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CYFARFOD CYFFREDINOL

ECO'R WYDDFA

GWYLIADWRIAETH GYMDOGOL

Chwi gofiwch ychydig cyn dlwedd y flwyddyn ddiwethaf fod
y misolyn hwn mewn perygl 0 fynd a'i ben iddo ond, a diolch
am hynny, trodd Ilawer i fewn i Ysgol Brynrefail i gyfarfod
arbennig er mwyn dangos cefnogaeth. Yn codi o'r cyfarfod

Amser i 'gofio' yw'r Pasg ond eleni am rhesymau
anghywir y cofir am y Pasg YIn Methel. Yn oriau man
y bore, rhwng Sui y Pasg a'r Llun cafwyd dwy ladrad yn
y pentref.
SUT MAE GWNEUD Y
Digwyddodd y lladrad mwyaf
difnfol yn Garej Minffordd ac fe fu 'n
GYMDOGAETH YN FWY

hwnnw. gwelwyd cryn niter

newidiadau, e.e. setydlu
Pwyllgor Rheoli a fydd yn edrych ar 01 buddiannau'r papur.
0

Ar NOS IAU, 7fed MAl am 7 o'r gloch yn Ysgol Brynrefail,
cyhelir Cyfarfod Cyffredinol i'r HOll ddarllenwyr er mwyn
rhoi'r newidiadau yma ar y gweill.
Dewch yn lIu i'r cyfarfod hwn - nid oes lie i boeni rwan
gan nad oes tawr 0 berygl i chwi gael swydd yno. Felly dewch
i fvneqi'ch barn am eich papur chwi. Mae'n hawdd cofio'r
dyddiad, sef y 7fed o'rmis am 7 o'r gloch yn Ysgol 8rynrefail.
Fe'ch gwelwn chwi ynol

CAPEL DISGWYLFA
Cafwyd adroddiad yn yr Eco y llynedd am gau capel
Disgwylfa yn Neiniolen. Yn ystod y mis diwethaf cafodd
y capel ei ddymchwel, a bellach y mae'r safle wedi ei
glirio.
Wedi i'r pulpud gael symud o'i
Ie daethpwyd 0 hyd i botel wydr
a oedd wedi ei gosod dana pan
adeiladwyd y capel. Roedd yn y
botellythyr ag ynddo rywfaint 0
hanes adeiladu'r capel. Roedd
ynddi hefyd dair dimai ac un
dam tair ceiniog gwyn. Yn 61 y
llythyr 'rhodduiyd y darnau a
allwyd gael 0 'r coin oedd yn cael eu
bathu yn y blynyddoedd yr oedd yr
adeilad yn cael ei hadeiladu gyda'r
papur hW11~ 1861, 1862 a 1863
yw'r dyddiadau ar y damau
arian. Gwnaed y cynl1uniau yn
1861 a dechreuwyd adeiladu'r
capel yn ystod haf 1862. tYn haf
1863 pan oedd yr ochr ddeheuol i'r
adeilad yn agos i'w uchder

DIOLCH HOGIA!

angenrhetdiol, cododd ystorm fauir ,-----------------l

a symudodd yr ochr honno o'i lie
oddeutu troedfedd tua'r canol, ond
gunhiuryd ef yn 6i gyda gofal a
medrusnoydd mawr.' Yr oedd y
capel ar fin cael ei orffen pan
ysgrifenwyd y llythyr ar Awst 20,
1864.
Eglurir bod y capel wedi costio
tua dwy fil 0 bunnoedd i'w
adeiladu. Yr oedd ychydig dros
bum can punt wedi ei gasglu
erbyn hynny. Ni roddodd yr
ysgrifennwr ei enw wrth ei lythyr.
Mae'n ddiddorol hefyd na cheir
yr enw Disgwylfa yn y llythyr,
ond yn hytrach cyfeirir at Gapel
newydd Clwt y Bont.

gryn ysgytwad i'r perchenog, Gari
Wyn, sydd wedi creu busnes pur
lwyddiannus yn ei gyfnod byr yn y
Garej. Uwyddodd y Hadron i doni
i mewn trw}' gefn yr adeilad a dwyn
y gist. Dygwyd modur hefyd o'r
Garej, sef Astra GT (gwerth oddeuru
£8,500).
Yn ystod yr un noson dygwyd y
gist arian o'r blwch teleffon ger Llys
Myfyr.
Y mae lladradau yn cynyddu yn
sylweddol
ym mro'r
ECD
yn
ddiweddar ac yn amlwg fe fydd cryn
alw am ail-sefydlu
patrwrn 0
blismona y pentrefi, Y mae cynnydd
sylweddol mewn fandaliaeth hefyd
yn ategu'r gri.
Mae bro yr Eco erbyn hyn yn frith
o stadau 0 dai annedd ac o'r herwydd
rybed a yw'n arnser i nifer o'n
pentrefwyr 1 feddwl 0 ddifrif am
sefydlu cynllun 'Gwyliadwriaeth
Gymdogol' (Neighbourhood Watch).
Efallai mai eich rY neu eich busnes
chi fydd nesaf.

ETHOLIADAU
llongyfarchwn Dafydd Wigley
ar ei fuddugoliaeth
yn

Etholaeth Arfon yn yr Etholiad
Cyffredinol yn Ebrill a diolchwn
i weddill yr ymgeiswyr am
'chwarae'n IAn' yn yr ornest.
Bu etholiad yng Nghapel
Cefn-y-waun yn Neiniolen yn
ddiweddar hefyd, ac enwebwyd
chwe pherson 0' r lIawr i fod yn
flaenoriaid. Gobeithio'n arw y
byddant yn ymateb yn ffafriol i'r
ffydd a'r hyder a ddangoswyd
ynddynt,

Rai misoedd yn 01 daeth yn
amlwg fod pryder gwirioneddol
am ddyfodol yr feo ond daeth
gwerin gwlad at ei gilydd i
sicrhau fod y misolyn yn cael
adfywiad.
Cafwyd Pwyllgor
Llywio newydd ac amryw 0
swyddogion newydd gyda rhai,
cofier, yn gwirfoddoli i barhau'n
eu swyddi.
Caniad sydd gennym yma i
ddiolch i'r holl bobl hynny sydd
wedi, sydd yn ac a fydd yn
gwneud yn siwr fod y rhifyn
diweddaraf yn cyrraedd carreg
eich aelwyd yn fisol. Nld 0' r awyr
y daw ond mae'n golygu cryn
waith gan nifer fawr 0 bobl i gael
y papur yn barod. Derbynied
pawb ein diolch felly ond
caniatewch inni rwy'n siwr enwi
dau, sef Twrog a Oafydd a fu tros
y blynyddoedd diwethaf mor
weithgar a neb yn sicrhau parhad
y papur bro'n ein cylch.
Yn syml a diffuant felly,

DIOLCH HOGIA!

DIOGEl
Trwy fod yn gymydog da a bod ar
wyliadwriaeth
am unrhyw
beth
amheus, gallwch
gynorthwyo
i
wneud y gymdogaeth yn fwy diogel.
Oyma rai o'r pethau y dylech eu
crybwyll wrth yr heddlu:
dielthriald yn cure wrth ddrysau
ffrynt neu'n edrych drwy ffenestn ac
yna'n sleifio i'r cefn, neu'n loetran yn
amheus;
drerthnard yn aros y tu allan j
vsqohon, caeau chwarae, etc., ac yn
mynd at blant;
ffenestri agored mewn tai a'r
perchenogion
allan neu ar eu
gwyliau;
.dieithriaid yn ceisio agor drysau
ceir:
unrhyw ddigwyddiad y tvbiwch
chwi ei fod yn amheus.

*
*

*

*

*

MAE MANYLION YN BWYSIG - pan
fyddwch
yn
trosglwyddo
gwybodaeth,
cofiwch
fod
disgrifiadau cywir 0 bobl amheus a
cherbydau, a.y.y.b., yn arbed amser
a dryswch.

I

BYDDWCH YN
GYMYDOG DA
1-------------

I RWMANIA
Bydd
Angharad
Williams
0
Odainiolen yn treutio'r tri mis nesaf
yn
Rwmania.
Gweithwraig
gymdeithasol ydy hi yn Ynys Mon.
Bydd yn arwain tim 0 bump a fydd
yn gweithio mewn cartref i blant
amddifad
yn nhref
Sibiu
yn
Transilvania. Daw aelodau'r tim 0
wahanol rannau 0 Brydain a byddant
yn gweithio 0 dan nawdd yr AngloRoumanian Trust sy'n un o'r nifer
mawr 0 aslantaetheu 0 wlodydd
Prydain sy'n gweithio yn Rwmania.
Gwelsom ar y teledu luniau lIawer 0
blant Rwmania a', amgylchiadau
torcalonnus
roeddynt
yn byw
ynddynt
yn ystod
teyrnasiad
Csoucescou
cyn y chwyldro
a
ddlgwyddodd yno ddeunaw mls yn

01.
Dymunir yn dda i Angharad yn y
gwalth gwirloddol hwn, a bydd yn
anfon lIythyr at yr Eco 0 dro i dro yn
adrodd peth o'i hanas.
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Cyhoeddwyd gyda chymorth
Cymdeith8s Gelf.,.ddydau
Gog/edd Cymru

Miss LOWRI P. ROBERTS Llanberis 870580

GORFFENNAF

GORFFENNAF 2

BETHEL

Mr GERAINT ELlS

-

JOHN PRITCHARD
CILFYNYDD, LLANBERIS

(Ffon: Llanberis 8723901
GOLVGVOO CHWARAEON:
Richard L1. Jones. 5 Y oeer. Bethel.
(670115).
DYDO'ADUR Y MIS:
~.ArsOlwan LlywQlyn, Pant Afon Bach,
Llanrug (Waunfawr 200)
FFOTOGRAFFWYR:
Gwyndaf Jones, 60 Gfanffynnon,
Llanrug (c'ron 4669)

Gwyndaf HlJghes, Glasgoed, Llanrug
(C'Ion 77263)
TREFNYDD HYSBYSEBION:

John Boberts. Bedw Gwynion, Uanrug
(C'ton 5605)

lola Llewelyn Gruttudd. 17 Stad
Hen. Waunfawr, (Waunfawr 599).

Ty

TREFNYDD GWERTHIANT:

Arwyn Roberts, Halle, ffordd yr Orsaf,
Llanrug (C'lon 5510)
TREFNYDD ARIANNOL:
Goronwy Hughes, Eithinoq, 14 Alan
Rhos, Uanrug (C'lon 4839)
TREFNYDO GWERTHIANT POST:
Mrs E Wh't~side Thomas, Dolwar,
llanrug (C'ton 4778)
GOHEBWYR PENTREFI: Dyrna'r
bob I i gysylltu a nhw yn eich

ardaloedd.
Geraint

Elis,

Cifgeran,

(Portdinorwig 670726)
BRVNREFAll:
Miss
Lowri
Prys
Roberts, Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO;
Mrs Beryl Roberts,
Gerallt, Erw Wen (C'fon 3536)
CEUNANT: Gwenno Parri. Morwel
(Waunfawr 321 )
CWM-V-GLO:
Mrs Ins Rowlands,
Glanralon (Llanoons 872275)
DEINIOlEN: W 0 Williams, 6 Rhyd
ladog. OSlnlolen(Llanberis 871259)
DINORWIG: Mr 0 J Thomas, 8 Mae5
Eillan (870773)
LlANBERIS:
Gwyneth
ae Etfion
Roberts, Becws Eryri, 870491.
lLANRUG:
Mrs Dyfi Jones, Tyddyn
Rhuddallt (Caernarfon 76733)
NANT PERIS: Mrs Ann Pleming,
Dolwen, 8 Nan! Ffynnon (871457)
PENISARWAUN:
Mrs Ann Evans,
Sycharth (Llanberis 872407)
TAN-Y-COEO: Miss Anwen Parry, Ael
y Bryn (872 276)
WAUNFAWR:
Mrs Nan Roberts,
Pantafon, Wauntawr (Waunfawr 570).

Y RHIFYN NESAF
Daw'r rhifyn nesaf orr wasg
NOS IAU, MAl 28
Deunydd i law'r
golygyddion perthnasol
NOS LUN
MAt 18
os gwelwch yn dda

2

-

-

AWST 27

DINORWIG

Mr

HYDREF

HYDREF 1

PENISARWAUN

Mrs ANN EVANS

Llanberis 872481

TACHWEDD

HYDREF 29

CWM-Y-GLO

Mrs IRIS ROWLANDS

Llanberis 872275

RHAGFYR

TACHWEDD 26

LLANBERIS

Mr GWILYM EVANS

Llanberis 872034

(trwy gyfrwng y Gymraeg)
Y Coleg Normal, Bangor
Gorffennaf 20 - Awst 1, 1992

(Ffon; Llanberis 8700681

Fellnhell 670726

MEDI

CWRS DRAMA
IEUENCTID CYMRU

IFOR GLYN EFANS
AFON GOCH, DEINIOLEN

RHIF FFON

BRYNREFAIL

Y TiM GOLYGYDDOl

fFfan: Caernarfon 5649)

A

MAl 28

SWYDDOGION A GOHE6WYR

IWAN ROBERTS
LLEI~IOR. LLANRUG

CYSYLLTU

MEHEFIN
AWST

Argraffwyd g8n Wasg Gwynedd
Cibyn, Ceernerto«.

BETHEL:

BLE?

Hoiiwn dynnu sylw eich darllenwyr
ifane sydd rhwng 14 a 78 mlwydd
oed at y ewrs uchod. Fe'; cynhelir
yn flynyddol i bob! ifanc sydd a
diddordeb ym maes drama. Nid oes
angen protiad blaenoro/ dim ond
brwdfrydedd
ac ymrwymiad
i
gyfranogi'n
Ilawn. Ymhlith yr
elfennau yr ymdrinir a hwy fydd
meim, coluto. tteteru, go/euo,
ysgrl fennu
a
pherfformio.
Cyfarwyddwraig y cwrs vw Rhian
Ma;r, Pennaeth yr Adran Ddrama yn
y Co/eg Normal, a'r staff parhaol
fydd yn ei chynorthwyo yw Ion
Thomas, Ysgo! Psntvcelvn, a Catrin
Jones, YsgoJ Gyfun Llanhari, e'r
tiwtorietd cerdd fydd Rhys Glyn
Ysgol y Bermo ac Annest Elwyn
Ysgol Talsarnau. Bydd Swyddog
LIes hefyd yn bresenno! drwy gydol
y cwrs I ofalu am anghenion
personol
yr
ieuenctid.
Yn
ychwanegol
bydd
tiwtoruuo
achlysurol yn cyfrannu yn unol §'r
anghenion, ae ymysg eraill bu 'r
canlynof yn cynorthwyo
yn y
gorffennol - Cetln Roberts, Bryn
Fan, Mari Gwilym, Jeremy Turner,
Carys Huw, Mair Gruffydd
a

MEIRION TOMOS

Graham Laker.
Pris y cwrs yn cynnwys "ety, 3
pryd y dydd a'r holl hyffarddiant yw
£80. Bydd perfformiad cyhoeddus
ar nos wait olaf y cwrs ac yn Theatr
Fach y Maes yn yr Eisteddfod
Genedlaethol er Awst 3, 1992. Am
fany/ion pellach a iturtienni cais
cysyfltwch
a mi drwy ffonio
Caernarfon 78406 (gwaith); neu
Caernarfon 77319 (cartref),
Diolch yn fawr.
Yn gywir,
NED JONES
Ysgrifennydd y Pwyflgor

LLAIS Y BOBOL
Annwyl

Olygydd,

Hel Straeon
Gronant
Caernarfon

Yr ydym sr hyn a bryd yn paratoi
cyfres 0 raglenn; sy'n ymdrin, yn
rhannol, a phroblemau a phynciau

ar /etel Ileof.
Y nod
yw
tynnu
svlw
cenedlaethol
i faterion
sy'n
9 yffredin
mewn
9 wahanol
ardaloedd yng Nghymru a chynnig
I/wyfan i bobl a chymunedau i
wyntyJlu eu trafferthion.
Fe all y pynciau amrywio 0
brobJemau llwvbreu cyhoeddus,
diffyg adnoddau, baw ci, Ilygredd,
gwasanaethau cyhoeddus, unrhyw
beth a dweud y gwir - difrifol neu
ddoniol.
Felly os ydyeh am gael Ifwyfan
i'ch flais cysylltwch ani.
Hwyl,
DYLAN HUWS

llanberis

870056

DALIGANU,DALIFYND
Mae Hogiau Llandegal yn siwr 0 fod
yn un 0 grwpiau mwyaf poblogaidd
Cymru. Nol yn Ebrill 1957, 35
mlynedd yn 61. ymddangosodd Now,
Ron a Neville ar Iwyfan am y tro
cvntaf gyda'i gilydd a hynny ym
Methesda tra'n aeJodau 0 'Griw
5giffl Llandegai'.
Mae 19 mlynedd wedi mynd heibio
ers rhyddhau eu record ddiwethaf,
'Hogia Ni' ar label 5ain - ae i
ddathlu eu 35fed pen-blwydd cafodd
caset newydd sbon 0 ganeuon
amrywiol ei rhyddhau, i ddangos eu
bod yn 'Dal r Ganu, Dal i Fynd'.
Mae i Hogia Llandegai Ie arbennig
iawn vn oriel yr anfarwolion. Maent
wedi perfformio drwy sawl tro ar fyd
a sawl newid yn ffasiwn canu - ond
yr un ydvnt 0 hyd : Nev y capten
wrth y lIyw efo'i g~tar, Ron y pnf
leisiwr wrth yr angor, a Now a'l organ
geg yn trin yr hwyliau efo'i hiwmor
direldus. Maent yn dal i ddenu ac i
ddifyrru ledled Cymru.

BARGEN Q'R
AMGUEDDFA
Mae'h debyg fod nifer ohonoch
wedi
manteisio
ar
docyn
preswylwyr
Ileal Amgueddfa'r
Gogledd yn Llanberis. Am y tal 0 £5
mae'r tocyn, sydd ar gael i bawb
sy'n byw 0 fewn plwyfi sifil
Llanberis, Llanddeiniolen a Llanrug)
yn caniatau
mynedlad
j holl
arddangosfeydd yr Amgueddfa, gan
gynnwys yr ymweliad arr dalth bws
i Orsaf Drydan Dinorwig. Roedd y
tocyn gwreiddiol yn parhau 0
Fawrth 1990 i Fawrth 1991 ac fe
ymestynwyd y cyfnod hwnnw hyd
at ddiwedd Mawrth 1992. BeUach
mae'r Amgueddfa yn gwahodd
trigolion y plwyfi uchod i brynu
tocyn newydd fydd yn dal mewn
grym hyd at ddiwedd Mawrth

1993.

GWESTY'R CASTELL
Yn

dilyn cyhoeddi'r stori yn yr Eco
diwethaf am gynlluniau cwmni
Watkin Jones a'; Fab i ddymchwel
gwesty'r Castell yn LIanber;s, er
mwyn adeiJaduta;, sfopau a fflatiau,
fe fenthycwyd y Ilun uchod i'w
gyhoeddi, Cerdyn Post ydyw mewn
gwirionedd BC mae'n dangos yr hen

westy mewn amser dipyn mwy
ffewyrchtls na'r presennol- rhyw 75
mlynedd yn 61 mae'n debyg. fnw'r
perchenog ar y pryd oedd C. G.
Barrios. Cafwyd gof.wg ar amryw 0
hen gardiau yn dangos rhai 0 westai
eraill y fro ac efa/la; y cawn gyfle i
gyhoeddl mwy ohonynt dros y
m;soedd nesaf.

Gellir gwneud hynny drwy anfon
at
Dafydd
Roberts,
yn
Amgueddfa'r Gogledd, llanberis,
LL55 4UR, gan gynnwys slee neu
archeb bost am £5 yn daladwy i
Amgueddfa Genedlaethol Cymru.
Bydd croeso hefyd I chwi ymweld
A'r Amgueddfa a gwneud cais
wrth y ddesg tocynnau.
Prif Arddangosfa'r Amgueddfa ar
hyn 0 bryd yw 'Ynni Cymru' sydd
yn sicr yn werth ei weld, ond y mae
yno hefyd gyfres 0 arddangosfeydd
dros-tiro. Gellir cael rhestr gyflawn
o'r rhain drwy
gysylltu
a'r
Amgueddfa, ond dros y misoedd
nesaf byddant yn cynnwys arlunio,
ffotograffiaeth,
mapiau, botaneg,
yn ogystal ag arddangosfa gan
Amgueddfa Werin Cymru - a'r
cyfan am £511

PENISARWAUN
Mrs Ann Evans, Sycharth.
Urdd - Adran 8entref:
Nos Fetcher,
Mawrth
18: Fe
fwynhaodd pawb eu hunaln yn y
Ganolfan Hamdden, rhai yn nofio a
rhai yn y gampfa. Diolchir l'r rhai a
ddaeth j ofalu am y plant.
Nos Fswrtn, Mawrth 24: Treuliwyd
noson ddiddorol yng nghwmni Mrs
Bronwen Jones, yn gwneud anrheg
ar gyfer Sui V Mamau. Diolehir iddi
am roi ei hamser.
Nos Fawrth, Mawrth 31: Bu pawb yn
sgwrsio gyda Mr Richard Llwyd
Jones, cyn mynd atl i lunio poster!
Iliwgar. Diolchodd Huw iddo am
noson ddifyr.
Nos Fawrth, Ebri/I 7: Dyma noson
olaf y tymor a chafwyd noson 0
ddawnsio disgo a bwyta bwyd
blasus wedi'i baratoi gan y mamau.
Diolehodd Ynyr I bawb a drefnodd y
noson ae i Rhian am otalu am y disgo.
Mabolgampau'r
Urdd:
Mae
trefniadau ar y gweill ar gyfer y
Mabolgampau a gynhelir ym mis
Mehefin.
Wedi dau dymor difyr a hapus
diolchir
i
bawb
am
bob
cydweithrediad.
Ysgol Sui Bosra: Nos Lun, Mawrth
30, aeth nifer 0 blant Ysgol Sui Basra
ae Eglwys Santes Helen i'r Ganolfan
Chwaraeon ym Mangor I chwarae
gem bel-droed 5-bob-ochr dan 11
oed. Enillwyd un gem a chotll'r lIall.
Diolchir i David Philips ae Elizabeth
Jones am gludo a gofalu am y plant.
Nos Fercher, Ebril1 1, tro y rhai dan
14 oed oedd mynd i Fangor. Colli fu'u
hanes hwythau mewn un gem a
ehyfartal mewn gem arall. Yr hyn
oedd vn bwysig oedd eu bod 011 wedi
mwynhau eu hunain ac wedi eael
eyfle i ddod i adnabod aelodau eraill
o Ysgolion Sui Cylch Arlon. Diolohir
i Bryn Griffiths a Dafydd Roberts am
gludo'r plant.
Cvnhaliwvd Cymanfa'r Annibyn'Nyr yng Nghapel Jeriwsalem,
Llanberis, bnawn Sui, Ebrill 12.
Gyda'r mudiad Oxfam vn dathlu'l
hanner can mlwyddiant
eleni,
adroddwyd hanes y mudiad ar lafar
a chan gan y plant. Oiolchlr i'r plant
am ddysgu'r gwaith mor drwyadl ae
i'r holl athrawon am eu hyfforddi.
Pnawn Sui, Ebrill 26, yng Nghapel
Ebeneser, Caernarfon, am 2 p.m.
bydd yr aelodau yn eyflwyno stori
'5aeeeus a'r Bioden' ar lafar a chan.
Tipyn 0 gamp yw dysgu'r holl waith
yma ar 9yfer dwy gymanfa bob
blwyddyn fel hyn ae mae'r plant j'w
canmol yn fawr iawn am eu gwaith
caled - 0' r ieuengaf dwyflwydd oed
j'r hynaf pymtheg oed. Dioleh i ehwi
blent.
Wedi
Gwasanaath
y
Gymdeithas
Feiblaidd,
ym mis
Mehefin, bydd trip i chWi ym mis
Gorffenl'laf - rydyeh yn ei haeddu.
Clwb leuenctld: Gyda tymor arall
bron a dod i ben, mae'r Clwb wedi
ymgymryd
lIawer 0 weithgareddau
amrywiol yn ystod y flwyddyn.
Roedd rhai aelodau wedi IIwyr
ymladd ar 61 yr aerobics, ond methu
yn Ian a wnaeth yr aelodau i ddod 0
hyd i Aled Jones arall yn ystod y
noson Karaoke I
Cafodd rhai aelodau gyfle i droi eu
dwylo at grochenwaith, mae'n siwr
bod rhai rhieni wedi cael braw pan
dqaeth yr aelodau adref yn waed i
gyd wedi'r noson goluro!
Treuliwyd nifer 0 nosweithiau

a

FfOn: 872407

diddorol yn y Ganolfan Hamdden yn
nofio, ae yn ehwarae psl-droed.
Gorffenwyd
y tymor
9yda
pbteserdaith i Alton Towers. Edryehir
ymlaen at y tymor nesaf ym mis
Medi.
Dymuna'r aelodau i gyd ddiolch i
David Philips am baratol rhaglen
ddifyr ae amrywiol iddynt yn ystod
y flwyddyn '91-92.
Ysgol Tan-y-coed:
Mawrth
11,
mwynhaodd
aelodau'r
Clwb
Sbondonies sioe ddifvr yn Ysgol
Brynrefail. Mawrth 20fed treuliodd
safon 4 ddiwrnod eyfan yn yr Ysgol
Uwehradd eyn trosglwyddo yno ym
mis Medi.
Wedi saith wythnos yn gofalu am
Safon 1 a 2 ffarweliwyd a Mrs Len
Roberts 0 Fethel. Diolehir iddi am bob
eydweithrediad. Wedi triniaeth yn yr
ysbyty croesewir Mrs Shirley Roberts
yn 61 gan obeithio ei bod wedi Ilwyr
wella.
Perfformiwyd dramodig ar gsn gan
y plant ddiwedd y tymor, a gobeithir
ei chyflwyno i' r rhieni 011 i gloi'r ysgol
cyn gwyliau'r haf. Stori Noa ydyw, a
diolchir i Mrs Ann Thomas am
baratoi'r holl waith. Atgoffir y plant
i ddod a'u tiwbiau Smarties l'r ysgol
- tiwbiau yn lIawn 0 arian yn
hytraeh na melysion!
Pwyllgor Neuadd: Tynnwyd Clwb
Cant Mawrth yn yr Ysgol a'r enillwyr
oedd - 1, Gwilym Jones, Groeslon;
2, R. Griffith, Groeslon Isaf; 3, G.
Roberts, Weirglodd Goch. Tynnir
Clwb Cant Ebrill mewn pwyllgor.
Nos Wener, Ebrill 10, cynhaliwyd
noson 0 weithgareddau'r
Pasg a
thynnu'r Raffl Wanwyn. Cafwyd nifer
o gystadlaethau diddorol ae 0 safon
uchel yn 01 y beirniad, Mrs Anwen
Owen, Llanrug. Diolehir iddi am
feirniadu mor annwyl ae am ei geiriau
caredig i bob cystadleuydd. BU'r
ymateb yn hynod Iwyddiannus.
Oed Meithrin - Llun: Cadi. Cerdvn:
1, Elin; 2, Catrin; 3, Luke. 4-7 oad Uun: " Mathew; 2, Deian; 3, Manon.
Cerdyn: " Karen; 2, Mathew a Joe;
3, Deian. Safon 1 a 2 - Cardyn: "
Katie ae Erin; 2, Nia; 3, Dion. Safon
3 a 4 - Cerdyn: 1, Sian a Vanessa;
2, Elgan; 3, Chris, Wena, Lyn, Iwan.
Uwchradd
Cardyn:
Angela.
Addurno Hat: " Urien; 2, Luke; 3,
Elin. Addurno Wy: 1, Nia ae Urien; 2,
Karen; 3, Joe a Sian. Gardd 8ssg: 1,
Karen; 2, Nia a Dion; 3, Eigan.
Addurno Telsen: 1, Cenin; 2, Manon;
3, Anest ae Erin.
Enillwyr y Raffl Wanwyn oedd [25: Iwan Glyn; £15: Mrs Beryl
Thomas, Llanrug; £10: A. Hughes,
Alijen, Penlsarwaun. Diolchir i bawb
a fu'n brysur yn gwerthu'r tocynnau
ae i bawb a brynodd Iyfrau er budd
y Neuadd GymlJnedol. Gwnaed elw
o dros [300.

DRAENOG
Mae gen i gefnder a fu'n Uygaddyst i ddigwyddiad hynod ar faes
golfT PwUheli yn ystod y mis
diwethaf. Golffiwr o'r fro hon
oedd yn 'swingio', a hynny yn 81
Y stori a gerais i, efo pel golff
goch. Braidd yn goch oedd ei
'swing' hefyd, mi dyblwn, gan i'r
bet ddif1an.nu dros do'r tY clwb,
a malu ffenestr
car rhyw
gyfreithiwr 0 L~ yn deUchion.
Achos 0 S.O.S. ATS?

Enillydd raffl y noson, sef dau wy
Pasg deniadol - rhoddedig gan
Elizabeth Jones ae Elinor Williams oedd Dion Roberts a Helen Owen.
Diolehir i Elizabeth, Elinor ae i Sioned
am ofalu am y raff!. Gwnaed elw 0
£14.70. Diolehir i bawb a gefnogodd
y noson.
Dymuna'r pwyllgor ddioleh i John
Arwyn am ei gydweithrediad
a'i
ffyddlondeb i bob cyfarfod a dvmunir
pob hapusrwydd iddo yn ei swydd
newydd vn y de. Hyderwn y eaiff y
eyfle i ddod i'n gweld pan agorir yr
Ysgol Gymunedol yn swyddogol yn
y dyfodol agos. Pob hwyl a phob

benditb.
Llongyfarchiadau a phob bendith i
Pat ae Arnold Jones, Cae Arthur,
Waun, ar aehlysur eu Priodas Arian,
ar Fawrth 25. Llongyfarehiadau i Lois
Dafydd ar ei IIwyddiant ysgubol yn
ei arholiad piano, gradd 5 gydag
snrhvdedd. Dalied ati Lois.
Diolch: Dymuna Pat ae Arnold Jones
ddiolch
j'w teulu,
ffrindiau
a
ehymdogion am y lIu eardiau ae
anrhegion
a dderbyniasant
ar
aehlysur
eu Priodas Arian vn
ddiweddar.

Pob Iwc: Y mae'r hen arholiadau
bondigrybwll wrth y drws. Dymunir
pob IIwyddiant i bawb sy'n sefyll
arholiadau
TGAU, Lefel-A
ae
arholiadau Coleg.
Efeilliaid: Llongyfarehiadau i Anwen
ae Aled Jones ar enedigaeth
efeilliaid, Gwawr a Dafydd, wyr a
wyres i Leslie a Nansl Jones,
Meillionydd. Llongyfarehiadau i chwi
011 fel teulu.

DRAENOG
Pa wraig 0 fro'r Eco a deithiai'n
bapus i gyfarfod tra pbwysig
tua'r Amwythig yn ddiweddar? 0
gyrraedd y man cyfarfod, bu iddi
sylweddoli nad oedd neb o'i
cbydnabod
yno.
Pwy
a
ymbalfalodd Yillysggerlach y bag
llaw a chanfod y Uythyr yn nodi
mai yng Nghaerdydd, prifddinas
Cymru oedd y dewis Ie i'r
cy(arfod? Neidio i'r triD eto a
chyrraedd ein prifddinas 0 fewn
ychydig funudau i ddiwedd y
trafodaethau. Beth am eiliad cyn
cychwyn 0 Lanber, Mrs
, i
sicrhau fod y manylion yn gywir
y tro nesai?

_

can i Gymru: Llongyfarchiadau i
Dafydd Les a Tony Elliott ar gyrraedd
y drydedd safle gyda'u c~n 'Ble'r
Aeth y 1!n', yng nghystadleuaeth
'Can j Gymru' - y geiriau gan Tony
a'r gerddorjaeth
gan Dafydd.
Edmygedd
a chefnogaeth
i' n
hieuenetid heddiw sydd yn y gan ein hieuenetid dewr sy'n brwydro

__

THE__

SEI NT
ANOR
HOTEL

.. .

dros eu hiawnderau a'u heiddo gan
wynebu'r IIysoedd a chloeon carchar.
Er mynd yn hyn ac oherwydd
pwysau gwaith a chyfrifoldebau
teuluol,
ae ati,
'euogrwydd
cenedlaetholwyr
eadair esmwyth
wrth y t&n', svdd yn y gan.
Llongyfarchiadau i'r ddau ohonoch
a dalied ati.

Swper rhamantus i
ddau
Cinio hamddenol
Sgwrs hefo ffrindiau
dros baned 0 goffi
Brecwast, cinio neu
swper busnes

•

Parti dathlu
Cinio Dydd SuI i'r
teulu
Gwledd brodas

LLANRUG. Ffon: 673366 fythgofiad~y
G W EST Y

,I~

H A 1\.1DOE

N

Sauna, nofio, ystafell
ffitrwydd
Ymlacio ym mar y
11yfrgel1

Y safon uchaf am brisiau rhesymol iawn.
I glywed mwy Ffoniwch 673366 a goIynnwch am Maggie
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Cydnabad: Dymuna Jean a Ted,
Ceris, Rhodfa'r Mar, Nefyn, Pwllheli,
ddatgan eu gwerthfawrogiad am bob
arwydd
0
gydymdeimlad
a
ddangoswyd
iddynt trwy lu 0
gardiau, lIythyrau ae ymweliadau yn
ystod eu profedigaeth 0 golli mam
ofalus mor anisgwyl, sef Mrs J.?
Christisen, Tv Capel, Cysegr, ar
lonawr 9, 1992. Diolch i Weinidog,
blaenoriaid ae aelodau'r Cysegr ae
i'w ehymdogion a'i ffrindiau am eu
gofal a'u earedigrwydq yn ystod y
misoedd olaf yn Tv Capel wedi e!
phrofedigaeth 0 go.lli ei phriod. Bu
hyn yn gymorth a chysur mawr iddi.
Dioleh am bob eefnogaeth
a
chymorth a dderbyniodd Mr a Mrs
Leslie Chrfsisen yn ystad eu cyfnod
fel gofalwyr Tv Capel am dros deng
mlynedd ar hugain. Buont yn hynod
o ddedwydd yno.

BETHEL
Geraint Elis, Cilgeran. FfOn: Felinheli 670726
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Mae pythefnos lIawn antur yn
wynebu Bethan Jones 0 fferm Y
Fachell, Llanddeiniolen, yn y dyfodol
agos. Gyda merch arall a Ddinas
Mawddwy bydd Bethan yn vrnuno
chriw y 1I0ng hwylio 'WInston
Churchill' a fydd yn hwyllo 0
borthladd Poole, Dorset.
Trwy ei chvsvlltiad
Mudiad
Ffermwyr leualnc y IIwyddodd
Bethan i ennill ei lie ar y fordaith, a
drefnnir gan adran Cynllun Bywyd
Gwledig
y
Mudiad
mewn
cydweithrediad a'r Rank Foundation.
Mae'r ddwy eneth yn aelodau
gweithgar
o'u clybiau ae o'r
Ffederasiwn Sirol.
Bu'n rhald i Bethan wynebu nifer
a gyfweliadau gyda'r un terfynol ar
faes y Sioe Amethyddol
yn
Llanelwedd. Prif nod y cynllun yw
galluogi merchef ieuainc i gydweithlo
yn effeithiol gyda merched eraill 0
gefndiroedd gwahanol. Ymvs eu
dyletswyddau ar y 1I0ngfydd Ilywio,
gorchwylio'r
hwylbrennau,
codi
angor, a pharatol brecwast - os
bydd chwant bwyd arnynt!
Gobaith Bethan wedi iddi ymadael
a9 Ysgol Brynrefail yw ymuno a'r
heddlu ac fe wei y daith yma fel cyfle
gwych i brof ei hunanhyder a'i gallu
i ymdopi 0 dan straen .
Nid yw'r mannau y bvddant yn
ymweld a hwy wedi eu trefnu'n
bendant gan fod hyn yn dibynu ar y
tywydd yn ystod y pythefnos. Fe
wyddus, serch hynny, bod bwriad i
hwvlio 0 gwmpas Ewrop. Cafwyd
ychydJg a hyfforddiant yn barod yn
enwedig i beidio a wynebu'r gwynt
os yn dioddef a salwch mar. Felrhan
o'r cynlJun disgwylir i Bethan gadw
cofnodion manwl o'i phrofiadau.
Efallai y cawn rannu rhai ohonynt
{;lyda hi mewn rhifyn arall o'r Eco.
Dymunwn wynt teg - a stumog
sefydlog - Iddi.

a

a

Dewi, Eleri 8 Lowri.

Actor Ifanc: Bu Mellyr Emrys yn
brysur yn ystod yr wythnosau
diwethaf yn cymryd rhan mewn
cyfres gamedi newydd oedd yn cael
ei ffilmio
g_an Ffilmiau
Eryri.
Edrychwn ymlaen i weld y gyfres yn
yr hydref.
Ysgal
SuI Y Cysegr:
Llongyfarchiadau 1 ddau dim 0 Ysgol Sui
Y Cysegr ar gyrr~edd y rownd
derfynol mewn dWy gystadleueth
'knockout' pel-droed a phAI-rwyd ym
Mangor yn ddlweddar. Colli 0 un gal
i ddim yn erbyn Ysgol Sui Capel
Mawr Llanrug oedd hanes yr hogiau,
a cholli hefyd wnaeth y genethod,
4-1, eto yn erbvn Capel Mawr.
Llwyddiant
Cerddorol:
Llongyfarchiadau i'r canlynol am Iwyddo
mewn arholiad piano yn ddiweddar
- Awen Thomas, gradd 1 gyda
theilyngdod; ac Anest Williams,
gradd 2.
Y Neuadd
Goffa:
Yn dilyn
ymddlswyddiad
Mr Gwyndaf
Williams a fod yn drysorydd pwyllgor
y Neuadd talwyd teyrnged iddo
mewn cyfarfod o'r pwyllgor a
gynhaliwyd nos Fercher, Ebrlll 22.
Mynegwyd gwerthfawrogiad o/i lafur
dl-flino dras y Neuadd am nifer 0
flynyddoedd gan y Ilywydd, Mr
Goronwy Jones, ac ategwyd y
diolchiadau gan bawb oedd yn
bresenno1. I oiynu Mr Williams
dewiswyd
Mrs Nora Parry yn
drysorydd y Clwb 200 a Mr lorwerth
Williams yn drysorydd cyffredinol.
Mynegwyd
pryder ynglyn a
arafwch cwblhau y Neuadd newydd
a phenderfynwyd rhol pwysau am
gael y gwaith wedi ei gwblhau yn
fuan.
Llongyfarchiadau I Rhys a Petrra, 25
Y Ddol, ar enedigaeth merch fach,
Ffion, yn ddiweddar.
Wedi colli 'watch'?:
CanfuvJyd
oriawr gyda wyneb go anghyffredin
arn; ar y ffordd ym Methel ar Fawrth
1. Mae i'w chael (ar 01 disgrifiad
manwl) yn Llain yr Ardd, Bethel
(670186).

II forio . . . i forio . . .'

Yr Urdd: Prysur iawn fu hanes y
gangen leol vn ystod yr wythnosau
diwethaf. Bu Ilawer o'r aelodau yn
cvstadlu yn yr Eisteddfod Sir, gyda'r
canlynol yn cynrychioli' r gangen leol
yn Eisteddfod yr Urdd yn Rhuthun
ddiwedd mis Mai - Lowri Williams,
. dawnsio disgo; Eleri Robinson,
adrodd; Dewi Lloyd Griffith, cornet;
• a ChOr yr Adran. f"ob dvmuruad da
iddynt. Feddaeth y parti adrodd dan
15 yn ail, y parti dawnsio gwerin dan
12 yn ail, a Bethan FOnJones yn ail.
Ar ddiwedd y dydd roedd yr Adran
yn drydydd am y darian.
Dawn arall sydd gan y merched yw
chwarae pel-rwyd. Llwyddodd y tim

dan 12 oed i enniHvn sirol, ac fely bu
vn cvnrvchlotl'r
Gangen ym
Mhencampwriaeth Chwaraeon yn
Aberystwyth.
Hoffai'r pwyllgor
ddiolch i Miss Bethan Evans am ei
chvrnorth.
Bu nifer
0 blant
eto yn
Aberystwyth
y tro hwn mewn
cystadleuaeth Jiwdo (gweler yr
hanes ar y dudalen chwaraeon).
Bu 250 blant am benwythnos yng
Nglanllyn ddechrau'r mis. Pawb wedi
mwynhau eu hunain vn fawr er
gwaetha'r ffaith i rai ddisgyn i'r lIynl
Diolch eto i Miss Bethan Evans am
fynd gyda'r plant.

TREF
PENI.....,
*28 Statell Wely Sengi gyda thy bach a lie
ymolchi
*2 Statell Wely Ddwbl gyda "en sute"
(delfrydol i barau priod)
*Gwres canolog Ilawn
*Sustem ddiogelu rhag tan
*Eisteddta fawr gyfforddus eto teledu Iliw
*Sustem alw nyrs
*Yn Cwrdd a phob angen personol
*Lle bwyta mawr
Aros cyfnod hi r/byr
*Gofal 24 awr y dydd gan staff proffesiynol
*Croesawir rhai gyda cymorth D.H.8.S.
*Ymwelwyr yn cael galw unrhyw adeg
*Coginio cartefol
*Metron a staff sy'n siarad Cymraeg
*Ar Iwybrau bws 0 Fangor a Chaernarfon

*

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

Bethan Jones.

CARPEDI

GLAN!
Mynnwch driniaeth

STIMVAK
gyda'r offer mwyaf
modern, diweddaraf, sydd
ar gael. Am fanylion
cysylltwch a

TEGID
PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI

WAUNFAWR 291
Hefyd ail-osod carpedi

DEINIOLEN
W. O. Williams,

6 Rhydfadog.

llongyfarehiadau
i Harri Rheinallt
Parri, eyn-ddlsgybl Ysgol Gwaun
Gynfi ae Ysgol Brynrefail am gyflawni
el Ddoethuriaeth
(Ph.D.) mewn
'Neurophysiology'
ym Mhrifysgol
Southampton.
Y mae Rheinallt wedi derbyn
swydd
ymchwil
meddygol
ym
Mhrifysgol California, San Francisco,
ae mae'n dechrau ar y gwaith ym rnis
Ebrill. Dymuniadau gorau iddo yn ei
anturiaeth arbennig.
Priodas: Ar 14 Mawrth, yng Nghapel
Cefn-y-Waen, unwyd rnewn glan
briodas Sandra Jane Williams, Rhyd
Fadog, Deiniolen a Ifan Lloyd Evans,
Cae Stanley, Bontnewydd, gyda'r
Parchg John Pritchard yn gweinyddu
a'r organyddes
oedd Miss lola
Llewelyn.
Yn dilyn y gwasanaeth arlwywyd
iddynt wledd yng Ngwesty'r Fictoria,
Llanberis, yng nghwmni nifer dda o'u
perthnasau
a'u cyfeillion.
Yn
ddiweddarach
y noson honno
cynhaliwyd disgo yn yr un adeilad i
ddathlu'r achlysur hapus.
Trannoeth y bore, ymadawodd y
ddeuddyn lion mewn awyren 0
Fanoeinion j dreulio eu melrawd ar
ynysodd y Canar~
Dymunwn iddynt fendith Duw a
mawr ddedwyddwch yn eu cartref
newydd
yn Y Groeslon,
ger
Caernarfon.

Urdd: Pob Iwe a dyrnunladau gorau
i Lyndsey V. Parry ae Euros Wyn
Williams yn Eisteddfod yr Urdd Bra
Glvndwr yn Rhuthun ddiwedd mis
Maj. Bydd Lyndsey yn cystadlu ar yr
unawd 12-15 oed Be Euros ar yr
unawd pres 15-19 oed.

Ff6n: 871259

PobJjfane a dderbyniodd Fedydd Esgob gan y Gwir Barchedjg J. Cledan
Mears, Esgob Bangor, yn £glwys Crist, Llandinorwig, er ddydd SuI, 23
Chwefror 1992.

Harri Rheinallt Parri sydd newydd
gychwyn swydd yn San Francisco.
Clwb Elidir: Cafwyd cyfarfod ar
Mawrth 17 dan Iywyddiaeth Mrs
Megan P.Morris pan gafwyd ychydig
gemau a bingo. Gwesteion y te oed
Mrs Ellen Williams, Mrs Jane C.
Hughes a Mrs Glenys Williams.
Rhoddwyd y raffl gan Mrs Ellen
Wliliams a'r enlllydd oedd Mrs Edna
Coles. Yr oeddem yn faleh iawn fel
aelodau a gaelllohgyfarch Mrs Ellen
Williams ar ei phen-blwydd yn 90
oed. Y mae yn dal yn Hyddlon yn yr
holl gyfarfodydd. Pob bendith Mrs
Williams a gobeithio y cewch iechyd
am flynyddoedd eto. Croesawyd
aelod newydd i'r Clwb, sef Mrs
Glenys Robers, Maes Gwylfa.
Cafwyd cyfarfod
arall ar 31
Mawrth prvd y treuliwyd prynhawn
dltvr iawn yng nghwmni
Mrs
Margaret Cynfi Griffith. Rhoddwyd y
te gan Mrs Edna Coles, Mrs Dolly
Brown a Mrs Pat Evans. Enillwyd y
raffl, rhoddedjq gan Mrs Edna Coles,
9 a n Mrs
Meg an P. M 0 r ris.
Croesawodd y lIywydd, Mrs Eirlys LI.
Jones, ddwy aelod yn 61 ar 61
gwaeledd, sef Mrs Aileen H. Jones
a Mrs Jennie E. Williams, ae hetyd
dymunwyd pen-blwydd hapus i Mrs
Annie M. Morris. Diolch hefyd i Mrs
Emyr Pritchard, Deiniol Road am ei
rhodd yn 01 ei harter bob blwyddyn.
Ysgol Feithrin: Yn ystod y misoedd
diwethaf
cynhaliwyd
nifer
0
weithgareddau er mwyn codi arian at
gronta yr Ysgol Feithrin. Yn dilyn

GORSAF BETROL

DEINIOLEN.
Ffcn: Llanberis 871521
Ar agor 7 a.m. - 9 p.m. bob diwrnod
Petrol
Disel
Nwy Calor
Glo
Cylchgronnau
Papurau Newydd
Cardiau Penblwydd • Wyau
Nwyddau Groser
Melysion
Cyfle i ennill £10 bob wythnos i bawb sy'n prynu petrol

Rhes gefn to'r cbwitt: i'r dde): Huw Teg;d Roberts, Arwel Wyn Jones,
Esgob Cledan Mears, Claire Louise Jones, Dylan Wyn Hughes, Ynyr
Gruffudd Roberts.
Rhes flaen (o'r chwith i'r dde); Tristan Bedwyr Jones, EJfedJohn Williams,
Gareth Wyn Hughes, John fry/ Jones, Oafydd Glyn Jones, Bronwen
Angharad Fraser-Jones, Anne Marie Williams, Margaret Williams a Linda
MorrJs.
Heb fod yn y Ilun: Arwyn Jones, Oafydd Jones ac Iwan Jones.
gwariant 0 dros til 0 bunnoedd am
wresogyddion
newydd i'r ysgol,
penderfynwyd
bod rhaid eynnal
amryw 0 nosweithiau noddedig I
geisio cryfhau cronfa'r ysgol. 0
ganlyniad i'r gefnogaeth frwd a
gawsom, dymunwn fel ysgol ddiolch
i bawb a fu'n paratoi, cyfrannu neu
gefnogi'r gweithgareddau dan sylw,
megis y noson ddistawrwvdd
noddedig, colli pwysau noddedig, y
Noson Goffi, parti dillad a'r parti
coturo. Hoffem ddiolch hefyd i'r Clwb
leuenctid am yr arian a dderbyniwyd
0' r pel-droeo noddedig ac i M r Ifan
Bryn Roberts am enwebu'r ddewis
ysgol i dderbyn rhodd arbennlg
cystadleuaeth 'Kanokr' ar rhaglen
'Nos Sadwm'.
Oiolch yn fawr iawn r'r rhieru, y
pwyllgor, pobl yr ardal a'r busnesau
Ileal am eu cefnogaeth a'u rhoddion,
hefyd i Mr Roberts, Prrtathro Ysgol
Gwaun Gynfi am e[ barodrwydd i
helpu bob amser.
Clwb 100 Ysgol Gwaun Gynfi:
Enillwyr mis Mawrth yw 1,
Margaret Roberts (26); 2, Dilys
Owen (68l; 3, Carol Jones (57).
Clwb 100 Plaid Cymru Deiniolen:
Enillwyr mis Ebrill yw - £10: Mr
Alwyn Owen, 9 Tai Glandwr: £8.50:
Mrs Sian Hughes, 8 Rhes Faenol.

IEUAN
WILLIAMS

Diolchiadau:
Dymuna Mrs Ellen WJlliams, 2 Y
Bwthyn, ddiolh I bawb am y cardiau,
blodau ac anrhegion a dderbyniodd
ar ei phen-blwydd yn 90 oed yn
ddiweddar.
Dymuna Mari a Billy, 6 Ffordd
Deiniol, Deiniolen, ddiolch i'w teulu,
cymdogion a ffnndiau am yr holl
anrhegion,
arian a chardiau
a
dderbyniasant ar enedigeth eu mab,
Liarn Joseph.
Fe hoffai Meryl a Stephen, 10
Stryd Fawr, Deiniolen, ddiolch i bawb
am yr holl anrhegion a'r cardiau a
oderbvruasant ar enedigaeth eu mab,
Iwan Vaughan Owen.
Dyddiadau i'w cofio:
Helfa Drysor, Mehefin 13. I gychwyn
am 5.30 0 Rhyd Fadog.
Noson Goffi, nos Wener, Medi 25,
am 6.30 yn Vsgol Gwaun Gynfi. Yr
elw at Glwb Snwcer y pentref.

OS VDYCH CHI VN
BYW YN NINORWIG
NEU YN Y CEUNANT
TROWCH I
DUDALEN '1

OSMOND SHAW
DEINIOLEN

Glanffrwd

DEINIOLEN
Llanberis 870484

* Sysiau 0 12 j 53 sedd
* Teithiau Lleol a Thramor
* Gwaith Contract

* Telerau arbennig

i
bensiynwyr, myfyrwyr a
phlant ysgol

GWERTHU
- TRWSIO

* Teledu

* Fideo

* Offer Trydan
Gwasanaeth
Ffon 24 awr
LLANBERIS 870545
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SELWYN

Oscar Wilde ddywedodd, 'Prin fod ne'r I'D aelod o'r Ty
Cytfi'edin sy'n wertb ceel ei beintio mewn olew, ond
geHid gwyngalchu amryw obonyn nhw:'
Ydy pethau wedi newid ar 01 yr
etholiad diwetha' 'rna ys gwn i?
Gwleidydd cadair esmwyth fum i ar
hyd fy oes. Am dymor byr iawn y
bum i yn aelod 0 unrhyw blaid
wleidyddol.
Unwaith y bu i rni
dderbyn y cyfrifoldeb 0 fod yn Glerc
i Gyngor Llanddeiniolen mi fum i'n
hollol 'niwtral'
belled
fy mod
yn aelod 0 unrhyw blaid arbennig yn
•
y cwesnwn.
Ond eto, yn fy nghatre i, Bryn
Alun, y cychwynwyd mudiad Plaid
Cymru ym Methel. Hogyn bach yn
chwarae hefo t Meccano' oeddwn i
tra roedd nhad a mam a rhyw
ddymaid 0 bobl dda Bethel yn trafod
dyfodol y blaid gyda rhai fel y
Parchedig Ben Owen, Llanberis, Yr
Athro Jac Daniel, Ambrose Bebb a
]. E. Jones. Pobol ddiarth oedd rhain
i mi y pryd hynny - enwau diarth,
ac roedd drws Bryn Alun dan glo
pan ddeuai rhain i'r aelwyd.
Roedd angen dyn dewr iawn i
ddangos ei liw gwyrdd yn chwarel
Uanberis y dyddiau hynny. Ond
roedd nhad yn un o'r ychydig a wnai
hynny. Roedd Perisfab wrth gwrs yn
un arall.
Fel mae pethau wedi newid. Mi
fyddent
yn ymfalchio
0 weld
Gwynedd yn wyrdd heddiw, a'r wlad
o Amlwch i Abergwaun yn rhan o'r
patrwm gwleidyddol.
Ond dyma f eto yn dangos fy
nhueddiadau gwleidyddol er nad wyf
yn aelod swyddogol 0 unrhyw blaid.
Ae i ddeud y gwir plaen wnhaeh chi
wela i drum bod 'na Ie i
wleidyddiaeth
0 gwbwl ar lefel
Cynghorau Cymdeithas. Ond mae
'na gyfrifoldeb ar ein Cynghorau
Lleol iddiogeJu'r iaith, ac yn wyneb
y mewnlifiad presennol, fe ddylai
pob Cyngor Cymdeithas fabwysiadu
polisi iaith gadam. CoBweh mai y
Cyngor yn unig a fedd yr hawl i
benderfynu
beth yw iaith y

cyn

a

Cyngor.
Waeth i mi

orffen son am
etholiadau ddim gan i mi ddeehra'.
Cofio
bod yn y cyfrif
yng
Nghaernarfon sawl blwyddyn yn 01
bellach, a'r diweddar R. E. Jones,
Llanberis, yn yrnladd dros Blaid
Cymru. Daeth un boes j mewn a
hwnnw bron i gyd i R.E., ac yntau
yn ei fIordd ddireidus yn ymateb,
'Dew) roeddum i 'n dechra poem am

Etholiad drwy gyfrwng y teledu gawn
ni bellaeh. Dim mwy o'r hen
frwdfrydedd
pryd
y byddai
ymgeiswyr pob plaid yn eu tro yn
cynnal cyfarfodydd yn ysgolion yr
ardaloedd. Dyna'r adeg y caem yr
'heclo' a'r dywediadau ffraeth.'
Yn ystod yr holl ddadlau a'r ffraeo
a gafwyd ddechra'r mis 'rna chofia i
ddim i mi glywed unrhyw ddywediad
ffraeth a chofiadwy.
Yn wir y
dywediad mwya cofiadwy i mi ei
glywed yn ddiweddar oedd yr hyn a
ddywedodd
y peldroediwr
Joey
Jones, Wrecsam, pan gyhoeddodd ei
fod 0 am 'hongian ei 'sgidiau', Son
roedd 0 am y cyngor gorau a gafodd
0, a hynny gan Bob Paisley pan
ymunodd Joey
Lerpwl: 'Cofia.'
meddai Paisley, 'mae'n neis bod yn
bwys;g, ond mae'n bwyslcach bod yn
neJs. '
Fyddai Oscar Wilde ddim yn
medru deud dim gwell. A dyna
gyngor gwerth
ehweil
i bob
ymgeisydd seneddol hefyd ynte?
I gloi dyma
un arall
0
ddywediadau pryfoelyd Oscar Wilde,
o gofio'r
ymgyrch
a fu: 'Tydi
cuiestiynnau bylh yn Wln01l - mae

a

atebion ueuhiau.
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BETWS GARMON

a

prosiect yn ymwneud
gwastraff a
sbwriel. Ysgrifenwyd y ddwy ddrama
fer gan y plant. Hefyd hwy oedd yn
gyfrifol am wruo'r pypedau allan 0
becyn Grwp Cadw Cymru'n Daclus.
Dymuniad y plant yw cael prynu bin
sbwriel i'r pentref gyda'r elw ariannol
a wnaed o'r Noson Goffl.
Yna prynhawn dydd Sadwrn, Ebrill
11, fel rhan 0 prosiect glanhau
gwanwyn I Cadw Cymru'n Daclus,
clrriwyd sbwriel 0 gwmpas safle
bysiau yn yr Alit Ddu, Dinorwig, a'r
'Anglesey
Barracks'
ym Mharc
Padarn. Mewn ychydig dros ddwy
awr, casglwyd
dros 12 stOn 0
sbwriel.
Ni fuasai'r ddwy fenter wedi
IIwyddo
heb y gefnogaeth
a'r
adnoddau
a gafwyd.
Mae'r
diolchiadau yn ddyledus i Mr M. P.
Jones, Goruchwyliwr Cynorthwyol
Glanhau
Cyhoeddus
Cyngor
Dosbarth Arlon am ddod i slarad &'r
plant ac am fenyg cryf pwrpasol,
sachau duon, bathodynau, ac am
drefnu
casglu'r
sachau lIawn.
Cafwyd menyg a chap cynnes bob
un gan gwmni
Storfa
Bwmp
Dinorwig,
Llanberis.
Sicrhaodd
cefnogaeth ac adnoddau swyddfa
Ymgyrch Cadw Cymru'n Daclus yng
Nghaernarion yr union ysbrydolraeth
oedd ei angen arnom.

(8 & K Williams)
Hen Ysgol
Glanmoelyn

LLANRUG
ffon 77482 (dydd)
870793 (nos)
Gwneuthurwyr Ffenestri,
Orysau, Grisiau neu
unrhyw fath 0 gynnyrch
coed. Y coed meddal wedi
derbyn triniaeth arbennig i
wneud iddynt bara.

ROYAL
VICTORIA
HOTEL
LLANBERIS 870149

* Bwyd da * Cwrw da
* Cwmni da
,

.~..

• j

.I

Caernarfon
(0286) 4652
...
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Dathlu'r Pasg: Cynhaliwyd yr ail 0
wasanaethau undebol, y tro yma yng
Nghapel Sardis a hynny ar Sui y
Blodau. Thema'r gwasanaeth oedd
'Dathlu'r Pasg'. Fel y gwasanaeth
undebol hwnnw a gynhaliwyd cyn y
Nadolig, profodd y gwasanaeth yma
yr un mor fendithiol ac mae'r diolch
am hynny yn ddyledus i bawb a
gyfranodd
mor dda i sicrhau
gwasanaeth safonol iawn. Yn al yr
ymateb a gafwyd ymddengys bod
galw am gynnal mwy 0 wasanaethau
tebyg. Fe wnaed casgllad 0 £21 tuag
at gronfa prynu cadair olwyn newydd
i Dewi Jones 0 Fethel,
Brysiwch wella: Miss Florrie Davies,
3 Bro Elldlr, sydd wedi bod yn Ysbyty
Gwynedd yn ddiweddar wedi iddi
gael codwm. Hefyd brysia wella
Aaron Thomas, 9 Bro Elidir a fu yn
Ysbyty Gwynedd
am driniaeth
lawfeddygol.
Cydymdeimlol: Ein cydymdeimlad a
theulu y diweddar Mrs Edith Mary
Griffiths, gynt 0 8 Bro Elidir, a fu yn
byw
yng
Nghaernarfon
yn
ddiweddar. Cynhaliwyd yr angladd
ym Mynwent Macpelah, Deiniolen, ar
y 18fed 0 Ebrrll.
Gwerin y Coed: Nos Wener, Ebrill 10,
cynhaliwyd
Noson Goffi a Sioe
8ypedau yn y Ganolfan. Roedd yn
ddiweddglo i wythnosau 0 watth

8 Maes Eilian

••

er coIled.

CARTREF
HEN OED

Mr D. J. Thomas,

Uongyfarchiadau i Michael, Ystrad
Isaf, ar basic el brawf gyrru car. Hwyl
fawr i ti Meic ar y ffordd - ond
cymer otal.

eiltad mod t'n mynd j /ewn ~
Mae un peth wedi newid

DINORWIG

-_

-_' -

Ae/odau Clwb Gwenn y Coed yn casglu sbwriel. Llwyddwyd
12 stan 0 sbwriel mewn dwyawr.
Eglwys St. Malr: Cafwvd oedfaon
cofiadwy eto eleni dros Wyl y Pasg.
Arweiniwyd y gwasanaeth ar fore
Gwener y Groglith gan y Parch
Ganon R. Glyndwr Williams a chan
y Deon Gwlad, y Parch Ganon R. LI.
Owen sr brynhawn Sui y Pasg. Hefyd
cadwyd at y drefn flynyddol 0
orymdeithio tu 01 i'r Groes trwy'r
pentref ar brynhawn Gwener y
Groglith. Wrth ddiolch I deulu Bron
Eilian am lanhau'r Eglwys yn ystod
y ddau fis dlwethaf, Mr a Mrs I.
Phillips fydd yn cario allan y gwaith
yn ystod misoedd Mai a Mehefin. Y
drefn gyda blodau yr Allor fydd fel a
ganlyn: Mai 3/10: Teulu 4 Bro Elidir;
Mai 17/24: Teulu Creigle gynt. Diolch
I Mrs M Pleming am lunio'r rhestr
blodau allor am y flwyddyn.
Hefyd mae'r blychau cenhadol
wedi dod i law a bydd rhestr 0 enwau
cyfranwyr atu cyfraniadau yn cael eu
rhoi i fyny yn yr Eglwys. Diolch i
bawb am gefnogi gwaith Cymorth
Cristnogol.
Chwilio am Ohebydd Newydd: Mae

I

gasglu dros

ein gohebydd dros y blynyddoedd
diwethaf, Mr D. J. Thomas, wedi
penderfynu rhoi gorau iddl ac 0' r
herwydd mae'r Eco yn chwilio am
ohebydd newydd. Mae ein dyled yn
fawr j Mr Thomas gan iddo sicrhau
bod newyddion y pentref yn cael eu
cynnwys yn yr Eco bob mis. ' Roedd
yn ysgrifenwr difyr a diddorol dros
ben a bydd lIawer yn gweld colli
darllen ei gyfraniad misol. Roedd ei
ddawn unigryw 0 ysgrifennu el
nodladau yn golygu bod pobl 0
bentrefi eraill yn cael yr un pleser a
phobl Dinorwig 0 ddarllen yr hyn
oedd ganddo i'w ddweud. Diolch ,
chwi Mr Thomas.
Mae' n siwr bod rhywun 0' r pentref
yn barod i ddod ymlaen I wneud y
gwaith. Os ydych a diddordeb yna
cysylltwch a J. E. Williams, Alit
Riwth, Llanrug.
Oiolch: Dymunaf ddiolch yn fawr I
bawb a fu mor garedig a chofio
amdanaf ar fy mhen-blwydd. Cefais
ddiwrnod wrth fy modd - Mrs Mary
E. Jones, Ty'n y Fawnog.

LLANBERIS
Gwyneth

ae Eifion Roberts,

Beews Eryri. FfOn: 870491

anrhegion a dderbyniodd ar ddathlu
ei phen-blwydd yn 80 oed. Diolch
arbennig i Ronnie a Doris, June a Paul
am y oarti bythgofiadwy.
Clwb Ffrlndiau Ysgol Dolbadarn:
Enillwyr 1/4/92 yw - £35: Mrs C.
Roberts, 4 Coed v Ddol, Llanberis
(142); £25: Mrs Jackson, 11 Maes
Padarn, Llanberis (65); £15: Mrs N.
Williams, Tyddyn Andrew, Bethel (9);
£10: Mr C. Roberts, Newton HaU,
Llanberis (40); £5: M. J. Williams, 6
Victoria Terr., Uanberis (76).
Cyfarfod
Gweddi
Byd-eang
y
I
Chwiorydd
Eglwysi
llanbaris:
Cynhaliwyd y cyfarfod uchod yng
Nghapel
Nant
Padarn
dan
Iywyddiaeth
Mrs Hannah Jones.
Cymerwyd rhan gan aelodau 0 Gapel
Coch, Jerusalem,
Eglwys Sant
Padarn ac Eglwys Sant John Jones.
llongyfarehiadau
i Bryn, mab Mr a Traddodwyd yr anerchiad gan Mrs
Mrs Stanley Jons, 60 001 Elidtr, am Dilys Bayliss a'r cyfeilydd oedd Mrs
ennill y gadair yn Eisteddfod y Maria Pritchard.
Groeslon ar nos Wener, Ebrill 3.
Cynhaliwyd
Oedfa
Gymun
Derbyniodd ganmoliaeth uchel gan y undebol yn Nant Padarn fore Gwener
beirniad,
Y Prifardd
a'r Cyny Groglith. Roedd y gwasanaeth yng
Archdderwydd Ernrvs Roberts, am ngofal y Parch Gwynfor Williams a'r
storl sensitrt oedd hefyd yn stori Parch John Pritchard. Mrs Cassie
gignoeth ar y testun 'Y Storm'.
Owen oedd yr organyddes.
Cymdaithas Eglwys St. Peris a St. Cymanfa
Genu'r
Annibynwyr:
Padarn: Cynhaliwyd cyfarfod o'r Cynhaliwyd y Gymanfa hon yng
Gymdeithas nos lau, Ebrill 2, dan nghapel Jerusalem ddydd Sui, 12
Iywyddiaeth Mrs Anne Parry Jones.
Ebrill. Cafwyd eitemau gan aelodau
Dechreuwyd y cyfarfod trwy weddi
Ysgolion Sui y cylch gan gynnwys
gan Mrs Nancy Jones. Croesawyd
plant Ysgol Sui Nant Padarn ac
aelodau newydd a rhai oedd wedi
aelodau
Ysgol Sui Jerusalem.
bod yn cwyno vn ystod m.soedd y Llongyfarchiadau I'r plant ac i'r rhai
gaeaf, a hefyd y gwr gwadd, Mr Rol a fu wrthi yn eu dysgu.
Williams o'r Waunfawr. Rhannodd Mr Capel eoch: Daeth tymor y cyfarfod
Williams atgofion, rhai ysgafn a rhai plant a gynhaliwyd yng Nghapel
mwy difrif, 0' r amser pan oedd bri Coch bob prynhawn Mawrth i ben
yng Nghymru ar y Noson Lawen a erbyn hyn. Diolch i'r rhai a fu'n
nosweithiau ysgafn. Ololchwyd iddo cynorthwyo'r gweinidog i gynnal y
ac l'r gwestwragedd, Misses Joyce
cyfarfodydd ac yn arbennlQ i Mrs
a Sheila Foulkes, gan Mrs Gracie Vera Griffith am ei chymorth.
Roberts. Rhoddwyd y raftl gan Mrs
Cynhaliwyd cyfarfod y chwiorydd
KatIe Williams, a'r enillydd oedd Mrs bnawn lau, 2 Ebrill, pan gafwyd
Hilda Williams.
sgwrs am y Pasg yng nghwmni'r
Diolchiadau:
Dymuna Mrs Ruth gweinidog. Paratowyd paned gan
Jones a'i dwy ferch Mrs Carys LJ. Mrs Maimie Parry a Miss Jennie
Williams, 12 Coed y Glyn a Mrs Carol Wheldon Jones.
Terr, Marteg, Llanberis, ddiolch i
Bydd y merched yn mynd I Sasiwn
bawb am bob arwydd
0 gydy Chwiorydd a gynhelir eleni yn Yr
ymdeimlad a ddangoswyd tuag atynt
Wyddgrug, ddydd lau, Mai 7fed.
yneu profedigaeth.
Diolch
yn Noson Iwyddiannus: Cafwyd noson
arbennig i feddygon, nyrsus staff
Iwyddiannus
iawn yng Ngwesty
clinic Llanbens.
Dolbadarn ar nos Sadwrn, Ebrill 4,
Dymuna Mrs AnnIe M. Evans, Bron pan ddaeth nifer dda 0 bobl ynghyd
Eifion, 28 Stryd Goodman, ddiolch 0 i wrando ar Dafydd Iwan a Hefln Elis
galon j'w theulu, eymdogion
a yn canu. Trefnwyd raffl gan Roy
ffrindiau
lu, am y cardiau ac Griffith a Robin Jones a'r enillwyr

----

oedd - Lona Jones; Islwyn Williams,
Brynrefail;
Andrew
jamieson,
Caernarfon; Gracie Jones, Awstralia;
Christine
Owen; Anwen Owen,
Llanrug; Noel Davies; Oafydd, Mona,
Llanrug; a Mairwen Baylis.
Bydd y cyngerdd nesaf, yr olaf 0' r
gyfres, ar nos Sadwrn Mai 2, eto yng
Ngwesty Dolbadarn, gyda Hogia'r
Wyddfa a ChOr Meibion Dyffryn
Peris. Diolch yn fawr am eich
cefnogaeth yn ystod y tymor.
Uongyfarchiadau i Noel Davies (Plaid
Cyrnru) ar ennill ethoBad Cyngor Sir
Gwynedd yn Ward Padam.

OIOLCH
Dymuna Noal Davies ddiolch i
bawb a blaidleisiodd iddo yn isetholiad Cyngor Sir Gwynedd ar
23 Ebrill.
Diolch i'r tim a weithiodd mor
galad i sicrhau ai Iwyddiant.

POST
MORTEM
Pwer y Tonaid
David Steel mewn cyfweliad ral
dyddiau
wedi'r
etholiad
a
ddywedodd: 'The Conservative party
is the party of power: all the others
are parties of ideals'. Ac y mae
etholwyr Uoegr (Lloegr sylwch) wedi
dangos eu bod am ddal gafael yn y
pwer hwnnw: y pwer hwnnw sv'n
rhoi'r hawl iddynt i reoli yn ddiwrthwvnebiad
dros wledydd yr
Alban a Chymru.
Oewis Uoegr oedd dewrs y Tonaid.
Mewn chwech allan 0 naw rhanbarth
yn Uoegr roedd plerdlars y Tonaid yn
45% neu'n uwch. DIm ond vn
rhanbarthau Gogledd Lloegr (500/0 l,
Gogledd-orllewin
Lloegr (45%) a
Swydd Efrog I Glannau Humber
(45°~) roedd canran y bleidlais i'r
Blaid Lafur yn uwoh na'r canran
Toriaidd. A'r sefyllfa drwy Loegr
gyfan oedd: Ioriaid 460/0 0' r bleldlais,
Llafur 360/0 o'r bleidlats.
Yn yr Alban a Chymru, roedd y
sefyllfa'n hotlol wahanol 26% o'r
bleidlais a gafodd y tonerd yn yr
Alban (a hawlto
seddl a 28% o'r
bleidlais yng Nghymru (a hawlio 6
sedd). Ar y lIaw arall, roedd y bleidlais
I Lafur a'r Cenedlaetholwyr yn 60%
yn yr Alban ae yn 59% yng
Nghymru.
Felly, tra bo bron i hanner
poblogaeth Lloegr am gael eu rheoli
gan y Tor'iaid, cwta chwarter
etholwyr
Cymru
a'r Alban a
ddewisodd hynny.

'1

Pwer y Wasg
Rhoddwyd cryn sylw yn ystod yr
ymgyrch
etholiadol
j'r rhan a
chwaraewyd gan y Wasg Seisnig yn enwedig y papurau dyddiol ac
wythnosol sy' n gefnogol i'r blaid
Dor'iaidd; ac y mae mwy o'r rheini
nac 0 unrhyw bapurau era ill.
Diddorol oedd sylwi sut y bu i'r
arch-bapur Iortaidd hwnnw - The
Sunday
Times
ddangos
canlvruadau'r etholiad ar ffurf map
dros ddwy dudalen. Mae'r dewis 0
daflunrad y map yn dangos yr Alban
a gogledd Lloegr yn wasgedig - ac
o
ganlyniad,
yn
dangos
'arwynebedd' y lIiwiau coch (Llafur);
melyn (Rhyddfrydwyr Oemocrataidd)
a IIwyd (Plaid Genedlaethol yr Alban)
yn lIawer lIai nac 'arwynebedd' y 1I1w
glas (Ton) yng ngweddill Lloegr.
Yn yr un modd, oherwydd fod
etholaethau Torlaidd yn tueddu i fod
yn wledig, ac tellv'n fawr 0 ran
arwynebedd, roedd 'enilllon' y Torlaid
mewn Iilw glas Ilachar (er mal dim
ond deg yn unig oedd drwy wledydd
Prvdam] yn lIawer amlycach nac
erullion y Blaid Lafur mewn coch
lIachar (er fod 44 o'r rheuul.

o I-nodyn
Yng Nghymru, Plaid Cymru oedd yr
unig blald i beidio colli sedd. Enlilodd
y Ionaid 3 sedd, ond collwyd 3 arall.
Enillodd y Blaid Lafur 3 sedd, ond
collwyd dwy aral!. Colli dwy sedd
oedd
hanes
y Rhyddfrydwyr
Democrataidd, a Phlaid Cymru yn
ennill un sedd ychwanegol, ond gan
ddal eu gafael yn y tair oedd elsoes
yn eu meddiant.

G-vvesty

o

a arn

LLANBERIS Fron: 870277

Ffon: 870202 a 870272
TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU
GWASANAETH TACSI
Am groeso cartrefol Cym.reigbob amser

Aneuryn a Jeanette Jones a'r staff

DVFODOL ERVRI?
o dan

Ddeddf Cynllunio a Iawnda11991 mae'n ofynnol
i bob Pare Cenedlaethol yng Nghymru a Uoegr baratoi
Cynllun Lleol erbyn 1992. Ddechrau tis Ebrill eleni
anfonwyd dogfen ymgynghorol i lyfrgelloedd cyhoeddus
Gwynedd ac i bob eyngor cymuned 0 fewn Pare
Cenedlaethol
Eryri. 'Dyfodol Eryri?' yw teitl yr
adolygiad polisi hwn, a disgwylir ymatebion iddo erbyn
diwedd Mai. Cwta tis sydd gan y cynghorau cymuned
a'r cyhoedd yn gyfTredinol i ymateb i ddogfen swmpus
sy'n ymwneud Amaterion polisi y Parc Cenedlaethol.
Teg gofyn a yw'r amser a roddir i'r fath ymgynghoriad
yn ddigonol.

faterion polisi - cadwraeth natur a'r
tirwedd, archaeoleg a thirwedd
hanesyddol, treftadaeth bensaemiol,
heddwch a thawelwch, gwaredu a
rheoli gwastraff a pherchenogaeth tiro
Ond yn bwysicach, mae'n son am
Eryri felUe i fyw ae i weithio ynddo
y datblygiadau
gwledig,
anheddau,
ynni, fferrruo
a
choedwigaeth.
Yn olaf, trafodir
rwristiaeth, llerya, carafanau, ffyrdd
a thrafnidiaeth.
Mae'n
ddogfen
fanwl
sy'n
cyffwrdd a nifer 0 broblemau sy'n
wynebu'r Gymru wledig ar ddi ..vedd
y ganrif hon, ac y mae'n haeddu
ysryriaeth lawn a thrwyadl gan em
cynghorau, yo enwedig y rhemi 0
fewn ffiniau'r
Pare.
Ond yn
bwysicach, rnae'n .haeddu sylw gan
y cyhoedd yn gyffredinol, fel y
dywedir yn yr Adolygiad 'Cyfaill
gorau'r Pare Cenedlaethol yw'r fam
gyhoeddus'. Byddwch yn rhan o'r
fam gyhoeddus honno, a llenwch }T

Pan sefydlwyd y Parciau Cenedlaethol
yr oedd iddynt ddau amcan
statudol: gwarchod harddwch
naruriol a hyrwyddo mwynhad y
cyhoedd o'r ardal. I ofalu fod yr amcaion hyn yn cael eu gwireddu
mae Pwyllgor
i bob Pare. Mae 27 0 aelodau i Bwyllgor Pare
Cenedlaethol
Eryri - 14 aelod 0 Gyngor Sir Gwynedd, 4 aelod 0
bedwar cyngor dosbarth Gwynedd
(nid oes cynrychiolydd 0 Fen) ,
a naw aelod enwebedig gan yr Ysgrifennydd
Gwladol.
Mae rhan
fechan 0 blwyfLlanddeiniolen
0 fewn Pare Eryri (copaon Elidir fach
acElidirfuw~,a~anb~helaethoblwyfUanberis.Roeddycyn~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

gynghorydd Francis Jones

0 Lanberis yn
Dei Tomos 0 Nant

ac y mae'r darlledwr
enwebedig.
Beth yw pwrpas y Ddogfen
Yrngynghorol?
Mae i'r adolygiad polisi dri pwrpas.
Yn gynraf, mae'n cyhoeddi bwriad
Pwyllgor y Pare Cenedlaethol
1
gychwyn arolwg ar ci bolisiau. Yn ail,
mae'n canolbwynno sylw'r cyhoedd
ar ). rnatenon hynny sy'n effeithio
fwyaf ar y Pare Ccnedlaethol, ae yo
dylanwadu ar gynllunio a rheoli '1
Pare dros y pum mlynedd nesaf Ac
yn drydydd,
mae'n
symbylu
diddordcb yng ngwaith y Pare ae yn
annog y cyhoedd I gymryd rhan yn
ffurfio'r polisiau
Ond fel y dywedwyd eisoes, prin
yw'r amser sydd ar gael i'r cyhoedd
wneud hynny.

Pa fath bolisiau?
Mae'n rherdrwydd ar i'r polisiau
gadw at ameanlon statu dol y Parc.
Gyda hynny mewn golwg, y bwriad
Y'v darblygu pedair thema ar gyfer y
polisi arfaethcdlg.
Thema 1: HyrvJyddo tlrwedd
diwylliannol
unlgryw
Eryri
a
ehyfeirio mwy 0 adnoddau tuag at
gyfoethogi cymenad
diwylliannol
Eryri.
Thema 2: Creu ym'W'Ybyddiaeth
ddy1TIach 0 \\la1th Pwyl1gor y Pare
Cenedlaethol ac enrull cefuogaeth ac
)'lIllntranogiad y gymuned leol ym
mbolisi a rhaglenni'r Pare.
Thema 3: H)'I'W)'ddo polislau a
rhaglenni 'y gellir eu cynnal' na fydd
yn gwrdanJ a chymenad diwyUiannol

Is-gadeirydd pwyllgor y Pare
Peris yn un o'r naw aelod

ae amgyleheddol Eryri.
Thema 4: Meithrin eysylltiadau a
rhannu profiadau ag 'ardaloedd eraill
a warchodir' sy'n wynebu problemau
a phwysau tebyg i'r rhai sy'n wynebu
Eryri.
Yn 61 yr adolygiad, mae'r themau
hyn yn adlewyrchu gwledigaeth y
Pare Cenedlaethol - tgweledlgaech

sydd yn cadarnhau ymruiymtad
Puiyllgor y Pare Cenedlaethol i'r
gymuned leol ac i'r ddelfryd ehangach
diruieddu uledi 'u guarchod,'

°

Y Gymuned Leol
Un o'r swyddogaethau y mae'r Pare
yn galw amdanynt
yw'r hawl i
gynnwys 'buddiannau cymdeithasol ac
economaidd y gymuned leol' 0 fewn eu
strwythur. Fe! rhan o'r strwythur hwn
maent yn galw am bcdair math 0
gynhaliaeth - cynhaliaeth ecolegol
(sef
yr
amcaion
statudol)j
eynhaliaeth eeonomaldd - gwIleud
y defnydd gorau dros dymor hir o'r
adnoddau naturio a'r rhai 0 waith
dyn, er mv.yn cynnal, a gwel1a,
safonau
byw pobl. Cynhaliaeth
ddiwylliannoi - gwarchod ans3\.vdd
y
golygfeydd,
nodweddion
hanesyddol, iaith a thraddodiadau,
a'r cyfan sydd yn creu ardal unigI)'W.
Cynhaliaeth gymdei [hasol - cadw
cyf1eoedd i gymunedau 0 bob] fedru
byw a gweithio.
Eryri - lie arbennig i'w amddiffyn
J\I1ae'r ddogfen yn trafod nifer 0

CERC
GAREJ MINFFORDD, BETHEL
Ffon: 670451
Mae Garej Minffordd bellach yn rhan 0 gwmni garej teuluol sydd wedi
el sefydlu ers deugain mlynedd. Yma mae gennym welthdy trwsio,
bae MOT, a gweithdy peintio ac atgyweirio cyrff ceir. Rydym yn
cynnig y gwasanaeth gorau am y prisiau isaf posibl ac yn barod i
roi prtS ar unrhyw waith cyn ei ddechrau! Mae car benthyg j'w gael
am ddim bob amser!
Yma, ac yn y Gaerwen, Mon, mae gennym y dewis gorau, a'r rhataf
poslb. 0 gelr atl·law safonol. Yn ystod 1991 gwerthodd ein cwmni
dros ',000 0 geir ail-law - record ymysg y goreuon. Llwyddwyd i
wneud hynny am elw bychan a thrwy hysbyseb 0 ganmoliaeth o'r
na\\\ \'t \\a\\ tn\d tt\N'I h'lsb"sebu dtud me\Nn ~a~utau ne\N'Idd'.
Rydym yn llwyddo i tynd 0 nerth i nerth ac yn eich sicrhau chwi
ein cwsmeriald na fedrwch ein curo am brls na safon.

C IRCYMAU
CWMNI CYMREIG YN EDRYCH I'R DYFODOL
8

it RestoUQOnt

Llanberis 870203
Ar agor trwy'r flwyddyn ar
gyfer priodasau, dathliadau
bedydd, pen-blwydd a phob
achlysur arbennig arall.
Gallwn drefnu adloniant disgo a.y.y.b.
Bwydlen Bar a Restaurant
Cinio Oydd Sui
holiadur sydd ar gael gyda'r ddogfen.
Byddwch yn man 0 ddyfodol Pare
Cenedlethol Eryri.

Prosiectau sy' n Ymfalchio
yng Nghymru
Mae ffurflenni cais ar gyfer Gwobrau Tywysog Cymru
1992 ar gael yn awr. Gall cynllun gwobrwyo eleni, a
lansiwyd ddechrau Ebrill, edryeh ymlaen at weld
prosiectau amgylcheddol sy'n ymfalchio yng Nghymru,
lle nad oes cyfyngiad ac eithrio'r dychymyg.
Cynhelir y gwobrau gan Bwyllgor
Tywysog Cyrnru, sydd wedi ei seilio
yng Nghaerdydd ae a sefydlwyd dros
20 mlynedd yn 01, pan oeddent J'n
redwyr blaen grwpiau o'r fath.
'Rhodduiyd mwy adnoddau i meum
er ',1U!Y'1 denu rhagor i gylnryd rhan _~'n
y cynllun, a dtolch' 1 nauidd Dtbr
Cymru,' meddai
David
Cox,
Cyfarwyddwr
Pwyllgor Tywysog
Cymru.
'Bydd y beimiaid yn Chf.::I/,O am
ych_vdig bach 0 ddych)-"nyg ac ymdrech
ychwa,lego{ sy'n creu rhyuibeth' ILL huint
j'r cyffredin,' ychwanegodd l\11rCox.'
Mae enillwyr a phrosiectau yn y
gorffennol wedi alTll)"'W'lO
0 \\'eirglodd
flodau gwyllt a grey.·yd gan blant
}TsgoJ)tacluso is-dyfiant a diogelu
capel
hanesyddol
gan
gr\\'p
$cov,rtlaid, i'r gofal elthriadol dros
gynllunlo a thlrlunio ffatri ne\\')'dd
gan gwmni rhyngY\'ladol.
Y dyddiad eau ar g}'fer ecisiadau
elenJ yw Mehefin lSfed a rhaid
C\.vblhau prosieetau 0 fe\.\'Jl 18 mis o'r
dyddiad h\vn.
Bydd y panel beirniadu rhagbrofol
yn ymweld phob proslect C)'l1 f\1edi
1af, bydd y bcimiadu terf)nol yn
digwydd yr wythnos olaf ym Medl a

°

a

chyhoeddir
y canlyniadau
yn
Nhachwedd.
Gall unrhyw un sy'n dymuno
ymgeisio, neu sydd eisiau rhagor 0
fanylion
gysylltu
a swyddfa'r
Pwyllgor, sef 378 Srryd Fawr,

Bangor. FtOn: (0248) 353590.

Y STORFA
lLANRUG
(Richard a Meirwen
Williams)
Fron: Caernarfon 2790
Ar agor bob dydd
o/r wythnos at eich
gwasanaeth
Nid oes unrhyw ddl am
ddanton ordor i'ch cartret
yn ardol Uanrug.

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
Ar Agor
CANOLFAN CARPEDI

A

R

9-7pm
9-7pm Sadwrn
Argau
Sui a Mercher

Dewls eang 0
Welyau Sengi a Dwbl.
Dewis eang 0 '3 Piece Suites'.
Lleni 'Venetian' aLieni 'Roler'.
Gwaith Contract.
5,000 \\athen sgwfi\'

Q

ga\'~ed\

mewn stoc - allwch chi
fforddio prynu 0 batrymau?

WAUNFAWR 291

NADROEDD YNG NGHYMRU
Tra'n ymweld i mynwent Pistyll (Nefyn) ar ddiwrnod
poetb ym mis Awst gwelais wiber yn torheulo ar lwybr
concrit sy'n arwain at yr eglwys. Roedd ei phen yn y
gwair ae ni wyddai fy mod yno am wn i. Teimlwn yn
ddiogel rhag ei brathiad gwenwynig yn fy Wellingtons
uehel a mentrais roi pwniad iddi efo blaen fy meiro. Ond
arhosodd y wiber yn ei hunfan am funud cyfan cyn
llithro'n ddiog i stribedyn chwe modfedd 0 wair rhwng
y llwybr a'r wale Nis gwelais wedyn, roedd patrwm tywyll
igam-ogam ei chroen yn peri iddi ddiflannu yn y tyfiant.
Gall y wiber fod yn 11awer mwy
ymosodol.
Un diwrnod gwelodd
cyfaill i mi, Duncan Brown o'r
Waunfawr, gorff gwiber ar y ffordd,
wedi'i lladd gan olwyn cerbyd yn ei
dyb ef. Estynnodd
ei law i'w
chyfemad er mwyn archwilio'r corff,
ond yn sydyn cododd ei phen blaen
a'i frathu. Chwyddodd ei fraich a
threuliodd Duncan druan noson yn
yr ysbyry. Prin iawn yw achosion o'r
fath beth bynnag.
Y mae nadroedd
ymysg
y
creaduriaid
mwyaf
swil yng
Nghymru. Ceir dwy rywogaeth, sef
y wiber a'r neidr fraith. Ni Wyr neb
pa mar gyffredin ydynt na beth yn
union yw eu dosbarthiad Cymreig.
Digwyddodd llawer 0 golJi cynefin
yn yr harmer can mlynedd diwethaf
ac rnae'n debyg y bu gosryngiad yn
niferoedd nadroedd o'r herwydd. AI
61 gweld y wiber ym mynwent Pi styli
es ati i chwilio am gofnodion
nadroedd, ond sylwais mai prin iawn
oedd y wybodaeth amdanynt. Fy
mwriad
felly yw manteisio
ar
wybodaeth darllenwyr y papur hwn
i gasglu cofnodion (hen a newydd)
o nadroedd yng Nghymru, a cheisio
gweld a oes newidiadau amlwg wedi
bod. Gallaf wedyn fynd ati i
gyhoeddi'r eanlyniadau. Buaswnyn
fa1ch iawn 0 dderbyn
unrhyw
wybodaeih
gan y rhai hynny
ohonoch a ddaeth ar draws nadroedd
yng Nghyrnru. Hoffwn dderbyn y
wybodaeth ganlynol:

ydi hwn. Buaswn yn falch 0 dderbyn
gwybodaeth am y neidr ddefaid yn
ogystal.
Anfonwch
y wybodaeth,
os
gwelwch yn dda, i Gwyn Williams,
BrYII Awelon, Ffordd y Coleg,
Bangor, Gwynedd LL57 2AP.

Oysgwch vrru'r car gydag

V.V.o.

TRYDANWR

YSGOL YRRU
OFALUS

*

D

LLANBERIS

L

Ffon: Llanberis
871470

PRITCHARD
43 Glanffynnon

Cotractau Weirio Tai

LLANRUG
CAERNARFON 5112

Cawodydd Trydan
ac ati

Cymeradwyir gan yr Adran
Drafnidiaeth

CONCRO'R CEFN DU
Ddiwedd Ebrill cynhaliwyd y ras fynydd gyntaf 0 fewn
bro'r Eco: Un 0 gyfres 0 chweeh ras 'nos Fawrth' oedd
hon, cyfres a fu 'n hynod lwyddiannus y llynedd. Bwriad
y trefnwyr oedd eynnal cyfres 0 rasus gweddol fyr ar
ddechrau'r
tymor rhedeg mynydd, a gwobrwyo ar
sustem amser yn hytraeh na phwyntiau.
Mae'n
ymddangos yn gymhleth ar yr olwg gyntaf, ond mae
mathemategwyr 0 safon (!) ymhlith Y trefnwyr, ac yr
oedd pob rhedwr wedi ei fodloni ar y dull 0 sgorio y
llynedd. Colin Jones, Pontrug a Colin Donnelly,
Llanberis, dclaeth yn ail a thrydydd yn y gyfres y llynedd.
Tybed a gaiff bro'r Eco ei chynryehioli ymhlith y
buddugwyr eleni?

Roedd ras Cefn Du yn cychwyn 0
Lanberis, gan ddilyn y llwybr 0
Lainwen Uehaf i Dy Du, ac yna i
fyny trwy'r hen chwarel I Fwlch y
Groes - llwybr hynod 0 wlyb ar
brydiau. 0 Fwlch y Groes, anelu am
gopa'r Cefn Du, cyrl troi a charlarnu
i lawr y llethrau am Ddinas Ty Du
ae yn 611 Lanberis. Colin Donnelly
a Glwb Eryn oedd buddugwr 1'3snos
Fawrth, mewn arnser a 26 munud a
38 eiliad. Roedd Dafydd Roberts
(Hebog) a Dei Huws (Eryri) bran I
funud yn arafach yn ail a thrydydd.
Gwynfor Owen, Llanrug, ocdd yr
hogyn lIeol nesaf yn nawfcd mewn
29 munud. Roedd dros SO 0 redwyr
yn y cas, arwydd sicr fod y gyfres yn
boblogaidd a 11wyddiannus.
Mae tair 1'3sar 61 yn y gyfres Moel
Wnion, Llanllechid (Mai 12); Yr
srn, Trefor (Mai 19) a'r Foel Lus,
Penmaenmawr
(Mai 26). Yn y
eyfamser bydd cyfle i wyho (neu
redcg) mewn ras leol arall, gan fod
Ras Moel Eil io yn cael ei chynnal ar
Fai 9, gan gychwyn 0 Lwyn Celyn,
Uanbcns.
I'r rhai sydd
diddordeb rnewn
rhedeg rasus ffordd yn hytrach na
rhai rnynydd, mae dwy cas leol 0
fewn y rrus nesaf: Ras 10k Rhostryfan
ar Fai oed a Ras 10m Caernarfon ar

a

Fai 24ain.

\

*
ddelfrydol safle gnd map;
* manylum am y cynefin, e.e. ardaJ

eithinog, gwarr tal . . . a.y.y. b.
Hefyd ceir creadur tebyg iawn i
neidr, sef neidr ddefaid (slow uiorm)
, ond math 0 ennau goeg heb goesau

Green Bank
Stryd Fawr

* Gwasanaeth 7 diwrnod
* 0 ddrws i ddrws
* Control Deuol

* dyddiad

gweld y netdr os gellir ei
golio, 011d buasai'r jIwyddyn neu
hyd yn oed y ddegawd yn
dderbyruol;
y math 0 netdr a u>elwyd, e.e. gunber
neu neuir fraith os ydych yn stcr 0'1
rhyuogaeth;
y safle, mor fanwl a phosibl ac yn

w. H. JONES

POB LWC i'r plant air bobl ifane
o fro'r Eeo fydd yn eystadlu yn
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd
ym mis Mai. Gobeithio y cawn
adrodd am eich IIwyddiant yno yn
y rhifyn nesaf.

A

J

Rhs; o'r rhedwyr yn eyehwyn am Cefn Du.

.,. J.-.~ A.ttIJ A~/ l-.(),

RHAG HYSBYS lAD

~
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I DDVSGU
DREIFIO EFO

(Ysgol Yrru Rhiwen)
Ffoniwch

Bangor

364143

CYNGERDD BLYNYDDOL
LLEISIAU'R GWEUNYDD
yn Neuadd Bentref Rhiwlas
Nos Wener, Medi 25,1992
am 7 o'r gloch
8ydd elw'r noson at Gronfa Llinos Hat
Manylion pellach yn rhifyn nesaf o'r Eco
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Ynysoedd

;WAUNFAWR~
:

Ffon: 282 ~

Paentio a Addurno ~
~ Gwaith Atgyweirio ~IJ
~ 'Estimates' am ddim ~

1,1'

..

I)..,," ~ ~

i)..,1tiJ·

/J-...

I~

9

,
Faint
Faint
Faint
Faint

0

0
0

GAN
LUNED MAIR

a

6?
D?
O?

0

WYN: Gweinyddl Gweinyddl
Mae yna bry' yn y pwdin 'mal
GWEINYDD: Peidiwch
gweiddi mar uchel neu mi fydd
pawb yn y lie yma eisiau unl
DEL: Dydy fy fflachlamp i ddim
yn gweithio.
BETHAN: Falla na'r batri sydd
wedi rhedeg allan.
DEL: Na, ma' nhw'n dal i fad
yma!

?•

IFAN: Mae'nr rhaid fad y bobol
sy'n byw drws nesaf i ni yn
sobor a dlawd
EIFION: Beth wnaeth i ti
feddwl hynny?
IFAN: Byddai'n werth i ti weld
yr helynt a'r ffwdan oedd yno
pan Iyncodd y babi geiniog
bore ddoe.
MALWODEN DDU: Wyt ti' n
cael trafferth i wneud
penderiyniad?
MALWODEN FROWN: Wei,
yndw a nac ydw!
MIG: Mae'r 'sgidiau newydd
'ma yn brifo fel coblyn I
MOG: Pa ryfedd - dydy nhw
ddim ar y traed iawnl
MIG: Does gen i ddim traed
arall!
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BETH YW ENWAU'R SIAPIAU YN Y LLUN
GYFERBYN?

TIPYN0 DD~

Pertion dawnslo gwerin dan 10 a dan 12 oed Ysgol Gynradd Llanrug fydd
yn eystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Rhuthun. Pob Iwe
blantos.

CO LEG PRIFYSGOL GOGLEDD CYMRU
Adran Efrydiau Allanol

Ysgol Undydd
HANES LLEOL
LLANBERIS
DYDD SADWRN, MEHEFIN 6, 1992 am 9.30 a.m.
YN AMGUEDOFA'R GOGLEDD, LLANBERIS
Siaradwyr:
JOHN LL. WILLIAMS
9.30
Y Rhufeiniaid a Hafod Lydan

FEDRWCH CHI 0000 0 HYD IDDYNT, A
PHEDWAR slAp ARALL HEFVD, YN Y
SGWAR GEIRIAU YMA?

11.00
Rha;

12.00
2.30
3.30

0

•

MARY VAUGHAN JONES
Nstutieethwvr Cynnar Ardal Llanberis

DAFYDD WHITESIDE THOMAS
Hanes Cychwyn Band Pres Llanrug
W. ALISTER WILLIAMS
Hugh Rowlands, \I.e.
EDGAR WYN PARRY
Y Parchedig Peter Bayley Williams

I sicrhau lie cysylltwch a Mrs Nerys Hague, Adran Efrydiau Allanol,
G.P.G.C.,Bangor LL57 2DG erbyn 23 Mai 1992. Dylech amgau'r
ffi 0 £3.50 gan wneud sieeiau yn daladwy i 'G.P.G.C:

RHODDION

ENW:

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

CYFEIRIAD:

OED:,

_

_

BETH AM GREU LLUN O'R SWIGL YMA.
BVOO GWOBR I'R UN GORAU.
ANFONWCH EICH CYNNIGION I:
LLEIFIOR, FFORDD VR ORSAF,
LLANRUG.

Cydnabyddir
y
rhoddion
canlynol yn ddiolchgar:
£5.50: Mrs McCarthy, Lerpwl.
£5.00: Mrs I. Williams, Morfa
Bychan; Mrs G. M. Jones, Dalar
Deg, Llanrug;
Mrs Ellen
Williams,
2
Y
Bwthyn,
Deiniolen; Mrs Nan Williams,
Uandudno; Mr a Mrs G. S.
jones, Gwynant, Nant Peris.
£3.50: M.rs Williams, Corby; Mrs
Evans-Munro, Corby; Mrs B.
Williams,
Caergybi;
Mr
Rowlands, Little Sutton; Mrs
Griffith, Caerhun; Mr Alun
Williams, Waunfawr; Mrs Helen
Francis, Caer; Mrs B. Williams,
Bishop Auchland; Mr O. jones,
Llangefni; Mrs Sidebotham,
Stockport.
£3; Mrs Ruth jones a'i dwy ferch,
Mrs Carys Williatns, Coed y
Glyn, Uanberis a Mrs Carol
Torr, Marteg, Uanberis; Teu1u
Uys Myfyr, Deiniolen.
£2.50: Mrs S. O. Edwards,
Uanrug.
£2: Mrs Enid Jones, Tal-y-sarn;
Meryl a Stephen, 10Stryd FaW1',
Deiniolen Marl a Billy, 6 Ffordd
Deiniol, Deiniolen; Mrs Ann
Evans, Bron Eifion, Stryd
Goodman, Llanberis.

PWVSIG
MAE ANGEN GOHEBWYR
NEWYDD AR GYFER
CEUNA'NT A DINORWIG.

05 HOFFECH
GYNORTHWYO'R ECO
DRWY LENWI'R DDWY
SWYDD BWYSIG YMA
GOfYNNIR I CHWI
GYSYlLTU A:
Hefin Jones
Pant Mwyn, Llanrug
(Caernarfon 3838)
neu
J. E. Williams
Alit Riwth, Llanrug
Diolch ymlaen lIaw am bob
cymorth.

11

CEUNANT
Gohebydd: Gwenno
Morwel (Waunfawr

Parri,
321)

Am Wasanaeth
Fframio Lluniau
Tystysgrifau
Tapestri

Bedydd: Pnawn Sui, Ebrill 5ed,
bedyddiwyd
Gareth leuan, mab
Gwenno a Keith Doyle, Bethesda.
Gwasanaethwyd gan y Parch John
Morris.
Llongyfarchiadau
i Einir Parri,
Morwel. ar ei hapwyntiad
fel
athrawes
yn Ysgol y Gelli,
Caernarfon. Bydd yn dechrau ar ei
swydd newydd ym mis Medi.
Croaso i Tristan Larsen, Bodafon,
gwerthwr newydd yr Eco yn y
Ceunant.
Diolch I Efan a Helen Parri a'r teulu
a fu'n gwerthu'r Eco yn y Ceunant
ers y rhifyn cyntaf yn Chwefror
1976.

am brlslau rhesymol

ELWYN
PRITCHARD
Pare Padarn, Llanberis
Ar agor Llun - Gwener
10.00 - 3.30
I gysylltu tu allan i'r oriau
hyn ffoniwch

Llanberis 870922
neu Bangor 351427
Ysgol newydd Ien-v-Coed, Penisarwaun, ar fin bod yn barod l'r plant e't
gymuned.

GAIR GAN DELYTH

• • •

Wei, sut mae'r hwyl yn yr hen wlad ar y funud? lawn
gobeithio, er fod y tywydd yn 61 be' dwi'n glywed yn
eithriadolooer. Gwahanol iawn i'r tywydd yma mae'n
rhaid dweud - gan nad oes diferyn 0 law wedi disgyn
ers deufis bellach.
gwair yn felyn ym
rnhobman a'r dwr yn brysur troi'n
frown. Mae'r fforestydd o'n cwmpas
ar dan yn ddyddiol, ac ogla mwg
dros y lle bob bore. Dim glaw tan 0
leiaf tis l\t\al/Mehefin medda nhw!
Mae bywyd yn yr ysgol mor brysur
ag enoed, ond rnae'r nosweithiau
rhieni drosodd rwan, yn ogystal a'r
holl adroddiadau! Profiad gwahanol
oedd sgwennu'r cyfan yn Saesneg a
nhrwyn 1 yn y geiriadur yn bur amll
Mae llawer 0 ddathlu wedi bod
yma 'n ddiweddar
gan gynnwys
dathhadau
Iliwgar
Blwyddyn
Newydd y Tsieruaid,
diwmod
Ccnedlacthol
Brunei, a dechrau
Ramadan wrth gwrs. Chawn ni ddim
bwyta nae yfed yn gyhoeddus am fis
cyfan, ond ar 61 dweud bynny, mae'r
Mwslemiaid yn gorfod llwgu drwy'r
dydd [an rnae'r haul yn machlud.
Bum drosodd 1 Lirnbang, Sarawak
y dydd o'r blaen, ac fe dreuliaid
ddiwmod cyfan mewn 'Ionghouse'.
Profiad arbenmg a dweud y lleia', ac
fe ddysgai lawer am eu ffordd 0 fyw.
Ntd Mwslemiaid oedd y trigolion
ond Cristnogion gan eu bod yn
perthyn i'r llwyth 'Iban', Pawb hefo
croes ar ddrws eu rY, ac ambell un
efo addurniadau Nadolig ar hyd y
Mae'r

nenfwd! Dw I wedi cacl gwahoddiad
i fynd )'001 arynt ar Fehefin yeyntaf
i ymuno mewn dathliad arbennig dawnsio a chanu drwy'r nos! Mi fydd
yn brofiad gwahanol iawn, ond yn
anffodus rnae'n ddiwrnod ysgol! Ta
waeth, dwi'n siwr y gallaf ymweld a
hwy ar ddiwmod arall.
Mae yna 500 0 bobl yn byw yn y
'longhouse' arbennig yma, ae yr
oedd yn rhaid cael caniatad gan y
pennaeth cyn rynnu'r camera allan!
Roedd y 'rY' yn swnllyd iawn, gyda
phlant 0 bob oed yn rhedeg ar ein
holau, y cwn yn cyfarth, a'r oedolion
(y merched) yn cogiio, magu, neu 'n
gwneud rnatiau. Doedd dim modd
cyfathrebu'n eiriol yn hawdd iawn,
gan nad oedd dim Saesneg
ganddynt, ar wahan i un bachgen
ifanc o'r enw johaari, a'r unig eiriau
Maleg sydd ar fy ngwefusau i yw
'diolch, 'dau stamp os gwelwch yn
dda', 'stryd', 'da iawn' a 'perygl'!
Roedd y crY' yn Ian lawn ae roedd
pawb yn ymddangos fel eu bod yn
cydfyw yn hapus lawn.
Son am y fforestydd ar dan roedd 'na fflarnau anferth reit ill
allan i'r Ile dwi'n byw y dydd o'r
bJaen, a'r dynion tan wnhi'n brysur
yn ceisio diffodd y ffiamau. Doedd

Cefnogwch
•
eln
Hysbysebwyr
'na fawr 0 ddifrod dim ond ogla drwg
am ychydig oriau.
WeI, mae'r ysgol yn cau am
bythefnos ymben ychydig ac rydw i
wedi trefnu mynd i Java a Ball am
wyliau bach efo cy-athraws sy'n dod
o Landudno. Cewch glywd am hynt
a helynt y ddwy ohonom y mis nesaf,
felly, tan y tro nesaf Hwyl,
DELYTH

Am bob math 0
WYDR wedi'j
DORRI, DDANFON
NEU EI 0500.
cysylltwch
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Camelot,
PENI5ARWAUN
FfOn: Llanberis 871144

COLOFN NAWDD
CYMDEITHASOL
Rydym eisoes wedi son am ddau
fudd-dal newydd sy'n cychwyn ym
mis Ebrill eleni, sef Lwfans Byw i'r
Anabl (Disability Living Allowance),
a Lwfans Gweithio
i'r Anabl
(Disability

Working

Allowance).

Mae newidiadau erail hefyd yn dod
I rym
yn Ebrill; rheolau sy'n
ymwneud ag oriau gwaith ar gyfer
Credyd Teulu (Family Credit) a
Chymorthdal
Incwm
(Income
Support).
O'r 7fed 0 Ebrill gellwch wneud
cais am Gredyd Teulu os ydych
cnwt. tieu eicti partner, yn gweithio
am 16 awr neu fwy yr wvthnos.
Mae hyn yn leihad 0 wvtn awr yn
y nifer 0 oriau yr oedd rhaid eu
gweithio cyn Ebrill.
O'r un dyddiad ni ellwch, fel
tneot, hawlio Cymhorthdal Incwm
os yw nifer yr orieu yr ydych cbwi,
neu eich partner, yn weithio yn 16
neu fwy. l'r rhai ar Gymhorthdal
Incwm ac yn gweithio rhwng 16 a
24 awr yr wythnos cyn 7fed Ebrit',
mae trefniadau arbennig i sicrhau
na fydd y Cymhorthdal Incwm yn
darfod
oherwydd
y rheoleu
newydd.
Os ydych angen ychwaneg 0
fanyfion neu becyn cais am Gredyd
Teulu, ffoniwch Llinell Ddi-dal Adran
Nawdd Cymdeithasol
ar 0800
289011. Mae'r a/wad yn rhad ac
am ddim, ac fe gewch gyngor ar
unrhyw fater ara/I yn ymwneud 8
Nawdd Cymdeithasol os mynnwch.

Y SGWAR,
LLANRUG

BRYN Y CHWILOG, BETHEL
Ffon: Portdinorwig (93) 670325

* Sgaffaldiau ar gyfer jobsus
* Prisiau cystadleuol
* Ffoniwch i gael estimate yn
rhad ac am ddim
12

J.M.
JONES
A'I FEIBION
GWAITH
CERRIG

BEDDAU

Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol,
Cerrig 0 bob
math ar gael.

Ffcn:
Caernarfon 2898
(dydd)
Caernarfon 76285
(nos)

GWASANAETH NEWYDD AR
GYFER GOFALWYR
Ddydd Gwener, 20 Mawrth 1992,lansiwyd gwasanaeth
newydd ar gyfer Gofalwyr yng Ngwynedd. Gwasanaeth
teleflOn yw 0 dan yr enw 'I.linell Gofalwyr Gwynedd',
ar gael ar (0248) 371010. Y mae hwn yn
wasanaeth cyfrinachol, yn cael ei weithredu gan Ofalwyr
proffesiynol sydd yn barod iwrando. Y mae'r gwasanaeth
ar gael rhwng 5 y prynhawn hyd at 9 y bore dilynol trwy'r
wythnos, a phedair awr ar hugain dros y penwythnos.
Os ydyeh yn gofalu gartref am
rhywun eiddil ae mewn oed, rhywun
sydd yn wae1 yo gorfforol neu yn
feddyliol, neu rhywun rnethedig,
ieuaine neu hen, pwy bynnag ydyeh
yr ydyeh yn 'Ofalwr', Yng
Ngwynedd y mae oddeuru 6,000 0
bobl fel chwi, i gyd yo edryeh ar 61

rhywun gartref
Mae'n
debyg
fod gennyeh
deimladau cymysg am eieh bywyd
bob dydd. Yn ddigon posib, yr ydych
yo pryderu am y person sydd dan
eieh gofal. Ond yn sicr, ar brydiau,
byddweh yn teimlo yn flin gyda
theimladau eymysglyd ae yn cael
eich cymryd yo ganiataol a bod eich
bywyd eieh hunan ar goll. Hwyrach
eich bod yn gobeithio ymdopi yn
well, gyda mwy 0 wybodaeth.
Hwyraeh eieh bod yn poeni am eich
iechyd, neu yn teimlo yn unig ac yn
meddwl nad oes neb yn mynd uwy
yr un peth a ehwi. Nid ydych ar ben

CWLWM
(yn ystod Rhyfel y Gwlff)
Yn ddwyflwydd oed fe gofiai mam

Y dillad du a'r dagrau;
Am dad 'di 'mynd at Iesu Grist'
Nr 'rhwyg 0 golli'r hogiau '.
Blynyddoedd wedyn, wedi'r drin
Fe gadamhawyd y fIeithiau Am gynllun bIer Galipoli
A'r cyrtr ar draeth yn ddarnau.
Mewn bocs y rhoddwyd medals pees
I gofio'r tad, prin welodd Gan roddi parch i'r teulu bach,
Cans hwn 'ei 011 a roddodd',

eich hun, y mae Uawer
yr un sefyUfa.

0

bob! yn

Menter rhwng Cyngor Gwlad
Gwynedd,
gofal
'Crossroads',
Cyngor
Henoed
Cyrnru,
Gwasanaethau
Cymdeithasol
Gwynedd
ac Awdurdod
Iechyd
Gwynedd yw hon. Derbyniodd
y
llinell nawdd 0 £1,500 oddi wrth BT
a dywedodd Geraint Jones, Rheolwr
Cenedlaethol BT yng Nghymru: 'Yr
ydym yn falch 0 gefnogi'r [enter newydd
yma, sydd yn addas iaum i thema ein
rhaglen matenon cymunedol y Jlwyddyn
yma. Credaf y bydd y ffauh i n1 gefnog:
"Llinell Gofaluiyr Gwynedd" yn
galondid i gannoedd 0 Ofaluiyr trwy
Wynedd,'
Os am fwy 0 wybodaeth, neu eich
bod a diddordeb mewn gwirfoddoli,
cysyllrwch, os gwelwch yn dda, a

Mari Boyle, Cynllun Cynnal
Gofalwyr. FfOn: (0248) 370791.
<Mae dad 'di mynd at Iesu Grist'
Oedd eto yr esboniad,
A minnau'n gwenu yn fy nghot
Yn ddwyflwydd ocd ddi-deunlad.
Agorwyd eto'r bocs bach peen,
Ac ychwanegwyd tlysau Ond fel y caewyd clo y gist
Cynyddu wna'r cwestiynau.

Ni welais 'rioed fy nhaid - na'm tad
Ond am ychydig ddyddiau;
Ond straeon pentref mynnai'n gryf
Y rbaid 0 wisgo'r lifrau.

-~-----------------~ CAEATHRO
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Mrs Beryl Roberts, Erw Wen.
FfOn: C'fon. 3536
Cydymdeimlad: Bythefnos yn 01
daeth y newyddion trist bod gwr
ifanc 0' r pentref, a fu mewn coma ers
dwy flynedd ar bymtheg wedi
damwain ar y ffordd fawr, wedi
marw. Nid oedd John Ellis Pritchard,
neu John EI fel y'i gelwid yn y
pentref. wedi gwella 0' r coma y bu
ynddo ers y ddamwain. Wedi'r
ddamwain bu ymdrech fawr yn y
pentref i godi arian i'w alluogi i
ymweld a'r Unold Oaleithiau, lie y
derbyniodd driniaeth mewn ysbyty
yn Philadelphia. Byth er hynny
gofalwyd amdano gan ei neni yn 8
Bryn Gof. Mae'r pentref
yn
cydymdeimlo gyda'r teulu yn eu
coiled.
Pob Iwe i blant y pentref sy' n cymryd
rhan yn Eisteddfod Genedlaethol yr
Urdd.
Dymuna Beryl ae Eric Roberts,
Gerallt, Erw Wen, ddiolch yn tawr i'w
holl deulu a chyfeillion am y cardiau
a'r anrhegion a dderbyniasant ar
achlysur eu Priodas Arian.

MAE'R

SAMARIAID
YN GWRANDO,
YN ABBEY ROAD

CIGYOO
LONDON HOUSE

LLANRUG
Ffon: Caernarfon 3574
PEN CIGYDD Y FRO
Yr Wyn lIeol mwyaf blasus
Selsig cartref, cigoedd parod
i'w bwyta
Archebion ar gyfer y rhewgist
MYN NWCH Y GORAU
DEWCH ATOM Nil

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

Emyr Jones
PlYMAR A
PHEIRIANNYDD
GWRESOGI
CynnaJ Boileri nwy,
olew, tanwydd solat
a thredio peipiau

44 Glanffynnon

LLANRUG
Caernarfon 3513

BANGOR
354646

CABS LLANRUG

Ax Tumbledown a Goose Green bell
Ymestyn wna'r traddodiad Ae ychwanegwyd at y bocs
Atgofion 'erchyll brofiad'

Rwyf heno mewn anialweh eras
,Mhen chwarter canrif, wele ddyn
Heb ddysgu dim o'r gwersi,
A myned aeth er newydd Wr
I heno grym y Nazi.
Ar 61 y capel, rhyw bnawn Sui
Daeth cnoc y ddieithr swyddog;
A darn 0 bapur yn ei law A geinau gwag gweinidog.

Yn disgwyl am yr alwad
Ai dros fy ngwlad rwyf ar y ffin?
Ai gelyn yw'r Iraciaid?
!vtae'r clwm fihraraidd
Fu'n rhedeg trWy y reulu;
Yn crogi hcno uwch fy mam
Mewn gweddi uwch ei gwely.

C'fon 5951

Prisiau cystadleuol
Gwaith contract
pell ac agos

RlCHARD UW'YO j01'\ES

Am waith
PEINTIO, ADDURNO
a man atgyweirio oddi mewn
neu tu allan am bris rhesymol
cysyllter ag

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

17 BRYN TIRION

BVSIAU ARFON

PENISARWAUN
Fton: LLANBERIS 872421

LLANRUG
(Eric Morris)

Ffon: Caernarfon 5175 77858
13

Plaid Cymru: Orolch i bawb am
gefnogi'r Ocsiwn Addewidion yn y
Ganolfan. Gwnaed elw sylweddol i'r
gangen.
Mae'r
gangen
wedi
ysgrifennu i ddiolch I Kirk Emery a
Neil Thomas 0 gwmnl arwerthwyr
Bob Parry am eu cyfraniad arbennig
i Iwyddiant y noson.
Genedigaeth: Llongyfarchiadau i Ann
a Dean Clark, Rhes Eilian, ar
enediqaeth eu mab bychan, Dewi,
wyr bach i Grace a John Dawson,
Bro Waun, a gor-wyr i Mrs G. Jones,
Stad Tref Ellian.
Cathlu
Pen-blwydd:
Dath lodd
Katherine Williams, Garddelen, el
phen-blwydd
yn
18
oed.
Llongyfarchiadau
mawr a phob
dymuniad da i chi I'r dyfodol.
Adref o'r Ysbyty: Dymunwn well had
buan i Mrs Ann Jones, Haulfryn; Mrs
G. Roberts, Bryn Golau a mrs
Nesfleld, Bryn Argoed, bu'r dair yn
yr ysbyty am gyfnod.
Anfonwn
ein cofion cynhesaf
hefyd at Mrs Parry, Clydfan; Mrs
Morris leWIS, Tv Newydd a Mr Glyn
Williams, Tref Eilian sydd yn yr ysbyty
ar hyn 0 bryd.
Dymunw wellhad buan I Telor
Iwan, Afallon, ae Andrew Davies,
Hafan. Cyfarfu'r ddau a damweiniau
yn ddiweddar.
Cydymdeimlo:
Anfonwn
ein
eydymdeimlad dwysaf
Mr Tom
Griffith, Olwen, Helen a teulu Tyn-yrOnnen yn eu profedigaeth drist 0 golli
priod, mam a nain dyner iawn, ac
hefyd at Mrs Catherine Jones, Crud
yr Awel yn ei phrofedigaeth 0 golli ei
chwaer.
Diolch: Dymuna Tom Griffith, Olwen,
Helen a theulu Ann Wyn ddiolch 0
galon i berthnasau,
cymdogion,
ftrindiau a'i chyn-gydweithwyr yn y
Swyddfa
Amaethyddol,
am bob
arwydd
0
gydymdeimlad
a
ddangoswyd
tuag atynt yn eu
profedigaeth 0 golli gwraig, marn,
nain a ehwaer annwyl iawn.
Diolch
am y Ilu cardiau,
ymweltadau a galwadau ff6n. Diolch
arbennig i'r meddygon teulu, nyrsus
cymunedol a Hospis yn y Cartref am
eu gofal tyner.
Diolch hefyd i'r Parch Canon Barry
Thomas am ei ffyddlondeb
a'r
gwasanaeth angladd.
Diolch i bawb a gyfrannodd tuag
at y swm 0 dros £1,000 er cof am
Ann - rhennir yr arian rhwng
Meddygfa Waunfawr a Hospis vn y
Cartret.
Sgio: Derbvruodd y Cyng Eurig Wyn
£60 0 roddion gan bentrefwyr i
gynorthwyo gyrfa sglo ryngwladol
Michael Wroe.
Dywedodd y Cynghorydd Wyn ei
fod yn ddiolchqar i bawb am y
rhoddion. Mae wedi cyflwyno'r arian
i Michael Wroe, gan ddymuno'n dda
iddo yn ei yrfa.
Merched y Wawr: Cafwyd cyfarfod
drddorol 0 Ferched y Wawr ar nos
lau, Mawrth 26, pan gafodd rhai
aelodau gyfle I son am ddylanwad eu
hardaloedd genedigol arnynt. Bu Mrs
Ceri owens vn siarad am ardal
Eifionydd, ac yna bu Mrs Cadi Jones
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WAUNFAWR
Mrs Nan Roberts,

,S

Waunfawr

•

J

Llongyfarchiadau i'r tim pel-rwvd
dan 15 oed a ddaeth yn bencampwyr
Sir Eryri, drwy guro Llanrwst 3-2,
mewn cystadleuaeth ym Mhwllheli
yn ddrweddar. Aeth y tim ymlaen i
Aberystwyth i gynrychioli'r pentref
a'r Sir yn chwaraeon yr Urdd.
Daethant yn ail i Ddinbyeh yn y
gystadleuaeth
honno, wedi curo
Llanbrynm eir, Merthyr, a Chrymych.

Da iawn chi genod - dalrwch ati.
Diolch yn arbennig I Anti Carys ac
Anti Christine am hyfforddi'r tim.
Dymuna Anti Christine ac Anti Carys
ddiolch i genod y tim am eu
hvrnroddiad drwy'r flwyddyn ac am
y tariannau a gawsant yn anrheg.
Cynhelir cyfarfod 0 bwyllgor yr
Urdd ar nos Fercher, Mai 20, yn y
Ganolfan am 6.30 o'r gloch.

yn sgwrsio am ardal Mynytho.
Llywyddwyd y noson gan Mrs Mary
Vaughan Jones a diolehwyd
i'r
siaradwyr
gan Mrs Nan Huws
Roberts. Enillwyd y raffl gan Mrs
Catherine Jones, Bryn Derwen. Ar
ddechrau'r noson talwyd teyrnged i
un o'n haelodau ffyddlon a fu farw'n
ddiweddar, Mrs Ann Wyn Griffiths,
Ty'n-yr-Onnen.
Bydd y cyfarfod nesaf ar Ebnll 3D,
pryd y bydd Mr Ceri Williams yn
siarad ar 'Mynyddoedd
Ddoe a
Heddiw'.
Yr Ysgol Feithrin:
Cynhaliwyd
cyfarfod blynyddol Cylch Meithrin a
Cylch Tl a Fi, Waunfawr, yn y
Ganoltan ar nos Lun, Ebrill 6. Cafwyd
crynodeb
0
ddigwyddiadau'r
flwyddyn flaenorol gan swyddogion
1991/92. Etholwyd y canlynol yn
swyddogion
am 1992/93
llywydd: Mandy Williams, 5 Ael y
Bryn; Is-lywydd: Janet Grlesley, Pen
y Berth; Ysgrifennydd: Liz Daniel, 8
Stad Tv hen (Ffon: Waunfawr 485);
Trysorydd: Shirley Parry, 8 Pant y
Waun; Is-drysorydd:
Vernonica
Owen, Cil-y-Mynydd.
Os
oes
gennyeh
unrhyw
awgrymiadau ynglyn A thrip y Cylch
Meithrin cysylltwch a'r ysgnfennydd.
Mae'r ysgrifennydd yn awr yn derbyn
enwau plant sydd am fynychu'r Ysgol
Feithrin ym mis Medi eleni. Os am
gadw lie j'ch plentyn, eysylltwch a
Liz Daniel ar Waunfawr 485.
Yr Ysgolion Sui: Ymunodd Ysgolion
Sui y pentref yn ddiweddar i anfon
timau i gynrychiol Waunfawr yn y
chwaraeon pel-droed 5-bob-ochr a
phl1!l-rwyd 7-bob-ochr a gynhaliwyd
ym Mangor.

Llongyfarchiadau i'r tim pel-rwyd
dan 14 oed am Iwyddo i gyrraedd y
rownd derfynol. Yn anffodus colli
wnaethant 2-1 yn erbyn Llanrug.
Cyrhaeddodd y tim p~l-droed dan
11 oed y rowndiau eyn-derfynol, ond
yna colli wnaethant hwythau.
Diolch i bawb a gymrodd ran yn y
chwaraeon, beth bynnag fu hanes eu
tim a diolch i'r lIu 0 rieni am gludo'r
plant.
Oiolch yn arbennig i Christine
Davies, Hafan, a Carys Jones, Tref
Eilian, am hyfforddi'r timau p~l-rwyd
ae I Gary Davies, Hafan, am
hyfforddi'r timau pel-droed,
Yr Urdd: Cafwyd nosweithiau 0
chwaraeon i gloi'r tymor yng ngwmni
Carys, un 0 weithwyr swyddfa'r
Urdd, ar Ebrill 1, ae yng ngofal
Heulwen Jones, Heulwen Huws ac
Ann Alfryn ar Ebrill 8.
Diolch I bawb a 9yfrannodd o'u
hamser i'n galluogi i gynnal y
cyfarfodydd drwy'r gaeaf.
Taith y BeganTfs i Fryslan: Odeehrau
rms Mawrth bu'r Beganifs mewn
gwyJ roc ryngwladol I ieithoedd
lIeiafrifol yn Uteinvock yn Frvslan. Yn
gwmni iddynt roedd y cwmni teledu
Criw Byw ac 'roeddynt yn cael eu
ffilmio gydol y daith. Efallai ich! weld
y rhaglen ar y teledu ar yr ail 0 Ebrill.
Tra yn fryslAn hetyd buont yn
gwneud fideo I 'Svth '92'
Cynhelir Cyfarfod Cyhoeddus yn
y Ganolfan nos Fercher, Mal 20 am
7 0' r gloch. Croeso cynnes I unrhyw
riant neu aelod o'r cyhoedd sydd
diddordeb yn yr Urdd ac yn adran
bentref y Waunfawr.
Llwyddiannau
Cerddorol:
Bu' r
canlynol yn llwvddiannus
mewn

Dewch am wledd ym

ar Ian Llyn Cwellyn lie
diddorol, gwahanol, braf

BETWS GARMON

ac am baned 0 goffi a theisen hufen
mae croeso i deuluoedd a phlant yn

Ffon: Waunfawr 243

CAFFI'R BWTHVN

14

Pantafon,

.~

m MWYTY'R PYSGOTWR
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arholiadau cerddorol. Ffliwt, gradd 3:
Heledd Elfryn, Coed Gwydryn gydag
anrhydedd; piano, gradd 3: Krlsty
Jones, Cynefin a Bethan Cadwaladr,
3 Glyn Afon. Ysqol Guildhall 0 Gerdd
a Drama, rhagarweiniol - Aled Rhys,
Pen-y-graig (gydag anrhydedd).
Llwyddiant ~jsteddfodol: Bu amryw
0' r pentref yn IIwyddiannus mewn
gwahanol
gystadlaethau
mewn
eisteddfodau 0 amgylch yr ardal yn
ddiweddar. Llonqvfarchiadau ichi i
gyd ac yn arbennlg I Myra Turner a
gipiodd y brlf wobr adrodd mewn
dwy eisteddfod ar yr un noson.
Dioleh: Dymuna Irene Roberts, Pant
Teg, ddiolch yn fawr iawn i'w
chymdogion a'i chyfeillion am eu
caredigrwydd
iddt yn ystod yr
wythnosau diwethaf yma.
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Ann Pleming, Oolwen,
B Nant Ffynnon.
Ciolch: Dymuna Mrs Alice S. Jones,
Gwynant, Nant Paris, ddiolch am bob
arwydd
0
garedigrwydd
a
ddangoswyd tuag ati tra yn Ysbyty
Gwynedd yn ddiweddar.

ones
Peiriannydd
Gwres Canolog
a Plymio

4 Bryn Eglwys
PENISARWAUN

Ffcn Llanberis
871047

Gosodwr
carpedi a phob
math 0 loriau

Cil-y-Mynydd
WAUNFAWR
Ffon:
Waunfawr 552
I drin a thrwsio
pob math 0
beiriannau gwn'io

MENAI SEWING
MACHINE CENTRE
40 Stryd Fawr
PORTHAETHWY
Ffon: (93) 714043
neu
Caernarfon 4520
edau,nodwyddau

ac ati mewn stoc

CWM-Y-GLO
Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. Ff6n: 872275
---~--------------------------------

Bedydd: Nos SuI, Ebrill 12,yn Eglwys
Sant Gabriel, gyda'r Rheithor, y Parch
Peter Pritchard yn gwasanaethu,
bedyddiwyd Anest Mair merch fach
Avril ac Eifion Jones, Glan-y-don.
Cymanfa'r Annlbynwyr: Dydd SuI,
Ebrill 12, cynhaliwyd y Gymanfa yng
Nghapel Jerlwsalem, Llanberis.
Cyrnerwyd y rhan agorladol yng
ngwasanaeth y plant yn y pnawn
gan Mr H. R.Jones, Llanberis. Thema
elen oedd 'Helpu', a ehymerwyd rhan
gan blant eglwysi Jeriwsalem, Bosra,
Nant Padarn ac Ebeneser.Diolchwyd
i'r plant, i'w hathrawon ac i'r
cyfeilyddion am waith canmoladwy
iawn, hefyd i'r arweinydd Mrs
Annette Bryn Parri, ae i'r organyddes
Mrs Hefina Jones gan Mr H. R.
Jones.
Yng nghyfarfod yr hwyr cymerwyd
y rhan agoriadol gan aelodau eglwys
Jeriwsalem.
Croesawyd
yr
arweinydd gwadd, Mr J. Griffiths,
arweinydd
Cor Meibion Dinas
Bangor, i'r unawdydd Mr Gareth
Rowlands, a rhai 0 aelodau'r COram
ymuno ni gan Mr Bert Thomas. Yr
organyddes oedd Mrs Heflna Jones.
Diolchwyd i bawb am eu cyfraniad i
Iwyddiant
y Gymanfa gan Mr
Thomas.
Undeb y Mamau: Cynhaliwyd
cyfarfod i'r aelodau yn yr Ysgol
Gymuned ar nos Fawrth, Ebrill 14.
Dechreuwyd y cyfarfod trwy weddi.
Croesawyd Mrs Marjorie Roberts yn
01 i'r cyfarfod gan ddymuno gwellhad
buan iddi ar 01 cael triniaeth yn
Ysbyty Gwynedd
y flwyddyn
ddiwethaf. Cafwyd adroddiad gan
Mrs Taylor am y pwyllgor
a
gynhaliwyd
vrn Mangor ar 19
Mawrth. Cynhelir Gwyl Ddeoniaeth
Undeb y Mamau yn Llanidloes ar 3
Mehefin. Croesawyd y wraig wadd,
Mrs Pat Wright, gan Mrs Taylor. Yr
Wythnos Sanctaidd oedd pwne Mrs
Wright
a chafwyd
trafodaeth
ddiddorol iawn. Yn gofalu am y
lIuniaeth roedd aelodau Cwm-y-glo.
Diolchwyd i Mrs Wright, ac am y
lIuniaeth gan Mrs Joyce Ransom.
Rhoddwyd y raffl gan Mrs H. Orritt
ac fe'i henillwyd gan Mrs 0, Pierce.
Bydd y cyfarfod nersaf ar nos Lun,
Mai 11, yn Hafan Elan, Llanrug. Y gwr
gwadd fydd Mr Derek Wiggett.
Clwb Pobl y Cwm: Ar Fawrth 19
daeth un 0 westai ffyddlonaf y Clwb

a
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i gadw cwmni i ni, sef Mrs Mary
Vaughan Jones, Waunfawr, ac un
sydd bob amser a rhywbeth diddorol
ar ein cyfer.
Wedi rhannu'r aelodau yn ddau
dim aeth Mrs Jones, trwy gyfrwng
degau 0 ddarluniau bendigedig a
dynnwyd ganddl, ar daith drwy
Gymru, 0 FOni Fynwy, a nlnnau am
y gorau yn ceislo adnabod y
gwahanol fynyddoedd, lIynnoedd ac
afonydd, rhaeadrau, eglwysi a
chapeli
arbennig,
cartrefi
a
cherfluniau Cymry adnabyddus, a
!Iawer mwy. Pnawn gwirioneddol
ddifyr a'n gadawodd gyda'r teimlad
mai briant fuasai cael dilyn ei thaith
0' r dechrau i'r diwedd.
Diolchodd Mrs G. Chick i Mrs
Jones am bnawn ardderchog, ac
addysgiadol.
Goflwyr y baned a'r raffl oedd Mrs
mair Williams a Mrs Jane Parry, ac
enillydd y raffl oedd Mrs Glenys
Pritchard.
Ar Ebrill 2il ein gwraig wadd oedd
Mrs Meira Bryn Hughes, Llanberis, un
arall y mae croeso cvnnes iddi yn y
Cwm. Mewn modd difyr iawn, bu
Mrs Hughes yn sen am bwysigrwydd
Cwm-y-glo ac ardal Penllyn cyn bod
ffordd i Lanberis heibio'r llyn, yn
hytrach a'i y ffordd trwy'r Clegir.
Aeth ymlaen i son am gymeriad
arbennig iawn, sef Sian Dafydd, a
gerddodd 0 Sir Feirionnydd trwy
fwlch Llanberis i gartref el phriod
ieuainc yn y Tv Du. Cawn eu hanes
yn adeiladu t9 bach ar ddarn 0 dir
com in yn y Clegir, a adwaanir 0 hyd
fel Bryn Clyd. Yno, bu'n magu tyaid
o blant ar gyflog bychan iawn.
Cafodd lawer 0 brofedigaethau vn
ogystal, ond trwy'r cwbl cadwodd
Sian Oafydd ei ffydd, a bu'n aelod i'r
diwedd yng nghapel bach y Clegir.
Wedi gwrando ar amodau byw Sian
Dafydd, sylweddolwn mor dda yw hi
arnom ni heddiw.
Diolchodd Miss E. Hughes i Mrs
Hughes am sgwrs ddifyr iawn.
Rhoddwyd y te gan Mrs K. Williams
a Mrs G. Chick. Mrs Watkins roddodd
y raffl a Mrs G. Chick a'i hennlodd.
Diolch: Dymuna David Foulkes
ddiolch i'w deulu, ffrindiau
a
chymdogion, am y cardiau, arian a'r
anrhegion a dderbyniodd ar ddathlu
el ben-blwydd yn 18 oed. Diolch yn
fawr.

DIWEITHDRA YN BROBLEM FAWR
Dangosodd yr ymateb a gafwyd i'r tri cyfarfod
cyhoeddus a gynhaliwyd gan Antur Padarn yn Llanberis,
IJanrug a Deiniolen yn ystod mis Ebri1l bod diweithdra
yn broblem fawr yn yr ardal.
Daeth oddeutu 450 0 bobl i'r tri ei bod bron a chwblhau'r gwaith 0
cyfarfod ae yr oeddynt yn ddiolchgar baratoi casgliadau'r holiadur ar gyfer
iawn o'r cyfle iglywed ae i drafod y ei argIaffu a'i gyhoeddi. Gobeithiwn
posibilrwydd 0 gael cynnig gwaith adrodd mwy am hyn yn Y rhifyn
gan gwmni
EURO-DPC
yn nesaf o'r Eco. Hefyd fe adroddwyd
Uanberis.
Hefyd dangosodd
y bod y gwaith 0 lunio cyfansoddiad
cyfarfodydd hyn na all y cwmni yma i'r Antur yn mynd rhagddo a bod
ynddo'i hun ddiwallu anghenion cyfarfod gyda Adran Datblygu
pawb sy'n ddi-waith a bod yna angen Economaidd
Gwynedd
a
chwilio am ff'urfiau eraill 0 ddenu cynrychiolwyr trefi mewn golwg
gwaith i'r dyffryn. Gobeithio y wedi eu trefnu cyn y cyfarfod nesaf
gwelwn hyn yn digwydd yn fuan.
o'r Antur a gynhelir yn Angorfa,
Yn y cyfarfod a gynhaliwyd yn yr Stryd y Ffynnon, Llanberls, ar nos
Institiwt, Uanrug, ar nos Fawnh, 14 lau, Mal 14, am 7 o'r gloch.
Ebrill, bu i Dr Delyth Morris adrodd

Vsgol Gymuned Cwm-y-glo: Ers i ni
yr Wyau Pasg. Chwaraa teg iddynt,
mae pawb yn eu haeddu ar 01 tymor
weld ein gilydd ddwytha' mae'r
hir. Fe'ch gwelwn chi eto y tymor
noson 0 chwarae Bingo wedi bod a noson a hanner oedd hi hefyd I nesaf, gobeithio. Hwyl fawr.
Neuadd yr ysgol yn lIawn dop 0 bobl
Noson Bingo yr Vsgol: Nos Wener,
o bob rhan 0' r byd a phawb yn
Mawrth 20, daeth tyrfa ynghyd i
mwynhau eu hunain. Diolch i bawb
Neuadd yr Ysgol i chwarae Bingo.
am eu cefnogaeth a lIongyfarchiadau Trefnwyd y noson gan Bwyllgor
i'r sawl gafodd wobr un ai wrth
Cymdeithas
Rhieni/Athrawon
yr
ehwarae neu yn y raffls. Wyddoch
ysgol fel gweithgaredd j godi arian
chi bod yna ddeg ar hugain 0 wobrau
tuag at Gronfa'r Ysgol.
da yn y raftls? Dyna ddangos sut fath
Rhoddwyd gwobral.l am bob
o ffrindiau sydd gennym fal ysgol.
'llinell' ac am bob 'tY'. Yn ogystal
Diolch i bawb am chwyddo Cronfa'r
enillodd Kath Green a Carys Williams
Ysgol efo swm sylweddol iawn 0 wobrau 'Winner Takes Ali'.
arian.
Yng ngweithgareddau'r
noson
Yn ystod wythnos ola'r tymor
roedd raffls a 31 0 wobrau. Y rhai
eafodd yr Adran lau y pleser 0 wylio'r
Iwcus ar y noson yn y raffl fewnol
Babanod yn rhoi perfformiad 0 oedd - Ifan Jones, Gwyneth
ddrama
gerdd
am 'Gantre'r
Roberts, Mrs J. Denny, Sioned Jones,
Gwaelod'. Perftormiad arbennig 0 Hilda Orritt, Mr Rodgers, Kate Owen,
dda ac yn ffordd effeithiol iawn 0 Margaret Jones, Eira Langord, Joyce
ddirwyn gwalth y tvrnor i ben. Yn Rowe, J.R.W.,Keith Williams, Bethan
ystod yr un bore, cafwyd erternau
Williams, Mrs Williams, Llanrug, Sian
cerddorol gan blant yr Adran lau i Jones, Arwyn Jones.
ddiddori y rhai bach. Dioleh i bawb
Yn y raffl allanol - Dol: Jones, 33
am au gwaith caled.
Bro Rhythallt,
Llanrug;
Bocs
Gan fod cymaint 0 sOnam etholiad
Nwyddau: W.V., 40 Bro Rhythallt,
ar y cyfryngau, penderfynodd y plant
Llanrug a Neil Rowlands, Glanrafon;
hyn gynnal eu hetholiad eu hunain.
Gwin: Llys Arlon, Carmel; Pwrs:
Y testun oedd 'Sut i wella Cwm-yWare, SP Cwm-y-glo; Gwin: Sylvia
910' a ehafwyd gan y pedwar
Williams; Bocs Nwvddau: Bethan
ymgeisydd areithiau grymus lawn a Willlams, dlo Y Fricsan; Chwisgi: 26
syniadau gwreiddiol. Wedi'r cyfri'r
Bro Rhythallt.
pleidleisiau, y Blaid Genedlaethol
Gwnaed elw ar y noson 0 £265.03
oedd ar y blaen a mwyafrif dros y tri
a fydd yn cael ei gyflwyno tuag at
ymgeisydd
arall efo'i
gilydd.
Gronta'r Ysgol.
Adlewyrchu beth ddigwyddodd yn
Dymuna'r pwyllgor y Gymdeithas
Arfon, yn 01 canlyniadau'r rhan yma
ddiolch i bawb am eu cefnogaeth ae
o'r byd.
yn arbennig felly i'r saw I a weithiodd
WeI, mae pawb wedi ei gwadnu hi mor galed i wneud y noson yn
am adref rwan er mwyn ymosod ar IIwyddiant.

,
LLANBERIS
Ffon 871278
Beth am eich parti 'Dolig eleni
partron 0 10 i 50
Cinio Twrci 3 cwrs 0 £8.50 (nos)
neu £7.50 yn y dydd
Croeso cynnes i bawb oddi wrth Danny a Nerys

--------------Llanrug ------ Ffon: Caernarfon ------76772
TRIN GWALLT I ------ BAWB
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---- Ffoniwch nau galwch i drefnu amser
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BRVNREFAIL
Miss lowrl Prys Roberts,

CERDDED
Mae rhai nodiadau ynglYn a gwahanol arferion wedi eu
copio yn y llyfrau trethi'r dodion y soniais amdanynt y
mis diwethaf. Un ohonynt yw'r arfer 0 gerdded terfynau
plwyf Llanddeiniolen ar amser arbennig o'r flwyddyn.
Yr oedd yr arfer hwn yn digwydd tua'r un cyfnod a
thymor yr hau, a chynhwysir rhai penillion am y ddefod
honno hefyd:
Ofer hau a 'redig llauer,
Ofer liyfnu'r maine a hauer;
Or" ddyry Duw el fendith,
Dan y gTiJysy pydra'r gwenith.
Digwyddai'r arferiad yn dilyn y
Pasg, fel arfer ar y pumed Sui wedi'r
Wyl) sef Sui y Gweddiau. Roedd y
dyddiau yn dilyn y SuI hwnnw yn
cael eu galw yn Dridiau'r Gweddiau.
Yn 61 yr hen arferiad
yn
Llanddeiniolen,
neilituid y Sui

hwnnw i ofyn am fendith ar gnwd y
ddaear, oherwydd
erbyn hynny,
byddai pawb wedi gorffen hau.
Roedd yr emyn canlynol yn cael ei
ganu:
Di Arglwydd y Cynhaeaf,
Dy eiddo di yw'r had;
Tydi sy'n rhoddi'r cynnydd
o 'th helaeth law yn rhad;
Pob llygad ddisgwyl wrthyt
Am ymorth yn ei bryd;
Ein bara wyt I 'n cynnal
Drwy nr dy aberth drud.
N, phallodd dy gyfiaumder

I'tn deulu ar y llawr;
Dy fendith dyro eto
I'n hau a 'n plannu nauir;
Dy eiddo di ).Iw'r cynnar
A'r dnueddar wlaw a'r gwres,
A bywyd pob planhigyn

A roddi er ein Iles.
Yn ystod Tridiau 'r GweddIau
byddai'r Offeiriad, Swyddogion y
Plwyf a'r plwyfolion yn terfynu'r
plwyf yn orymdaith grcf dan ganu
Litani briodol a Salmau neilltuol.
Byddai 'r henafgwyr yn hynod 0
ofalus i ddangos y terfynau i'r
ieuenCtld. Roedd yn ymdd3ngos fod
i hyn ddau bwrpas - gwIleud yn sier
fod yr ieuaLnc yn cofio'r terfyn, ac ~n
ail, eu dysgu i beidio ehwennyeh rir
eu cymydog a'u terotio i symud
terfynI
lYbed pryd daeth }T arferiad hwn
i ben yn Llanddeinolen? A oedd yn
bodoli ym mhlwyfi Llanberis a
Uanrug hefyd?

SIMDDE llANDDEINIOlEN
Daeth ymateb i ddau 0 desrunau'r
mis diwethaf oddi wrth Mrs Evans,
Llys Gwynt, Penisarwaun. Dywed
fod traddodiad yn Llanddeiniolen i
reithor y plwyf, yn ystod cyfnod
Gwerin-lywodraeth
Cromwell,
guddio mewn simdde rhag cael ei
erlyn. Cafodd nifer 0 reithoriaid ae
esgobion eu diarddel yn ystod y
cyfnod hwn, a charcharwyd rhai. Yn
61 y traddodiad, bu rbeithor Uanddeiniolcn yn cuddio ifyny'r simdde
fawr yn ffermdy'r Gel1i heb fod
yrnhell otr egIwys. Oes rhywun arall
yn medru cadamhau iddynt glywed
am y traddodiad hwn?
BARA BWFF
Gan Mrs Evans hefyd y daeth
gwybodaetb am y grempog a elwid
yn fara bwff. Rhai 0 F6n oedd rrueni
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Mrs Evans) a ddaethant
i fyw i
Ddinorwig pan gafodd ei thad waith
yn y chwarel. Roedd ei mam yn

gwneud bara bwff sef crempog wedi
ei gwneud a burum. Roedd crempog
o'r fath yn cadw, a byddai mam Mrs
Evans yn gwneud ei chrempogau
burum ar ddydd Llun fel y bo'i thad
yn eu cael i fynd i'r chwarel i'w bwyta
ar ddydd Mawnh Ynyd. Yn anffodus
nid yw Mrs Evans bellach yn cofio'r
riser a ddefnyddiai ei marn. Oes
rhywun o'r darllenwyr yn gwybod sut
i wneud crernpog furum neu fara
bwff?
* * *
Dlolch hefyd i Mrs Mabel Parry
(Morris gynt 0 Glwt y Bont) Hirael,
Bangor, am wybodaeth ychwanegol
am Owen Williams 0 Ddinorwig
Terrace) Clwt y Bont. Gobeithio y
gallaf roi mwy 0 wybodaeth amdano
mewn rhifyn diweddarach.
Gyda diolch am eich ymateb.
Cofiwch anfon unrhyw sylwadau i

..

Dafydd Whiteside Thomas,
Bron y Nant, IJanrug
(Fron: Caernarfon 3515)

Doethineb y mis: 'Mae ychydig 0
wybodaeth yn beth peryglus iawn' Eiry Palfrey (Seryddwraig).
I......0

Mae mul JAn Pari'n 'mason' medd
rhai 0" plwy
Ac nis gall dvn diaddysg ddim 1101
no'u coello hwy.
Yn rhwysg ai garnau gwynion a'i
banaglinnlau blew,
Mae deunydd vn y bwystfil i
wneuthur 'brawd' go lew.
A phan ddaw at ei derfyn I gipio

blewyn brau,
Ni chymer hwn 0 law neb lIai na',
dewisedig ral.
Ac os dew'n hlrlwm arno a'i borfa'n
IIwm a moll,
Caiff swydd ymysg y 'brodyr' yn
bennaeth hyn 8'r lIall
CLW·CLWCS-LlAN

Pen-blwydd: Llongyfarchladau
a'r
dymuniadau gorau I Mrs Blodwen
Evans, Cae Gwyddel a ddathlodd ei
phen-blwydd yn 80 oed ar Fawrth
14eg.

Godre'r

Coed. FfOn: 870580

Sadwrn, Ebrill 11, bu rufer 0 aelodau'r
gangen leol yn westwragedd
I
ddeugain 0 aelodau Cymdeithas
Cerddwyr 0 bob rhan 0 Wynedd
gyda'u
harweinydd
Mrs Maud
Williams, Caernarfon. Trefnwyd y
lIuniaeth yn Neuadd yr Eglwys,
Penisarwaun i groesawu'r cerddwyr
ar derfyn eu taith 0 Landdeiniolen a
oedd yn eynnwys ymweliad a Phen
Dinas a Ffynnon Cegin Arthur.
Cynhallwyd cyfarfod y mis, nos Lun,
Ebrill 13 yn y Festri. Yn absenoldeb
y Llywydd eroesawyd
pawb i'r
eyfarfod gan Mrs Carol Houston.
Treuliwyd y noson yng nghwmni Mrs
Alwena Leadbitter sydd gyda'i phriod
yn
berchenogion
Meithrtnta
Blanhigion
Glasgoed.
Cafwyd
adroddiad diddorol 0 sut y bu iddvnt
sefydlu'r Feithrinfa a thrwy gyfrwng
arddangosfa 0 blanhigion rhannodd
a'r aelodau nifer 0 gynghorion
buddiol. Diolchwyd iddi am noson
ddiddorol gan Miss Lowri P. Roberts.
Erullvdd gwobr y rnis, rhoddedig gan
Mrs Leadbitter, oedd Mrs Mair Jones.
Rhoddwyd y te gan Mrs Eleanor
Williams a Mrs Carol Houston. 8ydd
y eyfarfod nesaf ar nos Lun, Mal 19,
pryd y trafodir yr argymhellion ar
gyfer y Cyfarfod 81ynyddol a gynhelir
eleni yn Bournemouth.
Cartrefi Newydd: Croeso cynnes I'n
plith i Dafydd a Carys Williams sydd
wedi ymgartrefu gyda'u dwy ferch
tach ym Meini Gleision, St~d Erw
Nant. Mae Mr Williams yn Is-reolwr
Bane y National Westminster yng
Nghaemarfon. Ein dymuniadau gorau
hefyd i Mr John Orwig Jones a Mrs
Jennie A. Roberts, Glandwr, pan
fyddant hwythau yn symud maes a
law i'w cartref newydd yn 2 Ffrwd
Madog.

Cymdeithas y Chwiorydd: Cyfarfu
Cymdeithas Chwiorydd Brynrefail
M.C. ar nos lau, Ebrill 2, yn y Festri.
Croesawyd
pawb i'r cyfarfod
agoriadol hwn 0 dymor yr haf gan y
Llywydd, Mrs Jennie A. Roberts a hi
hefyd a gymerodd at y rhannau
arweiniol. Y wraig wadd am y noson
oedd Mrs Mary Vaughan Jones,
Waunfawr, a threuliwyd orig ddifyr
yn el chwmni yn mynd a ni a
gwmpas Cymru - ei golygfeydd
trawiadol ac adeiladau erefyddol a
hanesyddol
- drwy gyfrwng
sleidiau. Diolchwyd i Mrs Jones gan
Miss town P. Roberts. Paratowyd y
lIuniaeth gan Mrs Pat Jones a Mrs
Eirianwen Evans. Bydd y cyfarfod
nesaf ar Fair 7fed prvd y disgwyhr Mr
Iwan Roberts, Llanrug i roi sgwrs.
Cofion: Anfonwn ein cotion gan
ddymuno adferiad buan i Mr O. J.
Williams, Bryn Melyn, tra'n derbvn
gofal meddygol yn Ysbyty Gwynedd.
Tro i 8enllyn: Mae Pont Penllyn wedi
bod yn gyrchfan i genedlaethau 0
drigolion Brvnrefail a'r olygfa oddi
yno yn odidog ac yn newydd bob tro.
Er fod yr hen bont wedi cael palmant
eithaf lIydan yn ddiweddar, mae
cerbydau cwmniau bvsrau ladled
Prydain yn mynnu gwasgu au ffordd
herbio, i'r ymwelwyr gael cip ar y llyn
a'r olygfa wyeh o'r Wyddfa. Ar fur y
bont yn ddiweddar gosodwyd plac
Ilechen hardd i ddynodi'r ffin rhwng
dau blwyf - Llanrug a Llanddelniolen - ond y cywreinrwydd
diweddaraf yw ceisio cael cipolwg ar
nyth y pAr 0 elyreh sydd yn agos j Ian
y llyn, Mae'r ceiliog sydd I'w weld yn ,-----------ami yn nofio'n hamddenol a phlymio
DRAENOG
i'r dwr yn cadw gwyliadwriaeth
fanwl. Cyngor y profladol yw ~iae'r tywyddoer diweddar 'rna
peidiwch a mynd yn rhy agos!
",'edi cael cryn efTaith ar y
Cymanfa Dosbarth Padarn: Bydd y di"'''Ydiantymwelwyr. EtTaith go
Sui cyntaf 0 Fai yn Sui Cymanfa'r
wahanol gafodd yr oerfel ar un 0
Dosbarth fel arfer, and elenl am y tro
}TrW)T tren bach yr Wyddfa.
cyntaf yn hanes y Dosbarth, bydd y Ddechrau'r mis hwn bu'n rhaid
Gymanfa yn cael el chynnal yng
stopio'r tren er mwyn i'r dreifar
Nghapel
M.C. Rhiwlas.
Trefnir
druan gael rhuthro tu 01 i
cludlant I'r ddau gyfarfod am 2 a 6 greigiau cyOeus i droi ei glos.
o'r gloeh.
Mae'r Bwrdd Croeso yn cysidro
ai}-enwi cDai the Dreifar' yn
Sefydliad y Merched: Brynhawn
Dai(aria) the DreifarI
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~GWYNETH ROBERTS
GERDDI
~
84
Stryd
Fawr,
Llanberis
GLASCOED
§
Ffon:
870491
(Ger Capel Glascoed)
~§
§ PAENT, PAPUR WAL
PENISARWAUN

§ TEGANAU,

Mae'r gwanwyn
yn dod!
Cyn plannu
galwch heibio
neu ffoniwch

;; MELYSION
~ ANRHEGION

8870453

-----------

CARDIAU

~
~
-

Sara Ffres ~
Teisennau §

Priodas, 8edydd
Pen-blwydd ac ati
Peis, Rholiau Sosej
Pasteiod, Teisennau Hufen
Teisennau Plat, Torth Gyrains ac ati

~
~
~
§
~

-

BECWS ERYRI ~
Stryd Fawr, Llanberis 870491 ~
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COLLEDION

gan DEIO

LLANRUG

Gwrando ar y newyddion pa noson a meddwl am
gymaint y colledion y soniwyd amdanynt. ~eil Kinno~k
)~ penderfynu ymddiswyddo 0 fod yn arweinydd y Blaid
Lafur a Hattersley fel ei Ddirprwy. Yna, beth am y
Dywysoges Ann yn penderfynu gofyn am ysgariad oddi
wrth Mark Phillips, a hefyd Nelson a Winnie Mandela
)~ penderfynu gwahanu ar 01 bod ar waban cyhyd?
H~'Tli gyd yn digwydd yo dilyn
eclledion 0 fath rai dyddiau ynghynt.
Gwleidyddion amlwg 0 bob plaid yn
COUI neu'n rhoi'r gorau i'w seddi pobl fel Christ Patten, Jim Sillars,
Geraint
Howells,
Dafydd
Elis
Thomas a Dennis Healey. Pwy
meddech chi? Rhyfedd
sut yr
anghofiwn enwau nad ymddengys yn
wasg yn gyson. Wedyn, dyna'r
teulu brenhinol yn dod yn fwyfwy
tcb}'g 1 unrhyw deulu cyfoethog arall
meddern gan ei chael yn hynod
anodd i gadw allan arferion sy'n
""""ti vydd yn amlach pob dydd. Y dyn
...n wedyn yn Ne Affrica yn
pcnderfynu rhoi mwy 0 lais i'r
croenddu a hynny'n rhoi straen
rehwanegol ar briodas yr enwogyn
• ·e!son Mandela serch fod ei 'bob)'
}'D mynd i golli peth o'u caethiwed.
Tua'r un cyfnod collwyd Capel
Di-gwylfa yn Neiniolen. Gwelir stori
am y botel 0 dan y pulpud mewn
erthygl arall yn y rhifyn hwn, ond
rr.\ fedd bellach yw rroedio i lawr
Ff. -rdd Deiniol heb o]wg o'r ade~lad
urddasol ar y gomel waelod: Adeilad
iii fu'n sefyll a~
bro~ I 130 ~
fi~'nyddoedd wedi colli r awydd 1
sefvll ar ei draed. ~yfedd
oedd
d wed un 0 olygyddion newydd.:
pur hwn yn son jdd~ deirnlo colli r
.a15a oedd yn bodoli ym mynwent
1acpelah wrth iddo wasanaethu ~
hoeddus mewn angladd. Y llais
be.lach yn lledaenu trOS y wlad.
Beth arall a goUwyd y ystod y mls?
Un ateb a gefais oedd y naws mewn
Cvmanfaoedd
Canu. Llai a llai yn eu
•
mynychu a 1131a llai'n gwybod yr
Cll1\'J1aU a'r tonau. A sylwoch yn
JCU1:weddargymaint 0 seddi gweigion
1C;"\.1t1 d
yn addol d ai'r rhaglenni
lJe~ChJrauCanu, Dechrau Canmol'
faint o'r gynuJleidfa sy'n gaeth i
lew lenni er mwyn darllen y geiriau,
l'\:"n enwedig o'r ail bennill ymlaen? A

gollwyd y ddisgyblaeth 0 ddrsgu
emynau, neu uruhywbeth yn wir, ar
y cot?
Cofiwch, buasai sawl un yn dadlau
ei bod yn hen bryd inni dderbyn y
colledion
a soniwyd amdanynt
uchod. Y Gonad, papur bro Bangor
a'r cylch sy'n son yn ei rifynnau
diwethaf am gau pob addoldy yn y
ddinas
gan adeiladu
adeilad
anenwadol o'r newydd yn eu lJe. Pam
ddylai par priod anhapus barhau i
fyw gyda'i gilydd pe gellir cael
dedwyddwch ar wahan> Kinnock
wedyn a fu fel Gorvachev hwyrach yn
arwain ei blaid at y dwr ond heb
fedru gorfodi'r anifail hwnnw i'w
yfed. Amser a ddengys ai coiled yr
unigolyn ynteu coiled y wlad fydd
diflaniad
gwleidyddion
enwog.
Mae'n amlwg wedyn fod cryn
aniddigrwydd yn parhau yn Ne'r
Affrig 0 hyd gyda'r ddeuliw'n ofni'r
dyfodol a sicrwydd wedi rnynd ar
goll.
Hwyrach mai ofn colli sicrwydd
sydd gennym ninnau hefyd ..vrth i
genhedlaerh
ar 61 cenhedlaeth
ohonom ofru sefyU ar ein traed ein
hunain gan reoli'n hunain. Ie,
emosiwn cryf iawn yw ofn ac ill
ddileir tros nos. AI celled ynteu
ennill fyddai yn deillio 0 lacio'r
cysylltiad rhyngom a Lloegr tybed?
Beth yw eich barn?

Bwriedir tros y misoedd nesaf
redeg colofn tebyg i'r uchod sy'n codi
pwyntiau a allai, 0 bosibl, gynhyrfu'r
dyfroedd.
Credwn
fod colofn
lythyrau gref yn adlewyrchiad
0
iechyd trafodaeth yn ein cymdeithas
leol. Rhoddwch bin ar bapur ac
anfonwch air atom i fynegi'ch bam.
Dim ond 0 glywed bamau gwahanol
y deuwn yn fwy ymwybodol o'n
bamau a'n rhagfamau ein hunain.
Felly, pin ar bapur amdarnl

CYFARFOO BLYNYDOOL VR ECO
YN YSGOL BRYNREFAIL, LLANRUG
MAl 7fed am 7 o'r gloch
GWELER V DUDALEN FLAEN

SlOP
wyddau Gardd
Cynnyrch Cartref
Crefftwaith

fU1TlIH WIDmfftWH

CANOLFAN
GARDDIO
Blodau, Grug
Alpau, Perthi

Mrs Oyfi Jones,

Tyddyn

Rhyddallt.

-

-._

llongyfarchiadau
i Michelle louise
Robers, 9 oed, 0 lanrug am ennill y
gwpan am adrodd Saesneg dan 11
oed, a'r gwpan am y perfformiad
orau dan 19 oed yn Eisteddfod
Minsterley.
Diolch: Dymuna Bryn Davies, Crud
v-wenn, Porthaethwy, ddiolch I bawb
am eu caredtqrwvdd tra'r oedd yn yr
ysbyty yn ddiweddar.
Merched y Wawr: Yn yr Ysgol
Gynradd nos Fwrth, Ebrill 7fed,
cynhaliwyd cyfarfod y gangen leol
dan
Iywyddiaeth
Mrs
Nan
Humphreys,
Pant
Bryngwyn.
Estynnwyd croeso i'r gwr gwadd,
Morus y triniwr gwallt 0 Bwllheli a
threuliwyd noson ddifyr iawn yn ei
gwmni. Cafwyd lIawer cyngor
defnyddiol ganddo a sgwrs am y
nswid mewn techneg 0 drin gwallt.
Mrs Mair Huws a Mrs Eirlys Roberts
oedd y ddwy fodellwcus ar y noson.
Diolchwyd i Morus a Clint oedd yn
cynorthwyo gan Mrs Anwen Owen
ac entllydd y raffl oedd Mrs Nancy
lovatt.

Ff6n: C'fon.

76733

llongyfarchladau
i'r cor a'r parti
dawnsio gwerin ar eu IIwyddiant yn
Eisteddfod y rhanbarth a gynhaliwyd
ym Methesda ar Ebrill 11. Pob Iwc
iddynt yn yr Wyl genedlethol a
gynhelir ym Mhontrhydfendigaid ym
mis Gorffennaf.
Plaid Cymru: Bydd Helfa Drysor
flynyddol y gangen ar nos Fercher,
Mai 13, yn cychwyn am 6.30 o'r
gloch wrth Ysgol Brynrefail. Cewch
fwy 0 fanylion ar y posteri. Edrychwn
ymlaen at eich gweld ar yr helfa, a
bydd Nan Humphreys yn barod i
dderbyn eich enwau erbyn nos lun,
Mai 11, os gwelwch
yn dda.
Ffoniwch Caernarfon 5668.
Anfonwn ein cofron at aelodau
sy'n cwyno yn eu cartrefi neu mewn
ysbyty. Brvsrwch wella.
Dyma enillwyr diweddaraf y Clwb
Cant - Chwefror: 1, Twrog Jones; 2,
Alwena Williams, Bron Wenda.
Mawrth: 1, D. Whiteside Thomas; 2,
Robin Williams, Swn y Gwynt. Ebrill:
1, Meryl Green; 2, Delyth Lloyd
Griffith. Mae croeso i fwy ohonoch
I vrnaelodi
a'r Clwb Cant. Am
fanylion ffoniwch Caernarfon 4878.

PLAID CYMRU LLANRUG

HELFA DRYSOR
Nos Fercher. Mai 13
yn cychwyn 0
Vsgol Brynrefail
am 6.30 o'r gloch
Mwy

fanylion ae enwau
erbyn Mai 11 i:
Nan Humphreys. Caernarfon 5668
nau
Phyllis Ellis. Llanberis 870237
0

CROESO I AElOOAU A FFRINDIAU

GARTH MAELOG
PET CENTRE AND GROOMING SALON
Bwyd ac anghenion
Anifeiliaid anwes bychan

Molchi. cribo a chlipio
cwn a chathod
o bob math
gan arbenigwr

Pysgod dwr oer
Offer pysgota

STRYD FAWR, LLANBERIS 870840

B NTNE YOO
Ffon:
Caernarfon 3507
Gwneuthurwyr
Ffenestri a Drysau
Ffoniwch am fanylion
a phrisiau cystadleuol

72"

••

N

'Ct

Ffon :Waunfawr 721
Cynnal a Chadw Gerddi Meinciau Concrid a Phren
Cynnal a Chadw
Planters Concrid a Phren
Plannu Coed
Corachod

£330

•
•

£240

N
~

•
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?•
Y Gwalch

Yng nghanol yr wythnos byddai
pobl yn dod a'u da a'u dofednod:
cywion ieir a moch a lloiau bach
mewn sachau, cwn a chathod a
chwningod dof - ac unwaith gwelais
afro Wrth weld amrywiaeth felly yn
dadlwytho ar y Maes, aeth rhyw foi
clyfar at Wil Bach Afon Goch a oedd
yn hel pres, a gofyn, 'Ydach chi'n

(Roeddwn wedi clywed yr hanesion dilynollawer gwaith
ar lafar gan y diweddar Mr W. M. Hughes, Y Rhiwen,
cyn i'w hunangofiant ymddangos. Ymgais yw bon i roi'r cario mwncis hefyd?
'0, ydan - douch imeum.'
agwedd 0 salbwynt y teithiwr)
Wil.
•

Pan ddaeth cyfaill a chodoeswr fy nhad, Mr W. M.
Hughes, Y Rhiwen, allan o'r R.F.C. ar 01y Rhyfel Mawr
penderfynodd ynghyd as'j dad a'i frawd i gychwyn cwrnni
trafnidlo cyhoeddus yn yr ardal. Roedd hi'n dipyn 0
fenter. Er fod cangen o'r rheilffordd IMS wedi ei sefydlu
yn barod 0 Gaernarfon i Lanberis, doedd yna ddim
cyfleusterau teithio ar gyfer trigolion y frodir.
Daimlers
yn eynnwys
trideg
ehweeh 0 seddau oedd y eerbydau
eyntaf, a rheini 0 nertb a dibendod
ansicr, ae yn rhedeg ar deiars ealed.
Hen loriau gwyr traed oedden nhw,
goroeswyr
0 Fflandrys
a'r holl
feysydd gwaedlyd rheiny, Roedd yna
rhyw gwmni 0 Slough yr adeg honno
yn eu haddasu fel char-a-bancs': Bydd
Mr Hughes yn mwynhau dweud fel
yr aeth i'r fan honno bob cam gyda
chyfaill i mofyn y gyntaf, er na fu'r
un o'r ddau y tu 61 i olwyn lywio o'r
blaen. Yn 01 yr hanes, doedd y siwrne
yn 61 ddim mor anhebyg a hynny i
daith mewn coits fawr, ac wedi
cymryd Ilawn cymaint 0 arnser,
Penderfynodd
y brodyr alw y
cwmni ar 61 eu cartref Coch oedd
l1iw'r cerbydau, gyda streipan wen yn
gylch ogylch, ac am rhyw reswm yr
oeddent yn cael eu galw yn leinars.
AI 61 oriau, roeddent yn cael eu cadw
mcwn hen dwll ehwarel ger Y
Rhiwen, ac yno hefyd yr oeddent yn
cael eu hymgeleddu.
I gychwyn yr oeddenr yo rhedeg ar
draws gwlad i Gaemarfon
drwy
Groeslon Ty Mawr a Bethel. Ond
doedd yna ddim amserlen benodol.
Rwy'n credu fod yna daith tua
chanol y bora ac un arall crhyw dro
ar 01 cinio'. Pan ddeuthum
i yn
ddigon hen igyrnryd sylw, roedd yna
amseroedd safono1, ac hyd yn oed
restr o'r rhain wedi eu pastio ar gefn
drws Efail Castell. Ac yr oedd Siani
a oedd yn byw cy nesa i'r gweithdy
yn trefnu ei diwmod hefo dyfodiad
y bysys.
Giat ei gardd hi oedd ein 'stop' ni,
cr yr oedd pobl yn gallu mynd i
mewn ac allan yn rhywle. Yn ysrod
y cymhorau amrwd, roedden ni'n
slwtsiar ar draws y corsydd yn ein
cloesiau a'n sgidiau gorau uehel 0
dan cin ecseiliau. Byddai'r gyrrwr yn
disgwyl i ni newid a rhwymo ein
coreau, a chuddio'r clocsiau mewn
tyllau hwylus yn y cloddiau cerrig ar
gyfer e1n dychweliad o'r dre, Fel
iTaith; doedd amser ddim yn fIactor
o bryder. Ar ddiwrnodiau marchnad
yn arbennig, pan fyddai'r mwyafrif
o'r
teich\.vyr
yn cynnwys
'i
frawdoliaeth
amaethyddol,
rwy'n
gwybod am achlysuron pan fyddai'r

gyrrwyr yn stopio i roi cyfle i'r
teithwyr edmygu enwd 0 geirch, neu
wedd 0 geffylau
trwsiadus
a
ddigwyddai fod yn troi tyndir rnewn
cae yn gyfoehrog a'r ffordd.
Ond ar nos Sadymau yr oeddent
yn eludo teithwyr mwya cyrfys.
Erbyn hynny roedd y chwarelwyr yn
cael eu cario yn 61 a blaen o'u gwaith,
ac yr oeddent yn gwneud y gorau o'u
hamser hamdden.
Byddai'r bys
dwaetha o'r dre yn ddiwahan yn
cynnal awyrgylch ddiwygiadol, fel yr
elai'r cor drwy gynnwys y Uyfr hymns
Methodistaidd,
a rheiny i gyd yn
cludo sawyr yr 'Four AIls' neu'r 'Sain
Delyn' i'w canlyn. Os yr oedd
rhywun yn digwydd bod yn eistedd
yn y pen 61 mcwn ryrfa felly, roedd
angen 1 rhywun ddechrau ymJadd ei
ffordd at y drws rhyw filltir neu ddwy
cyn cyrraedd yr Efail. Cafodd fy
nhad ei ddal mewn anhawster felly
unwaith, a chwipiodd ei law anferth
am gorryn y gloch fel pe yn rensio
ceffyJ anhylaw, Tynnodd y gloch yn
glir i ffwrdd oddi ar y to. Roedd
honno yn anffawd a Iynnodd wrth ei
anfarwoldeb am (lyoyddoedd.
Daeth gor-lwytho wedyn i fod yn
broblem
anodd,
a chafodd
y
perchenogion
amI i amryfusedd
hefo'r cwnstabliaid a oeddent yn
chwanog i guddio mewn cilfaehau
anisgwyl. Fel ateblad i hyn, byddai'r
gyrrwyr yn anfon sco\v[s allan o'u
blaenau. Mae'n ffaith dderbyniedig
fod y char-a-banc, y 'Jin! Green', a
losgodd at y siasi ger y Rhydau yo
ddlweddaraeh, wedi unwaith gludo
o'r dre g)'11laint a chant a deg 0
deithwyr. AI wah3n i ddyblu ar liniau
eu gilydd ar y meinciau roedd rhai
yn eistedd yn yr hwd plygedig, erai11
yn elwydo ar y tnydgards mawr dur,
a'r gweddill eto byth ar y runnitlg
boards yn dal eu gafael fel erancod yn
yr oehrau.
0
dan
y fath
amgylchiadau roedd hel pres yn
amhosibilrwydd.
Ymestynnwyd y fenter gyda hynny
i wibdeithio. Ar Sadymau yn yr baf
a chyda'r nosau balmaidd byddai'r
Trnj Green
mynd
chriw 0 gylch
y ddau fwlch am rh}'\\' hanner coron
y pen. Y Bethesda loop chwadal
nhwtha.
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LLANFAGLAN
Ffon: C'fon 76905
Rhwng 5 a 7 yr hwyr

CYFLENWYR CYNNYRCH GARDDIO ORGANIG
Gwrtaith
Bwydydd Hylif
* Offer atal Pia a Chwyn *Compost a mwy
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meddai

Dynion lleol oedd y gyrrwyr wedi
hen arfer a'r ffyrdd ac atebolrwydd
eu peiriannau. Mewn 11awerysryr yr
oeddent yn hogia gneud negas hefyd.
Fyddai ddim gan rywun eu stopio ar
y ffordd a gofyn iddynt ddod a rhyw
nwydd o'r dre, neu newid rhywbeth
anfuddiol yn y siop a'r siop - neu
hyd yn oed dalu biliau. Yn y gaeaf
roedd y dynion yma yn gwisgo clips
beic i rwystro'r gwynt 0 dyllau'r
pedalau mag rhuthro i fyny coesau
eu trowsusau. Un a adwaenem yn
dda fyddai'n cario !for-ten i botio
ffesants tros y cloddiau.
Tra'r oeddent yn disgwyl i droi
rownd yn y dre, roedd y cerbydau yn
cael eu cadw ar y Cei Llechi yn
ddiglo. Roedd hyn yo rhoi cyfle i
deithwyr a oedd wedi hel gormod 0
neges i'w cludo 0 gylch y siopau,
fynd yno i gael madael a'u beichiau
a dychwelyd i orffen. Byddai eraill yn
mynd
i mewn
hefo fflasg
a
brechdannau.
Ond yr arfer cyffredin oedd mynd
i Caffi Maes, yn enwedig yn y gaeaf
Byddai yno holwy 0 dan bob amser,
ac o'r fan honno roedd rhywun yn
gallu specian drwy'r cyrtans les i
edrych a oedd y bys wedi dod i fyny
o'r cei a chymryd ei le ar y Maes
ymysg y lleill a oeddent yn paratoi
i fynd i LY'n a'r ardaloedd rheiny, a
byddai rhagoriaethau a ffaeleddau'r
gwahanol gwmni'au yn cael eu trafod
gan y teithwyr. Ond siawns wael
oedd i neb gael ei adael ar 01. Roedd
y dynion yn gwybod i'r dim faint
oedd wedi dod i lawr, a'u henwau
priod a sengi. Doedd cychwyn yr
injins p'run bynnag ddim mor
hawdd a hynny. Roedd rhai gyrrwyr
yn gorfod sefyll ar yr handles i
orchfygu'r Co",pression, ae mae 'na
ami i fawd wedi ei dadgymalu wnh
cae! cic yn 61.
Roedd tu mewn i Caffi Maes yr
adeg honno yn debyg i speakeasy.
Roedd yno feinciau cefnau uchel a
chilfachau snec, lIe roedd modd
trafod busnes cyd-deithwyr yn hollol
ddiogel. Y menu safonol oedd panad
a theisan Eclan, y cwbl yn cael ei
g1addu ar fyrddau wyneb marmor, ac
yr oedd y rhal a oedd yn y eomeli yn
gallu ymhyfrydu yn y fraint foethus
o yfed O'U sosen.
Roedd y sefydliad hwnnw yn
gyrchfan rheolaidd i rai o'r eire, un
neu ddau o'r rhai a adaowdd argraff
barhaol
ar fy meddylddrych
plentynaidd: y flondan benchwiban
a eisteddai ger y can, ac a fyddai 0
bryd i bryd yn codi i wneud
arddangosfa gyhoeddus 0 dynhau ei
syspendars. A'r hen fachgan hefo'r
mwsras gw9r meirch; cowboi drwg
delfrydol mewn ffilm. Byddai bob
amser mewn du fel pe bai mewn hir
fwming; her gantallydan, topcot laes
bob amser yn agored, fel yr oedd ei
grysbas i arddangos gwasgod, ac
ami'r giard watch hwyaf Ii welais
erioed. AI 01 cael ei de, byddai'n rhoi
ei ben ar y bwrdd a chwyrnu cysgu,
ac os y digwyddech fod rhyngddo a'r
pared, roedd ru'n gelfyddyd gain i

ddod allan heb ei ddefIro. AI adegau
felly byddwn yn disgwyl i Tom Mix
ruthro 1 mewn a'i ynnau ar dan yn
chwilio am yr hen fachgan, a fedrwn
i yn fy myw benderfynu pa drosedd
yr oedd 0 wedi ei gyflawni: lladd ei
wraig ynteeu
dwyn spectol
chwech 0 Woolworth?
Fel yr ai'r arnser, daeth cwmni'au
eraill i gystadlu a Mr Hughes.
Ymddangosodd
y Bangor Blue, a'r
U.N. U (you need us), i ba her yr
atebodd Y Rhiwen gyda leinar
newydd yn cario'r neges I.N. U.
Datblygodd rasus ar y fIordd fawr
mewn mann au lie cynt y daliai pobl
eu gwynt hefo trol a mul. Daeth yn
fater 0 bwy a aUai gyrraedd y teithwyr
yn gyntaf: roedd o'n bownd 0
ddiweddu mewn galanastra. Wrth
geisio pasio'r Rhiwen ger Pengelli,
rhwygodd yr U.N.U. fydgard Mr
Hughes i ffwrdd; estyniad a oedd nid
yn unig yn cael ei arddel am ei
bwrpas ymarferol, ond fel arfbais
hefyd. Yr adeg honno rwy'n credu y
bu dyrnau yn chwirlio.
Yn ddiweddarach
toddwyd
y
cwmni'au bach yn un; gwerthodd Mr
Hughes ei drwyddedau i Crosville.
Wedyn roedd yo maid i bethau redeg
i amserau. Y canlyniad oedd i'r
bertbynas bersonol ddiflanu. Doedd
yna ddim amser i ni newid ein
sgidiau. Daeth yn fater syml 0: CWyt
ti 'n dsiad - neu dWYl ti ddim?'

CYMDEITHAS CYFEILLION
YSGOL BRYNREFAIL
Enillwyr y Clwb Cant am fis Ebrill
oedd - Mr M. W. Jones, Waunfawr;
Mrs Gwyneth Jones, Faehell; Mr R.
LI. Jones, Bethel.

I!(l'. 8.d~a~~
.Iio~a.~ioUs.

•
~
}

~ Acf;L9'o.l" (1.I"D.nnLg '1S
3 flnrn~q o.l)i.<Jf'~w?~

'Bttb a.m

.'

0.1) 0

~
;;

'(1,mp'.r~ ':

,PWYTH.flU

C

caIN\.-,\

MA~::1 ELLIOTT

.~----~----------~.

..

L(aJlC!e,is 872438

CHIROPODIST
Gwasanaeth yn
eich Cartref

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

57 Glanffynnon

LLANRUG
•

Ffon:

Caernarfon

5754

I

CROESAIR MIS
MAl
3 SuI. Dosbarth
Padarn:
Cymanfa'r Dosbarth yn Rhiwlas am
2 a 6 o'r gloch.
4 Uun. GWyI Fai.
5 Mawrth. Deiniolen: Undeb y
Mamau am 7.
6 Mercher. Deiniolen: Cyngor
Blynyddol
Cyngor Cymdeitbas
Llanddeiniolen yn Ystafell y Band
am 7. Yr Ardal: Ras ffordd Rhostryfan.
7lau. Bethel: Cantorion ElidirYsgol
Gynradd.
Brynrefail:
Cymdeithas y Chwiorydd - Sgwrs
gan Iwan Roberts.
Yr Ardal:
Cyfarfod
Cyffredinol
ECO'R
WYDDFA - i'r holl ddarllenwyr yn
Ysgol Brynrefail am 7.
8 Gwener. Deiniolen: Bingo yn
Ystafell y Band am 8.
11 Uun. Cwm-y-glo: Undeb y
Mamau yn Hafan Elan, Llanrug.
U Mawrth. Uanrug: Merched y
Wawr - Cyfarfod Blynyddol.
13 Mercher. Uanrug: Plaid Cymru
- Helfa Drysor yn cychwyn 6.30 0
Ysgol Brynrefail - croeso i gyfeillion
ae aelodau.
(parhad 0 dudalen 20)
Llwyddodd PETEREVISON, 0 Gae
Hopsyn, Caeathro, I gwblhau ei ail
farathon Llundaln. Amser cyngefnwr tim uanber oedd 3 awr 45
rnunud, a oedd vn well 0 20
munud na'j amser blaenorol. Ei
uwchabwynt oedd camu heibio

*

141au. Bethel: Cantorion Elidir yn
yr Ysgol Gynradd. Yr Ardal: Antur
Padam yo Angorfa, Llanberis, am 7.
17 Sui. Dosbarth Caernarfon:
Cyfarfod Ysgolion SuI y Plant yn
Seilo.
18 Llun. Brynrefai1: Sefydliad y
Merched.
20 Mer<:her. Waunfawr: Cyfarfod
Cyhoeddus yr Urdd yn y Ganolfan
am 6.30.
21 Iau. Bethel: Cantorion Elidir yn
yr Ysgol Gynradd.
24 SuI. Yr Ardal: Ras ffordd Caemarfon.

11

10

25 Llun. GWyl Bane y Gwanwyn.
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd
Bro Glyndwr. Llanrug:
Tombola yn Ystafell y Band.
28 lau. Bethel: Cantorion Elidir
yng Nghapel Saron. Brynrefail:
Noson Plygu'r Eco.

21

23

CEFNOGWCH EIN
HYSBYSEBWYR
1.

*

Duncan Goodhew - mae hwnnw
tipyn arafach ar dir sych!
Dartiau i orffen. Gyda tim '8'
Wellington, Deiniolen, yn ymuno a
thim 'A' y tymor nesaf bydd cryn
ddisgwyl am y ddwy gem fewnol.
Pwy fydd yn cyfarfod - a'i
Waterloo tybed?

5
8
9.
10.
12.

'3
17.

19.
21.

AR DRAWS
Brawd Bendigeidfran (7)
Mam oen (6)
GWisgaf am fy nghorff (7)
Un gantfoed hwvrach (5)
NI ddaeth Owen yn gyntaf (3.3.3)
Tynnu' r 'f' 0 Bwllheli (3)
Planhi910n cors (5~
0 flaen 101 (3)
Caer llangollen (5,41

ATEBION EBRJll

Gwraigy de (51

22. Pwy yw'r prif Gynghorydd '1,4,2)
24. Neirhior (5)
25. Mae'r hm yn oer (7)
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1. Hwyrach(6)
2 Gen,'r Baban (7)

3. Aflafar (3)
4.
5.
6.
7
11.

Penw81g Bro Luned Bengoch (5)
Padel! ffrlo aeth yno 15,4)
Y lie
mwy neu la,? (5)
Wed. l1enw,'r sgwaryn olaf 161
Trallod neu gyfyngder (9)
14, 'Does unam tetlyg iddo (7)
15. Bomiau'r cvfnod modern (61
16. Agos at rvwun (61
18. Y Sianel neu Gonwy? 161
20. Yn llewn aer (51
23. Amheuaeth byr 0' r Canolbarth (3)

Siomedig oedd periformiad Deiniolen yn y gem bwysig ar
ddydd Llun y Pasg yn erbyn Waterloo, Bangor. Ar faes
anwastad, a'r b&1yn troelll i bob cyfeiriad roedd angen cryn
benderfyniad gan y chwaraewyr.
Gyda'r gwynt tu cefn iddynt yn yr
hanner cyntaf cymysgodd Waterlo eu
g~m yn gelfydd. Roedd marcia
Deiniol yn lIac iawn yng nghanol y
cae. Mae gwendid yn y rhan yma o'r
cae. Mae canol cae Deiniolen tipyn
cryfach yn symud ymlaen, ond
gwantan yw'r gwaith amddiffynnoL
Rhoddodd Brian Roberts Waterloo ar
y blaen olr smotyn, wedi lIawio yn y
cwrt cosb. Rhwydodd Tony Pugh yr
ail gol yn fuan wedyn, gyda'r
amddiffyn ar chwal, wedi p~1hir o'r
amddiffyn. Yn ysbeidiol y IIwyddodd

Oeinlolen i greu pwysau ar amddiffyn
Waterloo, ond gwastraffodd Gavin
Allen gyfle da trwy or fryslo.
Mentrodd Waterloo i lawr y cae, a
sgariadd yr hen ben Llywelyn Jones
drydedd g61gyda ergyd i dop y rhwyd
yn diln eu gornet. 3-0 i Waterloo oedd
y sgor ar yr egwyl.
Os am unrhyw obaith roedd yn
rhaid i Ddeiniolen gael gol f,uan.
Oaethant yn agos nifer 0 weithlau,
ond roedd angen rhywun mwy
corfforol yn y blwch. Wedi awr 0

chwarae a'r rhwystredigaeth yn
amlwg chwalwyd holl obeittuon
Deiniolen. Ar 011 Gavin Allen dynnu
gal yn 01, danfonwyd Alan Williams
yn haeddianol o'r maes vn dllyn clc
dlangen ar Tony Pugh. Brwydrodd y
deg dyn yn ddewr, ond daeth
pedwaredd gol i Waterloo pan
grymanadd Tony Pugh y bel yn
gelfydd i'r rhwyd am gol 0 wir allu.
wecrr canlynlad sromedrq, mae'n
ymddangos
mai Waterloo
a' r
Rangers fydd yn brwydro am
bencampwriaeth Sain. Trydydd bydd
Deiniolen. Byddent yn edrych yn 61
ar nifer 0 gemau ble ildiwyd pwyntiau
dianqen. Efallai bydd gwell wvneb ar
y cae newydd, a ddylsai wneud
chwarae pe'l-droed yn haws.
Fel un a welodd nifer 0 gemau
Delruolen eleni, rhatd canmol prif
gaffaeliad y tim - y cefnwr di-ail.
Roedd tua 150 yn y gem hon. A
phetai'r cwbwl ar y cae ni fyddai
Deiniolen wedi ennlll p'run bynnag.

Derbvruwvd atebion ledled y gogledd
y rms hwn ac 0 dynnu'r buddugol allan
o het ar nos Lun y Pasg wele enw
MEGAN DAVIES, Y Oreflan, 17 Maes
Meugan, Rhuthun,
Clwyd,
yn
ymddangos Llongyfarchiadau iddi hi
ond 'doesond gobelthio y gwelwn enw
o fro'r Eco yn fuddugol ym rnis Mal.
Tybed a] chwi fydd yn ennill y wobr?
Anfonwch eich cynigion i Ifor Glyn
Efans. y, Afon Goch, Deinfolen.
Caernarlon.erbyn 20fed Mai fan bellaf.

MODURD'l

CAEATHRO
Ffon: Caernarfon 2072

Gwerthu, Trwsio
Trin Cyrff
H.P. ar gael

CYSTADLEUETH Y PENTREFI
Fe roddir manylion lIawn o'r gystadleu8ath bAI-droad (eynradd ae
oedolion) yn y rhifyn nesaf. Ydi'r gwahanol dimau wedi eu trefnu?
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TLVVS
V MIS
GWARCHOD V GLANNAU
Gyda'r Wyddfa newydd goli ei gwallt gwyn fe gynhaliwyd
cystadleuaeth bysgota cyntaf y tymor. Daeth 70 i gystadlu
dros ddau ddiwrnod yn nechrau Ebrill ar Lyn y Dywarchen.
Cipiwyd y tlysau yn yr adran
ieuenctid gan KEITH LEWIS 0 Beny-groes (dan 17) a GARY MORRIS 0
Gaernarfon (dan 14). Aeth Tlws
Cymdeithas
Cheltenham
&
Gloucester am bencampwriaeth yr
oedolion i ANNE VAUGHAN JONES
o Ben-y-groes. Yn ei basged ar
ddiwedd y cystadlu roedd pedwar
brithyll yr enfys gyda cyfanswm
pwysau 0 4 pwys 3 owns. Daliwyd
y pysgodyn unigol trymaf - pwys a
10 owns - gan TONY BROWN a
Gaernarfon.
Yn ystod y dyddiau diwethaf
rhwydwyd dau frithyll 2 Y2 pwys yn
Llyn y Dywarchen - prawf bod y
ddeorfa yn dechrau talu am et hun.
Wedi'r calonogol fe ddaw'r siom.
Mae'r niter 0 siwvn sy'n cael eu
bachu yn disgyn yn sylweddol. Y prif
reswm am hyn ydy'r gorddefnydd a
wneir 0 rwydi gosod ar y traethau
yng nghyffiniau
aberoedd
ein
hafoynydd. Mae'r Gymdeithas, a
niter 0 unigohon yn poeni am y duedd
ddirustnol non, ac yn sicr mae'r
awdurdodau
wedi derbyn rufer 0
.
gwynlon.

I geisio
datrys
y broblem
danfonwyd cynigion 0 fframwaith
rheolau
i'r Swyddfa
Gymreig.
Gwnaed hyn tua 18 mrs yn 01 a'r unig
ymateb a gafwyd hyd yma yw'r
geiriau hollol gyfarwydd,
fod y
swyddogion yn dal i 'gysidro y
cynigion'.
Mae'r oedi yma yn
cynyddu'r broblem, ac heb weithredu
yn gyflym iawn, yna bydd y broblem
tu hwnt i'w datrys.
Ceir adroddiadau fod Llyn Padarn
yn 'sgota yn eithnadol 0 dda. O'r
Pasg ymlaen gellir lIogl cychod oddi
wrth Mr Phillips ger y lanfa neu logl
ymlaen lIaw trwy ffonio Llanberis

870717.
Y bluen sy i weld yn IIwyddo ar y
Padarn, ond mae cryn ddefnydd o'r
cynrhon. Gwelir nifer 0 sgotwyr
dwad ar y llyn dros y penwythnosau
ac yn anffodus mae nifer ohonynt yn
amharchu'r dyfroedd. Mae gan y
Gymdeithas reolau lIym a bydd
angen cwtogi ar y dull 'sgota
cynrhon os na wellir ar y sefyllfa.
Rhaid I'r 'sgotwrs
pleser yma
sylweddoli y gwalth caled a roddwyd
i mewn i ddroqelu, gwarchod, eynnal

Symud trosodd 007

• •

Colin Jones,
Mawrth.

enillydd

Tlws Mis

a meithrin adnoddau y cylch.
Y gystadleuaeth tawr nesaf fydd
yr un 0 gwch yn unlg ar Lyn Padarn,
bnawn Sadwrn, Mai 9fed am 3 c'r
gloeh. Cost cystadlu yw £3. Pob Iwe
gyda'r enwair, ond ar ddechrau'r
tymor y neges fawr yw perchwch a
chetnogwch waith caled yr aelodau.

Mae enillydd Tlws y Mis am fis
Ebrill yn gyfarwydd iawn 1 ddilynwyr
y bel gron ym rnro'r Eeo. Fel Gwit
Cwm, neu 'Gwil Bach' fu'n llenwi
crys rhif 7 Llanberis am lawer tymor,
Buasai'n ddiddorol gwybod sawl
milltir a redodd yn creu a sgorio
goliau i'r Damns. Mae'n haeddu'r
Tlws
am ei ymroddiad
a'I
deyrngarwch
i 'r
Clwb.
Yn
ddiamheuol
gallasai
fod wedi
ehwarae ar lefel uweh. Am ei
barodrwydd i helpu'r Clwb mewn
unrhyw anhawster y caiff y wobr. Ef
sydd wedi bod yn golgeidwad i 'r tim
yng
nghyngrair
Seal ink
yn
ddiweddar. Son am botsiar yn troi'n
gipar, Mae ymroddiad a dyfalbarhad
Gwil yn symbyliad a her i nifer 0
ehwaraewyr ieuaine. Cofiodd
y
dyddiau da a'r llwm ar faes Ffordd
Padarn, ond mae 0 yno 0 hyd. Gyda
llaw, ni fydd gorffwys yn ystod
rnisoedd yr haf gan y bydd yn
chwarae criced i dim Fron Dinas.

~------------------------.~------------------------

CWPAN CYNTA'R TYMOR

I
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'Does dim angen gwarchod un teulu yn stad Tan-y-buarth,
Bethel. Mae'r plant i 9yd wedi meistrioli yr hen gelfyddyd
o Jiwdo. Mae hon yn gamp sy'n prysur gynyddu ymysg

ieuenctid Arlon. Mae NIA, ANWEN a WILLIAM SALISBURY
yn aelodau brwdfrydig 0 glwb jiwdo Caernarfon,
olygaeth barcud eu hyfforddwr Wyn Hughes.
Yn ddiweddar cawsant gyfle i
fesur eu datblygiad tra'n cystadlu
ym
mhencampwriaeth
cenedlaethol
yr
Urdd
yn
Aberystwyth. Y fedal efydd a
ddaeth i William, yn y dosbarth
dan 31kg. Yn y gystadleuaeth
gyfatebol
i ferched, cipiodd
Anwen y fedal aur. Roedd safon
uchel iawn yn y dosbarth hyn, yn
y categori dan 41kg. Llwyddodd
yr hynaf o'r triawd hynaws - Nia
- i gipio'r fedal arian. Ond nid
dyna ddiwedd y stori. Yn dilyn y
cystad lu
i'r
gwahanol
ddosbarthiadau
cynhaliwyd
cystadleuaeth agored. 0 gofio'r

0

dan

blinder amlwg o'r cvstadlu
cynharach, cyflawnwyd camp
aruthrol gan Nia wrth gipio'r fedal
aur.
Daeth mwy 0 glod i'r Clwb a'r
pentref hefyd pan gipiodd LLION
THOMAS (cefnder y triawd) fedal
efydd, ac IAN HUGHES fedal
arian yn y dosbarth dan 28kg.
Roedd BRYN SALISBURY ac
ALUN GAFFEY 0 Fethel yn
cystadlu hefyd ond ni ddaeth
IIwyddiant y tro hwn.
Llongyfarchiadau iddynt i gyd,
a gobeithio na fydd hyn yn
rhwystr i ddymuniadau lIeol i gael
plismon pentref ym Methel!

Tim Llanrug - dioleh i g'" Die Williams -

8 gurodd

Glsntrseth ar yr Oval.

CLYWEO WRTH BASIO ...
* Cafwyd

perfformiadau clodwiw
gan y tri cynrychiolydd 0 glwb
Uanrug yn y gAm rhwng Cynghrair
Gwynedd ae ardal Dumfries yn yr
Alban yn ddiweddar. Di-sgOr oedd
y canlyniad
ond gobeithia
GARETH
JONES,
ANDREW
WAKEHAM
a
RICHARD
WILLIAMS wella ar hyn yn y
frwydr am y bencampwriaeth
gyda chlwb Nefyn. Mae llanrug
hefyd yn y rownd derfynol am
ddwy gwpan y gynghralr. Caron
driphlyg etatlal
Mae polisi Cyngor
Arfon
i
gyflwyno
sbectrwm
eang 0
gampau i ieuenctid yn dechrau
dwyn ffrwyth. Tenis yw un 0' r
gemau hynny. I aelodau ieuainc
cyflwynir tenis byr - gyda chwrt
lIai
a phell
meddal.
Yng
nghystadleuaeth Arfon cipiwyd y
tlws i blant dan 9 oed gan ALED
HEFIN ROBERTS. Aeth ei tfrind,
OWAIN SION WILLIAMS I bencampwriaeth Gogledd Cymru yn
yr Wyddgrug.
Llwyddodd
i
gyrraedd yr 16 olaf.
Llongyfarchiadau i dim dartiau
Gors
Bach
'A'
ar
gipio
pencampwrfaeth adran 3 cylch
Caernarfon. Yn anffodus collodd

*

.-

-

,

*
Anwen, Nia a William - ymladdwyr

0

frio

Owain Sian ae Aled.

*

HYWEL HUGHES, yn y g~m olaf ei unig fethiant yn y gynghrair
trwy'r tymor. Tipyn 0 record.
Bydd dau frawd o'r cylch yn
troedio maes Wembley ar gyfer
rowndiau terfynol y ddwy gwpan
pel-droed.
Yng
nghwpan
Rumbelows
y perfformiodd
ARWEL THOMAS
o'r Glyn,
Pontrug. 8ydd ei frawd, GWYN, yn
vmddanqos yng nghwpan yr FA.
FEI aelodau 0 fand militaraidd y
Blues and Royals y byddant yno.
(parhsd ar dudelen 19)

