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Dathlu Gwyl Ddewi
-----

Y 23 0 weirllw)'r A ntur Waunfawr a dderbyniodddystysgrifall Abl i
'flail/z'tllCW11 lZ0501Zuiobnoyo a gynhaliuiyd )'11 Stiuidio Barcud.

Glendid Bwyd, Derbyn Taliad a
Rhoi Newid, Amgylchedd,
Ailgychlu, Garddwriaeth - tyfu I
planhigion, Garddwriaeth -
cyflwyniad i beiriannau terri
gwair, Gwaith Coed a mwy.

Dyrna'r ail noson wobrwyo
o'r fath i'r Antur ei chynnal ac,
yn 61 Dafydd Arfon Jones, eu
Swy<.lUQSAddyso) mac'ri bwysiS
fod gweirhwyr yn cacl y gyd
nabyddiaetn a cnymwysrerau
am y gwaith y rnaent yo ei
wneud. 'Mae'r gweithwyr a'u
rheolwyr wedi bod yn
gweithio'n galed i sicrbau fod
pob agwcdu o'r cwrs yn cacl ell
cwblhau,' rneddai, 'ac mae pob
un 0'[ gwennwyr wedi pasro. I
Mae'r noso n wobrwyo yn gyf}e i
wcitnwyr a staff yr Antur
ddathlu hefo'n gilvdd ac yn
Sync i r~en~ neu warchodwyr
ddod i'n cyfarfod a 8we1d y
math 0 wairh a hyfforddi sy'n
diewydd yma.'

Wed; 11~dd;ant 2001 mae'r
gwcirnwyr yn cdrych yrnlucn i
ddilyn cyrsiau ncwydd eleni. '0
ddal i ddilyo y cyrs iau nob
blwyddyn, ddylia bod hanc
s8iliau y l)WciLhwyr yo
cynyddu,' rncddai Dafydd
Arfon Jones.

(.J\.{wy 0 luniau ar dudale» 3)

ntur
Cafodd gweithwyr cydwybodol
Antur Waunfawr eu
cymeradwyo am eu gwaith
caled a dygn mewn noson
wobrwyo arbennig iawn nos
Iau diwethaf. Roedd y 23 0
weithwyr wedi derbyn
hyfforddiant mewn gwaith
drwy Brosiect Abl i Waith
a drefowyd ar y cyd
gyda phartneriaetb Antur
Waunfawr, Menter Fachwen,
Manton a Phlas y Coed. Roedd
pawb wedi llwyddo yn eu
cyrsiau penodedig ac yn
derbyn tystysgrifau
Rhwydwaith Coleg Agored
Gogledd Cymru.

Roedd y seremoni, a
gynhaliwyd yn Stiwdio Barcud
drwy garedigrwydd Barcud a
ehwmni Caine, yn gyfle i roi
eydnabyddiaeth gyhoeddus i'r
gweithwyr, ae i ddiolch iddynt
am eu gwaith gydol y flwyddyn,
yn ogystal a'u Ilwyddiant gyda
Phrosiect Abl i Waith.
Cyflwynwyd y tystysgrifau
iddynt gan Non Williams,
cyfarwyddwraig Gwasanacthau
Cymdeithasol Gwynedd, a
ddywedodd fod y noson yn gyfle
i dalu clod i waith caled a
chyfraniad gwerthfawr y
Sw~i~bwyr i'r gyrauned.

Yn arwain y noson roedd y
gyflwynwraig deledu Daloni
Metcalfe, sy'n hen ffrind i
griw'r Anrur, a bu digon 0 hwyl
a chwerthin wrth i ambell un
ddwyn cusan ganddi tra'n rnynd
i'r llwyfan i dderbyn eu
tvs rysgrifau,

S~fydlwyd Antur Waunfawr
ym 19X4 igynnig cvneon i bohl
ag anhawsterau dysgu i wcithio
£1 cnytrannu rr gymucnhee.
Erbyn heddiw mae'r Antur
wedi datblygu yn dair safle -
Wgunfgwr. Cgerngrfon a .B:mgor
- a sa~th adran gwaitb yn
LynnWYil i'iiOp brcfftQu~(inffi~
ail~l~hu~~~ddi()sc ill~ylchu
dodrefn. Trwy Brosiect Abl i
WQith mae'r oweithwyr yn cacl
byffQcQQiftnt rnewn OWaith ac
vn dysgu sgiliau newvdd.
Derbyniwyd tysty~grifau nos
Iau diwcthaf am amryw 0
sgiliau yn cynnwys Manwerthu,

oson

Plant Rygarug yn perfformio meum Cvngerdd diuieddarym Mlze1l1SarlJJClUll.
(J\/wy 0 luniau a'r dudalen 18)
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GWIlRTHWR CARPIlDl1 TIlIlS CARPED A PIlINYL
CANNOEDD 0 DDEWlS0 BATRYMAU A RHAl MEWN STOe

FFO~1WCH UNRIIYW AMSER.:
WAUNFA WR (01286) 650552

CARPEDI GERAINT OWEN

CEIROPODYDD
Mrs S Groom MSSCh, MBChA

Yn ymweld a'ch Cartref i drin traed
Triniaeth ar gyfer:

Traed Poenus; Groen Galed; Verrucae; Gyrn a Ghroen CaJed;
Ewinedd yn tyfu i'r byw; Torn Ewinedd; Gofal a ThyJinoTraed.

Ffon: (01248) S05460 neu

07747 696267 (symudol)

cefnO~WChein HySbyse_~~wy_r ____.1[

Yn gywir
Gwyn Tudur

AnnwylOlygydd
Ffair Lyfrau ty Casglwr'

Dim ond gair byr i hysbysu'ch
darllenwyr bod Cymdeithas
Bob Owen yn cynnal Ffair
Lyfrau Ail-Law a Hynafiaethol
yn Y sgol Penweddig, Ffordd
Llanbadarn, Aberystwyth ar
ddydd Sadwrn, 27 Ebrill eleni, 0
10 y bore tan 4 y prynhawn.
Agorir y ffair gan y Dr. R.
Geraint Gruffydd.

Bydd miloedd ar filoedd 0
Iyfrau 0 ddiddordeb Cymreig ar
werth, gan gynnwys 11yfrau
hanes, hanes Ileal a
llenyddiaeth. Hefyd bydd cyfle i
brynu hen fapiau a phrintiadau.
Punt yw'r tal mynediad ac am
hynny mi gewch baned 0
de/coffi a sawl bargen dwi'n
siwr. Mae 'na ddigonedd 0 le
parcio, felly dewch i brofi
diwrnod 0 wanwyn yn
Aberystwyth.

Os hoffech fwy 0 fanylion
mae croesi i chi gysylltu a mi -
(01970) 623174.

Yn gywir
Heledd Lewis
Ymchwilydd

Cae LIenor
Lon Pare

Caernarfon
Annwyl Ddarllenwyr
Ydach chi'n dda am lanhau,
neu'n adnabod rhywun sy'n dda
am lanhau? Oes ganddoch chi
ddynes neu ddyn 'llnau? Pa mor
wcrthfawr ydyn nhw i chi?
Ydych chi'n gweithio i
asiantaeth 'llnau, yn mynd allan
i 'llnau neu'n rhedeg busnes
glanhau? Ocs ganddoch chi
gyngor ar sur i lanhau -
cyfrinachau y byddech chi'n
fodlon eu datgelu?

Mae Cwmni Da yn chwilio
am gyfrannwyr i 'Monio'n Lan',

Yn gywir
Ieuan Wyn

statudol i'r Gymraeg 0 fewn y
drefn newydd.

Barn Cylch yr Iaith, wedi
derbyn eyngor arbenigol, yw y
dylai Ofcom, o'i sefydJu, orfod
ymgynghori gyda chorff a
chyfrifoldeb neilltuol dros
amddiffyn buddiannau'r iaith
Gymraeg mcwn cyfathrebu.
Dyletswydd corff o'r fath fyddai
sicrhau mynediad llawn,
eyfleusterau priodol ac
adnoddau digonol i'r Gymraeg
ym mhob agwedd ar gyfathrebu.

Mae Cylch yr Iaith wedi
anfon at y gwleidyddion yng
Nghaerdydd a Llundain yn
galw arnynt i bwyso ar y
llywodraeth i sierhau y bydd y
ddeddf newydd yn diogelu'r
Gymraeg drwy greu corff
penodol i warchod
buddiannau'r iaith a'r
diwylliant Cyrnraeg.

Talgarreg
8S Ffordd Carneddi

Bethesda
Cylch yr laith

Annwyl Olygydd,
Mae'r ehwyldro cyfoes mewn
cyfathrebu yn golygu
newidiadau enfawr a phell
gyrhaeddol gAnnwyl Olygydd

Ffair Lyfrau ty Casglwr'
Dim ond gair byr i hysbysu'ch
darlIenwyr bod Cymdeithas
Bob Owen yn cynnal Ffair
Lyfrau Ail-Law a Hynafiacthol
yn Ysgol Penweddig, Ffordd
Llanbadarn, Aberystwyth ar
ddydd Sadwrn, 27 Ebrill eleni, 0
10 Y bore tan 4 y prynhawn.
Agorir y ffair gan y Dr. R.
Geraint Gruffydd.

Bydd miloedd ar filoedd 0
lyfrau 0 ddiddordeb Cyrnreig ar
werth, gan gynnwys llyfrau
hanes, hanes lleol a
llenyddiaeth. Hefyd bydd cyfle i
brynu hen fapiau a phrintiadau.
Punt yw'r tal mynediad ac am
hynny mi gewcb baned 0
de/coffi a sawl bargen dwi'n
siwr. Mae 'na ddigonedd 0 le
parcio, felly dcwch i brofi
diwrnod 0 wan wyn yn
Aberystwyth.

Os hoffech fwy 0 fanylion
mae croesi i chi gysylltu a mi -
(01970) 623174.
Yn gywir
Gwyn Tudurda datblygiadau
rnegis y rhyngrwyd a rnynediad
digidol. Er mwyn ymateb i'r
newidiadau hyn mae'r
Ilywodraeth yn Llundain
wrthi'n cyflwyno mesurau
seneddol ar reoleiddio
cyfathrebu.

Yn y Papur Gwyn sydd ar ei
daith drwy'r senedd ar hyn 0
bryd mae'r llywodraeth yn
argymell bod un corff, sef
Ofcom, yn disodli rnai o'r eyrff
presennol syln gyfrifol am
reole~dd~o cyfathrebu. Byduai'r
un corff own yn eithriadol 0
bwerlls~ ali ddylanwad )'n fawr.
Byc1daJ ci IJCIldcrfYllitfU;iU'n
effe~th~o ar holl clfcnnau

cyfi1rnrcbu - radio~ Lclctlu atr
rhyngrwyd.

n~socs maeSr l1ywodraet:h
w~di anwybyddu \;aii> y
Cynulliad am gael aelod
Gynlrcig ar O[\;om, ac felly mac
pryder ng fydd dgrl'grigeth

Rhifyn Oyddiad Copi Oyddiad Plygu Ble Cysylltu a

Mal ~brill 22 Mal 2 Derniolsn Mr W. O. Williams
Mehefin Mal 20 Mal 30 Brynretall Mrs Dllys W Morris
GortfQnnar Mehefln 10 Mahefin 20 BethGI Mr Goralnt Elis
Awst
MOOI Awst 19 Awst 29 Dinorwig MISSMarian Jones
Hydrel Madi 16 Medi 26 Penlsarwaun Mrs Ann Evans
Tachwedd Hydraf 21 Hydraf 31 Llanberis Mr Gwilym Evans
Rhagfyr T~chwedd18 Tachwedd 28 Caeathro Mr Clive James

DVDDIAD A LLEOLIAD PLVGU'R ECO
Trefnydd Plygu: Mrs Shioned Griffith, Pantafon, Waunfawr. (01286) 650570

rhaglen ddogfen ar y pwnc,
glanhau!

Os ydych chi'n 'nabod
rhywun sy'n wych neu'n
anobeithiol am lanhau, rhowch
wybod i ni.

Rhif ffon: (01286) 685300
neu e-bost: heledd@cwmnida.
co. uk. Gan edrych yrnlacn i
glywcd gennych.

•

Os gwelwch yn dda

Oaw'r rhifyn nesaf o'r wasg

NOG IAU. MAl Z

y RNIFYNNE~Af
~eunydd ; law'r

~oly~yddionperthnssol

NOS LUN. t!SRILL 22

WAUNFAWR: Mrs Nlln RObQr1$r Panl<~lon,

YVoulllovvr (OOOOTO)

Ael-y-Bryn (872276)

E-bost: ecorwyddfa@AOl.com

GOLYGYDD CHWARAEON
Richard LI. Jones, 5 Y Od61,Bethel.
(01248) 670115

DYDDIADUR Y MIS
Mrs Margaret Cyfnl Griffith, Cynfi,
Deiniolen (870394)
FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
Uanrug (677263)

TAEFNYOO HYSBYSEBION
John Roborts, Bedw Gwynion, Ffordd
Glanffynnon, Llanrug (675605)

TREFNYOO BWNDELU
Jean Jones, eesail y Mynydd,
Deimolsn (871550)

TAEAFNYDD ARIANNOl
Goronwy Hughes, Eithinog, 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)

TREFNYDD GWERTHIANT POST
Mrs Olwen Llywelyn, Pant Afon Bach,
Llanrug (650200)

TREFNYOO PLYGU
Shioned Griffith (650570)

GOHEBWYR PENTREFI
6fTHEL: eeram Ells. CIIgeran
(01248) 070726
BRYNREFAIL: Mrs Lowri Prys Roberts·
Williams Godre'r Coed (870580)
CAr=ATHRO: ClivQ Jameq. Hafan. Bryn

Gwna (677438)
CEUNANT: Trvstan a Sioned larsen.
Qodafol'l. Ceunant (S!)07QQ)
CWM·Y·GlO: Mrs Iris Rowlands.
Olanrafon (672275)
DEINIOLEN: W. O. Williams.
6 Rhydtadoo. DginiolQn (871259)
OINORWIG: Marian Jones, M,nallt,
7 Bro Ehdlr. Dlnorwlg (870292)
LlANBEAIS: Gwyneth ac Elflon Roberts,
6ecws Eryrl (670491)
llANRUG: Eryl Rob9rts, 3 Bryn Moetyn
(675384)

NANT PEAlS: Llinos Jones, 6 Nan1
Ffynnon (871820)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans. Sycharth
(a'~40'~
TAN-V-eO~D:Miss Anwnn Pony.

Golygyddol:

IWAN RObERTS
LLEIFIOA, LLANAUG
Ff6n: (01286) 675649

Cadeirydd Pwyllgor Llywio.
ARWEL JONES

CAE EBONI, PENISAAWAUN
Ff6n: (01286) 871274

SWYDDOGION A GOHEBWYA
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Argraffv.!yd gan Wasg Gwynedd
Cibyn. Caemarfon

Cydnabyddir cefnogaeth
Bwrdd yr faith Gymraeg
i'r cyhoeddlad hwn.



Gellir cael mwy 0 wybodaeth
trwy 9ysy"tu a'r

Clerc, Dafydd Whito$ide Thoma§,
'Bran y Nant', Llanrug, Caernarfon.

Ff6n: (01286) 673515

1. Peintio waliau a nenfwd
Amgueddfa T. Rowland Hughes
yn 'Anqonrfa', Llanberis.

2. Gosod ffens ar derfvn rhan 0 Gae
Chwaras Frondeg. Llanberis.

3. Torri gwair a thacluso Mynwent
Nantperis am y flwyddyn nesaf.

CYNGOR CYMUNED LLANBERIS
Gwahoddir ymholiadau gan gontractwyr

am y gwaith canlynol:

HE~D~==================~,.====~CERBYDflU CLflSOROL YR WYDDFfI
Cyrhaeddwch mewn steil - mewn cerbydRolls Royce

ar gyfer priodasau, pen-blwyddi ac
achlysuron arbannig araill

Dylan Griffith
TREFNWRANGLADDAU ANNIBVNNOL a LLEOL

TROS-Y-WAEN, PENISARWAUN
Yn gwasanaethu'r hoi I ardal, yn cynnwys:
PENISARWAUN, DEINIOLEN, LLANRUG A LLANBERIS
Gwasanaeth teimladwy,
urddasol a phersonol.
24 awr y dydd r
Ffoniwch: Dylan (Llys)ar8718

Symudol: 07778127

newydd yn cael eu gyrru allan
drwy'r post toe. Os am wneud
cais o'r riewydd, medrwch
ffonio Cyngor Gwynedd i ofyn
am ffurflen (012~6) 672255).

Gall ymgeiswyr newydd
hefyd godi ffurflen gals yn eu
swyddfa arian agosaf.

Does dim til am y tocynnau,
ond fe fydd yn rhaid i
ymgeiswyr roi llun 0 faint a
math pasbort.

Am y tro cyntaf erioed, mae
Cyngor Gwynedd yo cyflwyno
tocyn bws fydd yn galluogi
merched dros 60 a dynion dros
6S i deithio ar wasanaethau
bysus led led Cymru am ddim
(nid yw gwasanaethau bysus
cyflym yo rhan o'r cynllun).

Bydd y rhai sydd a thocyn
eisoes yn cael llythyr gyda
ffurflen i roi llun ami; mae label
i'w ddychwelyd hefyd wedi ei
gynnwys. Bydd y tocynnau

I Teithiau Bysus am Ddim I
--------- ------------

Cynigir gwobr 0 barti/te bach i
grwp 0 6 0 bobl neu blant i'r
person sy'n anfon yr enw a
ddyfernir yn fuddugol.
Anfonwch eich cynigion erbyn
20 Ebrill, os gwelwch yn dda
gan gofio nodi eich enw,
cyfeiriad a rhif ffon efo'r cynnig
at: Cystadleuaeth Caffi,
Menter Fachwen, Cwm-y-glo,
Caernarfon, LL55 4DT,
neu e-bostiwch:
gareth0 menterfachwen.co.uk

Menter Fachwen. sy'n rhedeg
busnesau yn y gymuned, wedi
agor Caffi yn Y Sefydliad Coffa
yn Llanrug. Yn ystod yr
wythnosau nesaf bydd y Caffi ar
agor rhwng 10 y bore a 3 o'r
gloch y prynhawn ar ddyddiau
Llun, Mercher a Iau.
Bwriedir agor y Caffi am bum
niwrnod 0 ganol fis Mai ymlaen.
Mae'r Fenter yn awyddus i
ddewis enw ar gyfer y Caffi, ac
yn gofyn am gymorth
dartllenwyr yr Eco.

Angen Enw i'r Caffi
=-

Disgwylir i'r Clerc ymwneud a hall
weinyddiaeth y Cyngor a cnomon

penderfyniadau'r cyfarfodydd a gynhelir
unwaith y rnis fel arfer.

Sydd y Clerc yn gweithio 01r eat1ref a theljr
oyflog am 321/z awr y rnie ynghyd a chcetau

teliffon, stamoiau, papur, teithio ayyb.
Mae cyfrifiadur ac argraffydd ar gagl i
f'\~lpu9yd~'r 9waith os ~~~ ang~n.

Anfonsr csisladau trwy Iythyr
erbvn {) Ebrill 2002 i'r

Oadelrydd, Mr Ggrgnwy HUQhe~,
14Afon Rhos. Llanrug. Caernarfon LL55 4SE

Rhif ffon: (01286) 674839.

CYNGOR CYMUNED LLANRUG
Gwahoddir ceisiadau am swydd

Clere rr Cyngor

Lliot: Wyn Roberts 0 Lanrug ytl dalzgos et dyscy'sgnfYll fatch i Heulwen
Huus o'r AT1CUT a dwy uiirfoddolunaig a drat/lor sy'ti gweitltio yrl )'r
A'ltur.

NOTl WilliaT/IS, G.vfaTW_vddwrai~ Gumsanaethuu Gvmdeuhaso! Gw_vrlcdd
yn cy./lwyrLo cysOIsgri!au i weiclrwyr Adru" Gunldlo rl,£Cltr Wau/l!awr;
Llion W}ln Roberts, Llantug; Guiian Davies, Cueruurfon a Dylan Jones,
Llanbetis yllg nghuimni Dalonl Meccalfe a anueinlodd y 1l0S01Z,a Roy
Jones, RheOlWT yr Adran.

Noson Wobrwyo Antur Waunfawr



LLANRUG Ffon: 01286 675175
QWVLIAU eARTREF! A THRAMOR
(lwmni teuluol gydag 20 mlynedd 0 brofiad 0

redeg Pecynnau Gwyl~au oll-gynhvvysol

,

PARe PADARN, LLANBERIS (870922)
(Ar gQU dydd SuI a dydd Llun yn ystod y gaeaf)

IVOR STUBLEY • KEITH ANDREW
KEITH BOWEN • ROB PIERCY

Nifer helaeth 0 luniau ar werth
Dewi~~artgyn cynnwys:

Gwasanacth Fframio LIIJniau
Arbeni~r ar fframio gwaith edau a nodwydd

amta•

Mae'r Cynllun yn brin 0 gyfraniadau
nwyddQU trydanol II

yn ar.bennig poptai I oergelloedd I

I peiriannau golchi a rhewgelloedd fyddai'n
addas t'w elejef1tau ar incwtn i$el

Gwasanaeth casglu rhad ac am ddim IM>
:::...Lt..&': t. .-.At".,

t..Jt,k-t.LnpClI.

til 01286 674 155 ~'l'U'~~':'If'"
L \VWW.ru1turw~unfawr,-,-.o----,crg.._ '_"" n... ,,, ••

Cynllun Dodrefn

Wavell
Roberts

CIGYDD
London House
LLANRUG

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

Selsig cartref
Cigoedd parod j'w bwyta

Archebion ar gyfer y rhewgist

MYNNWCH Y GORAU
DEWCH ATOM NI!

cefnogwch
•ern

Hysbysebwyr

SWYDD NEWYDD. Llongyfarch
iadau i Arwel Llywelyn Thomas,
Arwelfa, Ceunant ar ei benodiad
diweddar i swydd gyda'r Parc
Cenedlaethol. Pob hwyl yn y
swydd newydd!

CEUNANT--
•

Ydw, rydw i'n dal i gofio'r
floedd (Gym on, Stan'. Ia, fi oedd
Mathews yo nhim yr ysgol fach
ers talwm yn nyddiau aur fy
rnhlentyndod.

Diolch am gael dathlu GWyI
Ddewi yo Ysgol y Pare ger y
Baja, ac yn fy hen ysgol ym
Methel.

44 Glanffynnon, Llanrug
CAERNARFON673513
Ffon Symudol: 07774496616

-

----,I ~
Cynnal boileri nwy,
olew, tanwydd solat
a thredio peipiau

PLYMAR A
PHEIRIANNVDD

GWRESOGI

_l

ddim peidio ag ymuno a'r hogia
yn y gem bel-droed ar iard yr
ysgol. Yr iard a fu'n Wembli,
Maine Road a GoodisonPark imi
a 'nghyfoedion yn nyddiau ein
plentyndod. 0 ia, Everton a
Mane/lester City (hefo Frank
Swift yn y goI) oedd y rimau yr
adeg honno. Docdd Lerpwl na
thim Old Trafford ddim yo agos
i'r brig.

Ar 61 cic neu ddwy roeddwn i
allan 0 wynt a doedd 'na neb ar
y Spion Kop ar wal Blaen Rhos
yn bloeddion 'Cym on Stan'.

Oedd, roedd o'n arwr imi, fel
y mae Giggs a Beckham yn
arwyr i blaot heddiw. Ond mi
roedd Stanley Matthews yn
arwr go iawn. Chafodd 0 rioed
gerdyn coch na rnelyn, a
chafodd 0 rtoed fwy na deuddeg
punt 0 gyflog yr wythnos
chwaiih.

•

Roeddwn i'n hen gyfarwydd a'r
lle arall y ces iwahoddiad iddo.
Yn wir, roeddwn i wedi treulio
blynyddoedd cynnar fy oes 0
fewn muriau'r lle hwn ac mae
saith deg 0 flynyddoedd wedi
diflannu ers i mi fynd yno gynta

Ia, fy hen ysgol - Ysgol
Belhel, lIe cawsom wahoddiad
fel Clwb Bro Bethel i gael te, a
chael gwrando ar gyngerdd gall
~Tplant.

Son am dalentau. O'r rhai
lleiaf i'r hynaf. Dwi'n gwybod
fawr ddim am ganu, ond mi
wyddwn i fod cor plant yr ysgol
yn canu'n fendigedig. Oes mae
'na fand yn Y sgol Bethel
heddiw. Y r unig fand yno ddeng
mlynedd a thrigain yn 61 oedd
rubber band. Do mi ges i bnawn
difyr yng nghwmni plant fy hen
ysgol. Chwarae teg, mi fydda i
yn cael gwahoddiad i fynd yno
yn flynyddol i'r cyfarfod
ffarwelio, (neu y cyfarfod
gwobrwyo) bob mis Gorffennaf,
ac mi fydda i'n gwerthfawrogi'r
gwahoddiad hwn yn fawr,

Mi fum i'n sbecian rownd y
gornel. Na, doedd y sied lIe bu
Huw Cefn Rhyd 9 minnau yn
dychmygu ein bunain fel
Tommy Farr a Joe Louis ddim
yno. Huw> fel Tommy Farr
enillodd y ffeit honno. Na,
mac'r ~i~d.a fu'n YnakeCl StadtUrlt
am un pnawn wcdi mynd. Mae
Huw wedi'n gadacl ni hefyd.

Cyn mynd adre fedrwn i

***

anodd dweud rhyw air ar 61
bwyta cymaint. Wna i ddim
anghofio'r croeso a gefais yn yr
ysgol fach lie ganwyd y mudiad
sawl blwyddyn yn 61. Saith 0
blant sydd yn ysgol fach y Pare
heddiw, a'r saith yn Gymry
bach. Ys gwn i a fydd 'na rai
ohonyn nhw yo aelodau 0
Fercbed y Wawr ymhen
blynyddocdd?

Ond diwrnod i ddath1u ydi
dydd gwyl ein nawddsant i ill,
ac mae'n arfcriad gennym fynd
,fel cymdei thasau, i swpera. Fe
ges innau wahoddiad i un neu
ddau 0 lefydd hefyd. Unman,
llc bam i yno droeon, ac un ue
na fUm ierioed yno.

Oeddwn, roeddwn i wedi
pasio heibio'r arwydd sawl tro,
ac mi roeddwn iwedi clywed am
y lle, ac yn wir wedi dychmygu
sut le oedd yno. Ydi, mae o'n
bentre enwog a chan fy mod i
dros y blynyddoedd wedi
ymwneud a dwsinau 0
ganghennau Merched y Wawr
roeddwn i'n edrych ymlaen at
gael y cyfle i ymweld a'r pentre
lle siglwyd crud y mudiad, rai
blynyddoedd yn 01 bellach. Ia,
pentre bach Y Pare, ger y Bala.
Y pentre He cafodd Sulwen a
Zonia Bowen y weledigacth 0

sefydlu Merched y Wawr.
Rocddwn i'n falch a weld
Sulwcn yn y cyfar[od. Roedd
mercheu y Pare \vedi estyn
gwahoddiad i aelodau 0
gangbennau Llangwm a
Llandril10 i ddod yno i gyd.
ddathlu hefo nhw. Fe Safwyd
noson bwyliog.

Cbes i erioed gawl ceinnin
mor flasus. Yn wir roedd hi'n

.. * *

Teithio yn 61 o'r Alban yr oeddwn i ar Ddydd Gwyl Dewi eleni,
wedi treulio ychydig ddyddiau yn yr eira yo ardal Inverness. Mae
GWyI Ddewi bob blwyddyo yo dod ag atgofion trist i mi. Ar
Fawrth y eyotaf 1950 roeddwn i'n claddu Nhad, ac yotau ond yo
5Z mlwydd oed. Ar yr un dyddiad 26 mlynedd yn ddiweddarach,
bu farw Mam.

Dysgu yn Ysgol Dolbadarn,
Llanberis yr oeddwn i ar
Fawrth )' cyntaf 1976 ac yn son
wrth y plant am yr hen
ddywediad: 'Os daw Mawrth i
mewn fel oen, fe aiff allan fel
llew.' Oedd, roedd hi'n fore
tawel, heulog a Mawrth yn
prancio i'n plith fel oenig.
Cefais alwad i fynd adre i Fethe1
ar frys, a phrio cyrraedd wnes i
cvn iMam roi ei hanadl olaf.
Diflannodd yr oen a daeth
Mawrth i rnewn fcl llew imi ar
y bore heulog hwnnw, Mawrth 1
1976.



Am groeso c!lftrefol Cymreig bob amser Aneuryn Jones a'r staff
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FFENESTRI • DRYSAU • CONSERFATERIS
CYFLENWYR AWDURDODAU LLEOL

Busnes teuluol gyda blynyddoedd 0 brofiad
Ffoniwch - 'dio'n costio dim i gael pris

~EN VSGOL GLANMOELVN
LLANRUG LL55 2RG

(01286) 67961a (dydd)
(01248) 670081 (nos)

FFENESTRI
CBLTIC WINDOWS

Harddwch eich cartref Qyda

GW8sanaeth Trylwyr
gen y bobl L

GWQ~anaethPersonol Cyfoiilgar iCHWI
Y GWalHflGoth Teohnegol Gorau
l'ch CAR. Cystsl A

Gwasanaeth Prif Odellwr
Felly, Pit gar bynnag ydych MOT

CHWI yn ei yrru, ~iii-
e Audi i Zastava RAe

CEFNOGWCH EIN HYSBYSEBWYR

lawn
yn y

Croesewir yn gynnes
aelodau newydd i ymuno
cyfarfodydd.

Jones,

Festri nos Fawrth, 26 Mawrth am
7 o'r gloch pryd y trefnir cynllun
dosbarthu'r holiadur i holl gartrefi'r
gymuned.
YA EGLWYS BRESBYTERAIOO.
Disgwylir y canlynol i wasanaethu
yn oedfaon mis Ebrill:
7: Parch Trefor

Caernarfon am 5.30;
14: Mr J. O. Roberts, Bethesda

am 5.30;
21: Parch Gwynfor Williams,

Caernarfon am 5.30;
28: Mr W. Arfon Roberts, Pwllheli

am 10.00.

Ymgynghorwyr Ariannol
Annibynnol Lleol (sefydlwyd 1974)

Fton: (01246) 355055

CDH

Cysylltwch err isod Iweld mor rhad

yw cost Y5Wlrldnt gyOa GDN
Andro (De*hollLlanboric)

Dryn (MOn)
~urvn (Cagrnarfon tt'r cylCn)
John ~:';on {I'Bnisarwaun}

Pa un o'r rhain sydd
bwysicaf? ..

YSWIRIO EICH TV
(i arbed coiled i chi);

YSWIRIO EtCH CAR
(i arbed coiled I chi ): neu
YSWIAIO EICH BYWYD
( i arbed coiled i'ch teulu)

SEFYDLIAD Y MERCHED.
Dathlwyd Gwyl Ddewi nos Lun,4
Mawrth 9yda phryd ardderchog
ym Mwyty Courtenays yng
Nghaernarfon. Croesawodd y
lIywydd, Pat Jones gynrychiolaeth
dda o'r aelodau I fwynhau'r wledd.
Yn dilyn y pryd, hyfrydwch oedd
gan y lIywydd gyflwyno un o'r
aelodau yn westai'r noson, set
Miss Alice Williams. Cafwyd awr 0
argraffiadau ganddi am ei thaith fis
Hydref dlwethaf fel aelod 0
Orsedd y Beirdd I Batagonia.
Gyda thaith a oedd yn lIawn 0
brofiadau niferus ac unigryw,
IIwyddodd i ddethol a disgrifio
lIawer o'r achlysuron bythqoftadwy
mewn arddull tYWlog a chartrefol.
Diolchwyd yn ddiffuant iddi am
orosolwycoo'r wefr oedd ynghlwm
a'r profiadau hynny i bawb oedd
yn bresennol gan Mrs Lowri
RObens Williams Bydd y cvrarroo
neeat noe Lun, 1S Ebrill, yn Vegol
Gymunedol, Cwm-y-qlo.
PEN-BLWYDD ARBENNIG.
Estynnwn ein 1I0ngyfarchiadau i
Mrs Blodwen Evans, Cae
Gwyddel ar ddathlu el ohsn
blwydd yn 90 oed ar 21 Mawrth.
Ers nlfer 0 nvnvcoosco beuacn nid
yw wedi bod yn dda ei hiechyd ac
yn cae I gotal yng Nghartref Nyrsio
Penisarwaun. Anfonwn gofion a
dymuniadau gorau pawb o'r
pentrefwyr ati ar ben-blwydd
arbennig iawn.
PWYLLGOA CYMUNEDOL.
Cyfarfu'r Pwyllgor yn y Festri nos
Fawrth, 5 Mawrth. Oerbyniwyd
ymddiheuriadau gan y
Cynghorwyr Pat Larsen a Keith
Brymer Jones. Yn absenoldeb yr
olaf, lIywyddwyd y cyfarlod gan Mr
Gwyn Hefin Jones, Darllenwyd
cofnodion o'r cyfarlod cyntaf a
gynhaliwyd nos Fawrth, 5
Chwefror gan Dr Ruth Dafydd a
chafwyd trafodaeth adelladol ar
nifer 0 bwyntiau yn codi o'r
cofnodion.

Yn dilyn estynnodd y lIywydd
groQso i Mr Geraint George i
gyflwyno yr holiadur drafft a
baratowyd ganddo ar gyfer ei
ddosbarthu i bob aelod o'r
gymUnQd. Yn dllyn sylwadau gan
niter helaeth 0 aelodau'r pwyllgor
M~bwy~l~dwydffurt dQrfynol yr
holiadur a thalwyd diolch arbennig
i Geraint George am ei arweiniad.

Bydd y cyfarfod nesaf yn y

Mrs Lowri Prys ROberts-Williams, Godre'r Coed. Ffon: 870580

CYMDEITHAS Y CAPEL. Daeth
yn amser unwaith eto i gychwyn
tymor newydd y Gymdeithas ac
mae'r cyd-ysgrifenyddion, Eleanor
Jones a Dwynwen Williams wedi
bod yn ddiwyd yn trefnu rhaglen y
tymor. Fel ac yn y gorffennol,
cynhelir y cyfarfodydd yn y Festri
am 7 o'r gloch ar yr all nos lau 0
bob mis, 0 Ebrill hyd Hydref ac
eithrio mis Awst. Carai'r
ysgrifenyddion, todd bynnag,
ddwyn i sylw pawb fod un newid
yn y drefn am eleni, set mai ar nos
Fawrth y bydd cyfarlod cyntaf y
Gymdeithas, set 9 Ebrill.

BRYNREFAIL

Lon Las Peris
Bydd arddangosf~ydd
o'r syniadau ynglyn ag

ymestyIl y 11wybr
h~il!iQ i'w gwQld YDg

ngh!lDOlfannau
pantrefi'r fro dros

wyLhrlosau eynLa[ Ebril1.
o~Qe~5cnnych

gylwRdnu, ynR doweh i'r
Cyfarfod CyhoedduB
yng Nohwm yOlo.

"Chwarae peiriant fidio
AI bnawn dydd Sadwrn oer;
Bomiau'n disgyn ar fy mben
Fel anghenfillawr o'r lloer."

Dydy gcmau Iidco ddim be ocddan
nhw yn yr hen ddyddiau pan ganai
Bando am y 'Space Invaders'. Tua
1980 oedd hyony, a dim ond mewn
arced gemau y gallech chi chwarae'r
gem. Ar y pryd roedd rhaid bodloni
ar chwarae'r gem fideo wreiddiol ar
beiriannau cartref. Ac yr oedd
bonno'n gem ryfeddoll Y cwbl oedd
ar sgrin y teledu oedd dwy lincll fer
ac un dot. Rhyw gem 0 denis oedd
hi. Di-di ... di-di ... di-di ... 001 a
mlaen ar draws y sgrin. Wedi
meistroli rhywfaint ar y dechneg
gallech hyd yo oed gyflyrnu cwrs y
dot o'r naill ochr j'r l1a11.Ond roedd
angen llygad a bysedd cyflym
arnoch wcdyn!

Mae'r gemau cyfrifiadurol wedi
datblygu'n syfrdanol dros yr ugain
mlynedd diwetbaf, Erbyn hyn
rnae'r X-b()~$yn Y siopnu igyst!ldlu
vn erovn y Pluysrucion Z a'r Ntnuna»
a'r PC am arian a chlod y
chwaraewyr gemau ifanc a hen.
Mac'r gemau mor gyffrous, a'r Ilun
a'r swn mor realistig wrth i'r
chwaraewr rasio car neu chwarae
pel-drocd neu ymladd rbyfel ar
sgrin teledu'r 10lfa neu'r stafell
wely,

Mae'r dechnolcg wedi
datblygu'n y modd mwyaf
anhygoel. Ugain mlynedd yn 01,
fyddai neb wedi dychmygu y
byddai modd chwarae'r fath gemau
ar sgrin fechan yn }' cart ref. Ond
fyddai neb chwaith wedi
breuddwydio y byddai gemau
cyfrifiadurol yo dod yo bethau mor
bwysig yng ngolwg pobl. Mae'n
nhw'n rhagweld er enghraifft y
bydd y gemau hyn yn fuan iawn yn
ddiwydiant llawer mwy na'r
diwydiant cerddoriaeth. A dyna
sydd mor drist. Mae pobl yn treulio
oriou law er- yn chwarae gemau
fideo, a llawer iawn ohonynt yn
ddim ond ymladd a dinistrio a
IJadd. Byd y 'rhith-realiti' J';V hwn,
a phobl yn fodlon byw rhan fawr
0'\,1 bywydau yn ci ganol. Mae na
fwy i fywyd na bodio botymau a
syJlu ar sgrin.

Mae'r ~em~u'n ddifyr ac yn
hwyl. Doc:; dim gwadu ar hynny,
Ond wrth ladd amser yo Iladd
gelynion dy.hymYSQl y ~orlnmill:
),n& berys em bod hcfyd yn IJadd
petbau fel dychymyg ac ysbryd
creadigol a sgwrs a chymdcithas.
Pwy feddyliai y galla! dot a dau
ddash arwain at hynny?

JOHN PRITCHARD

GEMBERYG
Un funud fach



IEUAN
WILLIAMS

Glanffrwd
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.. Teithiau Lleol a Thramor I
I~Gwaith Contract

J•

• Telerau arbennig i
benaiynwyr, myfyrwyr a

phlant Y3go1

'Arwr Cloff'
Uno gyfres 0 ddarli thiau gan yr
Athro Hywel Teifi Edwards
fydd yn cael ei thraddodi yn
Llanrug ar Ebrill 10. Tesrun y
gyfres fydd 'Arwyr Cloff Cymru
Lan.' Llew Llwyfo fydd 'Arwr
Cloff' Llanrug. Mae angen
tocyn mynediad ar gyfer y
ddarlith gan fod cyfyngu ar y
niferoedd oherwydd fod y
ddarlith yn cael ei ffilmio ar
gyfer y tcledu. Mae nifer 0
docynnau wedi eu gwerthu
eisoes. Gallwch gysylltu a mi os
ydych am archebu (oeyn. Ond
cofiwch, y cyntaf i'r felin ...

Anfonwch unrhyw ymhollad
neu bwt 0 wybodaeth am hanes
y fro i Dafydd Whiteside
Thomas, BroD y Nant, Llanrug,
Caernarfon. (01286) 673515

compositer' wrth ei
alwedigaeth. Ble roedd yn
gwneud y math hwn 0 waith yn
Llanberis tybed? Yno hefyd
roedd Thomas Williams, crydd,
33 oed 0 Bentrefoelas; David
Jones, plastrwr, 19 oed 0
Lansanffraid, Glan Conwy; a
William Closs, 24 oed,
chwarelwr 0 Lanberis. Dipyn 0
gymysgfa mewn un ty!

Doedd neb o'r trigolion hyn
yn byw yn 9 Stryd Siarlot erbyn
1891. Roedd Sarah Elin eisoes
wedi priodi gyda Dewi Glan
Teifi ac wedi symud i fyw iDai
Penrallt, Caernarfon. Ond i
ble'r aeth ei mam a'i mereh fach
anghyfreitblon? Nid yw Mary
Elizabeth yn ymddangos gyda'i
mam a Dewi Glan Teifi ym
Mhenral1t, Caernarfon yn 1891.
Ni fyddai ond prin ddeuddeg
oed ar y pryd, a siawns nad oedd
wedi gadael cartref mor ifanc a
hyony. A gafodd hi felly ei magu
gyda rhywun arall - yn
Llanberis 0 bosibl? Yr hyn sy'n
ddiddorol yw fod Mary
Elizabeth Hughes wedi cael ei
hyfforddi i chwarae'r ffidil, ac
iddi ddod yn aelod o'r Boston
Philharmonic neu'r Boston
Symphony Orchestra. Ond pwy
fu'n gyfrifol am yr
hyfforddiant? Ac ym mhle, ae
efo pwy y magwyd hi?

Oes rhywun o'r fro wedi
clywed am y stori hon?

,Ill ,'" •••11~""""·.· "

1

Trefnwr Angladdau
Llanberis ac Ardal yr Eco
(01286) 870 870
(01286) 872 491
(07770) 265 976

Cwmni Annibynnol Lleol
Profiadol

TEPHEN J

Boston?
Bum yn holi hynt bardd o'r enw
Dewi Glan Teifi rai rhifynnau'n
61. Ganwyd un plentyn iddo yn
Llanberis, ond yng
Nghaernarfon y bu byw am y
rhan fwyaf o'i oes fer. Bellach,
daeth mwy 0 wybodaeth i law.
Mae'n ymddangos iddo briodi
yng nghapel Gorffwysfa,
Llanberis yn 1882 gyda Sarah
Elin, merch 0 Fethesda. Yr hyn
sy'n ddiddorol yw fod merch
anghyfreithlon i Sarah Elin
wedi ei bedyddio yng nghapel
Gorffwysfa ym mis Hydref
1879, dair blynedd cyn ei
phriodas. Enw'r ferch fach oedd
Mary Elizabeth Hughes.

Yn 61 Cyfrifiad 1881 roedd y
teulu'n byw yn 9 Stryd Siarlot,
Llanberis. Elizabeth Hughes,
gwraig weddw, drigain oed oedd
y penteulu, ac mae'n disgrifio'i
hun fel 'lodging house keeper'.
Roedd hi'n enedigol 0 Gapel
Curig. Ei merch oedd Sarah
Ellen, rnerch ifanc ddi-briod,
ddwy ar hugain oed sy'n
'domestic servant' yn 61 ei
galwedigaeth. Yn yr un t9 roedd
merch Sarah Elin, sef Mary
Elizabeth, pleruyn deunaw mis
oed, a Iiugh Robert Hughes,
lair ar ddeg oed. Roedd
Elizabeth Hughes yn nain iddo.
Dyna aelodau'r teulu. Ond
roedd hefyd bed war lojwr yn
aros yn yr un ty! Eu henwau
oedd John William Hughes,
pedair ar bymtheg oed 0
Dreffynnon a 'printer

Gerddorfa•
1o Lanberis

bosibl pan hawliwyd tiroedd y
mynydd gan whanol
dirfeddiannwyr - yn ardal y
Clegir, teuluoedd y Faenol,
Glynllifon a Phlastirion.

Mae'r wal hon yn perthyn i
gyfnod cynharach. Mae'n wal
uchel; mewn mannau'n
eyrraedd pum troedfedd, ac yn
igarn-ogamu i fyny ac i lawr gan
ddilyn y dirwedd. Yn sicr, mae'r
wal yn perthyn i gyfnod cyn
deddfau cau'r tiroedd eomin yn
yr ardaloedd hyn. Mae'n bosibl
hyd yn oed, ei bod yn un 0
waliau terfyn gwreiddiol yr hen
Lwyncoed. Ac y mae hynny'n
mynd a ni'n 61 rai canrifoedd ...

Y wal fynydd yn Llwyn Coed
gyfan. Rhywbryd - a hynny eyn
ei gosod yn rhan o'r wal, mae'n
debyg - roedd y garreg yn fwy 0
faint. Islaw'r 'llygad' mae 61
torri neu hollti.

Y cwesLiwn i'w ofyn yw: pa
mor hen ydi'r 'll'lsad'? Ac ar
hyn 0 bryd, does dim posibl
ateb y cwestiwn. Rwyf eisoes
wedi holi un neu ddau 0
arben igwyr ym mae~
archgeoleg, ond heb gael areb
pendant. Gobeithio y bydd y
llun yn fwy 0 gymorth idd)fnt.

Mae'r wal ei hun 0 leiaf ddau
ean mlynedd oed. Er mai fel wal
mynydd y cyfeirir ati, nid yw'n
ffirio ibatrwm y waliau mynydd
syth sy'n rhannu mynydd-dir y
Cefn Du. Adeiladwyd y rhain 0

r

Llanb~rig87020~
Ar 8S0r trvvy'r flwyddyn ar
gyfer priodasau. dathliadau,
hedydd, pen-blwydd a pllOb

aGhly~ur drb~rlnrg aral!.
Gallwn drefnu adloniant -

dlsgo a.v.y.b.
Qwrdd p~ar 9801

Bwydlen Bar a Restaurant
TnNydded IA\NI" ty torurn,

Y llygrnd ar y garreg
Unwaith eto mae diddordeh y
darllenwyr mewo gwahanol
agweddau 0 hancs y fro wedi
dod a darganfyddiad diddoroI
arall i'r golwg. Y tro hwn,
galwad ffon gao Eirwyn
Williams. Llwyncoed oedd y
rheswnl i m.l dreullo pnawn
SuI difyr yn ei gwmni s»
CIwydro'r llethrau yn ardal y
Clegir a'r Bwlch.

Yn ystod misoedd y gaeaf bu
Eirwyn wrthi'n adnewyddu hell
wal gerrig rhwng fferrndy'r
Llwyncoed a LBn Clcgir, Roedd
gwreiddiau coed criafol wedi
aehosi i'r wal fylchu mewn
rnannau ac, wrth glirio'r coed a'r
man dyfiant 0 ddeutu'r wal y
daeth y ddau 'lygad' i'r golwg,

Fe'i galwaf yn 'llygad' am y
tro, oherwydd docs gen i ddim
gwell disgrifiad ohonynt, na'r
syniad lleiaf chwaith o'u
narwyddocad. Mae'r garrcg ble
cerfiwyd y 'Ilygad' wedi ei gosod
yrn rnon y wal gerrig - hynny
yw, rnae'r garreg yno ers pan
adeillldwyd y wal gynlaf. Nid
c9rreg wedi ci gosod i mewn i
gau bwlch ydyw.

Mae wyncb 'I sal'reB (y rh'in
sy'n cynnwys y 'llygad') yn
weddoJ llyfn7 ond mac SW\;ddill
y garreg, sy'n llenwi bol )' wal,
yn debycach i siap wy. Mae'n
amlwg hefyd nad yw'r garreg yn

GWYLIWR Y
CLEGIR



...

LLYSIAU, FFAWYTHAU, BWYDYDD
AC ANGHENION ANIF~ILIAIDANWl;g

GARTH MAELOG
51 Stryd Fawr, Llanberis

~fon~870840

ARBENIGWYR TRWSIO
CYRFFCEIR

Un~d 4, Stad Ddiwydiannol Bryn:.tfot11 Ll~nrug

(01286) 678030

SWPER
PLAID CYMRU

Cafiwch fad Swper Plaid
Cymru, Cangen Waunfawr
a Chaeathro yn y Bistro
Llanberis wedi ei ohirio tan
Nos Sadwrn, Ebrill 27ain.
8ydd y 'run Croeso
Cynnes i'r aelodau ynghyd
: ag unrhyw un arall sydd a
diddordeb.
Enwau i Irene Roberts
(650 545) neu
Olwen Williams (650 201)
cyn Ebrlll 5ed os gwelwch
yn dda.

Y DAll YN CHWYTHU TAWY
GYMRU. Dyna bennawd erthygl
ar y 'Big Leaves' gan Telor Iwan yn
y cylchgrawn ISgrin'yn ddiweddar.
Bu Telor yn sgwrsio a'r hogiau am
eu taith 0 amgylch Cymru ac am y
eyfle a gawsant i fynd i'r wyl
'South by South West' yn Austm,
Texas, UDA. Cawn ninnau eu
llonqyfarch ar eu Ilwyddiant, yn
mynd 0 nerth i nerth.

yn ail-wncud llwybrau'r pare,
atgyweirio'r ffensys, glanhau
ffosydd a phlannu coed.
Noddwyd y prosiect gan Watkin
Jones, Scipiau Arfon, Huws
Gray-Fitlock, Pare G1ynllifon,
Scottish Power a Choleg Ial
Wrecsam.

Yn ddiweddar bu criw 0

wirfoddolwyr Ileal yn brysur yn
adnewyddu pare natur Antur
Waunfa\vr ar gyfer tymor y
gwanwyn a'r haf Noddwyd
Prosiect Gwirfoddolwyr y
Prince's Trust gan nifer 0
fusnesau lleol a bu'r criw, a
leolir ar Stad y Faenol, Bangor
cot am Elena tuag at Feddygfa
Waunfawr a ward Alaw, Ysbyty
Gwynedd.
MERCHEO Y WAWR. Yng nghaffi
Bias y Waun, Antur Waunfawr y
cynhaliwyd y cvtartoc diwethaf.
Dathlu Gwyl Dewi yr oeddym gyda
chinio ardderchog wedi'i baratoi
gan Carol a'i staff croesawgar.

Daeth Brenda a lIuniau diddorol
o'i mordaith 0 gwmpas Pegwn y
De I ni gael eu gweld ac roedd y
rhai hynny yn dipyn 0 agoriad
lIygad i ni i gyd.

Cyflwynodd Mrs Mary Evans, 7
Tref Eilian, anrheg i'w rhoi ar raftl
i'r Gangen, set dol tecnan wedi'i
gwisgo mewn gwisg Gymreig,
wedi'i ehrosio gan Mrs Evans ei
hunan. Enlllwyd y oooi gan
Heuiwen.

Diolchodd Irene. Llywydd y
Gangen, am rodd hael Mrs Evans
ac am y cinio blasus a gawsom.
Barn pawb oedd i ni gael noson
arbennlg.

Bydd y cyfarfod nesaf ar nos
lau, 21 Mavvrth a'r gWr gwadd fydd
Dr Berwyn Owen, Llanrug. Testun
ei 3gwrs tydd 'Berwyn a'j Bils' ac
edryehwn ymlaen am noson ddifyr
• •lawn yn el gwmnl.

Gwir/oddolwyr y Prmce's Trustgyda thai 0 weithwyr A11tl~rWaunfawr.

Gwirfoddolwyr y Prince's Trust
yn Antur Waunfawr

'Keith flooo HwyhGeJ
1 Cae Newydd, Llanrug

Glltnhilu i fu~ne~HUHGhartrefi

D. P.0 ENS RHIWLAS

BW5 22 sedd ar gael ar gy£er pob
math 0 logi preifat - nosweithiau
allan, parllon, tripiau ac ati.
Gwa~andctl1ptI~onolit th~l\;ri\"
rhesymol gan (01248) 361044

BWS BACH AR LOG

Gwynedd bu tarw Elena Wyn
Jones ar 22 lonawr 2002, yn 69
oed. Roedd yn fam a mam yng
nghyfraith i Alffie a Heulwen,
Bethan a Robat, a nain i Oelyth,
Carrion, Uion, Gerallt, Edryd a
Sioned.

Yn enedigol o'r pentref
treuhodd ei bywyd priodasol yn
ffermio gyda" oiwedoar 'ivr, John,
yn Harod J:\hug eyn ymgarirafu ym
Mryn Meurig. Aoedd yn aelod
brwdfrydig o'r pwyllgor gwrGiddiol
a sefydlodd y Ganolfan leol. Wedi
hynny, bu'n aelod 0 dim bowtio'r
pentref am rat blynyddoedd gan
twynnau'r cystadlu a'r
cyfeillgarwch. Roedd yn nain
hynod falch o'i hwyrion a'i
hwyresau ac yn ffrind diffuant i
amryw. Bydd y golled yn un lem
i'w theulu a'i chyfeillion.
DYMUNA Alffie a Bethan a'u
teuluoeno ddatgan diolch 0
waelod calon i bawb am bob
arwydd 0 gydymdeimlad, yr
yrnwsuaoau. y galwadau ffcn a'r
lIu cardiau a dderbyniwyd yn eu
proteotqeetn 0 golli eu mam,
Elena. Diolch hetyd i staff ward
Alaw, Ysbyty Gwynedd a
Meddygon Waunfawr, ac i Dr
Williams yn arbennig am au gotal
tyner. I Pearl, Valmai ac Annwen
am gynorthwyo yn y tY ddiwrnod yr
angladd, ae i Marian am ei
ehymorth a'i eharedigrwydd. l'r
Parch Gwenda Richards a
Catherine Jones, yr organyddes a
hefyd i'r trefnydd angladdau,
Gwynfor Jones. Dioleh hetyd am y
rhoddion hael a ddarbvniwyd er

DATHlU PEN-BlWYDD.
Uongyfarchiadau I Dewi Owen,
Glyn Aton ar gyrraedd ei ben
blwydd yn 18 oed. Dymunwn bob
hapusrwydd i ti i'r dyfodol.
GENEDIGAETH.
Llongyfarchiadau i Mrs Sian
Williams. athrawes yn yr ysgol a'i
phriod, lan, ar enedigaeth mab
bychan. Elgan Rhys, brawd bach I
Holodd GWQwr.
DATHLU PRIODAS AUR.
Llongyfarchiadau mawr i Gwilym
Madog ec Emsul Jones, Stad Bro
Waun ar ddathlu cyrraedd hanner
can mlynedd 0 fywyd pricdasol.
Hefyd buont yn bedyddio eu
hwyres tach, Elan Head, chwaer
fach loan, yng nghapel Brynrodyn,
gyda'r Parch Geraint Roberts yn
gweinyddu.
DIOLCH. Dymuna Gwilym Madog
ae ~msul ddiolch i'w taulu,
cymdogion a ffrlndlau am y
dymuniadau da a'r anrhegion a
dderbyniasant ar achlysur dathlu
eu priodas aur.
DIOLCH. Dymuna Robert a
Bethan, Gwernydd, octotcn yn
fawr i'r teulu, ffrindiau a
chymdogion am yr anrhegion a'r
cannau a dderbynlwyd ganddynt
ar achlysur eu priodas arian yn
ddiweddar. Drolch arbenruq i'r
hogiau a'u cariadon am drefnu y
'sypreis' .
CYDYMDEIMLO. Anfonwn ein
cydymdeimlad dwysat at Mrs
Doris Roberts, Dwyros yn ei
phrofedigaeth 0 golli ei mam.
CYDYMDEIMLO. Yn dawel yn
Ysbyty GwynQdd bu farw Eric

~-~--------------------------------------~~
Camera yn ngofal Heulwen Hughes, Argoed. rren. (01286) 650556

ClWB 300 Jones, Stad Tref Eilian.
Dymtl reetr 0 ~nlllwyr y Clyyp ~OO Cydymd~;mlwn yn ddwys a Rhiain
ern fI~ Ohw~fror: ~40: Mr !;rie a I=flur yn au eollod dri~t 0 golll
Wyn, V i=ron; £25~ Mrs l.J. priod a thad annwyt.
Williams, Pies Bodhyfryd; £10: Or CYDYMDEIMlO. Yn dawel yn
Huw Roberts, liverpool House. nghwmni ei theulu yn Ysbyty

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

WAUNFAWR



ELW AT TV GORAITH, VSOOL PENDALAR AC
ACHOSION DA.LLEOL ERAILL

GARETH OWEN
yn cyflwyno

CELT
COR MEIBION Y

PENIUIYN
JOHNOGwEN
CANTARIA
TONIG

GLYNOWENS
yn cyflwyno

IONA AC ANDY
C.c\NTORION COLIN

JONES
,LLION WILLIAMS

RHIALTWCH
DERFELTHOMAS
ARWEL WILLIAMS

Tocynnau £4 (£2 iblant/pensiynwyr) ar gael gan:
DAFYDD EVANS - 01286 872407

$IOP DAPVlt DE1';q~J:)A - <>1~4$~~40
MEGAN BURNELL - 01248601136
~IL~~'NG.1m'J'ITHS- 01~4a 6014'~1
BERYL BRYANT - 01248 364592

NOS IAU
MAl 2

S4C sJ

CANOLFAN HAMDDEN
PLASFFRANCON,BETHESDA

7.30pm
NOSFERCHER

MAl 1

Jones 0 E. W. Pritchard am ei
wasanaeth proffesiynol. Diolch
hetyd i Danny a Nerys yn y Bistro,
Llanberis.

Dcrbvniwvd y swrn 0 £1,700 er
cof amdani, sydd j'w rannu rhwng
y Feddygfa a'r Uned Gofal
Coronary yn yr Ysbyty. Diolch yn
fawr iawn i bawb.
DILCH. Dymuna Meira Pitts, 14
Cae Sarn, Y Groeslon ddiolch j'w
theulu, ffrindiau a chymdogion am
y galwadau fton, yr ymweliadau, y
blodau a'r cardiau a dderbynlodd
tra bu yn yr ysbyty, ac ar 01 dod
adref. Diolch yn fawr iawn i bawb.
DYMUNA Moreen Lennon. Plas
Tirion ddatgan ei gwerthtawrogiad
j'w theulu, cymdogion a ftrindiau
am bob arwydd 0 garedigrwydd a
ddangoswyd tuag an tra yn yr
ysbyty yn ddiweddar. Llawer 0
ddiolch hefyd i holl staff Ward
Glaslyn, Ysbyty Gwynedd am y
gofal arbennig a gafodd.
DIOLCH. Dymuna Mrs Nellie
Carveth ac Eric a theulu'r
diweddar Bob Carveth, Henryd,
Olgra Terrace, ddiolch am bob
cymorth a chydymdeimlad a
dderbyniwyd oddi wrth gyteillion a
chymdogion yn eu profedigaeth
sydyn 0 golli priod a thad a thaid
annwyl.

Hoffem gydymdeimlo a theulu'r
ddiweddar Mrs J. E. Parry, Hafan
Elan, Llanrug yn eu profedigaeth.
Bu Mrs Parry yma gyda ni am
gyfnod rQit hapus, ond yn ffodus
iawn fe gafodd ymgartrefu yn 61yn
Llanrug. Atgofion cynnes iawn
sydd gan bawb yma amdani.
MARWOLAETH. Bu farw Mrs lola
Owen, 3 Snowdon Street yn
Ysbyty Gwynedd ar 27 Rhagfyr ar
01 gwaeledd byr, yn 69 mlwydd
oed. Roedd yn briod annwyl i
Alwyn a mam Gwilym, Hefin a
Gwyn, a nain i'r wyrion a'r wyres.

Roedd wedi treulio
blynyddoedd tel nyrs gofrestredig
yn Vsbyty Gwynedd.

Bu gwasanaeth yng Nghapel
Jerusalem ac yna yn yr Amlosgfa
ym Mangor ar 3 lonawr, lie yr oedd
tyrfa fawr wedt dod
DIOLCH. Dymuna Alwyn a'r
meibion ddiolch i bawb am bob
arwydd 0 gydymdeimlad,
galwadau ftOn, y nifer fawr 0
gardiau a dderbyniwyd a'r arian.
Diolch i holl staff Uned Gofal
Coronary Ysbyty Gwynedd, a holl
staff y Feddygfa yn Llanberis.
Dlolch hefyd i'r Parch. John
Pritchard, y Parch. Gwynfor
Williams a Mrs Heflna Jones. yr
organyddes, hefyd i Gwynfor

Gareth Vaughan Owen yn cyt/wyno siec am £3,000 i staff Ysbyty
Mlnffo,rdd, Bangor i {lynnal gwaith y rhai sy'n gofalu am gleifion
Alzheimer. Dymuna ddiolcti 0 galon i bawb a getnogodd ae a gyfrannodd
tuag at et daith feieiau noddedig odd; amgy/eh Ynys Mon.

CASTELL BOWNSIO
Aft GYF~ft

POD AeHLVaUft
Down a fo atoch
a'i nol wedyn

I=fon: 871782

FfonJFfa.cs~(01286) 870882
Cw"~~"~thFhftmiQ
T .1Lln~au0 bob math
nr B!lol !Jr }T (!gflp

Prtstau Rhesymol
A.rddtlllgooftl oluniau

gwreiddiol gan
Artistiaid LIeoJ

Richard B. HumphrcYlJ

ORIEL
CWM

~~CwmyGlo

Camerayn ngofal "'ohn Pritchard, Ciltynydd, Llanberis. ffon; 67Z3S0

DYMUNA Olwen Owen, Gareth, a'r teulu. Hyderwn y byddant yn
Bryn, Rhlan ar tsuiu all ouoicn 0 napus lawn yn QU cartrsr newydd
galon i'w pertnnasau, cymdogion yng Nghaergrawnt. Bu Michael yn
a nnnctau am bob arwydd 0 aelod ffyddlon iawn o'r cor ers rnat
gydymdeimlad a dderbyniwyd ar blynyddoedd ac fe fydd coiled fawr
yr achlysur trist 0 golli gwr, tad a ar ei 01. Hwyl fawr j'r dyfodol.
thald annwyl iawn, sef Alwyn LLEISIAU LLIWEDD. Ar 01 y
Owen, 15 Stryd Siarlot, Llanberis. cyngerdd a gynhaliwyd yng
Gwerthfawrogwyd pob cerdyn, Nghapel Coch i'r Gymdeithas
galwad fton ac ymweliad. Diolch Lenyddol trosglwyddwyd £127
arbennig i'r Parch John Pritchard tuag at yr Hospis yng Nghymru.
am wasanaethu ac am ei otal Hefyd £50 tuag at Ymchwil i
drttuant. Diolch hefyd i'r Farwolaeth Babanod yn y Crud.
Parchedigion John Owen, Jim Yn ystod y mis diwethaf bu'r cor
Clarke ac Eric Jones am eu yn canu i aelodau Clwb yr Henoed
cymorlh. panoeddyntyn dathluGWyIDdewi

Dlorcn am y rhoddion naei a yng Ngwe~ty Victoria. Buont hefyd
dderbyniwyd tuag at Ysbyty yn canu i'r ymwelwyr yn yr un
Minffordd, Bangor a Chapel Coch, gwesty ac maent wedi cae I
Llanberis. Trosglwyddwyd gwahoddiad I fynd yno eto yn
cyfanswm 0 £3,000 i Ysbyty ystod mis Ebrill.
Minftordd a £500 i gronfa'r Ysgol PLAS PENGWAITH. Bu mis
Sui yng Nghapel Coch. Diolch yn Chwefror yn ddistaw iawn yn y
fawr. Cartref, ond srbyn rwan mas'r

UNDEB Y MAMAU. Pnawn gwaith addurno wedi dechrau. Yn
dydd Mawrth, 12 Mawrth anffodus, oherwydd hyn mae'n
cynhaliwyd y Cytarfod Misol o'r ddrwg gennym orfod gohirio rhai
gangen yn y Aheithordy. Ein gweithgareddau: y Bingo ar ddydd
Rheithor, y Parch Philip Hughes Mercher bob wythnos. Oherwydd
arwemroco ni mewn gweddJ. roo cynifer 0 drigolion yn y Cartref
Cyfarfod i ethol swyddogion am y mae lie i gynnal y gweithgareddau
flwyddyn oacd hwn ac fa atholwyd yn bnn a hefyd yn anaddas 0 ran
fel a ganlyn' diogelwch. Fe gyhoeddwn y
Aelod Cofrestru: Mrs Betty dyddiad pan fydd yn ail-ddechrau
Humphreys; Trysoryddes: Mrs wedi rr gwaith ddod i ben.
Non Owen; Ysgrifenyddes: Mrs Cafwyd y bws mini yma am
Audrey Evans. Y tair i ddal y gyfnod a cnawsorn ddau drip.
swydd am flwyddyn. Buom ym Mhorthmadog yn cael

Cafwyd ychydig 0 taterion cinio ac wedyn ymlaen dros y
busnes i ddilyn gan gynnwys Crimea i Fetws-y-coed cyn dod
materion a drafodwyd yn y adref. Ar yr ail ddiwrnod buom yn
Pwyllgor Deonlaethol a Sir Fon am ginio a gorffen yn
gynhaliwyd yn y Felinheli ddydd Ninas Dinlle i gael gwynt y rnor,
Llun, 11 Mawrth. Hoffem longyfarch Karen ar

Tynnwyd rhaglen ddiddorol ar basio ei phrawf gyrru'r bws y mis
gyfer y misoedd nesaf gan diwethaf.
gynnwys trip ym mis Mehefin. Roedd Mrs Annie M. Evans yn

Oydymdeimlvvyd a theulu y dathlu oi phen-blwydd yn 90 y rrue
diweddar Tom Eilian Jones yn eu diwethaf. Yn dathlu y mis yma
profedigaeth. mae Mrs D. Barlow. Dymunwn

Mrs Betty Humphreys a Mrs ben-blwydd hapus i'r ddwy
Audrey Evans oedd yn ymorol am ohonynt.
y baned a diolchwyd iddynt ac Mae Mrs R. Thomas, Llanberis
hefyd i'r Aheithor a Sandra am eu wedi mynd adref bellach. Anfonwn
caredigrwydd yn rhannu eu cart ref ein dymuniadau da iddi hi a Mr
a ni unwaith oto, san Mrs Nellie Thomas.
Morris gyda Mrs Kathleen Wedi dod i aros atom am
Williams yn eilio. Diweddwyd drwy gyfnod mae Mrs K. Jones. Cwm-y-
adrodd Y Gras. glo a Mrs A. Jones, Llanrug.
COR MEIBION DYFFRYN PERIS Dymunwn roi croeso cynnes
Pob dymuniad da 1 Michael Griffith iddynt.

Gwyneth ac Eifion Roberts, Becws Eryri. Ffon: 870491

-
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Gwaith Plymio • Gosod Ceginau a Bathrwms
Gwaith cynnal a chadw 0 bob math

Cysylltwch a DOUG JONES, BRON EIFION,WAUNFAWR
Fton: (01286) 650363 (0797) 0318996 (symudol)

GWASANAETH ARGYFWNG PLYMIO
24 awr y dydd - 7 diwrnod yr wythnos

IU

Penisa'rwaun a bad cocden yn
amharu ar y golau ger Winllan.

Llwybrau eyhoeddus: bydd
Swyddog llwybrau Gwynedd yn
ymateb maes 0 law i'r cwynion a
restrwyd tis Chwefror.

Cludiant cyhoeddus: cafwyd
ateb Gwynedd nad oes modd
lleihau'r amser aros yn
Rhydfadog, Deiniolen rhwng
bwsiau Caernarfon/Bangorl
Llan beris/Di norwig.

Mae sedd wag yn ward Bethel
wedi ei hysbysebu ar ran Prif
Weithredwr Gwynedd.

Derbyniwyd adroddiad 0
gyfarfod cyntaf y Grwp
Cymunedol. Mae amryw 0
brosiectau eisioes ar y gweill ac
mae trafodaeth gyda Mr
Eurwyn Griffith, Swyddog
Datblygu Gwynedd, i barhau.
Gwahoddwyd y Cynghorydd
Huw P Hughes i fod yn aelod
o'r Grwp.

Dyddiad y cyfarfod ncsaf: 9
Ebrill 2002.

Cynhaliwyd cyfarfod y Cyngor
ar y Sed 0 Fawrth. Roedd un ar
ddeg Cynghorydd, y Clerc a'r
Cynghorydd Sir, Huw P.
Hughes yn bresennol.
Cadeiriwyd gan y Cynghorydd
R Len Jones. Datganodd y
Cynghorydd Alun Wyn Evans
ei fod yn awyddus i
ymddiswyddo 0 fod yn aelod.
Teimlad y Cyngor oedd gofid o'i
golli. Eglurodd Alun mai ei
iechyd oedd y rheswm am y
penderfyniad. Diolchwyd iddo
rum flynyddoedd 0
ffyddlondeb, ei gysondeb a'i
deyrngarwch i'w ardal.
Derbyniwyd bod rhaid parchu
ei ddeisyfiad a dymunwyd yn
dda iddo i'r dyfodol.

Materion ffyrdd: derbyniwyd
ateb Gwynedd na ellid gwneud
llwybr troed 0 Fryn'refail i
Beran ar hyn 0 bryd oherwydd y
gost; danfanir cwyn i Wynedd
bod coed yn tyfu wrth oebr y
ffordd ger Perthi a Winllan

Cyngor Cymuned Llanddeiniolen J----t

Theatr Gwynedd.
Oymunwn yn dda i Mrs Guillemin,
y pennaeth, sydd wedi derbyn
triniaeth mewn ysbyty yn Ftrainc.
Gobeithiwn ei gweld yn 61 wedi'r
gwyliau yn holliaeh.

Pob Iwe i aelodau'r Urdd sy'n
eystadlu yn yr Eisteddfod Sir ym
Mangor, 23 Mawrth.
Nos lau, 21 Mawrth, bu
Blynyddoedd 2, 3 a 6 yn eymryd
rhan mewn noson 0 ddawns yn

CHIROPODIST
G\Nasanaeth

yn oich eAI't.of
I

r-r-:

E. LI. Parry
M.S'Sleh., M.B.Ch.A.

~7 Glanffyr\I'\l\1'\

LLANRUG
1=10n:

(01286) 675754
._ - ._

Fel rhan 0 weithgareddau Dydd y
Llyfr aeth Blynyddoedd 1 a 2 i'r
lIyfrgell yng Nghaernarfon
wrando ar stori.
Dydd Llun aeth Blynyddoedd 5 a 6
I Theatr Gogledd Cymru,
uancuono I Welthdy Orewyr
Cerdd yng nghwmni Gerddorfa
Gen9dlaethol Gymreig y 550,
Roedd yn brofiad i'r plant gael
canu gwaith Gareth Glyn i
gyfeiliant y gerddorfa ..

Myrdd;n ap Oafydd yn ysgol
Bethel.

Brat yn y Dwr
Coesau fel jeli mewn daeargryn,
Cwningen 0 flaen golau car
Sy'n setyll ar ymyl y pwll.

Roced dan gwyllt i'r dwr:
ffrwydriad fel petrol yn fflamio,
rnortu yn gwaglo'j dwll anadlu.
Symud yn brat,
Un 0 longau hwylio cei Caernarfon
Yn cerdded ag asgwrn yn ei cheg.
Hanner tro
Fel awyren mevvnsloe awyr,
Gorwedd ar gwmwl

Pnawn lau, buom yn brysur yn
diddanu aelodau 0 glwb Bro
Bethel yn y cyngerdd GWyI Oewi
blynyddol. Wedi cyngerdd
graenus iawn gan y plant
mwynhaodd yr henoed de bach a
baratowyd gan ddisgyblron
blwyddyn chwech.
Yn ystod diwrnod Dim Ysmygu
aeth rhai 0 nofwyr hyderus i Gala
Notio yn y ganol1an yng
Nghaernarfon.a chael tystysgri1
am gymryd rhan mewn
chwaraeon dwr.
Diwrnod y Llyfr. Dathlwyd y
diwmod eleni pan ddaeth Myrddin
ap Dafydd am ddiwrnod 0 weithdai
barddoni nero'r plant. Gweithiodd
yn y dosbarth lau i greu cerddi
dosbarth. Dyma gerdd blwyddyn
5.

CYDYMDEIMLO. Dydd Mercher,
6 Mawrth yn frawychus 0 sydyn bu
tarw Mrs Elizabeth Ann Jones,
Tyddyn Oer. Cynhaliwyd y
gwasanaeth angladdol yn Y
Cysegr ddydd Llun, 11 Mawrth
dan ofal y gweinidog, y Parch
Dafydd Hughes. Estynnir pob
cydymdeimlad ag Idris a'r teulu yn
eu profedigaeth.
CLWB BAO BETHEL. Yn y
cyfarfod 5 Chwefror cafwyd sgwrs
ddiddorol iawn gan y gwr gwadd,
Mr Geraint Lloyd Owen yn s6n am
ei blentyndod yn y Sarnau.
Diolchwyd i'r gWr gwadd gan y
Prifardd Selwyn Griffith.
Mr Gwilym Owen, BBG Bangor
oedd y gwr gwadd yn y cyfarfod 5
Mawrth. Cafwyd prynhawn difyr
iawn gyda Mr Owen yn s6n am
gychwyn ei yrfa ac am hen
gymeriadau doniol a hwyliog.
Diolchwyd i Mr Owen gan Mr
Trefor Williams a Mr Selwyn
Griffith, hen 9yfai" i Mr Owen.
CYOYMOEIMLO. Oydd Sadwrn, 9
Mawrth wedi gwaeledd ntr bu farw
Mrs Grace Ann Williams, gynt 036
erQ RhQs. Cynhaliwyd yr anQladd
yn y Cartre ac wedyn vn Amlosgfa
6angor ddydd Sadwrn, 14
Mawrth. Roedd y gwasanaeth dan
otal y Parch Gwilym Parry a'r
Parch R.E. Hughes. Estynir pob
cydymdeimlad a'r teulu yn eu
protediqaeth.
MEACHED Y WAWR. Nos
Fercher, 13 Mawrth, cyfarfu'r
gahgen yn neuadd yr ysgol
gynradd i ddathlu GWyI Ddewi. Ar
61mwynhau swper ardderehog a
ddarparwyd gan Gerid Mackinnon
treuliwyd orig ddityr iawn yng
nghwmni Sian Wheway a Dafydd
Roberts. Mwynhawyd eerdd
oriaeth swynol ac amrywiol, oedd
yn gwau'r traddodiadol a'r modern
gyda'i gilydd. Diolchwyd iddynt ar
ran y gangen gan Malr Read.
Hefyd diotcnwyd i Edwina am y
gosodiadau blodau hardd a
addumai'r byrddau.

Gydymdeimlwyd a theulu'r
ddiweddar Elizabeth Jones,
Tyddyn Oer. Oymunwyd pen
blwydd hapus i ddwy gyn-aelod,
sef Annie ElI~abenh YVi"ium~ e
Mary Griffiths. Llongyfarchwyd
Mair Jones ar uceuuu pen-blwydd
arbennig y diwrnod cynt a
chyflwynwyd gosodiad 0 tlodau
iddi. Llongyfarchwyd Raymond ac
Irfon, mab ac Wyr Alice Jones ar
raddio yr un pryd a dymunwyd yn
dda i Rhys, mab Rhian Hughes a
ryOd yn GYBtadluer yr unelwd pres
1Q 1b oed yn els::tQddfOd
Genedlaethol yr Urdd yng
Nghaerdydd ac i blant y pOl'\tr~fyn
Eisteddfod Sir yr Urdd. Margaret
Williams OGdd yr selod Iwcus a
ddewisodd y wobr, set pryd 0 fwyd
i ddau yn y Bistro. Llanberi~,
EnHlwyd y ralll san Ann, Ceinwol"\,
Glenys, Eryl a Bet, Y mi;:; ne~af
celr cwmnl cynrychlolydd 0
Archfarchnad TMCO a fydd yn
ogY'frui~am ffrvvythau e3sotJs.
YBGOL BETHEL.
BU mls Mawrrn yn fl::; pry5ur lawn
eto j'r plant. Fore Mercher, 6
Mawrth aath yr adran lau I Theatr
Gwynedd i weld pertformlad o'r
'Crincod'. ~dda~iad Cymraeg o'r
IIyfr 'The Twists)gan ~oald Dahl.

BETHEL
-

Geraint Ells, Cilgeran. Ffon: (01248) 670726
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Mae angen mwy 0 aelodau ar y
Gymdeithas. A oes yna gyn
ddisgyblion awydd ymaelodi?
Os hoffech ymuno a'r Clwb,
llenwch y ffurflen isod a'i
dychwelyd i'r ysgol. Cofiwch
bod croeso i unrhyw un
ymuno,

Chwefror 2002

1 (40) Miss Jackie Sellars, 2 Stad
1)1 Du, Llanberis - £31.25;
Z. (9~) Mru Gladwen Pruchard,
Poplars, Llanrug - £18.75;

3. (14) Mrs Maureen Williams,
14 Bryn Moelyn, Llanrug -
£lZ.50.

Mawrth 2002

1 (94) Mrs Lowri Roberts, 8 Pen
y Ffriddoedd, Tregarth
£31.25;

2. (03) Mr J.B. Jones, Ceris,
Deiniolen - £18.75;

3. (100) Mrs Nest L. Williams,
Bryn Mair, Llanberis - £12.50.

Ionawr 2002

1. (101) Sioned Mcdi Hughes,
1Y Canol, Caernarfon - £31.25;

2. (64) Mrs Sioned Larsen,
Bodafon, Ceunant - £18.75;

3. (94) Mrs Lowri Roberts, 8
Pen y ffriddoedd, Tregann -
£12.50.

Cymdeithas Cyfeillion Ysgol Brynrefail
Enillwyr y Clwb Cant

Dechreuodd yr ail banner fel yr
hanner cyntaf gyda Brynrefail
hefo'r bel y rhan Iwyaf o'r

amser. Rocdd Lisa Williams,
Ffion Angharad a Katy
Will iams yn chwarae'n
eithriadol 0 dda. Sgoriodd
Lowri a Caroline 7 go1 arall.

Yn y pedwerydd ch warter
roedd Brynrefs yo chwarae'n
wych. Roedd Dyffyn Ogwen
wcdi dechrau blino ac aeih dwy
gol arall drwy'r rhwyd.

Yn y munud olaf llwyddodd
Dyffryn Ogwen i sgorio gol!
Gan wneud y sgor terfynol yn
18-1 iFrynrefail.

Loum Jones 7s

Ar Chwefror y seithfed ar
hugain aeih lim rnerched
blwyddyn saith iYsgol Dyffryn
Ogwen ichwarae pel-rwyd.

Dechreuodd y gem yn
gyffrous a llwyddodd Lowri
Jones i sgorio dwy gol. Gyda
amddiffyn da gan Brynrefail fe
sgoriwyd pedair gol arall gan
Caroline Evans a Lowri Jones.
6-0 i Frynrefail.

Stacey Joanne IVytltZe7n

Pel-rwyd blwyddyn 7

Dyma ddisgyblion Bl.9 yn C/tWYS1' umli umeud !Jug TASau yn neuadd
yr ysgol. Paratoi yt! drylwyr erbyn mis Mail Pob lwc iddynt.

Chwysu chwartiau wrth wneud TASau!

nrefail

-- .

Rhai o'r arddangosfeydd diddorol a greuwyd ar KYferDiunnod y Llyfr.
1{)

Dlsgyblion y chuieched yn rhannu stori a thai o'r disgyblion iau.

Y Prifathro 'n cyjlwyno wyau Pasg
i BerwY11 JOlLes a Jason l~illla"lS

Llongyfarchiadau i'r ddau ac
rwyf yn siwr eu bod wedi
mwynhau'r wy pasg crand a
gyllwynwyd iddynt gan y
Prifathro.

Roedd rhai yn eithafbodlon i
eistedd yn y cyntedd iedrych ar
fideo o'u hoff lyfrau ac eraill yn
gwrando ar dapiau straeon yn y
llyfrgell.

Plant ac athrawon yn dod a'u
hoff lyfrau i'r ysgol ac yn
rhannu profiadau gyda'i gilydd.

Gwir yw dweud fod pawb
wedi cael rnwynhad mawr o'r
diwrnod arbennig yrna ac, er ein
bod bellach yn oes y cyfrifiadur,
mae'n amlwg fod lIe pwysig i'r
llyfr 0 hyd.

Paratoi brwd ar gyfer y 14 0
Fawrth, sef Diwrnod y Llyfr.
Cyfle i hybu ac annog mwy 0
ddarllen. Cweld pa lyfrau sydd
ar gael a thrafod hen ffefrynnau
hefyd.

Myfyrwyr y chweched
dosbarth yn darllen i'r
disgyblion Iydd, fel rheol, yn
darllen iddynt hwy yn y
Cynllun Darllen boreal yn y
llyfrgell. 'Roedd yn braf clywed
y chweched yn darllcn ini yn lie
bo ni'n gwneud y gwaith igyd,'
oedd sylwadau rhai o'r
disgyblion iau.

Arddangosfa 0 waith Saesneg
disgyblion blynyddoedd 7 i 9
o'u hoff lyfrau. Cynnyrch
diddorol a graenus iawn a
gafodd gryn sylw gan eu cyd
ddisgyblion. Da iawn chwi am
yr ymdrech.

Wrth gwrs, fe gafwyd cwis i
weld pwy oedd yn adnabod
cloriau Ilyfrau heb dent nac
awdur arnynl, a channoedd yn
tyrru i drio eu lweI Ond, wedi'r
hnll grsfu pen a'r dyfalu Berwyn
Jones, B181 oedd y buddugwr,

Cwis arall oedd ceisio
meddwl pa lyfr oedd rhai o'r
athrawon yn ddarllen ar y pryd;
o Sali Mali i TILe Long Road to
Fr~cdo»l!Gyda chbr 0 lcisiau yn
holi 'Syr, be 'da chi'n ddarllen?'
a 'Miss) wnewch chi ddeud
wrtha ni?' Bwrlwm a hwyl yn y
dyfalu ond Jason Williams 8S
aeth a hi. Ef oedd yr unig un i
gael yr atebion igyd yn gywir.

Diwrnod y Llyfr
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WAUNFAWR
.ry Rhydd • Bwyd Cartref • Prydau Plant

• Vstafell Deulu • Cinio Dydd Sui Traddodiadol
• Cerddoriaeth Fyw • Cwrw Go lawn

Ffon: 65021 8

I Dewis eang
o Welyau a JPISuites.
Llenni Venetian a t.lennl Ro/'7(,
5,000 llethen ogwi1r Q 9~rp~Qi
mewn sloe - allwch chi

~~~~~~ fforddio prvnu 0 batrymau---:?,---,
@LANHAU CARPEDI QVDA STIMVAK I

~YI ~ Mercher IFfon/Ffacs! (01286) 650291

~

ArGau
9-5 pm SadwrnWAUNFAWR

9-7 pm

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD-
CANOLFAN CARPEDI Ar Agor

BECWS ERYRI
Stryd Fawr, Llanberis 870491

Wyau Free Range

I Ar agar saltn diwrnod!

870605

Blodau ar gyfer pob achlysur

Dewis da 0 Lysiau Fferm

Ff6n: (01286)
672898 (dydd)
676285 (nos)

Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol
Cerrig 0 bob math
argael-

PENISARWAUN

Alwyn a Sarah Jones
BLODAU ,.......,..

YSgwar
Llanrug

Teisennau
Priodas, Bedydd

Pen-blwydd ac ati
Peis, Rholiau Sosej

Pasteiod, Teisennau Hufen
Teisennau Plat, Torth Gyrains ac ati

Sara Ffres

84 Stryd Fawr, Llanberis
Ffon: 870491
CAFFI '8WYTY ERYRI'
TEGANAU, CARDIAU
MELYSION
ANRHEGION

GWYNETH ROBERTS

J.M.
JONES

A'I FEIBION
GWAITH
CERRIG
BEDDAU

-

.. ... . . . Fton: (01286) 870253 .. ..'
[ BWYDLEN BAR ~ CHINIO OYOO ~UL ]

CYFLEUSTERAU CYNHAOLEOOAU a .
PHWYLLGORAU

c~ LLANBERIS ~;V
Mae'r gwesty yn darparu ar gyfer

••
PRIODASAU • PARTION • OATHLIAOAU ac

ACHLYSURON ARBENNIG
1-- __

Enillodd Enlli IIuws, Bethel dros dair hlynedd ac rydyrn oll
ysgoloriacth Gwynedd i astudio yn yr ysgol yn ei llongyfarch ac
Ccmeg ym Mhrifysgol Bangor. yn dyrnuno'n dda iddi yn ei
Bydd yn derbyn y swm 0 £1,500 asrudio.

Ysgoloriaeth iEnlli
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ENERGY CYCLES
60 Stryd Fawr

Llanberis
Beics a Barcudau

Partiau a Thrwsio Beics
Beics Ffordd a Mynydd,
BMX, Triathlon Oriau Agor
Barcudau Hwyl. Chwaraeon Gaeaf: 5 diwrnod yr wythnos:
a Delta Powsrkitss. lau, Gwener, Sadwrn, Sui, Llun

Hat: 7 dlwrnod yr wyrhnos ar
Oewis Oa agar tan 6 pm
07980742584· 01286 871892 sales@energycycles.com

Ffon 671278
www.ybistro.co.uk

Perchnogion: Danny a Nerys Roberts

"Arwyr Cloff Cymru Lan"

LLEVV LLVVVFO
OarlithganYr Athro Hywel Teifi Edwards

Yn y Sefydliad Cotta, Llanrug
Nos Fercher, 10fed 0 Ebrill. Tocynnau £2.00

Cyfyngir y nifer i 50 yn unig
Tocynnau ar gael gan

Dafydd Whiteside Thomas, Bron y Nant, Llanrug
Ffon: (01286) 673515

Dwthyn ~adlys
LLANDERIS

FFon! 870444

•
A'I FEIBION

LLANRUG

yn Ysgol Gwaun Gynfi ac Ysgol
Brynrefail, Coleg y Royal Northern
Manceinion, cyfeilio yn Eisteddfod
Genedlaethol Sir Fon yn 1983,
tiwtor yn y Brifysgol, cyfresi ar
S4C. priodi a magu teulu a bri
rhyngwladol fel cyfeilyddes
broffesiynol. Atalnodwyd y
cyflwyniad bob hyn a hyn gan ei
pherfformiadau cyfareddol ar y
piano. Noson i'w chofio yn wir.

Diolehwyd i Annette gan
Margaret Parry. Diolchodd
Margaret hefyd i Nan ae aelodau'r
pwyllgor am orernu'r ystafell ac
am baratoi'r lIuniaeth. Enillwyd y
raffl gan Mary.

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 9
EbrHI a bydd Jean Pare Jones yn
rhoi hanes ei thaith i Batagonia.

lluniaeth i'r beirniaid. Cyhoeddwyd
y digwyddiadau canlynol. Cylch
Cerdded y Llywydd ym Mharc
Glynlhfon ar 6.4.02; Cwis Hwyl yn
Nhy Golchi ar 19.4.02; Cinio'r
Llywydd yng Ngwesty Ommet
Manor ar 27.4.02 a GWyI y Pum
Rhanbarth ar 11.5.02.

Bydd Eurgain Hat, merch Ann
Ifans yn rhedeg yn Marathon
Llundain ac mae hi'n casglu arian
tuag at yr Adran Niwroleg yng
Nghaerdydd a Lerpwl a gotynwyd
am noddwyr.

Gwraig wadd y nason oedd
Annette Bryn Parri. Rhoddodd
Annette adroddiad bywiog a
diddorol i ni 0 hanes ei bywyd, o'i
geni yn Neiniolen, y cyfleoedd a
gafodd i ganu'r piano a chyfeilio

Dyma aelodau'r Urdd, YsgoJGynradd Llanrug a fu'n Ilwyddiannus yn yr
Eisteddfod Oylct: ac a fydd yn cynrychioli'r cylch yn Eisteddfod y Sir ym
Mangor ddydd Sadwrn, 23Mawrth. Gyda hwy y mae Wena Green, 81.4.
Oaeth ei gwaith Graffeg Cyfrifiadurol dan 12 oed yn Ilwyddiannus yn y
Sir a bydd yn awr yn cael ei feirniadu yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng
Nghaerdydd. Derbynlodd soren yr y~g()1y Darian am yr ysgol 9yda'r
marciau uchaf.

12

, Gwerthwyr GIOac
• Olew Gwres Canolog j'ch
oadw'n gynne5 GO yn glyd!

•

•

Cymerwch ofal dros y gwyliau
blantos, a mwynhewch elch
hunain.

DYMUNA Sharon, Dolwen,
Ffordd yr Orsaf ddiolch rw theulu
a tfrindlau am yr holl gardiau ac
anrhegion a dderbyniwyd ganddi
ar achlysur ei phen-blwydd yn
400ed ar 6 Mawrth. Cafwyd parti i
ddathlu yn y Ganolfan Gymuned.
Diolch yn arbennig i Eurwyn a
Natalie am ddarparu'r cyfan ac i
Cerid Mackinnon am y wledd
fendigodig,
BABI NEWYDD.Llongyfarchladau
mawr i Bethan a Mike (Pen-y
groes) ar enedigaeth merch tach,
Katie, dydd Mawrth, 19 Mawrth.
Llongyfarchiadau hefyd i Taid a
Naln, sef Selwyn a Beti Roberts,
Meifod, Ffordd yr Orsaf ac i'r hen
nam. Mrs Bet Jonas Lyndale.
DIOLCHIADAU.
Dymuna Mrs Lily Aubrey Horman,
Venice, Ffordd yr Orsaf ddiolch i'w
theulu, cymdogion a tfrindiau am
eu gwedd'iau, galwadau tton.
cardiau ac anrhegion tra yn cael
lIawdnniaeth yn Ysbyty Whiston.
Lorpwl ac hefyd ar 61 iddi ddod
gartref. Diolch 0 galon i bawb.

Hefyd, nonat Myfyr a Gwen, 12
Afon Rhos ddiolch 0 galoll i bawb
am yr holl anrhegion a chardiau a
dderbyniwyd ar enedigaeth Guto
Myfyr.
PRIODAS AUDDEM.
Llongyfarchiadau a phob
dymuniad da i Wave II a Liz
Roberts, London House ar ddathlu
eu Priodas Ruddem ar 24 Mawrth.
MAAWOLAETH. Cydymdeimlwn
yn IIwyr a Gwilym a Gareth Parry
yn au profedigaeth 0 golHeu rnarn,
sef Mrs Jane Ellen Parry, 21
Hafan Elan (1 Hermon gynt).

Hefyd a Mrs Mona Griffith,
Orwig House, Ffordd yr Orsaf, ac
Alwyn a Ahys yn eu couec fawr yn
dilyn marwolaeth Mr Robin Griffith
(Robin Ring),

Anfonwn ein cotion hefyd at
deulu Mr James Cullen, 50 Bro
Rhyddallt. Bu yntau farw ar 23
Chwefror yn 67 oad.
MERCHED Y WAWR
Cynhaliwyd cyfarfod ° Ferched y
Wawr yn y Ganolfan Gymunedol
nos Forcher, 12 Mawrth.
DIOlchodd y Llywydd, Magan
Roberts, i bawb am au cefnogaeth
i'r Caffi yn Eisteddfod yr Urdd ac i
Cerid a Margaret am baratoi

CYFARFOD GWEDDI BYD-
EANG.
Cynhallwyd Cyfartod Gweddi Byd
eang yng Nghap@1Hermon bnawn
Gwener, Mawrth 1af. Tnerna'r
gwasanaeth, a baratowyd gan
wragedd Cristnogol Romania
oedd 'Her i gymodi'. Cymerwyd
rhan gan aelodau 0 Eglwys
Mihangel, Hermon a Chapel y
Rhos. Mrs Megan Williams oedd
yr arweinydd, a Miss Llinos Davies
a draddododd yr anerchiad. Y
cyfeilydd oodd Mrs Carys Jonos.
Y5GOL GYNRADD
Eisteddfodau'r Urdd: Bu aelodau'r
Urdd yn cystadlu yn y ddwy
EIsteddfod dan 12 oeo. Roedd yn
brofiad gwerthfawr iawn iddynt
gael cystadlu ar Iwyfan yr
Eisteddfod Cylch ac fe wnaeth
pob un el orau eros gang en yr
ysgol.

Bydd y tim Dawnsio Gwerin
dan 12 oed, V Parti Canu Unsain,
Y Parti Cerdd Dant ynghyd a Ffion
Medi, 81 5 (Unavvd Cerdd Dant).
Daclan Jones 81.6 (Unawd Pres) a
Lois Angharad 61.6 (Unawd Telyn)
yn cynryehloli adran Cyl~h Arfon
yn Ei5teddfod Sir Eryn ym Mangor
dydd Sadwrn. 23 Mawrth.
Dymunwn yn dda iddynt yno.
Gwyl Dewi: Daeth amryw i'r ysgol
ddydd Gwener, 1 Mawrth yn
gwisgo gWlsg draododtaoot
Gymreig ac eraill yng nqhrys rygbi
Cymru, yn barod i gymryd rhan yn
y Cyngerdd a oedd wedi ei drefnu
ar gyfer Ymgyrch y Daily Post ar
gyfer codi arian i Ty Gobaith yng
Ngogledd Cymru. Mwynhaodd y
gynulleidfa bob munud o'r
cyngerdd a chasglwyd £1,322.50
l'r ymgyrch. Dymunwn corotcn 0
waelod calon i bawb a gyfrannodd
i'r achos teilwng hwn.
Sioe: Cafodd disgyblion BI. 1 a 2
wledd 0 fwynhad yn gwylio
perftorrmad Cwmni'r Fran Wen o'u
drama 'Chwarae Plant' yn neuadd
yr ysgol. Bu disgyblion yr adran
lau yn Theatr Gwynedd ym
Mangor yn gwylio sioe Cnneod
gan Gwmni rnearr Gwynedd.
'Sioe gwerth chweil', oedd barn y
disgyblion a'l" a.thrawon.
Gwyliau'r Pasg: Bydd yr ysgol yn
cau ddydd lau, 21 Mawrth ac yn
ail-agor ddydd Mercher, 10 Ebrlll
i'r plant, gan fod yr athrawon yn
ca~1 tri diwrnod 0 Hyfforddiant
Mewn Swydd.

Camera yn ng01alGwyndaf Hughes, Glascoed, llanrug. Ffon: 6n263

Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. Ffon! (01286) 675384



LLANRUG

Dewch i'r ganoltan newydd
am fargeinion dodrefn

yng Nghapel Mawr
LLANRUG
~f8n: 674141

Ar agar: Llun .. 5o(j 10-6j
Sui 10·4

Aygiau,Cabinets, Byrddau,
Cypyrddau dal lIyfrau,

Desgiau, Cadeiriau. Soffas,
Gwelyauayyb

Peidiwch gori
ar stori

- anfonwch hi i'r ECO

Yn y cyfarfod diwethaf 0 Glwb
Orwig yn Blue Pens estynnodd y
lIywydd, John Cantrell, gr08so
gartref o'r ysbyty i Anne Lo a
Margaret Faulkener, gan
ddymuno iddynt well had buan.
Dymunwyd yn dda ar eu pen
blwydd hefyd i Alice Griffith ac
Elizabeth Jones. Diolchwyd am y
te a'r raftl a roddwyd gan Rose a
John Cantrell. Enillwyd y raftl gan
Elizabeth Jones. Hi hefyd a wna'r
te, gyda Betty Ann Jones, yn y
cyfarfod nesat.

Tynnwyd sylw'r aslodau at y
bwrlad 0 newid y dulliau parcio
ceir sydd yn yr arfaeth yn yr ardal.
Cytunwyd I ysgrifennu at yr
awdurdodau perthnasol i fynegi
ein gwrthwynebiad.

Dathlwyd Dydd GWyI Dewl
gyda ctunio ac yna cafwyd cyfle i
gyd-ganu ac i wrando ar
adroddiadau Cymraeg.
Darllenwyd peth 0 farddoniaeth
Eifion Wyn gan Megan Morris a
chanwyd yr un darn yn swynol gan
Betty Lloyd Roberts. Amlinellwyd
holl weithgareddau'r Clwb drwy'r
flwyddyn ar gan gan Alice Griffith a
N. Wyn Jones. Perfformiwyd sgets
hwyliog hefyd gan Andrew ac Alice
Griffith. Diolchwyd i bawb a
gymerodd ran gan Megan Morris.
Addurnwyd yr ystafell yn
chwaethus gan Betty Bower a
chyflwynwyd tusw 0 gehnin Pedr
i'r merched i gyd wrth iddynt
ymadael.

.. ., *

Peris ar 14 Chwefror. I ychwanequ
at y difyrwch addurnwyd yr ystafell
yn chwaethus a darparwyd
danteithion arbennig i gydfynd it
dathlu GWyI Sant Ffolant.
Paratowyd y bwyd gan Alice
Griffith, Megan Morris a Betty
Bower. Enillwyr y raftl oedd Katie
Hughes, Sally Brennan a Sue
Michaels. Dymunwyd pen-blwydd
hapus i'r is-Lywydd, John Brennan
a Ray Bower ar 23 Chwefror a
gwellhad buan i Ann Lo wedi
cyfnod yn yr ysbyty ae i Margaret
Faulkner sy'n dal yn Ysbyty
Gwynedd.

•eln
L---_ Hysbysebwyr__ --....l

f

YN YR YSBYTY. Drwg gennym
ddeall for Mr Rex Faulkener, Fron
Dlrion yn Ysbyty Gwynedd yn cae I
Ilawdriniaeth i'w law. Pob
dymuniad da lddo. a gobeithio y
bydd y lIawdriniaeth yn IIwyddiant
ac y cawn ei weld adref yn reit
fuan. Brysiwch wella.
ADREF O'R YSBYTY. Da deall
fod Mrs Margaret Faulkener wedi
dod adref 0 Ysbyty Gwynedd ar 01
ei damwain. Ar y funud nid yw
Margaret yn cael rhoi ei thraed ar
lawr ond gobeithio y bydd yn
gwella yn lied fu.;an.
CYNGERDD GWYL DEWI.
Cynhaliwyd y cyngerdd uchod yn
y Ganolfan ar nos lau, 21 Mawrth
am 7.30 o'r gloch gyda doniau
lIeol.
Y GANOLFAN. Catwyd pwyllgor
o'r uchod yn y Ganolfan nos lau,
28 Chwefror. Yn bresennol roedd
Mr Peter Lunt Williams o'r
Swyddfa Addysg a chafwyd
mantolen am y flwyddyn 2001.
Cafwyd rhaglen newydd gan Mr
William~ ar 9yfer rheoli'r Ganolfan.
Wedi hyn fe aed an i godi
~wydd09ion fol a ganlyn:

Cadairydd: Mr Harry Edge,
Ysgubor; Is-qaoelrydd: Mr
Graham Ford-Keyte, Hafodty:
Ysgrifennydd: Miss Sara WOOd,
Fron Heulog; Is-ysgrifennydd: Mr
Neil Cairn, Congl y Mynydd;
Ysgrifennydd Gosodiadau: Mrs
Hannah Roberts, Tyr Ysgol;
Trysorydd; Miss Marian Jones.
Minallt. Hefyd fe fydd dau aelod
etholedig o'r Cyngor, a benodir
gan Gyngor Gwynedd, ac un
aelod etholedrq 0 Gyngor
Cymuned l.landdemiolen.

Bydd rhaid anton cop, 0
gofnodion pob cyfarfod er
gwybodaeth i'r Swyddfa Addysg.

Gobeithio y cawn gyd-welthlo
hapus hefo'n gilydd.
Y PASG. Pan ddaw'r Eco allan o'r
Wasg fe fyddwn i mewn i wythnos
y Pasg. Oymunaf Basg Hapus i
bawb ac y byddwn yn sylweddoli
gwir ystyr y Pasg pryd y buasem
yn dymuno gweld heddwch yn ein
tir, a chymdogaeth lie bydd yr hen
yn ddiogel yn eu cartrefl, a gweld
byd heb rylela mwyacn.
CYFARFOO PREGETHU. Fe
gynhellr Cyfarfod Pregethu Gapel
Centywaun ar Sui y Pasg, sef 31
Mawrth pryd y cawn y fraint 0 gael
dwy oedfa dan ofal y Parch Harri
Parri. Edrychwn ymlaen am ei
glywed a'i genadwrl amserol rwy'n
siwr.CLWB ORWIG, Mwynhaodd
yr aelodau brynhawn 0 ddarllen a
gwrando ar eu hoft farddoniaeth
yng Nghanolfan Fynydda Blue

Cefnogwch

DINORWIG :

Miss Marian Jones, Mlnallt, 7 Bro Elidir, Oinorwig. Ftcn; 870292

(01286) 870814
- --

• Trin cyrff ceir
• Gwaith M&canyddol
• Gwa5anaeth/Service
• Valletinfl

8r lIy#er eich
holl anghenion

Y" II A.NRUG

GORS BACH
PANEL
BEATING
SERVICE

41A 5TRYD FAWA, LLANBERIS
Ffon; (01296) 972501

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

CYDYMDEIMLAO. Estynnwn ein Kim, Katrina, Sion a'r teulu yn eu
cydymdeimlad dwysaf a Mr profediqaeth 0 golll Mr James
Eirwyn WUliams, Llwyncoed yn ei Cuuon. Bu Mr a Mrs Cullen yn
brofedigaeth 0 golli ei frawd, Noel. werthfawr iawn eu cefnogaeth i ru
Hefyd i Mrs Peggy Rowlands, tra bu Kim a Katrina yn
Talafon ar golli ei chwaer yng ddisgyblion yma.
nghyfraith ym Methesda: Mrs Daliwch ati i anton eich talebau
Nancy Jones (Nancy Rowlands, 4 Tesco atom os gwelwch yn dda.
Dol Afon gynt) ac hefyd i Mrs Mae'r ymateb wedi bod yn
Margaret Williams, Nant Forgan a anhygoel hyd yma. Casglwyd dros
gollodd ei brawd, Mr Tom Jones, 4,000 ers y rhifyn diwethaf o'r Eco!
yn Llanberis. Rydym yn wirioneddol
YN YR YSBYTY. Anfonwn eln werthfawrogi etch cefnogaeth.
cofion gan ddymuno gwellhad Diolch yn fawr.
buan i Mrs Enid Price, Stryd Llongyfarchiadau i Mrs Anwen
Newydd sydd yn Ysbyty W'II'
Gwynedd. Hefyd i Mrs Glenys I lams, Ceunant; Mrs Rita

Williams, Caernarfon a Jason
Pritchard, Bryn Gwynedd sydd ar Jones, Bod Elan ar ennil I gwobrau
hyn 0 bryd yng Nghartref Preswyl Clwb yr Ysgol am fis Mawrth.
Foelas, Llanrug.
DIOLCH i Mrs Mair Huws, Cafwyd noson hwyliog 0
prifathrawes yr ysgol am y gemau tim yn yr Urdd - y cyfan yn
cyngerdd canmoladwy a nwylo Mrs Rita Williams a Mrs
gynhaliwyd ar Odydd GWyI Dew! Gwenifer Roberts. Diolchwyd
gyda'r arian yn mynd at Apel Ty iddynt ar ran y plant gan Laura a
Gob~itn j brant. Diolch yn fawr. Cian.
YSGOL GWM-Y-GLO. Diolch i UNDEB Y MAMAU. Gyfarfu'r
bawb fll'n cQfnogi oln nvmdracn i gangen yn Hafan Elan, Llanrug
OOdl arian at Apel Ty Gobaith nos Lun, 4 Mawrtn. Gweinyddwyd
drwy'r Daily Post. Llwyddwyd I Y Gymun 6endigaid gan ein
9asglu'r swm anrhydGdduS 0 £520 Curad, y Parch Vitoria Hancock.
sy'n pron unwann eto fOd y Yn dilyn y 9wasana~tn
gymdogaeth hon yn un go trafodwyd rhai materion gan Mrs
arbennig. Margaret Latham. Darllenwyd

Braf yw cael llonqyfarch nifer 0 munudau o'r cyfarfod a gafwyd fis
blant am Iwyddiant Gwaith Crefft Chwefror a phasiwyd eu bod yn
yn Eisteddfod yr Urdd. Daeth 8 rhai cywir. Derbyniwyd
gwobr i'r ysgol yng Nghylch Arfon: ymddiheuriadau oddi wrth Mrs
Laura, Natasha, Cian, Dafydd a Sandra Hughes, Miss Meira
Jordan, Oyfarnwyd 5 gwobr gyntaf Williams a Mrs Menna Roberts.
i weithiau rhai o'r rhain yn y Sir ac Nos Lun, 8 Ebrill bydd Y Parch
felly gobeithiwn rwan y daw Emyr Owen yn cael ei sefydlu fel
IIwyddiant pellach i Natasha, Rheithor y Plwyf yn Nefyn. NI fydd
Laura a Cian yng Nghaerdydd. y gangen yn cyfarfod y noson

Yn eisteddfod Cylch Arlon honno.
daeth Laura a Dafydd yn gyntaf a Dydd lau, 2 Mai yn Neuadd yr
thrydydd am ganu dan 8 oed. Eglwys, Y Fehnheli bydd cyfarfod
Daeth Morus yn ail am lefaru dan y Trysoryddlon;
8, a Laura ac Owen yn gyntaf ac Dydd Mawrth, 14 Mai am 2.00 y
yn ail yng nghystadleuaeth y pnawn yn y Gadeirlan, Bangor
dysgwyr. Enillodd y parti dawns bydd Gwasanaeth y Ddeonlaeth.
dan 10 oed a daeth y parti dawns Yn gofalu am y lIuniaeth oedd
dan 12 oed yn ail. Da iawn y parti Mrs M. Latham a Mrs K. Jones.
Llefaru a ddaeth yn gyntaf a'r parti Rhoddwyd y raffl gan Mrs Latham
Unsain ddaeth yn ail. Dymunwn ac fe'i henillwyd gan Mrs Jones.
y~ dda i Karon Willi"m~ yn Ftll dd d
EIsteddfod SIr Eryri hefyd _ hi 0 wy y diolGhiadau gan Mr~
onillodd yr Une\'tYdPI~no dan 12 Marjorie Roberts. Terfynwyd y

cyfarfod trwy adrodd Y Gra~.
oed.

Rydym yn anfon ein cofion CYMANFA ANNIBYNWYR
anwylaf at Mrs Nellie Cullen, Ann, CYLGH GWM-Y-GLO.

Cynhelir y Gymanfa eleni yng
Nghapel Ebeneser, Deinlolen
bnawn Sui, 21 Ebrill am 2.00 o'r
gloch yn unig. Arwelnydd y Gan
fydd Annette Bryn Parri a'r
organydd fydd John Jones. Cenir
emynau o'r lIyfr Caneuon Ffydd.
Gwneir casgliad tuag at yr Elusen
'Action Aid'. Fe drefnir bws i
gychwyn 0 Lanberis, Cwm-y-glo
ac ynfl Peni~arwaun. Croeso
cynnes i bawb.

I CWMY GLO
- -

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



•

• Pob math 0 ddodrefn ty
• Cegin, 'stafell fyw, IloHt
• Pri§iau c;ystadleuol
• Danfon am ddim i holl
ardal Bro'r Eco

Ffon: (01286) 676 040
RHOSTIO
OCHYN

AR GYFER POB ACHLYSUR
* Cig 0 ffermydd 1leol * Pariion rhwng 40 a 4001

* Gyda saws alal a stwffin mewn rholiau
* Efo salad hefyd os dymunwch

DEWCS, MAE O'N FLASUS!
Cysyllhvch a

JOHN BRYNAFON, LLANRUG
YDYN eIG ar 675190 I 673188

DODREFN PERKINS
(Safle'r hen Nelson)

CAERNARFON

GWASANAETH LLEal AR CYFER
..

PARTION • PRIODASAU· PEN-BLWYDD
BEDYDD • DAWNS • GWYLIAU . , ,

• Holl docynnau'r Loteri
Genedlaethol

• Cyflenwvr bwvd
anifeiliaid - 'bulk' a
rhydd - y rhataf yn lIeol!

• Nwyddau graser,
alcohOl, cardiau MANWEB

• 'Paypoint' ar gyfer talu
bob math 0 filiau

Brian a Rita
Henderson

SlOP Y PENTREF
WAUNFAWR
Ffon: 650589

Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. FfOn: 6n263
YSGOL GYMUNED. 14 Mawrth cylch a chafwyd ymdrech
osoo Oiwrnod y Llyfr. I ooarntu'r ardderchog gan bawb. Bu Anest
acruvsur aeth BI.5 a 6 i lawr i Bryn yn fuddugol yn y Odawns
Gaernarfon I adrodd un 0 gerddi Werin Unigol dan 12 a daeth hefyd
Mei Mac yng nghwmni Hywel yn ail yn y Gystadleuaeth Cerdd
Gwynfryn a Dei Tomos yn slop y Dant 8-10, gyda Sian Dafydd yn
BBC ar y Maes. Yno cymerodd y drydydd. Daeth Catrin Heledd
plant ran yn yr hyn a elwir 'y darn hefyd yn ail yn y gystadleuaeth
cyd-adrodd mwyaf a gynhaliwyd Cerdd Dant 0 dan 8. Mae Anest a
erioed yng Nghymru' gyda line Catrin yn awr yn mynd ymlaen i'r
arbennig gydag ysgolion eraililed- Eisteddfod Sir - pob Iwe i'r ddwy.
led y wlad. Hefyd bu Anti Marina yn brysur
Ar ddydd Llun, 18 Mawrth fe fydd iawn yn hyfforddi parti canu ac, er
BI. 5 a 6 yn rnvnvcnu Cywaith na chawsant iwvran, cawsant
Crewyr Cerdd yn Llandudno ac yn lawer 0 bleser a hwyl yn ymarfer a
cael cytle i bertformio gyda chystadlu.
Cherddorfa Genedlaethol 6 Mawrth: Gwaith Llaw Sui y
Gymreig y SSC. Miss Jones a Mamau gydag Anti Nia - cafodd
Miss Griffith ynghyd a Miss pawb lawer 0 bleser yn creu
Roberts fydd yn gofalu am y plant, cardiau unigryw i'w mamau.
a diolchir yn arbenniq i Miss 13 Mawrth: 'Pictionary' gyda Mr
Griffith am eu paratoi at yr Humphreys, Miss Jones a Mrs
achlysur, trwy ei gwersi cerdd Jones - rhannwyd y grwp i dimau
wythnosol. i gystadlu yn erbyn ei gilydd i
Caiff BI.5 a 6 gyfle aran i ddangos ddyfalu'r ymadrodd a oedd yn
eu doniau yn Theatr Gwynedd mynd heto'r lIun a oedd yn cael ei
gangor ar nos rou. 21 Mawrth. Y coarlunro gan aclod o'r tlrn ar y
tro yma yn y gystadleuaeth bwrdd gwyn,
dQwnQio crl)adigol. Mi~~ JQn 20 Mawrth' Noson olaf yr Urdd am
Jones gynlluniodd y ocewns. a y flwyddyn yma. Byddwn yn ceel
hofyd bu'n paratoi'r plent. Diolchir gemau amrywiol a lluniaeth
yn fawr idd: hdhau hefyd am ei ysgatn.
gwallh caieo. Yn ystod y tymor nesaf bydd yr
Cyn y Pasg fe fydd plant 81.6wedi Urdd (Rhanbarth Eryri) yn cynnal
bod ar ymweliad ag Ysgol mabolgampau ac fe wnawn adael
8rynrefail. cyn trosglwyddo yno I'r aelodau wybod y dyddiad trwy
ym mrs Medi. Maent i gyd yn Iythyr.
odrych ymlaon at hyn, a diolchir Bydd cyfle i blant Blwyddyn 5 a
ymlaen lIaw i Bennaeth a staff yr 6 fynd am ben-wythnos i Glan Llyn
ysgol am y gwahoddiad a'u (Gorffennaf 5-7). Mwy 0 fanylion
croeso. yn agosach i'r amser.
Mae gweddill yr ysgol wedi bod yn Mae criw da iawn wedi bod yn
brysur hefyd Qyda'n gwasanaeth ffyddlon i'r Urdd dros y gaeaf a
arbennig ar gyfer Dydd GWyI dymunwn yn dda i'r grwp mawr 0
Dewi, pan ddaeth yr holl blant a'r Blwyddyn 6 fydd yn mynd i
staff i'r ysgol mewn naill ai diliad Frynrefail ym mis Medi.
traddodiadol Cymreig neu mewn CAOESO. Estynnir croeso
crysau rygbi coch. twymgalon i Lowri a Martin sydd
Yn ddiweddar aeth plant Adran y wedi ymgartrefu yn Fflat
Babanod am ddiwrnod i Goleg Lawnselot, Cyffordd King. Y mae
Glynllifon fel rhan o'u thema. Lowri yn dysgu yn Ysgol Tregarth
Cafwyd diwrnod arbennig 0 dda ac mae Martin ym myd arlwyaeth.
yn crwydro ar hyd y IIwybrau, gan Gobeithio y byddwch yn hapus yn
orffen y dydd ar y fferm. Daeth ein plith.
pawb yn 61 yn hapus a blinedig ar GWELLHAD. Anfonir ein cotion
ddiwedd diwrnod hir. Gobeithio anwylaf at bawb sy'n sal yn y
fod MIS:)Griffith, Mr:5Jone~ E1MI~~ penlref a dymunir adferiCld iechyd
Roberts wedi glanhau'rtail oddi ar buan I chi 011.
au 'tralnoro' bollaoh! DIOL.CH, Dym\.lna ShQr9n a
UADD ADRAN BENTREF
Eisteddfodau Cylch: 8u niter 0 .Cefnogwch ein Hysbysebwyr I
blant yn cystadlu yn yr 9isteddfod . .

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

PENISARWAUN Lionel Woolley ddrolch 0 galon i'w
teuluoedd, cymdogion a ffrindiau,
ymhell ac agos, am yr holl
anrhegion, arian, talebau a'r lIu
cardiau a dderbyniasant ar
achlysur eu priodas yn ddiweddar,
Diolch 0 galon i bawb.
NEWYDDION 0 SELAND
NEWYDD. Da deall roo Gwenlilan
(Tawelfa) a Carl ac Efa ac lago
wedi ymgartrofu'n hapus yn
Seland Newydd ac yn mwynhau
bywyd yn eu cartref newydd ar fin
y traeth. Anfonwn ninnau ein
cotion annwyl atynt fel teulu.
Buasai'n brat cael newyddlon
ganddynt 0 bryd i'w gilydd.
PWYLLGOA NEUADD. Enillwyr
Clwb Cant Mawrth yw !. Anwen
Hughes. Meillionydd: 2. Bronwen
Jones, Cae Corniog Bach, 3,
Carolyn Roberts, Pen Dinas
Mawr.

Gobeithir trefnu 'Noson 0 Gan'
gydag eitemau gan blant yr Ysgol,
aslodau'r Urdd, ac eraill gobeithio,
ar nos lau, 1 Mal yn y Neuadd
Gymuned, Bydd manylion pellach
ynghyd a phosteri yn ystod y mis
nesaf.
YSGOL SUL UNDEBOL BOSRA.
Gobeithio fod mamau'r aelodau
wedi mwynhau eu cardiau a'u
otooau ar Sui y Mamau. Cafwyd
amser dlfyr yn chwilio am enwau
mamau aroennlc yn y Belbl hefyd.
Y rnae'n arnser prysur 0 hyn i fis
Mehefln gyda dwy gymanfa a
Gwasanaeth Sui v Belblau.
Cynhelir Cymanfa'r Annibynwyr
Cylch Cwm-y-glo a Oemtoten
bnawn Sui, 21 Ebrill am 2.00 o'r
gloch. Arweinydd y gan tydd
Annette Bryn Parri. Cenir emynau
o Caneuon Ffydd a gwneir
easgliad tuag at Elusen 'Action

Aid'. Trefnir bws l'r Gymanfa a
gynhelir yng Nghapel Ebeneser
Deiniolen. Fe drefnir bws hefyd i
Gymanfa'r Methodistiaid a'r
Gymdeithas Feiblau ym Mehefin.
EGLWYS SANTES HELEN
Dydd Gwener y Groghth cynhelir
'Awr Dawel a Myfyrdod' am 2.00
o'r gloch.
Sui y Pasg: Gwasanaethir y
Cymun Bendigaid am 10.30 o'r
gloch.
Addurno'r Eglwys: Fe fydd yr
Eglwys yn cael el haddurno ar
gyfer y Pasg yn dilyn gwasanaeth
Gwener y Groglith.
MARATHON LLUNDAIN. Dymuna
Eurgain Hat ddiolch am yr ymateb
anhygoel i'w hapel i'w hydrech yn
rhedeg ym Marathon Llundain ar
14 Ebrill. Bydd yn codi arian at
elusen Tenovus yng Nghaerdydd.
Bydd cyfran o'r arian a gesglir yn
mynd i'r Adran Niwroleg yn
Fazakerley, Lerpwl ac Adran
Niwroleg, Ysbyty Athrofaol
Caerdydd.
CYMANFA ANNIBYNWYR
CYLCH CWM-Y-GLO.
Cynhelir y Gymanfa eleni yng
Nghapel Ebeneser, Deiniolen
bnawn Sui, 21 Ebrill am 2.00 o'r
gloch yn unig. Arweinydd v Gan
fydd Annette Bryn Parri a'r
oroaovoo fydd John Jones. Cenir
emynau o'r lIyfr Oeneuon rfydd,
Gwneir casgliad tuag at yr Elusen
'Action Aid'. Fe drefnir bws i
gychwyn 0 Lanberis, Cwm-y-glo
ae yna Penisarwaun. Croeso
cynnes i bawb.
TRIP YR HENOED. Dymuna
Pwyllgor Cronfa'r Pensiynwyr
ddiolch i bawb a gefnogodd y
Noson Bingo yn y Neuadd



(Richard a Meirwen
Williams)

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

gwasanaeth
Nid oes unrhyw dal am

ddanfon areheb ifeh eartref
yn ardal Llanrug

•V STORFA
LLANRUG

•eln
Hysbysebwyr

Cefnogwch

Gaffin Evison

RYGBI GENETHOD. Roedd
eatrin Evison, Cae Hopsyn,
Rhosbach yn un 0 chwe geneth 0
Dim Rygbi Genethod Caernarfon
yn nhim Gogledd Cymru yn srbvn
nrnaur De a'r Gorllewin, er mwyn
dewis carlan Cymru. Fel canlyniad
mao hi wedi'i dewis i ehwarae ar
yr asgell chwith yn nhim Cymru 0
dan 16 oed yn Nhreforus ar 29
Mawrth.

Hefyd diolch i Gwmni Ystadau
Glangwna, Tatarn Bryngwna a
Garej Cae Stanley am noddi'r
noson, Cafwyd amser braf!
GWARIANT Y CYNGOR. Oiolch i
Gyngor Gwynedd am ail-wynebu'r
pafin ym Mryn y Got - gwariant ar
derfyn y flwyddyn ariannol, mae'n

•slwr.
PWYLLGOR COOl ARIAN I'R
GANOLFAN. Bydd cyfarfod o'r
Pwyllgor ar nos Fawrth, 23 Ebrill
am 7.00 yh. yn Ystafell y Bwrdd,
Garej Gwalia. Erbyn hyn mae'r is
gontractau ar gyfer y gwalth
trydanol, gwres canolog, plymio,
toiled yr anabl, lIawr y brif neuadd
ac insiwleiddio'r to wedi'u gosod.
Felly mae 'na wir angen codl
ychwaneg 0 arian.

•un mrs,
GWASANAETHAU'R CAPEL.
Bydd yr Ysgol Sui am 11.00 bob
bore Sui ac eitnrto gwyliau'r Pasg,
PLANT CHERNOBYL, Mae lIawer
ohonom yn dra chyfarwydd a Terry
McDaid yn gyrru ei fan goch
rhwng Gwersyll Glangwna a'r
Waunfawr, hefo'i wen 0 glust i
glust. Ond, faint ohonoch chi sy'n
gwybod bod Terry a'i wraig,
Menna, yn weithgar gyda changen
Ileal 0 Gyswllt Bywydau Plant
(Chernobyl)?

Ym mis Chwefror bu merch
ifanc 0 Belarus (beth oedd y sgor
pel-droed?) yn aros hefo nhw yn y
Waunfawr am fis. Hefyd mae Terry
yn trefnu ymdrechion i godi arian.
Bu'n IIwyddiannus yn recriwtio tri
theulu arall i ddarparu seibiant a
gwyliau i blant 0 Belarus. Pe bai
unrnyw un arall yn awyddus I
wybod mwy - cynnig lIety, codi
anan, awb, gellir cysylltu a Terry
neu Menna, Lioches, Waunfawr ar
(01286) 650168,
SUL Y PASG. Am 11.00 fore Sui y
Pasg bydd plant y fro yn ymgasglu
gyda'u rhieni ytn maes parelo
Tatarn Bryngwna, cyn mynd
ymlaen i Helfa Wyau Pasg, Yn
hwyrach, tua 12.00 mae Gareth
Griffiths wedi trefnu gem bel
droed arall yn erbyn y Waunfawr.
Coflwch eu cefnogi - ar y cae,
wrth ochr y caa. ac wedyn yn
Nhafarn Bryngwna.
TYNFA MISOL. Yr enillwyr am tis
Mawrth oedd: £40: (87) Sheila
Llptrot, Lynn Lea, Rhosbach; £25:
(50) Tony aG Eillan Griffitha.
Annedd: £15: (72) T_ Evans, Plas
Treflan; £5: (66) S. Hughes, 10 Tal
Glangwna,
TEACHERSFIELD. Diolch i
Teachersfield (+ 'Sticky Fingers'),
Enid ac Itan a Norman Doeth am
gynnig adloniant, canu a dawnslo
yng Nghlwb Glangwna er mwyn
codi arian ar gyfer y Ganolfan.

GYNGOR GYMUNED. Yn y
oyfarfod ar 5 Mawrth, adroddwyd
fod Heddlu Gosledd Cymru wodi
atal 10 p~r~on yn gor-yrru trwy'r
pcntrcr. HQfyd rosoo yr Heddlu 0
blaid tawsiu'r traffig trwy'r pentref.

Mae'r Cyngor yn dal i bwyso ar
Gyngor Gwynedd i gadw at eu
haddewid i qodl'r arwydd 'Dim
gemau pel' yn Stad Bryn y Got.

Trefnir fod y sedd gotta, yr
hysbysfwrdd a'r lloches i denhwyr
bws yn cael eu trin rhag difrod gan
y tywydd.

Disgwylir ateb gan Gyngor
Gwynedd yngl~ a onaenno Illnell
wen ddwbl yng nghanol y ffordd ar I
Bencefn_ Gan fod uchder y
tawelyddion traffig ger Gallt y Sil
yn fwy effeithiol na'r rhai yng
Nghaeathro, mae'r Adran Priffyrdd
am eddrych ar y sefyllfa y mis
nesat.
LLONGYFAAGHIADAU mawr i Dr
Helen, Maee y Coed ac i Emily
Huws, Tyddyn Llwyni - y ddwy
wedi dathlu pen-blwyddl go
arbennig yn ddiweddar.
CYDYMDEIMLWN a Mair a Beryl,
Ty Gwyn, a'r teulv ar 90lli rnarn,
Cassie I-Iughes, ym mlS Chwofror.
Hetyd ions Jones. Cryd yr Awel.
Rhosbach ar golli el chwaer yn
hwyr ym mis Chwefror. Hefyd Glyn
Evans ar farwolaeth ei frawd yn yr

CAEATHRO
Clive James, Hafan, Bryn Gwna.

Ffon~(01286) 679501 (gwaith). 677438 (cartref)

I drin a thrwsio
pob math 0

beiriannau gwn'io

MENAI SEWING
MACHINE CENTRE

21 Stryd Fawr
PORTHAETHWY

Ffon: (01248) 714043
neu Caernarfon

Ffon: (01286) 674520 I
Edau, Nodwyddau
ac ati mewn stoc

Uned 1, Fferm Bryn Afon
LLANRUG

Ffon~ (01ZOO)(j:iO~4S
(0589) 899901

Cynyrchion Coed:
Gatiau, ffensus ac ati
am brisiau cystadleuol

GWYNANT
PIERCE

TAWELFA'1 PENISARWAUN
Ffon: (01286) 870846

PRISIAU RHESYMOL
PEINTIWR AC ADDURNWR

Die.M.

'Mae'n canu pump, ry marn,' rneoo J&n
'Fa OdawfY nnan o'r cnwarsi.'
'0 cu~dla ral o'r pentwr ~u
I gadw'th dad yn dawol.'
Ar nvn Imewn rr IYY caem
A golwg sarrug arno
Ac meddai ef mewn goslef gas,
'Fel hyn mae yma eto?'
'Yr hen Grace Jones a'i thafod hir
A ddaeth Imewn I'm rhwystro;
Pe buasai hi yn cadw draw,
Fel hyn ni fuasal, Guto.'

'Wei dyma nghyngor I ti, Ann,
Bob troi y byddi'n golchi
Aho'r lIechen hon uwchben y drws
Ac ysgrienna arn!:
'Mae'n ddiwmod golchi yn tY ni,
Na ddeled neb j'm rhwystro.
Yr ydwyf yn dywedyd hyn
Ar bwys awdurdod Guto.'
Ar ddiwrnod golchl ferched bach
WeI golchwch yn ddi-flino.
Ac ni fydd gwg ar ruddiau neb
A gwen ar wyneb Guto.

O'r annwyl fawrl Mae'n un o'r gloch
Cyn gorffen y dwr cynta'
'Dydd da, Grace Jones 0 brysla Jenl
Daw'n nos cyn y gorffena,:
J!'edorchir Uewys, chwythu'r t£n
A rhuthrir gyda dwndwr,
A'r Oillaasydd, drueintato been,
Yn gwichian dan y golchwr.

one trmer tlln fydd ar em mam
Q~~tp~Y ~ydd yn o~lehi.
Nis gwyddom pam, one ovrna'r moue
9ydd arnom ni yn gweiddi.
'RhQO JOnam OOW 1 ttynnon Cwm,
A gwylia na wnei chwarae.
Dos dnnau Dic ar trys i'r siop
I brynu'r Sunlight gorau:
A chofia am yr Hudson soap
A starts o'r enw Coleman,
A soda pur a'r Recklt Blue
A gwylia golli'r arianl'

Oddeutu naw bydd mam mewn hwyl
Yn rhwbio ac yn gwasgu;
A'r ftedog fras fel cadach lIawr
Yn wlyb dan bwys y pannu.
Ust, dyna gnoc! 'Pwy sy' 'na. Jan?'
'Grace Jones 0 Dyddyn Caled.'
'0 dewch j mewn, mae'n unarddeg,
Mae'n amser cael cwpaned.'
Mae'n maid yn awr i'r sosban tach
Roi lie i'r annwyl Forgan;
Ac yn y man ceir te a thost,
Ond sgwrs sy'n well na'r cyfan.

Mae'n ddiwmod golchi yn tY ni
Ac O! mae acw ianast;
Does aew dretn yn wir ar ddim
Ers pan y eawsom trecwasr.
MQo'r~o~bQn'Qwr a'r ftedoQfrQ~
Yo brawt 0 ddiwrood golchi,
A'r golehwrsine a'r eelwrn mawr
Yn dweud fod mam amdani.

Diwrnod Golchi

Wedi" geni a't magu yn
Rhiwlas, mynychai'r ysgol leol a
dyma enghralfft 0 adroddiad
hirfaith a wyddai ar ei chof ers yn
blentyn. Yn sicr bydd copi o'r
adroddiad hon yn fuddiol i Ffeil
Dyniaethau yr ysgolion cynradd.
Diolch Nansi ac Anwen am gopi
o'r adroornao, yn sicr ovco yn
dwyn atgofion melys i lawer 0

bobl.

Yn y rhifyn diwethaf talwyd
teyrnged annwyl i Mrs Annie
Williams, Meillionydd gan ei
hwyres, Anwan. Mae meddwl am
rywun wedi byw dros gan
mlynedd, wadi blasu tair canrif ac
wedi profi holl ddigwyddiadau
hanesyddol a chwyldroadol y
ganrif ddiwethaf - a hynny heb
ballu dim ar y cot - bron yn
anhygoel. one felly'n wir tu hanes
Annie Williams.

Cof Anghygoel Nain

Catrin ar achlysur eu priodas. Y
mae'r ddau wedi ymgartrefu yn
Uandegfan, Ynys MOn.
AOREF O'R YSBYTY. Oa deall
fod Mr Ken Mowll a Mrs Pat
Larsen yn well wedi au harhosiad
yn YSbyty Gwynedd

Gymuned nos Waner, 15 Mawrth.
Gwnaed elw sylweddol 0 £240
tuag at drefnu trip ym mis
Mehefin.
POB DYMUNIAD DA. Dymunir
bob hapusrwydd i Dylan Pierce
Willlamg, Bryn Rhydd Mawr a

---- -



Kimberley Ann Owen a ddaeth yn
ail ar yr Unawd 8-10 oed.

yn yr ysgol ar ddydd Mawrth, 19
Mawrth yn tynnu lIuniau'r plant.
Syr Kyffin Williams: Braint oedd
cael ymweliad gan artist profiadol i
siarad gyda'r plant hynaf.
Cawsant fwynhad yn gwylio Mr
Williams yn dangos sut I wneud
lIuniau.
Noson Celt: Mae noswaith wedi ei
threfnu ar nos Sadwrn, 13 Ebrill
am 7 o'r gloch yng Nglan Gwna,
Caeathro. Bu noson o'i bath yn
IIwyddiannus dros ben ym mis
Tachwedd 2000 a gobeithir y bydd
hon yr un mor IIwyddiannus. Mae'r
tocynnau ar werth am £6 yr un ae
i'w cael ar y rhifau canlynol:
Gwynfor: 870702; Violet: 871134;
Yr Ysgol: 870687. Croeso cynnes
i bawb.
Gwyliau Pasg: Mawrth 22 - Ebnll
9. Bydd yr ysgol yn ail-agor i'r
plant ar ddydd Mercher, 10 Ebrill.
Blwyddyn 6 i Ysgol Brynrefail:
Ymwelodd plant Blwyddyn 6 ag
Ysgol Brynrefail ddydd Llun, 18
Mawrth. Eu nyrnwenao cyntar yw
hwn a bydd cyfle arall i ymweld
am y diwrnod cyn diwedd tymor yr
hat.
Marathon Llundain: Bydd Mr ab
Elwyn yn rhedeg yn y Marathon
eto eleni ac mae am godl arian
tuag at Ty Gobaith ac Ysgol
Gwaun Gynfi. Buasem yn
ddiolchgar iawn petai pawb yn ei
noddi - ffurflenni noddi ar gael gan
y plant neu o'r ysgol.
CYMANFA ANNIBYNWYR
CYLCH CWM- Y-GLO.
Cynhelir y Gymanfa eleni yng
Nshapel ~beneser, Deiniolen
bnawn Sui, 21 Ebrill am 2.00 o'r
gloch yn unig. Arweinydd y Gan
rydd flnnette Bryn Parri a'r
oraanydd fydd John Jonas Canir
omyna~ o'r lIyfr Caneuon Ffydd.
Gwneir casgliad tuag at yr Elusen
'Action Aid'. Fe drefnir bws I
gychwyn 0 Lanberis, Gwm-y-glo
ac yna Penisarwaun. Groeso
cynnes i bawb,

Flion MfJdi Jones, Ennillydd yr
Unawd Cordd-Dent.

dydd Gwyl Dewi Sant trwy gael
swper blasus wedl el baratoi gan y
gwragedd. Y sraraowr gwadd
oedd cyn-Gurad y plwyf. y
Parchedig John Gareth Parry, a
siaradodd yn amserol am Odewl
Sant ac lAm y pethau bychain a
welsoch ac a glywsoch'. Yn dllyn
cyflwynodd John Gareth Parry
anrheg i Miss Jean Moeller ar ei
hymadawiad a'r plwyf. Diolchwyd
iddi am el chefnogaeth l'r Eglwys
ac i ardal Deinlolen dros y
blynyddoedd.

Bydd y cyfarfod nesaf nos
Fercher, 3 Ebrill am sartn c'r
gloch. Y siaradwr gwadd fydd y
Parchedig Tegld Roberts. Bydd
croeso cynnes i bawb.

Mae cyfarfodydd y Grawys yn
cael eu cynnal yn wythnosol eleni
eto. Y thema yw semnau. Eisoes
yr ydym wedi croesawu Yr Esgob
Saunders a Mr Deree Jones atom
i'r plwyf. Gwerthfawrogwn y
gwasanaethau nvn yn fawr lawn.
YSGOL GWAUN GYNFI.
'rnoieu y Tymor: eu dosbarth Mr
ab Elwyn yn ymweld a'r
Amgueddfa Lechi ac Ysbyty'r
Chwarel ddydd Gwener, 25
Chwefror a dosbarthiadau Mr
Parry a Mrs Down ar ddydd Llun,
26 Ghwefror.

Bu plant CA2 i gyd yn gweld
eynhyrchiad Y Crincod (The Twits)
yn Theatr Gwynedd dydd Gwener,
15 Mawrth.

Cynhaltwyd Noson 0 Ddawns
yn Theatr Gwynedd nos Fercher,
20 Mawrth gyda phlant CA2 I gyd
yn cymryd rhan mewn
dawnsfeydd Gwerin, Llinell a

'ROCK 'n ROll .
Ty Gobalth / Dydd GlJJyl Dewi:
Gynhtllivvyd gWd~tlr)aeltl dydd
Gwyl Dewi yn yr ysgol ar ddydd
GWQn9r, 1 M~wrth, Aoedd lIawer
o'r plant wedi gwlsgo mewn
gwisgoedd traddodiadol Cymrelg
a chasglwyd £115.82 at yr elusen
TY' Gobalth.
Tynnu Lluniau; Bu Mr J,C, Davie"

Buddugwyr parti i adrannau pentref

o Eisteddfod Cylch yr Urdd

1()

CWMNI ADFYWIO DEINIOLEN
CYFARFOD aLYNYOOOL
EBRILL 10ed am 7o'r gloch

Ty Pawb
CROESO I BAWB

ffrindiau a'i chymdogion am yr holl
gardiau ac anrhegionn a
dderbyniodd ar achlysur ei
hymddeoliad a'i phen-blwydd yn
65 oed. Hefyd, diolch yn arbennig
i oncmoc Cymorth cartror am QU
anrheg ymddeoliad.
DYMUNA Mrs AlwQn Jonas, Alwyn
a David, 12 Ahydfadog ddiolch yn
ddiffuant i'w teulu, ffrindiau a
chymdogion am eu caredigrwydd
a'r cydymdeimlad a ddangoswyd
tuag atynt yn eu profedigaeth 0
golli gw r, tad a thaid annwyl.
Hefyd i'r Parch Olaf Davies a'r
Parch Ifor Lloyd Williams am eu
gwasanaQth ddydd yr angladd.
Hetyd i Miss Mair Rees Jones, yr
organyddes.
DIOLCH. Dymuna rhieni'r plant a
oedd yn cystadlu yn Eisteddfod
Cylch yr Urdd yn ddiweddar
ddiolch i Elfed Morgan Morris am
y gwaith arbennig mae wedi eJ
wneud gyda'r plant srs misoedd
bellach. Hebddot ti, Elfed, ni
fyddai plant Oemiolen yn eael cyfle
i ddangos eu doruau ar Iwyfan
Eisteddfod yr Urdd. Oiolch 0
galon.

Carem hefyd ddymuno pob Iwe
i Ffion Medi Jones, Kimberley
Owen a'r Parti Persain yn
Eisteddfod y Sir.
LLONGVJ=ARC~IADAU i Parti
Persain a enillodd y wobr gyntaf
yn Y Qystadleuaeth Parti Unsain i
adrannau pentref yn Eisteddfod
Cylch yr Urdd. I Ffion Medi Jones
am ennill y wobr gyntaf yn yr
Unawd Cerdd Dant dan 12 oed ac
am ddod yn drydydd yn yr Unawd
dan 12 oed.

Llongyfarchiadau hefyd i
Kimberley Ann Owen am ddod yn
ail yn y gystadleuaeth Unawd 8-
10. Fe'u hyfforddwyd hwy 011 gan
Elfed Morgan Morns.
EGLWYS CRIST LLANDINORWIG
Cynhaliwyd cyfarfod 0

Gymdeithas Cyfeillion Eglwys
Cri"t no" Lun, 4 Mawrth, Dathlwyd

Rhai 0 blant Ysgol Gwaun Gynfi yn eu gwisgoedd Cymrelg sr
Fawrth y cyntaf.

DYMUNWN wellhad buan i Mrs J.
Goldsworthy sydd wedi bod yn
Ysbyty uanoucno yn ddiweddar.
Mae erbyn hyn yng nghartref ei
march ynS Nshonwy. Gobeithio y
cawn al gwald acrst yn fuan.
DVDD QW~DDI C~WIO~VDD V
BYO. cvnnauwvc cvranoo I
ddathlu'r Dydd Gweddl yn Festri
Ebeneser bnawn Gwener, Mawrth
y cyntaf Cafwyd cynrychiolaeth 0
Eglwys uanomorwrq, Ebeneser,
Cefnywaun, Libanus a Sardis
Dinorwis. Chwiorydd Romania
oedd yn gyfrlfol am y gwasanaeth
eleni ac roedd y testun, set 'Her i
GymOdl' yn un amssroi lawn.
Casglwyd £25.29 at yr achos.
Y GYMOEITHAS LENYODOL.
Nos Lun, 28 lonawr cafwyd s9wrs
gan Mr Jenkin M. Griffith, Bethel.
Ei destun oedd 'Rhal 0 feirdd Sir
Aberteifi' a ehafwyd awr ddifyr
iawn yn ei gwmni tra bu'n son am
rai 0 bnrairoo a beirdd gwlad yr
ardal. Dyma'i fro enedigol ef wrth
9wrs, a danqosodd adnabydd
iaeth Iwyr o'i bwnc. Diolchwyd
iddo gan y Parch John Pritchard.
MERCHED Y WAWR. Nos Lun,
21 lonawr eroesawyd Jean Pare
Jones atom. Bu'n son am ei
hymweliad a Phatagonia a thrwy
gyfrwng sleidiau a sgwrs, eawsom
aip ar y wlad arbennia hon - SI
golygfeydd, ei hanes dlddorol, ei
chapeli a'i phobl. Cafwyd noson
ddifyr ac adeiladol dros ben a
dlolchwyd iddi gan y Llywydd,
Marian Williams.

Nos Lun, 18 Chwefror cafwyd
cwmni Mr Gwyn Roberts 0
HufQnfa De Arlon. Cyflwynodd
wybodaeth am yr Hufenfa trwy
gyfrwng ffilm yn dangos yr holl
broses 0 wneud caws. Daeth ag
engreitftlau 0 gaws gydag ef a
chafodd yr aelodau brofi peth
ohono ar y diwedd! Diolchwyd
iddo gan lona Richards.
DYMUNA Doris Owen, 6 Pentre
HolQn ddiolvh i'w theulu, oi

DEINIOLEN I

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

-
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GARTH ISAF,LLANRUG
(01286) 650764 I FFENESTRI I

I DRYSAU I
I DRYSAU PATIO I
CPORCI-IES I

~ [·BVRDDAU FFASIA I
I CLADIO I

~ I CONSERFATERIS ]
Bl.YNYDDOEDD 0 BROFIAD YN Y MAES

GWYN JONES

FFENESTRI ERYRI

TICEDI LOTERI AR WERTH YMA!

Petrol • Disel • Nwy Calor • Glo
Cylchgronau • Papurau Newydd

Cardiau Penblwydd • Wyau
Nwyddau Groser • Melysion

GORSAF BETROL
fsso BE

DEINIOLEN
Ffon: (01286) 871521

Ar agor 7 a.m. - 9 p.m. bob diwrnod

Dewch igynnig syniadau am
ymestyn y llwybr beicio 0
Nantperis iLanberis ac

ymlaen iLanrug

nos Fawrth, 23 Ebrill
am 7.00 o'r gloch

Cyfarfod Cyhoeddus
Yn Neuadd Ysgol Gymuned

Cwm-y-glo

Lon Las Peris

•

Dafydd Guto

dafaden. Fe'u gadawyd ar y
defaid am ddyddiau lawer a,
maes 0 law, dechreuodd pob
dafaden dduo a disgyn oddi ar y
croen. Mewn pentref gwledig ar
arfordir gogledd-orllewin
Meirionnydd y digwyddodd
hyn a, gan fod y diweddar Tom
Wilias yn gwei thio yn un 0
chwareli llechi Blaenau
Ffestiniog, tybed yn wir iddo
glywed yno am rinweddau
llysiau dail ceiniog, Dyma gloi am
y tro gyda'r ymholiad a ydyw'r
feddyginiaeth a nodwyd uchod
yn bodoli yma yn Arfon yn y
broydd chwarelyddol? Ys gwn
.)
1.

Llithriad
Yn 'Aur yr eithin' yn y rhifyo

diwethaf a Eco'r Wyddfa
defnyddiwyd 1jJddyn yn 11eCae
tra'n cyfeirio at Gae Dicuim,
plwyf Llanddeiniolen.
Derbynier fy ymddiheuriadau
am y gwall. Cae Dicunn oedd
dan sylw. Ym mhlwyf
Penmorfa y mae TYddyn deucuim
uchaf ac isaf. Yr wyf am yr ail
wsnos yn olynol Mistar
Golygydd annwyl, yn crwydro 0
gwmpas mewn sach liain a
11udw.

TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU

Ffon: (01286) 870202

•

ben ffordd ac yn eich
cyfarwyddo yrnhellach sut igael
gwared 07r defaid Ct'W.Y11ol.

Ond y mae ar gael hen
feddygini~t:llll1U a gadwyd ar
lafar ers cenedlaethau ac wcdi
bodoli yrna yng Nghymru ers
canrifoedd lawer, Nid oes yr un
enaid byw yn gwybod i
sicrwydd pa mor hen mewn
gwirionedd ydyw'r hen
feddyginiaethau hyn. Y maent
wedi eu trosglwyddo 0 un teulu
i'r l1a11,o un fro Gymreig i un
arall, a hynny ar dafod leferydd.
Dyma un feddyginiaeth.
Digwydd yr hanes tua diwedd y
pumdegau, a hynny yn yr
Ugeinfed Ganrif.

Roedd 'na gr\vt sydd, erbyn
hyn, yn gweithio fel aihro yn
Ysgol Uwchradd Dyffryn
Conwy, Llanrwst, a de/aid
crwynol yn un clwstwr ar ei
ddwylo. Beth wnaeth ei daid, a
oedd yn chwarelwr, ond plicio
haenau uchaf llysiau dail ceiniog,
svdd i'w cael yn tvfu ar furiau
cerrig a phonciau pridd, ar
erchwyn lonydd ac yn
blanhigyn lIed gyffredin.
Gosododd Mistar Tom Wilias
weddillion y dail dras bob

Diffinir daJad yng Ngeiruuiur
Pri/ysgol Cynuu, t.878 fel y
llwdwtt neu'r ciljilJJ11 g'lvlanol!.
(dfniw~d a hPidinl) a gt!dwir 1 bon
llT jy11y£f.tl-l1ir, a.y.b. 0" foglJ er
m'2.l.!Y1lei gig a'i gnu. Gull do/ad
olygu hefyd aelod 0 gorlan
eg/wysig tan ofal bugail ysbrydol.
Ond y mac ar gael hefyd ddafad
hollol wahanol, sy'o [atl: 0 dwf
megis ploryn sych, (1nwy neu lai
ysbyngaidd), ar WY11eb y aoen.
Ceir yn ogystal math 0 chuiarren
sy'n bodoli ar draed defaid a
guianheg.

Y mis yma rydw i am fwrw
ychydig amser hefo'r cnapiau
hyll rheini, sef tyfiant clystyrog,
neu ar adegau lwmpiau unigol,
sy'n cartrefu 0 dro i'w gilydd ar
grwyn dynol. Fe'u ceir ran
amlaf ar y dwylo a'r coesau, ond
gal lent fodoli'n ogysial yr un
mor rhwydd ar rannau eraill y
croff. Achosir y cnapiau dan
sylw gan feirws, sef y feirws
papilloma, sy'n peri i'r celloedd
crwynol arn lhau, a gor-dyfu.
Mae'r feirws yn un heintus ac
yn cael tnynedi9.d i'r corff drwy
doriad agored mewn croen
dyool. Bydd eich meddyg lleol
a'ch fferyllydd yo eich rhoi ar

A Oes Rhinweddau'n y Dail?



A oes rJ'Y'.lJllnn ddarlll'?I'lJ.",-yr Eco all rot qu~bodoetJl i ~1;0»1)' llun r=? Mal" a',11'W(J'Wcdi ei dynnu ar), dii61 yn Llanbcris GTe rnae'ri dcbygol 0 loa
yn llun. o'r Carnifal. Ond pryd gafodd e~dynnu? RydJl711 yn gwybod mai Edunna Lloyd JOlles, 66 Stryd Fawr Llanberis ydi'r 'llonguir' ar y chunth.
Ydycb chi'n adnabod rhyuiun arall? Cysylltwclz ii'r golygydd OS oes gennvch unrhyui wybodaetll.

Angen Gwybodaeth
Y Cor a'r plant ytt rhannu'r llyfrau

Plant Rygarug yn perfformio

Cor Eryn

dyblu yn ei nifer aelodau.
EIsteddfod y Ffor fydd sialens
nesaf y cor ac wedyn cyngerdd
yn Betws yn Rhos.

Cofiwch bod Cor Eryri yn
falch iawn o'r cyflc i berfformio
at achosion ac achlysuron lleol.

Diolch i Dyfan Roberts am
arwain y noson heb gormod 0
jocs gwael! Mac dyled fawr i
Sian Wheway, sy'n
bcncampwraig ar rannu ei
harnser a'i brwdfrydedd rhwng
arwain Cor Eryri a chlwb
Rygarug - yn llwyddiannus!

Cynhaliwyd noson 0 Gawl a
Chan Gymreig yn Ysgol
Gynradd Pen isarwaun ar 22
Mawrth 1 godi arian at y clwb
calfyddydau pcrfformio lleol -
Rygarug.

Cafwyd gwlcdd 0 noson
gydag amrywiaeth eang iawn 0
berfformiadau gan aelodau
Rygarug ac hefyd Cor Eryri.
Roedd unawdwyr 0 Rygarug yn
canu cerdd dant, chwarae'r
delyn a'r corn yn ogystal a grwp
dawnsio, drama a char. Mae Cor
Eryri wedi mynd 0 nerth inerth
ers ei sefydlu yn 1999 ac wedi

Rygarug



CERID MACKINNON
(01286) 673190

TEANGLADDAU' "

BEDYDD
, .. . . . .

CINIO BUSNES :,;", ' ", . , ,,1 .

Bwffe blasus 0 safon
at bob achlysur

PRYDI BAWB

PEN-BLWYDD .. ,,:';. '

Ffnn: (01286) 870674
GWASANAETH PENIGAMP AM BRIS RHESYMOL

-wIL G. ROBERTS
Bod Gwilym, Cwm-y-glo

fiRDYH

01286 677013

Ydych chi'n ddibynadwy ac yn gallu rhoi chwe
awr o'ch amser bob wythnos? Nid oes angen
profiad na sgiliau arbennig, cewch hyfforddiant

lIawn.

Am fwy 0 wybodaeth, ffoniwch:

GWIRFODDOLWYR

Rydym angen

cyngor
air
bopeth

e~ngor·Caemarfon·DoIgellau·Pwllheli

CAB GWYNEDD & DE YNYS MON

Dermolen; Mrs Doris Owen, 6
Pentre Helen, Deiniolen; Mrs
Alwcn Jones, Alwyn a David, 12
Rhydfadog, Deiniolen, Mrs L.P.
Lee, Morfa Bychan; Mrs Meira
Pitts, 14 Cae Sam, Groeslon; Mrs
Annie Mary Evans, Plas
Pengwaith (Bron Eifion, 28 Stryd
Goodman, Llanberis gynt); Mr:,
Olwen Owen a'r teulu, 15 Siryd
Siarlot, Llanberis; Mrs Bessie
Williams, Bishop Auckland; Eleri
Griffiths, Timperley; Mrs Jenny
Williams, Morfa Bychan; Mr a
Mrs Wilbert Williams,
Brynrefail; Mrs Maggie Lewis,
Madryn House, Llanrug.
£3: Mrs M. Lewis) 33 Hafod Oleu,
Deiniolen; lola Bryn Jones,
Llwydfryn, Deiniolen; Miss M.
Griffiths, Caerhun, Bangor; Mair
Parry, Gorwel, Llanllyfni; Mrs
Alona Jones, Prestatyn; Dr W. H.
Munro, Corby.
£1: Mr Goronwy Owen,
Porthcawl; Mr Ronnie Williams,
Aylestone; Alun Williams,
Waunfawr.
Rhodd iEco'r Wyddfa gan Mrs A
Sidebotharn, Whaley Bridge,
Stockport.

£20: Mrs Gwyneth Beswick, West
Derby.
£16: Mr P. W. William~,
Borrowdale Road, Corby.
£11: Mr R. W Thomas, Blaenau
Ffcstiniog.
£10; Cledwyn ac Elcn Jones, 4
Hafan Elan, Llanrug; Mrs
Charlotte Hughes, 19 Gcrnant,
Braichmclyn, Bethesda er cof am
John a Catrin Williams, Bwlch,
Cwm-y-glo; Alwyn Owen a'r
teulu, 3 Stryd yr Wyddfa,
Llanberis; R. L. Roberts,
Northampton; Olwen Ebrell,
Coventry; Dr R. Fraser Williams,
Sale, Cheshire.
£7: Mrs G. McCarthy, Chidwal.
£6: Helen Francis, Higher
Kinnerton; Mr J. Evans Hughes,
Leicester; Mr Meurig Owen,
Lewisham.
£5: Robert a Bethan, Gwernydd,
Waunfawr; Mrs Gwyneth Jones,
2S Bryn Tirion, Penisarwaun;
Mrs Lily Horman, Venice,
Llanrug; Sharon a Lionel
Wooley, Penisarwaun; Haf
Thomas, Buarthau, Llanrug; Mr
Albert Parry, 4S Pentre Helen,

Capel, Pencaerau, Rhiw, Pwllheli
ddaeth o'r her. £S a
llongyfarchion i chi.

Ar 61 darfod croesair Ebrill
gyrrwch eich atebion at Dafydd
Evans, Sycharth, Penisarwaun
LL55 3Hh erbyn Ebri1122.

Drwy gamddealitwriaeth fe
nodwyd yn yr Eco ym mis
Mawrth fad angen gyrru'r
croeseiriau i mi erbyn yr IIego
Hyn, mae'n debyg, sy'n gyfrifol
am y ffaith fod nifer o'r selogion
wedi metnu a cnystadlu, ac mai 16
yn unlg a duaern i law.

O'r rhai hynny, dim and saith
wnaetn ddargantou mai cnwau
Ilysiau a gyfeirir atynt, er fod y
mwyafrif a wnaeth hynny wedi
cael yr enwau yn gywir. Ceridwen
Williams. I~lanrug; Jean Hughes
J9n911 i\ Cio\~h9rin9A. Jones) R11i~v;
E. E. Jones, Rhoshirwaun; Dilys
A. Pritchard-Jones, Abererch;
Rhiannon Pritchard- Jones,
Clynnog II Nlln;)i Davies,
Rhuthun oedd y saith ac, o'u
plith, enw Catherine A. Jones, Ty

22 ar draws ydi pob un 0'..geiriau sydd heb gliwiau iddynt
Ar Draws I Lawr
1 Cosi yn wirion wrth gymodi 1 Corncnwlgtod (7)
(6) 2 Disvmwtb (5)

5 Y rhai sv'n ymlu go hyd 4 Meibion Dyffryn Pcris a'r
fyrddau fari:s? (6) Pcnrhynr (5)

10 Ail berson unigol rhagenw 6 Hen garff marw 0 Lanbabo ...
personol dyblyg! (4) (3)

11 Yn ffyrnig 0 snsawdd iaith 7 9C ar 01 hynny (5)
Gymraeg radio Cymru! (3) 8 mae'n gorffen (5)

13 Atgyweirio dau newydd? (8) 9 oherwydd ... (5)
14 Cydweithio (3-5) 15 mae'n rhaid gwneud yn saff
16 Dadwneud cynnwys pennod (7)

atodol y llyfr (5) 18 Pobl sy'n methu gweld (7)
2S Ceulo (6) 20 Nid }'W hwn yn byw yn ei
26 PreswyLfeydd (3) wlad ei bun (5)
27 Defnydd sy'n ffurfio organau 21 Nionyn o'r de (5)

(6) 23 Llwfr (5)
28 Awdl deg yn curo? (6) 24 Yn rhan 0 eiddo echdoe, ond
29 Hudo 0 ardd Eden unwaith! ax 61 hynny (3)

(4) 25 Cadachau mewn cawell 0

30 Gair megis gair ac nid megis gorsen (3)
megis!!! (5) 31 Gwasgaru (7)

34 Bagiau bach igario arian (8) 32 Di wrnod cyn taf mis neu
36 Di-ofn (8) dymor (5)
38 Dyrchafiad (8) 34 Mwgwd i'r gog ar ddiwedd
40 Y peth caleraf yng Ebrill (5)

nghyfansoddiad yr 35 Yn fwy gwar (5)
l-I~n~d",ria~lh(3) 36 Dod 418'.....Y: fd mac'r iar yn

41 Ysglyfaeth (4) awgrymu! (5)
'l3 fcw 0 narur awyr i oicuo ncu 37 Y1>turlly [~l yr un yrn

dwymo (3) Meddgelert (5)
44 Tlysau 0 hanner y pwysau ar 39 N ifer benywaidd mcwn

6143 ar draws (6) paradwys i ddynion (3)

10

'3

10

1

CROESAIR EBRILL



BEICS WIL
BEICIAU NEWYDD

AC AIL LAW
• TRWSIO • CYNNAL

• PARTIAU
SlOP AROSFA, WAUNFAWR (01286) 650 723

cynrychioli timau Gogledd
Cymru mewn hoei, tenis ac
athletau. Ar lefel Eryri mae'n
aelod 0 garfanau pel-rwyd a
thra\vs gwlad. 0 ie, rhywsut yn
yr haf darganfyddodd amser i
chwarae criced i dim -IS
Bangor yng nghynghrair
ieuenctid Eryri.

Mereh amryddawn iawn, a
gall pawb sy'n ei hadnabod
dystio i'w pbersonoliaeth
hwyliog a hollo1 ddiymhongar.
Gobeithio y daw y cap eoch
iddi, yn goron ar ei
hyrnroddiad.

.-

Cymru.
Y tri a dcithiodd i'r de oedd

Mathew, Catherine a Nia. Wedi
cystadlu 0 safon uchel cipiodd
Mathew yr ail safle, Mae hyn yn
ei alluogi i gystadlu ym
Mhencampwriaeth Prydain yn
Stoke on Trent. 0 feddwl, onid
yw y gair 'Pike' yn gweddu i
rywun yn ymwneud a
gymnastcg,

Tim gymnasteg Ysgol
Brynrefail )'W pencampwyr
Eryri eleni. Roedd pump yn y
tim - y brawd a chwaer:
Mathew a Catherine Pike, a Nia
Wakeham 0 Lanbcr is, Jenny
Hamer 0 Lanrug ac Anest
Eifion 0 Benisarwaun, Yn dilyn
y llwyddiant rhanbarthol,
ymlaen i Gaerdydd (blc aralli')
ar gyfer Pencampwriaeth

Y Pump Heini

Dau beth arall o'r rhaglen:
daeth gwen i wyneb rhai pan
ddychwelodd Wyn i hen gae
Dciniolen, sydd erbyn hcddiw
yn frwynog. Clod i ddyenwch y
ffyddloniaid yw gallu cyfeirio at
adnoddau presennol y clwb
yma.

Yr ail beth oedd cymharu
cyfnodau a rhyfeddol oedd I
gweld Wyn yn gwei thio yn y I
becws, ac ambell 'joban' arall. I'r
chwaraewr rhyngwladol
modern, anaml mae'n rhaid
iddynt weithio pan ddaw eu
gyrfa i ben. Daw arian ffri 0
waith teledu, radio ncu'r
'sgwrsio' wedi cinio. Cyfeiriodd
nifer oedd yn gwylio at y ffaith
mai 'Coli' go iawn oedd Wyn, ac
yn sicr rnae'n glod iddo nad yw
wedi newid fawr. Ie, ar sawl lefel I
y 'Mighcy Lfjln' oedd y pen coch I
o Faes Barcer. I

Bu cryn gwyno, a
phenderfynwyd fod rhaid
graddio y eynghreiriau, gan y
tybid ei bod yn haws sgorio yn
rhai cynghreiriau nag eraill. Am
y rheswm yma ni dderbyniodd
Taylor yr esgid aur.

Erbyn hyn y rheolau yw fod
'pwyntiau' y sgorwyr yn cael ei
weithio allan drwy luosi eu
goliau gyda 2 (yn y prif I
gynghreiriau), 1.5 (yn y rhai I
canolradd)acli)r~ledyddll~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- ~y'ncynnwys Cymru.
Hyd yn ocd gyda'r drefn yma,

mae 32 sol cynghrciriol Marc
yn ei roi rnewn cwmnl da. Mae
digon 0 gemau ar 61 iddo symud
i fyny'r tabl. Beth am y trebl I
eleni Marc? Cynghrair Cymru, I
Cwpan Cymru a'r Esgid Aur.
Dyna beth fuasai'n stori!

Kuud van Nistelrooy (ail),
Thiery Henry (Sed), Christian
Vieri (9fed), Marc Lloyd
Williams (lSfed), Patrick
Kluivert (17fed). Dyna i chwi
restr 0 sgorwyr amlwg led-led
Ewrop.

Pob blwyddyn mae'r 'ser'
yma yn ymgiprys am wobr yr
Esgid Aur a roddir i'r sawl sy'n
gorffen ar frig tabl y sgorwyr. Ie,
sylwch, tabl y sgorwyr) Did 0
reidrwydd y sawl sy'n sgoriQ
mwyaf ° goliau 0 hoI I
gynghreiriau cenedjaethol
g\vledydd Ewrop.

Hyd tymor 1993-94
dyfarnwyd yr esgid aur i'r prif
s8oriwr, ",Jr 'cnillyllu' y rymor
hwnnw oedd Dave Taylor 0
glwb Porthmadog gyda 43 gol,
gyda Andy Col\; (NtWCaSlle y
l)ryd hynny) gyda 34 gol yn ail.

Noson dartiau yw nos Lun i mi,
ond yn ddiweddar roeddwn yn
teimlo yn (hen ddyn' y tim - a
gwir }'W hynny gao mai fi yw'r
hynaf, u sawl blwyddyn.
Dangoswyd hyn yn glir wrth
edrych ar raglen gan S4C ar
Wyn Davies, i ddathlu ei ben
blwydd. Roedd y rhaglen
yrnlaen yn y cefndir a sylw
llawer ami. Nid oedd mwyafrif
y tim wedi'u geni pan oedd Wyn
yo arwr ar Bare St.james yn
Newcastle, ac yna yo Old
Trafford.

Roedd y cwestiynau'n llifo
wrth edrych ar Y lluniau du a
gwyn 0Wyn yo taranu peniad ar
01 peniad i'r rhwyd.

(Welsoch chi Wyn yn
chwarae?' 'Do, unwaith, Cymru
yn erbyn yr Alban yn Wrecsrun.
Rhcolwr Cymru wedi gwneud
dewis annygoel - cnwarse tri
'centreforward'. Y tri ocdd Wyn,
Ron Davies a John Toshack - tri
peniwr anhY8oe1!'

Roedd y dactez yo arnlwz, pel
hir i'r canol gan anelu ar y tri
~~l1wrl.Gwcithiudd y dacrcz yn
wcddol, gan iGymru sgono dair
gwaith. Yn Quffodu\»)rhwydodd
yr Albanwyr bum gwaith, Gyda
llaw, yn y bencampwriaeth
Brydeinis ocdd y gem honno,
gydc timau yn chwllio am
gemau 'cynhesu' ar gyfcr
gwahsnol gystadlaetllau. Braf
fuasai gweld yr hen
bencampwriaclh boblogaidd yn
dychwelyd.

Gyda Sradiwm, y Mileniwm
buasai'n ffordd i ddod ac arian
derbyniol i'r gem yng
Nghymru. Byddai'n gaffaeliad
mawr i'n Cynghrair
Genedlaethol, sy'n datblygu 0
dymor i dymor, ond yn methu
cyrraedd ei photensial
oherwydd diffyg cefnogaeth
ariannol.

Amryddawn.v.] Dilyn Ein Clwb
Un 0 uChtlfb\J..·yntiau ). rwry.f 0 rygtn yn ~ ysgo], a caiff I yn Ewrop
blynvddoedd diwathaf oedd dd~g-Olll (1 gyfle l YITI!l:fer gyda I Fa glwb am gwpall Ewrop elcni?
perttormiad Daley Thompson rhirnau r .ysgul Mae n aClo,d I M9n U, Lerpwl neu Lanelli?
yn cipio medal aur Olympaidd. hefyd 0 dim Caernsrfon, g bu r Ydi rnae'r tim o'r de yn denu
Yr hyn oedd yn rhyfeddol oedd no~w.ei~hiau byfforddi yno dan I c~ gefnogaeth o'r ardal yma.
ei feistrolaerh ar gynifer 0 arwel~lad Peter Dough~}' ~~ Ar gyfer eu gem yn rownd
garnpau, ar y trac ac yn y gaff;ellad. Bern am y daith 1r gyn-derfynol Cwpan Hcinekcn
cystadlaernau maes. Yr ocdd ci brIg. yn erbyn Caerlyr yn
bcrsunoliaeth bamddenol- ond Dewiswyd nifer 0 encthod Nottingham, mae nifer yn
cystadleuot - yn srf bwysig. Yn clwb Caernarfon ar gyfer teithio. Dioleh i haelioni clwb
cin hardal ni, mae merch sy'n tr~ialon Gogl:dd Cymru yn I Llanelli mac tipyn am fynd. Er
ymddiddori -a llwyddo - mewn Nmbyeh. Yna tim y Gogledd yn I mwyn eael digon 0 gefnogwyr
sawl camp. berio timau y Gorllewin a De dra\,v,mae tim y 'sospan' yn raln

Pymtheg oed yw Catrin Cymru mewn t\vrnament yn I cost y bws i'r teithwyr.
Evisoo 0 Gaeathro, ac mae 0 Lla~fair ym Muallt. Oddi yno I Beth am i Undeb Rygbi
fewn cyrraedd ennill cap rygbi i dewlSWrd ~33 ar g),fer carfax: I Cymru neu'r Gymdcithas Bcl-
Gymru. Ie, mae rygbi merched, es[ynedig Cymru. Oherwydd el droed dalu am fysiau o'r
fel pel-droed merched, yo un o'r pherfformiadau cyson mae gogledd ar gyfer gem au
campau sy'n ffynnu yn Catrin wedi'i dewis i chv/arae rhyngwladol, gan eu bod, pob
rhyfeddol ar byn 0 bryd. Yn mewn gem 'ymarfer' yn I un ohonynt, yng Nghaerdydd
Ysgol Syr Hugh Owen mae Nhreforus. Mae un arall 0 glwb I erbyn hyn?
Catrin yn ddisgybl a cymerodd Caernarfon hefyd yn y garfan. _
at y gem rhyw 18 mis yn 61. Yn Ar yr asgell chwith y bydd
amlwg mae'n elwa 0 draddodiad Catrin yn chwarae ac, oherwydd

__._ dull agored clwb Caernarfon 0
Mewn Cwmni Da chwarae, caiIf ddigon \} gyflc i

fynd am y llinell!
Yn ystod gwyliau'r haf fe

I fydd rhaid teithio yn rheolaidd i
Gaerdydd (ble arall?) ar gyfer
sesiynau ymarfer y garfan!
Trwy'r gaeaf mae ei brawd Tom
wedi teithio yn rheolaidd i'r
brifddinas ar gyfer byfforddiant
criced. Mae 0 erbyn byn ar staff
Academi Griced Morgannwg.

Ond nid dyna ddi\vedd
doniau Catrin. Mae wedi

Oes Wahanol


