
Dau ddyn dewr! Am bump ()'r gloch ar fore oer 0 Chwefror roedd
Gareth Jones a 1010 Roberts yn eu 'shorts' wrth giat Ysgol Brynrefail.
Ond ymhen deuddeg awr byddai'r ddau yn Florida gyda'r criw a
cnillodd wyliau'r Daily Post eleni.

Cewch hanes y daith yn Ilawn ~,mis ncsaf, ond mac'n dda dwcud
bod pawb wcdi dod adrc 'n ddiogcl. Trowch idudalen 12 igael llun
ecscliwsif or criw'n cyrrcdd 'nol yng nghanol y glaw yrnhen yr
wythnos.

Gwyliau Hapus

gair gan Dafydd Iwan (yn
cynnwys atgof 0 Gwynn yn
mynegi ei fod yn dyfaru ei adeg
fel clerc i'r ynadon, yn dyfaru na
fyddai wedi carcharu mwy ar
brotestwyr Cymdeithas yr laith
... am mai dyna oeddynt yn eu
ddymuno mewn gwirionedd)
ynghyd a'r gan werin Titrwrn
Tatrwm. 'Does yr un parti'n
gyflawn heb wledd a chacen a
doedd hwn yn ddim gwahanol.
Roedd clamp 0 gacen gan Ann
'Goat' Uanwnda a chriw'r Anrur
wedi bod yn brysur tu hwnt yn
coginio a darparu'r myrdd 0
ddanteithion eraill - digon i
lenwi un ochr o'r festri.

Bobol am noson dda! Llond
capel 0 hwyl wrth i ni ddal ar y
cyfle i ddangos ein gwcrth
fawrogiad 0 wr arbcnnig iawn.
Fel y dywedodd Dafydd Iwan,
mae athrylith Gwynn i'w weld yn
y modd y mac wedi gwireddu ei
freuddwyd yn Antur Waunfawr
ac yn fwy na hynny yn ei waith
diflino, ysbrydoledig a
diymhongar yn ei gymdogacth.
Ymlaen am y nawdeg rwan!

Roedd Gwynn Davies,
Cadeirydd Antur Waunfawr, yn
dathlu ei ben-blwydd yn 80
mlwydd oed ar Ionawr 19. Heb
yn wybod iddo, roedd parti wedi
cael ei drefnu ar ei gyfer yn festri
Capel Bethel. Ond dyna garnp
oedd cadw'r cyfan yn gyfrinachol
tan y noson fawr! Dwn i ddim
sut y Ilwyddodd pawb i wneud
yn siwr na fyddai Gwynn yn
amau fod dim ar droed.
Noson y parti roedd y festri yn

llawn 0 ffrindiau a theulu'r gwr
a wnaeth gymaint dros yr Antur.
Roedd yntau wedi cael ei
berswadio i fynychu cyfarfod 0
gyfarwyddwyr yr AntUT, ac wedi
ei gyfeirio tua'r festri ar ryw
berwyl. Pan gerddodd i mewn
cod odd pawb a bloeddio canu
'Pen-blwydd Hapus ' iddo.
Roedd yr olwg ar ei wyneb yn
brawf pendant nad oedd
ganddo'r syniad llciaf am y
trefniada u.

Un o'r pen-cynllwynwyr oedd
Rob 'Tan y Fron' ac ef a
gyflwynodd drefn y noson i
Gwynn. Roedd ei gyd-gantorion
o Gor y Waun yno iganu dau o'i
hoff ddamau - er bod yr adran
fas rhywfaint yn wannach nag
arfer (yn 01 Mr Daviesl). Yna
rhannodd John Gwynedd rai
sylwadau aT Gwynn fel Mr Fixit
yr Anrur gyda'i ddawn 0 dderbyn
addewidion am arian 0 bob tu,
ynghyd a rhoi'r bai arno am ei
hudo i dafarnau ('scarcely
believe' John ... ). Cafwyd talwrn
y beirdd gyda dau dim 0 dan
~aPtetniaeth Dofvdd IW9n 9 Met
MllC, a'[ meurvn ct hun Ocrallt
L1Q)'d Owen yn ~QQW u~fn
ru-nynt: 8Yda); H'racth,ncb arfeTol!
Y tl!otuP\!1U Mdli r~f\t'\tll t
WgunFgwr 3000 (er v
ccrovniwru Z bryllllr~l 'cnwcrn
G~X-Olllt)j cwplcd i'r Antur Ole
~ft~lYl\ t ~fM~kGwyt'\n. a.
cnarwvd cvnnvrch WITh fodd y
m~"'ryn " pb"wb ~r~ll QhQnom
yft Wit'.

Canodd ldris (Pigyn Clust)
nnsrn swvnoi sr ei ffidil.
Cyt1wyuQdd Pat anrhc13Olrran yr
Antur i Gwynn n chvtlwvnwvo
Ni1Y1'h&m.lu o nV~\.l iMl11D~YiY~
amAnnwen. I Miweddu c!ltWyd

Emyr Roberts yn son am barti go arbennig
yn Waunfawr

dd HapusPen-BI
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DIOLCH
Dvmuna Haf o Buarthau,
Llanruz ddiolch I'r rhal
hynny 0 dri,;o110n Bro'r
El!() A~lIli wecliu cyf"rannu
Lu~g at l!J'onfg y Nofin
Nodc1cdi~ a wnaerlI yn
.tdiWiiddoT.
Aeth Haf, ynahyd Adwy 0'1
chyd-weitliwyta () GYfi~or
Gwynedd, i gyfiwyno siec 0
£l)~OO lUn~dA1gw,Y:;byty
Gwyt\~dd Ilangor1 lIe )'
defnydwr yr arian i brynu
WI' () gadeiriau esrnwyth
arbenni~ ar gyfer y cleifion
yno. Diolcb 0 galon ; ch'W;
am etch haelioni.

Morwenna Williams
Graig, Marianglas

Ynys Mon LL73 81)F

STRVD I=AWR, LLANBEFlIS 870840

~ phVggod.
Offer pycrgoto

Molchi, cribo B ChlipJO
cwn a chathod
o bob Math

gan Brbenigwyr

avvyd g~ can9henion
Anifeiliaid anwes

GARTH MAELOO
PI!!I C~NTR~AND QROOMINQ SALON

dvweddiad. (Cerrig y Drudion,
Nant Paris)
GOHE6YDD. Mae angen
oo"~bydd ~entrQf yn l'Jant Per:s
9Qn fod Ann Gumberton vn
dvmul'"t~ rk6i' r ~orau ;,r awa:th.
Dlol,.;h iddi am el gvvalth ers tau
hIVI'\~dd. Cysylltwch AIr
golVovddlon os Odllwch gin halDu.
(~~If}

OIOLCH. Dymunfl fryl a Matt
nOlolcn gm vr "~II (j~rd;3u a' r
onrhugion CJ OO~ll)vnIWVO
esnddynt ar ~Yhly;ur uu

NANT PERIS
Ann ~wmbQrton,GWlltlltnlnt

ffOn~(01286) 970~Sg

Annwyl Olygydd,
Tybed a allaf ddeisyfu eich
cymorth fel darllenwyr ar fater
sydd bron yn anhygoel.

Rai blynyddoedd yn 01
roeddwn ar wyliau ger y Rhine
yn yr Alrnaen - a hynny yn fuan
ar 61 i mi golli chwaer a brawd
yn agos i'w gilydd.

Roedd eglwys reit fawr ar
draws y ffordd o'r gwesty, a
byddwn yn troi i mewn yno reit
amI ac yn teirnlo fy mod yn cael
rhyw nerth bob tro yr awn i
mewn.

Ymhen dwy flynedd
penderfynodd y gwr a minnau
fynd i'r un man am wyliau
drachefn a meddyliais yr hoffwn
wneud rhywbeth bach i ddangos
fy ngwerthfawrogiad.

Un 0 fy hoff emynau i yw:
'Yn wylaidd plygu wnawn
I Frenin yr holl fyd . . .'

o waith y diweddar Gwilym R.
Jones. Cefais gyficithiad Saesneg
gan Dewi Jones, Benllech ac un
Almaeneg gan Dilys Jones,
Moelfre. Cefais eu rhoi ar
femrwn ynghyd a'r don Penparc,
a'u fframio yn gelfydd )rng
Nghernaes, Mon.

Cael caniatad parod teulu
Gwilym R. Jones ac yna trwy
gymorth ychydig Saesneg gwr y
gwesty yn yr Almaen, cael
caniatad y Tad oedd rnewn gofal
am yr eglwys a'r mynachdy iddo
dderbyn y memrwn i '\AI
arddangos 0 fewn muriau ei
fynachdy.
Mynd a'r memrwn i'r Almaen

ar fws Cacllci, a'r criw i gyd yn
troi i mewn i'r eglwys a chael

Annwyl Olygyddion,
Mae Cyngor Cyrnuncd
Llanberis yn awyddus i
ddarganfod yr enw Cymraeg
cywir am y ffordd sy'n arwain o'r
Stryd Fawr, Llanberis ir
groesfan ar draws y ffordd fawr
ger y Ian fa . Ers tua chwe blynedd
mae'r cnw HOlley Farm Lane
wedi bod yn ymddangos yn
achlysurol mcwn dogfennau
swyddogol, hyd yn oed gan
Gyngor Gwynedd. Mae'n
hawdd deall pam fod yr cnw hwn
wedi ei ddefnyddio gan fod
Ffenn Fel yr Wyddfa wedi ei
lleoli ar y Ion.

Cyn belled ac y gellir
darganfo d, nid oes enw
'swyddogol' i'r 16n hon. Mae rhai
o drigolion y pentref yn ei
hadnabod fel LOn Plisman, ac
eraill fel Lon Doman. Tybed a
oes gan unrhyw un 0 drigolion
presennol neu rai 0 gyn drigolion
Uanbcris syniad beth yw cnw
cywir y Ion? Mae'r Cyngor yn
awyddus i anfon yr enw
Cymraeg cywir i Gyngor
Gwynedd er rnwyn rhoi diwcdd
ar yr hyn sydd wedi cychwyn
arferiad o'i galw wrth yr cnw
Saesneg.

Gclir cysylltu a'r Clerc neu ag
unrhyw aelod o'r Cyngor gyda
gwybodaeth.

Yr eiddoch ar ran Cyngor
Cymuned Llanberis,

Dafydd Whiteside Thomas
(Clerc)

Bron y Nant
Llanrug

Caemarfon
Ffan: 01286 673515
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EBRILL MAWRTH 20 MAWRTH 30 CWM-Y-GLO Mrs Iris Rowlands
MAl EBRILL 17 EBRILL 27 DEINIOLEN Mr W 0 Roberts
MEHEFIN MAl 22 MEHEFIN 1 BRYNREFAIL Dilys Wyn Morris
GORFFENNAF MEHEFIN 19 MEHEFIN 29 BETHEL Mr Geraint Elis
AWST - - - -
MEDI AWST 28 MEDI 7 DINORWIG Miss Marian Jones
HYDREF MEDI 18 MEDI28 PENISARWAUN Mrs Ann Evans
TACHWEDD HYDREF 16 HYDREF 26 LLANBERIS Mr Gwilym Evans
RHAGFYR TACHWEDD 20 TACHWEDD 30 CAEATHRO Mr Clive James

gwasanaeth byr a chanu yr emyn
yn Gymraeg cyn i'r Tad ei
dderbyn. Erbyn hyn mae yn cacl
ei arddangos gyda rhai 0 luniau
gwerthfawr yr eglwys,

Gwnaeth ffrind frodwaith
gelfydd iawn 0 'r mcmrwn ar
glustog a'i roi yn anrheg i mi.
Bum 0 gwmpas arnryw 0
fudiadau ym Mon yn dweud y
stori uchod gyda Ilawer 0 luniau
a'r glustog ayyb.

Wei, dyma neges y truth
uchod:

Gofynnodd ffrind i mi, sef y
ddiweddar Mrs Megan Williams,
Ty'n Rhos, Rhosbodrual a
gawsai fenthyg y 'srwff i gyd iddi
hi gael rhoi sgwrs am y
digwyddiad mewn cyfarfod yng
Nghapel Scilo (rwy'n meddwl)
Cacmarfon. Aeth Megan yn
wael ac aed a hi i'r ysbyty ac ni
ddaeth yn 61. Mae'r tculu wedi
fy sicrhau na weJwyd gorllyw o'r
lluniau na'r glustog ar 01 iddi
fynd.
Tybed a allai rhywun roi

unrhyw olcuni ar y mater -a fu
Megan yn rhoi sgwrs i ryw
gymdeithas? Tybed a oedd hi
wedi rhoi eu benrhyg irywun aral
I? A oes rhywun wedi eu gweld
yn rhywle?

Buaswn yn dra diolchgar am
unrhyw wybodaeth. Nid oes fawr
o werth ariannol iddyn t - ond
mae gwerth sentimental mawr
ynddynt i mi.
Gyda diolch,
Yn gywir

IDYDDIAD A LLEOLIAD PLYGU'R ECO
Trefnydd PIYJlu:Mrs Shioned Griffith, Pantafon, Waunfawr, (01286) 650570
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E-bost: ecorwyddfa@AOL.com
GOl YGYDD CHWARAEON
Richard LI. Jones, 5 Y oeer. Bethel.
(01248) 670115
DYDDIADUR Y MIS
Mrs Margaret Cynfi Griffith, Cyntl,
Deiniolen (870394)
FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
Llanrug (677263)
DATBl YGU llUNIAU
Bryn Jones. Elidir, Alit Dewr,
Bangor (01248) 353337 neu 871925
TREFNYDD HYSBYSEBION
John Roberts. Bedw Gwvruon.
Llanrug (675605)
TREFNYDD BWNDElU
Jean Jones, Cesail v Mynydd,
Deiniolen (871550)
TREFNYDD ARIANNOl
Goronwy Hughes, Eithinog 14 Afon
Rhos. Llanrug (674839)
TREFNYDD GWERTHIANT POST
Mrs Olwen Llywelyn. Pant Afon Bach,
Llanrug (650200)
TREFNYDD PLYGU
Shioned Gnffuh (650570)

GOHEBWYR PENTREFI
BETHEL: Geraint Elis. Cilgeran
(01248 670726)
BRYNREFAIL: Mrs Lowri Prys Roberts·
Williams. Godre'r Coed {8705S0)
CAEATHRO: Clive James, Hafan. Bryn
Gwna (677438)
CEUNANT: Trystan a Sioned Larson,
Bodafon, Ceunant (650799)
CWM·Y·GLO: Mrs Iris Rowlands,
Glanrafon (872275)
OEINIOLEN: W O. Williams,
6 Rhydfadog, Delniolen (871259)
OINORWIG' Marian Jones, MI"alll,
7 Bro E'lid... D,norw;e (8702921
LLANBERIS. Gwyneth 9C Eifion

R9PQrl~1 ~~ltyy"~ryrr(6701::111
llANRUG: tryl Roberts 3 Brvn
Mo~lvl'l ({:;7h~QA.1
NANT PERIS: Ann c;...mpvr ~\l111
nwesreur tint (670355)
PtNI~AQWAUIlJ: Urs A.nn ~v..n...

~y~h~rtl1 107,10 (I
TAN V CO~OI MllJft A"Wftfo Ptlrrv.
Aol'y.B'yn I07i~7QI
VVAUNfAWft: Mrs Ndn "OOQrl!;.
Pl\n+tlf()n WaunlBwr (QbOb'Ol

SWYDDOGION A GOHEBWYR

Golygyddol:
JOHN PRITCHARD

CILFYNYDD, LLANBERIS
FfOn: (01286) 872390

IWAN ROBERTS
LLEIFIOR, LLANRUG

FtOn: (01286) 675649

Cadeirydd Pwyllgor Llywio:
ARWEL JONES

CAE EBONI, PENISARWAUN
FtOn: (01286) 871274

Rhit 265
MAWRTH 2000

Argraffwyd gan Wasg Gwynedd
Cibyn, Caernarion

Cydnabyddir cefnogseth
Bwrd'd yr faith Gymraeg
i'r cyhoeddiad hwn.
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rwy 'n siwr eu bod wedi
mwynhau's samwn bJasus a
baratodd,' meddai llefarydd ar
ran S4C. 'Diolch i bawb yn
Tesco Caemarfon am y croeso a
diolch arbennig i bawb wnaeth
ddod draw i weld Dudley.'

Mae cyfres ddiweddaraf
Dudley yn cael ei darlledu ar hyn
o bryd ar S4C ar nosweithiau
Llun, a bydd cyfres newydd gan
y cogydd talentog yn cyrraedd y
sgrin fach yn gynnar yn y
flwyddyn 2001.

Mae Dudley ar daith 0
amgylch siopau Tesco Cymru.
Trefnwyd y daith gan S4C, ac fe
gynhyrchwyd cardiau rysait
arbennig sy'n cael eu dosbarthu
yn ystod y daith.

Cafodd bachgen ifanc ifanc 0

Lanberis, sy'n ffan mawr o'r
cogydd Dudley, gyfle i'w
gyfarfod mewn sesiwn goginio
arbennig yn siop Tesco,
Caem.arfon yn ddiweddar.

Roedd Shane Jones (6 oed) a'i
chwaer Kimberley (4 oed) sy'n
ddisgyblion yn Ysgol Dolbadam,
wedi teithio yr holl ffordd i
Gaernarfon gyda'u marn,
Wendy, i weld Dudley yn
coginio. Roedd y ddau wedi
gwirioni 0 gael y cyfle i gyfarfod
a Dudley, ac i flasu dipyn o'r
pryd bendigedig a oedd wedi ei
baratoi gan ddefnyddio bwydydd
Cymreig.

CMi roedd yn braf eu gweld yn
mwynhau cwmni Dudley, ac

Cael BIas ar Fwyd Dudley

---- ---------
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Cofiweh gael eieh toeyn
Bydd Cyngor Gwynedd yn dosbarthu tocynnau teithio rhad
eleni eto. Mae trefniadau wedi eu gwneud i'w dosbarthu ym
mhentrefi'r fro ar y dyddiadau isod. Cofiwch fanteisio ar y
cynnig hwn os oes gennych hawl i'r tocyn. Bydd yn golygu
cryn arbediad ar bris arferol teithiau bws. Mynnwch eich
tocyn.

Hefyd, cafwyd cystadlu ar y
pryd - fel cwblbau lim rig.
Roedd yna gystadleuaeth sgorio
goliau, gyyda Gwilym Evans yn
gol Dyffryn Peris a Michael
Griffiths yn saethu tuag at gol
Llanarth. leuan Morris
(Deiniolen) wnaeth gynrychioli
DyfIryn Peris yn y gystadleuaeth
'carioci' ac er mai TRYD~R
yw Dafydd Hughes wrth ei
alwedigaeth, bu'n rbaid iddo fo
newid olwyn car!
Er mai colli 0 drwch blewyn a

wnaetb tim Dyffryn Peris yn
erbyn tim Llanarth, cewch
farnu'r cystadlu drosoch eich
hunain pan ddarlledir y rhaglen
ar nos Sadwm ar S4C. Cyd
lynydd tim Dyffryn Peris oedd
Annette Bryn Parri a rhoddwyd
gwobr 0 £500 tuag at apel Eilir
Willians, Dciniolen. Dymuna
rhieni Eihr, Mr a Mrs Dafydd
Wyn Williams, 1 Pen tre Helen
ddiolch yn fawr iawn i'r
cystadlcuwyr am eu haelioni.

Yn gynnar ddydd Sadwrn, 29
Ionawr, aeth dau lond bws 0
ddoniau Dyffiyn Peris ynghyd
a 'u cefnogwyr istiwdio HTV yng
Nghroes Cwrlwys, Caerdydd i
gyrnryd rhan mewn cyfres deledu
sydd cisoes wedi cychwyn ar S4C
- 'Am y Gorau'. A dweud y
gwir, roedd hi'n rhy gynnar i
aelod TRYDANOL 0 Gor
Meibion Dyffryn Pens: ond dyna
fo, efallai mai cloc TRYDAN
oedd i fod i'w ddeffro!

Ar 01 ymarfer yn y pnawn,
cafodd y rhaglen ei recordio
gyda'r nos. Yn cynrychioli
Dyffryn Peris roedd Cor
Meibion Dyffryn Peris a Mari
Wyn (Llanberis) yn canu can
allan 0 sioe gerdd. Cafwyd
deuawd cornet gan Arwel
Williams a Jenny Lynne Morris
(Deiniolen), ac unawd piano gan
Sian Wyn Rees (Caemarfon).
Cafwyd eitem gan gor plant a
lluniwyd trefniant blodau
arbennig iawn gan Pat, Crefftau
Cae Coch (Llanberis).

D n Peris a'r Cylch
'Am y Gorau'



Ar ~99r t,rwy1r llwyddyn ar
gyfer priodasau. dathliadau.
bedydd, pen blwydd a phob
achlysur arlJ@nnigara". Gallwn
drelnu adloniant - disgo

Cl.Y.y.b.
Bwrdd Pwl ar gael.

6wydlen 6ar a Restaurant.
Ma@gennym bellach drwvdded

lawn ty tafarn.
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Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

unwaith erioed roedd Myra, y
wraig, wedi ei chyfarfod hi, pan
ddaeth hi acw hefo paced 0
'grearn crackers' fel presant
priodas i ni - 'gin John a fi'.
Bore'r c'nebrwn daeth John acw,
gan ofyn i Myra 'fasach chi yn
licio dwad i g'nebrwn mam?'
'Ond, John,' medda Myra,
'diolch iti ond doeddwn i ddim
yn nabod dy fam yn dda iawn -
gwaetha'r modd.' 'Na, plis
dowch,' crefodd John, ac fe
ufuddhaodd Myra ac fe aeth i
dalu'r gymwynas ola a Lusa Cefn
Bach. Erbyn deall, roedd John
wedi ordro llond maes parcio 0
geir ac roedd o'n mynd 0
gwmpas y pentra i chwilio am
wirfoddolwyr i 'w llenwi. Do, mi
gafodd Lusa Cefn Bach
g'nebrwn reit barchus -
c'nebrwn go fawr hefyd.

Mi gafodd John g'nebrwn
eitha parchus hefyd. Roedd
pawb yn 'i nabod 0 - roedd
John yn gymeriad oherwydd ei
ddiniweidrwydd. Wrth ddilyn yr
hers i fynwent Uanddeiniolen,
fedrwn i ddim llai na gwenu a
gollwng deigryn yr un pryd, 0
gofio geiriau John pan oeddan
ni'n chware c'nebrwn ers talwm.
'Dwi ddim yo chwarae os na cha'
i fod yn hers.' Do, mi gafodd
John fod ar y blaen y diwmod
hwnnw.

Glanhau i fusnesau a chartrefi
Koith ROGS HughGA

1 Ca@N8lNydd, Llanrug

(01286) 674416 "AU (07880) 847161

GlANHAWYR CARPEDI
a POLSTRI

Ffon: (01248) 671170 • Symudoh 0468 452763

GWYLIWCH AM EIN PRISIAU
ARBENNIG AM WYN LLEOL

PORC LLEOL

OEN CYMREIG LLEOL CYFAN

gafodd Lusa ar 61 ei gwr. Ar
ddiwmod ei ch'nebrwn fedrwn i
ddim peidio a chotio am y
cerdyn hwnnw a anfonodd Arfor
a minnau i Lusa 0 Landudno.
Roedd gan Lusa g'neithar yn
byw yo Llandudno - Margaret
oedd ei henw - hanner Saesnes,
oherwydd iddi briodi a Sais ar 01
iddi golli ei gWr cynta. Cerdyn
post a llun pier Uandudno oedd
0, ac fe sgrifennwyd arno
'Coming over on Thursday -
1.00 bus - Love Margaret.' Ben
bore'r dydd Iau hwnnw roedd
Lusa yn Siop James yn prynu
pwysi 0 'boiled ham' a thomatos,
tuniau ffrwythau a theisennau.
Roedd yr 'order' yn ddigon i
wneud te-parti i holl blant y
pentra, a James Davies yn
rhwbio'i ddwylo'n dwll 0 wneud
busnas mor dda mor gynnar yn
y bora. Bu disgwyl a disgwyl,
berwi ac ail ferwi'r tegell, ond
wrth gwrs, nid ymdddangosodd
yr annwyl gyfnither Margaret.
Bu Lusa yn y giat 16n drwy'r
pnawn yn holi pawb a basiai
heibio, ac erbyn adeg paratoi'r
swper-chwarel roedd hi'n dechra
rhedeg ar ei theulu. Bu'n rhaid
i John anghofio sut flas oedd ar
bysgodyn am sbel a dywedir iddo
fynd i'r chwarel am gyfnod go hir
hefo brechdana ham, ac wrth
gwrs, roedd 0 wrth ei fodd hefo'r
tomatos - roedd unrhyw beth
coch yo wledd i John.

Newydd briodi yr oeddwn i
pan fu farw Lusa. Yn wir

y to mewn sgidia-dal-adar a
gosod sach gwlyb llawn 0 wellt ar
y corn. Gwnaem hyn yo Y gaeaf.
Dringo i'r grib a gosod y sach ar
y corn. Yna wardio'n dawel yng
ngwaelod y cae. Ymhen tua
ugain munud fe ymddangosai
Bob, Lusa a John ar stepan y
drws yn gor 0 beswch, a chwmwl
o fwg yn eu dilyn o'r 'Imperial'.

Bob oedd y cynta 0 driawd
Cefn Bach i ymadael a'r fuchedd
hon. Bu 'n diodde am fisoedd ac
yn ystod ei ddyddiau olaf, yn
unol a thraddodiad yr ardal,
arferai cymdogion caredig aros
car eu tracd nos', fel y gallai John
a Lusa gael noson 0 orffwys. Er
y trisrwch, deuai gwen i wyneb y
cymdogion wrth ddisgrifior
sefyllfa yn siarnbar Cefn Bach.
Bob Dan yn yrnladd am ei oriau
olaf ac yn y grog-lofft, John yn
belen gron 0 bymtheg ston, yn
chwymu fel tarw dyflwydd yng
nghesail Lusa, a ocdd bron yr un
siap corfIorol a'i mab. 0 dan y
gwely wcnscot, yn ychwanegol at
y pot-taro-deigryn roedd 'na
gryn ddwsin 0 boteli Vimto.
Roedd hi'n arferiad gao John i
yfed potel gyfa 0 Virnto eyn
mynd i'r ciando bob nos. Doedd
lemoned nac unrhyw ddiod 0 liw
arall ddirn ar y 'menu' 0 gwbwl
- rhaid oedd i'r diod fod 0 liw
coch. Yn wir, pan ddeuai'r
achlysur iJohn fynd at y doctor
a hwnnw yn paratoi potcl 0 ffisyg
iddo - chymerai John 'r un
gegiad ohono os nad oedd 0'0

ffisyg coch.
Rhyw gwta ddwy Oynedd a
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Roedd Bob Dan 0 natur vr un•
mor wyllt a'i fab, a dyna pam y
byddcn ni hogia direidus Bethel
yo tueddu i gnocio drws Cefn
Bach yn amlach na thai eraill y
pentra, oherwydd mi fyddai gan
Bob Dan yr cgni i redeg ar ein
hoJau drwy'r gyda'r nos. Roedd
tap dwr Cefn Bach oddi allan i'r
cy, ac ar noson rewllyd, mi
fyddai'n arferiad ganddon ni
droi'r tap ymlaen, gyda'r
canlyniad y byddai 'na lyn 0 rew
o flacn drws Cefn Bach pan
ruthrai John a'i dad o'r tY i ddal
y tren chwarel yn y bore. Wrth
gwrs, rydi rhedeg yn wyllt ar rew
hefo sgidia-hoelion-mawr cyn i'r
dydd wawrio ddim yn beth doeth
i ddau go drwsgwl ei wneud.

Ond Bob Dan gafodd y gair
ola. Roedd 0 wedi cuddio yn
nhalcen y tY un noson rewllyd
hefo tywel gwlyb i ddisgwyl y
giang ohonom oedd yn dod adra
or YMCA. Oherwydd y
tymheredd roedd y rywel gwlyb
wedi rhewi'n gom a, choeliwch
ti, mae cael swadan hefo tywel
wedi rhewi ar eich gwar yn
uffernol 0 bocnus. Dwi'n eofio y
geinau a glywais yo nrarna'r
tywyllwch ar y noson rewllyd
honno hyd heddiw - 'Chdi sv'•
wrthi'r dia ..vl, 'nei di ddim erc 'n
fuan iawn.' Gwir a lefarodd,
wnaethon ni ddim troi tap dwr
Cefn Bach ar noson rewllyd
wedyn.

Ond fe wnncd rriciau eraill :1
tnculu Cctn Bach. Oan mai
bwthyn uncorn, unllawr oedd 0,

tasg hawdd ocdd dringo i ben

Mae hanes teulu Cefn Bach yn parhau ymis yma. Yn y rhan
gyntaf a ymddangosodd y mis diwethaf fe fu gwall teipio -
gwall oedd yn newid ystyr rhan o'r stori'n llwyr. Dyma'r
paragraff fel yr oedd 0 i fod:

Y cof eynta' sy' gen i0 John ydi'r diwrnod y buom ni yn chwarae
c:nebrwn. Mynd yr ocd dan ni yn un rhes 0 hogiau, gan ddilyn ein
gilydd yn barchus drist igladdu rhyw druan dychmygol mcwn hen
foes sgidia. Ceir c'nebrwn oeddan ni, ond mi lyncodd John ful gan
brotestio - 'Dwi ddim yn chwarae os na cha i fod yn hers.' Wrth
gwrs o'r foment angladdol hanna fe gafodd John yr enw barddol
- 'John Hers' - enw a achosodd gryn boendod i'w fam. 'Dwi'n
methu .dallt pam rydach chi'n galw John bach 'cw yn John Hers,'
rneddai, 'hen enw gwirion.' Ymddiheurwn am y gwall.

John Cefn Bach (parhad)



Sinead C. Jones, 11 Ffordd Cibyn,
Caernarfon. Enillydd Tarian Cofeb
Mr C.T. Jones, O.B.St.J. 1998.
Oerbyniodd dlws am bresenoldeb
Ilawn yn nosbarth Cymorth
Cyntaf1999 gan y Comisivnvad
Mrs Gwenan Watkins, R.G.N.,

O.S.St.J.

DYMUNA Bethan a Macari dd.olch
o waelod calon I berthnasau a
ffrindiau am yr holl anrhegion a
chardiau a gawsant ar achlysur eu
dvweddiad yn ddiweddar. Diolch
yn fawr iawn.
MARWOLAETH Bu farw Buddug
lolen Griffiths ar Ragfyr 23, 1999.
Yr oedd yn ferch i Mr a Mrs J.E.
Griffith. Bryn Du, Clwt-v-bont ac
yn chwaer i Ifan, Elwyn ac Aled.
Ar 61 bod yn Ysgol Brynrefail a'r
Coleg Normal aeth yn brifathrawes
i Ysgol yr Hafod, Llanerfyl, Sir
Drefaldwyn. Priododd ~ Emrys
Griffiths ae ymsefydlodd yn
Garthllwyd, Llanfaireaereinion
Cadwodd gysylltiad agos a
Oaimolen a'r cvlch a chvfrannodd
yn ami i Eco'r Wyddfa.

PLAID CYMRU. Enillwyr Clwb 100
mis lonawr oedd (10: Mrs Doris
Owen, 6 Pentre Helen; £5: Mr
Deimot Wiliams, 32 Hafod Oleu.
Enillwyr mis Chwefror oedd: £ 10:
MISS Eleri Llwyn Jones, 1 Ty'r
Faenol, Clwt-v-bont: £5: Mrs
Helen Sutherland, Pen y Bont.
DIOLCH. Dymuna Robert Owen ac
Eleanor May Williams, 41
Rhydfadog ddiolch 0 galon i bawb
am yr holl gardiau a'r anrhegion a
gawsant ar achtvsur eu Priodas
Aur ar 4 0 Chwefror. Cafwyd
gwledd ardderchog yng Nghlwb
Cymdeithasol Llanberis i ddathlu'r
achlysur.

Cyflwynwyd Tarian Cofeb Mr C. T.
Jones, O.B.St.J. i Julie Ann Jones,
59 Pentre Helen am y mwyaf 0
oriau 0 wasanaeth 8wirfoddol yn
vstod 7999 gan y Comistvnvdd
Mrs Gwenan Watkins. R G N .

O.S.St.J.

PARe PADARN, LLANBERIS (870922)
(Ar a"~'d)'dd S~1'w d)'ad LI'ffl ) 'I )'sroa y gaeaj)

IVOR STUDLEY;; KEITH ANDREW
KEITH BOWEN !! ROB PIERCY

Nif5r hslasth 0 lunlau ar werth
Dem:) Gan~yn ~ynn~i

GWASANAETH FFRAMIO LLUNIAU
Al'benigwyr gl' fTl'Gmiogwaith adau {I nodwydd

Flon: (01fBB) 870f53

Mao'r gWOGtyyn darparu ar gyfor Priodasau,
Pdrt'ion, natnuanau de ncnlvsurun Arbgnnig

Cvfleu~terHU Cvnhadleddau a Phwvllgorau
Bwydlen B~ra Chinio Dydd Sui

x

LLANBERIS

Margaret E. Jones, Margaret
Roberts a Buddu9 Jones a wnaeth
y te ae enillwyd y raffl aan Mesan
Morris.
U~DD ST lOAN. Nos I=awrth. 11
lonawr yn ystod archwiliad gan y

mawr.

Rhai 0 gadlanciau Urdd St. loan Deinioien a dderbyniodd dystysgrif
Cymorth Cyntaf.

MERCHED Y WAWR. Cynhaliwyd 'County Staff' derbyniodd y rhai
cyfarfod 0 Ferched y Wawr nos isod dystysgrif Cymorth Cyntaf
Lun, Chwefror 21. Da oedd gweld gan y Comisiynydd Mrs Gwenan
fod lIawer o'r aelodau yn 61 wedi Watkins R.G ..N., O.S.St.J.
gwaeledd a dymunwyd gwellhad Tystysgrif Hvn: Alison V. Jones,
buan i rai oedd yn dal yn wael. Braf Julie Ann Jones. Sinead C. Jones,
oedd derbyn cyfarchion i ni yr holl Ffion Haf Jones, Collette Williams,
ffordd 0 Awstralia oddi wrth ein Michael J. Jones.
hysgrifennydd, lona Richards. leuengaf (Action Pack): Laura W.

Mae gennym nifer 0 Hughes, Christina Lacey, Deborah
ddigwyddiadau i edrych ymlaen L. Lloyd, Emma C. Lloyd, Mathew
atynt yn ystod y misoedd nesaf, fel J. Humphries, Jonathan A. Cyster,
y Swper Gwyl Ddewi yn Macsen, Antonio M. Spaini.
Caernarfon ar Fawrth 3; Sloe
Ffasiwn yng Ngwesty'r Celt ar
Ebrill 5 a chinro 'r Llywydd
Cenedlaethol yng Ngwesty St.
Sior, Llandudno ar Ebrlll 1 5.

Ar Fai 13 cynhelir Gwyl y Pum
Rhanbarth ym Mangor ac ar
Orffennaf 15 bydd trip i'r
Wyddgrug gydag Aled Lloyd
Davies yn ein tywys 0 gwmpas
lleoedd 0 ddiddordeb yn y dref.

Gwr gwadd y noson oedd Y
Prifardd leuan Wyn, Bethesda a
thestun ei sgwrs oedd
'Tywysogesau Uanfaes a Garth
Celyn'. Gwragedd Llewelyn Fawr,
y Tywysog Dafydd a Llewelyn ein
Llyw Olaf oedd Siwan, Senena ac
Eleanor, a'r tair wedi eu claddu yn
Llanfaes. Bu bron i'w hanes fynd
ar goll, ond diolch I haneswyr ein
dyddiau ni, a chof cenedl.
dioqelwvd eu stori dnst ar ein cyfer
ninnau. Cafwyd noson 0 fwynhad

•
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W. O. WiUlams, 6 Rhydfadog. Ff6n: (01286) 871259 J
Mi ddaeth acw y diwmod 0 'r blaen,
ac rwyf wedi cael golwg ami. Bydd
angen edrych arni etc dros y
misoedd nesaf yrna , gan fod
rhywrai'n disgwyl i chi a minnau
ddcud be da ni'n ei feddwl ohoni.
Rhyw ugain rudalen sydd i'r

ddogfen 'Eglwys Unedig Cymru: Y
Ffordd Yrnlaen'. Ond bydd mwy 0

egni ac arnser yn cacl ci dreulio'n
trafod hon na dim arall yn ein
heglwysi dros y rmsoedd nesaf. Mae
disgwyl i'r cglwysi a'r enwadau
gyflwyno eu hymateb terfynol i'r
argymhellion erbyn Gorffennaf
2001. Bydd y pwyllgorau sydd wedi
lIunio'r ddogfen yn ail yrngynnull
wedyn i bendcrfynu'r cam nesaf.

Does gen i fawr 1'w ddweud dros
uno'r enwadau. A fedra 1 ddim bod
yn frwd dros ddod a'r pedwar enwad
anghydffurfiol at ei gilydd i greu
Eglwys Unedig Cymru. Fydd uno
pcdwar corff sy'n gwaelu a rnarw
drum yn creu corff newydd byw ac
iach. Fydd uno'r cnwadau ddim yn
golygu y bydd gennym well eglwys.

Ond rwyf 0 blaid cydweithio'n
lleol rhwng yr eglwysi. Ers un
mlynedd ar ddeg yr wyf wcdi cael
profiad personol o'r fath gydwcithio
yn Neiniolen. Ac rnae'r cydweithio
yo hwylus a didrafferth Dydi 0 drum
yn berflaith, a dydi popeth yr ydym
wedi ci wncud wrth glosio at ein
gilydd fcl cglwysi ddim wcdi bod
wrth fodd powb. Ond mac yna
ysbryd da, a'r ddwy eglwys yn
cydaddoli 'n gyson ac yn
cydweithio'n 11wyddi ann us.

Bydd raid i ninnau ysryried dogfen
yr Eglwys Unedig. Ond cyn mynd au
i wneud hynny rwyf eisiau canmol
eglwysi fy ngofaJaeth (sydd hefyd yn
cynnwys Capel Coch a Rehoboth).
Dod yma woes i yo 1988 fel olynydd
i'r Parchg Trefor Lewi«. Presbyreriad
ydi 0 ac Annibynnwr ydw i. Hyd y
gwn i,dyrna'r ofalaeth fro gyntaf yng
Nghymru 1alw gwcirndog 0 enwad
arall ar yrnadawiad y cynwcmidog.

Chafodd yr eglwysi fawr 0 glod am
hyn yo 1988 nac ers hynny.
Doeddan nhw ddim yn disgwyl cael
eu canmol, Ond hefo'r holl son am
uno, dyrna gyfle da i gydnabod y
peth.

"

Un funud fach ...
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ei gynnwys ar ran Cyngor
Cymuned Llanberis yn holi
ynglyn ag enw cywir y Ion fechan
sy'n arwain o'r Stryd Fawr yn
Llanberis heibio idy y golygydd
i'r man croesi ar y ffordd fawr.
Fel yr eglura'r llythyr, mae tuedd
yn ystod y misoedd diwethaf i'r
enw hwn ddechrau cael ei
ddefnyddio ar ddogfennau
swyddogol, hyd yn oed gan
Gyngor Gwynedd. Mae'r
Cyngor Cymuned yn hynod
awyddus i ddarganfod yr enw
Cyrnraeg cywir am y Ion. Ar
wahanol gyfnodau cafodd ei galw
yn LOn Plisman - yn 01 rhai, am
fod plisman wedi bod yn byw
ami rywdro tua chyfnod yr Ail
Ryfel Byd. Roedd eraill 0
drigolion Llanberis yn ei galw yn
LOn Doman, oherwydd ei bod
yn arwain o'r pentref i'r lanfa, ac
yno, ar Ian y llyn, y byddid yn
arllwys gwastraff rhai 0 dai'r
pentref ar un cyfnod!

Os defnyddir yr enw Saesneg
hwn yo ddigon arnl ar
ddogfennau swyddogol, y perygJ
yw iddo gael ei dderbyn ar
fapiau, yn union fel a
ddigwyddodd i Fwlch Maesgwrn
pan aeth yn erchyllbeth 0
Telegraph Pole Valley. Felly,
drigolion Llanberis, beth ydi'r
enw cywir - yr enw Cymraeg
cywir am y Ion?

Yn ystod y mis hefyd
derbyniais gopiau 0 'Atgofion am
Ddeiniolen' a (Hanes Capel Tall Y
Coed, Llanrug'. Mwy am y rheini
yn y rhifynnau nesaf gobeithio.
Yn y cyfamser, daliwch i
chwilota - yn enwedig am y
ddau destun 0 Lanberis - ond
anfonwch unrhyw ymholiad neu
wybodaetb perthnasol i hanes y
fro i Dafydd Whiteside Thomas,
Bron y Nant, Llanrug,
Caernarfon (Ffon: 01286
673515).'Honey Farm Lene'

Yn y rhifyn hwn mac llythyr wedi

Alltudion Amer ica
Yn dilyn cyhoeddi'r llun yn y
rhifyn diwcthaf o'r 'Eco' 0 dorf
o bobl o'r tu allan i Gapel Coch,
Llanberis, daeth galwad ffon yn
adrodd fod y llun gwreiddiol gan
y galwr, ac mai Cymdeithas
Lenyddol Capel Coch yn 1895
a ddarlunir.

Joseph Parry yn Uanberis
Noson cyn i'r ertbygl hon gael ei
hysgrifennu a'i hanfon i'r :Wasg
daeth galwad Won oddi wrth Ken
Jones, Llanberis yn holi a
wyddwn am gysylltiad Joseph
Parry, y cerddor, a Llanberis.
Roedd Ken wedi sylwi fod y Dr
Joseph Parry a'i fab yn aros yn y
Medical Hall, Llanberis ar noson
cyfrifiad 1881, acyn ceisio dyfalu
pam. Yn ystod y flwyddyn honno
y sefydlodd Goleg Cerdd
Annibynnol yn Abertawe, hyn yn
dilyn ei 'ymadawiad' disymwth 0
Goleg y Brifysgol Aberystwyth.
Yr oedd hefyd yn organydd
cyflogedig Capel Ebenezer yn y
dref honno. Un myfyriwr 0
ogledd Cyrnru oedd wedi
cofrestru yn y Coleg Cerdd hwn
yn Abertawem a hwnnw yn
fachgen 0 Lanberis, sef David
Manllwyd Jones. Tybed a ddaeth
Joseph Parry iI .anberis yn ystod
1881 i gynnal cyngerdd - yng
nghapel yr Annibynwyr neu yn y
Neuadd - oherwydd ei
gysylltiadau a'r myfyriwr ifanc.
Dyna'r wybodaeth fel y'i cefais

dros y ffon. Mae Ken eisoes yo
ceisio darganfod mwy o'r hanes,
ond os oes rhywrai ymhlith y
darllenwyr a mwy 0 wybodaeth
- yn enwedig am David
Manllwyd - yna peidiwch ag
cedi rhag cysylltu, er mwyn cael
darlun llawn o'r ymweliad i'w
adrodd yn y rhifyn nesaf.
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oherwydd ei ddileit mawr mewn
hela; ac i ddilyn y gamp honno,
rhaid oedd i 'Nimrod' deithio i
diroedd brasach canolbarth
Lloegr, Roedd yo ddilynwr brwd
o helfa'r Quorn yn Swydd
Leicester, a llawer 0 rai eraill yo
Amwythig a siroedd cyfagos.
Erbyn 1819 yr oedd wedi gadael
Caernarfon a symud i swydd
Amwythig. Mae'n debyg iddo
ddod yn berchen peth arian rua'r
cyfnod hwn yn dilyn marwolaeth
ei fam, yr hwn a'i gwnai'n
annibynnol ar ei deulu yng
nghyfraith, ond roedd wedi
colli'r cyfan erbyn tua 1822.

Roedd eisoes wedi bod yn
ysgrifennu i wahanol gylch
gronau ar desrunau yn ymwneud
a helwriaeth, ac yn 1822
dechreuodd ysgrifennu'n
rheolaidd i'r 'Sporting Magazine J.

Roedd ei ysgrifau mor
boblogaidd fel y cynyddodd
cylchrediad y cylchgrawn, ac fe'i
cyflogwyd gan y perchnogion.

Prin yw'r son sydd ganddo am
ei gyfnod yng Nghacrnarfon.
Byddai wedi bod yn ddiddorol
cael disgrifiadau 0 bendefigion yr
ardal ganddo; ond yr oedd ei fryd
ar ddilyn meysydd brasach yn
Lloegr, a chyfeiriadau dilornus
gan mwyaf a geir ganddo am
Gymru, yn enwedig am Sir
Gaernarfon - (that wild Welsh
COU'llY' fel y cyfeiria ati yn ystod
ei gyfnod 0 'alltudiaeth' yma. Er
hynny, fe'i cyfrifir yn awdurdod
ar faterion yn ymwneud a hela a
rasio ccffylau, ac y rnac'n rhoi
darlun diddorol, os unochrog, 0
ddosbarth y tirfeddianwyr yng
Nghymru yn ystod cyfnod ei
lencyndod.

Deuthum ar draws yr enw
oherwydd iddo fyw am gyfnod
byr - chwe mlynedd ar y mwyaf
- yn agos iawn i fro'r 'Eco'.
Rhwng tua 1813 a 1819 roedd
wedi eartrefu yn y Ty Gwyn,
Llanbeblig. Fferm ar gyrion tref
Caernarfon, gyda thir yn
ymestyn i lannau afon Saint
oedd Ty Gwyn bryd hynny.
Erbyn heddiw, mae yng nghanol
y stad enfawr 0 dai cyngor sy'n
ymestyn 0 Ffordd Llanberis i
gefn mynwent Llanbeblig. I'r
dilynwyr pel-droed yn eich plith,
tu eefn i'r Ty Gwyn yr oedd eae
ehwarae Caernarfon United.
Mae'r cy hefyd wedi ei amlygu yn
y gyfres gomedi "C'rnon
Midffild' .

Teulu'r Wynniaid 0 Beniarth
oedd perehnogion Ty Gwyn yn
y eyfnod hwn, ac yr oedd
'Nimrod', neu a rhoi iddo ei enw
cywir - Charles James Apperley
- wedi priodi un 0 ferched y
Wynniaid, ac yn byw yno gan
weithredu fel asiant i'w frawd
yng nghyfraith.

Un 0 ardal Wrecsam oedd yn
wreiddiol, ond nid oes sicrwydd
a oedd yn gallu Cymraeg. 0
ddar11en ei hunangofiant (My
Life arid Tittles', tuedd sydd
ganddo i wfftio at y Cymry
ofergoelus. Bu'n byw ar nawdd
ei deulu yng nghyfraith am amser
hir, heb feddwl am alwedigaeth
a roddai iddo gyflog i gadw'i
deulu. Mac ei frawd yng
nghyfraith yn anobeithio ynglyn
ag ef tra'n byw yn Llanbeblig, ac
y mae rhai o'i lythyrau ar gael
sy'n dangos nad oedd ganddo
fawr 0 ymddiriedaeth ynddo Icl
asiant. Credai ei fod yn absennol
o'i waith yn ami, a hynny

•

Mae tuedd ymhlith y Cymry i feddwl am enwogion fel rhai
a wnaeth eu marc ym myd Uenyddiaeth, crefydd neu'r maes
chwarae. Mae bardd y gadair neu'r goron yn cael yr un bri
a phregetbwyr neu emynwyr neu fawrion y maes rygbi neu'r
cylch bocsio. Nid yn amI y bydd rhywun 0 faes bollol wahanol
yn dod i sylw. Un felly oedd 'Nimrod'.

'Nimrod' yn Uanbeblig
ENWOGION
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Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. Ff6n: 677263
C~twyd dathliad arbennig i'r Yna bu'r plant yn brysur yn
Mileniwrn newydd yn neuadd cynllunio a dylunio cerdyn Santes
Ysgol Gymuned Penisarwaun. Dwynwen i rywun go arbennig yn
Pantomeim 'Pinocio' oedd dewis eu bywydau.
yr ysgol, a mwynhawyd gwledd 0 Chwefror 3 aeth yr aelodau i
hwyl a chwerthin. Ysgol Syr Hugh Owen i fwynhau

Bu'r plant yn brysur iawn ers Disgo'r Urdd. Dymuna'r Pwyllgor
wythnosau 0 dan arweiniad ddiolch l'r rhieni a fu mor barod i
medrus Miss E.O. Griffith, yn hebrwng y plant.
paratoi. Roedd bob un o'r plant Chwefror 8 cafwyd digon 0
wedi cae I rhan arbenruq o'r rhai hwyl yn canu Carioci hefo Wendy
ieuengaf i'r hynaf. Anest Eifion Phillips.
oedd yn chwarae rhan y pyped Chwefror 15 bu Anti Jean ac
p~en, a Bedwyr Gwyn Parri oedd Anti Liz yn drfvrru'r plant gyda gem
el dad, Geppetto. Chwaraewyd Bingo.
rhan ei gath, Ffigaro, gan Sarah Chwefror 29 dathlwyd Gwyl
Woodward ac Antonio, ffrind Ddewi gyda Dawnsio Gwerin hefo
Geppetto oedd Dylan Eddy. Sioned judith Harding.
Alaw oedd yn dod a hud i'r sloe fel PWYLLGOR NEUADD. Tynnwyd
y Dylwythen Deg. Clwb Cant Chwefror a'r enillwyr
., Cvfranodd y plant eu talentau lu oedd: 1. Carole Porter, 4 Bron y
I r sloe - roedd mer 0 chwerthin Waun; 2. Eirlys Jones, Gwynant,
ar ~en 'Mr Humphreys' (Nadir 5 Bryn Hytryd; 3. Margaret
Whitelaw) a 'Miss Jones' (Llyr Williams, Carrog, Waun.
Roberts). Aeth y sioe i'r goedwig, Cofier, y mae croeso mawr i
lie roedd anifeiliaid a choed aelodau newydd i ymuno a'r Clwb
anhygoel y babanod. Daeth Cant am £6 y flwyddyn neu SOc
pypedau genod BI.4 I groesawu y mis.
Pinocro, ac aethom i'r ysgol at UN AR HUGAIN. Llongyfarchiadau
'genod' a hogiau 81.5 a 6. Cawsom i ti Sioned, Perthi ar achlysur dy
hwyl y syrcas gan BI.3 a hogiau ben-blwydd yn un ar hugain. Pob
B1.4, a bwyd yng Nghaffi Lwiji efo bendith i'r dyfodol.
crlw 81.5 a 6. PROFEDIGAETH. Cydymdeimlir yn

Roedd y canu, yr actio a'r ddwfn iawn a Norah a Valerie, Ty
dawnsio yn wych iawn, a braf Capel gynt a'r teulu 011 ar eu coiled
oedd clywed y gynulleidfa yn fawr ym marwolaeth eu tad,
ymateb ac yn mwynhau'r cyfan. James Munro ac 0 fewn ychydig

Hoffai'r staff ddiolch yn fawr I'r wythnosau, eu mam Margaret
plant am eu gwaith brwd, ac i Munro. Ein cydymdeimlad hefyd a
Gyfeillion yr Ysgol am eu Brian a Sean a'r wyrion a'r
cefnogaeth. Diolch diffuant lawn wyresau Peter, Paul, Melissa,
i Mrs B. Griffith a Mrs M. Jones am Rhian a Ruth.
eu cymorth efo'r gwisgoedd. Mawr ein cvdvmdeirnlad a Mrs
Rhoddwyd sglein ar ein system Catherine Williams, 20 Bryntirion
sain gan Mr Eric Jones. ar golll ei chwaer yn Llundam yn

Mawr obeithiwn fod pawb wed: ddiweddar.
mwynhau ein sioe - dechrau Yn frawychus 0 sydyn, bu farw
gwych i'r mileniwm newydd! Beti Hughes, Clawdd Newydd,
Cynhwysir lIuniau yn y rhifyn Llanrug, mam ofalus a thyner
nesaf. Dafydd Hughes ac Amanda a nain
YSGOL SUL BOSRA. Cynhelir garedig Sophie a Kieron. Em
Cvmanta'r Methodistiaid elem yng cydymdelmlad IIwyrat a chwi a'r
Nghapel Seiloh, Tregarth bnawn teulu 011.
Sui, Ebrill 9. Bydd Cymanfa'r DIOLCH. Dymuna Eirlys Jones.
Annibynwyr yn cael ei chynnal yng Gwynant ddiolch i'w theulu,
Nghapel Jerusalem. Llanberis ffrindiau a chymdogion am y lIu
bnawn SuI, Ebnll 16. Felly mae cardiau, ymweliadau a'r galwadau
amser prysur 0 flaen yr aelodau ffon. Diolch hefvd am yr anrheqron
ffyddlon.
U~DO AO~AN QtNT~tJ: Nos
Fawrth, ionewr 20 cetwvo nenee
S~ntA~VCarl~don can Ann 'fan!:.

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

PENISARWAUN

AR GOLL
Gadawyd dau bar 0 fenyg a
bet/cap 'Nike' ynEglwys Sant
Padarn ar noson Gwasanaeth
Dathlu'r Mllilwydd.
CysyUtwch a'r Parchedig

Philip Hughes 05 ydych wedi
colli tnenyg fteU gap.

Mae'r Daffodil a'r Eirlys
Yn dawnsio yn y gwynt;

Clywn chwiban y Gylfinir,
Hen adlais dyddiau gynt.

John V. Morris,
Rhisnfs, Clwt-v-bont

Y mis sv' rhwng dau dymor;
Clvwn fret yr oenig gwan;

Daw'r Gwanwyn yma eto
l'r mynydd yn y man.

Hen fis y rhyfel oesol
Sy' rhwng y Llew a'r Oen;

A'r croesau pren yn dangos
Lie bu y claf a'i boen.

Hen fis y gwyntoedd cadarn
A chlebar cas y brain;

Y gaea'n dal i oedi
A brath y gwynt mor fain.

MAWRTH

1 DAD
Dad, diolch ichi am y cariad gafodd
Valerie a finna ar yr aelwyd adra
yn Nhy Capel efo chi - ac am ichi
ymestyn yr un cariad i Brian ac i
Sean ac i'n plant ni'n dwy. Mi
wnawn gofio am byth am eich
tynerwch a'ch cymwynasgarwch
ac am eich gofal arbennig 0 Mam,
rnor ddiflino eich ymdrechion i
wneud yn siwr bod 'mam yn
lawn' .

Gyda balchder y cofiwn am ichi
gyfoethogi cymaint 0 fywydau, eu
cyffwrdd ~'ch gw~n barod, eich
lIygaid direidus a gyda'ch
ffraethineb.

Gyda diolchgarwch y cofiwn
eich ffrindiau fu'n cyd-gerdded a
chi gydol eich bywyd a
gwerthfawrogwn y ffrindiau
newydd ddaeth i'ch nabod a'ch
caru. Trysorwn y ffrindiau oedd
efo chi wrth ichi ymadael mor
dawel.

Wrth I ni wynebu'r dyfodol yn
hiraethus, bydd y sicrwvdd eich
bod efo ni'n ysbrydol yn cynnal
Mam a ninnau ac yn em helpu I
gael cysur 0 gofio'r holl
hapusrwydd a gawsom ni gyda'n
gilydd.
Dad, diolch i chi am fod.
Nos dawch - wela' i chi.

Norah a Valene

Flbn:

IAU ARF N
LLANRUG
(Eric MOrriS)

(01fee) &75176 a 877858

BY

AM OEITHIAU CYFFORODUS, OIOGEL
A. RHA.O YM MHYDAIN A THRAMOR ...

GWELLHAD BUAN I Mrs Gwyneth
Thomas, Gwelfor ar 61 ei
lIawdriniaeth yn Ysbyty Gwynedd
yn ddiweddar.

Hefyd I Owen Wyn Thomas, 1
Bryngwyn Terrace ar 61 cyfnod yn
Ysbyty Gwynedd. Mae bellach
wedl ei symud i Bryn Seiont,
Caernarlon.
CYDYMDEIMLWN gydag Eric,
Marion, John a Margret Jean ar 61
colli eu mam, Mrs MOwen, Tai
Trefor gynt.
LLONGYFARCHIADAU i Sara
Salisbury Roberts ar ennill 6elt Du
3ydd Dan mewn Karate ac hefyd
i Lindsey Roberts er ennill Belt Du
2il Dan hatvd mewn Karate.
D@liwch atl ,

Cefnogwch eln
Hvsbveebwvr

TAN Y COED
Anwen Parry, Ael y Bryn
Ff6n: (01286) 872276

aveil
Ro errs

OI<lYDD
London Hou§@
LLANRUG

I=f~t\!(0129~)87:1~14
rEN C/(JYDtJ Y FFIO
rr Wyn ueoi rnwvar oresus

gels:~cartref
CIg09dd nsroc rw owvta

I\rohobign er iyfor y rh;vvg';"
MYNWOH Y GOAAU
o~wc~ATOM "-III

a'r blodau a fu 0 gymorth i godi'i
chalon wedi iddi dorri'i braich yn
oar w . LIawer 0 dd i0 Ichi
ffeddygon a gweinyddesau Ward
Beuno Ysbyty Gwynedd.

JIM MUNRO (gynt 0 Ty Capel)
Fore Mercher, lonawr 19, yn
dawel yng Nghartref y Borth,
Llanrwst, bu farw Dad yn 85
mlwydd oed. Cawsom wasanaeth
o ddiolchgarwch am ei fywyd yng
nghapel Amtosgfa Bangor ar
lonawr 25 dan arweinlad
teimladwy Mr Merfyn Jones, yn
cael ei gynorthwyo gan y Parch
Richard Glyn Jones.

Roedd teyrnged Merlyn I Dad yn
arbennig a braint a chysur l'r teulu
oedd gwrando - roedd Dad yn
arbennig, yn wr a thad annwyl -
fe gawsom y gorau. Ar achlysur
pen-bwydd Dad fe ysgrifennodd
Idris (Minffordd)
'mae'n gymydog o'r goreuon
yn gymwynaswr hael.'
Un felly oedd Dad I bawb yn

ddiwahan. Mae ein diolch i chi, ei
ffrindiau, yn ddiffuant iawn am ichi
fod yn ffyddlon iddo, a diolch am
y galwadau, y Ilythyrau a'r cardiau
o gydymdeimlad a ni yn ein
tristwch a' n coiled. Mae ichi fod
wedi cofio am Mam a ninnau wedi
bod, ac mi fydd, yn help i'n cynnal
yng ngwacter y misoedd sydd i
ddod.

Diolch hefyd am eich haelioni;
anfonwyd y rhoddion er cof
amdano i 'Dy Gobaith', hosbis y
plant, lie oedd yn agos iawn at ei
gal on bob amser. Diolch yn fawr
am bob caredigrwydd.
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Lladd dau 0 Gaernarvon,

TREN CHWAREL A MODUR "1EWtt
GWRTHpARAWIAO.

BETHEL"DAMWAIN

nhaid yn dyst yn y Cwest.
Rwy'n siwr y buasai Mrs

Williams yn medru dweud llawer
o hen hanes Bethel wrth yr Eco.
Mae dros ei 80 oed ac yn
ffyddlon i Gapel Bethel (A).

Yn gywir,
Eirlys Sharpe

Ael y Bryn
Bethel.

Annwyl Olygydd,
Mewn perthynas ae ysgrif gan
Mrs Annie E. Williams, Ty
Newydd Bethel yn yr Eco mis
Chwefror 'Newidiadau'.

Amgaeaf hanes y ddamwain
(yn yr Herald Cymraeg) mae
Mrs Williams yn eyfeirio ati ar
ddiwedd ei bysgrif. Yn y
flwyddyn 1926, nid 1922 y
digwyddodd hyn. Roedd fy

ac mae lle i yehwaneg. Mae
eroeso i'r darlIenwyr ddanfon
cerddi atom i'w hystyried -
boed y rheiny'n hen gerddi neu'n
rhai newydd. Mae hi'n hen bryd
i bob gwasg a chyhoeddwr llyfrau
roi pob llyfr ar y we - am ddim
i bob plenryn Cymraeg drwy'r
byd. Dyna j chi anrheg! A dyna
j chi ymestyn oes y Gymraeg am
genedlaethau.

Yn barod, mae yma gerddi 0
bob lliw a llun, yn hen a newydd
gan feirdd gorau'r genedl. Mae'n
ffynhonnell wyeh i eistedd
fodau'r Urdd ac i eisteddfod au
lleol heb son am yr ystafell
ddosbarth a'r cartref Mae plant
yn hen gyfarwydd ci'r deehnoleg
hon ac mae nhw'n rocedu i Fyd
y Beirdd byd yn oed ar y Sui!

Mae'r safle i'w gweld ar y we
ar www.cymruwales.eom.
Pieiwch draw!
Yn serchus iawn,

robin llwyd ab owain
sycharthvsen terprise. net

Sycharth, Blwch SP 1165
Llangollen LL20 7FZ

Byd y Beirdd
AnnwyI Olygydd,
Mae Cyfrifiaduron Syebarth
wedi rhoi cannoedd 0 gerddi ar
gyfer plant cynradd ar y we fyd
eang - yn gyfangwbl am ddim
- i bob plenryn drwy'r byd.

Mae'r beirdd canlynol eisoes
wedi cyfrannu i Fyd y Beirdd:
Dafydd Iwan, Ceri Wyn Jones,
Tudur Dylan Jones, Donald
Evans, Mei Mae, Gwyn Morgan,
Ernyr Hywel, Deree Llwyd
Morgan, Peter Hughes Griffiths,
Dafydd Islwyn Hughes, Owain
Owain, Rhys Dafis, John Elfed
Jones, Bryan Martin Davies,
Max Boyce, Desmond Healy,
Aled Lewis Evans, Selwyn
Griffiths, Dorothy Jones,
Tegwyn Jones, Ernrys Llangwrn,
Meredydd Evans, John Elfed
Jones a Geraint Lovgreen.

Mae hyn yn ddathliad 0 dri
pheth: Cymru newydd,
mileniwm newydd a thechnoleg
newydd.
Hwn, mae'n debyg, yw'r

casgliad mwyaf erioed 0 gerddi i
blant dan 11 oed yn y Gyrnraeg,

o

•an erls
Ffon: (01286) 870202 tJ 870272

TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU

GWASANAETH TACSI

Gayney Griffith
Annwyl Olygydd,
Rwy'n awyddus iawn i gael
gwybodaetb am Gayney Griffith,
yn enwedig darlun ohoni. Credaf
iddi gael ei gem ym 1850 a bu
farw yn Ysbyty Eryri, Caemarfon
yn Rhagfyr 1942. Roedd yn
soprano ddisglair, yn un 0
ddisgyblion Joseph Parry yn
Aberystwyth ac yn un or
unawdwyr yo y perfformiad
cyntaf 0 'Blodwen'. Bu yn cadw
nifer 0 gyngberddau yn
ddiweddaraeh gydag unawdwyr
fel James Sauvage. Deallaf ei bod
yn enedigol 0 Lanberis. Os oes
disgynyddion ohoni yn dal yn yr
ardal byddwn yn dra diolchgar
pe gallent gysylltu a mi.
Yr eiddoch yn gywir,

Eryl Wyn Rowlands
Llwyn Celyn

82 Perth y Paun
Llangefni

LL777EX

cynnyrcb ein ffermwyr. Nid yw
Cymru fel ynys yn y canol
oesoedd. Yn ogystal, ac mae hwn
yn bwynt pwysig - beth os
estroniaid fydd pia'r tir mewn
bJynyddoedd iddod? I ble'r awn
ni am dro wedyn os nad oes
bawliau gennym?

Os fasa'n 'nhaid wedi
rhagweld y dyfodol, hwyrach y
baswn i, a'rn plant, yn dal i fyw
ar y fferm. Ond, fel mae ffermio
yn mynd ilawr, rnae'n rbaid troi
igyfeiriadau era ill, er fod hyn yn
groes i'n gwaed. Ffolineb hollol
fuasa rhwystro hawl ibobol ddod
i gerdded y mynyddoedd a'n
llwybrau. Croesawu a manteisio
ar y eyfle masnaehol a ddaw
hefo'r hawl i grwydro yw y
siawns orau i lawer 0 ffermwyr yr
ucheldiroedd gadw gafael ar eu
cynefin a'u hetifeddiaeth. Os na
wneir hyn, mae'n debyg mai dim
ond ychydig 0 ffermydd anferth
fydd gennym yn ucheldiroedd
Cymru yn y dyfodol, a Duw a
wyr pwy fydd piau nhw.

Yn gywir,
Gwyn Jones

Comer House
Willington, Tarporley

CW60ND
(01829 751757)

Cafnogwch gin
Hyabyaebwyr

Rhagor 0 Lythyrau
Annwyl 01ygydd,

Yr Hawl iGrwydro
Cefais fy magu ar fferm ddefaid,
fel Dafydd Morris mae'n debyg,
ond mynnwn ateb ei erthygl ac,
er ei fod yn ysgrifennu o'i galen,
y diffyg rhagweliad sydd ynddo.

Lawer blwyddyn yn 01cafodd
fy nhaid gynnig i gadw
carafanau, ond fe wrthododd,
gan mai fferrnwr' oedd, nid
'eadwr carafanau i fobol a oedd
methu byhafio'. Dros y
blynyddoedd, er ymdreehion
caletaf fy nhad druan, fe ddaeth
y fferm i beidio a thalu, nes yn
y pen, ar 01 gwerthu oen i'r
eigydd, roeddem yn methu a
phrynu yr oen wedi ei ladd yn 01
ganddo. Roedd y fferm yn rhy
fechan, ae yr oedd yn rhaid ei
gadael - sefyllfa sydd yn bygwth
Ilawer ar y funud, mae gen iofn.
Rwyf yn ddiolehgar dros ben fod
gennyf hawl i grwydro'r mynydd
Ile cefais fy magu, er na cha'i
ddim croesi'r caeau ond ar yr
unig lwybr swyddogol sydd yna.
Yn arnser fy nhad roedd croeso
i hogia'r pentref hela cwningod
a hel myshrwrns, neu i fynd am
dro os rnynnant, ar y tir.

Fel Dafydd Morris, roeddem
yn eael cwn o'rpentrefyn ogystal
a chwn ymwelwyr yn mynd ar 01
defaid. Rocddem yn colli un neu
ddwy bob blwyddyn, gydag
ambell i un yn mynd drosodd i'r
mor, heb obaith am daliad
yswiriant gan fod yna ddim corff
i'w ddangos. Tybed beth sydd yn
digwydd yn Eryri y diwmodia
yma? Ond mae yna ateb trwy y
gyfraith, ac hefyd mi ddylwn
ddweud fy mod wedi helpu pum
dafad ac un oen yn Eryri yn y
bJynyddoedd diwethaf, er ni Wyr
y ffermwyr ddim am hyn. Mi wn
fod cerddwyr eraill wedi gwneud
pethau tebyg - ac mae amal i un
wedi ei fagu ar fferm

Mae Dafydd Morris i'w weld
yn poeni rhag ofn bod esrroniaid
yn eael hawl i gerdded y
mynyddoedd. Ond nhw sydd yn
talu trethi i Brussels i hclpu'r
ffcrmwyr, a nhw sydd yn bwyta
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WJ\UNfhWR (01286) 650552

CARPEDI GERAINT OWEN

JAR) Y CO-OP, LLANRUG
Satle dan g10 i:-

* gadw man ddeunyddiau adeiladu

* barcio ceir / faniau oddi ar y stryd dros nos

Telerau i'w trafod
Cysyllter a Margaret Jones. FfOn: (01286) 673547

Amy, Caryl, Awen, Rhian ae Anna gyda'r eofroddion a gawsant gan
yr Ysgof Sui yng Nghapel Brynrefail.

EGLWYS BRESBYTERAIDD
BRYNREFAIL. Dan nawdd yr Ysgol
Sui a charedigrwydd Mrs Jennie A.
Boberts , 2 Ffrwd Madog,
cyflwynwyd cofroddion i ieuenctid
yr Ysgol Sui i ddathlu'r Mileniwm.
Cyflwynwyd iddynt gopi personol
o'r gyfrol Storiau 2000 ynghyd a
chofrodd 0 gwpan ac arni arysgrif
pwrpasol i ddathlu'r achlysur.

Disgwylir y canlynol i
wasanaethu yn ystod Suliau mis
Mawrth:
5: Parch John Pritchard, Llanberis
am 2.00; 12: Parch Dafydd Lloyd
Hughes, Caernarfon am 10.00;
19: Mr J.O. Roberts, Bethesda am
5.30; 26: Parch James Clarke, Y
Groeslon am 2.00.

Mae ein cydymdeimlad yn
ddwys a theuluoedd yr
ymadawedig a bydd eu colh o'n
plith yn gadael bwlch amlwg yn y
ffymuned dwy wedi bod a
cnvsvunao a Tnros vt A fon ar
cvfnodau awahanol vn ystod QU
bywyd.
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Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. Ff6n: 677263
SEFYDLIAD Y MERCHED. Daeth gafwyd i godi arian i Gymdeithas
yr aelodau ynghyd i'r Festrl nos Cwn i'r Deillion. Llwyddwyd i
Lun, lonawr 24 dan Iywyddiaeth gasglu y swm 0 £2,500 at yr
Mrs Verna Jones, Meillionen. achos teilwng hwn. Dymuna
Roedd y noson dan ofal Mrs Anita Dafydd ddiolch yn gynnes iawn i
Long, Tan yr Onnen yn ardangos bawb a gyfrannodd mor hael i'r
y grefft 0 baentio ar sidan. Yn dilyn gronfa.
cafodd yr aelodau y profiad 0 SlOE GERDD. Uongyfarchiadau
ymarfe~ V. grefft a chreu sqarff mawr i blant Brynrefail sy'n
addurniediq. Paratowyd y baned ddisgyblion yn Ysgol Gymuned
gan Mrs ~at Jones a Mrs Anita Perusarwaun ar eu perfformiad yn
Long. ~nlllydd gwobr y mis, y Sioe Gerdd 'Pinocio' a
rhoddedlg gan Mrs Carol Houston Iwyfannwyd yn yr ysgol ar
oedd Mrs Verna Jones. Chwefror 16 a 17. Roedd y cyfan

Ddyd~ Sadwrn, lonawr 29 yn wledd i'r lIygad a lIawer talent
cvnrvchiolwvd y gangen yn y yn amlygu ei hun 0 dan y colur
Cyfarfo~ Blynyddol yn Ysgol effeithiol a'r gwisgoedd lIiwgar a
Brvnrefall gan Mrs Carol Houston. thrawiadol.
Nodwedd amlwg o'r cyfarfod oedd
fod y rhan fwyaf o'r cvnrvchrolwvr P~ 0 FED IG A ET HAU. 0 a e t h
wedi gwisgo dillad 0 gyfnod trl.stwch dros y pentref yn ystod y
arbennig o'u dewis yn ystod y rms pan g.ollwyd ~rwy.farwolaeth,
ganrif ddiwethaf. 0 fewn diwrnod I w gllydd, ddwy

Bydd y gangen yn dathlu Gwvl chwaer a oedd. yn gymeradwy
Ddewi gyda'u clnio blynyddol yng lawn yn y gymderthas, yn barod eu
Ngwesty Gallt y Glyn nos Lun, gwasanaeth ac yn aelodau
Mawrth 6. ffyddlon 0 Gapel Brynrefail. Yn
CYDYMDEIMLAD. Anfonwn ein gynnar fore lau. Chwefror 17, yn
cydymdeimlad dwysaf a Moira frawychus 0 sydyn, er iddi fod yn
Ellis, Gweledfa yn ei phrotediqaeth y~drechgar a gwrol yn wyneb
o golli ei mam Mrs Jenny Leycock nifer 0 anhwylderau yn ystod y
yn 88 mlwvdd oed ar Chwefror blynyddoedd diwethaf, bu farw
11. Mrs Dilys Jones, Cytir yn 76
DIOLCH. Dymuna Eirlys a Wilbert mlwydd oed. Bu'r angladd
Williams, Marino ddiolch i bawb cyhoeddus yng Nghapel Brynrefail
am yr anrhegion, blodau, arian a ddydd Gwener, Chwefror 25
chardiau a dderbyniwyd ganddynt gyda'r Parch John Pritchard,
ar achlysur eu Priodas Aur. Llanberis yn gwasanaethu ac yn
LLONGYFARCHIAOAU. Estynnwn dilyn ym mynwent Macpela,
ern IIongyfarchiadau i Mr Geramt Deiniolen.
George, Swn yr Engan, Daeth y newydd drannoeth, ar
Cyfarwyddwr Rheolaeth Cefn drothwy ei phen-blwydd yn 69
Gwlad ym Mhrifysgol Bangor ar oed, am ymadawiad Mrs Betty
gael el apwvntio gan y Cynulliad Owen, Tros yr Afon a oedd wedi
Cenedlaethol i Awdurdod Parc dioddef cystudd blin ers peth
Cenedlaethol Eryri. Bydd ymhlith amser a hynny gyda dewrder a
chwe aelod fydd yn cychwyn ar eu sirioldeb. Yn dilyn gwasanaeth
dyletswyddau ym mis Mawrth ac cyhoeddus yng Nghapel Brynrefail
yn cynghori'r Awdudrod ar ddydd lau, Chwefror 24 dan
faterion cadwraethol a arweiniad y Parch Harri Parn.
chymunedol. Caernarfon a'r Parch Marcus Wyn
TAITH NODOEOIG. Rydym yn Robinson, bu'r gladdedigaeth ym
falch 0 ddeall fod Mr Dafydd Mynwent Macpela, Oeiniolen.
Williams, Meini Gleision wedi
dychwelyd gartref yn ddiogel wedi
cwblhau ei daith feicio noddedig -
oddoutu 2so 0 filltirOQdd mawn
Dum niwrnod ar vnvs Cuba. Mewn
tywydd ffafrlol rhwns lonawr 1b
a 23, bu'r daith yn un bleserus a
uwvoorannus ar rawsr vstvr. rr
uonafbwynt osdd vr vmatob a

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

BRYNREFAIL
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Cor Plant Deiniolen. Pa flwyddyn tybed?

Bydd hanes taith
Ysgol Brynrefail
iFlorida yn y
rhifyn nesaf.

gwblhau eich cwrs yn y coleg.
Llongyfarchiadau i Mrs Aita

Williams, Caernarfon a Mrs HIlda
Orritt, Cwm y glo. Hwy oedd
enillwr Clwb yr Ysgol am fis
lonawr.
CANGEN YA URDD. Dathlwyd
Gwyl Santes Dwynwen gyda
chystadleuaeth grefftau. Gwnaeth
y plant turuau a chardlau a
derbyniodd yr enillwyr wobrau.

Aeth plant yr Adran lau i Ddisgo
a gynhaliwyd yng Nghaernarfon.
Mwynhaodd pawb y noson a
diolch i Mrs Jennifer Roberts am
drefnu'r noson ac i'r rhieni am
gludo'r plant.

Yna mewn cyfarfod arall
cawsom hwyl gyda gemau a
chaneuon gwersyll. Roedd y noson
hon dan ofal Mrs Rita Williams a
diolch yn fawr iddi am ei gwaith.
Aeth tim pel-droed 5-bob-ochr i

Neuadd Arfon ar gyfer
cystadleuaeth yr Urdd.
Chwaraewyd tair gem gyda'r tim
yn ennill un, un g~m gyfartal a
cholli un. Da lawn chi hogiau a
diolch i Llion Bryn, Gafin, Liam,
Leon, Huw, Dewi a Sion Arfon am
gynrychioli'r ysgol.

creu cynnyrch defnyddiol allan 0
ddefnydd gwastraff gallant weld y
cyfraniad sy'n bosib el wneud i
fywyd mwy cynhaliol.

Yr ydym yn ddiweddar wedi
derbyn grant bychan oddi wrth
'Hanson Landfill Environmental
Projects Fund' ac rydym yn chwilio
am wirtoddolwyr i gymryd rhan yn
y gwaith 0 sefydlu a rhedeg y
cynllun.

Gobeithir trefnu cyfarfod agored
yn9 Nghaban y Cwm yn tuan a
chael cytle i weld fideo 'Alice in
Wasteland'. Cyhoeddir manylton
cyn bo hir.
YSGOL CWM Y GLO. Rydym mor
falch 0 gaeillongytarch Ahian Wyn
Morris BI. 5 ar ei pherfformiad yng
Nghystadleuaeth Bandiau Pres
Gogledd Cymru a gynhaliwyd yn
Ysgol Dytfryn Ogwen. Daeth
Rhian yn bedwerydd allan 0

bedwar ar hugain yn y
gystadleuaeth i unigolion rhwng
10 a 12 oed. Da iawn chdi, Ahian.
Unwaith eto'r mrs hwn rydym

yn croesawu babi bach newydd i'r
pentref. Llongyfarchiadau i chwi
Kevin ac Angela, Cyster, Tryfan,
Cwm y glo ar enedigaeth Kieran.
Mae o'n fachgen bach Iwcus iawn
gyda Michelle a Nicola, el ddwy
chwaer fawr, yn nyrsus mor dda
iddo.

Mae Mrs Nra Oliver, Brynrefail
wedi gorffen el chyfnod ymarfer
dysgu erbyn hyn. Doedd neb eisiau
ei gweld yn gadael a bu'r babanod
wrth eu bodd yn ei chwrnru.
Dymuniadau gorau i chwi Nia wrth

sefydlu cynllun compost
cymunedol a phlannu gardd
berlysiau yng nghefn Pant Aton.
Mae hefyd yn bosibl y gallai'r
prosiect olygu addasu'r parc
bychan ym mhen draw'r pentref
fel y bydd y mynediad iddo yn
addas ar gyfer rhai sydd ag
anabledd. Soniwyd am osod
car-reg goffa'r chwarelwyr yn y
parc ac efal lal y bydd trac yr hen
lein dren yn 16n feics ac yn
cyrraedd cyn belled.

Prif amcan y prosiect yw tynnu
pobl y pentret a'r ardal gyfagos at
ei gilydd a sefydlu fforwm
gwirfoddolwyr. Ochr yn ochr a
chael gwirfoddolwyr lIeol i gefnogi
gwelthlu Menter Fachwen buasai'r
cynllun yn gyfle i bobl ifanc yr ardal
gael ymwneud a'r gweith
gareddau. Gallai helpu trigolion
hyn gyda gwaith yn y gerddl tod
yn un agwedd o'r qwarth.

Nod y cynllun comost
cymunedol yw i amlygu budd
'cymunedau parhaol' gyda help
gwirfoddol wyr lIeol. Mae
mawnogydd bregus a phrin yn cael
eu difrodi oherwydd y galw am
gampost mawn. Wrth greu ein
compost ein hunain mae'n arbed
rhvwfaint ar ein mawndiroedd. A
thrwy gael cymunedau Ileal i arter

ADAEFO'A YSBYTY. Anfonwn ein
cofion at Mrs Mair Williams, Elid,r
View gan ddymuno gwellhad buan
ar 61 derbyn lIawdriniaeth yn
Ysbyty Gwynedd.
YN YA YSBYTY. Anfonwn ein
cofion cynhesaf at Mr Llew
Hughes, Hyfrydle a Mrs Enid Price,
Stryd Newydd sydd yn Ysbyty
Gwynedd gan ddymuno gwellhad
buan iddvnt.
DIOLCH. Dymuna Mrs Mair
Williams, Elidir View ddiolch 0
galon i'w theulu, ffrindiau a
chymdogion am y cardrau a'r
anrhegion ae am bob
caredigrwydd a derbyniodd tra bu
yn Ysbyty Gwynedd ac ar 01 dod
adref. Diolch arbennig i bawb yn
Ward Prysor, Ysbyty Gwynedd.
LLONGYFAACHIADAU i Angela a
Kevin, Tryfan ar enedigaeth eu
mab, Kieran, brawd bach i Michelle
a Nicola.
CAPEL Y TABEANACL.
Cynhaliwyd cyfarfod nos Fercher,
lonawr 19, 2000 gyda'r Parch
Gwynfor Williams vn lIywyddu.
Etholwyd Mrs Vera Price, Tan-y
graig yn drysorydd a Mrs Iris
Rowlands, Glanrafon yn
ysgrifennydd. Diolchodd Mr
Williams yn ddiffuant i'r cvn
swyddogion, Mrs Beryl Parry,
Hebron a Mr Hywel Morris am eu
gwaith yn ystod y blynyddoedd
diwethaf. Cyfeiriodd Mr Williams
at anhwylder Mr Llew Hughes,
Hyfrydle sydd ar hyn 0 bryd yn
Ysbyty Gwynedd. Antonwyd ein
cofion cynhesaf ate gan ddymuno
gwellhad buan acy cawn ei gwmni
yn ern gwasanaethau yn y
Gwanwyn.
DIOLCH. Dymuna Mr Llew
Hughes, Hyfrydle ddiolch yn fawr
iawn i bawb am y galwadau
personol, cardiau a galwadau Hon
a dderbyniodd tra yn Ysbyty
Gwynedd. Diolch yn fawr iawn.
CLWB GARDDIO CWM. Nod
prosiect Clwb Garddio Cwm yw
ffurfio clwb garddio cymunedol vrn
mhentre Cwm-y-glo. Bydd hyn yn
golygu fod y cyhoedd yn gallu caeI
mynediad i gyfleusterau sy'n
perthyn i Menter Fachwen, i'r ty
gwydr, y sled bono a'r twnel
plannu a oneel oetnvdoto'r offer
gardd vno.

Fel rhan 0' r prosiect bwriedir

Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. Ff6n: 677263

CWM Y GLO
Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. Ff6n; (01286) 872275
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Pafiliwn Y 'Rhyl
Nos Sadwrn Ebrill15ed 7:30

CANTATA
Mae eglwysi Llanberis wrtru'n
dysgu caneuon newydd ar gyfer
perfformiad o'r cantata 'Gloddest
Bywyd' sydd I'W gynnal yn Eglwys
Sant Padarn nos Sui y Pasg.
Cvfteittuad 0 waith gwrelddiol
Garth Brookes yw'r cantata, ac
mae'r ymarferion yn cael eu cynnal
yn testri Capel Coch am 7 o'r gloch
bob nos Fawrth. Mrs Susan
Williams yw'r gorfelstres.

Mae croeso cynnes i unrhyw un
ddod I ymuno a'r criw sy'n paratoi
ar gyfer y cvflwvniad. Mae diqon
o warth I rat na fedr ganu hyd yn
oed.

CARNIFAL LLANBERIS. Yn dilyn
Pwyllgor Blynyddol Cyffredinol a
gynhaliwyd yn ddrwe ddar ,
penderfynwyd cynnal wythnos y
Carmfal o'r 10 i'r 15 Gorffennaf
2000.

Devviswyd y swyddogion
canlvnol: Llywydd: Eris Baylis,
Cadelrvdd: Gareth Jones;
Trysorydd: Arfon Phillips;
Ysgrifennydd: Alan T Jones.
Gweddill y pwyllgor fydd Alwyn
Thomas, Eurwyn Thomas, Arwyn
Roberts, Chnstine Thomas, julie
Baylis, Rhian Llwyd EllIS a Sian
Llwyd Elis.

Michael Griffiths, Cadeirydd Seindorf uenoens yn derbyn siec am
£1,500 odd; wrth y CarnifaJ.

Arton Phillips (Trysorydd y Carnifal) yn cyf/wyno rhodd 0 £ 1,500 i
Thomas John Roberts, Cadeirydd Clwb Pel-droed Jeuenctid L/anberis.

II\\

Arian y Carnifal

R. M. (010 PARRY
PEINTIWR AC Al:)ljURNWR

PRISIAU RI-tESYMOL
TAWI:LfiA, peNISARWAUN
Ffan: (01288) B70848

•

1\RB:ENIOWYR TRWSIO
crru-r CEIR

Uncd 4. Stnd DdiwydillIlDol Brynofon. LliU1n&i
, (01286) 678030

sG.EV

Vn ystOd 6vvper yrnddeoJ;sd CeriDarl ~yfJwY"'DdtJ y m.,tJtJytJ"" ,,,ddl""
I ddwv aelod 0 staff eu meddygfa i gydnabod eu gwasanaeth dros 25
mlynedd. Mae Eirianwen Thomes yn gweitfu'o yn y fferyllfa yn Nelniolen

a Llanru9, a Non 'van:} yn cld(}roynyclcl yn Llanberis,

. ..

Cerf Dart, nyrs ardal Llanberis, yn derbyn tusw 0 flodau gan ei cbvd
weithwraig Jill Williams, ar ei hymddeoliad wedi blynyddoedd 0

weeoneetb yn yr ardal.

achlysur el phen-blwydd yn un ar
hugain oed yn ddiweddar. Diolch
i bawb.
DYMUNA Mrs Carrie Hughes, 5
Ffordd Padarn ddatgan el
gwerthfawrogiad diffuantaf i'w
theulu 011 a'i lIu ffrindiau am bob
caredigrwydd a dderbyniodd yn
ystod ei gwaeledd yn ddiweddar.
Diolch am yr holl ymweliadau,
galwadau ff6n a'r lIu anrhegion.
I'w chyfeillion agos, diolcha- am
bob gofal a chariad, hefyd i Mrs
Eirian Mall a Staff Cartref Preswyl
Bron Ervn. Diolch i bawb.

CLWB FFRINDIAU YSGOL
DOLBADARN. Enillwyr Chwefror
2000 yw: (84) Mrs Brenda
Roberts, Goodman Street - £35;
(136) Mrs June Fraser, Maes
Padarn - £25; (137) Menai Jarvis,
25 Dol Elidir - £15; (115) O. Eans
Williams, 7 Rhes Faenol - £10;
(114) Mrs Hilda Wiliams, 5 Rhes
Faenol - £5.
OIOLCH. Hoffa Meinir Angharad,
Arlys, Stryd y Ffynnon ddiolch 0
galon i'w theulu, ffrindiau a
chymdogion am y lIu cardiau, arian
a'r anrhegion a dderbyniodd ar

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

Gwyneth ac Effion Roberts, Becws Eryri. FfOn: 870491.

LLANBERIS
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Chwarae RYl'bi Tim Pel-dl'oed
i Ogledd Cymru Y510Don Gwynedd

Llongyfarchiada\l i Owain Sion
Wtl1i!UnG A Do:vid J..I~rb(!rtat gael Cafodd Owain Williams, Chris
eu newts i'r tim -10. Pob lwc Holdsworth, Allstalr Addison ac
;ddynt yn y dy{odol. . Owain Morris eu dewis i'r tim

-1~ ichwarac s= crbyn VS8olion
Powvs yn ddiweddar. Cvfartal
ocdd y gem 3-:) gydag Owain yn
sgorio un o'r goliau.
Da iawn hogia, daliwch au.

\
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Dymuna'r bechgyn igyd ddiolch
iMr Elfyn Roberts am fynd gyda
hwy a bod vn gyfrifol arndanynt.
Diolch Syr!

Chwaraeon

AI y bore Sui, codi'n fuan i ni
gael brecwast! Yna mynd i fowlio
deg ac i ddringo, a chcfais ail yn
y gystadleuaeth bowlio deg. Yn
01wedyn ibacio fel bod pawb yn
barod i gychwyn am un o'r
gloch. Siwrnai swnllyd arall ar y
ffordd adre a phawb yn cyrraedd
yn 61 wedi blino 'n Ian ond wedi
cael llawer 0 hwyl ac atgofion lu.

Gareth E. jones 7il

Nolo Florida

Dydd Sadwrn, codi, er nad ocdd
neb wedi cysgu rhyw lawer ac, ar

Nos Sadwrn roedd disgo a dim
ond un broblcm, roedd dros
saith deg 0 enethod a dim ond tri
ar ddcg 0 fechgyn! Pawb yn

------------"'"1 dawnsio, y plant a'r athrawon ac
ambell un ohonom ni fechgyn yn
cael cariad!

Cael hwyl fawr yn dawnsio a
neb yn caclilawer 0 gwsg y noson
honno chwaith

Jake Burston 70

Parti Pendalar
Diolchiadau

Eisoes rhoddwyd ein
gwerthfawrogiad i rai cwmniau
lleol. Hoffwn hefyd ddatgan ein
diolchiadau i'r gweddill a fu mor
hael eu cyfraniad:
Blodau Racca, Penisarwaun;
Siop Spar, Llanrug ac hefyd
Gareth a'i Gwmni, Cyfreithwyr;
Gwerthwyr Tai Dafydd Hardy;
Cyrncn Cyf; Gwesry'r Celt;
Clwb y Paradox; Caffi Cei; ASC
Sports; Cwmni Manweb; A.O.
Roberts a Chwmni Gwastraff
Mon.

Roedd y daith ar y bws yn un
hir a blinedig er fod dwy ysgol
arall gyda ni yn gwncud andros
o swn! 0'[ diwedd, cyrraedd,
cael te, gwcld ein hystafell ac i
ffwrdd a ni i nofio.

Ifan Dafydd Owen 7i

Gwawr Hughes yn cyflwyno'r SIt
Roberts ac

Mae'n arferiad gennym fel ysgol
i gyfrannu'r arian a gesglir ar
Noson Garolau'r Ysgol yn
Eglwys Sant Padam i elusen, ac
eleni fe aeth cyfraniad y
disgyblion, rhieni a staff yr ysgol
a chyfeillion y gym un cd i eluscn
Cymorth Cristnogol.

Daeth Branwen Nicholas draw
i wasanaeth borcol yr ysgol ar
Chwefror 2 a chyflwynwyd hi a'r
siec gan aelodau o'r chweched
dosbarth.

Bydd yr arian yn mynd tuag at
waith a phrosiectau arbennig yng
ngwledydd y trydydd byd.

Estynnodd Ms Nicholas ei
diolch i bawb a'i phleser 0 gael
y gwahoddiad i dderbyn yr arian.

.iau.
Braf gweld fod y traddodiad 0

redeg Traws Gwlad yn dal i gael
ei feithrin. Uongyfarchiadau
pawb.

Aeth pump disgybl blwyddyn
saith i Wersyll yr Urdd yng
Nglan Llyn yn ddiweddar a
dyma ocdd ganddynt i 'w
ddweud: .

01molchi a newid, cyrraedd i nol
brecwast a gweld ein bod yn rhy
hwyr! Yna, gyda stumog wag,
cerdded draw at y llyn ar gyfer
canwio, Cael ein dysgu gan y
Swog i rwyfo y ffordd gywir,
gwisgo'r offer diogelwch a neidio
imewn i'r cwnw ac i ffwrdd a ni.
Doedd hi ddim mor hawdd i
ddechrau ond yna cael tipyn 0
hwyl arni ac i ffwrdd a ni.

Dafydd M. Williams 7i

Arian i GymTraws Gwlad
Cynhaliwyd cystadleuaeth Traws
Gwlad Gogledd Gwynedd yng
Nglynllifon, lIe cafodd nifer fawr
iawn 0'0 disgyblion lwyddiant a
11wyddo i fynd ymlaen i
Ddolgellau yng Nghystadleuaeth
Eryri.

Daeth Gwyn Williams yn
Bfed, Iwan Jones yn 1Ofed, David
Jones yn 14eg a Gavin Roberts
yn 15fed yn yr oedran canol
(blwyddyn 10 ac 11).
Yng ngyystadleuaeth y

bechgyn iau daeth Urien Deiniol
yo 7fed.

Yo rhedeg i'r merched oedd
lana Hughes, 30ain a Sarah
Perin yn 31ain yn ras y merched

DDI
Ymweld a Glan Llyn
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Al!Lnlinu'r ttm llw_vddiannus: Ei/ion uauiams, Gareth Jones, Geirion
Ow~rlJ Joe MIll} Ph,'ll,p Lynes} nobt'n Thol'nas, lwan Jones, S~on
HU»lJ)hrll_llr, GWZ071'tones. '- ioned 1one~,Beinan Mackinnon, Cadi

Ostler) N,'a Jones] ()Ct11,na Jones.

ar bymtheg! Enillwyd deg medal
aur a chwe medal efydd - eamp
yn wir! A hynny trwy Gyrnru
gyfan.

Llongyfarchiadau calonog i
bawb ar eu perffonniad clodwiw,
ac yn arbennig felly i gap ten y
tim, Eifion Willians, am roi
arweiniad mor wych.

Gala Nofio'r Urdd

I ••• •"

Ar y ffordd adre o'r ysgol ar y
bws oeddwn i pan gefais andros
o sioe! Neidiodd Aled Jones ar y
bws gan ddweud ei fod yo
chwilio am Mari Wyn. Doeddwn
i ddim yn gwybod beth oedd yn
mynd ymlaen ond ar 01 sgwrsio
cefais wahoddiad i fynd i
Gaerdydd i ymddangos ar y
rhaglen newydd 'Ar y Bocs'.

Roedd yn brofiad gwych ac yn
un ncwydd oherwydd nad
oeddwn wedi canu gyda band a
saxaphone o'r blaen, ae befyd
roedd y gan, sef 'ballad' yn
ddieithr imi. Can o'r sioe 'Llwch
yn ein Llygaid' yn son am wraig

Yn y rhifyn olaf gwelwyd criw yn
eyehwyn am Lanelli i'r Gala
Nofio Ccnedlaethol.

Penderfynodd y criw deithio
i'rDe y noson flaenorol er mwyn
bod yn ffres y bore canlynol, ac
yn wir fe dalodd hynny ar ei
ganfed!

Llwyddodd y pedwar disgybl
_----- ar ddeg iddychwelyd ag un fedal

Seren y Teledu

wedi darganfod fod ei gwr yn
twyllo'r werin, hithau'n tybio a
oedd yn ei adnabod wedi'r cyfan.
Ond y fodrwy ar ei llaw yn ei
gwned yn gaeth a bod rhaid iddi
ddcrbyn y sefyllfa, er gwell neu
er gwaeth.

Roedd yn brofiad gwerth
chweil gweithio gyda Aled Jones
a phawb o'r cwmni teledu yn fy
ngwneud yn gartrefol iawn.
Braint yn wir a dioleh am y
gefnogaeth a gefais gan bawb.

Mari Wyn BI. 13
Bydd Man yn ymddangos ar y
rhaglen 'ArJl y Gorau Jyn Y dyfodol
agos. Pob [we iddi.

• •

Avll StlJf1'nD Pri~r;
Jone~1LlYnl'Ug

l\V'i~J~.~~~119nyr Y~S91yn
1\wydd~ t~wt1t ~t\t\nu tu!\a !it
yr apel vma. M(1c BLCfT(1fl yn
l'ach5<:n 11<:01 ae "In n'l-Yu-ychu
Y~aOI l"'en£19.1aT, ~ydd 9
<-bY~rUtladaua50" :av.rn =e V~~ol
nrvnrcm!
t-Iol'l'wn dd!olch ~ r;e~ a

d ISllvhllon vr YSgOI am ell
cyfran!od au hacl.

Dewiswyd pum disgybl o'r ysgol
i gymryd rhan yn y cyngerdd
arbcnnig a drcfnwyd gan yr
'Associated Board of the Royal
School of Music' yn Ncuadd
Pritchard Jones, Bangor ar
Chwefror 14 yn dilyn eu
llwyddiant yn yr arholiadau
cerdd yn ddiweddar: Ceri Wyn
J011C:' 51 - piano; Dafydd
Pritchard lOi - piano; Iran
Dgtydd Owen 71 - cornet! Knts
Beard lOi - piano; Elfed Morris
11 - PI!lnO_
Llongyterclnadau iddynt 011a

da Y"" ~cld bod traddod,ad
~~..t4lfl\"l\1 ~I" t'\!1f1d!11 Ml\t'~fIYtne
cnocu.

Cyngerdd y Goreuon

Ocsiwn Addewidion
AI nos Fercher, EbrilJ 5 bydd
Cymdeithas Cyfeillion Ysgol
Brynrefail yn cynnal Ocsiwn
Addewidion.

Os hoffech gyfrannu mewn
unrhyw ffordd eysylltweh a'r
ysgol, fe werthfawrogir pob
cyfraniad yn fawr iawn.

Tocyns Tesco
Unwaith eto mae'r ysgol yn
casglu'r tocynnau i gael offer
cyfrifiadurol i'r disgyblion.
Apeliwn atoch i gefnogi'r
ymgyreh fel yn y blynyddoedd a
fu.

Llynedd fe gafwyd cyfrifiadur
Apple Mac, ac cleni fe ofynnwn
am eich cefnogaeth unwaith eto,
Bydd Mrs June Owen,
Llyfrgellydd yr ysgol yn falch
iawn 0 dderbyn eieh cyfraniad,

ag Elfed Moms, Michelle
Roberts.

• •

Cristnogol

REFAILL BRY
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(01286) 675754

Dowie eang
o Welv~u l' j~JSuit8S.
LI5nni V6netitJn a Llennl F1oler.
e,OOO lIathan ~9war0 garpedi
mawn stoc - allwch chi
fforddio ~ry"u 0 batrymau?

GlANHAU CARPEDI GYDA STIMVAK
14

GWBlth Plymlo :: Go.od Caglnau a 8ath,wMA
Cvvaith Gynnal a chadw 0 bob math

Cysylltwch & OOU~ JON~S, aftON EI~ION, WAUNFAWR
Ff"n: (01286) 660363 (0797) 0318996 (symudol)

(jWA§ANAt;T~ ARGVI=WNG PLVMIO
24 4!lwr y dydd - 7 dlwrnod yr wythng.

U

RHIWI,AS
01248 361044

Ar agor
a-7pm

9·5pm S~dwrn
Ar 01\1

Sui ~ Morohor

LLEUF~R O. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARP~DI
.AUNFA R

ffOn/ffacs: 850291

Ymholiadau: 01286 872014
Ty Uundain, Cwm-y-glo

Chwilio am waith?
- yn gallu dreifio?

- yn berchen car?

- ac ar y ffOn?

Rydym angen rbywun i'n belpu
fel bo'r galw gyda gwaith coginio
yn y tri chaffi sy'n perthyn i
Menter Fachwen.

Gwaith goruchwylio yn ystod
absenoldeb staff a helpu ar
adegau prysur.

Menter Fachwen

BWS BACH AR LOG
Bws 22 sedd ar gael ar 9yfer pob math 0 logi
prAifat - t\oAwoi,hiau allan, part'ion, tripiau
ae ati. Gwa~at\aoth poraonol a thelerau rheaymol gan

Diolch i Urien Deiniol am ei
adroddiad am gem Cwpan
Cymru tim Blwyddyn 9 Ysgol
Brynrefail.
'Ar Chwefror 8, daeth tim Ysgol
Uwchradd Llandrindod i berio
Brynrefail. Dyma rownd yr wyth
olaf yn y gystadleuaeth.
Oherwydd y tywydd oer a
gwyn tog, gem digon bier ond
hynod 0 flinedig a gafwyd. Arwr
y tim cartref yn ein
buddugoliaeth 06-2 oedd Steven
Lewis, a sgoriodd bedair gal.
Sgoriwyd y ddwy gal arall gan
Ceirion ac Eifion. Mae'r ...._--------- __ --4

hogi9u'n edrycli ymlnen yn -------------'
eiddgar i'r rownd nesaf - a gwell
tywydd gobcithio!

GWylDdewi'r Amgueddfa
Cafwyd dathliad go arbennig yn yr Amgueddfa Lechi yn Llanberis
ar Ddydd Gwyl Dewi. Cyflwynwyd 'Diwrnod Ellen' yn un 0 dai
Fron Haul, sef portread 0 Ellen Williams, un 0 drigolion y rhesdai
yn 1861. Bydd cyt1e arall iweld y cyflwyniad hwn rhwng 11 o'r gloch
a 3 o'r gloch ddydd SuI, Mawrth 26.

Pigion wrth Basio

'Wrt dyfu 'n hyrl, 'ma rhyuiun
toastedyn meddwl y daw 0 i nabod
'i hun yn well: i ddeall pam 111ae
o'n gneud rhai pethe . . . ond y~l
aml 'does a 'nelo rheswm ddim oil
a phenderfyniadau mauir byuryd. '
Dyna un 0 wirioneddau mawr
Radio Cymru, cynhyrchiad
newydd Dalier Sylw a fydd yn
teithio ledled Cymru yn y
gwanwyn.
Mae'r ddrarna, a ysgrifennwyd

gan William Owen Roberts, yn
olrhain hanes carcharor rbyfel
ifanc o'r Wyddgrug a gyd
weithiodd a Lord Haw Haw trwy
ddarlledu propaganda'r N atsiaid
yn y Gyrnraeg 'nol yn ystod yr
Ail Ryfel Byd. Ai bradwr oedd o?
Neu double-agent fel yr honnai
cyn ei garcharu yn 1945?

Ymunwch a Helen Sian,
holwraig ifanc rhaglen radio

CEFNOGWCH EIN HYSBYSEBWYR

Dyfarnu gem cwpan -15 rhwng
Llanberis a Bethesda rum i'n
ddiweddar. Gem dda iawn ar
Gae Ddol, gyda'r Darrans yn
ennill yn baeddianol yn y
diwedd. Roedd ymddygiad y
ddau dim i'\\1 ganmol. Roedd un
o chwaraewyr Bethesda yn denu
sylw gyda throed chwith
ddawnus iawn. 0 holi, yr ateb
gefais i oedd 'Ti'n gwybod pwy
ydy'i daid o?' Emrys Coch.
Emrys Owen, 'centre half'
Bethesda a llanllechid yn y
60'au. Beth fuasai Emrys yn
feddwl arndanaf, yn son am gem
rhwng y Darrans a'r Howgets ac
yn canmol yr ymddygiad. Y gem
yn mynd yn 'feddal' efallai.

Roedd un petb yn fy nharo
wrth deithio o'r gem. Heb ail
dim Llanberis, ble mae rhai 0
chwaraewyr dawnus -15
Llanberis am gael gem mewn
rhyw dymor neu ddau. Ynteu, r-------------, po ......

ydi'r hen broblem 0 golli
chwaraewyr yn eu harddegau
hwyr am barhau.

* * *

Dalier sylw: Ar yr awyr
-'Pawb a'i Fam' sy'n ceisio

darganfod a yw 'gwirionesid
ddoe' yn 'anwiredd heddiw'.

Cyfarwyddir y cast disglair -
Owen Garmon, Phil Reid, Dylan
Roberts, Einir Si6n a Karen Wyn
- gan Gyfarwyddwr Artistig
Dalier Sylw, Bethan Jones.

Gwnewch yn siwr eich bod yn
dod i weld Radio Cyrnru,
cynhyrchiad olafDalier Sylw yn
Theatr Gwynedd, Bangor ar nos
Fawrth, 28 a nos Fercher, 29 0
Fawrth am 7.30 yh.
Am fwy 0 wybodaeth

cysylltwch a Theatr Gwynedd
(01248) 351708 neu Angharad
Thomas, Dalier Sylw, Chapter,
Heol y Farchnad, Treganna,
Caerdydd CF5 1QE.
Ffon: 029 20236650.
e-bost dalsylw @globalnct.co.uk.

noddi hael? Wn i ddim, ond yn
fy meddwl rwan rnae'r dyn main,
y shorts hir, y gwallt wedi ei gribo
yn ol, a'r bel yn sownd yn y
droed dde yna. Ai fo oedd y
gorau. Wn i drum, ond yn sicr
roedd yn 'seren' yn wir ystyr y
gair. Dim ond yr arbennig sy'n
dylanwadu ac aros mewn cof
plentyn. 'Digwyddodd, darfu
rnegis seren wib'.

•
1 rywun.

Yna'r gem. Everton a enillodd
o 1-0, a'r go] wedi ei sgorio gan
Tony Kay, 'wing-half talentog
iawn. Yn anffodus, nid ei sgiliau
pel-droed a enillodd Ie iddo yn
hanes y gem ond ei garchariad yn
d diweddarach am 'fixio '
canlyniadau gemau!

Yn nhirn Everton roedd y
dewin main 0 Ffynnongroew,
Roy Vernon, smociwr di-stop
ond partner gwyeh i arwr
Goodison, Alex Young. Yo y gol
roedd Gordon West, un a
nadodd un 0 hogiau Man,
Owain Hughes 0 Frynsiencyn,
rhag gwneud ei fare rhwng y pyst
yng Ngoodison.

Ond y 'scrcn' oedd yr hen wr
50 oed yn gwisgo rhif saith eoch
a gwyn Stoke. Yr unigryw
Stanley Mathews, Roedd yn hyn
na dad, ac yn chwarae ar y lefel
uchaf. Dyma arwr y Cup Final
10 mlynedd ynghynt. (Er clywais
S tan Mortensen, a sgoriodd
deirgwaith y diwmod hwnnw, yn
son am ei chwerwder 0 golli sylw
dyladwy yn 'Ffeinal Mathews'.)
Hocliwyd fy sylw, gan mai cyw
asgellwr i dim yr ysgol oeddwn
i yr adeg hynny. Roedd ci sgiliau
o drafod pel yn rbyfeddol, a'r
gallu 1 groesi'r bel i rannau
peryglus o'r blwch cosbi. Yr oedd
ei ffitrwydd yn anhygoel.

Yr atgof arall oedd y parch
mawr a ddangosai'r dorf a
chefnogwyr y ddau dim ato. Ac
yntau'n seren tybed a fuasai 0 yn
darged )1 tcrasau heddiw? Roedd
un 0 'ser' y gem wedi neidio 0
lyfr pel-droed anrheg Nadolig 1

gig a gwaed y maes. Dyna'r unig
adeg i mi weld Mathews (does
dim angen rhoi ei enw llawn.)
Wn i ddim a oedd rhai obonom
yn dyfynnu Olivier yn yr ysgol y
Llun canlynol. Yn sicr, roedd
nier ohonom ni'r bechgyn yn
cadw'r bel tenis tipyn agosach i'n
traed, yn gollwng yr ysgwydd
chwith, ac yo "driblo ' ar y tu allan
yn ein gem ar cae ochr arnser
cnwarae. Dewm oedd Mathews.
Beth fuasai 'j werth heddiw, ar ac
oddi ar y cae, yn oes y teledu a'r

o- dudalen gefn
wnaeth 0 apelio rywbryd! Os
ydy'r gwr hwnnw yn dal yn fyw,
mae yno stori bapur newydd dda
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tyfiant ar Iwybrau cyhoeddus y
plwyf, a hefyd £:50 am gymryd
rhan mewn prosieet cvda chwmni
MANWEB.

Roedd y Cyngor yn dal i
ddi~Bvvyl ern vvybod~oth san y
Cyngor Sir ynglyn a Llwybr Cae
Goronwy, Fachwen. Bwriad y
Cyngor ydi cytuno i'r gwyriad os
y cedwir y IIwybr gwreiddiol yn
tlsored yn ogystal.

MVgbVgwVd V cvncor roo V
brvblvm ynglyn C1phlQnl 9 OQnrQf
Noddf9. OOlnlolon sv'n mvnvchu
Vsgol Gwaun Gynfi. yn parhau, a
boa nyn yn (lonOOIprOOlomou yn
yr y~Qol C~fwyd ~r ddA~1Ifod v
GYfafVVYddvvrAady~g I gyfarfod a
Llywodreethwyr yr Vsaol yn y
dVfodOI aaos i drafod V m~ter.

Mae Cyngor Cymuned
Llanddeiniolen yn vstvrled gosod
meinciau vrn mhob pentref drwv'r
plwyf i ddathlu'r milflwydd. Mae'r
aelodau lIeol ym mhob pentref
vvedi ovvgrymu eeneoecc add6~.
Bydd y Cyngor yn ystyried sut
feinciau i'w gosod ac maent hetvd
wedi ymgynghori a disgyblion
Ysgol Brynrefail gan ofyn iddyn
nnw y;,tyried cvnllunlo rnelncleu.
M9QMontor I'o9chwon hofvd wodl
ggniQO gjgggrgog yn y ~yyuithl
Ovw~dodd V ~I~'~ (Mr Sglwvn
Griffith) y eobeithir symud ymlaen
gVdH' r trefnlHdHU vn Weddol
QyJlym Jtli y Otlllir oo~ody meinelau
cvn vr nOf.

Uysbyswyd :'r eyn80r ddcrbyn
ar~nt 0 (960 tu~oat v aost 0 dorri

Cyngor Cymuned Llanddeiniolen

•

Dan 31: Y siaradwr gorau oedd
Eurwyn Jones, Caernarfon.
Cwpan Goffa Griff Roberts i
Gaernarfon, 2. Porthdinllacn; 3.
Ysbyty Ifan.

Cyflwynwyd Cwpan W.J.
Owen i glwb Ysbyty Ifan am
ennill y nifer mwyaf 0 farciau yn
y tair adran.
Nos Wener, Ionawr 28

cynhaliwyd Ffug Eisteddfod yng
Nghlwb y Felin, Y Felinheli yn
dechrau am 7.30 o'r gloch. Y
beirniad oedd Bethan Evans
('Gwanas') ac arweinydd y
noson oedd Michael' Strain,
Pwllheli.

Dydd Sadwrn, Chwefror 5 am
9.30 o'r gloch yng Nglynllifon fe
gynhaliwyd Cystadlaethau
Wcldio, Gyrrwr ATV a 'Thractor
y Flwyddyn. Y beimiaid oedd
Mr Emrys Owen) Llangcrnyw;
Mr Dafydd james, Coleg
Glynllifon a Mr John Bumby,
Pen-y-groes.

Dan 21: Y siaradwr gorau oedd
Manon Roberts, Caernarfon.
Cwpan Goffa Griff Roberts i
Ysbyry Ifan; 2. Dyffryn Madog;
3. Caemarfon.

Nos Fercher, Rhagfyr 8, 1999
aeth aelodau'r Ffederasiwn i
Fowlio Deg i Seddon's
Superb owl, Llandudno. Cafwyd
noson hwyliog dros ben gyda 26
o dimau'n cystadlu.

Dyma'r canlyniadau: Yo
gyntaf Llangybi 'A' gyda sgor 0
430. Yn ail Dyffryn Ogwen 'B'
gyda 411 ac yn drydydd
Llangybi 'B' gyda 408. Yr
unigolyn gorau yn adran y
bechgyn oedd Sion Williams,
DyfIryn Nantlle gyda sgor 0 151
a'r unigolyn gorau 0 adran y
merched oedd Lowri Thomas,
DyfIryn Ogwengyda sgor 0 114.

Nos Fawrth, Ionawr 8, 2000
roedd Theatr Bara Caws yn
cyflwyno 'Yr Alamo' yn y
Rhaeadr Ewynnol, Betws-y
coed. Cafwyd noson yn llawn
hwyl a gwnaethpwyd elw 0 £200
i't Sir. Diolch yn fawr iawn i'r
Rhaeadr Ewynnol am gael
cynnal y noson ac hefyd igwrnni
Theatr Bara Caws.

Nos Fercher, Ionawr 19
cynhaliwyd cystadlaethau Siarad
Cyhoeddus y Sir.
Daeth aelodau ledJed y Sir

draw i Ysgol Uwchradd
Borwnnog i brofi eu dawn siarad.
Beimiaid y noson oedd Mr Emyr
Parry, y Parchcdig William
Davies a Mrs Esyllt Maelor.

Bvdd enillwvr yr adrannau yn
rnynd yn eu blaenau j
gynrychioli'r Sir ym Mon fis
Mawrth.

Dan 16: Y siaradwr gorau oedd
Guto Davies, Ysbyty Ifan.
Cwpan Goffa Griff Roberts i
Ysbyty Ifan 'B'; 2. Ysbyty Ifan
'A'; 3. Ysbyty Ifan 'C'; 4.
Caemarfon.

Ffederasiwn Clybiau
Ffermwyr Ifanc Eryri

yn hynod 0 ddiddorol. Llywydd y
noson oedd Mrs Betty Peris
Roberts a thalwyd y diolchiadau
gan y Parch Olaf Davies.

Ar Fawrth 2 fe fydd cinio Gwyl
Dewi yn y Marquis, Llanfairpwll.
Os nad ydych wedi rhoi eich enw
ac eisiau mynd, a fuasech mor
garedig a'i roi i Miss Marian Jones
mor fuan ag y mae modd. Tal y
cinio fydd £9.00.
YMDDEOLIAD. Dymuna Miss
Marian Jones, Minallt ddiolch 0
galon i'w chvdwerthwvr ,
cymdogion a ffrindiau am y IIu
cardiau, blodau, anrhegion
gwerthfawr ac arian a dderbyniodd
ar ei hymddeoliad 0 Owr Cymru
(Hyder) ar 61 qweithio iddynt am
dros 38 0 flynyddoedd. Diolch yn
fawr iawn am y dvrnuruadau da.
EGLWYS M.C. Ar ddydd Sui 130
Chwefror, yr oedd yn brynhawn
Sui tywyll iawn i aelodau'r Eglwys
vrna, Y Sui yma yr oeddym fel
eglwys yn gorfod pleldleisio i gael
gwybod pie yr oeddvrn fel aelodau
am fynd i addoli yn y dyfodol, gan
fod yr Henaduriaeth yn ein gorfodi
i ddirwyn yr achos i ben yma yn
Ninorwig. Rwyf yn sicr ein bod yn
un o'r Eglwysi cyfoethocaf yn yr
Henaduriaeth, yn Eglwys hapus
lawn a'r presenoldeb ar y Sui
oddeutu 85 y cant, ond yn IIygaid
yr Henaduriaeth doedd hyn yn
cyfrif dim. Gwell oedd ganddynt
hwy werthu y festri, a'r ty sydd yn
ymlyniad iddi, am gym un 0 anan
na gadael inni fel aelodau eglwyslg
ei phrynu. Nid oeddym am gymryd
dim ceiniog 0 gotfrau'r Eglwys.
Gwrthodwyd inni hefyd gael mynd
i addoli I'r Ganolfan er ein bod wedi
bod yno droeon o'r blaen. Yr oedd
yn ddigalon iawn gweld y
mwyafrif o'r aelodau yn eu dagrau,
rhai ohonynt dros eu pedwar ugain
ac wedi eu bedyddlo a'u magu yn
yr Eglwys ar hyd eu hoes, ac wedi
cyfrannu lIawer iawn i'r achos.

AoREF O'R YSBYTY. oa deall fod
Mr Rex Faulker, Fron Dirion a Mr
John Brennan, Atallon, wedi dod
adref o'r ysbyty. Hyderwn fod y
ddau yn gwella a gobeithio y cawn
eu gweld yn cerdded yr erdat
unwaith eto.
YN YR YSBYTY. Drwg gennym
ddeall fod Mr Ray Bowen, Tan y
Marian wedi gorfod mynd i mewn
yn 61 i Ysbyty Gwynedd ac ar hyn
o bryd yn disgwyl cael ei symud i'r
ysbyty ym Manceinion. Gobeithio
y bydd iddo gael IIwyr iachad.
PROFEOIGAETH. Anfonwn ein
cydymdeimlad IIwyraf a Myfi Peris
Evans, Swn yr Awel yn ei cholled
o golli ei chwaer, sef Mrs Menna
Peris Williams, oedd yn byw yng
Nghonwy.
Y GANOLFAN. A wnaift pawb
ddal sylw os gwelwch yn dda.
Unwaith eto mae yn rhaid dweud
wrth yr ardalwyr nad yw Y
Ganolfan ar gael ar y Sui, dim ond
i gyfarfodydd cysegredig. Os
gwelwch yn dda peidiwch a gotyn
- drwy hynny ni tyddwn fel
Swyddogion yn gorfod eich
gwrthod. Dyma y rheol 0' r
cychwyn cyntat ac y mae yn dal
i sefyll.
Y GYMDEITHAS LENYDDOL. Ar
lonawr 20 y gwr gwadd oedd Mr
Ralph Jons 0 Lanberis. Testun ei
sgwrs ydoedd 'Yn gant a phump
ac yn dal i fynd'. Son yr oedd wrth
gwrs am injan stem rheilffordd yr
Wyddfa yn dwyn yr enw, Enid.
Cawsom noson hynod 0 ddiddorol
yn ei gwmni. Uywydd y noson
oedd Miss Nellie Wyn Jones a
thalwyd y diolchiadau gan Mrs
Alice Griffith.

Ar Chwefror 17 cawsom wraig
wadd i ymweld a ni, set Mrs Eryl
Roberts 0 Lanrug. Gweithiwr
cymdeithasol wrth ei galwedigaeth
ydyw a chawsom gryn dipyn 0
hanes ei gwaith - set y pethau
chwerw a'r pethau melys. Yr oedd

Mi•• Marian Jone., Mlnalft. 7 Bro Elldlr, Dlnorwlg. 870292

DINORWIG
LLWYDDIANT. Unwaith eto yr
ydym yn cael y fraint 0 longyfarch
Alex Lynes. Y mae Alex wedi ennill
medal aur unwaith eto a hefyd
erullodd fedal bres. Hefyd mae
Phillip Lynes wedi ennill cwpan
anan. Mae y ddau yma yn nofwyr
da iawn. Well done, hogia, daliwch
ati.
DIOLCHIADAU. Dymuna Mrs
Elizabeth Lynes, Brian, Albert a
Carole, Snowdon View, teulu y
ddiweddar Julia Menai Dickinson
gynt 0 Pant Gwyn, ddiolch i
gymdogion a pherthnasau am yr
holl garedigrwydd a ddangoswyd
iddynt yn ystod eu galar. Diolch yn
tawr.

Pleidleisiwyd ein bod fel Eglwys i
ymuno a Chefn y Waun a
throsglwyddo ein harian i'r Eglwys
yma, a hefyd cawn gadw ein
heiddo.

Yn yr oriau tywyll yma tybed pa
werth sydd heddiw 0 fod yn aelod
o Eglwys Crist. Mae hwn yn
gwestiwn yr ydym fel Eglwys yn
gorfod ei ofyn, oherwydd y ffordd
y cawsom ein trin gan yr
Henaduriaeth.
CYDYMDEIMLAD. Anfonwn ein
cydymdeimlad IIwyraf i Mr Phillip
Jones, Ty Capel Sardis a'r teulu yn
eu profedigaeth. Mae Phillip wedi
colli ei fodryb Dilys, chwaer ei dad,
ym Mrynrefail yn sydyn iawn.
Derbyniwch ein cydymdeimlad fel
ardal.
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MAE'R
SAMARIAID
YN GWRANDO
YN ABBEY ROAD

BANGOR
(01248)
354646

Yn gywir,

Gcraint Huw~ Roben:,
Vssrifennydd y Cyfeillion

Erw Wen, Bron y D~
H~ngor LLj7 4TW

(01Z45) 35Z7Zo

Annwyl Olygyddion,

Fe \Nyr rhai ohonoch am y
Ganolfan sydd gan y Sarnariaid
ym Mangor. Bob dydd a nos
mae rhywun yno ar ben arall y
ffon i wrando. Pobl sy'n teimlo
fod bywyd wedi mynd yn faich
annioddefol sy'n ffonio. Mae'r
Ganolfan hon yn gwasanaethu
Mon, Gwynedd a Chonwy - yr
hen Wynedd. Fe! pob dim arall
mae angen arian i'w chynnal a
Chyfeillion y Sarnariaid sy'n
ceisio codi peth o'r arian hwnnw.

Fel Cangen Cyfeillion y
Samariaid yn y rhan hon 0
Ogledd Cymru hoffem ofyn am
help darllenwyr Eco'r Wyddfa.A
fyddai thai ohonoch yn fodlon
trefnu rhywbetb bach fel bore
coffi y gwanwyn hwn i
gynorthwyo'r Samariaid? Nid
ydym yn chwilio am symiau
enfawr 0 arian; byddai pob punt
yn help. Byddem yn
gwerthfawrogi pob ymdrech.
Byddai pob ceiniog yn mynd
tuag at waith y Ganolfan brysur
hon.

Pe baech yn fodion trefnu
unrhyw beth yna byddem yn
faleh iawn 0 glywed gennych.
GyQ~~hyfnlniaQa~ bychan 0 bob
ardal buan iawn y byddai'r
coffrau yn llawnach.

YSamariaid

Gan ei bod yn Ddiwrnod y Llyfr ar
Fawrth 10 bydd yr aelodau'n
cyfnewid Ilytrau yn ystod y
cyfarfod. Byddwn hefyd yn casglu
lIyfrau ail-law er mwyn codi arran
at Ymchwil Cancr.
YSGOLGYNRADD.Dymunwnyn
dda j aelodau'r Urdd fydd yn
cystadlu yn Eisteddfodau'r Urdd
yn ystod yr wythnosau nesaf.

Anfonwn ein cotion at Mrs Mai
Davies, ein cogyddes sydd heb fod
yn dda ei hiechyd yn ddiweddar.

Cydymdeimlwn yn ddwys a Mrs
Gwen Edwards, yn ei
phrofedigaeth 0 golli ei mam.
LLWYDDIANT CERDDOROL.
Llongyfarchi adau i Bethan
McKinnon ar Iwyddo mewn
arholiad Piano - Gradd 5 yn
ddiweddar.

SLIM CHWIM MIWN DIMI
1o\6~Iwou r\6 ~Io\WY.u

Cael gwared o'r 610n8g a'r bol
Yn 119go1natruiol, di.lol

JCIiII!DWC"I "OLWCHI
ffonlwch (01288) 830800
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GWERTHV
• TRW510

*Tt!1~du*~idgo
*Offer Trydan

Gwasanaeth Ffan 24aVVf
(01280) 870545

OSMOND SHAW
-DEINIOLEN

CERBYDAU CLASUROL YR WYDDFA
CyrhaC!ddwM mC!W1l ~t@il-
mCWD ~cl'bydRQl1~ RQY(;C
M gyf(lr priodaSllU. p(lnblwyddi
!Ie a.cl\l~u"o" 2"b~ftftia~r:ill.l

t)ylm ariHith" TroJ.V.Wam. PeniurwatlD
ffftn! (OllX") X71XJJ

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

DIOLCHIADAU. Dymuna Mrs yn frawychus 0 sydyn ar ddydd
Jennie Hughes, 17 Hafan Elan, Llun, lonawr 24, yn 60 oed. Yr
ddioleh i'r teulu a'i ffrindiau 011 am oedd yn frodor 0 Gaernarton, ond
y blodau, cardiau a danteithion a ar 01 ei phriodas a Mertyn, bu'r
dderbyniodd ganddynt tra yn ddau yn trigo yn Oakdale, De
Ysbvtai Gwynedd ac Eryri. Cymru eyn dychwelyd i
COFION GORAU at Mrs J. Parry, Gaernarfon. Buont wedyn yn byw
Hafan Elan sydd wedi bod yn ym Methel, cyn symud i Dwll
Ysbyty Gwynedd, hetyd Miss Clawdd ac yna adeiladu Clawdd
Meirwen Roberts, Bryn Moelyn Newydd. Tra yn ymgartrefu ym
sydd ar hyn 0 bryd yn aros yn y Methel bu ar staff cegin yr ysgol
Cartret ym Methel. Cot ion gorau leol a chadwyd cysylltiad a' r
atoch ac i bawb sydd ddim yn dda. pentref gan mai ym Methel (A) yr
PROFEDIGAETH. Cydymdeimlwn oedd yn aelod.
yn IIwyr a Mr Mertyn Hughes, Yn ogystal a'i phriod Merfyn,
Clawdd Newydd a'r teulu i gyd yn gedy hefyd bedwar 0 blant, David,
eu profedigaeth. Bu farw Mrs Eirian, Eleri a Gareth yn ogystal a'u
Betty Hughes yn sydyn iawn yn teuluoedd a'r wyrion, Kelly, Katie,
ddiweddar. Danny, Melissa, Malcolm, Kierian,

Anfonwn ein cydymdeimlad Sophie, Richard a Rhiannon.
hefyd i Mr Dewi Williams, Stad Bu'r angladd ddydd Gwener,
Minffordd yn ei brofedigaeth yntau lonawr 28 gyda gwasanaeth
o golli ei fam yn y Fellnheli ac i Ian preitat yn y ty, a chyhoeddus yng
Evans, Bryn Moelyn ar golli ei nain. Nghapel Bethel a mynwent Pentir.

Bu farw Mr Gruffydd Jones, Y Gwasanaethpwyd gan ei
Bwthyn, Ffordd yr Orsaf. Brodor 0 gweinidog, y Parch Gwyntor
Dy Capel, Rhyd ddu oedd Mr Williams gyda Mrs Beti Owen wrth
Jones a symudodd yma gyda'i yr organ.
wraig, Mrs Ella Jones. Estynnwn Dymuna Mertyn a'r teulu
ein cydymdeimlad at y teulu: Mrs gydnabod gyda diolch diffuant y
Jones, Elizabeth, Jean, Catherine gefnogaeth anhygoel a
(Morris, Clydfan) a Glyn (Gwenlyn, dderbyniwyd ganddynt yn eu
Stad Talybont) a'r wyrion a'r profedigaeth sydyn 0 golli priod a
wyresau i gyd. mam. Diolchir 0 galon am yr holl
PEN-BLWYDD HAPUS. Dymuna ymweliadau, galwadau ar y ffon,
cvrndoqion Hafan Elan ben-blwydd Ilythyrau, cardiau a'r rhoddion er
hapus IMrs Betty Peris Jones, Rhif cof at gapel Bethel (Al.
19, sydd yn dathlu ei phen-blwydd PLAID CYMRU. Fe ddewiswyd
yn 70 oed ar Chwefror 26; i Mr Hywel Williams yn ddiweddar fel
Cledwyn Jnes, Rhit 4 a fydd yn 80 Darpar Ymgesydd Seneddol Plaid
mlwydd oed ar Chwefror 27 ac i Cymru dros Arton. Et fydd yr
Mrs Doreen Fisher, a fydd hefyd yn ymgeisydd yn yr Etholiad
80 mlwydd oed ar Fawrth 3. Cyffredinol nesaf, pan fydd
Llongyfarchiadau i'r tri, fe fydd Dafydd Wigley AS yn rhoi'r gorau
parti pen-blwydd i'r tri gyda'i i'w sedd yn San Steffan er mwyn
gilydd yng Nghanolfan Hafan Elan canolbwyntio ar ei waith yn y
ar Fawrth 1. Cynulliad.
DOLCHIADAU. Dymuna Mrs Dilys Bu Hywel Williams yn ymweld a
Jones, 1B Hafan Elan ddiolch i Changen Llanrug nos Fereher,
bawb am y cardiau a'r anrheqron Chwefror 16 gan roi cyfle i
a dderbyniodd ar achlysur ei phen- etholwyr Llanrug ddod i'w
blwydd arbennig yn ddiweddar. adnabod.

Hefyd, fe ddymuna Mrs CAPEL Y RHOS. Fore Sui,
Ceridwen Williams, 25 Hafan Elan Chwefror 6 cynhaliwyd Oedfa
ddiolch 0 galon i'w theulu, Arbennig i Ddathlu'r Mileniwm 0
ffrindiau a chymdogion ac i staff dan arwelruao y gweinidog ac
Y~byty Gwynedd OG Eryri om bob Q~hriWQn yr Y~9QI $",1, CgfvvYQ
gofal ar 61 91 damwain yn cvrraruan ctodwiw lawn gan y
ddiweddar. Diolch i chi i gyd. plant a Chyflwynodd y gweinidog
MARW. Bu farw Mrs tllzabeth Destament Newydd i bob un
16etty) Hushe;" Clavvdd Nevvydd ohonynt (79 j 9yd) i 90fio'rr---------~--~------------------------

achlysur. Roedd y rhain yn rhodd
gan deulu o'r Eglwys. Cafwyd
gwasanaeth berdithlol rawn gyda
chanu emynau, cyd-ddarllen o'r
ysgrythur ac edrych ar sefyllfa yr
eglwys heddiw a bwriadau'r
eglwys yn ardal Llanrug yn y
flwyddyn 2000, ynghyd a Gweddi
o Edifeirwch a chyd-ddarllen y
'weithred 0 ymrwymiad'. Cafodd
y plant bleser mawr yn canu
Gweddi'r Arglwydd ar y don' Auld
Lang Syne'.

Hetyd yn ystod y gwasanaeth
gweinyddwyd y Sacrament 0
Fedydd (y cyntaf yn y mileniwm
newydd yng Nghapel y Rhos) gan
y gweinidog, set bedyddio Ifan
Huw Roberts, mab bach William a
Wendy, 47 Heol Binor, Caernarfon
- wyr cyntaf Mr a Mrs Richard
Thomas, Foelas, Llanrug.

Braf oedd gweld y capel bron yn
lIawn ac yn awr edrychwn ymlaen
yn hyderus, yn nerth Duw, i'r
dyfodol.
MERCHED Y WAWR. Nos Fawrth,
Chwefror 8 croesawyd pawb yn
gynnes gan y lIywydd, Ann Evans.
Cydymdeimlwyd a theulu'r
ddlweddar Myfi Roberts, Rhes
Plastirion yn eu profedigaeth. Bu
Pwyllgor yr Anabl yn cynnal
Distawrwydd Noddedig yn
ddrweddar, a diolchwyd i Mrs Beryl
Thomas am gynrychioli'r gangen.
Yn 01 yr arfer, aelodau'r gangen
fydd yn gyfrifol am y lluruaeth yn
Eisteddfod Gylch yr Urdd ddydd
Sadwrn, Mawrth 11 yn Ysgol
Brynrefail. Bvddai Meirwen ac
Olwen yn ddiolchgar pe byddai'r
aelodau sv'n fodlon darparu bwyd
a chynorthwyo ar y diwrnod yn
cysylltu a hwv.

Y wraig wadd oedd Esyllt
Harker, sy'n ymarferwraig Shiatsu
lachaol. Dechreuodd trwy esbonio
rnai system iechyd gyflawn sy'n
rhyddhau a chryfhau ynni iachaol
naturiol y corff ydi Shiatsu, a
dangosodd ei fod yn fodd i bobl
ddeall a rheoli eu hiechyd eu
hunain yn well. Mwynhaodd pawb
y sesiwn ymlacio ar ddiwedd v
cvfartod.

Diolchodd Phyllis Ellis i Esyllt am
noson ddiddorol a diolchwyd IMrs
Cadwaladr, Mrs B Thomas, Mary,
Ann a Margaret am y baned gan
Pat. Mrs Cadwaladr erullodd y
raffl.

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar
Fawrth 14 pan ddethlir Gwyl
Ddewi yng nghwmni Sian
Wheway a Dafydd Robert~.
Edrychwn ymlaen at groesawu
Cangen Penrhosgarnedd atom.

LLANRUG
Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. FfOn: (01286) 675384 --
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Cyfarfu'r Cyngor ar nos lau,
Chwefor 17 yn 'Angorfa'. Am
resymau iechyd, penderfynodd y
Cynghorydd Bert Parry sefyll i lawr
o'r gadeiryddiaeth ae etholwyd y
Cynghorydd Dei Tomos i'r gadair
am weddill y flwyddyn.
Croesawyd y Cynghorydd Trefor
Edwards, cynrychiolydd yr arda] ar
Gyngor Gwynedd, i'r cyfarfod, a
diolchwyd iddo am ei holl waith ar
ran y gymuned ers iddo gael ei
ethol.

Roedd Cynllun Trafnidiaeth
llanberis wedi ei ddosbarthu
ymlaen lIaw i'r aelodau, ac er iddo
gael ei gyhoeddi er , 994, ond heb
ei wireddu, y teimlad cyffredinol
oedd fod lIawer 0' r cynigion ynddo
yn berthnasol heddiw. Etholwyd
is-bwyllgor yn cynnwys y
Cynghorwyr Trefor Edwads, Dei
Tomos, Ken Jones, Gavin Allsupp,
Olwen Gwilym a'r clerc Idrafod yr
argymhellion yn y cynllun, ac i
gyflwyno adroddiad Ilawn i
gyfarfod nesaf y Cyngor.

Mae'r Ion sv'n arwain o'r Stryd
Fawr i'r groesfan ar y ffordd fawr
wedi dechrau cael ei galw yn
'Honey Farm lane' ar ddogfennau
swyddogol. Mae'r Cyngor yn
awyddus i wybod beth yw enw
Cymraeg cywir y Ion hon. Mae, ar
gyfnodau, wedi cael ei hadnabod
tel Lon Plisman a Lon Doman.
Gofynnir i drigolion llanberis
gysylltu ag aelodau o'r Cyngor
neu'r Clerc os oes gwybodaeth
ganddynt am yr enw cywir am y
IOn.
Rhoddwyd ystyriaeth i bed war

cais cynllunio. Nid oedd
gwrthwynebiad i'r cais am newid
defnydd adeilad or tu cefn i 50
Stryd Fawr i safle manwerthu. er
bod pryderon wedi eu mynegi
ynglyn a chulnr'r IOn yn arwain
tuag ato. Nid oedd gwrthwynebiad
chwaith i gais am dipio gwastraff
anadweithiol ar dir gerllaw Lake
View. Penderfynodd y Cyngor
wrthwynebu'r cais i adeiladu a
lIeoli glanfa i gychod ar ochr y
pentref 0 Lyn Padarn ar sail
diogelwch a sail amharu ar yr
amgylehedd. Roedd y Cyngor
hefyd yn gwrthwynebu adeiladu
pont droed dros Afon Nant Peris itr
de o'r maes parcio yn Nant Peris.
oherwydd et bod yn debygol 0
hwyluso mynediad i Iwyhr troed
newydd artaetnediu a tvocat vrn
marn y Cyngor, yn amddifadu
trlgolion Ileal or stawns 0 gael
IIwybr/palmant d:oBcl0 .Nant Peds
,'r Nant Ucha.

Nid yW'r gwaith ar I@du ac
yme;ltyn IIvvybr y fynvvont vvodi oi
ddoehrau oherwydd y ~yff'l6dhit' 6
IJYWVdd QWIVlJ. ond gOb@llhlr V
bydd y Svvai\h yn ~Qoloi svvblha\ol
yn ystod mls Mflwrth.

Nld o~dd vn bo~ibl rhoi
I h' I'd hy~tyr'Q9' I 991SI;) au am symort

a,rannol o~~i wr," wa"anol
fUdrcdcu oherwydd fod rheolou'r
Cyneor yn nod: lod aneen gwneud
y Tath g@;siadau cvn diw@dd
Taehwedd ym mhob blwyddyn
ariannol.

Addavvodd y Cynghorydd Trefor
Edwardg drsfnu Io~od arwvddlon
'Oim Cwn' ynS nsh1;U~chvv~r~o001
Elidlr, yn dilyn adroddiadau fod rha;

h . A t A I,perc noglon cwn yn canlatau I W

h~nrfeili~ld f~eddu ar lain
chwarae'r plant.

Cyngor Cymuned
Llanberis

Cysylltwch a W. Jones
Wi\\&nf'Awr (01286) 650723

Bei~ 'di m~l\l ~~i~io'i drw~io?
Mt\~ V t\~lWil vn ~iwt' £\ bl«1C!io•

1\m [ciciau glan ail-la,,' a phartJau,
Wel] yma cewch ch~'r farscn ornu

CFy nguiaith y12 Llanbens fydd
casglu 'r holl toybodaeth sydd ar gael
a111y casgliadau, gan gynnuiys
unrhyui hanes neu ffotograffau;
110di eu lleoliad yrl yr Amgueddfa
a llenun cardiau gumhrychau ar
gyfer pob eitem. Byddaf hefyd )"1
nodi a oes angen gumeud guxnth
cadwraech arnynt: '

Mae gwaith Lucie yn
allweddol j'r gwasanaeth a
ddarperir gan yr Amgueddfa, Iel
yr esboniodd Tudur Jones,
Swyddog Dogfennaeth
Amgeddfa Lechi Cymru:

'Mae'11 rhaid i bob A mgueddfa
warchod ei chasgliadau a sicrhau
eu bod yrt cacl eu diogelL' al Y
dyJodol. U", elJen bwysig 0 'r
casstiad ehansach vui'r casgltad ()
~arzrlocdda bauvma« pren, a bvdd
yfl rJ,~:d aS~$Ufob Ufl oJ'OI"Yfll.
RydYl11 h~h'tiy~' LUyb-y" ~lt~JJ1t1"
11f!Wj)ddJ}11 rlJJ!oLauJd.(jaflwell wei11
!c{{jJ !IIOT bwYJ/I_w..V 'r XWUllll nlac
L"~JIif!lrirJi .)·fTiDfTfryrJ "'K v, •
I Bael rbaBor 0 wybodaeth
brddwch crstA1 n chr~rlltu n ]ultc
W;lltam~ ar! Ffon - (0 I2)i(n)
8706)0~ litlc~: (012B6) B71900
CbOM;wMIlporr/nbrconnccr.conl

Yn ddiweddar penododd
Amgueddfa Lechi Cymru yn
Llanberis aelod newydd 0 staff i
gynorthwyo gyda'r gwaith 0
restru a gwneud arolwg 0 gyflwr
yr holl wrthrychau yng
nghasgliad yr Amgucddfa.

Cychwynodd Lucie Willis,
sy'n hanu 0 Gresffordd ger
Wrccsam ac sy'n awr yn byw yn
Y Felinheli, ar y gwaith ym mis
Rhagfyr 1999 ac mae ganddi
dasg enfawr o'i blacn, fc yr
esboniodd.
'Mae'r casgliad yn c,}'n12WYS tua
8,000 o eiremau; a byddy cyfan .\In
eu troyrl caei eu cofnodi ar gronfa
ddaui S_VJCeTll Rneoli Gasgliadau
A,.nsucdd/c),dd ac Oriclau
Ceneaiaethot Cvmru. '
Cyn ymuno a'r nmzucddre

Lc<::h~) bu Lucie) sydd A sradd
RA (Aftrh) m.~WfiA.r~ho.~61~e0
BrinT!::aol lJurhrun yn oW~lill !1
JU~dd Ml\ mcWD J\~tudi~cthau
nmJ;u\;ddfnol 0 DrifYiltol
N'iw~t\~\l'i) Tn SW'i&\hiv yn
Ameueddfa Wenn Cytnru fe!
CYf\l)tliwy-ydd Sy§t~M R.a~l)11
~J JlI j Jd JU - Q \\1J J l11 J

Iwynhltudd yn fl1wr.

Lucie Willis a Tudur JO'tzes gyda dau 0 'r patrymau pren.
~.
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Cofnodi'r gorffennol
i ddiogelu'r dyfodol

Roeddwn innau, gyda'r lluoedd
eraill, yn festri Capel Bethel
Waunfawr pan sefydlwyd Antur
Waunfawr, ac mae Gwynn
Davies, a drefnodd y cyfarfod yn
parhau i fod yn Gadeirydd y
Cwmni.

Mae dyfalbarhad Gwynn wedi
bod yn bwysig ond cefnogaeth y
pentref cyfan a olygodd fod y
freuddwyd yn troi'n ffaith. Er i
mi ymuno a'r pwyllgor
gwreiddiol ymddiswyddais yn
fuan ar 61 hynny, wedi gweld y
gallwn fod 0 fwy 0 fudd fel
cynghorydd, yn gweithredu oddi
allan nag oddi fewn.

Mae yr Antur wedi bod yn
ddibynnol iawn ar arian sy'n
deillio o'r Undeb Ewropeaidd i
gynnal ei gweithrediadau a
gobeithiaf fod fy ymdrechion
innau i geisio newid strwythur
Ewrop wedi bod 0 fudd i'r Antur
a datblygiadau tcbyg, a hwyluso'r
broses iddynt iwneud ceisiadau
am grantiau. Digon dweud yrna
fod gan yr Uned Ewropeaidd, er
ei rhagoriaethau, ei gelynion
mawr hefyd.

Caf ddadleuon arnl a
chyfeillion sy'n galw eu hunain
yn Ewro-sceptics ond mae swm
a sylwedd gwnhwynebiad rhai
ohonynt i'r Undcb Ewropeaidd
yn troi 0 gwmpas rheolau Ewrop
am 'liw pys slwtsh a siap
bananas'. Rhaid codi uwchlaw
meddyliau bach felly ac ystyried
yr help gwirioneddol a gaiff
megis yr Antur 0 gronfeydd
Ewrop.

Mae Cymru gyfan yn derbyn
dros £250 miliwn y flwyddyn 0
bwrs Ewrop. Fedrai Cyrnru, yn
enwedig ei hardaloedd tlotaf,
ddim byw hebddo. 0 caiff
Cymru yr arian a ddaw 0 statws
Amcan 1 bydd y cyfraniad yn
fwy sylweddol fyth, tua £2bn y
flvryddyn. Gobcithiaf t= favvrJ
mewn cysynuad a Phrif
Weitllredwr9ig wennzar vr Anrur
Q~ craill, fcdru sianclu rhywfaini
6''" lU'i~t'Inwn i',. Ar\rur g mMtrau
renva,

Y~LYflWCll ~t::fyllfa'r YllY:;
W~rdd, MQ\;lr OW)'dd~l\)J yn
derbyn 0 5ron!cydd hwropcatdd
yn ddiaon nuoe I La 0 Y DQn y
nWYl1dyn. ::4 llhOllOI r~!Tmru'n
cncl £17 Y I)Cll. DYDa' r
iWihinlQ~m dlWnJi 1W1ad I
bcndcrfyl~odd o)r dcchrau Cl bod
rn wlA~ Pwt(\~Ai~<i, hi' !\ !\~fk
flU I dl1~nutJobC~lnlO{,l DO~lb. !l
ChVOlfU, ar v llaw lIrall,
Slnd¢c¢ltl cenbedlocdd bach
Ewra~. ~y'n dill ; fl'UlYdrO !UTl
~[a[Wl)~cncdlf1ctllol llawn,

Adduncdwn felly )Tn }'
Il1ClliWll1 llCwYQQ. 1 ~JCrn~U 1
Oymn.;l yr un bunan bnrch A'n
cymrodyr 9 ChW10rydd tIr drtlws
MVI" IW~I"QQQn) \\ s"d"wn i'r
cwro·SlleprlCiald dagu ar eu py~
stwtsh

Eurig Wyn ASE

Antur Waunfawr
a Minnau
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Flon: (012&6) 672790
Ar agor bob dydd
or wvtrmosat eich

gwasanaeth
Nid09S unrtlyw dol am

ddQnton Q~h~bi'~h~Qrtref
yn aretal Uanrua

tl)l
YSTORFA

lLANRUG

SPAR

Mae 'r BBC yn Manger yn
paratoi cyfres 0 raglenni teledu ar
Stad y Faenol, Felinheli. Er
mwyn creu darlun cyflawn o'r
hanes rydym yn awyddus i
sgwrsio gyda unrhyw un a fu a
chysylltiad a'r Stad yn y
gorffennol. EfaUai y buoch yn
gweithio yno neu fod ganddoch
gysylltiad a'r teulu, neu rybcd
ydach chi'n un 0 gyn chwarelwyr
Dinorwig sydd erioed wedi bod
y tu 61 i wal y Stad? Mae gennym
hefyd ddiddordeb mewn dod 0
hyd i hen luniau neu ffilm o'r
teulu neu'r Stad.

Os y rrieclrwch chi helpu mcwn
unrhyw ffordd cysylltwch Ii
Llinos Wynne, BEC, Bryn
Meirion, Bangor. Ffon: (01248)
374972.

COFIO'R
FAENOL?

Blodau yn y Gaeaf
Gwraig tY

(ddim yn yr ardd)
Fuasai neb call yn gwneud dim
ond meddwl am yr ardd yr adeg
yma o'r flwyddyn ond mae rhai
manteision i fisoedd y gaeaf.
Dyma fisoedd y rhew a'r eira, a
dywedir gan arddwyr mai
gwrtaith dyn tlawd ydi'r rhew a'r
eira. Felly, mae rhywbeth da ym
rnhob peth. Mae dipyn 0 gwyno
am y gwrteithiau artiffisial ond er
hyn i gyd mae yna ardd fach
liwgar yn y gegin,
Y mae'r Mynawyd y Bugail yn

dal i flodeuo ond rhaid eu tynnu
o'r ffenestr pan fo'n rbewi. Cefais
ddau bot 0 Betsan Brysur yn
anrbeg hefyd a maent yn
blodeuo'n dda 0 byd. Un binc a
choch. Hen ferch ddigon piwys
ydi Betsan ac yn hawlio gofal -
dim gormod 0 ddwr. Cefais
flodau Mihangel mewn pot bach
hefyd sydd wedi rhoi llaewr 0 liw
ond mae'n nhw ynwydn, ac ant
allan yn y gwanwyn.

Un anrheg arbennig iawn a
gefais gan ffrind yw Arnarylis.
Mae'n rhoi sioe ardderchog yr
adeg yma o'r flwyddyn. Diolch
am flodau i sirioli,

FFENE5TRI • DRYSAU • CONS~R"ATI!RIS
CYFlENWYR AWDURDODAU lLI!Ol

B~~ne§ tevlucl gyda blvnvddoedd 0 brofiad
I=foniwch - 'dio'n costio dim i 9ael pris
(01aaa) e7ae 1a (dydd)
(0t 248) 870081 (nos)

~ HE~~::AOJGGC~~M2~~LVN

Harddwch elch cartref gyda

......___._.FFENES TRI
SefvdJwvd

CELTIC, WINDOWS 1990

Glywsoch chi am y wraig
honno y buo raid iddi fynd i'w
gwaitb yn ei dillad gorau?
Wedi bod mewn parti Dolig
oedd hi, ac wedi aros dros nos
efo'r teulu. Pan gyrhaeddodd
adref yn y bore roedd wedi
Ullhofio ,orlad y tY yn nny'r
ferch, Bu'n rhaid iddi fynd
i'w gwaith reI cynorthwy-ydd
cartref yn ei diflad gorau -
het a cnor a tnrrsau a'r cwbl.

DRAENOG

LLONGYFARCHIADAU i Pryderi
Thomas, Stad Tref Eilian ar
dderbyn Tlws 6steddfod Ysgol
Syr Hugh Owen am ei gyfraniad i
gerddoriaeth yn yr ysgol.
LLWYDDIANT. Fel pentref,
ymhyfrydwn vn IIwyddiant y grwp
'Big Leaves'. Yn ystod seremoni
yng Nghaernarfon i grwpiau roc a
phob Cymraeg yn ddiweddar,
dyfarnwyd pedair gwobr iddynt -
am fod yn fand gorau'r flwyddyn,
'band byw' gorau'r flwyddyn, am
gan y flwyddyn aderbyniodd Meilir
Gwynedd wobr am ei gyfraniad i
gerddoriaeth. Ac yn 61 y
rhagolygon mae mwy 0
Iwyddiannau i ddod i'r grwp. Da
iawn chi, hogia.
LLONGYFARCHIADAU i Wena Lyn
Williams, 5 Ael y Bryn ar Iwyddo
yn arholiad Piano Gradd 2.
DYMUNWN YN DDA i aelodau'r
Urdd fydd yn cystadlu yn
Eisteddfodau yr Urdd yn ystod yr
wythnosau nesaf.
DYMUNA Norman a theulu'r
ddiweddar Katie May Williams,
Llidiart Wen, Waunfawr (gynt 0 10
Bron Eryri, Rhosgadfan) ddiolch
am bob arwydd 0 gydymdeimlad
a ddangoswyd tuag atynt yn eu
profedigaeth. Diolch arbennig i Dr
Huw Roberts a gweddill staff
Meddygfa Waunfawr a'r tim gofal
cartref; i'r Parchedig Ifan Roberts
a'r rhai a fu'n gwasanaethu yn y
capel ac i'r ymgymerwr, Mr Gwyn
Lloyd Griffiths, Paragon, Pen-y
groes. Diolch hefyd am y rhoddion
tuag at y feddygfa.
LLYFRGELL. 8ydd y Llyfrgell
Deithiol yn galw yn Ystad
Trefeilian ar ddydd lau yn fisol
rhwng 10.15a 10.550'rgloch
yn lie yr arosfan wrth yr
Eglwys, mewn ymateb i gais
gan y Cyng Eurig Wyn ar ran
trigolion Waunfawr.

DIOLCH. Llawer 0 ddiolch i
swyddogion capel Croesywaun
am ganiatau i ni gael defnyddio'r
festri fel man plygu'r rhlfyn mis
diwetha o'r Eco. Diolch i'r rhai
ddaeth i helpu gyda'r plygu hefyd.
CYDYMDEIMLO. Anfonwn ein
cydymdeimlad dwysaf at deulu y
ddiweddar Mrs D. Williams, Llys
Seibrant a fu farw yn dawel yn
Ysbyty Eryri.

Yn dawel yn Ysbyty Gwynedd
bu farw Mr Bona Bathe, Stad Tref
Eilian. Cydymdeimlwn a'i deulu yn
eu profedigaeth.

Cydymdeimlwn a Mrs Alice
Hughes, 3 Bryn Golau yn ei
phrofedigaeth 0 golli ei chwaer,
Gracie, a oedd yn byw yn Ne
Cymru.
DIOLCH. Dymuna Mrs Hughes
ddiolch am bob arwydd 0
gydymdeimlad a oderbvruodd yn ei
phrofedigaeth 0 golli ei chwaer.

Dymuna Mrs Marian Williams,
18 Stad Ty Hen a theulu y
ddiweddar Mrs M. Owen, Tref
Eillan ddiolch am bob arwydd 0
gydymdeimlad a dderbyniasant yn
eu profedigaeth 0 golli mam, nain
a hen nain annwyl iawn.
GWELLA. Da deall bod Huw
Gwilym, Llidiart Wen yn gwella
wedi iddo gael llawdnruaeth i'w
ben-qlin yn Ysbyty Gobowen.
ADREF O'R YSBYTY. Gorfu i
Megan, merch fach Delyth a Phill
Lowe, Ger y Ffynnon aros yn yr
ysbyty am ychydig ddyddiau.
Gobeithio ei bod yn gwella erbyn
hyn.

1 R

HURIO PHEIFAT
YN UNIG...

LLEOL NEU HIRBELL
1\

CEIR
ADAM

LLAN6ERIS
871539

SEFYDLIAD Y MERCHED. Yng
nghyfarfod diwethaf o'r Sefydliad
a gynhaliwyd yn Festri
Croesywaun ar Chwefror 3,
croesawodd Mrs Mair Williams, y
Llywydd, Mr Cecil C. Lodge 0
Betws Garmon. Cafwyd sgwrs
ddiddorol iawn ganddo, gyda
sleidiau, ar hanes 'Rheilffordd
Ucheldir Cymru'. Dangosodd yr
aelodau ddiddordeb mawr yn ei
sgwrs a gofynnwyd lIawer 0
gwestiynau ar yr ail agor o'r lein 0
Gaernarfon i'r Waunfawr.
Diolchodd y Llywydd i Mr Lodge.
Rhoddwyd y raffl, a enillwyd gan
Mrs Mair Parry, gan Mrs Betty
Griffith. Cynhelir y cyfarfod nesaf
ar Fawrth 2 pryd y ceir sgwrs gan
Mr Meirion Hughes, Caernarfon ar
'Ysgol J6s Bach'. Croeso cynnes
I aelodau hen a newydd.
CLWB 300. Dyma restr 0 enillwyr
mis lonawr: £40: Mr T.E. Jones,
Cartrefle; £25: Dr Huw Roberts,
Liverpool House; f 10: Mr 1010
Huws Roberts, Bodrida.
DIOLCH. Ar gyrraedd fy mhedwar
ugain mlwydd oed derbyniais
gymaint arddanghosiad 0 ewyllys
da fel na allaf obeithio diolch i
bawb yn unigol. Roedd y cyfarfod
yng Nghapel y Waun yn ysgytwol
ac ni allaf tvth anqhofror
amgylchiad na'r caredigrwydd a':
symbylodd.

Efallai fod soned a gyflwynais yn
ddiweddar fel aelod 0 dim Talwrn
y Beirdd gystal adlewyrchiad a dim
o fy nheimladau. Diolch yn fawr,
fawr.

Ein Hardal Ni

Hynaws Feuryn, 'rnnob Talwrn cetars I
Destun roi gyfle I wneud sport a sioe;
Am unwaith, gwrthod wnaf eich abwyd chwi,
Rhaid l'r chwerthin heno gymeryd hoe:
Er cvmaint grym y dewin yn Ahyd-ddu
Mil cryfach hud ei frawd ym mhentre'r Waun,
Nrd CIP o'r nef roes hwn i un na fu
Erioed ymhell o'r fan, ond treiglo'r maen
A gwneud y nef a minnau'n odiwahan
Ar gramen sal 0 gors a gwaundir moel,
Gweirgloddiau IIwm y rnvrdd tyddynnod man
o gylch tv Mgthgl ar IQchwaddau'r F~QI~
Rwvf i a'r pridd vn un vn nhir fv mro;
A methais S 9wamalu, am y tro

Gwvnn Davies

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

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

WAUNFAWR
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D INIOLEN
On: (0128e) 871521

Ar d~or 7 a.rn. - ~ p.m. bob diwrnod
Petrol • lJiscl • NWy Calor • QIO
Cylchgronau • Panurau Newydd

OllrdlllU P@nblwydd • Wy-au
Nwyddau GrOSQr - MQlysion

GORSAF BETROL

Ab~~hryth
The Unlve~lty ofWiles

P Lynne Williams
Cyfarwyddwr Academaidd y Radd Allanol

Prifysgol Cymru, Yr Hen Goleg
Stryd y Brenin, Aberystwyth

Ceredigion, SY23 2AX
Flan: 019'0 6220~OE-bost.: ppj@aher.ac.uk

Thdalennau ar y We:
http://www.aber.ac.uk/-.cymwww!AllanoV

Os hoffech CHI wireddu breuddwyd oes a bod yn un 0
raddedigion y mileniwm newydd, anfonwch NAWR am
restr gyflawn o'r cyrsiau a gynigir, a manylion pellach.

•

• I-- .. .'. .'

BLWYDDYN NEWYDD
CYFLE NEWYDD

Ers 1980,enillodd mwy na 50 0 fyfyrwyr radd BA drwy
ddilyn cyrsiau rhan-amser dan ofal rhai 0 ddarlithwyr
mwyaf profiadol Prifysgol Cymru, Aberystwyth.

GRADO ALLANOL
Prifysgol Cymru

diweddar? Tybed a aeth y teulu
i Ddde Affrig ar 61 yr ymweliad
o bedwar mis yn 1905? Os oes
gennych wybodaeth yna
ffoniwch neu cysylltwch a
Rhiannon Roberts Games gynt)
Cefn Rhos Isaf, Caeathro.
(Ffcn: 01286 672215).

pedwar disgybl o'r cyfenw
Ingham, sef Thomas Henry
(ddaeth i'r ysgol yn 1900), Lizzie
(yn 1902), Moses (yn 1907) a
Tilly (yn 1918) yn dod 0 ardal
Ebenezer. Tybed a oes rhai 0
ddarllenwyr yr Eco yn cofio'r
teulu a/neu yn gwybod eu hanes

Y cerdyn post gyda'r llun cynnar 0 Ysgol Brynrefail.

I drin a tnrwcic
pob math 0

~eiriannaugwnlo
MENAI SEWING

MACHINE CENTRE
21Stryd Fnwr

PORTHAETHWV
Ffon:

(0248} 714043
neu C'ton ~74~2g
Edou. Nodwyddou
au ati rnewn 3tOO

Neges LIZ IMin MaT)!Ellen OWen wedi ei oosti« at 10 EmIt, 1905.
- .LI!

hathrawes. Mae'n debyg fod
Miss Owen yn dipyn 0 ffefryn
gan Liz gan mai hi sefydlodd y
tim hoci cyntaf, a dewis Liz, yn
dair ar ddeg oed, i'r freintiedig
safle 0 fod yn gcl-geidwad.

Dyma beth sydd wedi ei
ysgrifennu ar gefn y cerdyn:

Dear Miss Owen,
I thought Iwould send you a post
card of the old school, and hopeyou
hau'nt (sic) received one like it
before. They only came out last
week, and I think that they are very
good indeed. The girls standing in
front of the school are the present
Vth Form, while the boys are the
Znd and 3rd Forms and one or two
of the Fifth. I am one of those on
the steps. I wonder if you can make
us out. The new teachers are very
nice with us all, but we will like you
best and the girls often talk of you
and say how glad they would be to
seeyou back. Our school is breaking
up next Wednesday week. My
mother and little sisterare asking for
you very much. They both only
arrived home a fortnight ago after
4 mths visit in SiAfrica. Best love
from all at home.
Yours sincerely
Liz Ingham (?)

Yn 61 y cofnodion yn 'Hanes
Ysgol Sirym Mrynrefail' 0 waith
y Parch John Pritchard,
Uanberis a gyhoeddwyd gan y
Uywodraethwyr yn 1940, roedd

AI gychwyn canrif newydd ac ar
drothwy canrnlwyddiant Ysgol
Brynrefail eleni, diddorol oedd
canfod y 11un camera cyntaf o'r
hen ysgol, a hyrmy ar gerdyn post
swyddogol yr ysgol yn 1905.
Cafwyd hyd i'r cerdyn yma gan
gyn-ddisgybl o'r ysgol, sefDr D.
Gareth James (mab Ieuan L.
James, Prifathro'r ysgol 0
1956-1968) mewn ffair hen
bethau yn Farnham, Surrey fis
Medi y 11ynedd. Roedd Gareth,
yn 61 ei arfer, yn chwilota am
hanes ei gartref yn Aldershot, a
oedd ar ddechrau'r ganrif yn
dafam y 'Duke of York', pan
ddaeth 0 hyd i'r cerdyn, a'i brynu
ar unwaith am hanner can
ceiniog! AI ddechrau'r ganrif
roedd anfon cerdyn post, a llun
arno, bron mor ffasiynol ag
anfon E-bost heddiw!

Ymddengys bod y cerdyn wedi
ei anfon i Miss May Ellen Owen,
athrawes gyntaf yr ysgoJ 0 1900
hyd 1904, wedi iddi symud i'r
'Holywell County School'.
Lladin oedd ei phwnc ac uchel
iawn oedd ei pharch yng ngolwg
Mr J.R. Foster, y prifathro.
'Ni chefais erioed athrawes a

fedrai reoli dosbarthiadau 0
fechgyn rhwng pymtheg a
deunaw mlwydd oed mor
esmwyth ac effeithiol.'

Roedd Liz Ingham yn ddisgybl
'Form 3' pan anfonodd y cerdyn
ac, yn amlwg yn hiraethu am ci

Hiraethu am Athrawes
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Agor CO-Op Deiniolen - Medi 19, 1932

A hithau newydd ymddeol
roedd gwraig 0Ddeiniolen yn
gweld fod ganddi ddigon 0
amser i wneud gwledd ar
ddydd Mawrth Crempog
eleni. Prynodd yr holl
gynhwysion a dechrau ar y
gwaith un bore Mawrth -
DAIR WYTHNOS YN RHY
FUAN!
Yflwyddyn nesafNA Ni'ch

atgofTa o'r diwrnod cywir.

DRAENOG

Y GYMDEITHAS LENYDDOL. Nos
Fawrth, Chwefror 15 cafwyd
nos on ddifyr iawn yng nghmwni
Mr Vaughan Hughes. Cafwyd
sgwrs ddifyr ae addysgiadol ar
Eisteddfodau Cenedlaethol Men yn
ystod y ganrif ddiwethaf.
Diolchwyd i Mr Hughes gan Mr
Martin Eckley.

Nos Fawrth, Chwefror 22 aeth
nifer o'r aelodau I gyfarfod a
Chymdeithas Lenyddol y
Bontnewydd.
MERCHED Y WAWR. Cyfarfu'r
gangen ar Chwefror 9 yn neuadd
yr ysgol gynradd 0 dan
Iywyddiaeth Ann Lewis.
Dymunwyd yn dda i Margaret
Eckley yn ei chartref newydd ac i
Mair Read mewn swydd newydd.

Y gwr gwadd oedd Emlyn
James a threuliwyd orig ddifyr yn
gwrando arno yn son am
Galigraffi. Diolchwyd iddo ar ran yr
aelodau gan Marnel Owen.
Gofalwyd am y te gan June Owen
a Margaret Rees. Enillwyd y raffl
gan Sharon Owen.

Y mis nesaf bydd y gangen yn
dathlu Gwyl Ddewi a phen-blwydd

Camera yn ngofal Richard LI. Jones, 5 Y Dd61. Ff6n: (01248) 670115
DYMUNA Sian Jones ddiolch 0 i feirniadu dawnsio disgo yn
waelod calon am y blodau a'r lIu Eisteddfod Sir yr Urdd Conwy.
cardiau a dderbyniodd. Roedd v Dymuniadau gorau iddi hefyd yn ei
cyfarchion yn galondid mawr iddi swydd newydd yn ardal
ac yn sicr byddant yn gysur yn yr Portsmouth.
wythnosau 0 driniaeth sydd o'i
blaen.
DIOLCH. Dymuna Robin Owen
ddiolch i bawb am y dymuniadau
da a'r anrhegion a dderbyniodd ar
ei ben-blwydd yn 18 oed. Diolch
yn fawr iawn i bawb.
CLWB BRO BETHEL. Cynhaliwyd
cyfarfod mis Chwefror yn Festri
Bethel gyda'r Parchedig Gwynfor
Williams yn lIywyddu. Anfonwyd
cofion cynnes iawn at
ysgrifennydd y Clwb, sef Mrs
Bessie Ellis. Cafwyd gwybodaeth
gan y trysorydd fod y Clwb wedi
derbyn rhodd drwy law Mr Richard
Lloyd Jones yn dilyn casgliad yn
ystod gem bel-droed a
chwaraewyd 0 gwmpas y Nadolig.
Diolchwyd iddo gan y Parch
Gwynfor Wiliams am gofio am y
Clwb. Mr Rol Williams 0Waunfawr
oedd y gwr gwadd, a chafwyd
ganddo sgwrs hynod 0 ddiddorol
am hanes Michael Marks a Tom
Spencer, y ddau yn byw yn y
bedwaredd ganrif ar bymtheg ac
yn cychwyn busnes 'Penny
Bazaar' yn Leeds. Datblygodd y
busnes bach yna j un o'r cwmn't'au
mwyaf, sef Marks and Spencer.
Mrs May Griffiths a Mrs Mary
Hughes oedd yng ngofal y teo
LLWYDDIANT CERDDOROL.
Llongyfarchiadau i'r ddwy
ganlynol ar Iwyddo mewn arholiad
piano yn ddiweddar: Lois Wyn
Hughes, Erddig - Gradd 2 a Ffion
Williams, 20 YOdel - Gradd 3.
CLWB 200 Y NEUADD GOFFA.
Enillwyr mis Rhagfyr oedd £20:
Richard Parry, 4 Rhos lan (34);
£10: Heather Hughes, Coed Bolyn
(5); £5: Lona Jones, 6 Stad Eryri
(78), Ann Mercer, Roslyn, Tan-v
ffordd (165), Margaret Druce,
Arfryn, Tan-v-cae (183), Bert
Japheth, Stryd Garnon,
Caernarfon (14), Suiwen Thomas,
, Stad Eryri (99), Mair Jones,
Cilan, Tan-y-cae (43), Rhian
Hughes, Erddig, Rhos Lan (86),
Alwyn Jones, Bro Dawel, Rhos
Lan (1491.
Enillwyr lonawr oedd: £20; Nan
Owen, Berwyn (~Z); (10: tdns
Jones, rvoovn OQr (116): £5:
Eunice RobQrts. 4 Y Rhos (218),
Gwilym Jones, ~ynfalJ Y Post
reci. JOVC@ PuOh, 9 TAI'I-y-6uarth
{1~O}, Celnvven Williams. Cefn
Gwvn (51). C61'idwon ~YQn~,

f'ar'iiaw, nnos (1 ~!J). 1;1161'1,
GI!l~VI'\Yc. Tan-y b'-!ur.h, Gvyynfor
morns. TrgflV~ (1gb), Cwyn"'lh
p,.:ce, Drg EglVYVSr~4).
5~Ifi(NIAOU Lloneyl~r~hio(jou I
'-OVYliWI"18m~ Jr O~OfAI Qwshodd--~--~--~------------~

YSGOl BETHEL
Cymhorthydd Clerigol

(Rhan Amserl
i gychwyn 27 Mawrth 2000
(neu cyn gynted a phosib wedynl

12 awr yr wythnos
tymhorau ysgol a hyd at
2 ddiwrnod ychwanegol

£2,389 - £3,218
e21 oed £2,562)

Cysyllter a'r Pennaeth am
ffurflen gais gan ei dychwelyd

i'r ysgol erbyn
Dydd lau, Mawrth 16,2000

Y gallu i gyfathrebu yn
Gymraeg a Saesneg
yn angenrheidiol

Geraint Elis, Cilgeran. Ff6n: (01248) 670726

BETHEL
Cysylltwch a Llinos Griffith

(01286 650521) neu Bethan
Jones (01286678535) am fwy 0
wybodaeth.

y gangen yn 25 oed yng Ngwesty
Meifod, Bontnewydd ar nos
Fercher, Mawrth 8 yng nghwmni
Mair Price, y lIywydd cyntaf.
CYDYMDEIMLO. Ddydd Mawrth,
Chwefror 22 yn 94 mlwydd oed
bu farw Mrs Elizabeth J. Jones, 2
YOdel. Estynnir pob
cydymdeimlad a Pat, John a'r
teulu yn eu profedigaeth.

Ddechrau'r mis bu farw Mr Alun
L. Williams, Tan y Bryn. Estynnir
ein cydymdeimlad a Mair a'r teulu
yma hefyd yn eu profedigaeth
hwythau.
CLWB IEUENCTID. Mae Clwb
leuenctid Bethel vn cyfarfod
ddwywaith yr wythnos yn y
Neuadd Bentref am ddwy awr 0
7.30 o'r gloch tan 9.30 bob nos
Lun a nos lau. Mae'r clwb yn
agored i bawb sydd yn yr ail
flwyddyn yn yr ysgol uwchradd i
fyny i 19 oed ac yn cynnig rhaglen
amrywiol 0 fewn y clwb yn ogystal
a thripiau allan o'r clwb. Yn
ogystal, bydd yr aelodau yn
cymryd rhan mewn cystadlaethau
a gweithgareddau rhanbarthol,
e.e. pel-dread (a phob math 0
chwaraeon eraill), cwis, Yr 'Nyl
Gelf, sv'n rhoi'r cyfle I chi ddod i
adnabod a gwneud ffrindiau a
phobl rtanc eraill ardal Arfon.

Dewch i ymuno a ni yng Nghlwb
leuenctid Bethel i gymryd rhan
mewn gweithgareddau a
chwaraeon fel coginio, badminton,
disgo, gwaith crefft, gweithdai
gitar a lIawer mwy ac i gael y cyfle
i fynd ar dripiau i Deeside i sqlefno
neu i Alton Towers am ddiwrnod
o hwyl.
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gyfrwng yr iaith Gymraeg neu'n
ymwneud a ieucnctid sy 'rt
dysgu'r iaith.
2. Dylai fod yn waith
gwirfoddol.
3. Dylai fod yn waith wyneb yn
wyneb a phobl ifanc dros 11 oed
a thu allan i gyfundrefn addysg
ffurfiol.
4. Derbynnir enwau pobl sydd
yn gweithio gyda ieuenctid ar
hyn 0 bryd neu bobl sydd wcdi
cyfrannu at y gwaith hwn yn y
gorffennol.
5. Gall fod yo ymwneud ag

unrhyw agwedd 0 wai th
ieuenctid (diwylliannol, corff
orol, dyngarol, cymdeithasol,
gyda phobl anabl, gyda dysgwyr,
rhoi cyfle i ieuenctid gyfrannu,
gwaith awyr agored, cyfnewid ac
yn y blaen).
6. Gall fod yn waith gydag
unrhyw fudiad ieuenctid.

Gcllir cael mwy 0 wybodacth
drwy gysylltu a Swyddfa'r Urdd
yn Ffordd Llanbadarn,
Aberystwyth. Ffan: (01<;)70)
6Z3744.

Daeth yr amser unwaith eto i ru
ysryried enwau ar gyfer y tlws
uchod. Fel y cofiwch, rnae'r
Urdd wedi derbyn cynnig
caredig y teulu i gyflwyno tlws
bob blwyddyn yn EIsteddfod
Genedlaethol yr Urdd 1

unigolion sydd wedi gwncud
cyfraniad sylweddol i ieuenctid
Cyrnru.
Hoffwn dynnu eich sylw at y

pwyntiau canlynol:
1. Gellir ystyricd rhywun sydd
wedi cyfrannu at waith ieucnctid
yn y gorffennol ond sydd wedi
rhoi gorau iddi erbyn hyn yn
ogystal, wrth gwrs, a rhai sydd yn
dal i weitnio g)'da phobl ifanc,
2. Derbynnir enwebiadau gan
unigolion neu fudiadau neu
bwyllgorau.
3. Ni fyddwn yn cysyllru ag
unigolion nes iddo/iddi gyrraedd
y rhestr fer.
4. Gofynnir i chi ddefnyddior
ffurflen enwebu briodol sydd ar
gael o'r cvfeiriad isod.

Dylid ystyried y pwyntiau isod
wrth enwebu unigolion:
1. Dylai'r gwaith fod irwy

Tlws John a Ceridwen Hughes

Cyfle Newydd i Gymru •
~

Ddathlu Darllen
Mawrth 10, 2000 yw'r dyddiad B~};'g:;
a glustnodwyd i dd a th lu
Diwrnod y Uyfr eleni, sef mewn papurau newydd a
achlysur arbennig yn dathlu chylehgronau.
llyfrau a darllen a fydd, diolch i Eisoes mae nifer 0
grant 0 £ 160,000 gan y ddigwyddiadau ar y gweill ar
Cynulliad Cenedlaethol, yn gyfer Diwrnod y Llyfr, gan
hyrwyddo darllen yng Nghymru gynnwys eynllun i ddanfon
dros y tair blynedd nesaf. 'pytiau' 0 lyfrau dros y we i roi

Fe fydd Diwrnod y Llyfr, a blas i bobl o'u cynnwys, a
drefnir gan Gyngor Llyfrau threnau llyfrau a fydd yn cludo
Cyrnru, yn gyfle i hybu llyfrau plant ac awduron ar deithiau i
trwy weithgareddau amrywiol a fyd dychymyg,
ehyffrous a gynhelir mewn Dywedodd Gwerfyl Pierce
ysgolion, llyfrgcllocdd a Jones, Cyfarwyddwr Cyngor
gweithleoedd ledled Cymru. Llyfrau Cyrnru, 'Rydyn ni'n

Mae'r fenter yn dilyn faleh dros ben ibarhau a'r gwaith
llwyddiant Blwyddyn Darllen da a gyflawnwyd y llynedd.
Genedlaethol Cymru a Diwrnod 'Bydd Y Cyngor yn edrych ar
y Llyfr y llynedd, pryd y ddulliau cyffrous a blaengar 0
cynhaliwyd sawl ymgyrch ledu'r gair i bob rhan o'r
lwyddiannus. Profodd y cynllun gymuned bod darllen yn hwyl, ac
i enwebu hoff lyfrau 'r ugeinfcd edrychwn ymlaen at gydweithio
ganrifyn boblogaidd iawn gyda'r gyda'n partneriaid ym myd
cyhoedd, a chyhoeddwyd dros addysg, lyfrgelloedd a'r fasnach
300,000 0 docynnau llyfrau lyfrau.'

CEFNOGWCH HIN HYSBYSI!BWYR

www.~4l!.l!ft.uk

IInb Nng tau

Vr A~embli
e.se

Vr Aeernbll,

Dilynwch hynt a helynt

"Aelodau'r Cynulliad",

A fyddech
chi'n

pleidleisio
j'r ddau yma?

Wyndham Mainwaring a R LI Hughes,

yn nrama gamedi newydd S4C,
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C)'chw)'nodd Y Bwalth
daechr~u miQ Chwefrr,r 2000 a
dylai fod wcru'j gwblhRU t!rbyn
,),mol' yr h~r.

Kocdd vr olwvn yn d9J 1
wcithio hyd 1~Zj, pall
ddi~Qdlwyd hi pn olwyn P~lton,
olwyn la; a mwy cffc;tlUoJ. Vn
ffodu~~ fodd hynn9SZ, ni
ddini1)niwyd yr hen olwyn [awr,
ilc feli hachubwyd gan staff yr
tungueddfa ym 1~77. BclJach§
gellir clywed ei sJm yn atseinio
unwiatb eto drwy wcilhdai'r
Amgueddf3.

'Yr olwjJn dd'llJr hon jJw un 0

Ym mis Chwefror, bydd un o'r
olwynion dwr mwyaf a
adeiladwyd gan ddiwydianwyr
oes Fictoria, sef yr elwyn ddwr
yn Amgueddfa Lcchi Cyrnru,
Llanberis, yn rhoi ci holaf dro er
mwyn gallu gwneud gwaith
atgyweirio a ehadwraeth
hanfodol a gymer rai wythnosau
i'w gwblhau.

•

Atgyweirio'r olwyn ddWr fwyaf ar dir
mawr Prydain

11
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:;:GWYNETH ROBERTS -

oehr Chwaraeon Colegau
Cyrnru 1999.

Bydd Iwan Jones a gweddill y
tim yn mynd ymlaen i
gynrychioli Cyrnru ym Mhcn
campwriacthau Ccnedlaethol
Colegau Prydain 2000 yn
Blackpool ym rrus Mawrth.

Roedd rnyfyriwr 0Ddinorwig yn
aelodau 0 dim pel-droed 5-bob
ochr y coleg a sicrhaodd
fuddugoliaeth go arbennig yn
ddiweddar wrth iddynt drcchu
Colcg Llandrillo 2-1 yn rownd
derfynol cystadleuaeth Colegau
Cymru, san eu gwneud yn
nencamnwvr rx:1-droed J-b()b-

Cwpan Cymru i Bel-droedwyr
Coleg Menai

Rheon .Vl1 derbvn ei siec gU71 Ddirpruiy Bennaeth Coleg Menai,
JOhl1 GrifJz'ths.

....
•I

•
•

• •

•

anfon holiaduron igyn-fyfyrwyr
i ddarganfod pa drywydd y
maent wedi penderfynu ei ddilyn
ar 61 ewblhau ell hastudiaethau
yma yn y eoleg. O'r rhai sydd yn
ymateb i'r holiaduron, yr enw
cyntaf allan o'r het sydd yn ennill

SYl"preis Pen-blwydd
Arbennig i Rheon!

Llongyfarchiadau i Rheon
Roberts ar cnnill gwobr Data
Cyrehfan Coleg Menai 1999.
Mac Rheon, 19, sy'n hanu 0
Lanberis yn fyfyriwr ar y cwrs
HND Peirianneg a ehafodd
wybod ei fod wedi ennill y siee
ar ddiwrnod ei ben-blwyddl

Cyflwynwyd siee 0 £ 100 i
Rheon gan y Dirprwy Bennaeth,
John Griffith, yn ddiweddar.
Mae'r wobr hon yn cael ei
ehyflwyno'n flynyddol yn dilyn

Coleg Cyrnuned
Y newyddion diweddaraf 0 Goleg Menai

atyniadau pennaf Amgueddfa
Lechi Cymru }111 llanbens,'meddai
Dafydd Roberts, Ccidwad yr
Amgueddfa. 'Gyda chymorth
Cronfa Dreftadaeth )1 Loteri y'tl
1997 llwyddwyd i adeiladu liffl
newydd ga~leingalluogi i ddangos
yr OlWY11 i'n }loll ymuielsuyr. Yn
auir, mae'n rhaid gumeud pel},
guiauh. atgyuieirio at }I gwairh
peinanegol guiych hum er l11Wy~1

Chafodd yr olwyn ddwr, sy'n iddo allu goroesi. '
15.4 rnetr mewn diarnedr, ae a
welir yn yr Amgueddfa yn Bydd y gwaith atgyweirio ae
Llanberis, yn hen weithdai adfer yn eael ei wneud gan
Chwarel Dinorwig, ei hadciladu Dorothea Restoration Engineers
gan gwmni Dc Winton 0 0 Stockport, sy'n arbenigwyr yn
Gaemarfon ym 1870. Byddai y maes, 0 dan oruchwyliacth
dwr i vrru'r olwvn vn cael ei Peiriannwyr Posford Duvivier 0
bibcllu i Iawr ochr yr Wyddfa Gaemarfon. Bvdd yn rhaid
mewn pibcllau haearn bwrw aosoc bwccdi ncwydd yn llc rna:
61cm me"rn diamedr, ac yna olr hen fwcedi ar yr olwyn
~iitr pwcr ~idrosglwyddo i mas 140 ohonvnt igyd -!l bydd
{\m.r~wiaeth 8ymh Icth 0 anzen zlannau ac allbaentin'r
he1!'1!lnnnU l}', IQ~g (;§t'lt'if:,\ 11~il1.Bydd yn rhaid gwnt:utl= WJSJn9.!lh9J 9nWlenlon (:hWllreJ ~a~th cadwra<...-thar y ~i'n~awr

§ Dinorwiz, y bu ci nccnrn rnol to anferl.h uwchhen ~t' olwyn a
BiJfiJ ffr@§ ~ ~.9§Bryd ..in Ddi'rY)'diailll01. h@fVd sr y piO@Jlau sv'n cane dwr

j ben vr olwyn.

•Y siec.
Roedd Rheon yn fyfyriwr ar y

ewrs CGCC Peirianneg y
llynedd ae mae wedi penderfynu ......,..
aros yma yn y eoleg a symud

t
ymlaen i ennill cyrnwysterau
pellach yn y maes. Pob lwe iddo
ar gyfer y dyfodol.
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Ffordd Bethel, Caemarfon LL55
IDY. Llongyfarchiadau a £5 i
chi.

Docdd pob un o'r 31 yrngais
ddim yn hollol gywir ond roedd
}' chwe gait nad oedd cliwrau
iddynr yn gy~rir gan bawb
Ardderchog.

Ar 01 cwblhau crnevair
Mawrtn gyrrwch eich atcbiori at
Dsfvdd Evans. Svcharth_ ,
I'erusarwaun LI,I)) 3HE crbvn
MiiWM ~O. -

[ I Q y~I
JUlYS MSIRlON

vn v ·llVS.tlOr\l1fT rtfl' (l~earlPj~hcr;,)
Col~5cum} Uundrlln, L:brJl I:) )h

24 Curffennaf - g A"...·st
DJUGDt\NTI, J\"'~TRhLIj\

yng nghwmnl -l'iMoth~'F.V!lru: (Urunbed) ac Annetle Bn'n Parry
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PEIDIWCH A GORI
AR STORI
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£3: Mrs Williams, 25 Hafan
Elan, Llanrug; Mrs D.jones, 18
Hafan Elan, Llanrug; Meinir
Angharad, Arl ys, Stryd y
Ffynnon, Llan beris; Robin
Owen, Bemel.
£2: Bethan a Macari, Deiruolen;
Teulu y ddiweddar Buddug
lolcn Griffith, Llanfaircaer-

£10: Mrs Elizabeth Lynes,
Snowdon View, Fachwen; Mr a
Mrs Gwynn Davies, Bryn Eithin,
Waunfawr.
£5: Mrs Eirlys Jones, Gwynant,
Penisarwaun; Mr a Mrs Wilbert
Williams, Marino, Brynrefail;
Mrs Marian Williams, 18 Stad
"ry Hen, Wannfawr; Merfyn
Hughes, Clawdd Ncwydd,
Llanrug; Mrs Carrie Hughes,
Ffordd Padarn, Llanberis; Mrs
Mair Williams> Elidir View,
Cwrn-y-glo; Robert Owen ac
Eleanor May \Xlilliams, 4]
Rhydfadog, Deiniolen.

27. Llun.

14. Maw.
21. Maw.

8. Mer.
13. Uun.

6. Llun.

3. Gwe.

1. Mer.
2. lau.

RHODDION

RHAG HYSBYSIAD
Merched y Wawr
Ebrill 5: Sioe Ffasiwn, Gwcsty'r Celt, Caernarfon
EbrilJ 15: Cinio'r Llywydd Cenedlacthol, Llandudno .
Mai 12: Gwyl y Pum Rhanbarth, Bangor.

DYDDIADUR MAWRTH
Dydd GWyI Dewi.
DINORWIG: Cinio'r Gymdeithas Lenyddol yn
Llanfairpwllgwyngyll.
WAUNFA WR: Sefydliad y Merched. Sgwrs gan
Meinon Hughes, Caernarfon.
DEINIOLEN: Dydd Gweddi Chwiorydd y Byd yn
Ebeneser am 2 o'r gloch,
LLANRUG: Dydd Gweddi'r Chwiorydd yng Nghapcl
Hermon am 2 o'r gJoch.
DINORWIG: Dydd Gweddi'r Chwiorydd yn i'
Ganolfan am 2 o'r gloch.
LLANBERlS: Dydd Gweddi'r Chwiorydd yn Nant
Padarn am 7 o'r gloch.
DEINIOI.EN: Cmio Merched y Wa\\T yng Ngwesty
Macsen, Caemarfon.
DEINIOLEN: Cinio Gwyl Dewi Cyrndeithas Eglwys
Llandinorwig gyda Mr J.M. Griffith, Bethel.
BRYNREFAll.: Cinio GWyI Dewi Sefydliad y
Merched.
BETHEL: Swper GWyl Dewi Mcrched v Wa\\'r .•
DEINIOLEN: Y Cyngor Eglwysi yn Festri Cefnywaun
() dan arweiniad y Parch John Pntchard.
LLANRUG: Merched y \X'a~'r. Dathlu G\\ryl Dewi.
Cyngor Cymned Llanddeiniolen yn •Ncuadd
Penisa rwa un.
DEINIOLEN: Y Gyrndcithas Lcnyddol gyda Mr
Arwel Jones. Pcnisarwaun.

Derbyruais atebion i groesarr
Chwefror gan Gwen Davies,
Ncston, S, Wlrra1; Catherine A.
Jones, Rhiw; M. P. Jones,
(~lynnog; ~an Owen, Llanberic:
Jcan Hughes- Jc..'\n~,Rhiw; E.E.
Jones, Rhostnrwaun; Dilys A
Pr itchard-j ones, Abererch;
Olwen Owen, Llanberis; Mabel
Parry, Porthmadog; O. Gill,
Bansorj klf~d Hvgn~>
Llanllechnt: 'F-llrn I'rtrharu,
Gamdolbcnmecn, N. HU5hcs)
Cwn~ Y-B1oj A1t~(' (;t'tfftth~.
Dlr'\"'f'Wte! Margnret Wvn
Rnbgrt!,!, ( nernsnun: Ccrtdwcn
Wllli!Jm~, l.1~I1fUg~ Ituacmnry
Wllllllm:l\ Trczurtln Chriv
1\obeni), Ll.aJ1J~ejOl""cn Jones,
D'i~~ljnluned Jone&~ Tt'l'f'l\t'!
J~ t\ '" t l! W tlll gm~, ely n noS!
Celnwcn \VllllalID~ Bernelj Nun:)
DIY1\i,,) N,)l.liliunj R_IJ ]one~l
}.jnntmor, I J(\t\~. Rom y (;ec:[:
Rhl!lnnOn PrItchard -Jonc:l,
Clynno~, DQfV\11)' JQD(':S)

LIBTlruBi ~~rw~f'I Rl\b(ll't~>
Treenrrh; M()reen LennOll~
Ll~nbc;ris Ole cn.illydd )' m;s scf
Mr!;: M~ir nvans. G"'Ynlc, 31

I L"wr;
1 ~~ tsel (\f1"f~fI ~p!lnneu

lynnn r. rn
1. Owaclot1ion (7)
1. TOfl:ilJliol; - dinl \] 1~)'Y~"d
h~bdd;ml {9}

5. Jldt\(\d (11)
(). DAW IClll1Illd [\''Vcfrl:1LlLliol 0

lajo (irynwdlji (')
g f!nlnt-nodol (0)
Q Cytnodau nrwyll (J)
11,Ma.·n iil~~e~T1'\'\Cv..Tl snllc

~ef (J)
10. Offer I fannu'r mUYlf oddi

wrlh y hach! (6)

CROESAIR CHWEFROR

29.
31.

17.
18.

Torf afreolus a stwrllyd (5)
Mae un y rnileniwm ger yr
afon yn Llundain (6)

19. '}'oi (5)
21. Teithwyr ar drocd (9)
23. Yr oeddem yn adnabod ...

(9)
25. 'O!--, O!--- yr hyfryd wawr

ar led!'
Atgoffa rhvwun am ci fai (5)
Dillad isaf merched ncu
raddedigion (5)
Newid cyfeiriad (4)

Mae'r chwe ateb di-gliw yn gysylltiedig a'r ffaith fod y pump,
am y tro cyntaf eleni, yn chwech,
Ar Draws:
1. Planhigion gwenwynig yn

lIadd deg ci! (5)
7. Man lIe dodir tail arufeiliaid

(5)
10. Caniadau hir mcwn

cynghanedd (6)
11. Ffurf ar rediad berf I fynegi

gwahanol adegau (5)
12. Yr arian a ddaw 0 bocedi'r

preswylwyr (4)
14. Rhoddion i rai tlawd (9)
17. Ymbilio am bleidlais (8)
20. Set 0 dri bonyn gydag un llai 32.

drosrynt (5)
22. Planhigion y gors , , , (5)
23. ... a choed bytholwyrdd 0

lecyn a ddinistnwyd. (5)
24. Gafael yn eithriadol 0 dynn

(8)
26. Cenfeinriau (8)
25. 1 gloi'r weddi (5,1)
30. Cymell ei gllydd (7)
33. Cyfeiriad dail Y S""'Ymonl

(4)
34. Vstafcll dan y ddassr (~)
Jo, CryfllQ\.l (5)
~7. Glaswcllt wed! ~1dOrM a'i

~VCI1U.(5)
1t1. Gaual:l erzrnff 0 unman (~)

......................................... CAO POST .u .... .. ..

CYFEIRIAO ..................................................... I ..
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Chwaraewyd y gem yma ar gae
rhif 3 a oedd yn debycach igors.
Nid oedd blewyn 0 wellt glas i'w
weld, Yr oedd hyn yn siwtio tim
trvmach Ysgol Eirians ac yn
anffodus cotlwvd y gem 0 19·5.

Yn bendnnt, ar dir svch, gyda'l
rhedwyr cyflyrn buasai Ysgol
Brynrcfail we& ennill y B~m.
Felly mge'n rh!1tli ~ofYr\~~Mb6d
y gystadleuaeth yn c!:lel ei
chJDIlul ym mi:l Ghwcfrof. Yr
yQym f~l"rfcwr yn -r~yl1tu gcmau
?-bob-ochr a thr-vYdd br~f t\ w.ir
sych misoedd y Gw!lDwyn. Gem
a digon 0 rcdc:g a pha:sio yw
"-bob-ochr ~rod QnQ yn y mwd
yr oedd yn gmbosih.
Er hynny mae'n rhaid canmol

perfformiad"\l y be~hgyn a mely5
oedd y fuddugoliaeth yn erhyn
Ysgol y Dre.

Cafwyd hanner cyntaf cyfIrous
gydag Ysgol Syr Hugh Owen ar
y blaen 0 10 i7 ar banner amser.
Ond yn yr ail hanner yr oedd
cyflymder Shaun Humphreys a
Clitrord Jonc,;;s iii thaclo gryrnus
M~t'~Willirun~,Huw £vans a
Willie Mullane yn ormod 1 dtm
y dre a chafwyd budd'-lsoli"f;th 0

21 i 17. Yr OMd~ fl6~dd san y
[im ar Y chwibgn oJgf yn
ilwlryillu eu boo wcdi cnnill y
5Y~'ildll&i"wth.

Ar 01 y fuddueol;aeth yma yr
oedd hyd!r yr }\(",~iA w~dt ~6di A
Lhrcchwyd ysgol ~yr Thoma~
J9n.il rn h;wdd 0 ~1-0,~yda
chei~i9.dausan Mathew Robcrts1
Mark Williams, Willie Mullane
ac Owain Williams.
hem yr ysgol ymlae:n i rownd

yr g ol~f fel pencampwyr eu grWp
i ~hwarac Ysgol Biria:).

Cynhaliwyd cvstadleuaeth rygbi
7-bob-ochr Ysgolion Gogledd
Cymru i fechgyn blwyddyn 11
vm Mae Colwyn at' ddydd
Mercher, Chwefror 10. Dyrna'r
tro ~Yl'\tdf i VS60) Rrynrefail
gyS[~dlu vn y rorstgdleugeth ymn
yn erbyn dros ZO 0 ysgolion
ersill.

OOlodwyd yr Y~'lOI mewn
;nhJ uda~Y~ol Byr Thumas
Jones) Amlw~b I. Y0501 BJr
Hlll,lh OW~~.C{\ernarlon. Pan.
dddfIDlll[u ein bechllVr1 "im~t }'n
cfbyn :)yr tIuah ro~C1d y Rem
8)'n\Mt yr v.dd Ccl\iYtitltdlCUHCtll.
l\ t'~wn~¥stadle\ll\eth) fiYdo mvry
n:;lDUddulloli!lerh Y" y fftl'\tol. hr
bod y dclau dim yn ilanabod ci
g:ilydd yn ddJl gM eu bod i gyd
'tn chwarac i slwb C~cm~rfonJ
nld oedd neb yn dg] yn 61 yn y
t.aclo.

Y sgwad: Chris Roldsworth ..Mark Templenlan..Mathew Roberts) Mark Willia"ts, Oasain Willianls,
Will·ieMullane} Shaun Humphreys, CliffordJo"esJ Huui Evans.

Rygbi 7-bob-ochr

i'ui barhau ar dud. 14

Newyddion 0 fyd y
campau i'w anfon at y
Golygydd (01248670115)

Ar y ffordd adref o'r gem
ddartiau ym Montnewydd, a
Dylan, un o'r tim yn siarad ar y
ffon syrnudol a'i fet Eifion. Neb
yn cymryd sylw. Yna Dylan yn
dweud fod ail dim Lerpwl wedi
curo ail dim Bamsley 0 3-0.
Roedd Eifion wedi cbwarae
hanner gem, a chymryd lle
Dominic Matteo. Ie siwr, Eifion
Jones, Llanrug, sy'n gwneud

• * *

Cefais fynd i Stadiwm y
Mileniwm o'r diwedd. Ydi,
mae'n brofiad gwefreiddiol.
Gallwn yrnfalchio yn y gamp 0
gynhyrchu y fath gartref
chwaraeon. Colli un, ennill un
yw fy record yno hyd yn byn.
Gyda llaw, braf yw sylwi ar y
cynnydd sylweddol yn y defuydd
o'r iaith Gymraeg ar ddiwrnod
rhyngwladol erbyn hyn.

* * *

glywir heddiw. Ffrwydrodd y
teras. Gafaelwyd yn y gwr a'i
daflu dros y dorf yn ddiseremoni
a'i ollwng fel sach 0 datws ar y
trae ymarfer a ymgylchynai
Goodison y cyfnod hwnnw. Yna
cymerodd heddlu di-serernoni
Lerpwl drosodd Uusgwyd y gwr
o gwmpas y rnaes, gan dderbyn
ambell slap ar y ffordd, ac i lawr
y rwnel, a'r dorf igyd yn cefnogi
yr heddlu.

Dychmygwch y sefyllfa yna
heddiw. Camdrin unigolyn am
fynegi bam wleidyddol! Yr unig
beth a gofiaf yw fod y gWr
hwnnw wedi ei wahardd 0 bob
maes pel-droed am oes! Tybed a

Yn Nulyn yr oeddwn i pan
glywais am farwolaeth Stanley
Mathews. Roeddwn yn Stadiwm
Dalymount, cartref clwb y
Bohemians, i chwarae ein gem
flynyddol rhwng y Gwyddelod a
thirn o'r ysgol acw. Yn yr ystafell
gwobrwyon ym Mharc
Dalyrnount, mae llun 0 dim
Lloegr yn y 50'au - yn cynnwys
Mathews - a chwaraeodd dim
y Weriniaeth. Dechreuais yr
erthygl hon drwy nodi ble
roeddwn i pan glywais am
farwolaeth Mathews. Y rheswm
yw'r cysylltiad personol gyda'r
cwestiwn yr arferid ei ofyn yn
rheolaidd, 'Ble roeddech chi pan
fu farw Kennedy?' Enwau o'r
gorffenol erbyn hyn ond y mae
cysylltiad agos rhwng y ddau
ddigwyddiad i mi. Mae'r
cysylltiad yn troi 0 gwmpas un
dydd Sadwm arbennig yn 1963,
yn ninas Lerpwl.

Roedd trip ysgol wedi ei
drefnu 0 Y sgol Dyffryn Ogwen
i'r ddinas yn bcnodol i weld y
ddrama 'The Entertainer' yn un
o'r theatrau. Seren y diwrnod i
fod oedd Lawrence Olivier yn
chwarae rhan Archie Rice. EfaJlai
fod yr athro Saesneg ar y pryd yn
meddwl y buasai'r 'howgets' yn
elwa 0 weld un o'r mawrion -
ac yn wir roedd yn wefr. Fel y
trodd hi allan, 'seren' arall
gamodd i ganol y llwyfan y
Sadwm hwnnw. Am ryw reswm,
roeddem wedi cyrraedd Lcrpwl
ganol dydd ac nid oedd y
pertformiad yo cychwyn tan saith
yr hwyr. Diolch am weledigaetb
un o'r athrawon ar y daith; nid
wyf yn cofi 0 pwy oedd 0 ond
diolch am y fflach. Penderfyn
wyd y buasai'r athrawesau yn
mynd a'r merched am daith i
weld rhai 0 aryniadau Lerpwl
Lewis's, Owen Owens ac yn y
bl acn , Un dcwis gafodd y
bechgvn: Myny j Bare Goodison
iweld Everton yn chwarae Stoke
Ctty yn yr adrsn gyntaf. Am y tro
cyrrraf yn fy mywyd, yn 15 ocd,
roeddwn rnewn gem bel-droed
fawr, ymysg tort 0 4;,000.

Yno rnennen ru ymY~(l v mOT
Q lAG sr \1,rQ"Qu Btryd Gwlt1l1Y:l
- mar wahanol yw'r Good;son
Ilawn seddau ertvn nvn. Yr oedd
drama r pryl'lhtlwn ~r fin
~~k~ Vdrddiad y gadwm
wedl i~J( aael 21 lofpuddll\ V~
))allas.
rei )TIl mhob nlllCj ClJ\VlIfliC

Jnry DrrdM"l r S"Jmn hwnnw
~ynhl,lliw-rd ~unud 0 dnwelwch.
Yn Goodit:on narhaodd y
I,Qw,lW\ih' am ZOciliad~ 0 rywlc
a.t' y terasau uwch c~ pcnnau
aaeth un tloedd "Long live:
IC.ru~~hev!1 V1'1S nehanol yr holl
dawclwch yr ocdd yr un llais mor
glir a'r bloed~a cynulle;dfaol a

Dallas, Goodison a Mathews

camau breision draw ar Anfield
wedi ei anaf diweddar. Dyna
esbonio Matteo (Jones) a
ymddangosodd yn y Daily Post.
Gyda Mark Hughes yn s6n am
adeiladu rim ieuanc newydd,
gobeitho y bydd Eifion yn
cyrraedd y nod.

Efallai eich bod yn meddwl fod
Alun Vaughan, y rheolwr
dawnus 0 Lanberis wedi
ymddeol o'r gamp. Nag ydi, wir!
Mae yn dal i gystadlu, ond ar
ochr arall y byd. Ar hyn 0 bryd
mae Alun draw yn Seland
Newydd ac yn dal i gystadlu
mewn rasus safonol. Yn
ddiweddar, rhedodd yn ras
mynydd Te Aroha yn Seland
Newydd a daeth yn bedwerydd.
Efallai y cawn erthygl am ei rasus
tramor pan ddaw adref nesaf.

Pigion wrth basio


