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dan y tywod am rhyw ddeng
munud cyn cael ei ryddhau, ac
onibai am vmdrcchion calcd•
Derfel a 'r lleill byddai 'n sicr wedi
marw. Mae'n dcbyg bod y cap
pig yr ocdd y bachgen, Nathan
Priestley 0 Sir Gaerhirfryn, yn ei
wisgo wedi arbed y tywod rhag
mynd i'w wyncb a'i fygu. Yr
oedd hyd yn oed yn ddigon da
i'w ryddhau c'r ysbyry ychydig
oriau wedi'r digwyddiad.

Cafodd cyrnorth arnhrisiadwy

Derfel a'r tri gwr arall, Merfyn
Jones 0 Lerpwl; Earl Bridges 0
Bwllheli a Vincent Woodcock 0
Forfa Nefyn ei gydnabod yn
ddiweddar. Mewn seremoni
arbennig a gynhaliwyd ym
Mhencadlys yr Heddlu ym Mae
Colwyn derbyniodd ~I pedwar
dysrysgrif Cymcradwyacth y Prif
Gwnstabl. Llongyfarchiadau
mawr i Derfe l ar y fath
anrhydedd.

Roedd Derfel Owen, 9 Stryd
yr Wyddfa, Llanberis yn cerdded
ar draeth Llanddwyn fis Mai
diwethaf pan glywodd ddynes yn
galw am help. Rhedodd Derfel a
thri dyn arall an a deall bod y
rwyni tywod yr oedd y bachgen
yn chwarac danynt wedi syrthio
a'i gladdu dan dunelli 0 dywod,
Llwyddodd Derfel a'r tri arall
gael y bachgen yn rhydd trwy
balu'r rywod efo'u dwylo a
rhawiau glan rnor. Bu'r bachgen

Mae gWr lleol wedi derbyn gwobr tystysgrif arbennig i gydnabod yr help a
roddodd i achub bywyd bachgen ifanc tair ar ddeg oed ar lin 0 draethau Ynys
Mon y llynedd.
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Mae nifer aclodau'r eglwys yn
lleihau bob blwyddyn bron ac o'r
herwydd mae'r gost 0 gynna) y
fynwent yn daclus yn peri pryder
i'r aelodau. Byddai unrhyw rodd
ariannoJ at gynnal y fynwent felly
yn cael ei werthfawrogi'n fawr.

TRAFOD PROBlEMAU
SGWAR llANRUG

Daeth dros 60 ynghyd i'r
cyfarfod cyhoeddus a drefnwyd
gan y Cyngor Cymuned i
ysryried y problemau traffig yng
nghyffiniau sgwar Llanrug.
Cadeiriwyd y noson gan
Gadeirydd y Cyngor, P. J.
Rowlinson a chroesawodd y
ddau Gynghorydd lleol ynghyd
a'i llongyfarch am eu
hymdrcchion i geisio datrys y
broblem.

Amlinellodd Mr Rhys
Prytherch, Adran Priffyrdd,
Cyngor Gwynedd, yr
argymhcllion oedd dan ystyriaeth
i wella'r sefyllfa bresennol.
Croesawyd y newyddion y
byddai sustern tawelu traffig a
gwelliannau i'r arwyddo yn cael
ei gwireddu yn y flwyddyn
ariannol bresennol, ynghyd a
gwelliant i'r drofa o'r A4086 i
Ffordd Crawia. Nododd Mr
Prytherch hefyd y bwriad i
gychwyn ar y broses
ymgynghoriad cyfioeddus a
fyddai'n cychwyn yo fuan ynglyn
a chyfyngu parcio ar y gomerl ger

(Parhad ar dudalen 5)

Gellir cyflwyno unrhyw roddion
trwy law Mr Idris Morris, Y
Fachell, Uanddeiniolen; neu Mr
J. Foulkes, 6 Tan-y-cae, Bethel.

Bydd 0 ddiddordeb i bobl
plwyf Uanddeiniolen wybod am
gyfrol sydd wedi'i chyhoeddi gan

------------ .... Gymdeithas Hanes Teuluoedd
Gwynedd. Ynddi cofnodwyd
arysgrifau cerrig coffa'r fynwent.
Mae'r gyfrol arwerth am £9.50.
Y gyfrol gyntaf 0 ddwy yw hon,
ac mae'r ail bron yn barod i'w
chyhoeddi. Os oes gan rywun
ddiddordeb mewn prynu'r
gyfrol, cysylltwch a Gwyndaf
Williams, 1 Tan-y-cae, Bethel
neu a Jack Foulkes, 6 Tan-y
Cae, Bethel. Mae cyfrol
mynwent Capel Bethel, Arfon ar
gael hefyd am £3.

Y nesaf i'w chyhoeddi fydd
cyfrol 0 arysgrifau cerrig coffa
mynwent Eglwys Gedol Sant,
Pentir. Mae'r gwaith 0 gofnodi
cerrig mynwent Eglwys
Mihangel Sant, Uanrug newydd
ddechrau ac erfynnir am
wirfoddolwyr i helpu gyda'r
gwaith pwysig hwn.

Gellir cael cyfrolau 0
arysgrifau'r mwyafrif 0
fynwentydd Gwynedd gan
gynnwys Nant Peris, Capel
Mawr Llanrug a Chaeathro, trwy
gysylltu a'r ddau gyfaill uchod
neu swyddog cyhoeddi
Cymdeithas Hanes Teuluoedd
Gwynedd, Ms Yvonne Edwards
(01248) 670267.

Angen cymorth . . . a chymorth ar gael
Bydd rbai 0 aelodau Eglwys Llanddeiniolen yn mynd ad
i geisio tacluso a chynnal mynwent yr eglwys yn ystod
yr baf eleni. Bwriadant gyfarfod yn rbeolaidd am 7 o'r
gloch bob nos Lun, a chanlatau bod y tywydd o'u plaid,
04 Mai ymlaen, Maent yo apelio am gymorth trigolion
yr ardal gyda'r gwaith pwysig hwn.



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

GWAITH
CERRIG
BEDDAU

J.M.
JONES

A'I FEIBION

Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol

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

A.

YSGWAR
LLANRUG

Ffoniwch Heulwen Huws ar
(01286) 650 721

ANTVR

~W

Bydd croeso i bawb 0 ardal Waunfawr ymweld a'r Tele Cabana
yn ANTUR WAUNFAWR rhwng 29 Mehefin a 4 Gorffennaf

HYFFORDDIANT A HWYL
.. Ydych chi angen hyfforddiant mewn sgiliau cyfrifiadurol?
.. Pwy sydd isho gwybod mwy am y rhyngrwyd a'r rhaglenni
diweddaraf?

... Pwy sydd rsho magu hyder i ddefnvddio'r dechnoleg
ddiweddaraf?

Darperir cyngor a hyfforddiant yn rhad i blant, pobl ifanc ac
oedolion pobl mewn gwaith a'r di-waith, yn ystod yr
wythnos.
Bydd manylron cofrestru ar gael 0 ANTUR WAUNFAWR yn
ystod mis Mai a Mehefin.

\r \VIU atoch chr,

Tocynnau: £2 oadolion £1 plant
ar gael gan aelodau'r Cor

neu wrth y drws

CYMANFA GANU
yng nghwmni

COR Y WAUN
Arweinydd: Mrs Gwenda Griffith

GLYN WILLIAMS (Tenor)
Borth y Gest

NOS SUl, 26 EBRILL 1998

YNG NGHAPEL
CROESYWAUN, WAUNFAWR

am 7.30 p.m.

Clwb Prynu Ynni
Annwyl Olygydd.
Cyn bo hlr daw newidiadau mawr
ym marchnad nwy a thrydan yng
Nghymru. Ar hyn 0 bryd mae bron
pawb ym mro'r fco vn prynu nwy
gan Nwy Prydain a'u trydan gan
MANWEB - gwariant sv'n werth
miloedd 0 bunnoedd bob blwyddyn
i'r cwrnniau hynny.

Yn y dyfodol agos bydd nifer 0
qwrnniau yn cystadlu am y farchnad
ac yn cersio ein perswadio i brynu
ynni ganddyn nhw. Yn 01 yr
awdurdodau, bydd y gystadleuaeth
hon yn golygu gostyngiad ym mhris
ynni i ni i gyd.

Beth ddiqwvddai pe bai holl
ddarllenwyr yr Eeo, a busnesau lIeol
hefyd, yn sefydlu Clwb Prynu Ynni,
er mwyn taro bargen gyda'r cwrnru
sy'n cynnig y prisiau isat i ni fel
cwsmeriaid? Wrth gwrs, byddai'r
drefn biliau nwy a thrydan yn dal fel
y maent ar hyn 0 bryd - rhwng yr
unigolyn a'r cwmni - ond fe fyddwn
i' n rhagweld gostyngiad sylweddol
ar ein cyfer ni pe baem ni'n
gweithredu fel Clwb yn hytrach nag
fel unigolron.

Rwy' n ymwybodol bod 0 leia un
papur Ileal yn Ne Cymru yn sefydlu
Clwb Prynu Ynni fel hyn. Oes yna Ie
i'r Eco chwarae rhan ganolog er
mwyn cael y fargen orau ar gyfer
tnqolion yr ardal?

Hoffwn glywed barn eich
darllenwyr ynglyn a'r svniad.

Yn gywir,
JOHN FRASER WILLIAMS

23 Lon Ty Du
Llanbens. Gwynedd LL55 4LH

Ffon: (01286) 870136
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Daw'r rhifyn nesaf o'r wasg
NOS tAU, EBRlll 30

Dounydd i law'r
polygyddion perthnasol

NOS LUN, EBRILL 20
Os gwelwch yn dda

Y RHIFYN NESAF

E-bost: ecorwyddfa@AOl.com
GOl YGYDD CHWARAEON
Richard LI. Jones. 5 Y DdOI.Bethel.
(01248) 670115
DYDDIADURY MIS
Mrs Margaret Cynfi Griffith, Cvnfi,
Oeiniolen (870394)
FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes. Glasgoed.
Llanrug (677263)
DATBLYGULLUNIAU
Bryn Jones. Elidir, Alit Dewi.
Bangor (01248) 353337 neu 871925
TREFNYDDHYSBYSEBION
John Roberts. Bedw Gwynion.
Llanrug (675605)
TREFNYODBWNDElU
Ann Gibbins. Lodj PlasTmcn. Pontrug
(673696)
TREFNYDDARIANNOL
Goronwv Hughes, Eithinog. 14 Aton
Rhos. Llanrug (674839)
TREFNYDDGWERTHIANTPOST
Mrs Olwen Llywelyn, Pant Aton Bach,
Llanrug (660200)
TREFNYDDPLYGU
Shioned Griffith (650570)

GOHEBWYRPENTREFI
BETHEL:Geramt Elis. Cilgeran
(01248 670726)
BRYNREFAIL:Mrs Lowrl Prys Roberts
Williams. Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO:Clive James, Hafan. Bryn
Gwna (677438)
CEUNANT:Trvstsn a Sioned Larsen,
Sodafon, Ceunant (650799)
CWM-Y-GLO:Mrs Iris Rowlands,
Glanrafon (872275)
DEINIOLEN:W. O. Williams.
6 Rhydfadog. Deiniolen (871259)
DINORWIG:Marian Jones. Minallt,
7 Bro Elidir, Dinorwig (870292)
LLANBERIS:Gwyneth ac Eifion
Roberts. Becws Eryri (870491)
LLANRUG:Eryl Roberts, 3 Bryn
Moelyn (675384)
NANT PERIS:Ann Cumberton,
Gwastadnant (870356)
PENISARWAUN:Mrs Ann Evans.
Sycharth (872407)
TAN-Y-COED:Miss Anwen Parry.
Ael-y-Bryn (872276)
WAUNFAWR: Mrs Nan Roberts.
Pantaton, Waunfawr (650570)

SWYDDOGION A GOHEBWYR

Golygyddol:
JOHN PRITCHARD

CILFYNYDD, LLANBERIS
Ff6n: (01286) 872390

IWAN ROBERTS
LLEIFIOR, LLANRUG

Ff6n: (01286) 675649

Cadeirydd Pwyllgor Llywio:
ARWEL JONES

CAE EBONI, PENISARWAUN
Ff6n: (01286) 871274

Cyhoeddwyd gyda chymorth
Cymdeithas Geffyddydau

Gogledd Cymru

Argnffwyd gan W•• g Gwynftdd
Clbyn, C•• rntlrfon
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STRYD FAWR, LLANBERIS 870840

MAE
SHARON VAUGHAN WILLIAMS

B.A. (Anrb.) Dip Perl
YN CYMRYD DISGYBLION
AM WERSI PlANO, CANU

A TIlEORI.
Cysylltwch a hi yn

YNYS IAGO~ PENTIR
Fmn: (01248) 353746

Adran Coginio: y deunydd i fod
mewn Ilaw erbyn nos Lun, 13 Ebrill.
Bydd y Ganoltah ar agor i'w derbyn
rhwng 5 a 6.30 p.m.
Adran y Plant: y cynhyrchion i fod yn
lIaw y trefnydd erbyn nos lau, 9
Ebrill.
Celf a Chrefft: Y Ganolfan ar agor i
dderbyn y cvnhvrchion nos Lun, 13
Ebrlll, rhwng 5 a 6.30 0' r gloch.

Mae popeth arall yn aros fel yn y
Testunau.
CYOYMOEIMLAD. Anfonwn eln
cydymdeimlad Ilwyrat i Miss
Morfydd Hughes Jones, Bryn Hyfryd
yh ei phrofedigaeth 0 golli Emyr, ei
ehefnder, yn Llundain; ac hefyd ei
modryb Gaynor yng Nghwmdar. Ei
modryb wedi'i geni a'i magu yn NhV
Capel Sardis.

Anfonwn ein cydymdeimlad
IIwyraf hefyd iMr Phillips Jones, TV
Capel Sardis yn ei brofedigaeth 0
golli ei ewythr, Goronwy, yn
Neiniolen. Mae'n debyg fod niter olr
ardalwyr yn cofio Goronwy yn dreifio
bysus 'Jonl Huws' am flynyddoedd.
Nawdd y nef fo gyda'r teuluoedd
yma yn eu profedigaethau.

DYOO GWEDDI BYD·EANG Y
CHWIORYOD. Cynhaliwyd yr uchod
yn Y Ganolfan ddydd Gwener, 6
Mawrth, ac er gwaethalr tywydd
cafwyd cytarfod bendithiol.
Llywyddwyd gan Mrs Irene Morris ae
arweiniwyd y gwasanaeth gan Mrs
Katie Lloyd Hughes a Mrs Betty Peris
Roberts. Rhoddwyd yr anerch,aci gan
Miss Nellie Wyn Jones. Mrs Dilys
Williams oedd wrth yr offeryn a
chymerwyd rhan gan Mrs Alice
GriffIth, Mrs Elizabeth Jones, Miss
Morfudd Jones, Miss Maggie Jane
Jones a Mrs Betty Roberts. Gwnaed
casgliad 0 (16.

CEFNOGI RHAGLEN DELEDU.
Cynhaliwyd noson 0 Foes a Phryn yn
y Ganolfan er mwyn casglu arian i'r
rhaglen deledu 'Blue Peter'.
Oyrnuna'r trefnwyr ddiolch i bawb
a'j cefnogodd. Gwnaed elw 0
£83.50.

Y GYMOEITHAS LENYDOOL
UNDEBOL. Nos lau, 19 Chwefror,
cawsom noson yng ngofal Mr David
John Jones 0 Gaemarfon. Un 0 blant
yr ardal yw David ond wedi ymadael
ers dros hanner canrif bellach.
Cawsom noson ddiddorol iawn yn ei
gwmni yn s6n, ac yn dangos
sleidiau, ei hanes yn cerdded Clawed
Offa. Llywydd y noson oedd Miss
Marian Jones a diolchwyd gan Mrs
Megan Morris.

I gau'r tymor am eleni cafwyd
cinio Gwyl Ddewi yng Nghonwy ac
fe aeth Iiond bws ohonom yno a da
yw deall fod pawb wedi mwynhau
y bwyd. Wedi'r bwyd aed ymlaen
wedyn i Landudno am y pnawn.
Diolch i Mr leuan WIlliams am y bws
ac i'r gyrrwr am fynd a ni yno ae yn
61 yn saff.
Y GANOLFAN. Cynhaliwyd cyfarfod
cyhoeddus ar 17 Chwetror. MISS
Marian Jones oedd yn y gadair.
Siomedig unwaith eto oedd y nifer
a ddaeth i/r eyfarfod. Pasiwyd nad
oes newid i fod yn y tal am logi'r
Ganolfan a'i bod yn rhaid talu.
Pwysleisir bod yn rhaid cadw at y
rheolau. Gwrthodir unrhyw gais am
ostyngiad yn y pris.

Pasiwyd i anfon lIythyr 0 ddiolch
i EgJwys M.C. am y rhodd 0 lestri a'r
cytlyri a phasiwyd bod yn rhaid eu
cadw dan glo. Oeallwn fod clo wedi'i
osod bellach gan Mr John Brenon,
Afallon a Mr Evan Bryn Roberts, Tv'r
Ysgol a diolchwn i'r ddau am fod mar
barod eu cymwynas. Os torrir
unrhyw lestr bydd yn rhald talu
amdano.

Ni phenderfynwyd ar ddyddiad y
cyfarfod nesaf.
EISTEDDFOD. Erbyn hyn mae'r
Testunau wedi'j cyhoeddi a phawb
yn brysur, gobeithio, yn parato~. Mae
yna newid pwysig wedi cymryd lie
- oherwydd bod y paslant
blynyddol yn Seilo, Caernarfon, a
bod bws yn mynd o'r ardal af y
noson honno, ae er ceisio nld oedd
modd inni newid y dyddlad. Felly
rhaid oedd I bwyllgor yr Eisteddfod
gysylltu a'r tri beirniad a' r
cyfeilyddion i holi a ellir newid y
noson. Dlolch yn fawr iddynt 011 am
fod mor barod I gydwelthredu.
Dyddiad yr Eisteddfod fydd nos
Fawrth, 14 Ebrill am 6.30 o'r gloch.
Y tal mynediad i oedolion fydd SOc
ae 20e i blant.

Oyma'r dyddiadau pwysig -
Llenyddiaeth: rhaid i'r cynhyrchion
fod yn Haw y trefnydd erbyn dydd
Gwener, 3 Ebrill.

Miss Marian Jones, MinaUt, 1 Bro Elidir, Dinorwig. 810292

DINORWIG

Gwelais compliments mawr i
Lizzie yn y Genedl. Yr wyf wedi
guessio mai Thomas Yspytry ydyw
neii Tom Rhys, mi ddywedaf wnhi
hefyd pan yr ysgrifennaf atti. Yr
oeddyt yn anfon cofion cynes amryw
oddiyna yn dy lythyr diweddaf a'r
ganlyniad teilwng yw j minnau dalu
y cofion yn 01 iddynt hwythau yn y
modd gwresycaf. Ni wiw dechrau
enwi pawb o'r hen gyfeillion, cofia
fi attynt 011.
Derbyn dithau fy nghofion yn

u...vch na phawb gan hydery y bydd
iddo dy gael yo gwella fel }'T wyt wedi
dweud wrthyf.

Ydwyf dy frawd
OWEN

ond clywais a gwelais yr aderyn y
maent yn ei alw yn gog} ond nid yw
ei ymddangosiad a'r foneddiges sydd
yng Nghyrnru, ac hefyd nid yw ei
chw-cw ond fel swn dylluan ar noson
farigog, a'r gwirionedd am dani
ydyw, mai cog America ydyw
colomen wyllr yr Hen Wlad. Llawer
o dwrw sydd wedi bod mewn
perthynas a wnaiff y gog ganu ar y
peth yma a'r petb arall, ond gwir un
peth, sef na chan y gog amaf i eleni
beth bynnag. Y mae y deimlad digon
cas meddwl peth felly, onidyw, ond
dyna'r gwir, Did oes dim yw wneud
ond cysuro ei hun, gan ddisgwyl y
gwnaiff y gog ganu amaf rhywdro, a
gobeithio y bydd gennyf arian yn fy
mhoced hefyd.

BYSIAU ARF N
LLANRUG
(Eric Morris)

Ffon: (01286) 675175 a 677858

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

.
PET CENTRE AND GROOMING SALON

GARTH MAELOG
Molchi, cribo a chlipio

cwn a chathod
o bob math

gan arbenigwyr

Bwyd ac anghenion
Anifeiliaid anwes bychan

Pysgod dwr oer
Offer pysgota

Wener diwethaf, ac yr oedd yn
edrych yn gartrefol ryfeddol yn ei Ile
newydd. y mae wedi cael llythyr gan
John Parry heddyw, ond ni welais
mo honi etto i gael gwybod dim am
ei hanes. Nid wyf wedi gweled dim
byd tebyg i hiraeth yn agos atti 0
gwbl, ac mae y teulu lle y mae yn
aros yn dweud yr un peth.

BUIn yn edrych am Ellen }rn
Cambria neithiwr, ac y mae hithau
yn lecio ei lie yn iawn. Nid oes dim
hiraeth wedi gafael ynddi hithau
chwaith, Yr wyf yn meddwl fod Ellen
wedi taro ar well lle nag ydyw Lizzie,
hynny ydyw, gwell lIe i ddysgu
pethau, achos y maent mewn uwch
style 0 dipyn na lle mae Lizzie. Yr
hyn fydd yn fantais fawr iddi, y mae
yn cad pob caredigrwydd sydd yo
bosibl iddi gael ganddynt yno, a
gwneuthur fel a byddo yn dewis gyda
phopetb. Y mae wedi rhoddi ei
phapur yn y Society, er nos Fawrth.
Ychydig iawn 0 wahaniaeth a
ganfyddai rhwng capel Cambria a
chapelydd yr Hen Wlad. Dyna dipyn
ar gwestiwn y merched,

Y mae wedi dechreu yn Spring 0
ddifrif yma yr wythnos ddiweddaf
yma, y tywydd yo sych a chynnes, a'r
rhew a'r eira wedi ein gadael yn
llwyr, a phawb yn deehreu troi ei
wyneb i'r maes aredig.

Y mae yma ugeiniau 0 geffylau
allan wnhi yo aredig i'w gweled ar
un olwg yma, ac yo eu pJith yr wyf
innau yn cael y fraint 0 fod. Yr wyf
wedi bod wrthi er wythnos
ddiweddaf yn aredig gyda 2 geffyl ac
arad! flaw. 30 acres oedd maint y cae
yr oeddwn yo dechreu arno, a phob
cwys yo hanner milldir 0 hyd.
Byddaf yn dechreu tua 8 yn y bore,
ac yn dal atti tan 5 yr hwyr. Byddaf
yn meddwl meddyliau rhyfedd iawn
pan wrthyf fy hun yn aredig. Byddaf
weithiau yn anghofio mae yn
Wisconsin yr ydwyf ac yn bur
ddifeddwl a gwrandaw, a chlywaf
mor gog yo eanu, a phan y byddaf
wedi sylweddoli ei habsenoldeb ai
dieithrwch o'r wlad yma byddaf yn
cofio mai rud yng Nghymru y
byddaf. Y maent yo ceisio dwewud
ei bod yma, a'i bod yn canu hefyd,

Anwyl frawd,
Derbyniais dy lythyr dydd Iau
diwethaf, ac yr oeddwn yn wir falcb
o hono. Yr oeddwn yn deall
oddiwrtho dy fod yn gwella yn dda,
achos i mi buasai neb sal iawn yn
gallu cyfansoddi llythyr cyffelyb
iddo. Gwn yn dda amdanaf fy hun
pa bryd gallaf gyfansoddi llythyr, ni
byddaf yn teimlo hwyl ond un fur
anaml, ac felly y byddaf yn meddwl
am eraill. 'Y ffordd orau 0 adnabod
era ill ydyw adnabod eu hun) yn
gyntaf, onide? Aches y mae
rhywbeth ym mhawb yn debyg i'w
gilydd. Pan yr ydym o'r un narur 011.
Ae felly gallaf ddweud am danat
tithau, dy fod yn teimlo yn fwy
llawen yn dy Iythyrau nag yr wyt
wedi bod ers ychydig amser yn 01. A
dyma yw fy nymuniad, dim ond i ti
barhau igynyddu er gwell 0 hyd nes
i ti ddod fel o'r blaen.

Wei, beth i fyned atti ym
mhellach, tybed nad ydych wedi
gofyn y cwestiwn hwn yna lawer
gwaith bellach, ym mha le y mae 0
yo cael defuyddiadau yr holllythyrau
y mae yn ei anfon? Byddaf yn aml
yn myned ani i ddechrau ysgrifennu
heb wybod yn y byd pa fath Iythyr
a ddaw allan drwy y 'peiriant
ysgrifenyddol', ac yo wir nid 'peirianr
meddyliol' fydd ei h'enw hi yn aml.

Yr oedd yn dda gennyfglywed am
Thomas, a'i fod yo glynu mor dda
at yr Hafod. Fe wnaiff gwmpeini
mawr i Nain. Yr oeddwn yn clywed
Ellen yn dweud ei fod wedi prifio
llawer iawn. Fe wnaiff nodiad amoch
011 yna yn bur ddoniol hefyd.

Buaswn yo meddwl eu bod wedj
gweled pethau rhyfedd ar eu taith
yna. Y peth cyotaf a weIodd Ellen j
sylwi arno ar 0] gJanjo yn New York
oedd Ilwyth gwagen 0 Soda, ac erbyn
iddi deithio tua 1200 0 filldiroedd
hyd yma, yr oedd y Jlwyth Soda
wedi newid yn lwyth 0 rew.

Bum yo edrych am Lizzie nos

Llythyr 0' r 'Mericia
CAMBRIA, P.O.

WISCONSIN
U.S.AMERICA

April 13thJ84



I I Rhes Faenol
LLANBERIS

Ffon: (01286) 871680
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Pob math
o waith trydanol

a Larwmau Lladron

CDH
Ymgynghorwyr Arlannol

Annlbynnol Ueol (•• fydlwyd 1974)

FfOn: (01248) 355055

Pa un 0' r rhain sydd
bwysicaf?
YSWIRIO EICH r9 (i arbed
coiled I chi);

YSWIRIO elCH CAR (i arbed
coiled i chi); neu

YSWIRtO elCH BYWYD (i
arbed coiled j'ch teulu)

Cyaylhwch a'r lsod i weld mor
rhad yw COlt Ylwlriant gyda CDH

Andre (Bethet/Llanberls)
Bryn (MOn)

Euryn (Caernarfon a', cylch)
John Elflon (Penisarwaun)

4

RHYWBETH·AT DDANT PAWB
GALWCH l'N GWELD.

Newydd yn 1998: NURSERY
- dewis helaeth 0 blanhigion bythol
anghyffredin yn ein meJthrlnfa.

- planhigJon gwelyau
- Ilvvyni a dringv.yr
- perlysiau

A

- basgedl blodau sych a dysgiau planhigion ty.

· Pare antur iblant
· Gerddi Celtaidd
· Pare natur 8 erw Ilawn Ilwybrau a phyllau bywyd gwyllt
· Crefftau a chaffi

CABAN ECOLEG - ar agor 0 fls Mai i arddangos dulliau 0 ynni,..
amgen o'r haul, dwr a gwynt.

Waunfa'M", Caernarfon, Gwynedd
01286 650 721

ANTUR
t",l
WAl,N=A~ MEITHRINFA

ANTUR WAUNFAWR

AR AGOR. Llun iSadwrn 9 00 - 4.00

(~~--'i-ELLIS VVVN
,~ - fl!= SlOP Y BARBWR, CAERNARFON ...

f ~~.. • Rwan wedi ailagor yn YR HEN FARCHNAD,
~-.. -- STRYD Y PlAS, CAERNARFON

• Hefyd yn galw yn eich cartref
-- -;:":3 • Ffoniwch am apwyntiad

678963 (GARTREF) 0411 457215 (SYMUDOl)

SLIM CHWIM MEWN DIM!
heb Iwgu na chwysu

Cael gwared 0'r bloneg a' r bol
Yn lIesol natruiol, di-iol

j CREDWCHI HOLWCHI
ffonlwch (01288) 830809

- -.-ENEUWCH
SLIM CHWIM MEWN DIMI

Efallai y gall rhai 0 gyn
chwarelW)'r yr ardal egluro
cysylltiad Sinc Wali a Thophet.
A rybed a yw'r 'drychwydrau' yn
da! ym mherchnogaeth aelodau
o deulu Richard Thomas
heddiw?

Heddiw, cyfiwynwn ici nid cardod
Ond rhodd i'th sirioli;

Y Drychwydrau hyn yn fawr ell bri
I'th loni yn Sine Wali.

Pwy, felly, yw awdur 'Fish &
Chips', a pha bryd y cafodd y gan
ei chyfansoddi?

Pennill wedi ei ysgrifennu ar
ffur[ englyn yw'r nesaf, ond
unwaith eto, does dim syniad
pwy yw'r awdur. Fe'i hanfonwyd
gan Mrs Gwyneth Lloyd,
Caemarfon ar ran cyrnydog iddi.
Ysgrifennwyd y pennill iRichard
Thomas, 4 Uifon Terrace,
Bontnewydd pan oedd yn
ymadaeJ a Chwarel Dinorwig ar
y deunawfed 0 Ragfyr 1924.
Roedd yn gweithio ar y pf}'d yn
Tophet. Nid yw'n eglur a'i
gorffen gwelthio yn Tophet cyn
symud ymlaen iran arall o'r
chwarel a wnaeth, yntau ai

fod llechi 0 Felin Crawia yn cael
eu hanfon i'r India. Mae'n
adrodd hanes a ddigwyddodd yn
ystod y Rhyfel Byd Cyntaf pan
oedd criw 0 ddynion ieuainc 0
fro'r Eco wedi glanio yn
Alexandria mewn llong ryfel.
Ymhlith y llongwyr roedd y
canlynol 0 Lanrug: Richard
Evans, Lei Pritchard, Griffith
Roberts a Huw Griffith, Bryn
Maen, athro Cymraeg yn Ysgol
Ramadeg Caernarfon. Dyma sut
mae'n adrodd yr hanes:
'Cerddodd y bechgyn gyda 'igilydd
yrl fintai hapus. Y,1 sydyn dyma
Huw Griffitb yz gweiddi a chodi ei
jraich a phuiyntio a 'i fys: C 'Beth
ydi Jr cree acto, sgwn i. RwyJ am
fynd draw i weld. ,)0 edrych arno,
roedd yn amluig ei fod yn gret
cadarn, wedi ei amgau yn
feistrolgar a phlanciau preiffion.
Wrth ddynesu, guielid llythrennau
breision 0 baent du, "Thomas J.
Jones, Crauna Slate Works,
Llanrug, Caernaruon, North
Wales". Y cret wed, et gyfeino ~
fasnachsor yn India, a'i gynnwys
oedd llechi ysgnfennu ar gyjer
ysgolion y110. )

Y mis nesaf cawn hanes un
arall 0 Felinau'r Saint.
Anfonwch unrhyw wybodaeth

am awduron y caneuon neu
unrhyw ymholiad ynglyn a hanes
lleol bro'r Eco i Dafydd
Whiteside Thomas, Bron y
Nant, Llanrug, Caernarfon
(01286) 673515.

4. Pan ddiolchir am gynhacaf
Am holl drugareddau gwlad,
Molir y bendithion mwyaf
Gan anghofio'r rhoddion rhad;
Os oes haedda frwd glodforedd
Gan bechadur tlawd a sant;
Dyhd diolch am drugaredd
Ddaw yn rhwydd o'r dwrn i'r dant.

Boed yn braf ... &c

ymddeol o'r chwarel yn gyfan
gwbl yr oedd bryd hynny. Efallai
y gall rhai 0 ddarllenwyr Lleu roi
rhywfaint 0 gymorth i ddarllen
wyr yr Eco ynglyn a hanes
Richard Thomas. Dyma'r
pennill:

2. Moled craill win awenau
Nectar doniau'r duwiau deeth,
Drachner asbri 0 gostrelau
Uawn o'r puraf wired poeth;
Llynced Ffrancwyr fiJ 0 falwod
A'r uchclwr betns bras;
Caffed Nafi gaws a nionod
A phob Calfin gig a gras;

Boed yn braf . . . &c

LLECHI SG\VENNUO'R CRAWl A
Mr Cledv.ryn Williams, Ty'r
Ysgol, Llanrug sy'n cadarnhau

Cyrn mawr, mawr,
Nes of01 cyffwrdd y traed ar lawr,
Fcl rmruog biccllau,
Bidogau a saethau,
Yn treiddio yn wacau
Drwy'r eocsau bob awr;
Ni allant rOI cam
Heb weiddr'n groch 'Dam'!
Ac yna rOI Uam
Gan fellntluo mewn loes
A'r boen rnegis uffern yn ffiamio

'mhob coes.

Cyrn, eym, cyrn
Dau gyfaill yn flin ae yn ehwym,
Yn ehwtlbocth eu gwaed,
Yn ingol eu traed,
Yn darnio a ffiamio,
yo rhegi 3 sincio,
Yn gwylltio a diawlio,
Fel cathod na welwyd eu tebyg enoed
Oherwydd y cyrn dan wadnau cu treed.

Cym calcd, crwn,
Yn gwneuthur bywyd y ddau yn bwn,
Nes bran CI ddrweddu ag crgyd 0 wn
Y naill fel y lIall
Yn ewyno'n ddi-ball
Gan rodio yn dendar
Dros wyneb y ddaear
Ag eli a phlastar
Dan wadnau pob treed
Y ddau rnwyaf poenus a welwyd cnoed.

Mae'r gan nesaf yn amlwg
wedi ei hysgrifennu 0 brofiad! Bu
awdur y tri phennill hwn yn
dioddef cryn dipyn mae'n
amlwg, ac efallai fod y profiad yn
bur gyffredin i nifer eraill 0
ddarllenwyr y golofn! 'Can y
Cyrn' yw'r tesrun, ond wyddoch
chi pwy oedd yr awdur?Yn ystod yr wythnosau a aeth heibio daeth amryw 0

ganeuon a phenillion i law gao wahanol ddarllenwyr, ond
yn anffodus heb awdur i'r un ohonynt, Cais gan y
darllenwyr sydd y rnis hwn felly, i ddarganfod pwy yw
awduron rhai o'r cerddi.

Mae'r gan gyntaf yn disgrifio pryd 0 fwyd sydd yn dal mor
boblogaidd heddiw er gwaethaf yr hol1 raglenni coginio di-ri sy'n
11enwiein horiau gwylio ar y teledu - 'Sgod a Sglod' - neu a rhoi
iddo ei enw traddodiadol, 'fish a chips'.
1. Somcd saint am basgedigion 3. Llaeth i loi a thc i ferched,
A phuredig loywaf win; A mclysion brau i blanc;
Sonied snobs am seigiau brcision, Dwfr i ych fo'n fawr ei syched,
Cocktails chwilboeth ar eu min; Salm i glust a chalon sant;
Uan ...ved boncdd gJwth eu boliau I gariadon boed cusanau,-A phob dantairh foddia'u pryd; Cywion ieir i weision for
Boed i'r Epiciwriaid hwythau I ddiwallu ysrumogau
Gnoi a'u gwnclo'n Wyll eu byd. Lhfed digon drwy bob dor.

Boed yn braf neu boed yn bwrw, Boed yn braf ... &c
Fish a chips a pheint 0 gwnv
Yw'r dantcithion gorau i gyd.

PWY YW'R
AWDURON?

Irr'-=====~--------------------~~--------------------------------~----------~------~-------------------------------------
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* Ty Rhydd * Bwyd Cart ref *
* Prydau Plant * Vstafell Deulu *
* Cinio Dydd Sui Traddodiadol *

* Cerddoriaeth Fyw * Cwrw Go lawn *

WAUNFAWR Ffon: 650218Dewis eang
o Welyau a 3PISuites.
Llenni Venetian a Llenni Roler.
5,000 !Iathen sgwar 0 garpedi
mewn stoe - allweh chi
fforddio prynu 0 batrymau?

GLANHAU CARPEDI GYDA STIMVAK

Ffon/Ffacs: 650291

Ar agor
9-7pm

9-5pm Sadwrn
Ar Gau

Sui a Mercher

LLEUFER o. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI

AUNFA R
\JON

DEINIOLEN (01286) 870858
* CYNNAL A CHADW

SYMUDOL
0467774326

ERY
ELECTRICAL
FRON

* AIL WEIRJO
* CAWODYDD
* GOLEUADAU DIOGELWCH•* LARWM LLADRON

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
Ffan:(01286) 871833

G\VASANAETH TRYDANOL

A chyda'r cwbl fe welir
Hen fagnel hyll ei wedd

Heddwch yw'r darlun arall
')')
• •

Pelenni yn yr awyr
)')
• •

Angen cymortb gyda'ch ffurtlen treth incwm?
Angen gweH sustem ariannol ar gyfer eich busnes?
Angen cymortb gyda'ch cbyfrifon?

Cysylltwch a
GORONWY HUGHES
TelJFfacs (01286) 674839
E-Bost gorhug@global.net.uk

Gweinyddiaetb Ariannol i Fusnesau Bach

Rhyfel yw un ohonynt
Yn ddim ond tan a gwaed.

')')
• •

Fu gynt ar faes y rhyfel
Yn hyrddio llu i'r bedd.

Ond heddiw ofn a dychryn
I undyn byw ni phair

Oblegid wrth ei enau
Oen bach sy'n pori'r gwair.

Dywedwch p'run ohonynt
Sydd orau gennych chwi,

Rhyfel neu Heddwch. Rhyfel?
O! Heddwch a garaf fi.

Y DDAU DDARLUN
Mae gennym ni ddau ddarlun

Ar fur ein parlwr ru
Dewch aew rhyw ddiwmod,

Dangosaf hwynt i chwi.

Yn 61 y Cyng. Len Jones,
Deiniolen mae yna le i bryderu
ynglyn a'r ffaith bod cyn Ileied 0
drigolion y plwyf yn manteisio ar
wasanaeth y Llyfrgell yn
Neiniolen. Cafwyd gwybodaeth
mai oriau agor y Uyfrgell 0 20
EbrilJ ymlaen fydd:

LIun 5.00 - 7.00 p.m.
Mawrth 10.00 - 12.30 p.m.
Mercher 2.00 - 4.30 p.m.
Gwener 3.00 - 6.00 p.m.

Mae gwasanaetb Llyfrgell
Deiniolen yn rhydd iholl drigolion
y plwyf ac apelir ar y cyboedd i
fanteisio ar hyn.
Mae'r Cyngor yn bryderus

ynglyn a chyflwr y llain tir ger yr
Ysgol Feithrin yn Neiniolen.
Mae'n ymddangos bod cymaint
o sbwriel yn cael ei adael yno fel
y gallai fod yn beryglus i'r plant.
Mae amryw 0 awgrymiadau

wedi cael eu cynnig iBwyllgor y
Lechen Las a chafwyd adroddiad
manwl am hyn. Mawr hyderir y
bydd rhai o'r syniadau yn dwyn
ffrwyth yn y dyfodol agos. Os oes
gennycb unrbyw syniadau a
fyddai 0 fantais cyffredinol i'r
plwyf, cysylltwch a 'ch
Cynghorydd Ileol fel gal y
Cyngor roi ystyriaeth iddynt.

Cafwyd cefnogaeth dda i'r cinio
GWyI Ddewi a drefnwyd nos
Wener, 6 Mawrth, yng
Ngwesry'r Victoria, Uanberis.
Cynigiwyd braslun 0 brif
ddigwyddiadau'r tvmor a fu gan
y llywydd, Cledwyn Pritchard
Jones, cyn cyflwyno'r siaradwr
gwadd, y Dr Gwilym Arthur
Jones, Bangor. Traddododd
yntau'n ddifyr ar rai 0 enwogion
hen dref Caernarfon gan
ganolbwyntio'i sylwadau 'n
arbennig ar yr Athro T. Hudson
Williams, clasurydd, ieithydd ac
ysgolhaig arbennig ei ddoniau.
Ar ei ddiweddglo, cynigiwyd
cerydd cynnil i'r pwerau sy'n bod
na ddangoswyd mwy 0
ddiddordeb mewn rhoi mwy 0
gyhoeddusrwydd teimlwng i hwn
ac eraill a enwyd sy'n gynhenid
o'r dref ac yn glod i'w henw.
Diolchwyd i'r siaradwr a phawb
a hyrwyddodd weithgareddau'r
tyrnor gan yr is-lywydd, Bobby
Williams, yn ei ffordd ddihafal ei
hun.

Manteisir ar y cyf1e i atgoffa'r
swyddogion y bydd cyfarfod o'r
cyfryw nos Lun, 11 Mai i drafod
rhaglen a chynlluniau i'r dyfodol
i'w cyflwyno i'r aelodaeth
gyflawn ar ddydd y wibdaith
flynyddol Sadwm, 20 Mehefm.
Ceir manylion pellach ynglyn a'r
ddau ddigwyddiad mewn da
bryd. lOLO HUWS ROBERTS

Y Storfa gan ddefnyddio llinellau
melyn dwbl.

Roedd y cyfarfod yn unfrydol
yn ei benderfyniad y dylid
ysgrifennu yn y modd cryfaf
posibl at yr Heddlu yn datgan eu
hanfodlonrwydd ynglyn a diffyr
presenoldeb unrhyw swyddog yn
y cyfarfod pwysig hwn.

Yn eu cyfarfod dilynol bu i'r
Cyngor Cymuned benderfynu
ymholi ymhellach i'r
posibilrwydd 0 ddynodi Uanrug
yn 'Barth Gwirio Cyflyrnder' yn
debyg i'r sefyllfa bresennol ym
Methel. Byddai'r Cyngor hefyd
yn gwahodd Adran Priffyrdd,
Cyngor Gwynedd i gario allan
arolwg ymarferoldeb i'r opsiynau
oedd ar gael i osgoi defnyddio'r
sgwar 0 gyffiniau Ffordd yr
Orsaf.

Penderfynwyd ymhellach y
byddai unrhyw gyfarfod
cyhoeddus a drefnir gan y
Cyngor yn cynnwys darpariaeth
cyfieithu.

Derbyniwyd y cais cynllunio
oddi wrth ddatblygwr Stad
Minffordd, Llanrug yn ddi
wrthwynebiad ar wahan i'w
pryder cynyddol ynglyn a'r
pwysau sy'n cael ei roi ar sustem
carthffosiaeth leol gan
ddatblygiadau tebyg.

Cynhelir y cyfarfod nesaf yn y
Sefydliad Coffa, Llanrug ar
21 ain Ebrill am 7.00 o'r gloch.

(pa,had 0 dudalen 1) Cyngor Cymuned
Llanddeiniolen

Holi am Benillion
(Yng ngholofn 'Chunlota' y mrsyma
mae holi am auiduron hen ganeuon, a
thrwy rhyw gyd-ddiguryddiad, fe
gysy/ltodd MJ'l Elizabeth May Edwards
o Garmel, Treffynnon a'r 'Eco' ar
drywydd tebyg. Un 0 'r Waunjawr yw
Mrs Edwards yn enedigol ond
symudodd 1 Waen Hyuiel,
Ponirhythalli ac wedi iddi briodi fe
ymargrefodd hi a'i diweddar wr) Mr
Cledwyn Edwards, yn Nhreffynnon.
Dyma jet yr eglura Mrs Edwards y
cefndir i'w chais - Gol.):

Meddwl yr oeddwn i rybed a
fuasech chi yn gallu fy helpu ynglyn
a rhyw hen adroddiad a ddysgais i
flynyddoedd yn 01. Yn ein
Cymdeithas ni yma yr wythnos hon
cafwyd 'Brethyn Cartref' a daeth un
o'r merched a dwy gwpan - un a
lluniau rhyfel a'r Ilall yn dynodi
heddwch. Cofiais innau yn syth am
hen adroddiad glywais yn Eisteddfod
Waunfawr - 'Y Ddau Ddarlun'
gyda rhai penillion yn son am ryfel
a'r lleill yn son am heddwch.
Roeddwn i tua wyth oed ar y pryd
a'r 'plant mawr' oedd yn adrodd y
dam a chofiaf glywcd Gwaunferch
(mam Eigra Lewis Roberts) yn eu
drilio yn festri'r capel.

Bum yn son wrth amryw yma am
y dam ond nid oes neb wedi clywed
son amdano, felly mae'n bosibl mai
dam o'r ardal yna ydyw. Dim ond
rhannau ohono rwy'n ei gofio -

CLWB ERYRI



TICEDI LOTER. AR WERTH YMA!

DEINIOLEN
FtOn: (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

MAE'R
SAMARIAID
YN GWRANDO
YN ABBEY ROAD

BANGOR
(01248)

, 354646

ailadeiladwyd ar 6] tan. yn yr
eglwys hon mae baner yr honnir
iddi gael ei chipio 0 long Nelson
pan geisiodd hwnnw feddiannu
Santa Cruz. Yn ystod y frwydr
hon y coli odd Nelson ei fraich
panb drawyd ef a mangel, ac
mae'r union fagnel i'w gweld yn
yr Amgueddfa Filwrol. Na, does
gen i fawr 0 gariad at
amgueddfeydd o'r natur yna
'chwaith.

Coeliwch neu beidio, tua wyth
cilometr 0 Santa Cruz mae 'na
draeth hir 0 dywod euraid. Does
'na ddim yn anghyffredin yn
hynny, meddech chi, a chithau ar
un 0 ynysoedd y Caneris. Wei, fe
gludwyd y tywod hwn 0
Anialwch y Sahara yn 1970 ac
mae Le Teresitas heddiw yn un
o draethau mwyaf poblogaidd
Tenerife. Mynydd ucha'r ynys
yw Tiede sy'n 12,000 tr. Na, a
i ddim i ddringo hwnnw
'chwaith.

Ydi, mae hi'n dal yn boeth
yma - rhy boeth a deud y gwir
- ac i drigolion Santa Cruz a'r
teithwyr ar y 'Black Prince' mac
Mawrth yn dod i mewn fel oen.

Wythnos i heddiw, ar yr Bfed
o Fawrth, mi fydda i'n croesi Bae
Biscay unwaith eto - ys gwn i
sut fydd 0 yn byhafio y tro yma?
Fel oen 'ta fel llew? Tae waeth,
mae gen i ffydd yn y Capten
Thor Fleten a'i long y 'Black
Prince' i ddod a mi i harbwr
Dover yn ddiogel.

Dwi 'n teirnlo'n sychedig. Mi a
i am lymaid. Gwin? 0, na -
mae hi'n ddiwmod GWyI Ddewi
a dwr fydda fo yn ei yfed, yn 61
pob son. Mae 'na ddwr iachus ar
fwrdd y 'Black Prince' - 0, oes
- 'Dwr bywiol Decantae
Trofarth Conwy' sy ar label y
botel. The pnnce of Natural
Warers.
WeI, iechyd da i chi.

DIOLCH. Mae Eluned Jones, 3 Bryn
y Gof yn anfon cyfarthion at
bentrefwyr Caeathro ac mae hi'n dra
diolchgar am yr ymwelwyr caredig fu
yn ymweld a hi yn Ysbyty Bryn
Seiont. Diolch iddi am ei rhodd

garedig IEco'r Wyddta. Cofiwch alw
heibio Ysbyty Bryn Seront i ymweld
ag Eluned.
GWYLIAU. Yn ddrweddar bu Geraint
a Zonia Bowen, Cefn Coed, Stad
Glandwr ar eu gwyliau. Eu dewis,

'------------- ........dim lIai na Ethiopia a'r Yeman. Da
iawn, pwy arall a fvddai'n mentro ym
mhellach na'r Costa del Haul?
YR HEDDLU. Ddwywaith yn ystod y
rnls bu'r Heddlu yn ymateb i alwadau
gan bentrefwyr Unwaith bu grwp 0
blant yng nqerddr'r pentref a'r ail dro
o amgylch gareJis preifat. A vdi'r
rhieni yn gwybod ble mae eu plant
gyda'r nos? Mae'n dangos yr angen
sydd yna am gyfleusterau awyr
agored ac 0 dan do ar gyfer pobl
ifanc yng Nghaeathro.
GWASANAETHAU'R SUL. Disgwylir
y canlynol I wasanaethu yn ystod
mis Ebrill.
5: Parchg W. R Williams (2)

12: Cyhoeddiad lIeol Sui y Pasg
19: Parchg W. R. Williams l10)
26: Parchg Oafydd Hughes (2)
TYNFA FISOL. Enillwyr Cymdeithas
Cae Chwarae Caeathro am fis
Mawrth oedd - £40: Hefin Hughes,
Lleifior (19); £25· Guto a Nansi
Jones, Tremallt (27); £ 15: Margaret
Lovell, 2 Erw Wen (67); £5: Peter a
Vera Hughes, Pennant (13).
LLWYBR TROED I PEBLIG. Bu nifer
o ymdrechion I berswadio awdurdod
priffyrdd i ddarparu lie diogel i
gerdded rhwng hen ffatri Peblig a' r
IIwybr cui ger Glangwna. A oes yna
gynhorydd sy' n fodlon ymgyrchu
dros gael IIwybr troed dioge-I rhwng
Plas Tref Ian a Bryn Eden?
CROESO. Wedl gwalth atqvwerrio'r
hen bost mae'r tnqolion newydd,
Stephen a Lynne Rees wedi symud
i'w cartref newydd. Croeso iddynt i
Gaeathro. Enw newydd y ty yw Pen
Lon.

Clive James, Hatan. Bryn Gwna.
FfOn: (01286) 679501 (gwaith), 677438 (cartref)

CAEATHRO
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Ffon: (01286) 870202 a 870272
TREFNWYR ANGLADDAU

CEIR AR GYFER PRIODASAU
GWASANAETH TACSI

ens
•

Mae hi'n ddiwrnod carnifal yn
Santa Cruz ac mae arwyddion
iddi fod yn noson fawr neithiwr.
Welais i erioed gymaint 0 boteli,
camau a sbwriel ar strydoedd
unrhyw ddinas. Mae'r rniwsig yn
llenwi'r lIe a'r miloedd 0 bob 1
ifanc yn hawlio'r strydoedd - y
rhan fwyaf ohonyn nhw'n feddw
gaib, ddwedwn i. Na, wnai ddim
aros yma 'n hir - fe a i yn 61 ar
fwrdd y 'Black Prince' Idorheulo
ac i hel meddyliau.

Santa Cruz ydi prifddinas
weinyddol y grwp gorilewinol 0
ynysoedd y Caneris ers 1723, er
mai La Laguna ynghanol yr ynys
oedd yr hen brifddinas, ac mae'n
parhau fel prifddinas ddiwyllian
nol yr ynys. Ynys folcanig yw
Tenerife ac fe welir hynny'n
amlwg 0 edrych ar lethrau
creigiog mynyddoedd Anaga.
Mae poblogaeth Santa Cruz
oddeutu 200,000.

Dydw i ddim yn or-hoff 0 fynd
o gwmpas eglwysi pan fydda i ar
fy nheithiau, 'ABC tours' fydda
i'n galw rheiny - 'another bloody
church' - ond mac yna rai
eglwysi diddorol yn sicr. Cofiwch
chi, rydw i wedi gweld bedd
Columbus mewn tair gwahanol
eglwys yn y byd 'rna. Ond mae
yna eglwys ddiddorol yn
Tenerife - The Church of the
Immaculate Conception (dydw i
ddim am gynnig ei gyfieithul) a
godwyd yn 1502 ac a

****

Dolbadam rocdd 'Mawrth yn
dod imewn fel oen'. Hanner awr
yn ddiwcddarach ym Mryn
Alun, Bethel daeth y llcw o'i
gawell.

A dyna pam fod Mawrth bob
[fO yn dod imewn fel llew j mi,
er fod yr hin yn boeth yma yn
Tenerife - bu Mam farw ar Wyl
Ddewi ac fe gladdwyd 'nhad ar
Fawrth y Cyntaf.

Rydw i'n ysgrifennu'r llith
hwn ar fwrdd y 110ng bleser
'Black Prince' ar y lanfa yn Santa
Cruz, Tenerife. Mae'n ddydd
GWyI Ddcwi ac mae'n fore
bendigedig 0 braf. Yr awyr yn las
ddi-gwmwl a'r rnor yn lasach.
Ydi, mae'n ddydd 0 haf yma ar
ynys fwya y Caneris ac mae
Mawrth yn dod i rnewn fel oen.

Ond i mi does wahaniaeth sut
dywydd fydd hi - dod i 'mewn
fel llew' wna'r mis hwn bob
blwyddyn am fod dydd GWyI
Ddewi yn dwyn i gof i mi ddau
achlysur tristaf fy mywyd.
Ar y 25ain 0 Chwefror 1950,

a hithau'n ddiwrnod oer, roedd
'nhad a oedd yn 53 oed - yn
gweithio yn Chwarel Llanberis.
Roedd 0 yn Ilewys ei grys am
hanner dydd ac yn herio 'i
gydweithwyr pan awgryrnwyd
wrtho wisgo'i got. Ei ateb oedd,
'Hundred per cent fit, bois bach'.
Tri o'r gloch y prynhawn

hwnnw fe gafodd ei daro'n wael
a bu farw yn ei gartref, Bryn
Alun, Bethel cyn hanner nos.
'Hundred per cent fit' am banner
dydd - wedi rhoi ei anadl olaf
cyn banner nos. Fe gladdwyd
'nhad ym mynwent Llan
ddeiniolen ar ddydd Gwyl
Ddewi 1950.
Ar ddydd GWyl Ddewi 1976

roeddwn i'n athro yn Ysgol
Dolbadarn, Llanberis ac wrthi'n
rhoi gwers i'r plant ar y dywediad
sydd ar ddechrau'r llith hwn.
Oedd, roedd hi'n fore bendigedig
a Mawrth yn 'dod i mewn fel
oen', a'r daffodiliau yn gwenu
ym mrestiau'r plant.
Ar ganol y wers daeth Stanley

Owen, y prifa thro, i mewn a
gofyn i mi fynd gydag ef i'w
ystafell. Cefais y newydd drwg
fod Mam wedi'i chanfod yn
wael. Es adre yn syth a chyrraedd
i fod yn dyst o'i hanadl ola.
Hanner awr ynghynt yn Ysgol

(neu 0 Cabin y 'Black Prince')
'Os dawMawrth i mewn felllew fe aiff allan fel oen' -
dyna hen ddywediad sy'n gyfarwydd i ni bellach, ac fe
ddywedir wrth gwrs i'r gwrthwyneb, 'Os daw i mewn
fel oen fe aiff aUan feillew'.

•

-...
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GWYNANT
PIERCE

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

LLANRUG
ffon: (01286) 650349

(0589) 899901

mynediad fydd £5 sy' n cynnwys
cawl a r61.
YSGOL FEITHRIN. Cynhaliwyd earn
pen-blwydd yr Ysgol Feithrin yn 25
oed ar Fawrth 3ydd. Roedd y plant
i gyd wedi mwynhau eu hunain a
daeth y mamau yno i helpu. Diolch
o galon I Fanc y Midland am ei rodd
0[50, a diotch r'r holl fusnesau lIeol
a gefnogodd yr Ysgol Feithrin
unwaith yn rhager.
BINGO. Cynhelir noson Bingo yng
Ngwesty'r Dolbadarn am 7.30 o'r
gloch, nos Wener, Ebrill 3ydd, i godi
arian at Gymdeithas Clefyd y Motor
Neurone. Dowch yn lIu, bydd croeso
cynnes yn eich aros.

MAE'R GWANWYN YNDOD!
I dorri'ch gwair yo fisol (a'i

glirio) cysylltwch a:
WIL G_ ROBERTS
Bod Gvvilym, Cw-m-y-glo

Ff'on: (01286) 870674
GWASANAETH PENIGAMP AM BRIS RHESYMOL

Cynryehiolydd 0 Fane y Midland yn cyf/wyno siec i'r Ysgol Feithrin.

JOHN PRIrCHARD

'Un fuoud fach ... '
Y TITANIC

Fuoch chi'n gwel Y FFILM?
Bu'r tyrfaoedd yn heidio ers
wythnosau i weld stori 110ng
enwoca'r byd. Mae'r Titanic
wedi codi i frig y siartiau ffilm,
a chadarohawyd hynny y noson
o'r blaen pan ddyfamwyd iddi
un Oscar ar ddeg yn y seremoni
dros ben llestraidd flynyddol. Ac
roedd cyfarwyddwr y ffilm wedi
gwirioni cymaint nes iddo
gyhoeddi rnai fo y noson honno
oedd 'brenin y byd'. Y creadur
bach.

Wedi'r holl heip, gwneud ffilm
wnaeth o. Ffilm dda; ffilm
ddrud; ffilm boblogaidd; ffilm
lwyddiannus; ffilm well nag y
byddai'r rhelyw ohonom yn gallu
breuddwydio ei gwneud. Ond
ffilm wedi'r cyfan. Rai
blynyddoedd yn 01 roedd yna son
am godi'r Titanic 0 wely'r rnor.
Dyna fyddai camp. Ond hyd y
gwn, rnac'r syniad hwnnw wedi
ei roi heibio crbyn hyn, a da
hynny.

Ond fyddai codi'r Titanic 0
ddyfnderoedd y rnor yn ddim o'i
gymharu a'r hyn yr ydym yn ei
gofio a'i ddathlu y Pasg hwn.
Cododd Iesu o'i fedd yn fyw
fore'r Pasg. Dyna gamp fawr
Duw. Dyna al1u Duw. Dyna'r
sicrwydd iddo dalu ein dyled
wrth gymryd cosb ein pechod ar
Galfaria. Dyna brawf bod Duw
yn drech nag angau a'r bedd.
Dyna sy'n gwneud yr Iesu yn wir
'frenin y byd'. A dyna ryfeddod
y Pasg.

TAITH GERDDED. Ddydd Sadwrn,
Chwefror 28, trefnwyd taith
gerdded 0 amgylch Llyn Padarn.
Rhannwyd yr elw rhwng yr NSPCC
a Chronfa Cyfrifadur Michael
Hughes. Fe Iwyddodd pawb i
gwblhau'r daith ac roedd hi'n braf
iawn cael cyfarfod am baned a
thamaid j'w fwyta yng nghynhes
rwydd Caffi Cae Coch ar y diwedd.
Hoffai'r trefnwyr ddiolch yn fawr i
bawb gyfrannodd at y gronfa. Diolch
hefyd i bawb a fu'n brysur yn
gwneud yr holl drefniadau ar y dydd.
Diolch yn fawr iawn i'r cerddwyr i
gyd, ac i Pat am ei chroeso yn y
Caffi.
EISTEDDFOD YR URDD. Roedd yn
dda gweld nrter 0 blant Adran
llanberis yn cystadlu yn yr
Eisteddfod Gylch yn Ysgol Brynrefail
ddydd Sadwrn, Mawrth 7.
Llongyfarchiadau i'r canlynol am
gyrraedd y IIwyfan: Angharad Fflur
(ail, lIefaru 8-10 oed); Tomos Parry
(trvdvdd. lIefaru 8-10 oed); ae Ian
Williams (trydydd, canu 8-10 oed).
Enillodd grwp offerynnol yr Adran
gystadleuaeth ola'r Eisteddfod a
bydd y plant yn cystadlu yn yr
Eisteddfod Sir ddiwedd mrs Mawrth.
Pob hwyl iddynt yn y fan honne.
FFAIR WANWYN. Bydd Ffalr
Wanwyn yn caeI ei chynnal yn festn
Capel Coch nos lau, Ebrill 2, am 7 0' r
gloch. Bydd yr elw yn mynd at offer
newydd r'r festri. Croeso cynnes I

bawb.
LLEISIAU LLIWEDD. Byddant yn
cynnal cyngerdd yn festri Capel
Coch am 7.30 o'r gloch nos lau,
Ebrill 16. Estynnir croeso cynnes I

bawb.
DYDD GWEDDI. Cynhaltwyd
gwasanaeth Dydd Gweddi
Chwiorydd y Byd yng Nghapel Coch,
nos Wener, Mawrth 6, gydag
aelodau eglwysi'r pentref yn cymryd
rhan.
DIOLCH. Dymuna teulu y ddiweddar
Miss Jennie May Pritchard ddrolch i
bawb am y caredigrwydd a'r
cydymdeimlad a ddangoswyd iddynt
yn eu profedigaeth.
PLAID CYMRU. Bydd Shandy Folk
yn diddon yng Ngwesty Padarn Lake
nos Sadwrn, 28 Mawrth. Pris

...
"~J

44 Glanffynnon
LI ANRUG
Caernarfon
673513

E YR
JONES

PLYMARA
PHEIRIANNYDD

GWAESOGI
Cynnal boileri nwy,
olew, tanwydd solat
a thredio peipiau

YSGOL FEITHRIN. Cafwyd parti pen
blwydd Ysgol Feithrin Llanberis yn
25 oed ar Fawrth 3ydd. Diolch i'r
mamau am eu help ac I bawb am eu
cefnogaeth.
GWELLHAD. Croeso adref o'r ysbyty
i Mrs Brenda Roberts, Ystrad wedi
tlawdriruae th yn Llandudno.
Brysiwch wella.
BINGO. Bydd noson Bingo yng
Ngwesty'r Dolbadarn yn Llanberis
am 7.30 o'r gloch, nos Wener, Ebnll
3ydd i godl arian at Gymdeithas
Clefyd y Motor Neurone. Croeso
cynnes i bawb.
Y CHWAER lAWN. Nora Mullaine, ae
nid ei chwaer Renee, oedd yn y lIun
ar dudalen Nant y tro diwethaf, a
Norah ddylal fod wedi el llonqvfarch
am ei IIwyddiant efo'r gymnasteg.
FFARWELIO A CHROESO. Wedi 17
o flynyddoedd yn Nhy'n Llan mae
Emlyn Baylis wedi ymadael a'r Nant
a symud I fyw i Gwm-y-glo.
Dymunwn yn dda iddo gan ddiolch
am ei gyfraniad i fywyd y pentref tra
bu yn Nhy' n Llan. Diolch am ei
gefnogaeth a'i groeso i wahanol
ddlqwvdotadeu'r pentref. Ar yr un
pryd estynnwn groeso i'n plith i
Richard a Llinos a'r teulu sydd wedi
svrnud j Dy' n Llan.

NANT PERIS
Ann Cumberton. Gwaatadnant IFfGn: (01286) 870366

Camera yn ngo18lJohn Pritchard, Cilfynydd. FfOn: (01286) 872390

UNDEB Y MAMAU. Nos Fawrth, 10 Dymuna Gerald ddioleh yn
Mawrth, ymunodd cangen Undeb y ddiffuant am bob arwydd 0
Mamau Eglwys Sant Padarn a gydymdeimlad ac am y rhoddion hael
changen Cwm-y-glo a Llanrug. tuag at Ysbyty Gwynedd.
Gweinyddwyd Cymun Bendigaid y DIOLCH. Dymuna Nancy Jones, 79
Grawys gan y Rheithor, y Parchg Maes Padarn ddiolch 0 galon j'w
Philip Hughes, yn Eglwys Sant theulu a'i ffrindiau am y cardiau,
Gabriel, Cwm-y-glo. Yn dilyn y blodau, anrhegion a'r galwadau ff6n
gwasanaeth cafwyd lIuniaeth hael a dderbyniodd tra yn Ysbyty
wedi'i darparu gan ein cydaelodau yn Gwynedd.
yr ysgol leal. Mwynhawyd noson WEDI GWELLA. Mae teulu Huw
hynod 0 gyfeillgar a chroesawus ac 'Bara' yn falch 0'1weld wed I gwella
edrychwn ymlaen am eu croesawu ac wedi cael dod gartref. Pob Iwc,
yma atom ru ym mis Mehetm. dad.
Datganwyd y diolch gan Mrs Nan PLAS PEN GWAITH. Mae'r
Owen. wythnosau diwethaf wedi bod yn
PROFEDIGAETH. Cydymdeimlwn yn amser trist iawn yn Plas Pen Gwaith.
fawr a Gerald, mab Muriel a Ted Collwyd pedwar o'r trigolion mor
Morris, 16 Maes Padarn yn ei agos i'w gilydd, sef Mrs M. Grace
brofedigaeth 0 golli ei wraig. Pam, yn Williams, Bethel; Miss Jennie M.
ddisymwth, a htthau ond 40 oed. Pritchard, Llanberis; Mr VIVian
Gedy ddau 0 blant, Gareth a Bethan. Sharpe, Caernarfon; a Miss Jane

jones, Llanberis. Cydymdeimlwn a'r
teuluoedd i gyd yn eu profedigaeth
o golli rhai mor annwyl.

Nos Lun, 9fed 0 Fawrth aeth nifer
o drigolion y cartref i Westy
Gwynedd, Llanberis I fwynhau pryd
o fwyd blasus. Diolch i berchennog
y gwesty a'r staff am y croeso.
Diolch i Mr Gwilym Rees Parry am
helpu i gludo'r preswylwyr yno.
Diolchir hefyd i Manon a Delyth am
rOI eu hamser I ddod yno i helplu ac
i Derek Ross ac Yvonne a Mrs C.
Williams. Diolch yn fawr lawn.
ENILLWYR Clwb Ffrindrau Ysgol
Dolbadarn am fis Chwefror - £35:
Gareth Jones, 30 Stryd Fawr (23);
£25: Mrs C. Fowler, Pan Cafn (221);
£15: Mrs Wakeham, Llys Orwig
(150); £ 10: Mr G. Roberts, Ffordd
Capel Coch, Llanberis (158); £5:
Miss S. Pepper, Cynefin, Brynrefail
(22). Enillwyr mis Mawrth £35:
Mrs H. Williams, 5 Rhes Faenol
(114); £25: Menai Jarvis, 25 061
Elidir (218); [15: Dtlys Williams, 18
Ffordd Ty Du (20); [10: Mrs H.
Jones, Cil Coed (59); £5: Mrs C.
Roberts, Coed y Glyn (211).

Gwyneth ac Eifion Roberts. Becws Eryri. FfOn: 870491.

LLANBERIS
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Sioned Jones a Kate Beard tu'n IIwyddiannu ar y ddeuawd gerdd dant
dan 15 oed.

Williams ae Erin Eifion, unawd alaw
werin; Ffion \'('1lliams a Manon
Evans, ymgorn; Iwan Williams,
unawd pres dan 15; Sioned Jones a
Kate Beard, deuawd cerdd dant dan
15; Geraldine Jones, adrodd i
ddysgwyr; cenedlaethol: band jazz;
parti Ilefaru hyn; Jennie Lynne
Moms, unawd pres dan 19; Bethan
F6n, unawd rhwng 15 a 19. Daeth
arnryw craill yn hynod agos i
gyrraedd y bnfwyl ym Mhwllheli.

EISTEDDFODAU'R URDD. Bu
disgyblion yr ysgol yn ru hwnt 0
brysur yn ystod yr wythnosau
diwethaf yn pararoi ar gyfer
eisteddfodau lJeol yr Urdd. Braf
oedd gweld bwrlwm y paratoi a'r
eystadlu brwd, a bu'r ysgol 0 fewn
un marc i ennill y darian. Cipiwyd
y tlws gan Goleg Meirion-Dwyfor.
Bydd y eanlynol yn cynrychioli'r
ysgol yn rhanbarthol ae yo
genedlaethol - rhanbanh: parti
eyflwyniad llafar dan 15; Lois

CROESO I'R YSGOL
Bydd disgyblion Blwyddyn 6
ysgolion y dalgylch yn ymweld a'r
ysgol yn ysrod y eyfnod yma i gael
rhagflas 0 fywyd ysgol uwehradd, fel
paratoad ar gyfer mis Medi.
Gobcithro y gwnant fwynhau eu
hunain ae y byddant yn eiddgar i
frysio'n 61 atom.

LLONGYFARCHIADAU
Pleser yw llongyfareh Delytb Medi
Humphreys, prif ddisgybl yr ysgol,
ar ei llwyddiant yn arholiadau
Ysgoloriaethau Mynediad i Goleg
Prifysgol Cyrnru, Aberystwyth.

Enillodd Delyth wobr teilyngdod yn
dilyn ei harholidaau mewn Cymraeg
a Hanes ae mae wedi cael rnynediad
di-arnod i'r brifysgol - sefyllfa y
byddai pawb yn hoffi bod ynddi!
Ond 0 adnabod Delyth bydd yo sicr
o barhau i weithio cr mwyn ennill
graddau teilwng o'i gallu yn yr baf.
Dymunwn pob llwyddiant iddi.

YMWELlAD A LLYDAW
Bydd 37 0 ddisgyblion rhwng 13 a
lSocd yn aros yn Brest gyda
theuJuoedd Llydaweg am wythnos.
Byddant yn cael eyfle i wneud
gwahanol wei thgareddau gan
gynnwys char a voile) sef hwylio
rywod a sglefrio. Wnh gwrs bydd
eyfle iddynt well a 'r Parler Francais.

Aelodau'r part; lIefaru hyn fydd yn cystadlu yn yr eisteddfod genedlaethol

Gerskime Jones -
Ilwyddiant ar adrodd i ddysgwyr

Bethan F6n fydd yn cystadlu ar yr unawd rhwng 75 a 79 oedd: a Jennie
Lynne Morris fydd yn cystadlu ar y unawd pres dan 19 oed.

gystadlu ac maent wedi arwyddo ar
ddeehrau pob rrus crs y ddau fis
diwerhaf i beidio ac ysmygu.

Mae gwaith yrnchwil ledled y byd
yn dangos po hirafy gelhr ala] person
ifane rhag arbrofi a thybaco, y mwyaf
tebygol 'f\v iddynt beidro a smygu.

Gobeithiwn, fel ysgol sy'n hybu
ieebyd da, bydd y dylanwad positif
o ffrindiau dosbanh )'n gweithrcdu
fel srWP i aros yn ddi-fwg, fod yn
fanteisiol i'r ysgol gyfan.

DOSBARTH DI-FWG. Rydym
fel ysgol wedi cystadlu yn y fenter
iechyd newydd - 'Cystadleuaeth y
Dosbanh Di-fwg'. Datblygwyd y
gystadleuaeth gyda chefnogaeth
anannol y Corrnsiwn Ewropeaidd.
Mae'r dosbarthiadau sy'n cystadlu

yn gaddo peidio ysmygu hyd
ddiwedd y gystadleuaeth. Ar 61 3,4
a 5 mis gan y dosbarthiadau sydd yn
y gysradleuaeth 0 hyd gellir cnnill
gwobrau ariannol i'r ysgol.

Dewiswyd dau ddosbarth i

Newyddion 0 Ysgol Brynrefail
YR ADRAN SAESNEG

Brynhawn Tau, Chwefror 26, aeth tri
deg chwech 0 ddisgyblion Ysgol
Brynrefail i weld y ddrama Abigail's
Party yn Theatr Clwyd, Yr
Wyddgrug_ Mac'r ddrama yn waith
gosod ar gyfer TGAU mewn
Llenyddiacth Saesneg. Drama Hawn
hiwmor ydyw sy'n talu sylw manwl
i ymddygiad, arferion ae agweddau
y pedwar cymeriad. Perthyn iddi
hefyd agweddau difrifol ae ar
ddiwedd y ddrama mae un o'r
cymeriadau, Laurence, a
chwaraewyd yn garnpus gan Llion
Williams (Cyrn-on Mid-ffiId), yn
marw. Mwynhaodd y disgyblion,
sy'n cael eu dysgu gan mrs Yvonne
Robens, y perfformiad yn arw a
rhaid eu earunol am eu hymddygiad
ardderehog. Gobeithir y bydd eu
profiadau yn Theatr CIwyd yn fodd
i godi eu marciau yn yr arholiad.
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Doedd dim posib methu'r
brotest cefn gwlad a gynhaliwyd
yo Uundain beth amser yo 01-
do, fe fu criw o'r ardal bon yno'n
dangos eu hochr. Chwarae teg
iddyn nhw, yo sgwennu eu
slogan yo Gymraeg ar Caner fawr
yn datgan cefnogaeth i fugeiliaid
Eryri. Ffon wen oedd gan
Geidwad y Faner yn ei dal ond
bu'n rhaid rhoi'r boll faneri iofal
yr heddlu eyn cael mynediad i
neuadd y siaradwyr. Erbyn i
Fugail Eryri ddod allan o'r
neuadd roedd gweddill ei garfan
wedi diflannu - a'r faner i'w
eanlyn - gan adael y ffon wen ar
01. Rhag gadael unrhyw fath 0

sbwriel ar lawr ar balmentydd
sanetaidd y brifddinas fawr aeth
Bugail Eryri a'r ffon wen efo Co.
Pan arhosodd i geisio eroesi
ffordd brysur daeth Samariad
Trugarog ato a chynnig eymorth
i'r bugail 'dati' ar draws y fforddl

DRAENOG
ros

Adfywio Bro Gwyrfai
Yn dilyn cyfarfod cyhoeddus
byrlymus a gynhaliwyd ddiwedd
Chwefror mae trigolion
Waunfawr a Chaeathro yn
dechrau ar y gwaith 0 lunio
holiadur, fydd yn y pendraw yo
casglu syniadau holl drigolion yr
ardal. Trafodwyd nifer 0
syniadau gwreiddiol a diddorol a
bu modd ffurfio tri grwp 0 dan
themau yr amgylchedd, gwaith a
busnes, a hamdden ac adnoddau
cymunedol. Y cam nesaffydd i'r

RAM JAMIO. Uongyfarchiadau
gwresog i ddisgyblion yr ysgol ar
ennill cystadleuaeth Ram Jam, Radio
Cymru. Tim yr ysgol yw pencamp
wyr Cymru gyfan yn y cwis pop
poblogaidd. 0 ganlyniad daeth
Dafydd Du i'r ysgol i'w cyflwyno a

economaidd eu naws, felly,
cofiwch gysylltu a hi am
arweiniad. I'ch atgoffa o'r fro y
mae Eirian yn ei gwasanaethu,
dyma'r plwyfi Cyngor Cymuned
sy 'ri cael eu cynnwys yng
Ngwyrfai - Waunfawr, Betws
Garmon, Bontnewydd, Llan
dwrog a Uanwnda. Felly codwch
y ff6n am sgwrs ar (01286)
650779 neu galwch i'w gweJd
yng Nghanolfan GymuncdoJ
Waunfawr i fanteisio ar y
gwasanaeth Adfywio Bro a
sefydlwyd gan Gyngor Gwynedd
gydag arian Ewropeaidd.

Age Concern (Wales)
Enterprises Limited
Ffordd Santes Helen

Caernarfon
Gwynedd LL55 2YD

01286 678310

Cartref a Chynnwys
Teithio • Car
Anifail Anwes

Gwasanaeth Torri Lawr

Tim yr ysgol - pencampwr Cymru gyfan yn y cwis pop.

Dewis 0 yswiriant
yn rhoi gwerth
eich arian.

•

grwpiau yma gyfarfod a thrafod
y math 0 gwestiynau ellid eu
cynnwys yn yr holiadur gan
ganolbwyntio ar eu them au
arbennig. Mae'n dod yn fwy
amlwg mai'r gwaith anoddafhyd
yn hyn yw taro ar noson sydd yn
rhydd gan bawb! Mae croeso i
fwy ohonochymuno a'r grwpiau.

Cyfeirir nifer 0 ymboliadau
gwahanol at Eirian Pierce Jones,
Swyddog Adfywio Bro Gwyrfai,
pob mis boed y rheini'n
amgylcheddol, gymdeithasol neu

thlws a siec am £500, yn ogystal a
chrysau- T, cryno-ddisgiau a
chapiau. Aeth y grwp ymlaen i
recordio rhaglen radio aralJ trwy roi
sialens iysgolion Tryfan, Syr Hugh
Owen a Dyffryn Ogwen yn y cwis
newydd 'Paid a Bod Ofn'. Dacth yr

ysgol i'r brig unwaith eto ac ar
Fawrth 3 1ain bydd y tim yn mynd
i Aberystwyth i recordio'r rownd
derfynol, Pob Iwc a llongyfarchiadau
i bawb a gymerodd ran.

•

Chwi gofiwch i'r Aelod Seneddol
ymweld a Uanberis yn
ddiweddar i agorlad swyddogol
'TwU yn y Walt (agoriad arall er
mwyn i chi gael pres o'r bane).
Roedd nifer 0 ddynion busnes
Ueol wedi cael gwahoddiad i'r
seremoni ond ar ganol araith yr
AS daeth sWn 'bUp-blip-blip' y
ff'On0 boeed un o'r gynulleidfa.
Pwy ond y dawnswyr Albanaidd
enwog 0Bontrug yn ffonio un o'I
gydweithwyr i ofyn am
gyfarwyddiadau ynglYn able i
fynd a'i JCB. Mae eyfreithwyr yr
Eco wedi ein cynghori i beidio
cynnwys sylwadau yr Aelod
Seneddol rhag orn iddynt
sbarduno 'major diplomatic
incident'. Iawir yr, dyna'r union
eiriau a ddefnyddiwyd - gan ein
eyfreithwyr!

DRAENOG

CYMDEITHAS Y DEILLION
AI yr 2il 0 Fawrth cafodd ein
dosbarth (8 0) ymweliad cyfeillgar
gan Mr Ffrancon Roberts a ddaeth
i siarad gyda ni am Gymdeithas y
Deillion. Roedd Mr Ffrancon
Roberts yn siarad am y deillion am
lawer iawn 0 amser ac mae 0 wedi
rhoi llawer 0wybodaeth ac wedi rhoi
ffeithiau nad oeddem yn eu gwybod
o'r blaen. Cyn-brifathro yw Mr
Ffrancon Roberts yn Y Rhyl ac felly
yr oedd o'n gwybod sut i siarad ac
egluro.

Rhoddwyd ni mewn 5 grwp a
rhoddodd dasgau dyddiol a wnai'r
dall bob dydd. Yn gyntaf roedd yn
rhaid rywallt dwr i gwpan a phan
roedd y dwr yn dod i'r pen roedd yna
seinydd yn canu. Roeddwn i'n
meddwl fod hyn yn ddyfais glyfar
iawn. Yn ail, rhoddodd inni gem 0

dominoes gyda cylchoedd bach
arnynt yn sefyU allan i weld pa rif
oedd arno. Doeddwn i ddim yn cael
hwyl ar y gem yna oherwydd
roeddwn i'n colli bob tro! Ac hefyd,
roedd yn anodd gyda'r mwgwd a
wisgwn yn syrthio 0 hyd!

Wedyn roedd yn rhai i ni roi
menyn ar fara; gwnes i hynny yn
iawn. Wedyn roeddem yn gorfod
mynd 0 amgylch y dosbarth gyda
ffon wen. Doedd 0 ddim yo gweithio
imi oherwydd roeddwn ibob tro yn
taro yn erbyn bwrdd neu gadair ond _-----------------------------------------i
yr oedd y dasg yn ddoniol iawn. Yn
olaf roeddem yn gorfod gweld faint
o'r gloch oedd hi, roedd y rhifau
wedi eu cerfio i mewn, wel, doedden
nhw ddim yn rhifau i ddweud y gwir,
dotiau oedden nhw.

Rydw i wedi dysgu Ilawer iawn 0
bethau yn sgil ymweliad Mr
Ffrancon Roberts - yn un peth
peidio gadael dynldynes ddalJ heb
ddweud 'ta-ra' rhag ofn iddyn nhw
feddwl eich bod chi'n dal yno a
pharhau i siarad. Yr ail beth,
doeddwn i ddim yn sylweddoli pa
mo anodd y mae 0 go iawn.

Rydym ni'n gobeithio codi arian
trwy wneud i bobl gerdded 0
amgylch yr ysgol ddwy waith yn
gwisgo mwgwd. Byddai'r broses yma
yn ddoniol ac j chi gael gweld pa mor
anodd yw bod yn ddalJ go iawn.
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I drin a thrwsio
pob math 0

beriannau qwnio
MENAI SEWING

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

(01286) 674520
Edau, Nodwyddau
ac ati mewn stoc

Y Comisivnv dd Mrs Gwenan
Watkins yn cyflwyno Tlws I Stoned
Jones am bresenoldeb Ilawn dros y
flwyddyn ddiwethaf yn y dosbarth

Cymorth Cyntaf.

DYDD GWEDDI. Cynhaliwyd Dydd
Gweddi Chwiorydd y Byd yn
Ebeneser ddydd Gwener, Mawrth 6,
gydag aelodau eglwysi'r pentref yn
cymryd rhan.
DIOLCH. Hoffai Jane Jones ddiolch
yn ddiffuant lawn i bawb am eu
hymweliadau a'u earedigrwydd tra
bu yn Ysbyty Gwynedd ae ar 01 dod
adref. Dioleh hefyd 1 staff wardrau
Glyder, Hebog a Tudno, ae yn
arbennig i staff Clinic Deiniolen a'i
chymdogion yn Rhydfadog.
DIOlCH. Dymuna Ellis Wyn, 6
Ffordd Oeiruol, ddiolch 0 galon i'w
deulu, cvrndoqron a ffrindiau am y
cardrau. anrhegion a'r arian a
dderbvruodd ar ei ben-blwydd yn 70
oed yn ddiweddar. Diolch yn fawr i
bawb.

Fe! y rnae'n hysbys 1 nifer o'r
pentrefwyr bydd yrnddiriedolwyr y
gronfa uchod yn cyfarfod yn
achlysuro! i ystyried ceisiadau gan
fudiadau a chymdcithasau lleol am
roddion ariannol o'r gronfa.
Elcni gwahoddir ceisiadau gan y

cymdeithasau a'r mudiadau dan sylw
cyn hanner dydd, ddydd
Mercber, Mai 27.
Mae'n holl bwysig fod y ceisiadau

am Toddion yn cynnwys mantolen
ariannol gyfredol, wedi ei harchwilio,
Dylai'r fantolen nodi cnw Hawn a
chyfeiriad a rhif ffon y sawl sydd
wedi ei harchwilio.

Dvlid anfon ceisiadau at: Mr-
Gwyn Pam, Trysorydd, Cronfa
Ymddiriedolaeth Deiniolen,
Cyriefin, Dciniolen, Gwynedd
LL553LU.

PARe PADARN, LLANBERIS (870922)
(A r gall dydd Sul a dydd LllIII \'Ii ystod J' gaeaf)

Nifer helaeth 0 luniau ar werth
Dewis eang yn cynnwys:

IVOR STUB LEY :: KEITH ANDREW
KEITH BOWEN :: ROB PIERCY

GWASANAETH FFRAMIO LLUNIAU
Arbenigwyr ar fIramio gwaith edau a nodwydd

•

Hefyd:
Yrngyrnerir a shafio gwartheg
tew

'Crush' pwrpasol gan W.O.P.A.
Ar gyfer buwch neu darn'

Cronfa Ymddiriedolaeth
Deiniolen

-

Dinorwig; £5: Mrs Alice Griffith, Tan
y Bwlch, Dinorwig. Mis Chwefror,
£ 10: Y Cynghorydd Len Jones, 11
Hatod Olau; £5: Mr Ifan Wyn
Wilhams, 12 Ffordd Deiniol. Mis
Mawrth, £10: MrT. A. Parry, Bro
Dawel; [5: Mrs L. M. Lewis, Llys
Annedd.
CYNGOR EGLWYSIG. Cynhaliwyd
oedfa yng Nghefnywaun nos Lun,
Mawrth 9, gyda'r Parchg John
Treharne, gweinidog y Bedyddwyr
ym Mhen-y-groes a Chaernarfon yn
pregethu. Cynhelir y cytarfod nesaf
nos lau, Ebnll 9, set gwasanaeth
Cymundeb ar gyfer nos lau Cablyd.
Y GYMDEITHAS lENYDDOL.
Cynhallwyd cyfariod Chwefror nos
Lun, Chwefror 23, dan Iywyddiaeth
Mrs Margaret C. Griffith. Estynnwyd
croeso eynnes i Mr Euros Jones,
Bontnewydd a chafwyd sgwrs
ddiddorol iawn ganddo am ariordir
Ynys Mon. Dangosodd sleidiau
trawiadol yn darlunio'r amrywiaeth L- _

eang 0 dirwedd a chyfoeth y bywyd
gwyllt sydd j'w gael ar yr ynys.
MERCHED Y WAWR. Mwynhawyd
cinio Gwyl Ddewi yn y Legend,
Penmaenmawr nos Wener,
Chwefror 27. Cawsom noson ddrtvr

•yn dathlu'r Wyl yng nghwmni'n
gilydd a chatwyd cwmni rhai o'r tu
allan i'r gangen hefyd. Y gwr gwadd
answyddogol oedd Mr Tydfil Jones,
ond ni chafwyd anerchiad 0 fath yn
y byd ganddo.
CEFNYWAUN AC EBENESER Bydd
yr oed fa fore a'r Ysgol Sui Undebol
yn Ebeneser yn cael eu cynnal am
10.00 0" gloch 0 hyn ymlaen.
Penderfynwyd newrd yr amser er
mwyn hwyluso pethau i'r athrawon
newydd sydd wedi eu cael i'r Ysgol
SuI. 8ydd amryw 0'r mamau ifane yn
cymryd dosbartruadau'r plant lIelaf
yn eu tro, a diolchwn iddynt am eu
parodrwydd I ymgymryd a'r gwaith .
Diolch hefyd I Mrs Jane Thorman
Jones am ei gwarth fel athrawes yn
yr Ysgol Sui dros y blynyddoedd
diwethaf.

Cynhaliwyd cyfarfod chwiorydd y
ddwy eglwys yn Ebeneser, ddydd
lau, Mawrth 12. Cymerwyd y
rhannau defo sivnol gan Mrs
Margaret Jones a chafwyd
astudiaeth Ferblaidd dan arweiniad y
gweinidog.

Etholwyd Mr Ernest Jones yn
Ysgrtfennydd y Cvhoeddradau yn
Ebeneser i olynu Mr Donald Jones a
fu wrth y gwaith ers dros 25
mlynedd. Diolch 1 Donald am el waith
caled drwy'r blynyddoedd yn sicrhau
gwasanaeth pregethwyr y Sui, a
diolch i Ernest am et barodrwydd j
ymgyrmyd a'r gwaith.

10

GWERTHU
- TRWSIO

*Teledu *Fideo*Offer Trydan
Gwasanaeth Ff6n 24awr
(01286) 870545

OSMOND SHAW
DEINIOLEN

rae•nn

Dylan Roberts
Penllech Bach, Tudweiliog, Pwllheli
(01758) 770279 : symudol 0421956143

Harrogate, Swydd Efrog ar 20 Medi,
a hynny am y pumed tro yn olynol.
Pob Iwc iddynt.

l.lonqvfarchradau i'r canlynol ar eu
llwvdcrant ym Mhencampwrlaeth
Unawdau Gogledd Cymru a
gynhaliwyd ym Mangor y rrus
diwethaf Dan 10 oed: 1, Ynyr Bryn,
dan 14 oed: 3, Arwel Williams a
hefyd 3 Aire Varie; unawd ac Aire
Varie 16-18 oed: 3, Jennie Lynne
Morris, unawd agored. 2, Dylan
Williams. Llongyfarchiadau hefyd i'r
gweddill fu'n cystadlu ond heb fod
yn IIwyddiannus y tro yma. Daliwch
atl.
PLAID CYMRU. Enillwyr Clwb Cant
yn ddtweddar oedd - lonawr, £ 10:
Miss Margaret Jane Jones, Foel

CYMDEITHAS ADNEWYDDU
DEINIOLEN. Bydd cyfarfod nesaf y
pwyllgor nos Fercher, 8 Ebrill am
7.00 0'r gloch yn yr Ysgol Ferthrin.
Croeso cynnes i unrhyw un sydd a
diddordeb. Mae cofnodion y
cyfarfodydd hyn i'w gweld yn
Llyfrgell y pent ref .
Y SEINDORF Llongyfarchiadau
unwaith eto i'r Seindorf ar ennill yr
ail wobr ym Mhencampwriaeth
Rhanbarthol Cymru a gynhahwyd yn
Neuadd y Brangwyn, Abertawe,
ddydd Sadwrn, 14Mawrth. Yr oedd
yna ddeg seindorf yn y
gystadleuaeth a dyma'r tro cyntaf ,
Seindcrt Deiniolen gystadlu yn yr Ail
Adran. Byddant yn mynd ymlaen i'r
prawf terfynol a gynhelir yn

Badgers Urdd Sant loan, Deiniolen.

Camera yng ngotal Valmai Williams, Hatle, 2 Rhes Faenol Ff6n: 871174

-
DEINIOLEN

w.o. Williams, 6 Rhydfadog. Fton: (01286) 871259

•
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Dathlu Gwyl Ddewi
yng Nghaerlyr

Derbyniuryd yr adroddiad canlynol
am ginio Gwyl Ddeun Cymdeithas
CY111ry Caerlyr (Leicester) oddi
umh. lywydd y Gymdeithas, Mr
Ronnie WilliaJl1s. Ganwyd Mr
Willia,ns )1111 Mhenisaruiaun.
Symudodd ei rieni, Mr a Mrs
Euan Williarns, i fyw yn
ddiuieddarach I Ddeiniolen,
Lladdwyd ei dad yn yr Eidal yn yr
Ail Ryfel Byd ac aetn ei [am ih'W
i Benbedw (Birkenhead). Ond
arhosodd Ronnie yl1 Neiniolen a
chael et fagu gan ei l1a;11 a'i daid,
Mr a Mrs Ned (Batri) Williar1ls,
50 Pentre Helen.
Cynhaliwyd y Cinio nos

Sadwrn, Mawrth 28 mewn
gwesry yn Oadby. Roedd 66 yno,
a 40 obonynt gyda chysylltiad a
Chymru. Y gwr gwadd oedd yr
Athro Tudor B. Jones, Pennaeth
Adran Ffiseg a Seryddiaeth ym
Mhrifysgol Caerlyr. Yn wreiddiol
o Ystradgynlais mae'r Athro
Jones wedi bod yn aelod 0 staff
y Brifysgol crs 1960 pan
symudodd yno 0 swydd yng
Ngholeg Prifysgol Cymru yn
Aberystwyth. Mae'n Gymro
Cymraeg sydd yn adnabyddus
trwy'r byd am ei waith yrnchwil.

Dywedodd Ronnie W'illiams
wrth y cwmni ei fod yn
gweld mai ei waith ef fel
Ilywydd yw cadw traddodiadau'r
Gymdeithas gan geisio sicrhau
et bod yn mynd 0 nerth i

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 Waner
olaf bob mis

LLANBERIS
Ffon: 871278

PERCHNOGION: DANNY A NERYS ROBERTS

nerth. Nid yw hynny yn hawdd
ac nid gwaith un dyn rnohoni,
ond gwaith holl aelodau'r
Gymdeithas. Diolchodd am y
cymorth hael a gaiff gan lawer o'r
aelodau a chan swyddogion
pwyllgor y Gymdeithas. Wedi'r
wledd cafwyd datganiad ar y
delyn gan Miss Karen Jones.

Yn ystod y flwyddyn
ddiwethaf bu'r Gyrndeithas yn
cydweithio a chyrndeithasau
Cymreig eraill yn Derby,
Nottingham a Loughborough, a
chafwyd arnser da yn y Gymanfa
a'r Noson Lawen. Mwynhawyd
y daith flynyddol i'r Gymanfa
Ganu yng Nghapel Cyrnraeg
Birmingham hefyd. Roedd
llawer 0 waith caled wedi'i
wneud gan aelodau a phwyllgor
y Gymdeithas er sicrhau
llwyddiant y noson a'r flwyddyo.
Cafodd y Gymdeithas golled
fawr ym marwolaeth un a fu 'n
llywydd dros nifer 0
flynyddoedd, Mr Herber Morris.
Bu 'n gawr y Gymdeithas ac mae
coIled fawr ar ei 61.

Mac Cymdeithas Cymry
Caerlyr, a ffurfiwyd 89 mlynedd
yn 61, yn yrnhyfrydu yn y ffaith
bod llawer o'i haelodau dros y
blynyddoedd wedi chwarae rhan
amlwg ym mywyd y ddinas
mewn rnesydd gwleidyddiaeth,
addysg, iechyd a busnes.

Am ragor 0 fanylion am y
Gymdeithas cysylltwch a Ronnie
Williams, 9 Middlesex Road,
Aylestone, Leicester LE2 8HN.
Ff6n: 0116 283 2510 .

gelJid adfer gallt Vivian (V2), sef Prydain. Bwriadwrn ei
yr ail o'r gelltydd yn y gyfres a harddangos yn gweithio ar
fu'n gwasanaethu Chwarel adegau rheolaidd yn ystod y
Vivian, un o'r chwareli Ilai ar dydd gan ei defnyddio mewn
gyrion Chwarel Dinorwig. Inclen dull sydd yn agos at y gwreiddiol,
'fwrdd' ydi hon - mae ond gan gynnwys hefyd holl
'byrddau' gwastad yn tcithio i gyfarpar diogelwch cyfoes. Nid
fyny ac i lawr ar y ddau ffordd yw'n bosibl i ni gludo pobl ami
haearn gyda'r wagenni llwythog gao y byddai hynny'n
a gweigion wedi eu gosod arnynt. gweddnewid ei chymeriad yn
Bu'r alIt yn gweithio ers tua llwyr - ac yn difetha ei
1860au hyd at y 1930au, yn 61 chymeriad unigryw.
y dystiolacth llafar a gasglwyd Dylai'r cyfan fod wedi'i orffen
gennym. erbyn rua canol Mehefin eleni.

Wedi darfod y gwaith gofalu _ Yn y cyfamser beth am ddod am.
o'i hadfer, sy'n cael ei wneud gan dro i weld y gwaith adfer? 'Does
gwmni lleol gyda chaniatad dim byd fel hyn wedi digwydd yn
arbennig CADW, hon fydd yr y Gilfach Ddu ers degau 0
unig alit o'i bath yng ngwledydd flynyddoedd.

Yn rhyfeddol, 'does yna 'run
chwarel yng Nghymru bellach
sy'n defnyddio gelltydd yn
rheolaidd. Y sylweddoliad yma
a'n arweiniodd ni i gynnig
gerbron Cronfa'r Lo teri
Treftadaeth wedi i ni wneud ein
hymchwil ac wedi trafodacth efo
CADW a Chyngor Gwynedd, y

Egwyddor syml iawn sydd i'r
cyfan ohonynt. Mae pwysau'r
llwyth 0 lechi sy'n gosrwng ar un
ffordd haearn yn cae I ei
drosglwyddo trwy gyfrwng rhaff
wifren sydd wedi'i lapio 0
amgylch y drym ar ben yr alIt.
Oddi yno mae pen arall y rhaff
wifren yn arwain i lawr at y
llwyth arall (wagenni gweigion
fel arfer) sydd i'w codi i ben
uchaf yr alit ar ffordd haearn
gyfochrog. Wrth i'r llwyth tryrnaf
osrwng mae'r llwyth ysgafnaf yn
cedi, dan ofal y braciwr.
Egwyddor syml ond holl bwysig
yn natblygiad y diwydiant Ilcchi.

Beth sy'n digwydd yn Amgueddfa Lechi Cymru ac yn
YGilfach Ddu ar hyn 0bryd? Un ateb ydi ein bod wrthi 'n
brysur yn gwario yr arian a gawsom 0 Gronfa Loteri'r
Treftadaeth ddechrau y llynedd, sef £1.6 miliwn er mwyn
gwella'r modd y byddwn yn cytlwyno hanes y diwydiant
Ilechi, ODd, mewn gwirionedd, mae nifer 0 elfennau
ynghlwm i'r gwaith ac, yn ystod y misoedd nesaf, rwyf
am geisio ysgrifennu ambell bwt fydd yn egluro yr hyn
sy'n digwydd gan osod ychydig 0 gefndir.

Yr elfen mwyaf gweladwy ar cylch wrthyf eu bod yn dal igofio
hyn 0 bryd yw'r gwaith 0 adfer dwndwr nodweddiadol y
un o'r gellrydd (inclen, medd gelltydd ac mae eu holion yn
rhai) ger Chwarel y Vivian i'w parhau'n amlwg iawn. Yn wir,
chyflwr wreiddiol. Pam dewis mae gelltydd Al ac Al o'r
adfer gallt? Wel, er mwyn deall Gilfach Ddu i gyfeiriad baric sod
sut y bu i'r diwydiant lechi dyfu y Dre Ncwydd wedi eu rhestru
ac ehangu mae'n rhaid a'u diogelu gan CADW.
sylweddoli fod y peirianwyr neu'r
datblygwyr cynnar wedi gorfod
wynebu'r dasg 0 godi neu ollwng
llwythi trymion ar lechwedd. Yn
ystod y blynyddoedd cynharaf
defnyddid basgedi gwiail wedi eu
rhwymo ar gefnau ceffylau er
mwyn cludo'r llwythi i lawr tua'r
arfordir. Bu'n arferiad hefyd i
ddefnyddio ceir Uusg mewn nifer
o chwareli. Ond dulliau
trafferthus, anhwylus oedd rhain
ac wedi i'r diwydiant llechi
ddatblygu'n gyflym o'r 1830au
ymlaen, bu'n rhaid datblygu
dulliau mwy hwylus a fyddai'n
galluogi perchnogion y chwareli
i gludo mwy 0 lechi, a hynny'n
fwy diogel ac yn rhatach, i lawr
y llechweddau a thua'r arfordir.

Dyna paham y datblygwyd y
gelltydd ym mhob un 0 chwareli
llechi Cyrnru; a dyna paham y
mae chwarel enfawr fel Dinorwig
efo cyfresi ohonynt, yn yrnesryn
i'r ponciau uchaf un. Dywed
llawer 0 drigolion Llanberis a'r

GALLT CHWAREL VIVIAN
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•. Tim Bowlio Waunfawr.

41A STRYD FAWR, LLANBERIS
Ffon: (01286) 872501

FORMAG
• • •AM OFFER TV A GARDD

PEINTIWR AC ADDURNWR
PRISIAU RHESYMOL

TAWELFA, PENISARWAUN
Ffon: (01286) 870846

R. M. PARRYDie

Emyr Evans yn derbyn Tarian
Goffa T. A. Thomas gan Annie

Thomas.

Cymdeithas Rhieni ac Athrawon
Ysgol Gymuned Cwm-y-glo

FFAIR WANWYN
YN YR YSGOl GYMUNED
NOS FERCHER, 1 EBRILl

6.30 - 8.30 y.h.
STONDINAU . GEMAU I'R PLANT
PEINTIO WYNEBAU' CWN POETH

RAFFLAU
OEWCH YN LLU I GEFNOGI'R NOSON

NEWYDDION O'R YSGOl.
Dathlwyd Gwyl Ddewi yn yr ysgol
gyda gwasanaeth gan blant BI. 1 a
2 a chyngerdd 0 eitemau gan
aelodau'r Urdd.

Yn Eisteddfod yr Urdd, Cylch
Arfon, daeth Elin Morris yn ail am
lefaru dan 8 oed a Peter Thornton,
lauren Jordan a Jodie Cummins yn
gyntaf, ail a thrydydd am lefaru i
ddysgwyr dan 8 oed. Daeth parti
Kate yn drydydd am ddawnsio
gwerin dan 10 oed; parti Clair yn
drydydd yn y partioo unsain. Ail oedd
cor Cen Angharad I ysgolion 0 dan
100 0 blant. Pob hwyl rwan i Elin,
Peter a Lauren yn Eisteddfod Sir Eryri
ddiwedd y mis.

Carwn ddiolch 0 galon i Mrs Lowri

Peter, Lauren, Jodi ae Elin a fu'n
eystadlu yn yr Eisteddfod Cyleh.

YN YR YSBYTY. Anfonwn ein coflon
at Mrs l. Pritchard, Bro Waun; Mrs
Parry, Bro Waun; Mrs Helen Jones,
Tref Eilian; a Mr MorriS lewis sydd
yn yr ysbyty ym Mangor.
CLWB BOWLIO. Aeth aelodau'r
Clwb Bowlio i Ty Stesion i fwynhau
bwffe nos Wener, Chwefror 27. Yn
ystod y noson cyflwynodd Mrs
Annie Thomas y darian er cof am T.
A. Thomas i Emyr Evans yr eniflydd
y flwyddyn yma. Yn all roedd Elfyn
Griffith.

Daeth y tim yn gyntaf yng
Nghynghrair Gwynedd y tymor
diwethaf ac maent yn mynd i
lanelwedd ar 4 Ebrtll i gystadlu am
Gwpan Mat Byr Cymru. Byddant yn
cystadlu yn erbyn wyth 0 dimau 0
siroedd eraill Cymru. Pob Iwc i'r tim.
Bydd bws yn gadael y pentref am
6.30 y bore i Lanelwedd ac os oes
rhywun yn dymuno dod i gefnogi' r
tim mae croeso ichwi ddod. Am fwy
o fanylion cysylltwch a Carys Jones,
12 Tref Eiltan, neu Catherine Jones,
Bryn Gwenallt (650242).
ENllLWYR ClWB 300 mis Chwefror
- £40: Mrs Beryl Jones, 061 y Coed;
£25: Mr I. Huws Roberts, Bodrida;
£10: Mrs lona Wllhams, Llwydiarth.

,

CYDYMDEIMLO. Cydymdeimlwn yn
ddwys a Mrs Pearl Williams, Parc yn
ei phrofedigaeth 0 golli ei mam.

~ BETWS GARMON
~.-----------------~

UNDE8 Y MAMAU. Nos Fawrth,
Mawrth 10, daeth cangen Llanberis
i ymuno a ni. Gweinyddwyd y
Cymun Bendigaid gan y Parchg Philip
Hughes yn Eglwys Sant Gabriel. Yo
ystod y gwasanaeth derbyniwyd
aelod newydd i gahgeh Cwm-v-qlo.
sef MISS Meira Williams.

Ar 61 y gwasanaeth cafwyd
lIuniaeth wedi ei baratoi gan aelodau
Cwm-y-glo yn yr Ysgol Gymuned.
Diolchwvd i'r gwesteion gan mrs
Nan Owen. Rhoddwyd y raffl gan
Mrs Dorothy Jones ac fe'i henillwyd
gan Mrs Marjorie Roberts. Bydd y
cyfarfod nesaf nos lau, Ebrill 9, yn
Hafan Elan, Llanrug.

Roberts Williams am ei chymorth
parod yn cyfeilio i'r parti a'r cor.

Cawsom ginio arbennig 0 gig oen
I ddathlu Gwyl Ddewi gan Mrs Orritt.
Mae Gwasanaethau Masnachol
Gwynedd yn cynnal cystadleuaeth i
hyrwyddo gwerthiant cinio ysgol.
Gwahoddwyd ysgolion I anfon enw
ar gyfer y Ddraig ar eu poster. Ceri
Bryn Morris oedd enillydd yr ysgol
hon gyda'i dewis o'r enw 'Drago'.

llongyfarchiadau i Mrs Nancy
Jones, Llanberis a Mr Gwilym
Williams, Cwm-y-glo am ennill
gwobrau Clwb yr Ysgol am fis
Chwefror.

Cafodd plant BI. 6 wahoddiad i
dreulio diwrnod yn Ysgol Brynrefail
yng nghwmni BI. 7. Diolch yn fawr
i Mr Eifion Jones am y croeso ac i
Mrs Sharon Griffith a Mrs Cathryn
Tyrrell am drefnu'r ymweliad.

Llongyfarchiadau i Paul
Fleetwood, BI. 5, ar enrul
cystadleuaeth arlunio a gynhaliwyd
yn Siop Petesart, Bangor. Mae gan
Paul ddeg punt rwan i'w gwario yn

•y stop.
Rydym wedi casglu bron i 3,000

o dalebau Siop Co-op ar gyfer offer
chwaraeon. Diolch i bawb a
anfonodd rhain i'r ysgol. Mae
ymgyrch Tesco ar gyfer rhaqlenm
cyfrifiadurol yn dal i fynd rhagddi a
byddwn yn falch eto 0 dderbyn y
talebau hynny hefyd.
YR URDD. Cawsom gyfarfod difyr
iawn yng nghwmni Mrs Kath Green
a'i merch Anita. Bu'r plant yn brysur
yn paratoi anrheg Gwyl Ddewi. Am
ymdrechion arbennig dyfarnwyd y
gwobrau i Ceri Ann Jones, Maria
Lockett a Sarah Perrin.

Mewn cyfarfod aratl, mwynhaodd
y plant gemau a rhltau ar ffurf
tombola. Susie, Ceri, Clair a Katrina
oedd yn gofalu am y lIunlaeth.

Camera yn ngofat Heulwen Hughes
Argoed. FfOn: (01286) 650556

ADREF O'R YSBYTY. Croesawn Mr
Eric Jones, Stad Tref Eilian; Mr Paul
Evans, Stad Ty Hen; Mrs Jane
Roberts, Glaslyn, 24 Bro Waun; ac
Angharad, merch fach Bryn a
Carmen, Bryn Gwyn, gartref o'r
ysbyty gan ddymuno iachad buan
iddynt.
CYDYMDEIMLO. Yn dawel yn
Ysbyty Gwynedd bu farw Mrs
Catherine Jones, Bryn Derwen.
Anfonwn ein cydymdeimlad dwysaf
i Eryl a Margaret yn eu profedigaeth
o golli mam.

Cydymdeimlwn hefyd a Christine
Davies, Hafan yn ei phrofedigaeth 0
golli ei mam, Mrs Lloyd, Bryn
Awelon.
DAMWAIN. Anfonwn ein cofion,
gan obeithto ei bod yn gwella I
Annest Bryn, Perthi sydd wedi torri
ei braich mewn damwain.
DYWEDD'jAD. Llongyfarchiadau i
Gwennan, Glyn Ceris ar ei
dywedd'lad a Geraint 0 Benygroes.
EISTEDDFODOL. Llongyfarchiadau i
Gor y Waun ar eu IIwyddiant yn
Eisteddfod Carmel; ac I Myra Turner,
Alun ac Wmffra sy'n cystadlu ac yn
IIwyddo'n ami yn eisteddfodau'r fro.
DATHLU PEN-BlWYDD. Llon
gyfarchiadau a phob dvmuruad da i
Valerie Roberts, 10 Bryn Golau ar
gyrraedd ei phen-blwydd yn
ddeunaw oed.

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

Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. FfOn: (01286) 872275 Trystan a Sioned Larsen
Bcdafcn. FfO": (01286) 650799
'-

BRYSIA WELLA DEN. Anfonwn ein
cofion at Den 0 Rhos y Grug sydd
wedi cael anaf i' w goes yn
ddiweddar. Brysia wella yr 'hen
goes' ,
ARDDANGOSFA. Gellir gweld
gwaith Sian Jones, Rhos y Grug,
sy' n dilyn cwrs arlunlo yng Ngholeg
Menai, yn yr arddangosfa yn Theatr
Gwynedd. Ewch draw yno am dro.
CYDYMDEIMLO. Anfonwn ern
cydymdeimlad i Susan Williams a'r
teulu, Pant Hyfryd ar golli nain,
Myfanwy Roberts, Nefyn yn
ddiweddar.

Mrs Nan Roberts, Pantafon
FfOn: (01286) 650570

CEUNANTWAUNFAWRCWM V GLO
,--r-----------------~

•
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FfOn: (01286) 870253

Mae'r gwesty yn darparu ar gyfer Priodasau,
Part'ion, Dathliadau ae Achlysuron Arbennig

Cyfleusterau Cynhadleddau a Phwyllgorau

Bwydlen Bar a Chinio Oydd Sui

Cwrw Felin Foel

LLANBERIS

Llanddemrolen: 2, Sally Gnffith, 16
Brvntmon: 3, Carys Williams, Merru
Gleision. Brynrefail.

Cynhelir noson 0 weithgareddau'r
Pasg, nos lau, Ebnll 2il am 6.30 p.m.
yn y Neuadd Gymuned. Bydd
stondmau, tombola, raffia a phaned
ode. Bydd cystadlaethau 0 oed
meithnn r'r Uwehradd: 1, cerdyn
Pasg; 2, addurno het; 3, gardd
fasged; 4, Ilun; 5, addurno wy; 6,
addurno teisen. Pris mynediad fydd
20c I blant a 50e 1 oedolion Felly
dowch yn lIu.

Gobelthrt trefnu Taith Gerdded
Noddedlg, nos Wener, Mehefin
12fed i gychwyn o'r Ysgol
Gymuned. Dowch r gerdded y
IIwybrau gyda Leslre Larsen. Bydd
paned yn eln dlsgwyl yn y Neuadd
wedi'r cerdded pleserus.

gweddillion ym mynwent Macpela,
Demiolen.

Yr un modd mae ein
eydymdeimlad yn ddwys a Mrs Oilys
Jones, Cvtir yn ei phrofedigaeth 0

golll el brawd yng nqhvtrarth, y
diweddar mr Elwyn Jones,
Caernarfon yn 81 mlwydd oed. Yn
frodor 0 Odyffryn Conwy yn
wreiddiol, yma ym Mrynrefail y
treuhodd y rhan helaethaf 0' I oes a
hynny hyd yn ddiweddar lawn yn 1
Trem Eilian, cyn symud at ei terch.
Ann, IGaernarfon. Bu'r angladd yng
Nghapel Brynrefail, ddydd lau,
Mawrth 1ge9 ae yn dilyn ym
mynwent Macpela, Demrolen Roedd
y ddau wasanaeth angladdol dan ofal
y Parchediq Harri Parri, Caernarfon.
EGLWYS M.C. BAYNREFAIL. Bydd
trefn yr oedfaon fel a ganlyn yn
ystod rms Ebrill:
5' Mrs G. Alwena Williams,

Llanddona (5.30)
12: Ymuno a'r gynulleldfa yng

Nghyfarfod Pregethu Cefnywaun
(5.30)

19: Parchg D. Elwyn Edwards,
Caernarfon (5.30)

26: Parchg Oswyn Rees Bangor
(10.00)

26: Ymarfer ar gyfer Cymanfa
Dosbarth Padarn yng Nghapel
Brynrefail am 6.45 p.m.

Cynhellr cyfarfod eyntaf tymor 1998
o Gvrnderthas Chwiorydd yr Eglwys
yn y Festn, nos lau, Ebrrll 211yng
nghwmni y Parehg lorwerth Jones
Owen, Caernarfon.

FFENESTRI • DRYSAU • CONSERFATERIS
CYFLENWYR AWDURDODAU LLEOL

Busnes teuluol gyda blynyddoedd 0 brofiad
Ffoniwch - ' dio' n costio dim i gael pris
(0128&) 878& 18 (dydd)
(01248) 870081 (nos)

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

Jason, a fu'n fuddugol ar Junlo
logo newydd yr Ysgol Gymuned
mae', logo newydd i'w weld wedi',

argraffu ar ei grys.

Plant blynyddoedd 3 a 4 yr Ysgol Gymuned a fu'n dawnsio yn Theatr
Gwynedd.

YR YSGOL GYMUNED. Fel rhan 0 a llvthvrau'r ysgol 0 hyn ymlaen.
thernau'r dosbarth bu Blwyddyn 5 a Llonqvfarchradau i Jason.
6 ar dnp IMoelfre ae yna i Oriel Mon. YR UROD Llonqvfarchradau I'r
Bu dosbarthiadau CA 1 ar danh canlynol ar eu llwvddiant yn
gerdded 0 amgyleh y pentref yn Eisteddfod Cylch yr Urdd - unawd
arsylwi ar fyd natur. alaw werin 12·15 oed: Erin Eifion

Roedd dosbarth BI. 3 a 4 yn (2); parti dawnsio gwerin dan 12
perf+orrruo mewn No swarth 0 oed: parn Melanie (2), parn Manon
Odawns yn Theatr Gwynedd. Teitl (3); unawd piano dan 12 oed.
eu dawns oedd 'Y Chwarel'. Mathew Phillips (2); parn canu dan

Y mis hwn mae logo newydd yr 12 oed i adrannau: parti Haydn (2).
ysgol yn cael el lansio. Bydd cynllun part; Bedwyr (3); cor adran dan 12
buddugol Jason Snowden, a oed: Cor Sara (3).
addaswyd gan Islwyn WillIams, I'W Clod hefyd i'r uniqohon, y parti
weld ar grysau-chwys, crysau polo lIefaru a'r ddau barti cerdd dant am

eu gwaith graenus. Mae'r pwyllgor
yn hynod ddiolchgar i'r rha: fu'n
hvfforddi y partion, sef Ann Ifans,
Einir Griffiths. Judith Harding ac
Annette Bryn Parri. Gwerthfawrogir
cetnogaeth y rhe.ru a' u
cvdwerthredrad gyda' r ymarfenon.
LLWYOOIANT. Llongyfarchiadau i
Lois Angharad, Gwyddfor ar ddod yn
gyntaf am lefaru i'r rhal dan 8 oed
yn Eisteddfod yr Urdd. Llongyfarch
iadau hefyd i Marl Oemiol, Bryn
Eglwys ar ddod yn gyntaf am lefaru
i'r rha: 0 8·12 oed. Pob dvrnuniad da
i'r ddwv ohonoeh vn yr Eisteddfod
Sir ar Fawrth 28ain yn Neuadd J.P.,
Bangor.
OYMUNIADAU DA. Llongyfarch
iadau gwresog 1 Mike a Dot Lamb,
Bryn Eglwys ar ddod yn dald a naln
am y tra cyntaf. Ganwyd mab
bychan i Glenn a'i wraig, sy'n byw
ym Mrynrefail. Pob hapusrwydd i
chwi fel teulu.

Ein dymuniadau gorau i Llyr a' I
ddyweddi ar achlysur eu dywedd'iad

Harddwch eich cartref gyda

FFENESTRI
Sefydlwyd

CELTIC WINDOWS 1980

PENISARWAUN BRYNREFAIL

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

yn ddrweddar. Pob dvrnunrad da l'r
ddau ohonoch.
GWELLHAO. Pob dvrnuruad da am
adferiad iechyd buan i'r rha: ohonoch
sy'n sal yn y pentref. Gobertruo fod
Mr Ken Mowll a't fab Glyn Mowll yn
gwella wedi' u tnrnaethau yn yr
ysbyty yn ddiweddar.
GAIR 0 DDIOLCH. Oymuna leuan
Williams, Glyn Euron, ddiolch 0 galon
i bawb am eu caredigrwydd tuag ato,
am yr anrheqion, cardiau a'r holl
alwadau ff6n a dderbvruodd yn
ystod ei arhosrad yn Ysbyty
Gwynedd yn ddiweddar. Ololch
hefyd istatf Wardiau Glyder a Hebog
a'r Paramedics am eu gofal arbennig.
Diolch yn fawr lawn.
PWYLLGOR NEUAOD. Tynnwyd
Clwb Cant mls Mawrth a'r enlllwyr
Iwcus oedd: 1, Nanw Roberts,

COFION. Anfonwn ein coflon at Mr
Wilbert Williams, Marino sydd yn
Ysbyty Gwynedd yn dilyn trrniaeth
a gafadd yn gynharach yn Ysbyty
Manceinron; a Mrs Bettv Owen, Tros
yr A fon sydd wedi bod am gyfnod 0
archwiliad yn Ysbyty Gwynedd.
Gobeithio bydd y ddau ohonoch yn
cael adferiad IIwyr ac y byddwch
gartref yn fuan lawn

SEFYOLIAO Y MEACHEO. Bu'r
gangen leal yn dathlu Gwyl Ddewr
gyda chrnio ym Mwyty Courtney's
yng Nghaernarfon. Tr euhwv d
noswaith bleserus a chartrefol a
mwynhaodd pawb y pryd bwyd yn
fawr iawn. Aoedd yn ofidus nad
oedd y lIywydd, Mrs Pat Jones, yn
gallu bod yn bresennol oherwydd
anhwylder na Mrs Betty Owen a
oedd wedi el chipto i'r ysbyty.
Anfonwyd cofron atynt ac at Mrs
Bladwen Hughes oedd yn dlsgwyl
triruaeth yn Ysbyty Gwynedd. Diolch
I Gwenllian Edwards am drefniadau'r
noson. Bydd y cyfarfod nesaf nos
Lun, Ebnll 20fed pryd y disgwylrr Mr
John Meirion Morris i roi sgwrs.

PROFEO IGAETHAU. Estvnrur
cydymdeimlad a Mrs Lowri P.
Roberts Williams, Godre'r Coed yn
ei phrofedigaeth 0 golli ei modryb, y
ddiweddar Mrs Maggie Uoyd Jones,
Caernarfon (gynt 0 Fryn Madog a
Phenybryn, Fachwen) ar Fawrth
9fed yn 90 mlwydd oed. Cynhahwyd
y gwasanaeth angladdol yn Seilo,
Caernarfon a ehladdwyd ei

-

Mrs Ann Evans, Sycharth. Ffon: (01286) 872407 Mrs lowri Prys Roberts-Williams, Godre', Coed. 870580
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Gwasanaeth Trylwyr
gan y bobl IYNOL

Gwasanaeth Personol Cyfeillgar iCHWI
Y Gwasanaeth Technegol Gorau
i'ch CAR. Cystal A fJ.I AA

Gwasanaeth Prif Ddeliwr U
Felly, pa gar bynnag ydych MOT

CHWI yn ei yrru, ,.--,
o Audi i Zastava

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
OEWCH ATOM NI!

.mlnnau.

Wrth fynd heibio nis gallaf lai na
son am gysylltiad y lle yma a'rn
teulu. Priododd fy nhad ag Anne
Jones, merch y Buarth ac aeth gyda
hi j Utica, U.D.A., lie y sefydlodd
gwmni 'haulage'. Bu hi farw a daeth
fy nhad yo 61 i'w gynefin gyda'm
brawd ae ailbriododd gyda fy mam,
a oedd erbyn hynny wedi rhoi'r
gorau i wemi yn y tai mawr, ac yn
cadw tY ify nhaid gweddw yn y Llan
Isaf, Llanddeiniolen. Aethanr wedyn
i'r Gors, hen gartref fy nheulu.
Roeddent wed; bod yn hen gariadon
yn eu harddegau, ond cawsant rhyw
fIrwgwd fel y bydd rhai fel yna yn ei
gael, am y nesaf peth iddim mae'n
debyg, ond hynny yn ddigon i
ysturnio eu tynged.

Y peth sydd yn fy nghyfareddu 0
hyd yw'r ffaith fod yna gyrnaint 0
1eoedd yn y dam yna sy'n dwyn yr
enw 'Ynys'. Yr Ynys Lwyd 0 fewn
lied dau gae i'r Uan lle'm ganed. Yn
01 y llun yn llyfr yr BCD roedd yn
adei1ad cyntefig pan oedd Sion a
Man Lewis yn trigo yno gyda tho 0
dywyrch. Dywedir mai tY unos oedd
o'n wreiddiol. Yna Ynys Llecharion,
ae Ynys Iago, ac yr oedd yna boncan
eithin ar gwr y Rhydau: Pone yr Ynys
Wen, a'r Rhydau ei hun wedyn heb
son am afon ar ei gyfyl. Digon i
wneud rhywun gario'r syniad fod yr
ardal yna rhywdro wedi bod yn
ddyfrllyd, h.}'. os nad oes yna ysryr
heblaw'r amlwg 1'r gair.

Ond rhyfyg yw eeisio dehongli hen
enwau lluch-dafl. Clywais ddyn
doeth yn d\veud unwairh wrth dynnu
i ben ei ddarlith ar y pwnc: 'Perh
peryglus yw cynnwys esboniad ar
enwau lleoedd heb wybodaeth
enfawr pr fel Syr Ifor Williams i
gadw dyo rhag cyfeiliomi.' Felly ei
gadael hi ar hynna fyddai orau i

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

Doedd angen fawr arnom mewn
mater 0 fwyd heblaw gofalu am
galan 0 halen a sachaid 0 flawd o'r
felin a siwgr cyn yr hirlwm a'r
lluwch, a rhyw ddyrnaid 0 gyraints
werthrau i wneud teisen yn y popry
poethwal ar ddydd SuI. Ond roedd
hi'n gyfnod digon brwnt yn gorfforol;
y pwysau igyd ar yr ysgwyddau. Ar
yr ymennydd mae hwnnw heddiw -
gwaeth fyth.

Byddai'r ryllau mawn yo Hawn 0
ddwr ar 01 y stormydd ac arnynt
trigai'r hwyaid gwylltion. Nythent ar
yr ynysoedd bychain a gellid cael at
yr wyau weirhiau os nad oedd y cwn
dwr wedi achub blaen. Yn y gaeafau
gerwin byddai'r pyllau yn rhewi'n
gorn, a deuai hogiau'r pentre yno i
sgJefno yn y lloergan ac i wreithio.

Ar derfyn y corsydd roedd Ion
bach)' Rhydau i'r lie deuai'r sipsiwn
yo flynyddol tros Ffair y Borth.
Roedd yn lle delfrydol iddynt dario
wrth yr afon gyda chysgod y coed lie
roedd digon 0 fywyd gwyllt i'w
cynnal. Yn y coed yma byddai'r cipar
yn magu ffesants. Byddai yn galw yn
y ffermydd i brynu ieir gori am
banner coron i eistedd ar yr wyau.
Tymor y Nadolig deuai wedyn a
pholyn ar ci ysgwydd ac adar yn
crogi arno; ceiliog a dwy iar ar gyfer
pawb. Yr adeg honno yr oedd yn cael
ci hanner coron yn ei 01 gyda
dymunladau gorau, er el fod 0 dan
gabal barhaus am fagu y fath bethau
dinistnol i gnydau.

Ar oehr y ffordd bost Ue roedd
honno yn forchi am y Rhiwlas yr
oedd Efail Castell, lie roedd Richard
Huws y gof yn pcdoli a chylchu
OI\V)'nlon me~'TI cydweithrcdiad a'i
fab a oedd ~rn saer coed yn y
gwcithdy i fyny'r grisiau. Yn y drws
ocsaf tngai Siani'r Efail yng nghanol
y Ilygod mawr rhciny a oeddent yn
cael t=u denu gan naddion carnau
meirch.
Ar oehr y ffordd o'r Ynys lago i

Garfan mae eiddo a el\vid yn Buarth
Gwarchwae i'r lle yr oedd anifeiliaid
crv,rydrol yn cael eu gyrru. Fe1 cosb,
yr oedd eu perchnogton yn gorfod
talu pris am eu cadw a'u hadfer.
Roedd yna hanes unwaith am rhY''''
dyddyn\.\'f 0 ochrau'r RhlwJas a
fyddai yno yn rheolaidd yn mofyn ei
h\'\"cha oedd, mae'n si\.Vr,yo dechrau
myod yn gostus iddo. Ond rrawodd
ar feddyginiaeth· aeth a phastwn 0
dan el [ralch a rhoddodd gythral 0
stid Iddi yn y fan a'r lle. 0 ganlyniad
nis gallai ncb ei chael 0 fewn milltir
i'r lle byth wedyn.
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Am groeso caMfol Cymreig bob amser Aneuryn Jones a'r staff.
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LLANBERIS Fwn: 870277
arn

Gvvescy

cerddai dynion Sir Fon i'r chwarel
oddi wrth y cwch ar foreau Llun yn
eu trowsusau calico gwyn gan gario
cnyswd wythnos yn eu sgrepannau
1 orocsi yn y baricsod chwemllyd
rheiny. R\'\''Y'n credu mai'r ffordd
honno y deuai llechi i lawr ar hyd
ffordd haearn yn cael eu rynnu ar
wagenni gan gcffylau.

Roedd dam o'r Ion bach yma yn
rnynd heibio i furddun Ty Hen a
oedd ar ochr y llwybr sy'n arwain o'r
Waen Winau i'r 16n bost, a'i dalcen
at ffrwd frithyllog a fyddai byth yn
treio ar y ryrnhorau sychaf am fod
dwr cadi ar CI lIwybr. Uifai i ymuno
a'r afon Cegin cyn 1 honno redeg 0
dan y bont i'r pwll hwnnw ger
Braich-yr-Iffri He boddodd Dafydd
Ddu Eryri rhyw noson ar ei Ifordd
feddw 0 Fanger i Lanrug, ac ar fin
yr hwn y byddai y diweddar Griffith
Jones, Blaen-y-Waen yn golchi ei
gerbyd ar ddiwrnod braf mewn safle
delfrydol.
Ar gwr gweriglodd lafrwynog Ty

Hen lie byddai'r comchwiglod yn
nythu, roedd 11ainbychan ar ogwydd
a alwcm yn 'glwt casag a chyw'.
Ynddo b)'ddai 'r cesyg a 'u <:yWlonyn
cael eu hymneillruo ddechrau'r haf,
oddi wnh yr anifeiliaid eraiU i gael
1I0nydd i fagu. Ar ei lawr yr oedd
gwrymiau ar draws dwylath 0 lcd, ac
yn haul isel y \.vawra'r dywedydd, yr
oeddent yn amlwg eu safdir. 'Cefuau
Gwenith' oeddent, mcddai'r
hynafgw'Yr, cr oes y degwm. Roedd
ein ffynnon ar ~T y llain hwnnw,
wedi ei hadeiladu 0 lechi wedl eu
suddo yn ddwfn i fiyncyn a gofer isel
iddi, ac uwch el phen roedd draenen
wen wedi'i phlanu yno yn bwrpasol
i gadw tes yr haul oddi ar y dWr.
Roedd y cyndeidiau, a'r mamau
hefyd (rhag rhyfygu tarfu
awdurdorau 'r cydraddoldeb) yn
cydweithio gydag anian a'r elfennau
ac nid yn ymladd brwydrau colledig
yn eu berbyn.

Rhwng y fan honno a therf)'n Cac
Hob roedd corsdir eang wedl ci
orchuddio Ii chwrlid a arogleuai fcl
saets yn y ~·anwyn. Yno hefyd yr
oedd y ryllau mawn; rystiolaeth blaen
fad yr oesoedd cynt wedl bod yn
cloddio yn helaeth am danwydd. Yn
6 W. J. Gruffydd cludid y ma\.\'n a'r
cwrlid i'VoI' gwerthu ar y 'Turf Square'
yng Ngbaemarfon hefo merlod P""'D.
Roedden nh\v'n hunan-gynhaiiol yr
un fath ag yr oeddem ninnau yn cael
ein gorfod! I fod ar y gwaendir yna.

Ni fum yn hynafiaethwr fel y cyfryw,
hynny ydi ar wahan 1 brofi ffeithiau
ar gyfer cofiannau a gweithiau o'r
fath, and 0 hil gerdd, ac wnh sylwi
a gwrando mae gennyf wybodaeth
fras am fy narn tir fy hun; dyweder
o Ddinas Dinorwig, hen gaer yr Oes
Haear i Foel y Rhiwen 1 lawr 16n
Bangor i groeslon Ty Mawr.

Roedd yna ffordd bridd - a
ddifrodwyd rwy'n sylwi yn rhedeg
1 lawr 0 Ion Pcn Caeau i gors Cae
Hob lie yr oedd 'manholes' mawr
wedi 'u selio ii llechi tryrnion, fel
cerrig beddau, j garnatau i'r peipiau
tanddaearol a oedd }'D cario dwr afon
Cegin i'r Faenol gael eu harchwilio
yn gyfnodol. Y ru hwnt mae safle
Ffynnon Cegin Arthur sydd yn awr
wedi'i thraflyncu gan y goedwig bin.

Daeth cyfaill yma ers dim llawer
i ddweud ei fod wedi darganfod
p1isgen yThen ffynnon ac aeth a mi
yno i'w gweld. Yn gofochrog yo y
weirglodd roedd yna hen feini
derwyddol, a ddefnyddiem i ddal
ebolion. Rheiny hefyd wedi diflannu
o dan oruchwylia eth yr oes
arnaethyddol Iwyddiannus gyfoes.

Ymhellach ymlaen mae Parc Nant
Efa, ero 0 dan y coed. Syndod ei fod
yn rhan o'r fferrn honno mor bell
oddi cartref. Gyda'i ymyl roedd
gweddlll coedlan 0 'Scotch firs' a
alwcm ni y Cyfar Main. Roedd rhain
yn eu ero yo cysgodi llannerch 0
figwyn ar ba un y ryfai Ilygad aeron
ym mis A\\'st.

Ym mhen y llwybr sy'n cysylltu'r
fan honno a '[ un sydd yn rbedcg 0
Flaen y Cae i 16n Deiniolen mae'r
Fron Chwirh lle y cafodd Catherine
Roberts y feiseres ei Ilofruddio }'Dg
nghanol yr hCD ganrif, gan ddyn a
chryman. Amheurhun meddwl fad
eiddo o'r fath fesur yr adeg honno,
yn cynnal dau was a thair morwyn
yn 01yr adroddladau. Mae gwyddfan
y ferch anffodus ar ymyl y rhodfa ym
myn\vent Llanddclniolen ger y
11idiart, ac ar gaead trwchus y gist
mae'r englyn:
1\lid pt!IHI_rd cle.b.td iJ'lIl "acs /tid i1lgau"

l'-i'od U1lK"'1 dolul'ocs,
iVa hC1lul1l1 aelh a 'III heHllot!s.
D\'1/ ci fll "n dU)IIl jr Ot'S

O'r Fron Chwith a thu h\'\'l1ti la\VT
at ymylan y Rhydau, roedd yna
ddarnau a 16n gul wedi ci thagu
mewn mannau a nueri a chyll; hoff
gyrchfan cariadon. LOn Clechydd
fyddal fy nhad yn el galw. ni wn
p'run ai enw pnodol ai ansoddair
ocdd y sylw hwnnw. Ar hyd hon

CVNEFIN
gan Y GWALCH
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(01286) 674422 neu (01248) 670923
AFALLON, BETHEL, CAERNARFON, GWYNEDD LL55 1UN

Os oes gennych system eisoes ac angen ei uwchraddio,
neu angen gwasanaeth cynnal a chadw, cysylltwch ani:

BARGEN ARBENNIG!
Cyflenwi a gosod system am cyn Ileied a

£250 (+ TAW)
(Pob system yn cydsynio a B.S. 4737)

SYSTEMAU RHYBUDD a
GWASANAETH TRYDANOL

G.P.
* Lleihau y perygl 0 ladrad *
Fe synnech :rnor havvdd a sydyn y gal]
eich ca%'treCgael ei ddiogelu rhag lladron

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

D.P.0 E S
RHIWLAS

01248 361044

GWERTHWR CARPEDI, TElLS CARPED a FEINYL
CANNOEDD 0 DDEWIS 0 BATRYMAV A RHAI MEW~ STOC

FFONIWCH UNRHYW AMSER:

WAL'NFAWR (01286) 650552

CARPEDI GERAINT OWEN

Ailgydio yn y Gerddi
Mis Mawrth - mis y cennin
Pedro BOm yn ffodus iawn 0
gael anrheg yn yr hydref 0 rai
bach, ac maent yn edrych yn
hyfryd mewn potiau pridd a'r
grape hyacinth glas - y ddau
liw yn cydfynd i'r dim. Ond
hoffaf fi y cennin Pedr gwyllt.

Cafiaf yn fy mhlentyndod
cael mynd i'w hel un ochr
ffordd at dy y teulu Armstrong
Jones ym Montnewydd, sef
Plas Dinas. Mae yna bias yn
Llanrug hefyd gyda'r cennin
dwbwl yno yn werth eu gweld.
Mae'r glaswellt yn eu dangos
i fyny. Dywedwyd 'gwisg hi ar
y frest ond gWlsg hi ar dy galon
hefyd' ac roedd hi'n hyfryd eu
gweld wrth inni ddathlu Gwyl
ein Santo

Mae pabol yr amgylchedd
yma yn dweud y drefn am fod
pobl yn codi blodau gwyllt fel
bwtsias y gog. Mae rhain hefyd
yn mynnu gwrthio i mewn l'r
ardd, ond mae pob blodyn yn
hardd, hyd yn oed yr hen
'estran gwyllt 0 ddant y lIew'.

Mae fy mynawyd y bugail
wedi dal eu tir drwy'r gaeaf 0
dan do, ac rwyf wedi dechrau
rhoi tipyn 0 ddwr iddyn nhw, a
pilsen fach.

Hwyl i bawb ar y garddio
ffasiwn newydd yma, mewn
potiau.

Hughes, Erddig (86). Diolch i bawb
am eu cefnogaeth.
LLWYDDIANT YN YR URDD.
Llongyfarchiadau mawr i aelodau'r
Urdd 0 Fethel ar eu IIwyddiant yn yr
eisteddfodau cylch. Llongyfarch
iadau i bawb fu'n cystadlu mewn
oaruon. corau. grwpiau dawnsio ac
fer unigolion. Dymuniadau gorau i'r
cystadleuwyr fydd yn cystadlu yn yr
eisteddfodau sir. Lois ar yr alaw
wenn, Rhys Hughes yn chwythu'r
corn, Huw Foulkes yn chwarae'r
piano a Ceri Griffith yn canu.
Dymuniadau gorau hefyd i barn
lIefaru dan 15 oed yr adran ac I

Geraldine Jones fydd yn cystadlu yn
y gystadleuaeth lIefaru ailiaith; ae i
Ffion fydd yn cystadlu gyda ffrind
iddl yn y gystadleuaeth ymgom.
Y GYMDEITHAS LENYDDOL. Nos
Fawrth, 17 Mawrth yn festri'r
Cysegr cafwyd noson hwyliog I
ddiweddu'r tymor yng nghwmni
Dyfan Roberts. Llanrug. Cafwyd
sgwrs ddifyr ar bwysigrwydd cerdd:
byehan yn y Gymraeg gan ddyfynnu
nifer 0 hen benillion. Diolchwvd I

Dyfan at ran yr aelodau.
GWASANAETH ARBENNIG. Fore
Sui, 22 Mawrth, eynhaliwyd oedfa
arbennig iawn yn y Cysegr Iddathlu
Sui y Mamau. Cymerodd nifer o'r
aelodau a phlant ran yn y
gwasanaeth, a drefnwyd gan Sam
Davies, a derbyniwyd niter 0 blant yn
gyflawn aelodau gan y gweinidog, y
Parchg W. R Williams.
YN DDEUNAW OED. Llongyfarch
radau I Dyfan Pyrs Elrs. Cilgeran ar
ddathlu ei ben blwydd yn 18 oed ar
20 Mawrth.

GWYN JONES
FFE ESTRI ERYRI
GARTHISAF,LLANRUG

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

*Porches
* 8yrddau Ffasia
* Cladio*Conserfateris

12 MLYNEDD 0 BROFIAD YN Y MAES

IEUAN
WILLIAMS
Glanffrwd
DEINIOLEN

(01286) 870484
* Bysiau 0 12 i 53 sedd
* Teithiau Lleol a Thramor
* Gwaith Contract
* Telerau arbennig i

bensiynwyr, myfyrwyr
a phlant ysgol.

cael cydweithio a Mrs Willian,s yn v
capel, yr eisteddfod leol neu ynglyn
a gweithgareddau'r gangen.

Llongyfarchwyd Mary Evans ar
ddod yn nain i Owain Garmon.
Dymunwyd yn dda I blant y pent ref
fydd yn cystadlu yn eisteddfod Sir yr
Urdd. Diolchwyd i blant yr adran a'u
hathrawon am eu lIafur yn paratoi at
eisteddfod yr Urdd.

Mae cor y gangen yn ymarfer ar
gyfer Noson Werin sydd i'w chynnal
yng Ngwesty'r Celt, Caernarfon ar
24 Ebrill.
Cynhelir cyfarfod mis Ebrill yn

festri capel Bethel (A) nos Fetcher.
8 Ebrill am 7.30 0'r gloch yng
nghwmni Eirug Wyn or Groeslon.
CLWB 100 YR YSGOL. Enillwyr rnis
Chwefror oedd £20: Mr David
Pritchard, Cae Gwyn, Ffordd Bangor,
Y Felinheli (68); £15: Mr Gareth
Griffiths, 17 Bryn y Mar, Y Felinheli
(31); £7: Mrs Bessie Williams, Llys
Myfyr, Penisarwaun (29). Diolch j
bawb am eu cefnogaeth.
CLWB 200 Y NEUADD. Entllwyr
Chwefror oedd £20: Nia L. Griffiths,
Glan Dwr (197), £10: Sam Davies,
Hafan Deg (138); £5 yr un: Carol
Ann Jones, Penmaen ((98); lorwerth
Williams, 16 Tan-y-buarth (71);
Hefin Jones, 7 Stad Eryn (113); Fred
Jones, 3 Rhos-Ian (151 I; Richard
Parry, Rhos-Ian (34); Olwen
Williams, 8 Stad Eryri (181; Eunice
Roberts, 4 Y Rhos (218); Gareth

ItRe~a(JRant
Llanberis 870203

Ar agar trwy'r flwyddyn ar
gyfer priadasau, dathliadau
bedydd, penblwydd a phab
achlysur arbennig arall.

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

Bwydlen Bar a Restaurant
Cinio Dydd Sui

DIOLCH. Dymuna Ger aint a
Myfanwy Harper, Fferm Ty Newydd,
Llandegai ddiolch 0 galon i'w teulu,
cvrndoqron a ffrindiau am y lIu
cardiac a'r anrhegion a dderbyniwyd
ar enediqaeth eu mab, Gethin Wyn.
Diolch yn fawr hefyd am yr
anrhegion a dderbyniodd Iwan Huw
yn sgil eJfrawd bach newydd. Diolch
yn fawr iawn hefyd J staff Uned
Mamolaeth Ysbyty Gwynedd am eu
gofal. Diolch yn fawr iawn i bawb.
CYDYMDEIMLO. Ddydd Gwener, 20
Chwefror, yn Ysbyty Gwynedd bu
farw Mrs M. G. Williams, Gwylfa
gynt. Er nad oedd wedi bod mewn
iechyd ers rhai blynyddoedd roedd ei
marwolaeth yn sydyn iawn yn y
diwedd. Estvnrur pob cydymdeimlad
i leuan a Gwyneth a'r teulu yn eu
profedigaeth.
MERCHED Y WAWR. Dan arweiniad
y Ilywydd, Mrs Rita Dauneey
Williams, dathlodd y gangen ddydd
Gwyl Ddewl yn y Bistro, Llanberis.
Cawsom groeso eynnes a gwledd
J'Wchofio. Mwynhawyd adloniant 0
safon uchel gan chwech 0 ferch
Prifysgol Bangor a diolchodd Glenys
Griffiths iddynt.

Cydymdeimlwyd ag Eirlys Sharpe
a Gwyneth Williams yn eu
profedigaethau. Yr oedd y
ddiweddar Mrs M. G. Williams,
Gwylfa gynt, yn gyn-Iywydd ac
ysgrifennydd y gangen a phleser
oedd J lawer o'r aelodau fod wedi

Camera yn ngolal Richard LI. Jones, 5 Y Dd61. FfOn: (01248) 670115

Geraint Elis, Cilgeran. FfOn: (01248) 670726

BETHEL
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LLANRUG
• p' Fron: (01286) 650732 (fin nos)

FFENESTRI: DRYSAU
DODREFN : GRlSlAU
GWAITH TURNIO

BLYCHAU CLOClAU
~~~!!!~~~lliJ)~~BLYCHAU DAL OFFERYNNAU
., BLYCHAUARDDANGOS

_-
-l:, •

Gwaith Plymio :: G080d Ceginau a Bathrwms
Gwaith cynnal a chadw 0 bob math

Cysylltwch a DOUG JONES, BRaN EIFION,WAUNFAWR
Ffon: (01286) 650363 (0797) 0318996 (symudol)

GWASANAETH ARGYFWNG PLYMIO
24 awr y dydd

PI.U

Gwahoddir ceisiadau oddi wrth unigolion neu gwrnniau fyddai
a diddordeb mewn cynnig am ~. gwaith canlynol yng
Nghymuned Llanrug:

(a) Gofalaeth Mynwent ~.Plwyf
(b) Cynnal a chadw caear chwarae

(tri rncwn niter)
Gcllir cael manylion pellach oddi \\'M:
Mr Gwyndaf Jones. Clerc y Cyngor

60 Glanffynnon, Llanrug, Cacmarfon, Gwynedd LL55 4PR
Dvddiad cau derbvn tendrau fvdd 14 Ebrill 1998- . .

CYNGOR CYMUNED LLANRUG

Tim dan 15 (juniors) Llanrug yn derbyn crysau newydd wed; eu cyflwyno
gan Andrew Thornley, perchennog maes carafanau Bryn Teg.

yn Abertawe ddydd Sui, 15 Mawrth.
PLAID CYMRU. Treuliwyd noson
ddifyr nos Fawrth, Mawrth 12 yn
dathlu Gwyl Ddewi yng Nghanolfan
Cymuned Penisarwaun.

Elfyn Uwyd, AS, oedd y gwr
gwadd ae yn ei anerchiad soniodd
am y profiadau digri a difri a gafodd
yn ystod ei dymor fel Aelod
Seneddol Meirionydd-Nant Conwy
ers 1992.

Mae heddiw yn gyfnod cyffrous
yn hanes Cymru ae mae gennym Ie
i ddiolch am dwf y Blaid, y diddordeb
eynyddol yn yr iaith Gymraeg a'r
ewyilys da tuag ati, a hyder yr
ieuaine wrth wynebu'r dyfodol gyda
Chynulliad ar fin cael ei sefydlu.
Atebodd nifer 0 gwestiynau ar
bynciau'n amrywio 0 Ewrop I
gynghorau Ileal ae etholiad y
Cynulliad, a ehatwyd trafodaeth
fywlog dan Iywyddiaeth MIss Phyllis
Ellis. Yn dilyn, mwynhawyd gwledd
o gawl blasus a baratowyd gan
ferched Penisarwaun. Enillydd raftl
y nason oedd Megan Williams, Y
Felinheli.

Enillwyr Clwb Cant Chwefror 1,
Arwel Jones; 2, Helen Parry
Mawrth: 1, Dafydd Whiteside
Thomas; 2, Ann Thomas.

dros 60 ohonynt - ae yr oedd yn
ddathliad teuluol hefyd. Dioleh yn
tawr iddynt 011 am y gwalth mawr ac
ardderchog a wnetr yn yr Ysgol Sui
gydol y flwyddyn Cofier am yr
adnod, 'Gadeweh I blant bvcharn
ddyfod atat fi . . .'
CROESO'N CL Braf yw cael
croesawu Mrs Munno a M,ss H.
Munno yn 61itr ardal wecuddvnt fyw
am beth amser yn Lloegr. Roeddent
yn darilen yr Eeo yn gyson tra buont
vn byw yn Corby. Byddant yn
cartrefu yn 1 Penrallt, Ffordd yr
Orsaf, Llanrug.
CYDYMDEIMLWN a Mrs Margaret
Parry, Bro Dawel a't chwaer Eryl, a'r
teulu t gyd yn eu profedtgaeth fawr
o golli eu mam, sef Mrs Catherine
Jones, Waunfawr. Cydymdeimlir
hefyd a Mrs Morfma Cadwaladr, 7
GWEH Fynydd a' r teulu i gyd yn eu
profedigaqeth hwythau 0 golll ei
mham, Mrs Hughes, oedd wedi
ymgartrefu yn Gwel Fynydd ers rhai
blynyddoedd.
LLONGYFARCHIADAU I Dave a
Lynette, Glan Padarn, Ffordd yr
Orsaf ar enedigaeth merch tach.
Y SEINDORF. uonqvtarchiacau
mawr i'r seindorf am ddod yn gyntaf
mewn eystadleuaeth a gynhahwyd
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---------------------Sara Ffres ==-Teisennau ==-Priodas, Bedydd §
Pen-blwydd ac ati ~
Peis, Rholiau Sosej 5-Pasteiod, Teisennau Hufen ==-Teisennau Plat, Torth Gyrains ac ati ==-BECWS ERYRI ~
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~GWYNETH ROBERTS
~ 84 Stryd Fawr, Llanberis
~ Ffon: 870491--== CAFFI 'BWYTY ERYRI'-== TEGANAU, CARDIAU-== MELYSION-== ANRHEGION-----------5:=

97 oed ac a tu'n gyfrifol am feithrin
ynddo ef a'i frawd, Gwilym
Gwalchmal, eu cariad tuag at ganu.
Soruodd am ei fynyeh deithiau dros
y byd a'r pleser a gafodd mewn
cyfarfod aelodau 0 genhedloedd
eraill a'i neges oedd ei bod wedi
cymryd cannoedd 0 flynyddoedd i
ddatblygu ern traddodiadau a'n
hanes a'i bod yn bwvsiq ein bod yn
cadw ein cvmeriad rhag y drwvlhant
Einql-Arnertcanaidd: cadw ern
gwahanlaethau er yn rhan o'r un
frawdoliaeth. Cyflwynodd Gwyn a
Lisa Erfyl ddethohad 0 farddoruaeth
ar Gerdd Dant a diolehwyd rddvnt yn
gynnes gan Menna Williams.
Paratowyd cawl cenrun blasus iawn
gan Nan Humphreys.

Bydd cytarfod nesaf y gangen ar
21 Ebrill (nid yr all nos Fawrth) a
qofvnrur l'r aelodau ddod a hen
greiriau I'W harddangos. Hwn fydd
Cyfarfod Blynyddol y gangen.
GWELLHAD. Da deall fod Irfon
Thomas, Buarthau yn gwella wedi'i
dnruaeth yn Ysbyty Gwynedd. Ara
deg piau hi rwan, Irfon. Cofrer y
dywediad: 'Ara deg mae dal iar!' Pob
dvrnuruad da am adferiad iechyd
buan.
CAPEL Y RHOS Dathlwyd Gwyl
Ddewi yng Nghapel y Rhos wedi'l
drefnu gan y Gweirudoj; ac athrawon
yr Ysgol SuI. Yr oedd yn hyfryd
gweld y plant yn eymryd rhan -

MERCHED Y WAWR. Yng
nghyfarfod y gangen a gynhaliwyd
nos Fawrth, 10 Mawrth,
cvdymdeimlwvd a Margaret Parry yn
ei phrotediqaeth 0 golli ei mham.
Diolchodd Bethanne Williams, y
Ilywydd, i'r aelodau am eu
dymuniadau da ar achlysur el hethol
yn Is-Iywydd Rhanbarth Arfon.
Diolchwyd r'r aelodau hefyd am eu
gwaith caled yn parato: bwyd yn
Eisteddfod Cylch yr Urdd.

Cyhoeddwyd y bydd Noson Werin
yn cael el chynnal yng Ngwesty'r
Celt, Caernarfon, 24 Ebrill, pryd y
bydd y gangen yn derbyn gwobr am
y Llyfr Lloffron gorau; tocynnau £6
yn cynnwys bwffe, adloniant a
dawnsio gwerin.

Mae ymgyrch genedlaethol wedi el
lansio gan Ferched y Wawr I
ailgylchu alwrnlruwrn a gofynnwyd
i'r aelodau gasglu yn ystod y mis
nesaf: ffoil ceqin. papurau siocled,
toprau poteh Ilefrith, pecynnau ffoil
caled, a.y.y.b

Gwesteion arbenruq y noson i
ddathlu Gwyl Ddewt oedd Gwyn a
Lisa Erfyl, roedd yn addas lawn fod
Lisa yn bresennol gan mae yn el bro
enedigol hi, yn Y Parc, y sefydlwyd
y mudiad.

Talodd Gwyn Erfyl deyrnged i'w
wrarq a'r merched eraill yn eJfywyd,
sef ei bedalr merch, tair wyres, ac yn
arbennig I'W fam a fu byw i fod yn

Parchg Dafydd Hughes, gweinidog Capel y Rhos gyda'r teuluoedd a
gymerodd ran yn y gwasanaeth Gwyl Ddewi.

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

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

LLANRUG
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Y I Jyfr EmynauCymraegdiweddaraf
Angenrherdiol 1 bob offeinad a
Gweimog, pob arweinydd cor

a chynulleidfa
450 0 emynau Cymraeg clasurol a

chyfocs gyda soiffa a
hen nodiant ochr wrth ochr

Pris gostyngol (tan 10 Ebrill)
BARGEN am £10

Gclhr cael copiau 0 Swyddfa'r
Esgobacth, Clos y Gadeirlan, Bangor

(01248) 354350
neu drwy'r POSl 0 Gyhoeddiadau'r

Eglwys yng Nghymru,
\X.'oodland Place, Penarth CF6-l 2EX

(01222) 705278

EMYNAU'R
LLAN

Argraffiad Cerdd Cyflawn

DYDDIADUR M.IS EBRILL
MAWRTH
29. SuI LLANRUG: Cwis Tafam yn y Penbont gan yr Ysgol Felthrin

am 8.45 p.m.
1. Mer CWM-Y-GLO: Ffair Wanwyn yn yr Ysgol 0 6.30 hyd 8.30.
2. Ian BRYNREFAJL: Cymdeithas y Chwiorydd yn y Festn.

PENISARWAUN: Noson 0 weithgareddau yn y Ncuadd am
6.30.
LLANBERIS: Ffair Wanwyn yn Capel Coch am 7.

7. Maw LLANBERlS: Y Gymdeithas Lenyddol. Sgwrs gan y Parchg
W. R. Williams.

8. Mer DEINIOLEN: Pwyllgor y Gymdeithas Adnewyddu am 7.
9. lau (Dydd lau Cablyd) DEINlOI.EN: Cyfarfod y Chwiorydd am

2 - dathlu'r Pasg. Y Cyngor Eglwysi - Cymundeb yng
NghapeJ Libanus am 7 o'r gloch.
CWM- Y-GLO: Undeb y Mamau yn Hafan Elan, Llanrug.

10. Gwe (Dydd Gwner y Groglith) LLANBERIS: Cyrnundeb yn
Capel Coch am J 0 a.m.
DEINIOLEN: Awr dawel am 2 yn EgIWJ'sLlandinorwig.
PENISARWAUN: Awr dawel am 2 yo Eglwys y Santes Helen.

12. Sui (Sul y Pasg) DEINIOLEN: Cymun y Pasg yn Eglwys
Llandmorwig am 9 a.m. Cyfarfod Pregethu Cefnyv vaun am
10 a.m. a 5 p.m. gyda'r Parchg Gwyn Erfyl, Bangor.
PENISARWAUN: Cymun y Pasg am 10.30 a.m. yn yr Eglwys

14. Maw DINORWIG: Eisteddfod y Pentref am 6.30 p.m. yn y
Ganolfan.

16. lau LIANBERIS: Cyngerdd gan Ucisiau Lliwedd yn Capel Coch.
LLANRUG: Plaid Cyrnru - noson yng ngbwmni Mrs Mary
Vaughan Jones, yn y Ganolfan, Penisarwaun, am 7 30 p.m.

20. Uun BRYNREFAIL: Sefydliad y Merched.
DEINIOLEN: Merched y Wawr - sgwrs gan Cledwyn Jones,
Bangor.

21. Maw LLANRUG: Merched y Wawr 'Hen Greiriau',
24. Gwe LLANRUG: Noson Werin Merched y Wawr yng Ngwesry'r

Celt, Caemarfon .
25. Sad DEINIOLEN: Merched y Wawr yn ymweld a Chastell

Bodelwyddan.
26. SuI WAUNFAWR: Cymanfa Ganu yng Nghapel Croesywaun am

7.30 p.m. yng nghwmni Cor y \X'aun.

(TRADECtllDJ Cwm y Glo
FfOnlFfacs: (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

I
I
ORIEL
CWM

(Richard a Meirwen
Williams)

Ffon: (01286) 672790
Ar agor bob dydd
o'r wvthnos at eich

gwosonoeth
Nid oes unrhyw dOl am

ddanton archeb i'ch cartret
yn ardal Uanrug

ri)]
YSTORFA

LLANRUG

SPAR

AR ACHI.YSCR EI
YMDDEOUAD,DYML~A

GWILYM PLYMAR,
CW. ]. GRIFFITH)

P~~T TIRION, I.IAJ\~'(JG
DDIOLCH I BAWB A~i EU
CEFNOGAETH DROS Y

BL~YDDOEDD.

MAE'R GWAITH )'N
PARHAU GYDA:

CLIVE GRIFFITH
(01286) 676251

A
GERALD GRIFFITH

(01286) 831141

Oerbyniwyd atetnon cywir i groesalr
Mawrth gan Eirwen Roberts,
Tregarth; Ceinwen Williams, Bethel;
Mair Evans, Caernarfon; N. Hughes,
Cwm-y-glo; E. E. Jones, Rhos
hirwaun; Hywel Griffith, Awstraha;
Ellen Pritchard, Garndolbenmaen;
lorwerth a Jean Williams,
Caernarfon; M. Ffoulkes,
Penisarwaun, G. Gill, Bangor; Mary
Davies, Waunfawr; Catherine A.
Jones, Rhiw; john Hughes-Jones,
Rhiw; Dafydd Owen, Perusarwaun:
Elfed Evans, t.lanllechrd: Nansi
Davies, Rhuthun; Dilys A. Pritchard
Jones, Ynys; E. P Jones, Penrhyn
deudraeth; Huw Tegid Roberts,
Llanrug; Eluned Jones
Pencaenewydd; Rosemary Williams,
Tregarth; M. P. Jones, Clynog a
Jennie Williams, Clynnog.

Ymdrech Huw Tegid Roberts,
Arwel, Llanrug ddaeth allan o'r het.
Llonqvfarcluadau a'r £5 iddo.

Gyrrwch atebion croesair Ebnll at
Dafydd Evans, Sycharth,
Penisarwaun, Caernarfon LL55 3HE
erbyn Ebrill 20, os gwelwch yn dda.

ATEBION CROESAIR MAWRTH
6. Y gem honno cae Cedrrc wedi

gWlrioni amdani (6)
10. Telmlo'n fUn am rywbeth a

wnaed neu a adawyd heb ei
wneud (7)

11. OxO (3)
14. Un sy'n cuddio yn y ddaear (6)
17. Mae Ian a Nest wedi qwirioru

eto'i gilydd ac yn aqosau (7)
20. Cig 0 ran ucha'r Ilwyn (7)
22. Dwy esgid fler wedi eu gwasgu

(8)
28. Rhoi addewid (3)
29. Clwyf arwynebol 0 fra Cadi! (7)
30. Tir i dyfu blodau (4)
32. Y gowt! Ted, 0 stwr

anghyffredin (8)

I LAWR

2. Traean o'r swllt! (4)
3. Gwlybaniaeth (6)
4. Dyn ddwad (8)
5. Cyhuddo 0 adael rhywbeth heb

ei orffen (4)
7. Rhai sy' n cvdweitluo i roi

rhywbeth ar droed (3 8)
8. Dilyn Simon - mae hyd a lied

rddo pan yn feddw (11)
12. Merch ddiffuant? (5)
13. Gweddl'r Arglwydd (5)
14. Y ferch sy'n dod a'r neges (11)
15. Gwneud yn wamal, 0 gesail

Dyfan meddwol heb ddiwedd
ysmala (11)

18. Ffurf ar rediad berf i fynegi
gwahanol adegau (5)

19. NI fentra Islwyn gynnwys
90rthrwm (5)

21. Byw heb twvd am dymor (8)
24. Nod Edgar chwil ar dl gorffen

peint (6)
25. Cawell baban (4)
26 Blwch mawr (4)

AR DRAWS

1 ar draws (1,7) oedd un 0 ddigwyddiadau pwysicaf mls Mawrth: fel y
disgwylid, 9 ar draws 14) wnaeth 27 j lawr (4) 6 i lawr (4', 23 ar draws
(6) a 16 ar draws (8). Wnaeth 27 i lawr 31 ar draws (6) ddim 9 ar draws.

.... . .. .. ........... ... .. .......... .. ......... .. .. .. ... ....... ... ... . ... .. .. . , , .
CYFEIRIAD .
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MANYLION AM DLWS YR ECO
YN Y RHIFYN NESAF - dechreuwch baratoi

blwyddyn 7 yr Ysgol gAm ryfeddol
yn erbyn Ysgol Dyffryn Ogwen yn
ddiweddar. 35-35 oedd y sgor
terfynol. Cafodd Brynrefail 7 cais a
sgoriwyd gan Eifion Williams (4),
Ceiron Owen, Adam Griffiths a
Jason Deemer.

RYGBI. Bu nifer 0 blant ysgolion
cynradd yr ardal yn mynychu cyrsiau
hyfforddi yng Nghlwb Rygbi
Caernarfon. Dewiswyd rhai o'r ardal
i dim ysgolion cynradd Gwynedd a
wnaeth gryn enw iddo'i hun. Mae
rhai o'r bechgyn yn ddisgyblion ym
Mrynrefail erbyn hyn, a chafodd tim

o DRWCH BlEWYN. Daeth Gavin
Roberts yn agos at gael fest ryng
wladol yn dilyn perfformiad glew yn
y gystadleuaeth traws-gwlad
genedlaethol yn Llanidloes. Roedd
78 yn rhedeg ras y bechgynb iau.
llongyfarchiadau i Gavin am orffen
yn yr unfed satle ar ddeg. Yn
anffodus, y deg cyntaf yn unig oedd
yn caeille yn y garfan genedlaethol.
GYMNASTEG. Soniwyd y tro
diwethaf bod Mathew Pike a lucy
Stevens yn cystadlu ym
Mhenc ampwrraeth Eryri yng
Nghaergybi. Cawsant Iwyddiant ac
erbyn hyn maent wedi bod yng
Nghaerdydd yn y Bencampwriaeth
Genedlaethol.

TiM Y FLWYDDYN. Daeth y goron
olaf i dim pel-droed dan 12
IIwyddiannus y lIynedd. Y tim hwn
enillodd gwpan Cymru eu hoedran.
Dyfarwyd tlws 'TIm y Flwyddyn'
trwy Wynedd gyfan iddo. a bu Mr
Holland a Marcus, Keith ac Owain yn
y noson wobrwyo ym Meddgelert i
dderbyn y wobr. Roedd siec yn
ogystal a thlws i'r enillwyr.
Edrychwn ymlaen at weld datblygiad
y tim yma yn ystod gyrfa ysgol vr
hogia.

•

Beth yw'r gwahanlaeth rhwng Trefor
Foulkes ac Alex Ferquson? Mae gan
Trefor Foulkes gyfle am y 'trebl'.
Trefor yw rheolwr tim dartiau Bedol
A. Mae'r frwydr rhyngddyngt a
Halfway Tal-v-sarn yn agos a ffyrnig
ar frig yr ail adran. Bvdd gem olaf y
tvrnor rhyngddynt yn Nhal-y-sarn.
Mae'r Bedol hefyd yn rownd
gynderfynol y cwpan ac yn arwain
y gynghrair 601. 'Pressure', hwnna
ydio!

• •

Llongyfarchiadau I 1010 Evans,
rheolwr Llanber. am ennill "Tlws
Rheolwr y Mis' Cynghrair Fitlock.
Cafodd y tim rediad da yn ddiweddar
mewn gemau cwpan a chynghralr.
Gydag ambell gem mewn lIaw mae
gan y locos gyfle i orffen y tymor
ymhlith y tri uchaf. Fel y lIynedd
mae'r tim yn tueddu i chwarae orau
yn erbyn y timau gorau. Roedd eu
perfformiad yn erbyn Hotspurs
Caergybi 0 safon uchel. Maent yn
haeddu 0 leiaf un cwpan eleni.

Chwaraeon Brynrefail
PEl-DROED. Eleni cafwyd
cynrychiolaeth dda o'r ysgol yng
ngharfannau Gwynedd y gwahanol
oedrannau. Llongyfarchiadau i
Owain Williams. Alistair Addison,
Owain Morris, Dewi Jones, Marcus
Orlik a Gavin Powell.
PEl-FASGED. Mae aelodau'r tim pel
fasged dan 14 oed yn cnoi ei
hewinedd ar hyn 0 bryd, gan eu bod
mor agos i deithio i Gaerdydd i
Bencampwriaeth Cymru. Daeth
Brynrefail yn bencampwyr Gwynedd
trwy guro ysgolion Syr Hugh, Y
Moelwyn, Eirias (Bae Colwyn),
Caergybi (hen ysgol Mr Holland
hyfforddwr y tim), a David Hughes.
Wedyn trechwyd tim gorau cylch yr
hen sir Clwyd, sef Ysgol Dinas Br~n,
Llangollen 0 37-10. Rhaid bellach
ddisgwyl am ganlyniad y gem rhwng
Caergybi ac Ysgol Dewi Sant,
Saltney. Os mai'r Monwysion fydd
yn fuddugol, caiff Brynrefail drip i
Gaerdydd. Os mai Saltney fydd yn
fuddugol bydd angen play-off rhwng
Brynrefail a hwythau.
DAWN YSGRIFENNU. Dros y
misoedd diwethaf bu Cvrndeithas
Bel-droed Cymru ac undeb athrawon
yr NUT yn cynnal cystadleuaeth
'Cicio Hiliaeth 0 Bel-droed'.
Gofynnwyd i blant ysgol lunio
erthygl ar gyfer cylchgrawn
chwaraeon. Aeth disgyblion y
bedwaredd set yn y gwersl Saesneg
ym mlwyddyn 10 ati I ysgrifennu
erthyglau fel rhan o'u maes lIafur.
Buont yn Ilwyddiannus yn y
gystadleuaeth, a bu LOUise
Armstrong, Darren Owen ac
Anthony Foulkes yng Nghaerdydd yn
y seremoni wobrwyo. Diolch iddynt
am dynnu sylw at un 0 agweddau
gwaethat unrhyw gamp.

• •Pigion wrth Basio .

ddynion, dynion hyn a rnerched
yn y ras er mwyn galluogi Clwb
Rhedwyr Eryri i drio ennill un o'r
gwobrau timau.

Ddydd Sadwrn, 18 Ebrill,
bydd Ras y Moelwyn yn
cychwyn 0 Flaenau Ffesriniog, ac
yna'r Sadwm dilynol bydd Ras
Craig Goch yn cael ei chynnal 0

Nebo.
Nos Fawrth, 21 Ebrill, 0

Westy Dolbadarn, Llanberis
bydd y gyntaf 0 rasys mynydd
Cynghrair Nos Fawrth yn
dechrau. Mae'r rhain wedi
profi'n boblogaidd iawn dros y
bJynyddoedd diwethaf gyda
rhwng harmer cant ac wyth deg
o red wyr yn troi allan yn
rheolaidd. Mae hefyd yn rhoi
cyfle da i rai sydd am flasu
rhedeg mynydd am y tro cyntaf,
Bydd saith o'r rasys hyn yn cael
eu cynnal 0 hyn i ganol mis
Go rffennaf.

Ar y Sadwm cyntaf 0 Ebrill bydd
carfan fechan 0 redwyr yn
mentro i srdal Pendle yn Swydd
Gaerhirfryn i gystadlu yn y ras
gyntaf yng nghyfres Pencarnpwr
iaeth Rasys Mynydd Prydain. Y
gobaith yw cael cynrychiolaeth 0

Rasys Ebrill

Ras Moel-y-ci, Rhiwlas
Gyda tyrnor y rasio traws-gwlad
yn dirwyn i ben fe ddaeth yn
amser i'r hogia rhedeg mynydd
chwilio am eu sgidia dringo! Ras
Moel-y-ci yn draddodiadol yw'r
gyntaf 0 rasus mynydd y tyrnor
yn Eryri. Mae'n ras fendigedig i
roi cychwyn da i'r rymor gan nad
yw ond cwta dair milltir 0 hyd,
gyda bron i wyth can troedfedd
o ddringo.

Eleni roedd y grug yn
eithriadol 0 drwchus ac yn
hongian dros y llwybr cyfyng gan
wneud pethau'n bur anodd wrth
ddisgyn o'r copa. Eto'i gyd
llwyddodd James McQueen i
orchfygu'r grog, a'r rhedwyr
era ill, gan dorri'r record am y
cwrs a chyrraedd yn 61 ibentref
Rhiwlas mewn deunaw munud
ae un ar ddeg eiliad. Mae'n
argoeli am dymor cia iawen eto
eleni i Iarnes, sy'n aelod 0 Glwb
Rhedwyr Eryri.
Ynail yn y ras roedd Emlyn

Roberts, 'hen' redwr sydd wedi
bod yn 'gorffwyso' ers rhyw
bedair blynedd ond bellach wedi
ailafael ynddi ac yn brysur
adennill ei ffitrwydd a'i allun
anbygoel i redeg rasus mynydd.
Gwyliwch am yr enw hwn yn
ystod 1998.

Yn yr un ras hefyd daeth Alun
Vaughan 0 Lanberis yn
bedwerydd, canlyniad da iawn 0
gysidro ei fod yn mentro'n 61 am
y tro cyntaf wedi anafiadau.
Dylai eleni fod yn flwyddyn
lwyddiannus iddo yntau hefyd.

leuenctro I' W gweld ar restr
gwaharddiadau'r Gymdeithas Bel
droed. Rhald canmol y Gymdeithas
am ei safiad pendant trwy roi
gwaharddiadau lIym. Gobeithio bydd
y cosbi hwn yn gyson. Rhaid
ystyried beth yw'r drosedd wrth
gwrs. Yr hyn sy'n gwneud i mi
ddweud hyn yw dau achos a gafwyd
yn ddiweddar. Y cyntaf oedd achos
bachgen oedd wedi'i Iorio a thacl
ddrwg yn taflu mwd at y troseddwr;
cafodd gerdyn coch a'i wahardd am
70 diwrnod. Yr ail achos oedd
bachgen a ddyrnodd ei
wrthwynebydd; cafodd gerdyn
coch, ond dim ond 21 diwrnod 0
waharddrad Yn amlwg rud oes
cysondeb 0 fath yn y byd rhwng y
ddau achos.

o siarad a rhai 0 swyddogion
cynghreiriau pel-droed rwyf yn
ymwybodol o'r pryder sydd am y
dirywiad yn ymddygiad rhai 0 dimau
ieuenctid Gogledd Cymru. Mae un
tim wedi'i wahardd 0 Gynghrair
Mon. Byddaf yn cael ambell gais i
ddyfarnu gem, ac yna'r geiriau,
'Rydan ni'n chwarae yn erbyn .... .'.
Wn iddim beth maent yn ei ddisgwyl
yn wahanol gen i i unrhyw
ddyfarnwr arall gan fod y rheolau yn
hollol amlwg. Anghysondeb yw'r
broblem, yn arbennig ynglyn a'r ialth
sy'n dderbyniol ai peidio. Rhaid i
reolwyr y timau roi mwy 0
gefnogaeth i ddyfarnwyr. A ydynt
trwy fod yn ddistaw yn cefnogi
ymddygiad sal au chwaraewyr?
Mae'n amlwg bod y broblem yn
gwaethygu gan mor ami mae enwau

A oes cysondeb?


