn ddollar. Y mae John
Closs Rowlands, mab i Ellen, yno
gydag ef yn gweithio gwaith joiner.
Y mae yn gwneud arian da yno.

Y mae ei chwaer, Nell Closs
Rowlands wed I dod adref 0 Chicago
er ddoe. Y mae yn cael 0 gyflog yno
84 yr wythnos, ac y mae yn dweud
y caiff pob Gymraes Ie ar el h 'union
yno, y maent yn troi rhal eraill i
ffwrdd er m\\'Yn cael C}mraes.
Y mae yn dal yn dywydd da iawn

yma Ddoe oedd y diwmod oeraf a
deimlais etto. Y mae I'w chlywed yn
oeri yn raddol yma. Y mae yn
oerach, oerach bob wythnos. Y mae
wedi S"'neud tywydd ers (Ua 6
wythnos, yn dywydd da iawn. Yn
bwrw ambell i gawod yn y nos, ond
yn y dydd }'T oedd yr awyr mOf glir
fel na we)wch yr un cwmwl ar yr
awyr 0 gwbl. Y mae yma olwg
brydferth iawn ar y wlad yma pan y
mae yr holl goedydd yma yn colli eu
gwyrddlesni. Yr oeddynt (Ua mis yn
0) a 'u dail cyo goched a gwaed i'w
gweled am filldiroedd oddiamgylch,
ond yn awr y maent wedi gollwng
gafael o'u gwisg 0 ddail i gyd, feI nad
oes yn aros ddim ond y brigau
ooethion. Golwg llwrn iawn sydd ar

GWERTHU
- TRWSIO

*Teledu *Fideo*Offer Trydan
Gwasanaeth Ffon 24awr
(01286) 870545

OSMOND SHAW
DEINIOLEN

oddiyma nes cae 1prawf pa fath auaf
ydyw gauaf Wisconsin. Maent yn
dweud na fydd y gauaf yma yn auaf
caled iawn. Y rnaent yn dweud y
bydd yn gwneud ambell iauaf ysgafn
iawn yma, a gobeithio mai felly fydd
hwn y tro cyntaf i mi beth bynnag.
Ni fydd yma ddim i'w wneud yn y
gauaf ond edrych ar 01yr anifeiliaid,
gwartheg, ceffylau, moch a'r defaid.
OSlO i 818 ydyw cyflog yn y gauaf
yma. Y mae llawer lawn yn y
dyddiau yma, 0 weision y ffarmwrs
yma a'u meibion, yn myned i
Chicago a Miluakee i aros dros y
gauaf, i weithio yn y Stock-yards a'r
Warehouses mawrion sydd yno. Y
rnaent yn cael 0 S2 i S4 y dydd yno,
Cyflog go dda orude?

Y mae yna chwarel granite ychydig
fillnroedd oddiyma mewn lie o'r enw
Manchester yn talu trwy yr haf
ddiweddaf 82 i 85 y dydd.

Y mae un hen wr yn ymyl yma
wedi bod yno, ac yn cae I 82 a hanner
y dydd. Hwyrach y buasai'n werth
2s. y dydd gan Ashton Smith.

Yr wyf yn sicr 0 hyn, pe buaswn
wedi dod yma pan yn 18 oed, ac yn
cael fy iechyd, y buaswn yn werth
rhai cannoedd 0 bunnai heddyw. Fel
ag yr wyf wedi dweud o'r blaen fod
yma le iawn i hel arian os bydd ar un
eisiau hynny. yr wyf yn cae1 fy synnu
yn fawr iawn wrth weled dynion
iachus a chryfion yr olwg arnynt, yn
byw trwy yr haf heb wneud dim tua'r
pentref yma, dim ond ambell i
ddiwmod yn y cynheuaf y maent yn
ei weithio ar hyd y flwyddyn, a
dyna'r 011, pryd y gallasant gasglu
cannoedd 0 ddoleri mewn blwyddyn
o amser. Ond gwell ganddynt hwy
aros gartref a rhedeg y siopau na
hynny. Nid ydynt byth yn meddwl
am dalu un cent 1 neb byth os y
byddent yn eu ddyled; ond fel y
buaset yn meddwl y maent yn isel
yng ngolwg y bob 1 oddi amgylch.
Nid oes dim mor isel yng ngolwg yr
Iancies sobr a gonest yma na'r diog
a'r meddw. Ni chawsai y rneddw yr
un diwmod 0 waith pe buasal
uruhyw arall wrthlaw. Ond rhald
cymeryd llawer un fel y bydd neu fod
heb neb.

Bydd yn amser imi feddwl gyda
hyn pa gyfeiriad i gymeryd yr haf
nesaf, os gwel rhagluniaetb yn dda
yn fy ngosod ar dir y rhai iach a byw.
Y mae yn anhawdd iawn gwybod pa
beth ydyw Dakota felIle i fynd iddi.
Y mae llawer yn rhedeg ami a llawer
yn ei chan mol, a rhesymau pur dda
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IEUAN
WILLIAMS
Glanffrwd
DEINIOLEN
(01286) 870484
* 8ysiau 0 12 i 53 sedd
* Teithiau Lleol a Thramor
* Gwaith Contract
* Telerau arbennig i

bensiynwyr, myfyrwyr
a phlant ysgol.

Anwyl frawd,
Derbyniais dy garedig lythyr ers tro
bellach, ac yr oeddwn yn wir falch
ohono; yr wyf yn llawer iawn
balchach 0 gael lIythyr oddiyna na
phapur newydd, achos y mae llythyr
mewn ffordd yn ymddiddan rhwng
personau a'u gilydd, ond am bapur
newydd, y mae hwnw yn fwy
cyffredinol 0 lawer. Ond cofia, nid
wyf yn dibrisio hwnw cbwaith. N a,
byddaf yn cael fwy 0 bleser nag y
mae neb yma yn ei feddwl wrth eu
darllen, yn enwedlg yr 'Amseroedd'.
Yr wyf am ofyn i chwi anfon yr
'Amseroedd' i mi yn wythnosol,
ynghyd a 'r Herald. Gwnaf innau
anfon papur yma ichwithau pob tro
y caf gyfleustra, achos pur anaml y
byddaf yn rnynd i lawr i Cambria, na
neb arall oddiyma. Yr wyf wedi
derbyn y Faner bob wythnos er pan
rwyf yma oddiwrth dewyrth Hugh,
ac yr wyf innau yn anfon y Drych
iddo ynrau fel taledigaeth, ac felly cei
chance iweled hwnw ganddo ef. Y
mae y Drych yn werth ei ddarllen yn
bur fanwl, ac yr wyf wedi dweud
wrtho am stopio anfon y Faner yn
awr am rhyw gyfnod, a byddaf yn
bur foddlawn ar yr Arnseroedd, imi
a 'Sabulon Dafydd' i'r merched yma,
a Rob. Bydd yma hwyl anghyfIredin
bob tro y daw yr Herald. Bydd yn
rhaid imi ddarllen 'Sabulon' iddynt
bob gair, a mawr fydd eu difyrwch
yn gwrandaw.

Mae yn bur debyg na fyddai yn
iawn ynwyf i beidio rhoi ychydig 0
fy hanes i ti y tro hwn etto, er fod yn
anhawdd cofio beth wyf wedi ei
ddweud, achos y byddaf yn meddwl
dweud llawer iawn 0 bethau, ond yn
anghofio pa un a fyddaf wedi eu
dweud ai pheidio; a thi wyddost mai
peth pur cas ydyw ail-adroddiad 0
unrhyw beth.

Mewn perthynas irni yn bersonol
gallaf eich hysbysu fy mod mor iach
ag y bum erioed. Yr wyf yn teimlo
awydd gwaith ynwyf gymaint ag
erioed, ac yn cae 1cymaint ag erioed
ohono i'w \ovneudac yn cyrulo 0 arian
la\\'11cymaint ag a wneuthum erioed.
Mi ennillais ynof ddau gynheuaf
mewn tuag 10 wythnos 0 amsec, tua
100 dollar mwy nag a wneuthum
mewn cyn Ileiad 0 amser.

Yr wyf yn addaw aros yma gyda
hwy am y gauaf eno, achos gwaith
pur ddigalon fuasai troi i unlle

Cambria,
WIsconsin
Nov. 12th 1883

Dyma'r trydydd Ilythyr yo y gyfres 'Llythyr o'r America' .
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Bydd y cyngerdd (7.30 p.m.) a'r arddangosfa tan gwyllt (8.30 p.m.)
ym Mharc Gwledig Padarn Llanberis, Nos Sadwrn, Ebrill 1ge9

Am fwy 0 fanylion cysylltwch a Julie Williams ar (01286) 870630
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AMGUEDDFEYDD AC ORlELAU CENEDLAETHOL CYMRU
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YN RHAD AC AM DDIM:
Adloniant am 7.00 p.m.

Cyngerdd am 7.30 p.m.
Unawdydd - Mary Lloyd Davies: pianydd Annette Bryn Parri/
Consort TelynauGwynedd M~n / Seindorf Arian Llanrug.
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Noddwyd gan BTgyda Chefnogaeth First Hydro
-•am

Agored
10.30 a.m.-
5.00 p.m.
AR Y DDAU
DDIWRNOD

LLANBERIS

OVOO SAOWRN
Oedolion £3.00
Pensiynwyr £2.00
Plant £1.00
Am ddim iblant
dan 5 oed

DYDD SUL
Oedolion £3.50
Pensiynwyr £2.50
Plant £1.00
Am ddim i blant
dan 5 oed

MYNEDIAD:

GEM LASER PULSAR
RASIO CEIR GWYLLT

DR WHO AIR DALEKS...
FFAIR STEM FICTORAIDD
STONDINAU CREFFT A MARCHNAD
THEATR AM DDIM I BLANT
ADLONIANT AM DDIM

Mynediad
am Ddim

CAR DBS JAMES BOND 0 'GOLDFINGER'
OEIROHOFRENNYDD JAMES BOND, 'LITTLE NELLIE'
MYNEDIAD AM DDIM I AMGUEDDFP. LECHI CYMRU
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A ydych yn ystyried newid eich car 0 fewn y flwyddyn
nesaf? Ystriwch y ffeithiau hyn:
1 Mae tn-chwarter y ceir newydd a qaiff eu gwerthu ym

Mhrydain yn colh rhwng 25% a 30 % o'u gwerth erbyn eu
bod yn naw mis oed.

2 Mae cwmruau mawr a chwmniau lesio a 11091 yn derbyn
oddeutu 25 % 0 ddisgownt wrth brynu eu ceir ac felly mae'r
cerbydau hyn yn dod ar y farchnad am bnsiau isel ac fel arfei
mewn cyfiwr rhagorol wecti cael eu cynnal a'u cadw heb
ystyried cos tau

3. Mae gennym brofiad 0 40 mlynedd yn prynu a gwerthu ceir
all-law ac rydym, ar gyfartaledd. yn trafeilio milo filltiroedd
bob wythnos yn chwilio am y bargeinion gorau er mwyn eu
cynmq 1bobl Gwynedd ar elw sydd fel arfer 0 gwmpas 50/0
o'r pns

LLANBERIS
Ffon: 871278

PERCHNOGION: DANNY A NERYS ROBERTS

LLE DA I WLEDDA
Beth am Fwffe Enwog Nerys (rhwng 20 - 70)
i ddathlu pen-blwydd neu ben-blwydd priodas
Partion rhwng 20 a 40. Ffoniwch am fanylion
Cofiwch am nosweithiau arbennig y Bistro

Nos Wener olaf bob mis

Y Parchg R. W. Griffith
Gweinidog yr Annibynwyr ym

Methel, 1866-1893.

goruchwylwyr i'w warchod fel
minders wrth iddo gerdded
drwy'r strydoedd, a dilynwyd y
cyfan gan lu mawr 0 gefnogwyr
Toriaidd 0 wahanol ardaloedd.

Cynhaliwyd y cyfarfod yn yr
ysgol leal ac roedd yr ystafell
wedi'i 'haddurno yn odidog' ar
gyfer yr achlysur. Mr Assheton
Smith o'r Faenol oedd y
cadeirydd.

Bu gweinidog Bethel yn
ddigon hirben i gadw draw o'r
cyfarfod ond, yn anffodus, yn ei
annoethlneb tynnodd Douglas
Pennant yn ei anerchiad, sylw
sarhaus at gyhuddiad honedig a
wnaed gan Griffith yn un o'i
anerchiadau cyhoeddus a
gyfeiriai at y cyddynwyr a'r
chwarelwyr a gollodd eu
bywoliaeth oherwydd eu safiad
dewr dros Ryddfrydiaeth yn
Etholiad 1880. Heriodd Pennant
na allai hyd yn oed weinidog
parchus yr Annibynwyr brofi'r
fath honiad haer1lug.

Wedi clywed her yr ymgeisydd
Toriaidd fe brofodd hynny yn
ormod i gefnogwyr Rhyddfryd
iaeth. Gadawodd nifer ohonynt
y cyfarfod ar frys a'i bras-gamu
hi am gartref y gweinidog i'w
annog i'w brcswynoli'i hun yn y
cyfarfod. Cytunodd Griffith ar
unwaith a phrysurodd i'r ysgol.

Wedi cyrraedd safodd ar ei
draed ac arwyddo ei fwriad i
ddweud gair. Pan gafodd gyfle i
siarad corddwyd y dyfrodd
ymhellach pan fynnodd y
Parchedig siarad yn Gymraeg.

i'r ymgeisydd 0 Lyn ym Methel
a daeth tyrfa 0 'faintioli anferth'
i wrando arno. Cafwyd noson i'w
chofio ac 0 ganlyniad ymunodd
nifer sylweddol 0 bleidleiswyr
lleol dan faner Rhyddfrydiaeth.
Golygfa i'w chofio oedd yrndaith
y ddau weinidog a'u dilynwyr i
Gaemarfon ddydd yr Etholiad i
ddatgan eu pleidleisiau 'n
gyhoeddus 0 blaid yr ymgeisydd
Rhyddfrydol.

Cipiodd Syr Thomas Duncan
Love Jones Parry, Y swain
Madryn y sedd i'r Rhydd
frydwyr. Sedd a fu'n gadamle i
Doriaeth am flynyddoedd. Yn yr
un modd, llwyddodd ei blaid i
ennill yr Etholiad Cyffredinol
gyda mwyafrif parchus 0 120. 0
ganlyniad rhoddodd Disraeli y
ffidil yn y to, a chamodd William
Ewart Gladstone i'r bwlch fel
arweinydd y wlad yn y Senedd.

Taflodd effeithiau Etholiad
1868 ei chysgodion anghysurus
a phell gyrhaeddol dros fywyd yr
ardal am flynyddoedd lawer. 0
ganlyniad i safiad cadam a dewr
chwarelwyr a thyddynwyr yr
ardal dros Ryddfrydiaeth coll odd
sawl ryddynnwr ei bleidlais ac
amddifadwyd amryw o'r dynion
o'u bywoliaeth yn y chwareli
lleol.

Yn wir old oedd y cysgodion
a'r atgofion hyn wedi llwyr
ddiflannu erbyn Etholiad 1880.
Erbyn hynny roedd Robert
Griffith wedi dilyn ei dad fel
gweirudog yr eglwys ar ei liwt ei
hun. Manteisiodd eto ar bob
cyfle i gario baner Rhydd
frydiaeth yn ystod ymgyrch
Etholiad 1880. Gweithlodd yn
egniol dros ymgeisydd ei blaid a
chrwydrodd ymhell ac agos i
annerch cyfarfodydd etholiadol.

Mr Douglas Pennant oedd
dewis y blaid Doriaidd fel eu
hymgeisydd etholiadol yn y sir.
Fel tirfeddiannwr cyfoethog a
pherchennog chwareli'r Penrhyn
roedd gan Douglas Pennant
ddy1anwad sylweddol yn y fro.
Ar y 3ydd 0 Ebrill 1880

trefnodd y Toriaid gyfarfod
cyhoedd i Pennant ym Methel.
Gwnaed darpariadau rhwysgfawr
ar gyfer ei ymweliad.
Gwahoddwyd seindorf bres i'w
flaenori, darparwyd ysweiniaid a
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M6n)(Hefyd 'fIIg Ngherl'lg-y-DrudloD a'I'

I C R
BETHEL (01248) 670451

Cefnogwch Fusnesau Lleol

gyfnodau 0 lwyddiant a
phoblogrwydd mawr.

Yn 1868 y cafodd Robert W.
Griffith gyfle gwych i arddangos
ei gryfderau politicaidd ac i
ymarfer ei sgiliau fel gwleidydd
praff.

Fel yn y cyfnod presennol
roedd ceidwadaeth wedi llwyddo
i gadw gafael tynn ar yr awennau
politicaidd am lawr 0
flynyddoedd. Erthyn Etholiad
1868 roedd y werin dlawd wedi
hen syrffedu ar eu rheolaeth

. haearnaidd ·ac roedd effeithiau'r
wasgfa greulon ar eu bywydau
llwm 0 ddydd i ddydd wedi eu
llethu'n llwyr.

Ym mis Mai 1868 tynnwyd 0
dan sylfeini y blaid Doriaidd yo
ddisymwth iawn, pan
gyflwynodd W. E. Gladstone,
arweinydd y blaid Rhyddfrydol,
fesur gerbron y Senedd yn
cynnwys tri phenerfyniad gyda'r
amcan 0 Ddadsefydlu'r Eglwys
Brotestannaidd yn yr lwerddon.
Uwyddodd Mr Gladstone a'r
Rhyddfrydwyryneubwnadgan
iddynt ennill y ddadl gyda 45 0
fwyafrif. Yn sgil y fuddugohaeth
honno prysurwyd cwymp y
Toriaid a chyhoeddwyd Etholiad
Cyffredinol ym mrs Tachwedd
1868.
Roedd gan Robert Gnffith

ddiddordeb dwfn yn
egwyddorion a phol isiau
rhyddfrydiaeth a pheoderfynodd
roi ei ysgwydd yo dynn 0 dan
faich yr etholiad yma.
Cadamhawyd ei benderfyniad
pan glywodd fod 'bonheddwr
galluog 0 ran arall i'r sir wedi
penderfynu dyfod allan fel
ymgeisydd Rhyddfrydol - am yr
anrhydedd o'i chynrychioli yn y
Senedd.' Manteisiodd Robert ar
bob cyfle i gefnogi Yswain
Madryn i'r cam. Bu'n cenhadu'n
ddyfal ymysg ei aelodau, ei gyd
bentrefwyr a'i gyfeillion. Gyda
chymorth parod ei dad, trefnodd
gyfarfod cyhoeddus tywysogaidd

Mae'n amlwg erbyn hyn fod
y dwymyn etholiadol
bondigrybwyll ar gerdded drwy'r
wlad, a'r brathu a'r cripio
gwleidyddol eisoes yn fwrn ac yn
syrffed ar y rhan fwyaf ohonom.
Mae sylweddoli na allwn osgoi ei
chynddaredd dros yr wythnosau
nesaf wrth i ganlyniadau polau
piniwn y papurau newydd a
stranciau'r sunngometers holl
wybodus y sgrin deledu gael eu
hyrddio i'n ceginnau a 'u
stwffio'n ddidrugaredd i lawr ein
gyddfan yn sicr 0 ddwysau y
syrffed a'r diflastod.

Nid felly y byddai yn ardal
Bethel rhyw ganrif, fwy neu lai,
yn 01. O'r flwyddyn 1868 ymlaen
hyd ddiwedd wythdegau'r ganrif
cyhoeddwyd nifer 0 etholidau
cyhoeddus yn y wlad. O'r rhain
etholiadau 1868 ac 1880 oedd y
rhai mwyaf arwyddocaol eu
heffeithiau a'r rhaid difyrraf eu
hanes ym mhentref Bethel.

Erbyn cyhoeddi Etholiad
Cyffredinol 1868 roedd y Parchg
Robert W. Griffith, Bryntirion
ers dwy flynedd wedi cyd
weinidogaethu a'i dad, yr
Hybarch David Griffith
(gweindog cyntaf yr
Annibynnwyr ym Methel,
1815-1866). Yn 01 yr Athro
W. J. Gruffudd nid oedd y mab
gyfuwch a'i dad ar sawl cyfrif.
Cyfrifid ef yn fwy 0 wleidydd na
gweinidog, yn gryfach dadleuwr
politicaidd na phregethwr, ac yn
llawer mwy brwdfrydig ei arddull
ar lwyfannau etholiadol nag yn y
pulpud 0 SuI i SuI. Yn ogystal
rhoddai bwyslais cryf ar
addysgu'r werin a brwydrodd yn
eofn dros godi dwy ysgol
ddyddiol, y naill ym Methel
(1864) a'r llall yn y Felinheli
(1876). Roedd iddo hefyd gryn
ddawn gerddorol ac roedd yn
Ueisydd dymunol a gwnaeth enw
amlwg iddo'i hun fel arweinydd
Cor Bethel. Mwynhaodd y cor
hwnnw dan ei arweiniad

Cythrwfl 'Lecsiwn ym Methel
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aveil
Roberts

CIGYDD
London House
LLANRUG

Ffon: (01286) 673574
PEN CIGYDD Y FRO
Yr wyn lIeol mwyaf blasus

Selsig cartref
Cigoedd parod i'w bwyta

Archebion ar gyfer y rhewgist
MYNWCH Y GORAU
DEWCH ATOM Nit

talu ei deyrnged yntau i'r
llywydd am .ei arweiniad gydol y
rymor a gweithgarwch dirwgnaeh
y swyddogion. Cyhoeddodd y
bydd cyfarfod o 'r eyfryw
swyddogion yng nghartre 'r
llywydd rywdro yDl Mai er mwyn
cael cyfle i drafod argymeJlion
i'w rhoi 0 flaen yr aelodaeth lawn
yn y cyfarfod trefnu yn ystod y
wibdaith flynyddol ar ddydd
Sadwm, Mehefin 21. Ar yr un
noson bydd y trefnydd, Ralph
Jones, yn rhoi braslun o'i
drefniadau ar gyfer y daith. Igloi,
diolchodd hefyd am y gefnogaeth
frwd a roddwyd i'r Clwb yn
ystod y rymor a fu, ac yn
arbennig i'r siaradwyr am eu
darpariaeth a'u hymroddiad er
creu nosweithiau diddoroJ i'w
gwrandawyr. Hyderai y cai'r
llywydd newydd yntau yr un
gefnogaeth yn ystod ei dymor ac
y gwelid yr un llewyreh ar
weithgarcddau'r Clwb reI y gallai
yntau edrych yn 61 mewn
blwyddyn gyda'r un boddhad.

IOLO HUWS~ROBERTS

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

Camera yn ngofal John Pritchard
Cilfynydd, llanberis. FfOn: 872390

Fedrwch chi Helpu 7 Mae angen
gohebydd newydd i gasglu
newyddion y pentref ar gyfer yr Eco.
Byddai'r golygyddion yn falch iawn
o glywed gan rywun fyddai'n fodlon
g?falu bod newyddion y Nant yn cael
el gynnwys yn y papur 0 tis i fis.
Diolchwn i Elwyn Searell Jones am
ei .waith da dros y pedair blynedd
ddiwethat yn sicrhau bod amrywiol
weithgareddau a digwyddiadau'r
Nant yn cael sylw.
Oydd Gweddi. Cynhaliwyd cyfarfod
dan nawdd Dydd Gweddi Bvd-eanq
y Chwiorydd yng Nghapel Rehoboth
brynhawn lau, Mawrth 6.
Dathliad. Roedd yna ddathliad pen
blwydd arbennig yn y Nant ar Fawrth
3ydd. Roedd Bet yn ddeunaw oed ac
mae'n del i fynd yn gryf iewn. Oen
lIywaeth a gafodd David Elis pan yn
f~chgen bach yw Bet 0 frid defaid
Hafod Gynfor.

NANT PERIS

,. - -

WAUNFAWR Ffon: 650218
* Ty Rhydd * Bwyd Cartref *
* Prydau Plant * Ystafell Deulu *
* Cinio Dydd Sui Traddodiadol *

*Cerddoriaeth Fyw * Cwrw Go lawn *
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YSTORFA

LLANRUG
(Richard a Meirwen

Williams)
Ffon: (01286) 672790

Ar agor bob dydd
o/r wythnos at eich

gwasanaeth
Nid oes unrhyw dOl am

ddonfon archeb i'ch cartref
yn ardal Uanrug

SPAR

'Yr oedd Sir Gaernarfon'
meddai, 'yn Sir Gymreig .. ~
d~adl G~reig' a dadleuai y
dylai ymgeisydd a ddymunai
gynrychioli'r fath sir fod yn
alluog 'i ddeall, i ysgrifennu a
siara~ yr iai th Gyrnraeg'. Pwyso
am 1 her Mr Pennant gael ei
mynegi yn yr iaith Saesneg, er
cwrteisi, wnaeth y cadeirydd
Tori'aidd. Achosodd hynny
ychwaneg 0 gyffro ae i wneud
pethau'n saith gwaeth, gwthiodd
un. Tori penboeth tuag at Mr
Gnffith gan godi ei ddyrnau yn
fygythiol yn ei wyneb. Profodd y
sarhad hwnnw ar bersonoliaeth
eu gweinidog yn ormod i'r
ardalwyr.

Disgrifwyd y cythrwfl dilynol
fel ~ 'cythrwfl yn Ephesus gynt, DRA EN 0 G tratferthion. Clywais ei hanes yn
rhai a lefasant un peth, ae era ill gwisgo par 0 wellingtons oedd
beth arall, canys y gynulleidfa ddau seis yn rhy fawr iddo, ac i'r
oedd cyrnysg'. Cyn pen dim creadur fynd igryn drafferthion
maluriwyd nifer 0 feineiau mewn tir go fwdlyd. Y canlyniad
torrwyd nifer 0 ffenestri ae ar un oedd i'r wellingtons fynd yo
ad~g canwyd cloch yr ysgol fel pe sownd yn y mwd, ac wrth iddo
bai'r lle a~ dan, Methiant llwyr Y . di th f yntau geisio eu rhyddhau, i'wnus we a cafwyd cyfeiriad dra d .
fu yrngars y cadeirydd a 'I e e5J' && allan nes iddoat gymeriad go adnabyddus yo ddisgyn yn glewtan ar ei wyneb
apeliadau taer am heddwch. Yn baglu dros ei draed ei hun wrth yn y slyri drewUyd. Own i ddim
y man hyrddiwyd 'tua ugain 0 dynnu ei esgidiau. Efallai rod seis faint 0 wir sy'n y stori ... ond
bersonau yn bendramwnwgJ i'r ei 'sgidia rywbetb i'w neud i'r dyna glywais i.
llawryngn~anOls~echiadau~-~~---------~-----------~byddarol'. yn Arfon. '------------~

Cafodd Roben Griffith ei gyfle Go brin y gwelir dim byd CLwe ERYRI
maes 0 law i ddadlau ei achos tebyg i hyn yn ystod Etholiad Nos Wener, Mawnh 7, dathlwvd
ond yn anffodus bu hynny'n Cyffredinol 1997 na'r diddordeb gWylein nawddsant yn h'W'}Tond
gyfrwng pellach i ail-danio'r disgwylgar a'r brwdfrydedd brwdfrydig trwy gyfrwng 'y' cinio
~. Y diwedd fu i'r cyfarfod heinrus a berthynai i ardalwyr blynyddol yng Ngwesty'r
ddiweddu mewn anrhefn llwyr. Bethel a'r cylch 'slawer dvdd, Victona. Cafodd yr amgylchiad
Bu'n rhaid i Douglas Pennant Mae'n amheus a fydd yna hanes gefnogaeth dda a thybir ei fod yn
fynd gartref a'i gynffon rhwng ei ar gael am dorri coes cadair, neu rnynd 0 nerth i nerth fel elfen
goesau. set deledu hyd yn oed vn bwysig yng nghalendr y Clwb.

Y dydd Llun canlynol awyrgylch Ilugoer Etholiad 1997. Cyn cyflwyno'r gwr gwadd, y Dr
eyhoeddwyd adroddiad Er fod teyrnasiad llawer rhv faith Aled Lloyd Davies, Yr
cynhwysfawr o'r digwyddiadau y Toriaid unwaith eto ~wedi W)'ddgrug, bwriodd y llywydd,
cyffrous ym Methel yn un 0 achosi cryn hafoc economaidd ar J. Norman Davies, drem yn 61
bapurau Toriaidd Lerpwl dan y ein. broydd, ac effeithiau dwy a dros y misoedd a fu a
pennawd bras 'Disgraceful thair cenhedlaeth 0 ddiweithdra chyfeiriodd yn benodol at yr
Conduct of a Radical Mob'. Yn a thlodi wedr creu diflastod ac aelodaeth lawn ac amrywiol ei
wir ymhen ychydig ddyddiau anobaith ym rnhlith llawer o'r ehefndir a berthyn i'r Clwb a'r
roedd y cyfan wedi ei ailadrodd trigolion, go brin y bydd efelychu llewyreh a fu ar gyfraniadau'r
mewn amryw 0 bapurau newydd safiad dewr a di-ildio dros ein tyrnor. Wedyn mwynhawyd
Lloegr a rhai papurau lleol. hegwyddorion gwleidyddol fel y an~rchiad bywiog a gafaelgar gan

Parhaodd y Parchg Robert gwnaeth preswylwyr gwerinol a y siaradwr wrth ail-greu drama
Griffith i weinidogaethu yn dewr Bethel ganrif yn 61.' fa~r gymdeithasol mordaith y
gymeradwy ym Methel a Ond oedd yno le diddorol Mimosa i'r Wladfa a'r
gwasanaethodd ei enwad yn erstalwm. cymeriadau brith fu'n chwarae
ffyddlon hyd ei farw yn 1895. Ni HELEN JO~ES, Caemarfon e~ r~an ynddi. Talwyd y
phallodd ei ymlynlad wrth (Mae'r gClrlQU a gynhwyslr nlcwn diolchiadau gan yr is-lywydd,
egwyddorion rbyddfrydol na'i dyfynodatt yn yr erchygl uchod wedl eu Cledwyn Pritchard Jones a
gefnogaeth i'r blaid Ryddfrydol dY4""IU 0 gofia1lc Y Parchedig Robert tlr. ehyfeiriodd yn benodol at

Griffith. EI gofiannydd aedd ei frawd.) gyfraniad gloyw y siaradwr cyn



PARe PADARN, LLANBERIS (870922)
(Ar gal-l d},dd SuI a dydd Llli1l }"l _vslod )1 gaea.D

NiCer helaeth 0 luniau ar werth
Dewis eang yn cynnwys:

IVOR STUBLEY :: KEITH ANDREW
KEITH BOWEN :: ROB PIERCY

Arbenigwyr ar fframio gwaith edau a nodwydd
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ITIVJ>[Cl'ILDJ Cwm y Gl0
FffinlFfacs: (01286) 870882
Gwasanaeth Fframio
Lluniau 0 bob math
ar gael ar y safle
Prisiau Rhesymol

Arddangosfa
o luniau gwreiddiol
gan Artistiaid Lleol

Richard S. Humphreys

l
ORIEL
CWM

a fa
GWASANAETH FFRAMIO LLUNIAU

Cefnogwch ein Hysbysebwyr

holl arlwy a'u sefyllfa dlodaidd eu
hunain. Roedd yr Americanwyr wedi
gwaredu deall eu bod yn cardota am
gnyswd hyd y wlad. Cawsant eu
gwahodd i giniawa ae yfed faint a
fynent. Yn ddiweddarach,
dywedodd y swyddogion yn eu
medd-dod, 'Leesgo see uihat you fellas
did yesterday. '

Goddefodd y llaneiau eu eludo ar
hyd ffyrdd troellog a thros fryn, ae
yno gwelsant ganlyniadau eu
gweithgaredd.

Ar y ffordd ac 0 bobru iddi roedd
tanciau a eherbydau arfog yn strim
stram-strellach a'r mwyafrifwedi eu
hystumio i bob ffurf fel pebai rhyw
gawr wedi rnathru teganau plentyn.
Roedd rhai wedi llosgi a rhai 0 hyd
yn dal i fud-losgi. Roedd yn amlwg
hefyd fod milwyr wedi eu crasu y tu
mewn i amryw ohonynt.
o gwmpas yr alanas yma roedd

ugeiniau 0 gelaneddau yn gorwedd
ym mhob ysturn; y mwyafrif yn
ddynion ieuane iawn ae archwa
pydredigaeth yn barod o'u cwmpas,
ae yr oedd tystiolaeth fod lladron
wedi bod eisoes yn eu mysg yn dwyn
eu heiddo. Ae, am y tro cyntaf, daeth
sylweddoliad i'r Uanciau o'r hyn yr
oeddynt yn union wedi'i wneud.
Roedd hi'n ddigon hawdd 11add
rhifecli 0 hirbell dewy bwyso borwm,
ond ...

Ni chawsant gyfle i drigo ar
feddyliau felly yn hir gan i un o'r
Amerieanwyr ddweud, 'Before any
more guys go over this mob) you'd better
scarehelping yourselves. Dig 111,fill your
boots, it's no use to them. '

(I'W barhau)

i yrnestyn cyhydedd gan fod y ddau
yn aelod gwerthfawr o'r 'squadron',
ond roedd y ffaith yn amlwg i bawb
erbyn hynny, mai siawns wael oedd
iddynt gael eu dyrehafu yn ddim
uwch na rhingyll.

Roedd agwedd trigolion
amaethyddol bro y brwydro tuag at
eu rhyddhawyr yn ddau ystyrog, Ar
un llaw, roeddynt yn falch 0 gael
gwared a iau y Jeri; ar y llall roedd
iddynt ryw fileindra am fod eu
tiroedd a'u da wedi eu difetha gan
y brwydro. Roedd y rhain yn wartheg
a cheffylau yn gelaneddau duon,
ehwyddedig ymysg heidiau 0 bryfed
ar hyd a lied y meysydd.

Un bore daeth neges frys ar i'r
Typhoons fynd i gynorthwyo
Americanwyr oedd ar y dde iddynt.
Roedd y rheini yn wynebu 11ucryfaeh
o bansyrs ac yr oedd y sefyllfa yn
gyfyng, a bu'r diwmod hwnnw yn
fythgofiadwy i'r rheini -hynny yw,
yr yehydig a oroesodd. Roedd y
Typhoons yn mynd a dod yn gyson
fel gwenyn yo cario i gwch, yn
plyrruo a rocedu'r Almaenwyr.
Roedd Castor a Pollux yn eu helfen,
a gadawsant gyflafan ofnadwy o'u
hoI. CoUwyd pedwar peilot, ond yr
adeg honno roedd hynny'n cael ei
gyfrif yn bris isel.

Trannoeth aeth y ddau lane ar awr
o hoe igrwydro'r wlad gan obeithio
ar yr un pryd allu cael gafael ar
amgenach bwyd na'r stwnsh parod
merfaidd hwnnw a gludai'r fyddin
iddynt. Mewn ffermdy neb fod
nepell gwerthodd gwraig lefrith ac
ychydig 0 wyau iddynt, ond nid cynt
nad yr oeddent wedi ymadael, nas
gwelsant gerbyd Almaenig yn
eyrraedd y buarth, ac ohono daeth
dau filwr gan gerdded ar eu hun ion
i'r tY fel pe baent wedi hen arfer a
hynny.

Wrth iddynt gerdded i gyfeiriad
arall goddiweddwyd hwy gan ddau
swyddog Amerlcanaidd mewn jip.
'H,~fellas! I gwaeddodd y rheini yn

eu dull caJonnog eu hunain.
'Well, whad do ya kllow. YOl4nlUS(

be (he guys chat bailed us out yescerdav. '
'We were just passing,' meddal'r

hogiau'n ddiymhongar.
'Wanna co,ne for a ride?'
A chan nad oedd ganddynt fawr

arall i'w wneud ar y pryd fe
dderbyniasant y gwahoddiad. Tra
roeddent yn mynd cawsant
ddisgrifiad di-dor 0 frwydr y diwrnod
cynt.

Aeth y swyddogion a hwy i'w
gwersyll eu hunain fel gwestai, a
chawsant eu syfrdanu wnh ganfod
yno y fath gynhysgaeth 0 fwyd a diod
ae offer, ae yr oeddynt yn cymharu'r
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Yr Hen Ysgol
Glanmoelyn
LLANRUG
Ffon: 677482(8 & K Williams)

••

Am eich
ANGHENION
ADEILADU

mawr a bach
MASNACHWYR

A "D.I.Y."
am

BRISIAU
CYST ADLEUOL
DEWCH AT

... . . .paentro a streiprau gwyn 1
gynorthwyo adnabyddiaeth o'r 11awr.
Sereh hynny, saethwyd rhai i lawr
gan unedau byrbwyll o'u
byddinoedd eu hunain. Ond ni
wyddis hyd heddiw ai Typhoon a
falodd gerbyd Rommel ar un 0
ffyrdd Ffrainc ac anafu'r eadfridog
hwnnw.

Ymysg y peilotiaid a weithredai yn
Ffrainc yr adeg honno roedd dau
lane yn eu harddegau a adnabyddid
gan eu cymdeithion fel Castor a
Pollux, am eu bod yn gyson yng
ngwmpeini eu gilydd ar y llawr a
chan rnwyaf yn yr awyr. Deallwyd yo
ddiweddaraeh eu bod wedi treulio
cyfnodau hyfforddi gyda 'u grlydd
hefyd

Ond ni fu par erioed mor
annhebygol 0 fod yn efeilliaid.
Roedd Castor yn fain a heglog ac yn
olau ei bryd, tra roedd y llall yn fwy
o srwcyn rywyll ac yn tyfu mwstas,
a rhyw arlliw 0 dafodiaith Wyddelig
ganddo.
Erbyn hynny roedd y goresgynwyr

wedi gallu gwthio ymlaen i'r tiro
Rhoddodd hynny gyfle i'r awyrlu
addasu dolydd yn feysydd awyr a
sefydlu'r awyrennau yn nes i'r
brwydo yn barhaol. Roedd y
peilotiaid yn byw mewn pebyll a
phrin yn diosg eu dillad ehedeg nos
na dydd. Roeddynt yn yr awyr ar
doriad gwawr fel pe baent yn mynd
i'w gwaith. Yn wir, cyfeiriai rhai at
y 'cockpit' fel yr offis.

Eu dull 0 weithredu wedi iddynt
ddal colofn 0 Almaenwyr ar y ffyrdd
oedd dryllio'r cerbydau pen a rhai y
gynffon. Achosai hynny dagfa ac yr
oeddent yn gallu malu'r gweddill
wnh eu pwysau fel petae. Profwyd
11wyddiant y cynJlun yma yn enwedig
pan gaethiwyd elfennau dur y gelyn
ym mwlch Falaise mewn cyflafan
uffemol. Ond bu colledion mawr
hefyd, gan fod eu gynnau yn gryf a
ehywir. Serch hynny roedd y ddau
lanc bob amser yn ddihangol fel pc
bai rhyw sWyn yn perthyn iddynt.
Ond roeddent yn anystyWallt a bu'n
rbaid i'r C.O., a fyddai yn cyson
eheded ei hun, eu rhoi ar y carped
sawl gwaith am ddilyn eu
mympwyon eu hunain gan
anwybuddu gorchmynion. Serch
hynny oedd y dyn yn ddigon doeth

atebol i gludo taflegrau trymion ae
yn llwyfan soled i'w tanio, yn dileu
ysgytiadau. Mewnforiwyd y peiriant
nerthol y Napier Sabre o'r America
i'w gyrru. Yn Normandi yr oedd
adennydd yr awyrennau wedi eu

Pan oedd y Cynghreiriaid yn
goresgyn cyfandir Ewrop ym. 1914 a
dim ond wedi llwyddo i roi blaen
treed fel petae ar draethau Ffrainc,
roedd awyrennau fel y Typoons, a
oeddent yn cydweithredu a'r
eatrodau ar y llawr, yn gorfod
dyehwel dros y Mor Udd i
ailgyflenwi eu tanwydd a 'U harfau,
hynny yn cyfyngu ar yr amser yr
oeddynt yn gallu ei dreulio yn
gwneud eu hymosodiadau yr ochr
draw. Roedd rhai wedi eu lleoli ar
ynys Sheppey yng ngheg y Tafwys,
lle'r oeddwn fy hun, ae yr oeddynt
yn cyrraedd ae ymadael bron i
amserlen. Roedd y trefniant yma ar
y pryd yn anfantais i'r milwyr dros
y dwr.

Erbyn hynny roedd ymosodiadau
sydyn o'r awyr ar fyddinoedd ar y
Ilawr wedi bron gymryd lie y
magnelau mawr a'u hamean.
Roeddynt mor annisgwyl ae yn
sicrach eu nod, ae yr oedd catrodau'r
Almaen yn arswydo'r Typhoons fel
dyfodiad y gWr drwg, gan fod
deallrwriaeth rhwng y peilotiaid a'u
milwyr eu hunain ar y llawr. Yr
oeddynt hefyd yn cario roeedi mor
ddinistriol a thaflegrau Iiong ryfel
feehan. Yr oeddynt yn y cyddiau
cynnar hynny, ynghyd a'r Lancasters
a ehwalodd dwnel rheilffordd
Namur a'r Maquis, wedi llesteirio
symudiad 'division' cyfan 0 bansyrs
a oedd yn ceisio cyrraedd Normandi
o'r de mewn pryd i wnhwynebu'r
goresgyniad.

Roedd y tirwedd y ru hwnt i'r
traerhau yn ddelfrydol i
amddiffynnwyr - yr hyn a elwid yn
Ileal yn 'boeage'. Ffyrdd culion,
suddedig ymysg coedJannau a
gwrychoedd a oedd yn drweh 0 ddail
yr adeg honno o'r flwyddyn. Gallai
eoedlan gelu eatrawd 0 daneiau a
eherbydau rhyfel, hyd yn oed o'r
awyr, ac yr oedd yr awerynnwyr yn
dibynu'n drwm ar adegau am
wybodaeth radio a ddeuai iddynt
oddi wrth y 'patrols' ar y llawr.

Awyren ymlld y bwriadwyd i'r
Typhoon fod ar y cychwyn, ond
profodd y gwneuthurwyr eryn
drafferthion gyda'r eynllun o'r
dechrau nes iddynt bron roi'r gorau
i'r syniad. Doedd nerth ei pheiriant
rhywsut ddim yn eyfateb a dull y
fframwaith. Darganfuwyd
gwendidau yn yr adenydd hefyd. Yn
wir, torrodd fhal mewn profion gyda
chanlyniadau angeuol, ond gyda
gwelliannau yn y cynllun datblygodd
y Typhoon yn awyren a oedd yn

INI gan Y Gwalch
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BWS BACH AR LOG
Bws 22 sedd ar gael ar gyfer pob math 0 logi
preifat - nosweithiau allan, part'ion, tripiau
ac ati, Gwasanaeth personal a thelerau rhesymol gan

D.P.0 E S
RHIWLAS

01248 361044

ALOE VERA
Am well iechyd yn naturiol, profiwch nerth
ALOE VERA_Canfuwyd iddo roi esmwythad
i lawer sY'n dioddef 0 afiechydon cyffredin

fel:-Cryd y cymalau, Mygdod, DWI'Poeth,
I.B.S., Afiechydon y Croen, Diffyg Egni

Afiechydon yr Arennau, Pwysau Gwaed a.y.y.b.
am fwy 0 fanylion, cysylltwch ag Alun, Ffon: (01248) 610746

Anest Williams, Bethan Williams, Llinos Williams a Meilyr Emrys yn
derbyn Tlws Coffa Urdd 2000 yn Aberystwyth nos Wener ddiwethaf.

Joiodd pawb a gobeithir sefydlu trip roi eu henwau i Mr Goronwy
cyfnewid yn y dyfodol. Gwnaeth tri Jones.
thim gystadlu yn y cwis yn rhanbarth Newyddlon o'r Ysgol. Llongyfarch-
Eryri a chawsom 1 cyntaf a 2 ail iadau i Mrs George ar enedlgaeth
wobr. Llongyfarchiadau i bawb. Aeth Beca ym mis Chwefror. Brat iawn
y tim hyn, sef Anest Williams, oedd croesawu'r ddwy i'n plith.
Bethan Williams, Llinos Williams a Gwerthiodd adran y babanod yn
Meillr Emrys I gystadlu yn y rownd brysur lawn yn ystod y tvrnor a
cenedlaethol yn Aberystwyth lie chafwyd diwrnod arbennig iawn 0
enillon nhw y wobr gyntaf actio a ehanu yng nghwmnl rhieni a
llongyfarchiadau iddyn nhw hefyd ffrtndiau'r ysgol. Rwy'n siwr fod
- mae rhald bod rhywbeth yn y dwr pawb a welodd y perfformiadau tod
ym Methel! y plant igyd wedi rho: o'u gorau ym
Clwb 200 Y Neuadd. Enlllwyr mhob un o'r cyngherddau. Diolch yn
gwobrau mis Chwefror - £20' June arbenrup i'r plant am eu gwaith a
Owen, Cefn Ffrwd, Saron (110); hefyd i Mrs Williams am hyfforddi'r
£10: Collwyn Williams, Elan (101), canu i gyd ac i Mrs Jones, Mrs
£5 yr un: Emlyn Hughes, Bethlyn Sutherland a Mrs Williams am
'(58); Catrln Hughes, Bro Rhos (631; hyftorddi'r lIefaru. Diolch hefyd i
Rhiannon Williams, Angorfa (30); Miss Morgan a Ceri Evans am
Emma Bardsley, Windy Corner (3); gynorthwyo.
Jack Foulkes, 6 Tan y-cae (28); Daeth y Parehg W. R. Williams i
Eirena Williams, 7 Bro Rhos (208); annerch y plant yn y gwasanaeth
John Williams, 15 Y Ddol (125); fore lau, 20 Mawrth. Cafwyd sgwrs
Dilys Perez, 13 Tan-v-cae (62). amserol a difyr ganddo fel arfer.
Y Gymdeithas Lenyddol. Nos Nos Fercher, 12 Mawrth, aeth
Fawrth, 18 Mawrth, cafwyd noson nifer 0 blant BI. 2/3, dan hyfforddiant
ddifyr iawn yng nghwmni Mr Gwyn Mrs Mair Williams, i berfformio
ErfyL Cafwyd darluniau byw 0 dawns y Mor ladron i Theatr
wahanol ynysoedd - Enlll, Arran Gwynedd. Catodd y plant gyfle i fod
(gorllewin Iwerddon), ac un 0 yn rhan 0 gyngerdd 0 ddawns a
ynysoedd yr Hebrides. Cyflwynwyd symud Gwynedd a Mon. Cafwyd
Gwyn Erfyl gan y lIywydd, Llinos eitemau amrywiol gan blant 0 nifer
Williams a diolehwyd iddo gan Mr dda 0 ysgolion yr ardal - cynradd ac
Geraint Elis. uwchradd. Ermai plant Bethel oedd

Nos Fawrth, 13 Mai, bydd y y rhai ieuengaf I gymryd rhan
Gymdeithas yn mynd ar daith ddirgel edrychent yn hyderus iawn ar y
gan orffen gyda phryd 0 fwyd. IIwyfan mawr ac yn amlwg wedi
Gofynnir i bawb sydd am fynd ar y mwynhau'r profiad.
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Cydymdeimlodd a Mrs Ellen Ellis a
oedd wedi colti ei mam-vnq
nghytralth yn ddiweddar. Dymunodd
adferiad buan i Mrs Glenys Griffiths
a oedd wedi bod yn yr ysbyty yn cael
triniaeth j'w lIygaid; ac i LizWatkins
a oedd ddirn wedi bod yn dda yn
ddiweddar. Dymunwyd pen-blwydd
hapus I Mrs Mair Jones, Cilan a oedd
yn cael ei phen-blwydd ar y diwrnod.
Oarllenwyd lIythyr oddi wrth Ann
Cooke, Cyfarwyddwr Uned
Dyslecsia yn dioleh am rodd 0
£177.50 tuag at yr Uned.
Ar 61 y wledd flasus daeth Ann

Hopcyn a Jini Owen i'n diddori; Ann
gyda'i thelyn a Jini a'i gitar, a
chawsom noson hwyliog yn eu
ewmni mewn cwis cerddorol, can a
lIefaru. Diolchwyd i'r ddwv gan Mrs
Rita D. Williams. Enillwyr y gwobrau
siawns oedd Edwina Morris,
Elizabeth Evans, Margaret Rees,
Margaret Williams a Gwyneth
Williams.

Bydd y cyfarfod nesat nos
Fercher, Ebrill 9fed, yn neuadd yr
Ysgol Gynradd pryd y bydd Cangen
Dinas, Llanwnda yn ymuno a ni, a
bydd ewis dan ofal Mr Richard Lloyd
Jones. Bydd y pwyllgor yn gyfrifol
am y bwyd.
Apel Cymroth Cristnogol - Law yn
llaw. Fore Sui, Mawrth 16,
cynhaliwyd gwasanaeth arbennig
yng Nghapel y Cysegr wedi'i drefnu
gan Mr David Williams. Cymerwyd
rhan gan nifer o'r aelodau, ynghyd
a holl blant yr Ysgol SuI. Casglwyd
£107 at yr achos.
Clwb Bro Bethel. Bu nifer dda o'r
aelodau yn bresennol yng nghyfariod
y mis yma a gynhallwyd yn yr Ysgol
Gynradd. Croesawyd pawb yno gan
y prifathro, a ehafwyd gwledd 0
adloniant gan holl blant yr Ysgol.
Rhoddwyd rhagflas 0 raglen dwy
Sioe Gerdd sy'n eael eu paratoi ar
gyfer eu perfformio yn y dyfodol
agos. Yn dilyn cafwyd te blasus
wedi'j baratoi gan ddisgyblion Bl, 6
- hwythau hefyd oedd yn gweini
wrth y byrddau. Gwnaed casgliad
ymhlith yr aelodau a'i gyflwyno i
gyllid yr Ysgol. Dlolchwyd i'r
prifathro, y staff a'r plant am
brynhawn diddorol gan y Parchg
Gwynfor Williams.
y, Aelwyd. Aeth 200 aelodau i Glan
llyn .yn ddiweddar i dreulio
penwythnos gyda chriw 0 Iwerddon.

Peiriannydd
Gwres Canolog

a Phlymio
Y GORLAN

FFRWD CAE DDU
BONTNEWYDD
(01286) 830412

ones

Cydymdeimlo. Ddydd Sui, 16
Chwefror, bu farw Mrs Ellen Ellis a
oedd ers rhai misoedd yn byw yn
Drws y Coed. Estynnir pob
cydymdelmlad I Gwynfor ae Ellena'r
teulu yn eu profedigaeth.
Cydymdeimlo. Ddydd Sadwrn, 15
Mawrth, yn 29 mlwydd oed. yn
frawychus 0 sydyn bu farw Eurwen
Williams, Penlen. Estynnir pob
eydymdeimlad i Jean ae Elwyn
Williams a'r teulu 011 yn eu trallod.
Diolch. Ovrnuna Gwynfor ae Ellen
Ellis a'r teulu Drws y Coed, ddiolch
i bawb ou perthnasau, eyfeillion a
ehymdogion am bob arwydd 0
gydymdeimlad a eharedigrwydd a
ddangoswyd iddynt yn eu
profedigaeth 0 golli mam a nain
annwyl lawn, set Mrs Ellen Ellis.

Diolch hefyd am yr arian a
dderbyniwyd er cot. tuag at Ward
Aran, Ysbyty Gwynedd.
Diolch. Dymuna Mr Tom Owen,
Berwyn, ddiolch 0 galon am bob
arwydd 0 garedigrwydd y mae wedi'i
dderbyn gan y teulu, oyteillion a
chymdogion yn ystod ei waeledd yn
ddiweddar.

Ein dymuniad ninnau yw am Iwyr
wellhad i Tom mor fuan ag sydd
modd.
llongytarchiadau hwyr i Eilian ae
Anwen Jones, 22 Bro Rhos, ar
enedigaeth eu merch fach, Catrin
Angharad. Llongyfarehiadau hefyd i
Sheila Jones, 24 Bro Rhos, ar ddod
yn nain am y tro cyntaf.
Clwb leuenctid. Mae'r Clwb yn
parhau i gyfarfod ar nos Lun a nos
lau, rhwng 7.30 a 9.30 yn y Neuedd,
Ar ddiwedd y tymor (diwedd Ebrlll)
fe drefnir trip I Butlins. (Gwelir mwy
o gyfeiriadau ar y dudalen
chwaraeon.) Byddai lola a Des yn
hoffi gweld mwy 0 aelodau.
llongyfarchiadau i Dewi Griffith,
Llwyn Eithin, ar gael ei dderbyn yn
aelod 0 Fand Cenedlaethol leuenctid
Cymru am yr ail flwyddyn yn olvnol.
Bydd yn mynd ar gwrs am wythnos
I Lanbedr Pont Steffan vm mls
Gorffennaf ac yn cael cyfle i gymryd
rhan mewn cyngherddau vn sir
Benfro ac yng Ngheredigion ar
ddiwedd y cwrs.
Merched y Wawr. Dathlwyd Gwyl
Ddewi nos Fercher, Mawrth 12fed,
yng Ngwesty'r 'Anglesey Arms',
Porthaethwy. Croesawyd pawb gan
Mrs Deilwen Hughes y Ilywydd.

Camera yn ngotal Richard u. Jones. 5 Y Dd61. FfOn: (01248) 670115

Geraint Elis. Cilgeran. FfOn: (01248) 670726

BETHEL
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wynebu costau cynyddol dros y
blynyddoedd diwethaf. Mae pris
prynu bws wedi dyblu mewn
cyfnod byr iawn ac mae'n golygu
cryn wariant i sicrhau bod
safonau uehel yr anelwyd atynt
ar hyd y blynyddoedd yn cael eu
cadw.

Yn ogystal a threfnu'r teithiau
a llogi'r bysiau mae staff y
swyddfa yo Llanrug yn cadw
cysylltiad agos a'r gyrrwyr yn
ystod teithiau tram or. Ond y
gyrrwr sydd 1 bob pwrpas yn
gyfrifol am bob agwedd o'r daith
oawriawr.Ei~rifilldebef~
gwneud yn siwr bod popeth yn
mynd yn hwylus i'r teithwyr. Y
gyrrwr sy'n gyfrifol hefyd am
gadw'r bws yn Ian a chyfforddus
a sicrhau fod popeth yn iawn yn
y gwesry. Mae'n siwr bod
cannoedd 0 ddarllenwyr yr Eco
yn gallu tystio i'r gofal a gawsant
gan y gyrrwyr ar eu teithiau
gydag Arvonia.

Mae'r cwmni'n falch o'r
cysylltiadau niferus sydd ganddo
a gwahanol fudiadau yn y fro. Os
creffwch yn fanwl ar y llun 0 dim
pel-droed Ysgol Brynrefail, a
welir ar dudalen chwaraeon y
rhifyn hwn, fe welwch rnai'r
cwmni sydd wedi noddi crysau'r
tim. Mae'n debyg eich bod hefyd
wedi sylwi bod y cwmni wedi
gweld gwerth hysbysebu yn yr
Eco. Mewn gwirionedd hysbyseb
cwmni Arvonia oedd y cyntaf i'w
gynnwys yn y papur nol yo 1976,
ac mae'r hysbyseb wedi
ymddangos yn ddi-dor byth ers
hynny.

Joban Dda
am Bris

~~ Rhesymol

Ffon: 872421
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Cynyrchion Coed:
Gatiau, Ffensus ac ati
am brisiau cystadleuol
Uned 1, Fferm BrynAfon

LLANRUG
ffon: (01286) 650349

(0589) 899901

ffon i Lanrug o'r gwesty yn
dweud bod llifogydd yn dilyn
glaw trwm yn golygu na ellid
mynd yno. Bu'n rhaid chwilio ar
unwaith am westy arall ac ail
drefnu'r daith. Roedd hynny'n
golygu gadael i bawb wybod am
y newidiadau cyn cychwyn, ond
er gwaetha'r drafferth cafwyd
gwesry a gwyliau wrth fodd y
ewsmeriaid yn Aviemore.

Mae'r cyfarwyddwyr yo
ymwybodol iawn o'r angen i
gydymffurfio a gofynion amryw
o ddeddfau newydd sy'n effeithio
ar gwmniau bysiau. Un o'r
newidiadau mwyaf a gafwyd yn
ddiwedd yw'r angen am
wregysau diogelwch mewn
bysiau ac erbyn hyn mae
gwregysau wedi eu gosod ym
mhob un o'r bysiau mawr. Mae'r
sustern bondiau sy'n diogelu'r
cwsmeriaid rhag colli'n ariannol
pe digwyddai rhywbetb i'r
cwmni yn golygu cryn gost ac
amser i'w weithredu. Bu'n rhaid

chyflogir tri yn ychwanegol yn
ystod tymor prysur yr haf, ac
mae gwaith achlysurol i wyth
arall yn 01 y galw. Dafydd
Roberts a Colin Hughes sydd
wedi bod efo'r cwmni hwyaf
erbyn hyn. Mae Dafydd yn gyrru
bysus yn lleol tra bo Colin yn un
o'r gynwyr sy'n gofalu am y
teithiau ym Mhrydain a thrarnor.
Arwydd 0 lwyddiant a ffyniant y
cwmni yw mai dyma'r nifer
mwyaf a fu'n gweithio iddo ers
y cychwyn. Mae gan y cwmni
naw bws sy'n cynnwys chwech
sy'n cael eu defnyddio ar gyfer
teithiau pell.
Y newid mwyaf a welodd y

cwmni ers ei ffurfio yw'r
cynnydd a wnaed yn y teithiau
tramor. Mentrwyd i'r maes hwn
yn gynnar iawn ac 0 dipyn i beth
ychwanegwyd at restr y
gwledydd yr ymwelwyd a hwy.
Erbyn hyn mae'r rhestr honno yn
cynnwys 16 0 wledydd ar y
cyfandir. Golyga hyn waith
trefnu mawr i staff y cwmni, ac
mae aelod o'r staffyn ymweld a'r
rhan fwyaf 0'r gwestai y bydd y
cwmni yo eu defnyddio er mwyn
sicrhau'r safonau gorau posibl.
Hyd yn oed wedyn gall pethau
fynd 0 chwith fel a ddigwyddodd
yn achos taith i Fort William yn
yr Alban yn ddiweddar. Bore
cychwyn y daith daeth galwad
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CHIROPODIST
Gwasanaeth

yn eich cartref

E. L. Parry
M.S.S.Ch., M.B.Ch.A.

57 Glanffynnon
LLANRUG

Ffon:
(01286) 675754

Mae bysus Arvonia yn hen
gyfarwydd a theithio ledled
Cyrnru a thu hwnt.

Sefydlwyd y cwmni yn 1953
gan Eric Morris. Bryd hynny
roedd y bysus yn cael eu cadw yn
Nhan-y-coed ac oddi yno y bu
Mr Morris yn rhedeg y busnes
am nifer 0 flynyddoedd. Yn
ystod y blynyddoedd cynnar
hynny roedd bysus piws a gwyn
Arvonia i'w gweld 0 hyd ac ar led
lonydd y fro a byddai Eric Morris
ei hun wrth y Ilyw yn rheolaidd,

Ymunodd y ferch, Rhiannon,
a'i thad yo y busnes a chymryd
drosodd wedi marwolaeth ei
thad. Erbyn hyn Rhiannon a'i
gwr Mark Stokes yw cyfarwydd
wyr y cwmni. Symudodd y
cwmni i'w safle presennol ar Y
Sgwar, Llanrug - hen safle
Garei D.M. gan barhau'r
traddodiad 0 redeg bysus o'r
safle hon.

Mae arnrywiaeth mawr i waith
y cwrnni. Yn ogystal a llogi
bysiau ar gyfer teithiau ac
achlysuron preifat mae'r cwmni
wedi cael blynyddoedd 0 brofiad
o drefnu tripiau dydd a gwyliau.
Ers y dyddiau cynnar bu'r cwmni
yn trefnu gwyliau ym Mhrydain
ac yng ngwledydd Ewrop. Mae'n
siwr eu bod yo un o'r rhai cyntaf,
os nad y cyntaf, 0 gwmniau'r fro
i fentro i'r maes hwnnw. Mae
teithiau dydd y cwmni yn hynod
o boblogaidd ac yo denu Ilawer
o gwsmeriaid rheolaidd. Yo
ystod y blynyddoedd diwethaf,
ers y newidiadau mawr a wnaed
gan y llywodraeth ynglyn a
gwasanaethau bysus, mae'r
cwmni wedi bod yn cynnal
gwasanaeth bysus yn lleol yng
Nghaemarfon.

Mae'r cwmni yn un c 'r
cyflogwyr hynny sy'n gallu
cynnig gwaith rheolaidd yn y fro
ers blynyddoedd bellach. Ar hyn
o bryd mae 12 yn gweithio'n
llawn-amser i'r cwrnni a

Olrhain hanes cyflog""yr
presennol yr ardal
BYSIAU ARVONIA

• ••res newydd
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DEINIOLEN
Ffon: (01286) 871521

Ar agor 7 a.m. - 9 p.m. bob diwrnod
Petrol • Disel • Nwy Calor • Glo
Cylchgronau • Papurau Newydd

Cardiau Penblwydd • Wyau
Nwyddau Groser • Melysion

GORSAF BETROL

I

21

LLYSIAU AR
GYFER PleLO

870605

PENISARWAUN
* Blodau ar gyfer pob

achlysur
hefyd
* Dewis da 0 Lysiau

Fferm
* Wyau Free Range
Ar agar saith diwrnad

Alwyn a Sarah Jones

EGLWYS LIBANUS (B)
CLWT-Y-BONT

YN EISIAU:

GOFALWYR
I DY CAPElllBANUS

Ty hwylus: tair ystafell fyw. tair
ystafell wely, baddon. a.y.b.
Manylion pellach oddt wrth yr

Ysgrifennydd. Mrs Elrlan Roberts.
Clegir. Ffordd yr Orsaf,

Llanrug LL55 4NG
Ceisiadau i'r Ysgrifennydd erbyn
dim hwyrach na 30 Ebrill 1997

•lawn.

Ceri Ann Owen ae Emma Lovell,
brenhines a morwyn CarnifaJ

Deiniolen 1997
bwyta crempogau! Mae rhai o'r plant
wedi bod yn cystadlu yn yr
Eisteddfod Cylch.
ENILLWYR CLWB 100: mrs
Tachwedd - 1,Wendy James (68);
2, Hope Barlow (3); 3, Catnn Parry
(27). Mis Rhagfyr - 1I Edna Coles
(89); 2, Ronald Roberts (36); 3,
Janice Land (76). Mis lonawr - 1,
Ruth Morris (105); 2, Beryl Griffith
(23); 3, Mary Wyn Williams (99).

Dlolchiadau:
Dymuna Alaw Marl. 8 Rhes y

Faenol, ddiolch i'w theulu, ffrindiau
a chymdogion am y lIu cardiau a'r
anrhegion a dderbyniodd tra roedd
yn Ysbyty Gwynedd ac ar 6J iddi
ddod adref. Diolch yn fawr.

Dymuna Mrs Nellie Owen, 18 Bryn
Castell, Llanfairfechan, ddiolch yn
gywir iawn i'w chymdogion,
ffrindiau a theulu yn Llanfairfechan
a Deiniolen am eu caredigrwydd tuag
ati tra bu yn Ysbyty Gwynedd ac
wedyn yn Ysbyty Conwy. Diolch am
y cardiau, galwadau ffon a'r
ymweliadau eyson. Dioleh arbennig
i staff Ward Conwy, Ysbyty
Gwynedd, a staff Ward Morfa yn
Ysbyty Conwy am eu gofal.
Gwerthfawrogwyd y cyfan yn fawr

GWAITH MAES: Bu dosbarth Mr ab
Elwyn yn ymweld a'r meysydd
chwarae i astudio a darlunio sut
mae'r siqlenru. ae ati, wedi'u
eynllunio fel ysgogiad i waith pellach
mewn Dylunio a Theehnoleg.
Byddant hefyd yn ymweld a ffatri
offer maes chwarae ym Methesda.
Bydd dosbarth Miss Jones yn mynd
i Oriel Pen Deitch, Caernarfon, i
astudio'r Diwydiant Gwlan i heJpueu
gwaith gwyddoniaeth, celf a
thechnoleg.
AGE CONCERN: Croesawyd Mr
Robin Jones i'r ysgol ar 1 1 Chwefror
i ddangos fideo i'r plant a siarad am
sut mae'r gymdelthas yn rho I
cymorth i hen bobl a sut y gall y plant
helpu.
YR URDD: Dechreuwyd edran o'r
Urdd yn yr ysgol gyda'r athrawon a
rhieni yn trefnu digwyddiadau i'r
plant. 8ydd yr Adran yn cyfarlod bob
yn ail ddydd Llun 0 3.30-4.30 ac
rydym eisoes wedi mwynhau dau
sesiwn, un gyda parasiwt a'r lIall yn

Cyfarfod Ffarwelio. Nos Lun, 17
Mawrth, yn neuadd yr ysgol fe
gynhaiiwyd cyfarfod cymdeithasol i
ddymuno'n dda i'r Dr Pamela Jones
ar ei hymddeoliad fel meddyg teulu
yn yr ardal.

Llywyddwyd y eyfarfod gan y
Cynghorydd Len Jones. Sraradodd
Dr Pam am y ddwy flynedd ar huqam
hapus yr oedd wed Ieu treullo yn em
mysg. Cyflwynwyd rhodd a thusw
o flodau iddl fel gwerthfawrogiad o'i
gofal a': charedigrwydd ar hyd y
blynyddoedd.

Diolch yn fawr i bawb a wnaeth
ymdrech i fod yn bresennol yn y
cyfarfod ae hefyd i bawb a
gyfrannodd tuag at yr anrheg.
Newyddion 0 Ysgol Gwaun Gynfi.
NSPCC Ar yr 21am 0 lonawr 1997.
ymwelodd Mrs Sara Owen o'r
NSPCC a'r ysgol i siarad a'r plant
ynglyn a'i gwalth a pham fod y
gymdelthas angen arian i helpu plant
anffodus Cytunodd y plant i helpu
a chasglwyd y swm aruthrol 0

Dr Pam Jones a ehyfeillion ar noson ei hymddeoliad yn Neiniolen.

£770.14 i'r gymdeithas. Rydym i
gyd yn falch iawn ohonynt, yn
enwediq 0 gofio eu hymdreehion
blaenorol gyda Diolchgarwch, Plant
Mewn Angen, Operation Christmas
Child a Thy Enfys, Ysbyty Gwynedd.
RYGBI'R DDRAIG: Mae'r plant yn y
dosbarthiadau hyn yn mwynhau
gwersi rygbi y tymor yma gyda Mr
Allan Thomas sy'n eydweithio a Mr
ab Elwyn a Mrs Jones.
DAWNS GWYNEDD: Y tvmor
dlwethaf bu plant dosbarth Mrs
Jones yn cael gweithdai mewn
dawns a cherddoriaeth creadigol gan
aelodau 0 Ddawns Gwynedd. Y
tymor yma mae plant dosbarth Miss
Jones yn mwynhau'r un profiadau.

noddedig a noson goffi. Os oes
rhywun fyddai'n hoffi cyfrannu tuag
at yr Eisteddfod byddai'r trysorydd
Dafydd Wyn Williams, Bronallt,
Deiniolen, yn falch 0 glywed
gehnych.

Etholwyd y swyddogion canlynol
am eleni - Cadeirydd: Hilda Parry;
Trysorydd: Dafydd Wyn Williams;
Ysgrifenyddion Cyffredinol: Hefin a
Menna Jones.

Y Seindorf. Cynhaliwyd cyfarfod
cyffredinol y Seindorf nos Sui,
Mawrth 16. Yn ei adroddiad
blynyddol diolehodd y cadeirydd, Mr
Gwyn Oliver Jones, i eelodau'r
seindorf am eu gwaith caled a
Ilwyddiannus yn ystod y flwyddyn,
a mawr hyderir y daw yr un
IIwyddiant eto eleni. Diolehodd i'r
ysgrifennydd a'r trysorydd am eu
gwaith ac i Mr Dafydd Wyn Williams,
arweinydd y seindorf, ac i Hetin
Jones, arweinydd y band iau.
Calondid mawr oedd deall fod 30 0
aelodau ieuaine yn ymarfer bob nos
Lun a rhai ohonynt yn aelodau
amlwg o'r band hyn ae mae hyn yn
argoeli' n dda iawn i'r dyfodol.

Er fod y fantolen ariannol yn
ymddangos yn eitha lIewyrehus mae
angen codi lIawer iawn 0 arian a
bwriedir cynnal amryw 0
weithgareddau gan ddechrau gyda
thaith gerdded noddedig a gynhelir
yn nechrau rnis MaL

Bydd y Clwb 200 yn deehrau ym
mis Ebrill ac os oes rhywn a fuasai'n
hoffi ymuno a'r Clwb hwn yna
cysylltwch ag un 0 aelodau'r band.
Byddem yn hynod 0 falch o'ch
cefnogaeth.

Mae'r nosweithiau Bingo i
erlddechrau ar nos Wener, 18 Ebrill
am 8 o'r gloch. Cofiwch hefyd am
y Cyngerdd Blynyddol sydd i'w
gynnal eleni ar 16Mai yn yr Oriel yn
Llanberis. eeir mwy 0 fanylion yn
fuan.

Etholwyd dau aelod newydd ar y
pwyllgor, sef Colin Williams a Dylan
Wyn Williams.

Bydd tymor y cystadlu yn dechrau
ar 5 Ebrill yn Aberystwyth, ym
Mhencampwriaeth Prydain (Adran
Cymru).
Eisteddfod. Cynhaliwyd pwyllgor
cyffredinol yr Eisteddfod nos Wener,
7 Mawrth yn y Caban. Siomedig
iawn oedd y gefnogaeth.

Penderfynwyd cynnal Eisteddfod
1997 yn Festri Capel Ebeneser
ddydd Sadwrn, Hydref 25, gyda
cyfarfod y pnawn i ddechrau am un
or gloch a chyfarfod yr hwyr am
chwech o'r gloch. Oherwydd diffyg
arian bydd yn ofynnol I aelodau'r
pwyllgor ddod ar ofyn yr ardal am
roddion a hynny am y tro cyntaf ers
sefydlu'r Eisteddfod yn yr
wythdegau.

Bwriedir cynnal taith gerdded

Camera yng ngofal Valmal Williams, Hafle, 2 Rhes y Faenol, Deiniolen (871174)

W. O. Williams, 6 Rhydfadog. Ff6n: (01286) 871259

DEINIOLEN



Tim Ysgol y Bettws oedd yn chwarae yn erbyn Ysgol Brynrefail yn y
gem tawr. Gweler y dudalen gefn am weddill y stori.
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Rwy'n slwr fod aelodau 0 glybiau
erarll wedi cael IIwyddiant hefyd.
Beth am adael i rm wybod am eich
liwyddiant?

Mewn difri, beth sy'n bod ar yr
enw Oriel Eryri? Mae'r adeUad
hwn yn newid ei enw fel mae
ambeU un yn newid ei grys.
Roedd enw y 11ynedd
DARGANFOD DINORWIG
DISCOVERY yo ddigon drwg.
Ond mae'r enw diweddaraf yo
waeth ELEC'!'RIC MOUNT AINI
Dydio ddim mwy 0 fynydd na
mi. Dwn i ddim chwaith ai da
neu drwg 0 beth yw'r tTaith na
welir y fersiwn Gymraeg
MYNYDD GWEFRU uwchben y
priffynediad. Y Saesneg yo unig
piau hi'n fanno. Ddim digon da!

DRAENOG

. ,1--."•
·.
•

Ir:On.
• I

IN Y>
RONT

Sc.nNORL

-
)J

-

Croesi'r Ion roedd y siopwr pan deimlodd bod rhywbeth od
am goes ei drowsus. Y fath embaras pan welodd bod pAr 0
drons glAnyo chwifio'n brafwrth odre'r trowsus. Mwy fyth
o embara oedd deall iddo gerdded 0 gwmpas trwy'r bore cyn
sylweddoli'r peth.

Tim hoc; dan 16 oed.

Mae tueddiad yn ami yng ngholofnau
papurau bra i gyfeirio' n unig at rai
pobl a rhai clybiau yn untg (gan
beidio cyfeirio at eraill yw barn rhai
mae'n siwr}. Mae yna dalentau lawer
ym mhob ardal ac fe ddylem
ymfalchi'o yn eu gorchestion drwy'r
colofnau hyn.

Mae yna un sefydliad sy'n ceisio
rhoi eyfle i draws-dorriad 0 blant a
hwnnw yw'r clwb ieuenctld neu'r
'clwb cadw plant oddi ar y stryd' fel

CRI Y'CL

blwyddyn 8. Mae hon yn gamp
gymharol newydd 0 fewn yr Ysgol
ond mae wrth fodd Mr Holland.
Cafodd y tim yr ail wobr, a dim ond
colli a wnaethant yn erbyn deiliaid y
tlws am flynyddoedd, Ysgol
Caergybi.

Bum yn slarad hefo rhai 0 aelodau
Clwb Ffermwyr leuainc yr ardal
yn ddiweddar tra roeddynt yn
paratoi ar gyfer y gystadleuaeth
siarad cyhoeddus. Y testun i'w
drafod oedd: 'Mai gwaith nid
anrhydedd yw chwarae pel-droed
neu rygbi dros Gymru bellach'.
Diddorol fyddai clywed y ddadl.
Ydi'r 'cefnogwr cyffredin' yn
Ilwyr gytuno a thalu i
chwaraewyr? A ddylid gwario
milynau lawer ar stadiwm gened
laethol newydd? A ddylai Ryan
Giggs chwarae ym mhob gem. Pe
byddwn yn gofyn i chwaraewyr
ifanc yr ardal beth fyddai eu
huchelgais naill ai chwarae i dim
Cymru neu I Man-U neu Lerpwl,
tvbed beth fyddai'r ateb?

Gobelthiaf gael pytiau o'r maes
criced y tymor yma - tymor sydd
ar y gorwel erbyn hyn. Mae cryn
drafferthion gan ein clwb
mabwysedig, sef Fron Dinas.
Mae'r pencampwyr y lIynedd
wedi colli eu maes yn
Bontnewydd ac mae'r clwb yn
chwillo am faes newydd. Bydd yn
gostus iawn i logi maes gan fad
gan y clwb ddau dim a thim
ieuenctid. Oes rywun all fad 0
gymorth iddynt?

Cwestiwn cwis - a thipyn 0
fathemateg - i chwi: Sawl tim
sydd yn cystadlu yn rownd
gyntaf Cwpan FA Lloegr? Pwyll
rwanl (Mae'r ateb i'w weld ar
dudalen arall yn y rhifyn hwn.)

22

PYTIAU WRTH BASIO

Mae'n braf gallu rhoi sylw I ystod
eang 0 gampau ar dudalennau'r Eco
o fis i fis. Po fwyaf a gampau a geir
yn ein plith, mwya'r cyfle sydd i
blant y fro.

Cafwyd cryn Iwyddiant yng
nghystadleuaeth Traws-gwlad Eryri
yn Nolgellau. Ar ddlwrnod oer a
gwyntog cafwyd perfformiadau
clodwiw gan Becky Jones, Elin
Harding a Claire Jones. Roedd y dair
yn cynrychioli Eryri ym Mhen
campwriaeth Cymru yn
ddiweddarach yn y mis. Ar y maes
hoci daeth y tim dan 16 oed yn
drydydd mewn cystadleuaeth ar
gyfer naw ysgol ardal Eryri. Braf nodi
bod safon y gystadleuaeth han yn
codi bob blwyddyn. Mae'r
cyfleusterau gwen a'r hyfforddiant a
geir yn y clybiau yn dwyn ffrwyth.

Aeth tim gymnasteg i gynrychioli'r
Ysgol yng Nghystadleuaeth Eryri yng
Nghaergybi. Cafwyd sawl
performiad da. Yn yr oedran
blwyddyn 7 daeth y wobr gyntaf
unigol i ferched i Sioned Jones ac i
fechgyn i Dafydd Pritchard, gyda
Marcus Orlik yn yr ail safle. Enillodd
yr Ysgol gystadleuaeth tim
dechreuwyr y bechgyn. Yn yr oedran
blwyddyn 8 cafodd Owain Williams
yr ail wobr yng nghystadleuaeth
canolradd y bechgyn, a chafodd tim
blwyddyn 8 y bechgyn y drydedd
wobr. Cipiodd tim merched
blwyddyn 8/9 yr ail safle yn eu
cystadleuaeth canolradd.

Ac yn olaf cafwyd perfformiad da
gan dim pel-fasqed bechgyn

CAMPAU'R YSGOL
y clywais rhywun yn ei alw I Fe
tyddai pentrefi'n bro yn dlotach iawn
heb y clvbiau hyn a thros y
blynyddoedd diwethaf bu ymdrech
gan yr awdurdodau i newid delwedd
clybiau ieuenctid gan geisio
cyflwyno rhat agweddau uchel-ael i'r
nosweithiau. Rhaid oedd bod yn
ofalus oherwydd gwendid mawr
oedd ceisio gwneud y clwb yn
estyniad o'r ysgol ddyddiol. Yn ddiau
prif atyniad y clybiau yw'r gemau
sy'n cynnwys dartiau, tenis bwrdd
a pwt ee maent yn hynod
boblogaidd. Gyda lIaw, mae tenis
bwrdd - fel hoci dynion - yn gem
nad oes iddi fawr a wreiddrau yn y
Gymru wledig and yn y trefi fe geir
cyngrheiriau tenis bwrdd. Pam
tvbsd?

Y rheswm imi gyfeirio at
boblogrwydd clybiau ieuenctid yw
am fod lola, arweinydd clwb Bethel,
wedi cysylltu a mi I son am y
cystadlaethau a gynhaliwyd yn
ddiweddar. Wedi'r ad-drefnu
Ilywodraeth leol roedd y
cystadlaethau i Wynedd a Mon gyda
Canolfan Chwaraeon Caernarfon yn
leohad. Yng nghystadleuaeth tenis
bwrdd i barau daeth Nia Thomas a
Cheryl Morris yn ail ac yn y
gystadleuaeth dartiau i barau

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ymunodd Kelly Williams a Nia gan
( ~,1, ddod yn ail. Daeth safle cyntaf~rr=====i1 dartiau unigol I Irfon Huws sy'n

I daflwr rheolaidd i dim Gors Bach.
Enillodd y tim pwl, Gethin Williams,
Brian Griffiths a Dylan Thomas y
drvdedd safle allan 0 chwech.



Ffon: 871049/symudol 0831 429970
neu ffoniwch ni am ddim ar

National Cabline - Freephone 0800-123-444
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CERBYDAU CLASUROL YR WYDDf A
Cyrhaeddwch mewn steil -
mewn cerbyd Rolls Royce
ar gyfer priodasau, penblwyddi
ac achlysuron arbennig eraill

Dylan Griffith, Tros-y-Waen, Penisarwaun
Ffon: (01286) 871833

Mrs Nancy Roberts yn cyt/wyno rhodd i Dr Pam Jones yn ystod y
cytarfod a gynhaliwyd yn L/anrug er achlysur ymddeoliad y meddyg.

A U

Rhyl. Yrnqars Huw Roberts, Llanrug,
a dynnwyd allan 0' r het -
lIongyfarehiadau a £5 yr Eeo i ti,
Huw.
Ar 61 i chi gwblhau croesair mis

Ebrill, gyrrwch eich atebion i
gyrraedd Dafydd Evans, Sycharth,
Penisarwaun, Caernarfon, erbyn 25
Ebrill. Pob Iwc lchi.

Derbyniwyd 14 0 atebion cywir i
groesair mis Mawrth erbyn y dyddiad
cau. Llongyfarchiadau i N. Hughes,
Cwm-y-glo; E. E. Jones, Rhos·
hirwaun; Catherine A. Jones, Rhiw;
Jean Hughes-Jones, Rhiw; Mrs G.
Gill, Bangor; Mary Davies,
Waunfawr; E. P. Jones, Nantmor;
Elfed Evans, Llanllechid; Ellen
Pritchard, Garndolbenmaen;
Rosemary Williams, Tregarth;
lorwerth a Joan Williams,
Caernarfon; Dilys A. Pritchard
Jones, Aberereh; Ceridwen
Williams, Llanrug; Mabel Parry,
Porthmadog; Huw Roberts, llanrug;
ae un di-enw - rwy'n amau mai
ymgais Nansi Davies, Ahuthun,
ydyw gan et fod wedi'i bostion yn Y

ATEBION CROESAIR
CHWEFROR

LLANRUG
PROFEDIGAETH. Yn sydyn
ar Sui y Blodau, bu farw Miss
Eirlys Whiteside Jones,
Llechwedd, Llanrug (Hedsor
Villa gynt). Cydymdeimlwn yn
ddwys a'i chwiorydd, Mrs Amy
Smith, Llechwedd, a Mrs Enid
W. Thomas, Dolwar, a'r teulu
oil a gollodd un mor annwyl.

RHODDION
£10: Gwynfor ac Ellen Ellis,
Drws-y-coed, Bethel.
£5: MrsMegan Hughes, Maes
Uwyn, Uanberis. Huw Tegid
Roberts, Arwel, Llanrug.
GwUym ac Emsyl Jones, Bro
Waun, Wa,Jnfawr.
£3: Mrs Nancy Roberts,
Manod, Ffordd GlantJynnon,
IJanrug. Kevin a Nla, 11Stryd
Newton, Uanberis.

8. lau

4. SuI

27. SuI

26. Sadwrn
I lAWR

1. Cacenni offrwm (4)
2. Bod a pheth ar ei elw. Diod iAnn,

a mwyl (8)
3. Pobol bachll ('5)
4. Teimlad euog 0 fod wedi gwneud

rhywbeth o'i Ie (7)
6. Yr haen galed a dyf ar fys (4)
7. Y darnau trwchus 0 haearn y bydd

Y gof yn taro metalau arnynt (8)
11. A dyma'r trydydd t ganu (4.4)
12. Ddim yn debyg 0 gwbl, glew a honl

(8)
13. Y cyntaf o'r triawd. a'r ail (7)
16. Corrach Ffrwd y Nant (5)
17. Anniben. 0 berl anniben (4)
19. Testyn maeth? (4)

23. Mercher
Oodforwn driawd pur enwog ...

AR DRAWS
1. O'r tylwych BOS, dyma'r gyntaf

o'r trlawd i ganu (2,2)
3. Bwndel, penwlsg y tu 01ymlaen (3)
5. O'r tylwyth OVIS, hi ganodd yn ail

(2,2)
8. Cyhuddiad a wneir gao Non a'i

chyw (8)
9. Yn fwyd i rai, ond nid r'n trlawd m

(6)
10. Offeryn cerdd ag iddi dros 40 tant

(5)
11. Mae cart ad Nell 0 Gaernarfon yo

canlyn pob un o'r triawdl (5)
14. Cuddio yn y ddaear (5)
15 Gwr neu wralg neilltuol? (5)
18. Cartref y triawd (1,5)
20. Swn uchel 0 'Nyl Ifan! (8)
21. Ahan cated wyth allan o'r deg troed

(4)

22. I fyny yn y De (3)
23. Y ferch 0 ardal Mancerruon (4)

21. Uun

18. Gwener
20. Sui

20

11. Gwener
14. Uun

19

10. lau

9. Mercher

11

8. Mawrth

7. Uun

1. Mawrth
3. lau

MIS EBRILL
LLANBERIS: Y Gyfeillach yng Nghapel Jerwsalem.
DEINIOLEN: Cyfarfod y Chwiorydd yn Ebeneser
am 2 o'r gloch.
CWM-Y-GLO: Undeb y Mamau yn Hafan Elan.
llANDINORWIG: Undeb y Mamau yn yr Eglwys
am 7 o'r gloch.
LLANBERlS: Y Gymdeithas gyda Mr Norman
Williams.
LLANRUG: Merched y Wawr yn Stiwdio'r Capel
Mawr.
BETHEL: Merched y Wawr: cwis gan Mr Richard
U. Jones.
CWM-Y-GLO: Gyrfa Chwistyn yrYsgol Gynradd
am 7.30
BRYNREF AIL: Cyfarfod y Chwiorydd gyda Mrs
Anita Long.
CWM-Y-GLO: Ffair Wanwyn yn yr Ysgol.
DEINIOLEN: Cyfarfod 0 dan nawdd y Cyngor
EgJwysi yn Ebeneser gyda'r Parchg Isaac Jones,
Abergele.
DEINIOI.EN: Bingo'r Seindorf am 8 o'r gloch.
LLANBERlS: Cymanfa Ganu'r Annibynwyr yng
Nghapel Jerwsalem am 2 ac am 6 o'r gloch.
DEINIOI.EN: Merched y Wawr gyda'r Prifardd
Myrddin ap Dafydd.
CWM-Y-GLO: Gyrfa Chwist yn yrYsgol Gynradd
am 7.30 o'r gloch.
CWM-Y-GLO: Noson Carioci yn y Fricsan. Elw
at yr ysgol.
BRYNREF AIL: Rihyrsal ar gyfer y Gymanfa am
6.45 yn y Capel.
RHAG-HYSBYSIAD - MIS MAl
YR ARDAL: Cymanfa Ganu'r Presbyteriaid yng
Nghapel Cysegr, Bethel, dan arweiniad Mrs
Rhianwen Huws Roberts, Penrhosgarnedd.
Sasiwn Chwiorydd y Gogledd yn Altrincham, ger
Manceinion.



Pob Iwc i'r tim ifanc ac mae'n siwr
eu bod erbyn hyn yn gwerthfawrogi
eyfraniad amhrisiadwy Albert
Hughes, Huw Jones ae eraill a
gariodd y clwb yn ystod y 'dyddiau
du'.

Mae unigolion y clwb yn
IIwyddiannus hefyd ae yn y gystad
leuaeth unigol mae Barry Thomas
drwodd i'r rownd gyn-derfynol.
Barry yw seren y tymor gan iddo golll
ond un gem yn unig allan 0 ddwy ar
hugain ac mae ganddo'r rhediad
gorau 0 44 yn y gystadleuaeth (74
wrth ymarfer!). Gyda Dylan Thomas
(15 oed) yn bartner iddo mae Barry
drwodd i rownd gyn-derfynol y parau
ac mae Dafydd Jones a Gareth
Owen drwodd hefyd. Tybed a welir
dau bar o'r un elwb yn herio eu
gilydd yn y rownd derfynol?

Nid yr ifanc yn unig sy'n IIwyddo
eleni gan fod Idris Rees (y eapten) a
Dafydd Williams (y legend) drwodd
i' r rownd gyn-derfynol i barau dros
45 oed.

Un o'r g~mau mwyaf poblogaidd ar
y teledu yw snwcer ac mae'r
mwyafrif o'r prif gystadlaethau yn
cael eu dangos erbyn hyn. Yn
ddiweddar fe drodd yn faes
lIewyrchus iawn i niter 0 ehwarae
wyr ifanc gyda Stephen Hendry yn
ddi-os yn un 0 gewri'r gamp. Coliodd
snwcer yn lIeol dipyn 0 boblogrwydd
yn ddiweddar oherwydd tvfiant apel
'pwl' ac fe ddaeth pwl yn gem y
tafarnau, gan ddenu'r ifane yno, ac
fe giliodd snwcer y tu 61 i furiau'r
clvbiau, a thynfa'r canol-oed.

Ond, mae yna un man sy'n dal I
apelio i'r ifanc, sef clwb pentrefol
Bethel. Maer fim sy'n ehwarae ar
hyn 0 bryd yn ail adran y gynghrair
yn cael tymar Ilwyddiannus ac mae
ganddynt gyfle da i gyrraedd y
drydedd safle yn y gynghrair gan
sicrhau dyrchafiad I'r brif adran.
Maent wedi cyrraedd rownd derfynol
cwpan y gynghrair i wynebu tim
Clwb Pel-droed Bethesda drwy guro
tlmau Carmel, Benllech (y tim o'r
brig) a Chlwb Pel-droed Caernarfon.

-
Llwyddiant Snwcer Bethel

Yn ei lvfr YDarans mae Arwel Jones
yn son am y siom a brofwyd gan dim
arbennig Llanberis ganol y
chwedegau 0 golli yng Nghaerleon
yng Nghwpan Amatur Cymru.
Ddydd lau diwethaf roedd rhai 0
gefnogwyr y chwedegau - yn
dadau a theidiau erbyn hyn - yn
gwylio'r genhedlaeth bresennol 0
fro'r Eco yn herio tim arall 0 Went,
sef Ysgol y Bettws. Yr achlysur oedd
rownd gyn-derfynol Cwpan Cyril
Rogers - y cwpan cenedlaethol 1
dim au dan 12 oed. Ni fu'r achlysur ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yn ormod i'r ddau dim, a chafwyd
gwledd 0 bel-droed. Yr oedd yn gem
a fuasai'n deilwng o 'r rownd
derfynol, a chafodd ei chwarae
mewn ysbryd da. Yr oedd y dagrau
yn lIygaid bois y 8ettws wedi iddynt
golli 5-3 (ar 61amser ychwanegol, a
chiciau o'r smotyn) yn tystio I'W
siomiant a'u hymdrech.

Di-sgor oedd hi hanner arnser.
Roedd y dorf yn ffyddiog dros y tim
cartref gan y byddai'r alit a'r gwynt
o'u plaid yn yr ail hanner. Ond
chwaraeodd Bettws yn well yn yr ail
hanner gyda phasio pwrpasol.
Safodd amddiffyn Brynrefail yn
gadarn ac yna chwarter awr o'r
diwedd daeth g61 hollbwysig.
Marcus Orlik - un 0 ser y gem - yn
rhedeg yn gryf 0 ganol y cae ac yn
rhwydo a ymyl y cwrt cosb gydag
ergyd o'j droed chwith. Ond byr fu'r
dathliadau. Wedl amddiffyn lIae -
ae anwybyddu'r waedd 'elec i lawr
cae' - daeth y Bettws yn gyfartal.
Roedd deng munud ar 01 a'r Bettws
oedd yn pwyso. Yn y funud olaf
torrodd Brynrefail yn rhydd, ond
tarawadd ergyd wyeh Owain Morris
y trawst 020 lIath. Daeth y chwiban
olaf ae yna amser ychwanegol hynod
o gyfartal. Yna'r ciciau o'r smotyn yn
gosod pwysau anhygoel ar blant mor
ifanc. Nerfau Brynrefall ddaliodd
orau. a dechreuodd y dathlu. Yn y
rownd derbynol bydd Brynrefail yn
chwarae un al Ysgol Yr Olchfa
(Abertawe) neu Ysgol Llanrhymni
(Caerdydd).

Llongyfarehiadau i'r tim ac j'w
hathro, Mr Phil Holland. Son am
ddeehrau da Iddo yn ei flwyddyn
gyntaf yn yr ysgoll Diolch hetyd i'r
bytholwyrdd Huw Davies am gadw
trefn gyda'r bib. Gyda lIaw, tybed a
aeth enw unrhyw un o'r chwaraewyr
i Iyfr bach y sgowtiaid Huw Roberts

lIeiaf i gyrraedd rownd derfynol un
o'r ewpanau cenedlaethol. Gobeithro
y gellir trefnu dyddiad ffafriol fel bod
cefnogaeth deilwnq yn y rownd
derfynol. Mae traddodiad da 0 drefnu
bysus yn yr ardal. Ymlaen a'r
freuddwyd.

Gyda lIaw, y diwrnod cynt fe
sgoriodd Gavin Edwards a
Ddeiniolen ddwy g61a alluogodd tim
dan 14 oed Ysgol Friars gyrraedd
rownd derfynol eu hoed ran hwy.

(Man-U) a John Owen (Man City)
oedd yn gwyllo'r gem.

Oyma enwau aelodau'r tim ddaeth
a chlod j'n hardal, a gobelthlo codi'r
cwpan ar faes yn y canolbarth
ddechrau mrs Mai: Dewi Jones, Rhys
Morris, Gavin Powell, Aaron Lloyd,
Arfon Salisbury, Gethm Roberts,
Gethin Jones, David Jones,
Jonathan Gordon, Owain Morris,
Marcus Orlik, Dafydd Pritchard ae
Aaron Watkinson. Mae'n siwr mai
Ysgol Brynrefail yw un o'r ysgolion

'SGOTA efa Huw
mwyaf oedd dod a chynffonnau'r
rhaffau at ei gilydd gan gwblhau y
cynllun a oedd mor lwvddrannus i
ddod a9 anan sylweddol i'r Clwb 0
goffrau'r loteri - drwy Gyngor
Chwaraeon Cymru.

Gwaith caled, ond pleserus, oedd
gweld y jig-so yn dod at ei gilydd yn
enwedig gweld y damau olaf yn dod
i'w lie heb lawer 0 drafferth - o'r
drwedd, diolch am hynny - a thrwy
hyn cawn fel Cymdeithas, ac hefyd
fel ardal, ddweud mai'n bosib iawn
heddiw ern bod yn berchnogion ar
hawliau ac offer 'sgota sydd heb ei
guro drwy'r ynysoedd yma.

Ond, coeliwch neu beidio, bu peth
trafferth i ddod a'r cynlluniau yma i
fodolaeth. Roedd rhai pysgotwyr a
thrigolion rhai ardaloedd (nid bro'r
Eco) yn gwrthwynebu yn gryf I'r
Gymdeithas gael hawl ar rai o'r
dyfroedd. Mae'r agwedd a'r modd
yma y tu hwnt i mi; Cymry ddim
eisiau gweld rhannau o'u gwlad yn
perthyn ac yn cae I eu defnyddio gan
gyd-drigolion eu bro. 'Sgwn I be
fuasai'r ymateb pe buasai estroniaid
yn dechrau prynu pysgota yn ein
hardal - a wedyn fyddai neb yn cael
defnydd - ond fel yna y mae hi hefo
bron pob dim ynte? Pe buasem yn
gallu cyd-dynnu i gyd rwy'n sicr y
buasai y genedl yma'n un o'r rhai
mwyaf IIewyrchus drwy' t byd - ond
dvna ddigon 0 edrych yn 61, awn
ymlaen am '97.

Ar ran y pryniadau y ddau mwyaf
o ddiddordeb I fro'r Eco yw y
pryniant 0 lain 0 dir ger Pont Penllyn.
Mae'r lIecyn yma wed! ei dwtio ac
mae ychydig 0 waith eto i godi ffens
a lIidiart yno. Mae pedwar o'r cychod
a brynwyd gyda arlan y 'Sportlot'
wedl eu hangori yn y fan hynny.

Yr ail bryniant yw ar Llyn Cwellyn.
Mae hyn nawr yn ein gwneud yn
berchnogion ar ran or llyn - yn lie
cynt yr oeddem ond yn talu rhent,
pwysig iawn at y dyfodol.

Digon am 'politics' 'sgota ac
ymlaen drwy'r drws at be' sydd i'w
ddisgwyl am y tymor. Wei, efallai yn
wythnosau cyntaf y tymor bydd y
rhan twyaf wedi ymweld a Llyn y
Dywarehen a fydd yn cae Iei stocio'n
wythnosol o'r ddeorfa yn Crawia.
Dyma'r tymor cyntaf i fnthyll brown
o taint gael eu stocio. mae rhain ers
dwy flynedd nawr wedi cvd-dvfu
gyda'u cetndrvc. ~ef birthyll ':r
enfys. Mae'r criw bach sy'n gafalu
am y magu wedi gwneud gwaith dl
guro. Pysgod 0 leiaf ddau bwys a'r
browns gyda boliau mawr melyn.
Pluen sych fydd fy newts i, un a elwir
'Red Bits', un a welals yn cael ei
disgrifio yn y Trout & Salmon amser
yn 01, ond mae yn gwelthlo heb ei
hail i mi yno. Dyma'r cawiad:

bachyn partridge international 12
neu 14;
silk clymu clir:
corff: ffyr morlo wedi ei liwio'n
goeh;
hackle flaen: ceiliog brown
naturiol.

a chyn ei ' sgota rho! rhwbiad go dda
Idda a Gink.

Rhof gawiad i chwi bob mis ar be
sy'n dal, ac hefyd, os cat lonydd gan
Richard Lloyd, eewch gip ar
nodiadau a gefais gan ffrind 0
Ddolgellau a ddaeth i'w feddiant yn
1930 tra yn y Cyngor yng
Nghaernarfon. Cawidau 0 blu i'r afon
Seiont. Mae'n Saesneg a bydd cryn
dipyn 0 waith i'w cyfieithu, gan fod
yna docyn helaeth 0 dudalennau.

Drwv edrych drwy'r drws sydd yn gil
agored ar dymor arall, mae'n anodd
peidio hefyd a rhoi cip yn 61dros fy
ysgwydd a meddwl am ryw ychydig
am yr hyn a fu dros y flwyddyn a fu
- does dim dwywaith mal y gwaithBrynrefs!Brynrefs!


