
,

RAS ELIDIR

(parhact Sf dudalen 18)

Unwaith eto mae oynnwrf ymysg Rhoddwyd cryn sylw yn ein colofuau
aelodau Cantorion Elidir, Yn dilyn yn ddiweddar i gampau nifer o'n
eu perfformiad llwyddiannus 0'[ hieuenctid ym myd athletau. Fel
'Croeshoeliad' yng Nghapel Engedi arfer byddwn yn eu canmol am
Caemarfon y llynedd mae cynlluniau ennill gwahanol deitJau neu dlysau.
ar droed i berfformio drama gerdd Y tro yma rydym yn falch 0 gael nodi
gan Roger Jones '0 Gaethiwed i cyfraniad yr ieuenctid yma er lies
Ryddid' sy'n adrodd banes yr eraill. mae yna fwriad I redeg ras
Israeliaid yn ffoi o'u caethiwed yn yr millnr ond ar gwrs unigryw, sef
Aifft. y tu mewn i grornbil Elidrr. Dyrna

Mynegodd Mr Robin Jones, y un o'r llu gweithgareddau sydd wedi
cyfarwyddwr, ei frwdfrydedd wrth eu trefnu i nodi bod deng mlynedd
drafod y cynhyrchiad. 'Mae'n fraint ers agor y cynllun rrydan dwr enfawr.
cael gweithio gyda chymaint 0 bobl Bydd y rhcdwyr yn cael eu noddi er
ifanc dawnus yr ardal,' meddai. 'Yn lie apel Macmillan ar gyfer Ymchwil
1988 fe gyfarwyddais y ddrama Cancro
gerdd 'Mwy Nag Aur' a oedd yn Rhaid pwysleisio mai ras hwyl yv.'
cynnwys tua 100 0 bobl ifanc y fro.
Y llynedd fe ddaeth Cantorion Elidir hon a gynhelri ar hyd y twneh
a Chor Bro Dyfnan, Ynys Mon, at Lyndsey Vaughan Parry a Nia Land a fydd yn cymryd rhan yn y ddrama gerdd. mcwnol. Mae gwahoddiad agored I
ei gilydd i ber~rmio y~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~redwyr-yni~rmwyaforedwyr

TAN YN YR ANTU R yna y mwyaf 0 arian fydd yng
"Crocshoeliad". Roedd gweld Capel nghoffrau }'T achos teilwng hwn.
Engedi yn orlawn ar gyfer y
perfformiad yn brofiad Trist oedd clywed y newyddion fore Mawrth, Ebrill 26, am Gellir cael ffurflenni yn lleol yn
bythgofiadwy. 'Rwy'n teimlo bod y y tin a wnaeth ddifrod iadeilad a nwyddau Antur Waunfawr. Siop Joe Brown neu yn Arngueddfa'r
cynhyrchiad diweddaraf yn Gogledd, Llanberis, neu trwy
ddilyniant naruriol i'r cynyrchiadau Mwy trist fyth oedd deall bod y tan hwnnw, yn 01 pob tebyg, gysyllru a Dr Alistair Rogers yng
blaenorol.' wedi ei gynnau yn fwriadol. Dymunwn yn dda i'r gweithwyr ngwaith Dinorwig ar (0286)

a phawb sy'n gysylltiedig a'r Antur. 870166.

,

NOSON DATHLU 200fed RHIFYN
18fed PEN-BLWYDD ECO'R WYDDFA

NOS FERCHER,18 MAl 1994
7 p.m. ar gyfer 7.30 p.m.

ym MHENCADLYS Euro-OPC, LLANBERIS
Oiolch i bawb 8 ymatebodd i'r ddwy hysbyseb a'r gwahoddiadau ar gyfer
eyfBrlod y dathlu. Mae'n argoell am noson dda.

MAE'R RHESTRBELLACHweo I CAU AC NI ELllR CANIATAu MYNEDIAD
I NEB ARAll - RHAG TORRI RHEOLAU TAN.

Methwyd a ehysylltu a phob gwelthiwr a chyn-weithiwr ae ymddiheurir
am hynny. Gobeithio eleh bod wedi ymateb l'r ddwy hysbyseb yn y papur.

Oerbyniwyd nawdd yehwanegol gan GYNGOR CYMUNED lLANBERIS.
Cyhoeddlr rhestr gyflawn c'r noddwyr yn rhifyn mls Mehefln.
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Yn rhifyn Mawrth o'r Eco
cyhoeddwyd llythyr gan Mr Roben
Williams, 4 Tai Caradog, Deiniolen,
yn son am ymchwil arbennig sydd yn
cael ei wneud gan ddau ysgolhaig 0
Fangor i hanes Ysgol Bryruefail yn
y cyfnod 1919-1939. Bellach
derbyniodd yr Eeo fwy 0 wybodaeth
am y gwaith gan y Dr H. G.
Williams a T. M. Basen:

Mae'r ddau oho,zol'1'2)tn bwrtadu
gwneud archwiliad rnanwl 0 hanes y
disgyblion a fu yn Ysgol Si'r Brynrefail
rhwng 1918 a 1939. Hydy gwyddo',1,
nl wnaethpwyd astudiaelh ubyg 0

unrhyw ysgol yng Nghymru ond os
gallrotl ddod I ben a'r gwaith bydd yn
gyfra'niad t ha1zesyr ysgol ac z hones
yr hen )Isgolion sIr yrlg Nghymru. Ni
bydd casglu'r wybodaelh yn hawdd)'
,nae'n dibynnu ar gydweithrediad eang
gall y CY1l-dtilsgyblion eu hunainJ eu
leuluoedd a'u ffrindiau. Apil al'ngyd
weithrediad yw'r l/ychyr hwn. yr ydy,1'2
wedi paraloi holladur a gellir ei gael 0
un o'r cyfelnadau isod. Byddern hefyd
yn ddtolchgar iawn i ul'lrhyw un a
fyddai'n awyddus i gymeryd rhan yn

'X' IDDYN' NHW
AnnwylOlygydd,
Yr oeddynt yn wrth-Gymraeg:
'Saesneg yw iaith Prydain Fawr, ec
y mae Cvmtu'n rhan 0 Brydain'.

Yr oeddynt yn sarhau tuag at bobl
Cymru: 'Rydym yn gwmni Saesneg
... byddat unrhyw ddatblygiadau
tuag at ddwvieitbrwvdd yng
Nghymru yn costio'ri ddrud i'r
mwyafrif o'n cwsmeneid yn Lloegr.'

OND YN AWR: 'Mae',
Gymdefthas (HalifaX) yn cydnsbod
y Gymrseg fel ;aith gynhenid, ac
felly, yn ssnlu at gryfhsu e;
gwasanseth drwy'r Gymrseg'.

Bydd Cymdeithas Adeiladu'r
Halifax yn eyflwyno gwersi Cymraeg
i'w staff, eynllun gweithio drwy
gyfrwng y Gymraeg, hysbysebu
swyddi'n ddwyieithog, lIenyddiaeth,
arwyddion mewnol, papur
swyddogol a lIyfrau sieeiau i gyd yn
ddwyieithog.

Misoedd 0 ymgyrehu caled gan
aelodau 0 Gymdeithas yr laith
Gymraeg a enillodd y frwydr hon.
Ond ni fyddem wedi'i henni!1 heb
gefnogaeth gadarn /lawer 0 bobl erail
gan gynnwys y eyhoedd ar ein
strydoedd (yn Gymry Cymraeg eu
hiaith a'r di-Gymraeg), mudiadau
eraill, sawl Aelod Seneddol - ae
ambell i Argfwydd! Hoffwn ddiolch
o galon I bawb a gyfrannodd i
fuddugoliaeth yr ymgyrch hon.

Pa gymdeithas adeiladu a wei y
goleunt nesaf tybed?

Yn gywir,
GARETH KIFF

Cadeirydd Cell Caerdydd
Cymdetthas yr laith Gymraeg.

AnnwylOlygyddion,
Fel un o'r 'Cymry ar Wasgar', ae
wedi m wynhau yr adroddiadau yn
Eeo'r Wyddfa, eymeraf y eyfle i
ddiolch i ehwi ae i'r gohebwyr Ileal
am eu gwaith difesur i wneud y
rhifynnau'n bosibl.

Mae'r Eco i mi s'm tebyg, sy' a
ehysylltiadau ag ardaloedd Arfon yn
bwysig iawn i wneud hyn yn bosib.

Edrychaf ymlaen t Eeo'r Wyddfa
1994 ae i ddal I dderbyn y
newyddion Ileol.

Diolch yn fawr,
STANLEY GRIFFITH
71 Bramham Drive

Harrogate
Gogledd Efrog

(Cwm-y-glo gynt)

DIOlCH AM YR 'ECO'
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Y RHIFYN NESAF
Daw'r rhifyn nesaf o'r wasg

NOS IAU, MAl 26
Deunydd i law'r

golygyddion perthnasol
NOS LUN, MAl 16
os gwetwch yn dda

GOLVGYDD CHWARAEON
Richard LI. Jones, 5 Y OdOl, Bethel.
(0248) 670115
DYOOIAOUR Y MIS
Mrs Margaret Cvnf Griffith, Cynfi,
Demlolen (870394)
FFOTOGRAFFWYR
Gwyndaf Jones, 60 Glanffynnon.
Llanrug (674669)
Gwyndaf Hughes. Glasgoed,
Llanrug (677263)
Gareth Williams. Angorfa.
Rhes Rhythallt, Llanrug (673683)
Tony Storey. Awel y Mynydd,
Ceunant, Llanrug (650600)
TREFNYOO HYSBYSEBtON
John Roberts, Bedw Gwynion,
Llanrug (675605)
TREFNYOO BWNOElU
sian Gwenfron Hughes, Oerlwyn,
Ffordd yr Orsaf, Llanrug: (676846)
Ann Gibbins, Lodj Plas Tirion,
Pontrug (673696)
TREFNYDO ARIANNOL
Goronwy Hughes, Elthinog. 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)
TREFNVOD GWERTHIANT POST
Mrs Olwen Llywelyn, Pant Afon
Bach, Llanrug (650200)
TREFNYOD PlYGU
Sioned Roberts (650570)

GOHEBWYR PENTREFI
Oyma'r bobl I gysylltu A nhw

yn eich ardaloedd.
BETHEL: Geraint Elis, Cilgeran
(0248 670726)
BRYNREFAtL: MIss Lowrr Prys
Roberts, Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO: Clive James, Hafan,
Bryn Gwna (677438)
CEUNANT: Trystan a Sioned Larsen,
Bodaton. Ceunant (650799)
CWM-Y-GlO: Mrs Iris Rowlands,
Glanrafon (872275)
DEINIOLEN: W. O. Williams,
6 Rhydfadog, Oeiniolen (871259)
OINORWIG: Glyn Tomos, Pen y
Bwlch, Dinorwig (870576)
LlANBERIS: Gwyneth ac Eifion
Roberts, Becws Eryri (870491)
LlANRUG:
NANT PERIS: Elwyn Searell Jones,
Dwyfor (870440)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans.
Sycharth (872407)
TAN-Y-COED: MISSAnwen Parry,
Ael-y-Bryn (872276)
WAUNFAWR: Mrs Nan Roberts.
Pantafon, Waunfawr (650570)

GOLYGYDDOL
IWAN ROBERTS

LLEIFIOR, LLANRUG
(Ff6n: 675649)

JOHN PRITCHARD
CILFYNYDD, LLANBERIS

(Ff6n: 872390)

SWYDDOGION A GOHEBWYR

yr ytnchwil drwy wlrfoddoli i rannu'r
holiadur yn eu cymunedauJ' gaOech
hefyd ofalu el lenwi dros aelodau o'r
eeulu a jfri"diau. I daro nodyn trise
",ae'I' bwysig hefyd i gael gwybodaerh
am gyfeillio1l sydd wedl ymadael. Os
gwyddoch am gyfell1zan sydd wed;
ymadael a'r cylch bycidem yn barod
iawl i yrru holiaduron iddynt drwy'r
pose - d11n and cael cyfeiriadau. I
ailadrodd mae llwyddlanc y gwaich yn
dibynnu ar eich cydweithrediad chi a
dY'na ni'n ddi'gon hyderusyrnlaen llaw
i ddiolch amdano. Hwyrach y dylid
ychwaneguJ rhag i neb oftZ! llenwi"r
hoiiadur) nad yw 'n gon'n a,n unrhyw
wybodaelh gyfrinachol.
Bydd ffrwyth yr ymchwil yma 0

ddiddordeb arbennig idrigolion y fro
ac fe'ch anogir i gysyllru a 'r Dr
Williams, Ysgol Cymdeithaseg a
Pholisi Cymdeithasol Prifysgol
Cymru, Bangor. FfOn: (0248)
38223 neu 382215 idderbyn copi o'r
holiadur. Gellwch befyd gysyllru a
Mr Robert Williams, fmn: (0286)
872571.

Ymchwill Hanes Ysgol Brynrefail

Annwyl Olygydd,
Fe hoffwn dynnu sylw eich
darllenwyr at ddigwyddiad mawr
yng Ngwy/ Werin y Crispen ym mis
Gorffennaf eteru. Fel rhan 0
ddath/iadau pen-blwydd y Cnapan,
sy'n ddeg oed eleni, rydym yn trefnu
cystad/euaeth Y Cythrel Canu.

Rydym yn cynnig gwobr 0 f 1,500
am y set chwarter awr fuddugo/,
fydd yn cynnwys un gan werin
gyfoes Gymraeg, un gan werin
draddodiadol a darn offerynnol
traddodiadol Cymreig. Yma mae can
werin gyfoes yn go/ygu cOn sydd
wedi ei chyfansoddi neu gyfaddasu
o iaith arall yn arbennig ar gyfer Y
Cythrel Csnu.

Mae'r gystadleuaeth yn agored t
grwpiau newydd, sydd ddim wedi
recordio hyd yn hyn. Fodd bynnag,
te ganiateir hyd at ddau gerddor sy'n
aelodau 0 grwp sefydliedig eisoes.

Fe fydd y cystaldeuwyr yn anfon
csset enghreifftiol O'U set caneuon
i'r eyfeiriad isod erbyn Mai 27, 1994.
O'r teoieu hyn fe fydd y grwpiau sy'n
cael Ilwyfan yn Y Cythrel Canu ar
nos lau, Gorffennaf 7, 1994, yng
Ngwyl Werin y Cnapan, yn eael eu
dethol gan banel 0 dri beirniad.

Am fanylion pellaeh a ffurflen
gystadlu ffoniweh 054555629 neu
ysgrifennweh yn syth at: Y Cythrel
Canu, Sycharth, Talgar,eg,
Llandysul, Dyfed SA44 4EP.

Yn gywir,
ROBYN TOMOS

CYTHREL CANU

Diolch i', cysylltwyr am'eu cefnogaeth.

Grwp Dyneiddiol lleol
Ann wyl Olygydd,
Mae nifer 0 Gymry Cymraeg ai
grefydd yn y cyffiniau a diddordeb
ganddynt mewn materion moesol a
chymdeithasol yn ystyried dod at ei
gilydd i ffurfio grwp dyneiddioilleol.

Erbyn hyn mae dyneiddiaeth
(moesau heb grefydd) yn cyflym
ennill tir mewn nifer 0 wledydd
drwy'r byd. Yn Norwy, er enghraifft,
mae rhwng dwy fil a thair milo
aelodau newydd bob blwyddyn wedi
bod yn ymuno A' r Gymdeithas
Ddyneiddiol ers diwedd y
satthdegau. Mae 80 0 fudiadau
mewn 32 0 wahanol wledydd yn
perthyn i'r Undeb Dyneiddlo I a
Moesegol Rhyngwladol.

Yma yng Nghymru mae nifer 0
grwplau eisoes wedi'u ffurfio, a mis
Taehwedd y Ilynedd daeth
cynrychiolwyr o'r grwpiau hyn at ei
gilydd i sefydlu Cyngor Dyneiddwyr
Cymru. Mae Cano/fan Astudiaethau
Addysg Prifysgo/ Cymru Aber
ystwyth ar hyn 0 bryd yn paratoi
gwerslyfryn Cymraeg ar
ddyneiddiaeth ar gyfer ysgolion
uwchradd.

Gofynnir i unrhyw un a diddordeb
ganddo yn y grwp newydd anfon
amlen stampiedig ete! yn y cyfeiriad
isod neu ffonio Caernarfon (0286)
673488 am fwy 0 fany/ion.

Yn gywir iawn,
ZON/A M. BOWEN
6 Stad Glandwr

Caeathro
Caernarfon

BRYNREFAll Miss Lowrl P. Roberts 870580

BETHEL Mr Geraint Ellis (0248) 670726

- --
OINORWIG Mr Meirion Tomos 870056

PENISARWAUN Mrs Ann Evans 872407

lLANBERIS Mr Gwilym Evans 872034

CAEATHRO Mr Clive James 677438

MEOl8

MEOI 29

HYDREF 27

RHAGFYR 1

MEHEFIN
GORFFENNAF

AWST

MEOI

HYOREF

TACHWEOO

RHAGFYR

MAl 26
MEHEFIN 30

CYSYllTU ABlE?OYOOlAO Pl YGURHlFYN RHIF FFON

DYDDIAU A LLEOLIAD PLYGU'R ECO
1l"efnyddPlygu: Miss Sloned Roberts, Pantafon, Waunfawr, FrOn: 850570.

Cyhoeddwyd gyds chymorth
Cymd.ith.a G.'fyddyd.u

Gogledd Cymru

Argreffwyd gen Waag Gwynedd
Clbyn, C•• merton.

Rhif 201
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Pontrug, Caernarfon
Gwasanaeth Fframio Lluniau
o bob math ar gael ar y safle

Prisiau Rhesymo}
Arddangosfa 0 luniau

gwreiddiol gao Artistiaid Ueol
Ar tTordd A4086

Caemarfon - Uanberis
FffinJffacs: 0286 672619
Richard S. Humphreys

IF''''!:. ,\R.II ORIEL
P S

[TRWEGLILl>1 GW

Llwyddiant
H orddi
i Ferched

Lleol

GWEITHDY BLASU
gan Goleg Technegol Bangor

yn Ysgol Syr Huw Owen, Caernarfon
dydd Sadwrn, Mai 14, 1994

10.30 a.m. - 3.30 p.m.

Gellir caeI bias ar y pynclau canlynol:
* CYMRAEG FEL AIL IAITH *

* SBAENEG NEU FFRANGEG (sgwrsio) *
* CELFYDDYD A CHREFFT *

* SGILIAU YMDOANGOSIAO gan gynnwys Slarad Cyhoeddus *
Cyfle da i gael tipyn 0 hwyl yn ogystal 6 chyfle I ddysgu a datblygu

dlddordeb newydd. Croeso I ffrindiau sydd ddim yn aelodau.

Mynedlad £3.50
(liuniaeth yn ychwanegol - neu dowch A'ch cinio gyda chwi.

FFEDERASIWN GWYNEDD I CAERNARFON SEFYDLIAD Y MERCHED

COFIO'R CAU

CEFNOGWCH EIN
HYSBYSEBWYR

CWTOGI GRANTIAU
MYFYRWYR

Yng nghyfarfod Pwyllgor Addysg Ar nos Wener, 8fed Gorffennaf, yn Ysgol Brynrefail, Llanrug, y
Cyngor Sir Gwynedd, ddydd Iau, 24 bwriedir cynnal Cyfarfod Cyhoeddus igofio achlysur cau Chwarel
Mawrth 1994, beirniadwyd Dinorwig chwarter canrif yn 01- ym mis Gorffennaf 1969. Ar y
penderfyniad y Uywodraeth ganolog noson ceir anerchiadau gao Mr Dafydd Wigley, A.S.; Dr Merfyn
i gwtogi lefel grantiau mandadol i J C Ifyfyrwyr 100/0 y flwyddyn tros y tair ones, 0 eg y Brigysgol Bangor; Mr Tom Jones, Swyddog Undeb
blynedd nesaf y Gweithwyr Trafnidiaeth a Chyffredinol. Cadeirydd y cyfarfod fydd Mae un ar ddeg 0 ferched 0 Ogledd-
Ar hyn 0 bryd mae'r uchafswm Dr Dafydd Roberts, Ceidwad Amgueddfa'r Gogledd, Llanberis. Yn orllewin Cyrnru wedi cyflawrn

grant i fyfyrwyr mewn prifysgol y tu ystod y noson ceir eitem gerddorol a dangosir dwy ffilm, 'Y Cymhwyster Galwedigaethol
allan i Lundain yn £2265 y Chwarelwr' a 'Ffarwel Roc'. Trefnir y noson gan Antur Padarn. CenedJaechol Lefel 4 mewn
flwyddyn. Mae'r swm yma wedi ei y Rheolaeth yn llwyddiannus, ae fe'i
rewi ers 1990 pryd y cyflwynodd y na, ar ddydd Sadwrn a SuI, Gorffennaf 9fed a'r 10fed cynhelir cyflwynwyd a thystysgrifau gan
Llywodraeth eu cynllun i gynnig aduniad i .gyn-chwarlewyr a'u teuluoedd yo y Gilfaeh Ddu. Staff Diane Hughes, cyn enillydd y Wobr
benthyciadau i fyfyrwyr yo hytrach Amgueddfa'r Gogledd ac Adran Ddiwylliant a Hamdden Cyngor Merehed mewn Menter. Darparwyd
na chodi lefel y grantiau gyda Jefel Sir Gwynedd, fydd yng ngofal y trefniadau hyn. Y bwriad yw trefnu y ewrs gan Ganolfan Hyfforddi Hill
chwyddiant. 0 tis Medi 1994 eyfweliadau a ehofnodi atgofion y chwarelwyr o'u eyfnod gwaith yn Management Criteria ym Mhorth-
ymlaen bydd uchafswm y grant h G aethwy gyda chyrnorth TARGED
yn gostwng i £2040 y flwyddyn Y e warel. obeithir hefyd ddod i wybod am hynt a helynt Y a'r Gronfa Gymdcithasol
gyda ehodiad yn y swm y gellir ei ehwarelwyr ar 61 iddynt adael y Chwarel yn 1969 - lle aethant i Ewropeaidd.
fenthyca gan fyfyrwyr. Erbyn Medi weithio wedi hynny, a sawl un a aeth allan o'r ardal i chwilio am Esboniodd Anna Chambley,
1996 bydd mor isel ac oddeutu waith. Rheolwr Cyffredinol Hill
£1650 y flwyddyn. Bydd manylion llawn am y Cyfarfod Cyhoeddus a'r Aduniad yn Management Criteria: 'Rydym yn
Bwriad y Uywodraeth yw tocio'r cael eu cynnwys yn y rhifyn nesaf o'r Eeo. arbenigo mewn rhaglenni hyblyg

grant a ehodi 'r swm y gellir ei sy'n adnabod potensial unigolion ac
fenthyg fel y bydd y ddau yn gyfanal. yn adeiladu ar eu cryfderau i'w helpu
Golyga hyn y bydd myfyrwyr sy'n i gyflawni eu nodau.'
cyehwyn ewrs gradd ym Medi 1994 Mae'r rhan fwyaf o'r rnerched
ae ar grant llawn, yn derbyn wedi treulio amser oddi wrth yr
uehafswm 0 £5525 dros y tair arngylchedd gwaith cyn dechrau'r
blynedd yn hytrach na'r £6795 a cwrs fel yr csboniodd Ruth Parry, un
delir ar hyn 0 bryd. Yn yr un modd o'r rnyfyrwyr, sydd yn awr yn cael ei
i gadw yn yr unfan (heb ystyried chyflogi gan TARGED: 'Mae treulio
unrhyw chwyddiant tros y ddwy amser oddi wrth waith yn rueddu 1
flynedd nesaf) bydd yn rhaid i erydu eich hyder ac mae sgiliau 'n
fyfyrwyr fenthyca £3750 dros y cwrs cae1 eu anghofio. Mae'r c....rrs hwn
yn hytrach na'r £2185 sydd ei angen wedi ei gynllunio i arenwi'r sgiliau
ar hyn 0 bryd. sy'n ofynnol iddatblygu sgiliau sy'n
Mae'r Pwyllgor Addysg eisoes bodoli eisoes. Mae'r sesiynau

wedi ysgrifennu at y Swyddfa hyfforddi dwys yn eanolbwyntio ar
Gymreig i gwyno am y mater yma ddatblygu sgiliau rheoli, cyd-drafod,
ond yn ei atebiad dywedodd Syr trefnu, cynllunio a chyfathrebu.
Wyn Roberts, y Gweinidog Gwladol Mae'r ewrs wedi ei strwythuro yn
sydd a chyfrifoldeb am addysg ae helaeth lawn I ffino bywyd teuluol ae
sydd hefyd yn Aelod Seneddol dros Cor YsgolBethelgyda'u bvttorddwretq, MISS Lowri PrysRoberts - gweler mae yna lawer lawn 0 gymorth ar
EiliolaeiliCoowy,eifudynystyried~~~~~~~~~_y_s_t_or_i_a_r_y_d_U_d_a_~_n~fi_ae_n_.~~~~~~~~~gael.'
rypecyn hwn fel newyddion da i CLWB ERYRI Mae rnyfyrwraig lwyddiannus
.fYtYrwyr _ yn arbennJg wrth ei arall, Heledd Williams, yn aWTyn
ystyried yn erbyn y cefndir 0 cael e: chyflogi gan Ganolfan
gylcb gwariant eyboeddus.' Yng nghyfarfod £furfiol ola'r tyrnor ar nos Iau, Ebrill 4, yng Ngwcsry Erw Newydd-debau Busnes Eryri hefyd

'Roedd aelodau'r Pwyllgor Fair, Llanberis, cafwyd sgwrs ddiddorol gan Geramt Ehs, Bethel (rnab yn clodfori'r cwrs: 'Rocdd yr
Addysg yo feimiadol iawn o'r newid Perisfab a fu yn un 0 aeJodau mwyafblaenllaw y Clwb ddydd a fu) ar arda1 amrediad 0 sgiliau rheoh a
yma yo y gyfundrefn grantiau ae yn Nant Peris ei blenryndod. Plethwyd amI i stori hwyliog am gymeriadau a gynhwyswyd yn eang a
poem yo ofnadwy y gallasai llawer 0 digwyddiadau'r gorffennol i'w sylwadau, a thrist oedd meddwl mal rhan chynhwysfawr. Ymdriniwyd ag
fyfyrwyr 0 Wynedd fethu a mynd 0 'hen bethau diflanedig teulu dyn' oedd y cyfryw bellach. Cadeiriwyd y unrhyw broblemau y daethpwyd ar
ymlaen i addysg uwch, Adroddwyd noson gan Brython Jones, Caemarfon, a thalwyd y diolchiadau gan J. eu traws yn ystod y cwrs yn gyflym
fod tystiolaeth eisoes yn bodoli fod Norman Davies, Bontnewydd. ae efeithrol. Rhoddodd Anna
rhai myfyrwyr wedi gorfod gadael Yn ei sylwadau cyffredinol cyfeiriodd y Uywydd, Eurwyn Iones, I Ianbens, Chambley, un o'n nwroriaid ,
eyrsiau ers cyehwyn y gyfundrefn at gamp J. Norman Davies yn ennill Cadair Eisteddfod Bontnewydd; ac gyrnorth ardderchog ini gan sicrhau
benthyeiadau newydd yn 1990 a Angharad, merch Emyr Price, Bethel, yn ennill Gwobr Goffa Saunders o'r cychwyn cyntaffod y gwaith cwrs
ehyda mwy 0 bwyslais ar Lewis. Mynegodd hefyd ei obaith y byddai cynrychiolaeth dda c'r aelodaeth o'r ansawdd uehaf.'
fenthyciadau yn y dyfodol bydd y ar y trip blynyddol ar ddydd Sadwrn, Mehefin 19. Wrth gloi, diolehodd Mae ewrs rheoli peUaeh wcdi ei
nifer yma yn sicr 0 godi. i bawb a gyfrannodd ruag at wneud ei ilwyddyn fel Uywydd y Clwb yn un drefnu ar gyfer y dyfodol. Am ragor
Dywedodd y Cynghorydd Handel lewyrehus a didramgwydd ei naws, a dymunodd yr un rhwydd hynt i'w 0 fanyllon eysylltwg ag Anna

Morgan, Cadeirydd y Pwyllgor oiynydd, Evan Parry, Ceunant, yn y cymor i ddod. Chambleyar (0248) 716614 neu
Addysg ei fod o'r fam 'fod y newid TARG ED ar (0248) 671444.
polisi yma yn un bonol anfoesol
ae yn gwneud dim byd i
gynortbwyo llawer iawn 0
ieuenctid Gwynedd fynd ymlaen
i dderbyn addysg uwcb. Dros
flynyddoedd lawer 'roedd y
gyfundrefn bresennol wedi
galluogi miloedd at' tiloedd 0
.tYJYrwyr 0 bob eefndir ariannol
i fynd ymlaen i brifysgolion,
eolegau politeebneg a sefyd
liadau addysg uwcb. Gyda'r
newidiadau yma mae posibn
rwydd cry{ na aU rhai mytyrwyr
galluog a dawnus ddarganfod yr
arian i fynd ymlaen i goleg yn y
dyfodol. '
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Wrth Droedio maes Prifwyl yr
Urdd yn Nolgellau ymhen y mis
efallai y bydd irai ohonom gofio am
Rhys J. Huws, sylfaenydd Eisteddfod
y Plant. A chofiwch blant Bethel -
bydd gennych bob hawl i yrnfalchio
yn y ffaith mai yn ei pentref chi y
plannwyd y fesen sydd erbyo heddiw
wedi ryfu i fod yn dderwen mor
gadam.

Bu farw Rhys J. Huws ar
Dachwedd 21ain, 1917, yn 55
mlwydd oed, ac fe'i claddwyd ym
mynwent Aberhosan.

•

***

Sylweddolodd Rhys J. Huws mai
trwy gydweithrediad ysgol, eysegr a
chartref y perffeithir cenedl. Cyn
belled yn 61 a dechrau 'r ganrif hon
fe ddywedodd . . .

Offiymir addysg, iechyd a hyd yn
oed /yuyd y bobol yn rhy aml ar
allor y dreth.
Ac i gJoi dyma un arall o'i

ddywediadau y bydd pawb ohonom
yn cyNno ag 0 rwy'n siWr . . .

Nid yn aml yr aeth plentyn ar goll,
y bu eifam JIll rhoi eiddo yn ei bryd,
ei chusar a', cherydd, et gwetl a J;
grog, ei gweddi a'i chyngor.

..I

**

dim o'r cyfryw, ond uwy gyfraniadau
rheolaidd yr aelodau, a chofier mai
ehwarelwyr cyffredin oedd bron bob
un ohonynt.

Be dd'wedai Rhys J. Huws, y
diweddar Barchedig R. Lloyd
Mathews, a'r hen saint a roes eu hoes
at yr Achos yrn Methel pe baent yn
digwydd pasio heibio i Llys Myfyr
heddiw tybed? Mae gen i syniad go
dda beth fyddai eu hymateb.

TARIAN
6 Stryd Bangor,
Caernarfon
FfOn: (0286) 677787

Yswiriant Car neu
Yswriant Ty
Gadewch i ni
Roi pris i chi.

TARIAN

Rhys J. Huws oedd y cyntaf i fyw yn
Llys Myfyr, Bethel. Ef hefyd a roes
yr enw Llys Myfyr ar y cy. Ty a
gostiodd £725 i'w adeiladu.

Adeiladwyd y capel (A) cyntaf yn
1810, ond yo 1901 yr adeiladwyd 0
fel ag y mae heddiw. Dywedir i'r
cpael gostio £2,500j y festri £450;
a Uys Myfyr £725. Cyfanswm 0
£3,675. Talwyd y cyfan o'r dyledion
heb na bazar, cyngeTdd, darlith na

PENISARWAUN
*Danton blodau i ysbytai

a chartrefi henoed
*Addurno capeli ac eglwysi .

ar gyfer priodasau Galwch neu ffonlwch

*Blodau ar gyfer angladdau 870605
*Stoe 0 flodau ffres am fanylion

Trefniadau Blodau Sych
a Ffres yn 61eich gofyn
Alwyn a Sarah Jones

***

Williams, Llandudno, yn cofio dysgu
'Cywydd y Fam Fawr' Goronwy
Owen i gyd ar ei gof un flwyddyn,
a pha gynghanedd oedd ymhob
llinell, ac yntau ond tua deuddeg
oed.

Arferid cynnal yr Eisteddfod rua
GWyI Ddewi, ar nos Wener a
phrynhawn a nos Sadwrn, ond
byddai rhaglen yr Eisteddfod wedi ei
pharatoi yrnhell cyn hynny - tua
mis lv1..edi.

Dyfynnaf Gruffydd 0 Hen Aegojion
eto:

Pan oeddum i tuag ur ar bymtheg
oed (tua 1897 felly, oherwydd
ganed WJG yn 1881) daeth pen
sydyn ar y Cyfarfod Llenyddol yn
ei hen ffur!, a disodluryd ef gall
Eisteddfod y Plane, sefyd/iad a
gychw)t1znodd gy1llaf yng Nghapel
Bethel, ond daeth Eisteddfod y Plane
i derfyn ei gwasa'laerh fel sefyd/iad
lleol. Cynrychiolir hi heddiw gan
EIsteddfod yr Urdd, a da gennyf
fedduil, mai yn fy hen ardal i yr
heuwyd yr hedyn sydd erbyn heddiui
uiedi tyfu yn bren mor gadarn.

Yn sicr fe ddylai plant Cymru fod yn
gyfarwydd ag enw Rhys Jones Huws,
1862-1917.

ysgrifennu Cymraer cadam a ehywir.
Fel y dywedodd Gruffydd yn ei Hen
Atgofion ...

I roddi peth help i'r genhedlaeth hon
syltueddoli ei gam ptuaith mi
ddywedaf hyn - yr oeddynt yn
medru ysgrifen nu gwychach a
chadamach. Cymraeg nac ugeiniau
o'r rhai sy'n cymryd Cymraeg fel
cuirs gradd ym Mhnfysgol Cymru.
Beth a roddum am gael rhai
ohonynt yn fy nosbarthiadau.

Fel y gWyr pawb, nid gWr a wasgarai
glod oedd Gruffydd, os nad oedd y
clod hwnnw'n haeddiannol.

Ond beth sydd a wnelo Rhys J.
Huws ag Eisteddfod yr Urdd? WeI,
yo ystod ei gyfnod ym Methel y
cychwynnodd 0 y sefydliad addysg
newydd hwnnw a elwir yn
Eisteddfod y Plant. Oedd, fe roedd
'na gyrddau cystadleuol o'r math
yma wedi eu cynnal o'r blaen mewn
gwahanol fannau trwy Gymru, ond
yn sicr ni ddatblygwyd y sefydliad i'r
fath raddau 0 berffeithrwydd yn
unlle, na chan neb, ag y
gwnaethpwyd yrn Methel gao Rhys
J. Huws.

Y peth mwyaf arbennig ynglyn ag
Eisteddfod y Plant oedd mai'r plant
a wnai'r gwaith i gyd ag eithrio y
beiroiadu, ac arferai RJH sicrhau prif
lenorion a eherddorion y wlad yno
1 feimiadu. 'Ynadon' oedd }T en\v a
roddW}'d ar y belml31d, a 'Bonwr' a
'Bonesig' oedd pob Mr a Miss yn yr
Wyl. Cororud a chadelrid pobl ifanc
a dodid plant hefyd i arwain cor au,
ac 0 dipyn ibeth fe geTddodd y son
ledled Cymru am Eisteddfod y
Plant.
Efa1lal y dylwn egluro mai nad am

farddoni y C}nigiv;yd cadair a choron
yr Eisteddfod, ond yo hytraeh am
areb cwestiynau ar weithjau beridd
neu lenonon fel Dafydd ap Gwilym,
Goronwy Owen, Ceiriog - hynny
yw> ffiwyth gwaith y dosbarthiadau
a gynhelid ganddo drwy'r gaeaf. Fel
hyn y daeth ro ar 01to 0 blant Bethel
i ddeall cyfrinaeh eynghanedd ae i
wybod damau 0 waith y prifeirdd ar
eu coi. 'Roedd y di\veddar Mr Ffowc
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Aelod o'r
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Dim un dasg rhy fychan
Dim un dasg rhy tawr

W.J.GRIFFITH
PLYMAR A GOSODWR
GWRES CANOLOG
Pant Tlrlon, Llanrug

Ff6n: Caernarfon 673248
Gosodwyr (,ORG/
Nwy
Cofrestredig
Corgi ~.r ~Ql?

/~ SAFt y.."i"

Troes ei gefn ar yr ysgol ac fe aeth
iGoleg y Brifysgol, Aberystwyth, a
thra yno daeth i enwogrwydd fel
bardd. Ordeiniwyd efyn weinidog ar
eglwysi Abermaw a'r Cutiau, ac ar
Fehefin 25aln, 1896, fe'i sefydlwyd
yn weinidog ar un 0 eglwysi bro'r
Eco - Eglwys (A) Bethel, a bu'n
weinidog ar yr eglwys am naw
mlynedd, cyn symud i Fethesda lie
bu'n gweinidogaethu am saith
mlynedd.
Bob fro y cynhelir Eisteddfod

Genedlaethol yr Urdd yn Arfon,
Meirion neu Maldwyn mi fydda iyn
cofio am wasanaeth y gwr
amryddawn hwn ae am ei gyfraniad
1 blant Cyrnru, ac yn enwedig i blant
Bethel ar droad y ganrif.

Ys gwn i faint 0 blant Bethel
hcddiw sy' wedi clywed amdano? Ei
enw? Rhys J. Huws.

Syndod i mi yw na chafodd y gwr
hwn fwy 0 glod gan ei genedl. Efallai
y gellir dweud rnai'r anrhydedd
fwyaf a gafodd oedd cael pennog
gyfan iddo'j hun gan W. J. Gruffydd
yn ei glasur Hen AlgojiOtl, ae i'r Athro
Gruffydd yn y bennod honno dalu
reymged aruchel iddo am ei waith
egni"olgyda phlanr Bethel. Rydw i'n
credu'n gydwybodol y dylai plant
Cymru wybod llawer mwy am Rbys
]. Huws, ae y dylid 0 leiaf gofio
amdano'n flynyddol yn Eisteddfod
Genedlaethol yr Urdd.

Gyda dyfodiad Rhys J. Hughes i
Fethel yn 1896 daeth yna ryw fath
o hcu1\ven danbaid 0 addysg newydd
i fendithio'r fro, ac fe ddefrowyd
meddyliau'r plant a'r ieuenetid gan
ei dda\vn gyfareddol i symbylu
brwdfrydedd ruag at addysg.

Rwy'n berffaith sier mai anfantais
i mi a'm cyfoedion oedd y ffaith na
ehlywsom air am W. J. Gruffydd a
Rbys ]. Huws tra'n a-bi-ecio ein
ffordd drwy ysgol Bethel. 'Rwyf yr
un mor sicr hefyd mai mantais di
fesur i blant eyfnod Rhys J. Huws
oedd iddynt gael clywed a deall
gweithiau Goronwy Owen, Dafydd
ap Gwilym a Beirdd yr Uehelwyr, ac
efallai'n fwy na hynny, medru
dadansoddi eynghanedd ae

Fe'i ganed Mehefin 13eg, 1862, mewn tY o'r enw
Talywwern Fach, Penegoes ger Machynl1eth, a
symudodd yn gynnar yn ei oes i Lechwedd Du, Dylife,
ac yno yn yr ysgol eglwysig yr addysgwyd ef. Tua 1877
cychwynnodd ar ei yrfa fel disgybl-athro yn Ysgol y
Bwrdd Staylittle. Bu '0 dysgu fel disgybl-athro yn
Llaobrynmair ac yna ynAberhosan, ac yn 1882enillodd
ei drwydded fel athro,

L
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Cydymdeimtwn a Mr David Wliliams,
Bryn Hyfryd, yn ei brofedigaeth 0
golli ei chwaer yn ddiweddar.
Gwellhad buan i'r rhal sy'n wael yn
yr ardal.
Coiled: Yn Ysbyty Llandudno, ar Ebrill
16, bu farw Mr Hugh Thomas,
Garnedd gynt. Bu'n aelod Hyddlon a
gwelthgar yng Nghapel Tan-y-coed.
Cydymdeimlir a Mrs Thomas a'r
ferch yn eu profedigaeth.

Annwen Parry, Ael y Bryn
FfOn: 872276

TAN Y COED

oedd Mrs Megan P. Morris.
Dymunwyd pen-blwydd hapus iMrs
Annie M. Morris.
Codi'r Gwpan: Ddydd Sadwrn, 16
Ebrill, wynebodd tim p~l-droed
Deiniolen dim Llansannan yn ffeinal
Cwpan lau Gogledd Cymru ar gael
Bae Colwyn. Roedd yn argoeli'n dda
- tywydd braf, torf dda, a dau 0
dimau gorau'r gogledd yn wynebu ei
gilydd.

A bod yn deg, Llansannan oedd
tim gorau'r hanner eyntaf gan ennill
pob dim yn yr awyr ae yn rheoli canol
y cae. Wedi dweud hynny, Deiniolen
ddaeth agosaf at sgorio. Trawodd
Arwel Hughes gic gosb wych yn
erbyn y bar, a daeth Gwyndaf Jones
o fewn dim i sqorio gyda'r ail-gyfle
(ond. gofynnwch i rywun oedd wrth
ymyl y gol ae mi dd'wedant wrthych
fod y bel wedi croesi'r lein!!).

Golwg diqcn pryderus oedd ar
wynebau lIawer 0 hogia Llanbabs ar
ddiwedd yr hanner cyntaf, ond buan
iawn y trodd pethau yn yr ail hanner.
Ar waethaf cyflwr y cae fe Iwyddodd
yr hogia I chwarae tfwtbol da, ac i
ddechrau rheoli'r gem. Yna, wedi 50
munud, dyma daran 0 gic 0 ymyl y
boes gan Dilwyn Morris a dyna hi'n
1-0. O'r funud honno dim ond un tim
oedd ynddi, a rhyw 10 munud o'r
diwedd sgoriodd Dewi Williams yr ail
g61, i selio'r gem.

Mae'n anodd enwi uruqolion gan i
bawb chwarae fel un yn yr ail hanner.
Ond, wedi dweud hynny rhaid 1I0n
gyfarch yn arbennig John Williams,
y rheolwr, am ei warth da drwy'r
tymor a'r lIall yw Gwilym Williams (v
goli) Mae GWII yn ymddeol eleni
wedl gyrfa hir a IIwyddiannus gydag
amryw 0 dimau'r ardal, a dyma
ddiwedd arbennig i'w yrfa.

Diwrnod i'w gofio felly, a Llanbabs
yn cod: Cwpan lau Gogledd Cymru.
Ysgol Gwaun Gynfi: Rydan ni wedi
dod yn 61 r'r Ysgol ar 61 gwylia'r
Pasg. Thernau y dosbarthiadau y
tymor yma ydy: Coed, Ty Ni, Paned
oDe, Fi fy Hun, ac Adar ae
Anifeiliaid. Rydan m wedi bod yn
plannu coed yng Nghae Tan y
Ffynnon. Buom yn plannu coed
celyn, coed helyg, castanwydden a
sycamorwydden. Dlolchwn i Mr a
Mrs Wilcox am eu cymorth. Aeth
Andrea, Aletea a Llinos i Fangor I

weithdy celf gyda Gofal Golwg
Gwynedd. Roeddynt yn gweithio
gyda myfyrwyr yn gwneud modeJau
cardfwrdd.

Fe fu plant dosbarth 5 yn
Amgueddfa Llanberls yn gweld
lIunlau Jamie Reid. Cawsom gyfle i
dynnu lIunlau ar lechl yn seiliedig ar
ei waith. Gwanethpwyd elw 0
£263.80 yn y Ffair Basg a
gynhaliwyd y tymor diwethaf.

Rydan nl wedi derbyn pecyn 0
Iyfrau gan gwmnl Birds Eye, dlolch
am gasglu gymaint 0 docynnau.

GOHEBWYR: LOUISE A KELLY

Hotel
itRestauQant
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

BYSIAU ARFON
LLANRUG

(Eric Morris)
Ffcn: Caernarfon 675175 a 677858

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

Mewn Noson Gotii, er Chwefror 1Bfed, dewiswyd Brenhines Csrnitsl
Deiniolen 1994, sef Julie Ann Jones; ae fe ddewiswyd Tina Taylor a Donna
Marie Lewis yn forynion. Fe welir y dair yng nghanol y 'tun gyda brenhined

a morynion Csmtts! 1993.
Plaid Cymru - Enillwyr Clwb 100 Eirlys LI. Jones, a mwynhawyd cwis
mis Ebrill - £10: Mr Hywel Lewis, a oedd wedi ei drefnu gan mrs Jane
Llys Annedd; £5: Mrs Annette Bryn Jones. Gwesteion y te oedd Mrs
Parri, Cynefin. Hannah J. Thomas, Mrs Jane Jones
Priodas: Ddydd Sadwrn, 26 Mawrth, a Mrs Glenys Roberts. Rhoddwyd y
yn Eglwys y Santes Fair, Ashford, raffl gan Mrs Jane Jones a'r enillydd
Caint, priodwyd Robert Aled, mab oedd Mrs Mair Owen. Anfonwyd ern
Donald a Nan Jones, 2 TaiGweledfa, cofion at Mrs Hannah J. Thomas,
Deiniolen a Linda Dale, merch David aelod ffyddlon iawn o'r Clwb, sydd
ac Indie Nimmo, Awstralia. Rheolwr heb fod yn teirnlo yn rhy dda y
cynorthwol sustem pelrlanneg ym dyddlau yma.
mhwerdy Sizewell B yw Aled a Linda Yn ein eyfarfod ar y 5ed 0 Ebrill tro
yn therapydd lIefaru yn Ysbyty yr aelodau Saesneg yn ein plith oedd
William Harvey yn Ashford. trefnu y cyfarfod a chafwyd cwis

Dvrnumadau gorau r'r ddau yn eu Saesneg am drovn bach 0 newid, Fe'l
bywyd pnodasol. trefnwyd gan Mrs Dolly Brown, Mrs

Dymuna Aled a Linda ddiolch j'w Eve Braithwaite, Mrs Edna Coles, Mrs
teulu, ffrindiau ac ardalwyr Deiniolen Pat Evans a Mis Jean Moeller, ac fe
am y lIu anrhegion a'r dvmumadau da fwynhawyd y prynhawn gan bawb.
a dderbyniasant ar achlysur eu Rhoddwyd y te gan Mrs Ellen
priodas. Williams, Mrs Jane C. Hughes a Mrs
Clwb Elidir: Cafwyd cyfarfod ar Glenys Williams. Rhoddwyd y raffl
Mawrth 22, dan Iywyddiaeth Mrs gan Mrs Ellen Williams a'r enillydd

!h" (h.~...fh." ~ ~ .,~.. ~. ~., ~ ~ ~ ltt! /J...lit. Ih.,
~ . p . . ,, * nsrau >'-'
~ rhesymol ,, *Spreio tu )-

~FfcAn: 872421 * Estimates ~~ am ddim ,
~ PEINTIO. PAPURO • MAN ATGYWEIRIO ~
,""~.,'-.~.1\tA." '\~.._~ Ih~·.~., fA.~ ~~, ~ ~'\ Ih.~"

W. O. Williams, 6 Rhydfadog. Ffon: 871259

DEINIOLEN

Fi oedd rheolwr Man U. Ond
doeddwn i'n eistedd ym moes brics
coch Alex Ferguson? Yn ystod yr
ymweliad ag Old Trafford mi fuon
ni hefyd yn y stafelloedd newid ac yn
lolfa'r chwaraewyr, a chael hanes y
Clwb a'r Stadiwrn..

Wyddwn iddim cynt bod un peth
yn gyffredin i Old Trafford a Capel
Coch IJanberis. Mae to'r stadiwm
yn eang, yn fwy na'r un to arall yn
Ewrop, ac yn gallu symud hyd at
bedair modfedd mewn gwynt cryf. A
than y to, mae yna lampau, ond
feddyliodd neb yn wreiddiol y byddai
angen newid bylb! Roedd yn
amhosib cyrraedd at y larnpau, a bu
raid ailgynllunio'r lampau fel y gellid
eu codi drwy'r to. Mae 'na broblem
debyg yn Capel Coch. Fedrwn ni
ddim cyrraedd y lampau. A phan fo
angen newid bylb neu ddau rydan
ni'n dibynnu ar hogia'r Frigad Dan
i ddod draw i yrnarfer dringo'u
hysgolion uchel.

Er mor wahanol y capel a'r
stadiwm, mae'r un nam yn gyffredin
iddynt. A beth bynnag y
gwahaniaethau sydd rhwng pobl a'j
gilydd, mae un peth yn gyffredin i
bawb. Mae rhyw nam ynom; fyw fai;
rhyw duedd - gair y Beibl amdano
y\v pechod. Y mawr a'r bach; y
cyfoethog a'r tlawd; y doeth a'r ffol;
yr ifanc a'r hen; mae pawb ohonom
wedi methu byw bywydau perffaith,
ae wedi torri gorchmynion Duw.

Mae angen delio a'r nam hwn. Os
na wneir hynny, yn y tywyllwch y
byddwn ninnau, heb berthynas iach
a'r Duw a'n creodd. Fe allern geisio
gwelia rhyw chydig ar ein bywydau,
a pheidio gwneud y peehod hwn ac
arall. Ond ateb annigonol fyddai
hynny, a byddai'r wir broblern yn
aros, yn union fel mae lampau'r
capel yn aros yn broblem wedi i'r
hogia tan fod acw. Gwell 0 lawer
fyddai i ni gredu yn y Gwaredwr
Iesu, a derbyn drwyddo Ef
faddeuant llawn am ein holl
bechodau; a chael hefyd natur
newydd o'n mewn, a gras i geisio
ufuddhau o'r newydd iddo Bf. Dyna
fyddai mynd i'r afael a'r broblem; fel
ag a wnaed wrth ailgynllunio
lampau'r stadiwm.

JOHN PRITCHARD

'Un funud fach ... '
OLD TRAFFORD A'R

CAPEL COCD
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Steddfod Caeathro
Pryd bu steddfod yng
Nghaeathro? Y mis nesaf cawn
gynnyrch buddugol un o'r
eisteddfodau hynny, a phenillion
o folawd i BIas Glangwna.

Diolch 1 bawb sy'n ymateb i'r
golofn, a daliwch i anfon
gwybodaeth, atgofion neu
ymholiadau am hanes eich bro i
Dafydd Whiteside Thomas,
Bron y Nant, Uanrug. Fran:
(0286) 673515.

****

Nefydd Hughes Cadfan
Y mis diwethaf addawyd erthygl
ar y cymeriad hwn a ddaeth i'r
ardal 0 Batagonia. Erbyn hyn
mae mwy 0 wybodaeth (a
lluniau) i law. Diolch i Mrs
Margaret Roberts 0 Gaernarfon
(Brynrefail gynt) am anfon yr
hanes a'r lluniau. Mae'r ddwy
erthygl yn ymddangos mewn
rhan arall o'r papur.
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****

ninnau'n blanc yn cael mynd yn y
cart a'r ceffyl i 'w danfon i'r Hafod
ac i'r Garth.

Y drydedd siop oedd un Lewis
Roberts. Ar uiahdn i'r 'groceries'
a'r moddion annwyd arferol,
byddai 'r gwerthu glo i'r ardal, ac
yl1 rhedeg bws i Gaernarfon dair
gwairh yr uiythnos. Naw ceiniog
(yr hen arian) fyddai Jr 'fare '.
Dywed Mrs Hughes fod siop

barbwr wedi bod yn ei chartref
yn Minffi wd ymhell cyn ei geni
hi, a bod cof ganddi hefyd am
siop fechan yn cael ei chadw
mewn parlwr tY yn y Ceunant.

GERAINT
o EN
Gosodwr

carpedi a phob
math 0 loriau
Cil-y-Mynydd
WAUNFAWR
Fton: Waunfawr

650552

Mae'l' Amgueddfa yn cynnig
toeynnau preswylwyr lleol
arbennig eto eleni i drigollon
plwyfi sifil Uanberis, Llan
ddeiniolen a Llanrug.
Cost y toeyn fydd £5 a bydd yn

canf atau mynediad i holl
arddangosfeydd yr ADlgueddfa
(gan gynnwys taith bws ar
ymweUad i Gorsaf Drydan
Dinorwig) am y eyfnod Ebrill
1994 hyd Mawrth 1995.
Os ydych Adiddordeb mewn

prynu tocyn dylech gysyUtu A'r
Amgueddfa yn Uanberis (0286)
870636.

--

u

Cyfle i ennill £10 bob wythnos ibawb sy'n prynu petrol

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 Graser. Melysion

GORSAF BETROL

Pobl 1794
Daeth nifer 0 ymholiadau ynglYo
a rhai o'r cymcriadau a
grybwyllwyd yn yr atodiad irifyn
200 o'r Bco. Cefais fwy 0
wybodaeth am Robert Dafydd
Luke, yr adeiladydd tai oJr
Waenfawr. Gwyddwn ei fod yn
frawd i Owen Dafydd luke a fu'n

AMGUEDDFA'R
GOGLEDD

****

Teulu Francis, Llaberis
Mae pytiau ychwanegol am y
teulu hwn yn dal i ddod 1 law.
Gan Miss O. M. Davies, Bangor,
y daeth y newydd diweddaraf:
'Roedd Dilys y1l y chweehed
dosbarth ynl Mrynrefail yr un pryd
a mi. Roedd yn astudio
Marhenzateg a Physeg, ac aeth
Ylnlael'z i Goleg y Brifysgol)
Ba11gor. Roedd gan y teulu ddwy
siopyn Ual1beris - un yn gwerthu
cardia?./. post a phetheuach i'r
lwnstzaid, a'r llall yn gwerthu da
da) sioeled) sigarets a baeD.'

*

*..**

Rhag ofn imi gael fy nghyhuddo 0 fod yo blwyfol, ae
aros yo Nyffryn Peris, dyma fentro dros ysgwydd y Cefn
Du i lannau'r Wyrfai y mis hwn , Mae rhyw
draddodiadau 0 feddyginiaethau yn perthyn i'r ardal;
efallai oherwydd fod eysylltiad pur agos rhwng plwyf
Betws Garmon a phlwyfUanfihangel-y-Pennant dros
Fwleh y Ddwy Elor, Roedd teulu 0 feddygon esgyrn yn
byw yng Nghwm Pennant, ae efallai fod eu dylanwad
wedi eyrraedd bro CweDyn a Gwyrfai.

Mae David Thomas yn ei byw yn Llanrug, ac a gyfrifid yn
nodiadau ar hanes pentref ac aral gawr 0 ddyn ac yn ymladdwr 0
y Waenfawr yn crybwyll Sion frio yn ystod y mis diwethaf
Jones y Doctor - then 'lOr nodedig deuthum ar draws cofnod claddu
am ei fod yn gallu asio esgyrn ae ei wraig, Jane ach Rhisiart, ym
iachau archollion y rhai fyddai mynwent Betws Garmon
wedi cael eu hanafu ~l y man ddiwedd Hydref 1804. Cefais
chuiarelau ar y Cefn Du. Byddai hefyd wybod ple claddwyd
ef hefyd yn easglu dail ae ~1 eu Robert Dafydd Luke - ac nid
cynaeafu, ac yn gumeud truryth gyda'i wraig, ond ym mynwent
ohonynt i uiellhau gwahanol Llanwnda ar ddydd calan 1814.
anhurylderau; a chleifion yn cyrchu Roedd yn 72 mIwydd oed, ac yn
ato 0 bell ac agos. Yr wyf yn credu byw ar ddiwedd ei oes yn y
fod llawer yn tybied ei fod yn gallu Garth, plwyf LIanwnda.
ymgyfeillachu a rhyw fodau Roedd y sylw am briodas John
anueledig. > Huxley yn eglwys Llanrug 0 fudd

Nid oedd David Thomas yn i wraig o'r Waenfawr a oedd
cofio Sion Jones y Doctor, dim yn chwilio hanes ei theulu,
ond clywed hynafgwyr y Waen- ac yn medru olrhain ei hachau
fawr yn son amdano. Tybed, un genhedlaeth ymhellach
felly a oedd y fath berson yn bod? oherwydd y wybodaeth.
WeI oedd, yn bendant. Yng Cefais hefyd ymboliad ynglyn
Nhofrestr Plwyf Berws Garmon a theulu Cilgwythwch, Llanrug,
am y flwyddyn 1798 ceir cofnod fel roedd y llith hwn yn cael ei
o gladdu Jane, merch John Sion baratoi i fynd i'r wasg.
Morgan o'r Waenfawr 'quack
declor'! Roedd yn byw yn yr ardal
ar droad y ganrif ddiwethaf ac yn
cael ei gydnabod fel rhyw fath 0
feddyg gan Giere y Plwyf ar y
pryd. Byddai'n ddiddorol cael
gwybod mwy o'i hanes.

Doctor Cwac
y Waunfawr

Cofio Siopau Llanrug ... a'r
Brygwyn, Tan y Coed a'r
Ceunant
Sgwrs ddiddorol ar y ffon gyda
Mr Meurig Owen} Llundain,
yntau'n cofio'r holl wahanol
siopau yn Llanrug, ac yn cynnig
gwybodaeth ychwanegol. Siop
Mary Hughes oedd y siop da-da
enwog honno yn Llain-gro, ac
mewn cwt pren yng nghefn
Gwynfryn, Ffordd yr Orsaf, yr
oedd y siop chips. Credai rnai
teulu 0 ardal Rochdale oedd yn
ei chadw - perthnasau, neu
gyfeillion, i deulu Rochdale
House, Pontrhythallt. mae hefyd
yn cofio Siop Furum Miss
Owen, ond nid oherwydd y
burum, ond am ei bod yn
gwerthu afalau. Yn 01Mr Owen
roedd coeden afalau go arbennig
yn tyfu yng nghefn y siop, a
byddai'r afalau yn cael eu
gwerthu yn y siop furum. Enw
Mr Owen amynt oedd '[ala'
crwyn huich '. Chlywais i erioed y
disgrifiad hwn o'r blaen am
russell apples. Oes rhywun o'r
darllenwyr yn defnyddio'r enw?
Aeth ymlaen befyd i enwi rhai 0
siopau ardal Bryngwyn, Tan y
Coed a'r Ceunant, ond gad awn
yr hanes hwnnw i Mrs Jenny
Hughes 0 Hafan Elan, Llanrug
(gynt 0 Dan y Coed). Anfonodd
lythyr diddorol am wahanol
siopau'r ardal wasgaredig honno:

Mr a Mrs Biz's Jones a'u
merched oedd yn cadui'r Beaus yl1
Bryngwyn. Roedd un ffenestr yn
Llawn 0 bob math 0 dda-da, a'r
ffenestr arall yn llaum cacennau a
bara. Pan oeddwn yn blentyn mi
fyddw11 yn mynd a thoes iJr becws
mewt} trol fechan ddwy olwyn -
hY'tlny ar y ffordd iYsgol Bryn Eryr
yn y bore - a galw ar y ffordd adra
inol y bara wedi ei grasu. l'r becws
hefyd y byddai pobl yr ardal }'n
mynd a'll !fowls i'w coginio at y
'delig.

Yn Nhan y Coed roedd siop Mr
a Mrs Hughes - yn gwerthu
moddiotl fel Asifeta, TilZCti
Rlziwbob, ac amryw foddion eraill,
ond rhaid oedd tnynd a photel wag
yno i'w nolo Roedd y siop yn
gwerthu'r tgroceries' arlerol hefyd,
wrth gwrs. 0 'r twarehouse'
uwchben roeddenr yn gwertllu
blawdia) i'r jfermydd cyfagos, a

***
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earem gwmni un mor dinon
Am flynyddoedd maith
Ond bodlonwn iddi weithion
Wynfyd ben y daith.

Cofio'r dwyla~' fu mor weitbgar,
Llonydd iawn y ddWYj
Cofio'r wyneb oedd mor hawddgar
Nid a'n ango' mw}'.

Tawel fu el horiau olaf
Fel ei bywyd S"'')'lli

Chwe mlynedd ar 61 marw fy nain
dywed rnewn Ilythyr, 'Yr oedd fy
rJlharch a'm hed11zygedd 0 'ch a'lnwyl
Jam yn fwy nas gallaJ ddweud mewrl
geiriau) ac Je e1)'sfy algoJ anldanz ,}'rl
gysegredig iawn 0 hyd. )

Mae nifer 0 Iythyrau Kefydd
Hughes Cadfan yn fy meddiant
erbyn hyn, ac mae un 0 ddiddordeb
arbeonig gao lddo gael el ysgrifennu

(I'w barhau ar duda/en 9)
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2 TAN Y BRYN, BETHEL*Gwydro Dwbl a Sengi*Gwaith Domestig a Chontract*Gwarant 10 mlynedd*Amcangyfrif prisiau yn
rhad ac am ddim

Carai gwmru'r pererinion
Yn ei dyfnaf boen,
Hoffai gin a gweddi Seion,
Parchai enw'r Oen.

Pan ddaw'r gwanwyn dros y dolydd
Dof yn brudd fy ngwedd
A rhof flodau 'n dorch ysblcnnydd
I addurno'j bedd.

'Adra, Adra,' meddai'n araf
Pan yn croesi'r glyn.FFENESTRI CELTAIDD

(CELTIC WINDOWS)

Nefydd yng ngwisg yr Orsedd.
AM FFENESTRI, DRYSAU A STAFELLOEDD
HAUL UPVC, PREN CALED AC ALWMINIWM

Pan fu farw fy nain ym Medi 1930
ysgnfennodd Nefydd y penillion
hyn:

I Ellen Roberts, Pen-y-bryn
Ffarwel haf yw cennad Medi
Gyda'i feusydd gwyn;
Ond mwy tns ei gennad 'leni
Iddynt ym Mhen Bryn.

Ddoe y fam a'r priod hoffus
Gyfatr gofal Uwyr;
Heddiw'r teulu'n galen gJwyfus
Heb ei llais fin hwyr.

Gwasgar cyfin hedd hudolus
Oedd ei gwenau mwyn.
Wyla'r ffiindiau yn gwynfanus
Am i'r nef ei dwvn.•

mam.
CofiafYncl Nefydd, a'i wraig,

Anti Enid, yn reit dda. Bu'n
Weinidog am ychydig yn
Llanberis, dwi'n meddwl, ac yn
Jerusalem, Penmaenmawr am rai
blynyddoedd ac yna yn
Nhrefnant, Clwyd, at ddiwedd ei
oes. Byddai'n dod yo rheolaidd
bob mis Awst i bregethu i
Gaernarfon, Llanberis a
Brynrefail.

'Falle fod ei fagwraeth ym
Mhatagnoia wedi ei wneud yn
dipyn mwy 'out-goiru' na ni a
oedd dipyn yn gysetlyd, a chofiaf
yn dda feI y byddai Anti Lizzie,
Llanberis, yn mynd i'w gilydd i
gyd pan fyddai Ync1 Nefydd yn
rhoi clamp 0 gusan iddi, hyd yn
oed os y byddent ar ganol stryd
Llanber, Melys gofion. Byddai'n
barddoni neu rigyrnu hefyd yn

NEFYDD HUGHES CADFAN
gan MARGARET WYN ROBERTS, Caernarfon
Daeth Nefydd Hughes Cadfan 0 Batagonia i aros gyda'i
gyfuither Annie i Dy'n Llain, Caernarfon. 'Roedd hi'n
briod a chefnder fy nhad, sef'jack Roberts. Deuai Nefydd
iaros i Ben-y-bryn, Fachwen, at fy nain a'm taid yn amI,
a daeth yn gyfaill agos i loan, Tom, Emrys, Elfed ac Alun
ac yn gariad i Maggie! Cofia AlUD amdano fel cymeriad
hapus, bochgoch a chwerthiniad iach.

Y dyddiad cyntafi'w gofnodi yw Nadolig 1927 y tu 61 ilun
a anfonodd i'r teulu. Tynnwyd y Ilun yn Aberystwyth pan oedd
yn fyfyriwr yno. Mae llun arall ohono gyda myfyrwyr eraill wedi
ei ddyddio 29 0 Fawrth 1930, a'i lun yn cael ei gapio yn haf
1931, ar 61 ennill ei radd.
Yn 1929 ysgrifennodd bennill yn

albwm fy modryb:
Mae'j sirioldeb hi'n gweddnewid
Pob rhyw arual prudd yn ardd;
Ac o'i chalon hynaws, dyner
Mwyn rinweddau'n gyson dardd.
Boed ei Ilwybr fyth yn esmwyth
Ffynnon cysur fo'n ddi-drai,
A'I holl yrfa'n dyner brydferth
Megis balmaidd ddydd 0 Fai.

'N efydd' oddi ar y llong pan
Ianiodd ym Mhenbedw neu
Lerpwl. Mae'n debyg fod tipyn
o strach ar y lanfa gan na allai
Nefydd siarad Saesneg - dim
ond Cymraeg a Sbaeneg!

Wedi datrys y broblem aeth ag
o i'w gartref am noson cyn iddo
orffen ei daith i Gaemarfon i aros
hefo'i fam yn 44 Stryd Victoria
(mam Yncl Robert David; Anti
Annie, Ty'n Llain; Anti Lizie,
Llanberis; Yncl Wil, Capel
Seion; Yncl Jac, Tre-garth; ac
Yncl Tomi, Birmingham). Ni
chofiaf hi ond cyfeiriai fy mam
ati'n annwyl iawn fel Anti
Margiad, Dre'. Ymgartrefodd
Yncl Nefydd yng Nghaemarfon
ac yn ddiweddarach yn Nhy'n
L1ain (ger Morfa Eryri) gyda
Anti Annie ar 01 marwolaeth ei

Teimlo'n swp sal hefo andros 0 ddos 0 annwyd 'roeddwn
i brynhawn ddoe pan adawodd Jennie, fy chwaer, rifyn
Mawrth 0Eco'r Wyddfa imi.GWyrhi yn eitha da y pleser
a gaf o'i ddarllen bob amser a chredai, yn yr achos yma,
y byddai cystal a chegiad 0 ffisig. Diawcs mi 'roedd hi'n
iawn hefyd!

Cyn pen dim 'roeddwn i wedi ymgolli yn atgofion personol
Selwyn, John Ellis, Gors, a David Whiteside, a.y.y.b. Gall yr BCD

fod yn hen walch hefyd gan 'i fod 0 yn adlais i hanes ac atgofion
sy'n rhwbio trwyn un (hwnnw'n waeth heddiw hefo'r annwyd) yn
y tIaith nad deunaw oed ydy 0 bellach!

Daw euogrwydd drosof yn ami
hefyd am beidio ysgrifennu yn
fwy cyson i'r Eco a fedrwn i drum
peidio teimlo ton 0 gywilydd ac
euogrwydd wrth ddarllen
brawddeg gynhwysfar David
Whiteside: lac y mae'n dipyn 0
gamp cae1 tri i gyfrannu i'r BcD
y dyddiau hyn!' Dyrna ymgais i
wneud iawn am hynny felly.

Efallai mai'r geiriau 'tewach
gwaed na dwr ' fyddai'n
cydweddu orau gyda'r sylwadau
a ganlyn. Wedi'r cyfan, troi'r dwr
i'w felin ei hunan wna pawb pan
yn dechrau hel atgofion, Mae
peth tristwch wrth orfod cyfaddef
fod llai a llai 0 bobl yr ardal yn
cyfeirio ataf fel merch ieuengaf
Dafydd oer (Llanberis) a Bet
Robinson (Brynrefail) y dyddiau
yma. Fodd bynnag 'roedd
darl1en y golofn 'Chwilota' a'r
cyfeiriad at Nefydd 0 Lanberis
wedi ysgrifennu erthygl "Trol
Gyntaf y Wladfa' i Gymru'r
Plant, 1923, yn fy atgotIa mai un
o ddisgynyddion y Robinsiaid
ydw i, ac mae'n fraint gallu
cydnabod mai o'r un cyff yr oedd
'Nefydd' hefyd, sef Y Parchedig
Nefydd Hughes Cadfan. Ganed
ef yn y Wladfa yn fab iLywelyn
Cadfan, Dinorben, Patagonia.
Mae'n debyg iddo ddod iGymru
i gael ei addysg yng Ngholeg
Prifysgol Cymru, Bangor, a'i
fryd ar y Weinidogaeth.
Yn y fan yma rhaid cyfaddef

fod atgofion plentyndod, ac
ambell stori deuluol, yn felys
iawn. Cofiaf yn dda am Yncl
Robert David Robinson (taid y
Parchedig Marcus Robinson) yn
son fel y bu iddo fynd, ychydig
yn hwyr, i gyfarfod ei gefnder

Clwyd cyn i rai eraill ohonynt
symud ymlaen i ardal y chwareli.
Cofiaf fy nhaid Robinson, Bryn
Madog, Brynrefail, yn cerdded
yr holl ffordd i Ddyffryn Clwyd
i angladd un o'i dylwyth.

Wnes i 'rioed sylweddoli nad
Cymro oedd fy nhaid a chlywais
i 'rioed mohono'n siarad dim
ond Cymraeg, ag eithrio gyda
ambell Sais neu Saesnes a alwai
ym Mryn Madog. Mae'n amlwg
ei fod yn ei ugeiniau pan ddaeth
i Gymru gyntaf a phriododd fy
nain (jane Rowlands, Pen-y
llyn). Ar ddalen flaen Beibl o'i
eiddo sylwaf fod ei enw, ei
gyfeiriad, y llthyrennau R. Sc,
dyddiad Nov. 1st, 1911, a'r
geiriau 'Had it lOllg timebefore)
y cyfan yn ei lawysgrifen ef ei
hunan sydd, gyda llaw, yn sob or

o debyg i'rn llawysgrifen i.
Ia wir, anodd tynnu dyn oddi

ar ei dylwythl
Al~ICEE. wn.LIAMS

ogystal ac ysgrifennu erthyglau i
gylchgronau a phapurau
newydd. 'Roedd penillion
arbennig wedi eu cyfansoddi
ganddo ar gyfer dathliad pen
blwydd Anti Nel, Capel Seion,
yn 80 oed (mam Glenys
Salisbury a'r diweddar Robin
Robinson). Addawodd Glenys
anfon copi o'r penillion i mi.
Dyna i chi pwy oedd 'N efydd'
felly.

Cyn gorffen hyn 0 sylwadau
dylwn gyfeirio at y £faith fod yna
dipyn o'r Robinsiaid a'u
disgynyddion 0 hyd yn yr ardal
yma. Rhaid cyfaddef mai digon
arwynebol fu fy ymchwil, hyd
yma, i achau'r teulu. Gwn mai 0
gyffiniau Oban yn yr Alban y
teithiodd y Robinsons cyntaf
rua'r De, oherwydd erledigaeth
crefyddol tua chanol yr ail ran o'r
ganrif ddiwethaf. Faint ohonynt
ymfudodd ni wn. Mae'n debyg
i rai ymgartrefu yn Nyffryn

TRYSOR COF
gan ALICE E. WILLIAMS, Caernarfon
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GWAITH
CERRIG
BEDDAU

o DAN Y GWASANAETH IECHYD
DYLAN THO AS

B.O.S. (Cymru), OEINTVOD

Y DDEINTYDDFA
39 STRYD Y CAPEL, CAERNARFON

Ffon: (0286) 672914

Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol

Cerrig 0 bob
math ar gael

Ffon:
C'fon 672898 (dydd)
C'fon 676285 (nos)

J.M.
JONES

A'I FEIBION

ETH
L

,..
YSGWAR
LLANRUG

Anfonwyd y llun hwn atom gan Mrs
Vera Griffith, 52 Dol Elidir,
Uanberis. Ei thad, y diweddar Wil
Davies, Penrallt, sydd ar y chwith yn
y llun. Holi mae Mrs Griffith a oes
rhywun yn gwybod pwy yw'r dynion
eraill welir yn y llun. Byddai'n hoffi
gwybod hefyd pryd rynnwyd Y Hun.
Tybed a gafodd ei dynnu ar unrhyw
achlysur arbennig? Anfonwch air at
Mrs Griffith neu at y golygyddion as
oes gennych unrhyw wybodaeth am
y liun.

Mewn Ilythyr yn rhifyn olaf un Yr Herald Cymraeg roedd gWr 0 Gaernarfon
yn gofyn beth sydd yn y papurau bra na fedrai gael ei gynnwys yn Yr Herald
newydd. Mae'n debyg ei fod yn cael trafferth gweld yr angen am bapurau
bro fel Eco'r Wyddfa) Go brin bod angen bellach gyfiawnhau bodolaeth y
papurau bro; mae'r Eco a'i debyg wedi hen ennill eu plwy yng Nghymru.
Ond ni ddymunai neb ihynny ddigwydd ar drau papurau Cymraeg eraill.
A dyna pam y dymunwn yn dda i'r Herald newydd a gyhoeddwyd am y
tro cyntaf ar Ebrill 23. Gobeithio bydd cylchrediad y papur hwn, sy'n cyfuno
Yr Herald Cymraeg a Herald Man yn uchel ym mro'r BCD.
Nid cystadlu yn erbyn y papurau bro y mae Yr Herald yn gymaint a

chystadlu yn erbyn ei chwaer bapur, y Caemarfon and Denbigh. A thybed
nad cam gwag oedd i bercbnogion Papurau'r Herald drefnu ymgyrch werthu
yn cynnig y papur Saesneg am hanner pris am ddeufis ar llnion adeg lansio'r
Herald newydd. A gollwyd cyfle i drefnu ymgyrch werthu debyg ar gyfer
y papur Cymraeg?

Yr Herald
Peth braf mae'n siwr yw bod yn
bresennol pan dorrir record byd.
Daeth y profiad yn ddiweddar i Alan
Williams 0 Pethel. Mae Alan allan
ar ynysoedd braf Mor y Caribi yo
gwylio y ddwy gem brawf olaf rhwng
y tim cartref a Uoegr. Fe gofia am
byth am fatiad anhygoed Brian Lara
yn tom record Gary Sobers a safai
ar 365 0 rediadau. Batiwr llawchwith
yw Alan hefyd, felly bydd ei gyd
aelodau yn nhim Fron Dinas yn
gobeithio ei fad wedi dysgu llawer
wrth wylio'r arbenigwyr. I fod yo deg
ag Alan, mae yna fyd 0 wahaniaeth
rhwng y llain yn Antigua a llain
welltog Fron Dlnas. Yn sicr bydd
gan Alan Iu 0 atgofion wedi iddo
ddod adref.

YN Y LLE lAWN ...
. . . AR YR AOEG lAWN

Robin Hood ym Methesda
Ers diwedd mis Mawnh mae Pwyllgor Rheoli Neuadd Ogwen ym Methesda
wedi bod yn cynnal Sinerna Ogwen bob yn all nos Sadwm. Eisoes fe
ddangoswyd ffilmiau fel (Jurassic Park' ac (Adams Family'. Bydd y ffilmiau
nesaf yn cael eu dangos nos Sadwrn, Mai 7fed. Y ffilm 'Robin Hood' fydd
yn cael ei dangos am 5 o'r gloch, gyda'r ffilm (Mrs Doubtfire' yn dilyn am
7.30 o'r gloch.

Ymysg y ffilmiau a fydd yn dod i Fethesda eyn bo hir y mae 'Remains
of the Day' a 'Free Willy'. Mae'r trefnwyr yn benderfynol 0 geisio sicrhau'r
ffilmiau diweddaraf a mwyaf poblogaidd ar gyfer y Sinema. A hyd yn hyn
maent wed] caeJ eu plesio hefyd gan rify cynulleidfaoedd. Gobeithio bydd
y gefnogaetb yn parhau.

Dim on £2 ioedolion a £ 1 i blant yw pris y tocynnau. Os am noson yn
y pictiwrs, beth am fynd draw i Fethesda ryw nos Sadwrn. Am ragor 0

fanylion cysylltwch a Linda Brown ar Bethesda 601526.

Llongyfarchiadau i Martin, Fron
Gader, a Bethan, 3 Bryn Hyfryd, Tal
y-sarn, ar eu dywedd'iad.
Yn yr Ysbyty: Anfonwn ein cofion
gan ddymuno gwellhad IIwyr a buan
i Mrs Barbara Owen, Bryn Hyfryd,
sydd yn yr ysbyty yn Lerpwl.
Cymanfa: Cynhaliwyd Cymanfa
Ganu yr Annibynwyr yng Nghapel
Jerusalem, tlenberts. ddydd Sui,
Ebrill 17. Y Llywydd yng nghyfarfod
y plant yn y prynhawn oedd y Parchg
John Pritchard a'r arweinydd oedd
Mrs Mair Lloyd Hughes, prifathrawes
ysgol Cwrn-v-qlo. Cymerwyd y rhan
aqonadol gan blant Ysgol Cwm-y-glo
a chymerwyd rhan gan barti oedolion
eglwys Jerusalem, plant eglwysi
Nant Padarn a Chapel Coch,
Ebeneser a Bosra. Rhoddwyd yr
anerchiad gan Mrs Falmai Pritchard.
Diolchwvd i'r plant am waith
canmoladwy, ac i'r rhai a fu yn eu
hvfforddi. gan y Parchg John

Pritchard.
Yng nghyfarfod yr hwyr cymerwyd

y rhan agoriadol gan Mrs Nansi
Jones, Jerusalem. Yr arweinydd
gwadd oedd Mr Arwel Jones a
chymerwyd rhan gan Gor Meibion
Dyffryn Peris. Yr organyddion yn y
ddau gyfarfod oedd Mrs Hefina W.
Jones a Mr Robert Lloyd.
Diolchwyd i bawb a gymerodd ran

i wneud y Gymanfa mor IIwyddian
nus gan y Llywydd, Mr Hugh R.
Jones, Jerusalem.
Undeb y Mamau: CynhaIiwyd
cyfarfod yn Hafan Elan, Llanrug, nos
Lun, 11 MaL Dechreuwyd trwy
weddi. Cafwyd adroddiad gan Mrs
Enid Taylor am y pwyllgor a
gynhaliwyd ym Mangor ar 16
Mawrth. Mae'n rhaid cael enwau
pawb sydd angen Dyddiadur neu
Galendr am 1995 cyn 27 Mai.

Croesawyd ein gwr gwadd, Mr
Bryn Williams, gan Mrs Taylor. Aelod
o dim GISDA yw Mr Williams a
chafwyd sgwrs am ei waith yn y
fenter hon. Mrs Joan Williams a Mrs

Roedd son yn yr Eco am gyfarfod
arbennig a gynhaliwyd i
ddadorchuddio cofeb iT. Rowland
Hughes. Gosodwyd y gofeb ar wal y
tY lie ganed y bardd-lenor yn 20
Stryd Goodman, Llanberis. Ax 01y
dadorchuddio bu gwasanaeth yng
nghapel Gorffwysfa 0 dan arweiniad
y Parchg John Owen. Siaradwyd gan
Mr Edward Rees (cyn-Brifathro'r
Coleg Normal), aMr Rowland Wyn
Jones, nai T. Rowland Hughes.
Canwyd geiriau 0 waith y bardd,
'Dwy law yn erfyn ', gan Gor Plant
Ysgol Dolbadam.

Nid cofeb, ond pont, oedd wedi
ei gosod yn Nant Peris, a doedd y
pentrefwyr ddim wedi eu plesio ...
'Yn YSEod y mis agoruiyd y llwybr troed
a 'r bompren yng nghanol y pentref. I
umeud y IJwybrrhaid fu torri'r pymtheg
coedenfasam afu In rhan 0 hardduxh
y pentref cyhyd. Fe'u planwyd 150 0
flynyddoedd yn al pan adeiladwyd y
ffordd bresennol, ac 0 dan y coed hyn
y cynhaliwyd y !fair enwog - Flair
Nant. Nid yw'r briodas rhumgy ddwy r.---------------,
bone toed: bod yn un hapus iawn, ac PWY YW RHAIN?
mae'r pentrefuiyr yn methu a dygymod
a rhyw erthyl 0 bompren wrch ochr y
bone gemg gadarn:'

Ac ar y cael pel-droed - Llanberis
enillodd y gem darbi gyntaf i'w
chofnodi gan yr Eco, 0 un gal iddim
yn erbyn Llanrug. Ond mewn gem
ar ddydd Uun y Pasg, colli wnaeth
hogia Llanber 0 bedair gol iddim yn
erbyn tim 0 hen chwaraewyr y clwb.

Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. FfOn: 872275

CWM-V-GLOooeUNA W MLYNEDD
A

YN OL

.
Viv Jones oedd yn gofalu am y
baned. Rhoddwyd y ddwy raffl gan
Mrs Edwards a Mrs Latham ac fe'i
henillwyd gan Mrs J. Williams a Mrs
Gwyneth Roberts. Talwyd y
diolchiadau gan Mrs Hilda Orritt.
Bydd y cyfarfod nesaf ar nos Lun, 9
Mai.
Ysgol Cwm-y-glo: Llongyfarchiadau
iMrs Hilda Orritt, y gogyddes, am fod
yn IIwyddiannus yn y cwrs arlwyo yn
ddiweddar ... un tystysgrif arall at
y casgliad.

Dydd Gwener, Ebrill 15fed,
cyflwynodd Andrew a Jessica rodd
I Anti Sioned fel arwydd 0
werthfawrogiad am ei gwaith yn
cynorthwyo yn y gegln. Serch hynny,
ni fydd Anti Sioned yn gadael yr
ysgol ond yn hytrach newid ei
dyletswyddau.

Enillwyd gwobr gyntaf Clwb yr
Ysgol am fis Mawrth gan mrs
Marjorie Roberts, a'r ail wobr gan Mrs
Iris Rowlands.

Bnawn Sui, Ebrill 17eg, aeth pump
o blant i gynrychioli'r Ysgol yng
Nghymanfa'r Annibynwyr yng
Nghapel Jerusalem, Llanberis. Diolch
arbennig iawn i Arwyn, Jennifer,
Branwen, Keith a Carys am gymryd
y gwasanaeth agoriadol yno a
gwneud eu gwaith yn raenus.
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Chwiorydd Capel y Rhos:
Cynhaliwyd Gwasanaeth y Pasg yn
festri'r Capel Mawr bnawn lau,
Mawrth 31. Hwn oedd cyfarfod
cyntaf Cymdeithas y Chwiorydd ers
I gapeli Presbyteraidd Llanrug uno
yng Nghapel y Rhos.

Miss Megan Humphreys a
gymerodd y rhan ddechreuol, a
chafwyd sgwrs gan Mrs Megan
Williams, y Llywydd, gan sdn am ei
phrofiadau ar el hvrnweltad a gwlad
yr lesu. Cymerwyd rhan hefyd gan
Mrs A. Smith. Mrs Nansi Roberts,
Mrs Myfi Roberts, Mrs Mary Roberts,
Mrs Helen Parry a Mrs lovatt.
Ysgol Gynradd LJanrug: Cafodd BI. 1
a 2 berfformiad 0 ddrama 'Melangell'
gan gwmni'r Fran Wen fel cychwyn
i'w gwaith thema y tymor hwn.

Yn ystod gwyhau'r Pasg aeth criw
o BI. 6 i ffilmio ar gyfer y rhaglen
'Cracabant', rhaglen yn ymwneud a
gweithgareddau awyr agored.
Roeddynt wedi mwynhau eu hunain
er fod y tywydd yn wlyb.

Cynhaliwyd cystadleuaeth p~l
rwyd Ysgolion Gwynedd yng
Nghanolfan Arfon ar ddydd Gwener,
15 Ebrill. Aeth tim 0' r Ysgol igystadlu
a gwnaeth pawb ei waith yn dda
iawn. Braf oedd gweld bechgyn yn
y tim y tIO hwn.

Enillwyr Clwb Cyfetllion am tis
Ebrill - fe dynnwyd chwech gan ei
bod y tro olaf am y flwyddyn hon -
" Lucy Stevens. Alandur, Crawia; 2,
Iwan Rhys Williams, 19 Glanffynnon;
3, L. D. Williams, Bryn Derwen; 4,
Carys Hamer, 11 Minffordd; 5,
Gareth Eifion Jones, 36 Glanffynnon;
6, Catherine Jones, Llys Eiddon.
Cofiwch ei bod yn amser ailymuno
am flwyddyn arall.
Yr Urdd: Llongyfarchiadau i'r plant
fu'n Ilwyddiannus yn yr Eisteddfod
Sir - 1, Elin Dafydd Owen, dawnsio
gwerin a dawnsio disgo unigol; 1,
Sioned Llyr Morris, unawd 10-12; "
Grwp dawnsio disgo. Pob hwyl i chi
yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn
Nolgellau, ae i'r criw cyflwyniad
dramatig.

Cafodd y criw genethod dawnsio
disgo wahoddiad i ymddangos ar
raglen 'Uned 5' ar 01 eu IIwyddiant.
Rydych yn mynd yn enwog genod I
Daliwch ati.
Merched y Wawr: Nos Fawrth, 8
Ebrill, croesawyd aelod newydd i'r
gangen, Mrs Ffion Rowlinson 0
Gwm-y-glo. Braf oedd gweld Mrs
Beryl Thomas wedi gwella yn dilyn
triniaeth yn yr ysbyty.

Diolchwyd i bawb a gyfranodd
mewn unrhyw fodd iJr Caffi yn
Eisteddfod Gylch yr Urdd yn Ysgol
Brynrefail, gwnaed elw sylweddol 0
£213.
Croesawodd y Llywydd, Mrs Meryl

Green, siaradwr y noson, sef Mrs Nia
Elis Williams sy'n enedigol 0
Drawsfynydd ond sydd bellach yn
byw ym Methesda. Gwerthiwr
Cymdeithasol gyda Cyngor Sir
Gwynedd ydyw ac yn gweithio gyda
troseddwyr yn eu cymunedau a'r
carchardai. Diolchwyd iddi gan
Menna Williams.

Diolchwyd i Mair, Marya Nan am
wneud y baned. Enillydd y raffl oedd
Gwenda Roberts.

Cyfarfod Blynyddol fydd y eyfarfod
nesaf a gynhelir ar nos Fawrth, Mai
10fed, felly - dowch yn lIul

MAE ANGEN
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Plaid Cymru: Cynhaliwyd cyfarfod 0
gangen Llanrug nos Fercher, Ebrill 13,
yn y Sefydliad Cotta, gyda Phyllis
Ellis yn Ilywyddu. Croesawodd y
lIywydd y gwr gwadd, Richard Morris
Jones, Caernarfon, ynghyd a'i briod
Helen Gwyn, Maer Tref Caernarfon.
Cafwyd anerchiad amserol a diddorol
gan y siaradwr yn olrhain ei
flynyddoedd 0 gysylltiad a Phiaid
Cymru gan bwysleisio pwysigrwydd
teyrngarwch l'r Blaid ym mhob ffordd
ac yn arbennig felly yn y dyddiau
yma sydd mor lIawn cyffro a
gweithgarwch. Diolchodd y lIywydd
i'r siaradwr a chyflwynodd flodau i
Helen Gwyn.

Cvdvmdermlwvd yn ddiffuant
iawn a Hefin Jones, Pant Mwyn, a'r
teulu, yn eu profedigaeth 0 golli mam
a nain; a hefyd a Mrs Helen Roberts,
Hedd y Mynydd ac Islwyn Roberts,
3 Bryn Moelyn, yn eu profedigaeth
o golli priod, tad a thaid.

Llongyfarchwyd Raymond Jones
ar ei briodas gan ddymuno lddo ef a'i
briod pob dedwyddwch.

Llongyfarchwyd Evan a Helen
Parry ar ddod yn daid a nain Jail wyr
bychan a'r un modd i Dai a Megan
Williams ar gael ail wyres fach.

Llongyfarchwyd Gwenan Mal,
Gregynog, ar ennlll ysgoloriaeth
mewn cerddoriaeth ar gyfer yr hydref
yng Ngholeg Cerdd Manceinion.

Anfonwyd cyfarchion am adferiad
IIwyr a buan i'r Cynghorydd Emyr
Tomos yn dilyn ltawdrinraeth: ae
anfonwyd cotton hefyd at aelodau
sydd heb fod yn dda yn eu cartrefi;
ae i Miss Meirwen Roberts.
Ganllwyd, wedi ei damwain.

Atgoffwyd ni 0' r gofyn am
gefnogaeth gan yr aelodau i weithio
ar gyfer etholiad Ewrop ym mis
Mehefin a diolehodd y Ilywydd I'r rhai
0' r gangen fu' n helpu ar lannau
Dyfrdwy yn ddiweddar.
Penderfynwyd gohirio Cyfarfod
Blynyddol y gangen 0 Fehefin 8fed
tan nos Fercher. Mehefin 29atn. yn
y Sefydliad Coffa, fel arfer.

Bydd Evan, Helen ac Elnir Parri,
Ceunant, yn trefnu'r Helfa Drysor ar
ein cyfer ar nos Fercher, Mai 11eg
Bydd manylion ar bostgen yn y
pentref cyn bo hlr. Gofynnir I chwi
anfon eich enw a'ch areheb bwyd I
Einir Parri erbyn dydd Mercher, Mal
4ydd, ar 650321. Edrychwn ymlaen
at groesawu aelodau a ffrindiau fel
arfer ar y noson yma.

Enillwyr diweddaraf y Clwb Cant
yw - mis Mawrth: 1, Dyfan Roberts,
Melin Crawia; 2, Berwyn P.Jones, 59
Glanffynnon. Mis Ebrill: 1, June
Jones, Llandwrog; 2, Dafydd Arfon
Jones, Mlnffordd.
Diolch: Dymuna Gwion ap Llwyd,
Glasgoed, Llanrug, ddloleh yn
ddiffuant iawn am yr holl gardiau a
rhoddion a dderbyniodd ar achlysur
dathlu ei ben-b Iwydd yn ddeunaw
oed.

IILLANRUG

MwJan, cyn symud oddi yno iGapel
Coch, Llanberis.
Daeth y rhyfel a newid byd,

symud camefi a'm cenhedlaeth iyn
cael eu geni. Flynyddoedd yn
ddiweddarach pan oeddwn yn
gweithio yn Sir y Fflint, deuthum yn
ffrindiau a Liz Roberts 0
Benybontfawr, Sir DrefaJdwyn. Yn
rhyfedd iawn clywais ei mam yn s6n
am Nefydd Hughes Cadfan. Codais
fy nghJustiau - dyma enw o'r
gorfIennol - enw a glywais ar yr
aelwyd ym MrynMadog, Brynrefail,
a chofiais mai ef ysgrifennodd
benillion cotIa i'm nain. 'Roedd galr
uchel iawn gan Mrs Robens i
Nefydd, 'roedd yn meddwl y byd
ohono pan oedd yn weinidog amynt
hwy yng nghapeJ Elim a Uanwddyn.
Pan symudodd Nefydd Hughes

Cadfan i Drefnant, Clwyd, deuai i
bregethu i gapel y Dyffryn,
Llandyrnog, ble roedd fy ewythr a'm
modryb - Emrys ac Elizabeth
Mary, gynt 0Dan y Fron, Dinorwig
- yo cadw'r Ty Capel. Melys oedd
y sgwrsio am yr hen amser yn y
Fachwen.
y cyscyUtiad teuJuol olaf ar bapur

yw'r cofnod iddo gymryd rhan yng
ngwasanaeth angladdol Maggie
Hughes, gynt 0 Bant Sardis,
Dinorwig, ym mis Hydref 1965.
Dyma ru'n 01yn y dechrau - 'roedd
ru'n chwaer i Jack Ty'n Llain, lIe y
cartrefodd Nefydd pan ddaeth 0
Batagonia.

Cafodd Nefydd Hughes Cadfan ei
daro'n wael pan ar gychwyn i'r
Eisteddfod Genedlaethol. Bu farw
rai blynyddoedd yn 01 bellach a bu
Enid, ei wraig farw eleni yn
Nhrefnant.

Rhumg fod y poethder uedi llosgify
toyneb a ',1'1 bod yn gumeud
ymosodiad cryf ar y buiydydd, fe
fydd golwg mwy borth,norlaidd nag
erioed arnaf yn nlynd adref'

'Rwyf dros burn milo filldiroedd
o Gymru yn awr, ond dyrna fy
r7lhofiadheddiw - 'gwelaf a welaj,
af fan a fynnaj, yno mae fy
11ghalon, hefo hen gyfoedion, glan
gynnes) dirodres a adewals ar fy 6/) )
ac y",hlirh y rhai anwylaf o'r
cyfoedion hynny yr ydych chwz.
Nis g\vn pryd y cafodd Nefydd ei

urddo yo yr Eisteddfod Gened
laethoI, ond mae'r Uun ohono yng
ngwisg yr Orsedd wedi ei ddyddio yn
1933. Yn ddiddorol iawn tynnwyd
y Hun yo 'Fotostilliten, Trelew' -
mae'n rhaid ei fod wedi mynd a
gwisg yr Orsedd efo fo iBatagonia!
Gyda 'r llun mae'n anfon ei
gyfarcruon at y teuJu ac Elfed (Ffiwd
Goch, BrynrefaiI, wedyn) yo
arbennig gan ei fod yntau yn aelod
o'r Orsedd.

Dychwelodd iGymru a mynychu
Coleg Diwinyddol Aberystwyth.
Bu'n Ilythyru oddi yno yn 1934.
Enillodd radd M.A. hefyd, ac
ordeiniwyd ef ym Mlaenau
Ffestiniog yn 1935.
Yn ystod mis Awst bob bJwyddyn

arferai bregethu dros y ffin a chaeJ
gwyliau yr un pryd. 'Roedd ym
Mhenbedw yo 1930. Dywed iddo ef
a Bob, ei gyfaill, fynd i'r 'pictures'
i Fanceinion . . .

Gu1elsom!film o'r enw cHarmony at
Home' ac roedd llawtr 0 hwyi
drwyddi ond bod yr fArnericall
twang' bron a chodi'r ddannodd
arnaf!

'Roedd yn pregethu yn Oldham y
Sul canlynol.

Chwe mlynedd yn ddiweddarach,
yo 1936, pregethai yn Oldham ac
Ashton-under-Lyne y ddau SuI
cyntaf 0 Awst, gan anfon gair 0
Benbedw eto. Ym mis Gorffennafyr
un flwyddyn ysgrifennodd 0 Ruallt,
Ue'r oedd yn weinidog:

Llataenydd mauir i mi oedd deall
eich bod wedi mtoynhau a chael
bendith a'r bregeth. nos Sui o'r blaen
yng Ngorffwysfa, Llanberis.
Teimlum innau ryw eneiniad yn y
gwasanaeeh hefyd. Iddo Ef ac nid
i mi y byddo'r gogoniant.

Yn ystod gwyliau o'r goleg, pan yo
aros yn Nhy'n Llain, arferai N efydd
a Maggie fynd ar y sternar bach 0
Gaernarfon i Frynsiencyn, cael
croeso a'u bwydo gan deuJu Ty
Mawr, a byddai Nefydd yn ymweld
a'r Parchedig Walters a fu'n byw yn
y Wladfa. Mynychai gartref y Parch
Bryn Williams, un arall 0 blant y
Wladfa, pan oedd yn weinidog ym

(Parhsd 0 duds/en 7)

ar long ar ei fIordd i Drelew ar 01
iddo raddio yo Aberystwyth. Ar gefn
yr amlen mae stamp: 'R.M.S.P.
Demerara, 16 Oct. 1931 - On the
HIGH SEAS,' a marc post
'Southampton, 3 Nov. 1931 -
PAQUEROT' ar flaen yr amlen.
Dyma ychydig 0 gynnwys y llythyr
hwn ...

Pleser matur iaum imi ydyw anfon
gazr atoch 0 draethellau Brazil)
Deheudir Cymreig y ydym yn galw
heddiw yn Rio de Janeiro) ac felly
caif! y llythyr hum ei gludo - yn
ddiogel gobeithio - gyda llythyrgod
y llong i Brydain.

Da gennyf dduieud ein bod wedi
cael mordaich hapus ryfeddol hyd yn
hyn, ac mi fyddwn yn cyrraedd
Buenos Aires ddydd Mawrth nesaf,
bydd gennyf dri diwmod uiedyn cyn
cyrraedd adref. Cauisom rai
dyddiau poeth dros ben fel y gellwch
ddisgwyl tua llinell y cyhydedd lJey
mae hiyn boeth ar hydyflwyddyn.



Mae enwau deg 0 strydoedd Llanberis wedi eu
cuddio yn y blwch Ilythrennau.Fedrwch chi ddod
o hyd iddynt ?

ENWAU STRYDOEDD LLANBERIS

•1Brown
2 Melyn
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Beth ydych yn galw deinosor hefo un lygad?
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gan blant Ysgol Dolbad,

Pa bryd maen anlwcus igael cath ddu yn
Pan ydych yn lygoden!YDYCH CHT'N ADNABOD Y PENTREFI?



1 1

Cnoe Cnoc'
•

9C\m.

,--_..--..,a ( j d(1.0S !j1","\a '.

(noe (noe\ -

1. Pwy wnaeth ennill cwpan y byd yn
1992 ?
2.Pwy sydd wedi sgorio y mwyaf 0 goliau
yn yr uwch gyngrair?
3.Pwy wnaeth ennill Wimbledon yn 1993?
4.Pwy wnaeth ennill y grand prix yn
1993?
5.Pwy wnaeth ennill marathon Llundain y
flwyddyn yma (dynion)?
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Mae'r planedau yma wedi eu cymysgu.
Gweithiwch allan enwau'r planedau. Rhowch eich
atebion yn y boes.

1. rhecrem - [ )

2. neerwg - [ J

3. raedad - ,--I __ --J

4. wrhatm - .___I __ ___.

5. aui - I:,.___ ---..

6. wandrs - ,__[__ ___.I)
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~~ ofn iddo frifo wrlJ...

3j(l~of t I.

ch dilyn?



Prisiau cystadleuol
Gwaith contract
pell ac aqosC'fon 675951

CABS LLANRUG

Death y Meddyg Mawr 0 gwmpes
Rhwng hanner nos a thrl
Ac f8 giplodd yn ai frelchlau
Un oedd annwyl gennym nl.

Peidiwch poeni dim am hynny,
Meddef wrthi yn lIawn ffydd;
Fa gawn sgwrs fach yn y bora,
Ond yn wir nid felly bu.

Dim ond gwen a gefeis ganddi
Ar ryw noson oer a gwlyb,
Methu siarad heno, meddal.
Mathu codi na dim byd.

Penill ion er coff annwyl am
Miss Bat Williams, Caargybi
98n ai ffrind Maria Roach

Yr Urdd: Llongyfarchiadau mawr i aelodau parti'r g~n actof. Yn dilyn
Ilwyddiant yn Eisteddfodau Cvlch a Sir yr Urdd byddant yn awr yn
cystadlu, a chynrychioli Sir Ervri, yn Eisteddfod Genedteetbol yr Urdd
yn No/gellau ar ddiwedd mis Mai.
Llongyfarchiadau a dio/chir i'r ddwy hyfforddwraig, Anti Sylvia ae Anti

Jina, am weitbio mor galed gyda hwy. Mae wedt tetu cael yr holl
ymarferion, y 'gel gwallt' e'r fliw coch /lacharf Pob Iwc ichi yn No/gellau.

£10: Mrs R. owen, Bryn Mer. Y galarwyr oedd el nithoedd Mrs
Merched y Wawr: Ymweliad a Eirfys Hughes, Llangoed; Mrs M.
gweithdy Cefyn Burges ym Mharc Griffith, Deiniolen; Mrs V Jacques,
Glynllifon wnaeth yr aelodau ar nos Barrow; a': neiaint Mr Bleddyn
lau, Mawrth 24. dan Iywyddiaeth Williams, Caernarfon; Mr Haydn
Cadi Jones. Cafwyd noson ddifyr Jones, Waunfawr a'u teuluoedd. Y
iawn yng nghwmni Cefyn. Bu'n cludwyr oedd Emyr a Glyn Llewelyn
dangos y gwaith mae wedi'l wneud Gruffudd, Deiruolen, Dylan ac Eilir
ar gyfer Castell Cyfarthfa, ger Jones, Waunfawr.
Merthvr. Hefyd y gwaith comisiwn Teimlir chwithdod mawr ar ei hoi
mae wedi ei wneud ar gyfer yr gan yr holl deulu gan y bu i Anti Bet
Amgueddfa Brydelnlg. Diolchwyd fod yn gymorth ac yn gysur iddynt
iddo ar ran y gangen am ei groeso i gyd ar hyd y blynyddoedd. Heddwch
gan Gill Brown. i'w IIwch.

Disgwyliwn Mr Geraint George,
Brynrefail, atom y mis nesaf.
Marwolaeth: Yn el chartref yng
Nghaergybi ar Fawrth 26, bu farw
Miss Elizabeth Williams yn 80
mlwydd oed. I bobl y Waun. Bet
Graig Lwyd, neu Bet Tref Eilian. Hi
oedd yr olaf 0 deulu'r Graig Lwyd y
cofiwn amdanynt fel Jennie, Maggie,
Robert Arthur, William Llewelyn,
Richard Bleddyn, Eurgain, Mwynwen
a Gwynedd. Collwyd Richard
Bleddyn yn 1918 yn ffrainc ac yntau
ond yn 19 mlwydd oed, ae mae'r
teulu i gyd wedi mynd bellach.

Wedi iddi adael Ysgol Caernarfon

mynd i nyrsio a wnaeth Bet. Treuliodd
ugain mlynedd yn Llanbedr Hall,
Rhuthun, yn un 0 dim yr enwog Dr
H. M. Davies, yna i nvrsro yn
Wrecsam a Rugby. Wedi iddi
ymddeol aeth i fyw i Gaergybi ond
treuliodd lawer o'I hamser yn y Waun
gyda Mwynwen ei chwaer.
Ymaelododd yng nghapel Hyfrydle,
Caergybi, a bu'n hynod 0 ffyddlon
yno ac yn aelod gwerthfawr o'r
capel.

Cynhaliwyd ei harwyl yn Amlosgfa
Bangor ar Fawrth 30 Arweiniwyd y
gwasanaeth gan y Parehg Ifan John
Jones, Moelfre a'r Parchg Trefor
Lewis, Hen Golwyn.

iddynt eu hunain. Gobeithio y
byddwch yn hapus yn etch gyrfa
newydd.
Gwellhad: Dymunwn wellhad buan i
Mrs Elena Jones, Hafod y Rhug ar 61
iddi gael damwain yn ei chartref; ac
i Robat Williams, Gwernydd, a
anafodd ei droed yng nghae Alffi
Cyrnant Lodge.
Ymweliad a'r Iseldiroedd: Dymunwn
yn dda i Catherine Hughes, Dol Afon,
yn ystod yr wythnosau nesaf pan
fydd vn ymweld a'r Iseldiroedd gyda'i
gwaith.
Enillwyr y Clwb 300 am fis Mawrth:
£40: Mrs M. B. Davies, Bryn Eithin;
£25: Mr J. H. Edwards, Anneddle,

12

Dewis eang 0
Welyau Sengi a Dwbl.
Oewis eang 0 '3 Piece Suites'.
Lleni 'Venetian' a Llenni 'Roler'
Gwaith Contract.
5,000 Ilathen sgwar 0 garpedi
mewn stoc - allwch chi
fforddio prynu 0 batrymau?

WAUNFAWR 650291

Ar Agor
9-7pm

9-5pm Sadwrn
ArGau

Sui a Mercher

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI
A NFA R

Llwvddlsnt yn Sioe Nefyn: Dydd Llun y Pasg deeth IIwyddiant i Mair
Williams, Bryn Difyr, a'i moch cwta. Daeth i'r brig yn y gystadleuaeth
i'r moch cwta ac yna cafodd Iwyddiant yn nosbarth anifail anwes i blant.
Derbyniodd Mair a 'B/aci' (y nochyn cwta) darian hardd i'w chadw am
flwyddyn.

pob dymuniad da Iddi i'r dyfodol.
Adref o'r Ysbyty: Croesawn Mrs
Sheila Roberts, Llwyn Celvn: Mrs
Dilys Williams, Llys Seibiant, Mr Emyr
Evans, Cae Ffynnon; a Mr Gwllym
Hughes, Bryn Peris, adref 0'r ysbyty.

Anfonwn em cofion cynhesaf at
Mrs Carys Owen, Glyn Awel; Mrs
Elaine Parry, Bro Waun; a Mr Stanley
Williams, Cefn Coed, sydd yn yr
ysbyty ar hyn 0 bryd, gan ddymuno
adferiad iechyd buan iddynt.
Cydymdeimlo: Anfonwn ein cvd
ymdeimlad dwysaf i Mrs Kenneth
Leathley Jones, Cefn-y-waun, yn ei
phrofedigaeth 0 golli ei thad; ac i Mrs
Dor Roberts, Dwyros, yn ei
phrofedigaeth 0 golli brawd.

Cydymdeim Iwn a theulu y
ddiweddar Mrs Mary Lloyd Jones,
Bryn Tawel, a tu farw yng nghartref
Plas Pengwaith, Llanberis.

Yn dawel yn Nhyddyn Elan,
Llanrug, bu farw Miss C. E.Williams,
Is-Eilian gynt. Roedd MISS Williams
yn un 0 bentrefwyr hynaf y Waun.
Cydymdeimlwn a Mr G. Williams,
Monfa, Teras Eilian, yn ei
brofedlqaeth 0 golli ei chwaer.
Tymor yr Arholiadau: Mae tymor yr
arhohadau wrth y drws unwaith eto
ac fe ddymunwn yn dda i bawb sy'n
sefyll arhohadau ysgol a choleg.

Dymunwn yn dda hefyd i nifer o'n
pobl ifanc sydd wedi bod yn
IIwyddiannus yn sicrhau gwalth

Llongyfarchiadau:
Priodas: Llongyfarchiadau a phob
dymuniad da i Jason Anderson,
Bodarton ar ei briodas a Wendy 0
Gaernarfon. Maent wedi ymgartrefu
yng Nghaernarfon.
llwyddiannau cerddorol: Lion
gyfarchiadau i Manon Evans, Arfryn,
ar Iwyddo yn arholiad canu'r piano
Gradd 4; ac I Lowri Edwards, Melin
y-wig, ar Iwyddo yn yr arholiad
Gradd 3. Eniliodd Ffion Edwards,
Melin-y-wig a Karen Jones, Tan-v
waun, anrhydedd yn arholiad theori
Gradd 3. Da iawn chi genod, dahwch
atl.
Genedigaeth: Llongyfarchwn Nesta
a Meical Roberts, 3 Stad Glynafon,
ar enedigaeth Cai Llywelyn, brawd
bach i Catnn Angharad.

Llongyfarchion hefyhd i Karen a
Dewl Morris, Llys lfor, ar enedigaeth
eu mab bychan, Gafin John, wyr
cyntaf i Ron a Meira Turner, Collfryn,
a gor-wyr j Mr a Mrs Evan Hughes,
3 Tref Eilian.

Ganwyd merch fach, Eira
Rhlannon, i Teresa a Gareth
Humphreys, Cae Gwyn, chwaer fach
i Ceridwen a Tegwen.

Ganwyd mab bychan, Luke, j Marie
a Brian, Bro Waun, wyr bach i Mr a
Mrs Don Roberts, Bro Waun.
Dathlu Pen-blwydd: Llongyfarchwn
Hefina Jones, Bron Eifion, ar
gyrraedd ei deunaw oed a dymunwn

Mrs Nan Roberts, Pantafon, Waunfawr

WAUNFAWR

-
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Molchi, cribo a chlipio
cwn a chat hod
o bob math

gan arbenigwr

Bwyd ac anghenion
Anifeiliaid anwes bychan

Pysgod dwr oer
Offer pysgota

GARTH MAELOG
PET CENTRE AND GROOMING SALON

Y mae Cor Meibion Dinas Bangor yn paratoi ymgyrch i gersio aelodau
newydd. Bwnad yr ymgyrch yv: ceisio chwyddo rhif y Cor i banner cant
os yn bosibl. Ar hyn 0 bryd deugain yw rhif }'r aelodaeth. un 0'[ rhesymau
am yr ymgyreh yw ceislo cae} diddordeb ymysg dynion mewn canu mewn
cor meibion. CNid oes angen bod }'I1 ganwr operatig i fod )"'11 aelod 0 gor
meibion,' meddai James Griffith, arwelnvdd y Cor 'Y peth PWYSIg yw
ffyddlondeb, llais gO-lew wrth reswm, a bnvdfrydedd. Y mae bod 'In aelod
o gor meibion yn brofiad arbennlg gan fod yno gymdeltbas wyeh a chyfle
i fwynbau eanu a rhoi cryn bleser i eraill mewn cyngherddau,' meddai'r
arweinydd.

Yn ystod mis Mawrth bu'r Cor yn ffodus 0 gael cyfle iganu hefo corau
y Penrhyn, Caemarfon a'r Traeth mewn cyngerdd arbennig i ddarhlu
canmlwyddiant Prifysgol Cymru yn Neuadd Pritchard Jones ym Mangor.
Hefyd buont yo Uundain fel rhan 0 gor 0 fil 0 leisiau yn eanu yn Neuadd
Albert ae fe ddaeth nifer dda 0 ardal yr Eco i gefnogl'r Cor, ac wrth gwrs
i [v..rynhauy profiad ardderehog 0 wrando ar ganu mor wefreiddiol mcwn
lIe mor arbennig.

Swyddog gyda chyfrifoldeb am gael aelodau ne\vydd yw Myfyr Parry,
Rhiwena, Nant y Glyn, Llanrug, rhif ffon (0286) 676512. Dylai unrhyw
un a diddordeb mewn ymaelodi gysylltu a Myfyr neu unrhyw aelod arall
oJr Cor. Bydd y Cor yn ymarfer bob nos Fercher am 7.15 o'r gloeh, yn Ysgol
Glanadda, Bangor.

Ym mis Gorffennaf byddant yn croesawu cor 0 Awstria i Fangor ae yo
cynnal dau gyngerdd gyda hwy, yna yn ystod misoedd yr haf bydd y Cor
yn canu inifer 0 Americanwyr fydd yn aros ym Mangor. Y flwyddyn nesaf
bydd yr aelodau yn teithio i Toronto, Canada, am naw diwmod; )'Ila i
Awstria yn 1996. Os am ymaelodi rWan yw'r amser!

COR MEIBION DINAS BANGOR
Apel am Aelodau Newydd

Emyr Jones
PLYMAR A PHEIRIANNYDD

GWRESOGI
Cynnal boi leri nwy,
olew, tanwydd solat
a thredio peipiau

44 Glanffynnon
LLANRUG

Caernarfon 673513

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

Rhyw ffennwraig wedi noson reit [oli
Gafodd ddamwain ar y ffordd tua'r gwely
'Wei dlawl,' medda John,
Gao fypth. el ffon

'Eitha gwaith am gael bollad o'r Bailey!
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DRAENOG

Dathlu'r Pasg: Cynhallwyd dau
wasanaeth arbennig iawn yn y
Ganolfan yn ystod Gwyl y Pasg.
Roedd y gwasanaeth ar Sui y
Palmwydd yn y prynhawn yng ngofal
aelodau Clwb Hwyl Hwyr.
Arweiniwyd y gwasanaeth gan Glyn
Tomos a ehafwyd sawl eitem gan y
plant gyda Miss Olwen Roberts yn
eyfeilio. Cafwyd darlleniadau gan
Miss Marian Jones, Mrs Caren Jones
a Rachel Morris ac roedd y Parchedig
Tegid Roberts yn bresennol i roi
anerchiad byr ac amserol iawn ar
arwyddocad y Groes a'r Atgyfodiad.
Daeth cynulleidfa deilwng ynghyd i
goroni'r eyfan, ac fe wnaed gasliad
o £20 tuag at waith Cymorth
Cristnogol. Diolch i bawb am eu

r-~~---~~~~~-----f cefnogaeth ae yn arbennig i'r Parchg
Tegid Roberts am ei rodd ariannol
anrhydeddus dros ben i'r Clwb.
Dilynwyd y gwasanaeth gan luniaeth
ysgafn a oedd wedi ei baratoi gan
Mrs Hannah Robers a Miss Marian
Jones, ac fe gyflwynwyd wy Pasg i
bob un o'r plant.

Ar brynhawn Gwener y Groglith
daeth criw ffyddlon at eu gilydd, yn
blant ac oedolion, ar gyfer yr
orymdaith drwy'r pentref gan gario'r
Groes. Wrth Iwe fe ddaliodd y
tywydd yn sych. Cynhaliwyd
gwasaneth syml yn y Ganolfan am
3 o'r gloch 0 dan arweiniad Mr Glyn
Iornos, gyda Miss Olwen Roberts
wrth y piano, ac fe ddarllenwyd
hanes y Croeshoeliad gan Rachel

Morris. Dilynwyd y gwasanaeth gan
luniaeth ysgafn ac eleni eto fe
brofwyd prynhawn bendithiol dros
ben.
Hwyl Haf: Gobeithio y cawn dywydd
braf yn ystod y misoedd nesaf gan
y cynhelir Hwyl Hat elenl ar
brynhawn Sadwrn, 2 Gorffennaf, yn
yr Alit Ddu. Felly, nodweh y dyddiad
er mwyn i ni fel pentrefwyr, gyda
chyfeillion 0 bentrefi eraill y fro, ddod
at ein gilydd i gael tipyn 0 hwyl. Os
dymunwch gynorthwyo gyda'r
gwaith trefnu, neu fod gennyd
syniadau tfes a newydd i'w cvnruq
ynglyn a gwahanol weithgareddau,
yna bydd Mr Glyn Tomos yn falch 0
glywed gennyeh.
Diolchladau: Dymuna Eileen a
Gwilym Davies, 10 Bro Elidir, ddioleh
o galon er ran holl deulu y ddiweddar
MIss Ellen Thomas, Buarth Newydd,
am bob arwydd 0 gydymdeimlad a
ddangoswyd tuag atynt yn eu
profedigaeth sydyn 0 golli eu modryb
annwyl ar 15 Mawrth.
Eglwys St. Mair: Ersoes mae'r
Adroddiad Ariannol wedi dod i law ac
mae'r drolch yn fawr i bawb am eu
eefnogaeth ariannol i'r Eglwys yn
ystod y flwyddyn a aeth heibro.

Cynhaliwyd Cymun y Pasg ar fore
Sui, 3 Ebrill, 0 dan arweiniad y Parchg
Tegid Roberts. Siomedig oedd mfer
y rhai oedd yn bresennol 0 gofio ei
bod yn ofynnol i bob aelod Eglwysig
gym uno ar Sui y Pasg. Wedl dweud
hynny cafwyd gwasanaeth gwir

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ deilwng 0ysbryd buddugoliaethus y
Pasg

Dioleh I Mrs M. Plerrunq am tunic
rhestr blodau'r allor am y flwyddyn.
Rhoddir blodau' r allor ar Suliau, Mai
laf a'r Bfed gan Mrs Alice Thomas,
1 Bro Elidir; a Suliau Mai 15fed a'r
22aln gan deulu Creigle gynt. Dioleh
ymlaen lIaw rddvnt hwy.

Bellach mae holl gasgliadau
blychau'r Grawys wedi dod i law a
byddwn fel Eglwys yn anfon £33
ymlaen tuag at waith Cymorth
Crlstnogol. Dloleh I bawb am eu
cyfranladau.
Clwb Hwyl Hwyr: Elsoes mae'r Clwb
wedi ailagor ers gwyliau' r Pasg.
Edrychir ymlaen at dymor difyr pryd
y gobeithir mynd allan am dro 0
gwmpas y pentref gyda'r plant
Mae'n fwrtad hefyd I drefnu trip yn
ystod y tymor yma ac fe fydd mwy
o fanylion am hyn yn y rhifyn nesaf
o'r Eeo.

Glyn Tomos, Pen y Bwlch, FfOn: 870676

DINORWIGUn 0 linellau Gerallt Lloyd Owen yn
el awdl i'r 'Afon' yw hon: 'Er yn hen,
yr un 0 hyd'. Yr un 0 hyd oedd
Gwyrfai Jones - fel yr afon yr oedd
yn gyfarwydd a ru.

Un 0'r gwerinwyr diwylliedig oedd
ef, a bydd yr atgofion amdano yn
aros yn gysegredig iawn. Braint oedd
ei adnabod.

Cydymdeimlwn a'i anwyliaid yn eu
galar.
Dlolch: Dymuna Mrs Parry, Clydfan,
ddiolch i'w theulu, cymdogion a'i
ffrindiau am y eardtau, galwadau
ffOn, anrhegion, a'r dymuniadau da
a dderbynion ar ddathlu ei phen
blwydd yn 90 oed. Diolch 0 galon i
bawb.
Adref o'r Ysbyty: Dymunwn well had
buan i Deian Elfryn, Coed Gwydryn,
wedi iddo dderbyn triniaeth i'w
benglin yn yr ysbyty.
Yn yr Ysbyty: Anfonwn ein cofion at
Heulwen Jones, Cyrnant Lodge,
sydd yn yr ysbyty ym Mangor.

Cydymdaimlo: Dymuna ardalwyr y
vVaunfawr gydymdeimlo yn gywir
'awn a Mrs Winnie Jones, Gwenda,
Alvona, a'u teuluoedd yn eu
profedigaeth 0 golli Gwyrfai, priod,
tad a thaid oedd mor annwyl
ganddynt.
E. Gwyrfai Jonas. Roedd E. Gwyrfai
Jones yn enedlgol 0 Graranfrvn,
Waunfawr. Bu'n byw am nifer 0
flynyddoedd yn y Gwyndy (Siop
Chips) a Gorwel, cyn iddo ef a'i briod
symud i fyw i Brestatyn un mlynedd
ar bymtheg yn 01. Bu farw yn dawel
yn Ysbyty Llanelwy yng nghwmni ei
deulu Bu yn briod ffyddlon a charedig
i Winnie am 58 0 flynyddoedd, tad
tyner i Gwenda ac Alvona, tad yng
nghyfraith i Ray a Dewi, taid hoffus
i Helen, Matthew, Heather a Nia, a
brawd annwyl i Annie, Tydfil, Doris a
Now.

Bu'r angladd ar Fawrth 31 gyda
gwasanaeth yng nghapel Rehoboth,
Prestatyn, ac yna yn Amlosgfa Bae
Colwyn, gyda'r Parchedigion Ifan
Roberts a lauan Lloyd yn gweinyddu.
Rhoddwyd blodau gan y teulu yn
unig, a derbyniwyd arian yn hael at
yr Achos yn Rehoboth er cof am
Gwyrfai.

Teyrnged gan
Y Parchedig leuan Lloyd, Prestatyn
Edward Gwyrfai Jones oedd ei enw
yn lIawn, ond fel 'Gwyrfai' yr
adwaenid ef gan ei gydnabod. Wedi
i'r 'daith ddaearol' ddod i'w therfyn
y mae el enw yn sicr yn dod a ffrwd
o atgofion i gof ei gyfoeswyr yn ardal
y Waunfawr.

Wrth inni gofio am y chwarelwr
hwn y mae' n dda inni gofio yr un
pryd am ddycnweh chwarelwyr ei
genhedlaeth ef.

Gwr y filltir sgwar oedd Gwyrfai
Jones ond lIanwodd y filltir honno
trwy gyfrwng yr hyn oedd ef ei hun.
Os y bu erioed wr 'true to nature'
ehwedl Wil Bryan, Gwyrfal Jones
oedd hwnnw. Nid oedd byth yn cario
ei grefydd ar ei lawes. Yr oedd yn
enghraifft glir 0 gynnyrch diwylliant
y ehwarel - diwylliant yn ei
ddyddiau ef oedd a'i ganolbwynt yn
y Capel.

Wedi iddo ef a'i briod, Winnie
Jones, symud i Brestatyn yn 1978
parhaodd y capel i fad yr un
eanolbwynt iddo.

Can y Capel; Cenadwri y Capel a
Chymdeithas y Capel oedd ei
hyfrydweh ef.

Y mae eofio am Gwyrfai yn ein
huniaethu a'r afon yn y Waunfawr ae
a'r dyffryn sy'n dwyr yr un enw. Yn
naturiol y peth eyntaf i'w gofio am
bob afon yw ei tharddiad. 'Roedd
Gwyrfai Jones yn ymwybodol iawn
o'i darddiad yntau. Yn wir roedd yn
falch o'i etifeddiaeth.

Yr ail beth am yr afon yw ei bod
yn lIifo ar ei thaith - weithiau yn
fyrlymus dros y cerrig, ae weithiau
yn ymddolennu yn fwy hamddenol.
Mae yna ddyfnder hefyd i'r afon sy'n
llifo yn araf. Ni fu Gwyrfai Jones heb
'droeon yr yrfa' ond ymlaen yr aeth
ar ei daith; ae ar adegau felly y
profodd ef at ddyfndar.

Y mae pob afon rywdro, hyd yn
oed wrth uno ag afon arall, yn
eyrraedd y mar. Dyma'r adeg y bydd
yn lIifo' n dawel. Dyma hefyd yr
amsar y daw lIanw'r mOr i'w
ehyfarfod. Yr oedd Gwyrfai Jones yn
ymwybodol bod lIanw'r mOr yn dod
i'w gyfarfod ac j'w groesawu yn
ystod yr wythnosau diwethaf ar y
daith. laith yr 'iechydwriaeth sy'n
lIifo fyth i'r Ian' oedd ei iaith ef wrth
ddod i derfyn ei yrfa ddaearol.
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Galwch iweld ein cynnyrch arbennig

Ar agor bob dydd Sadwrn 0 10 a.m. - 3 p.m.
o Fai1af

ANT

•

SlOP GREFFTAU
CAFFI

CANOLFAN GARDD

Digwyddodd embaras i un o'n haelodau:
A wnaethoch gofio troi'r cloc erbyn y Sui?
Os naddo, mi oeddech mewn tipyn 0 helbul
'Run fath a'r wraig aeth i'r capel erbyn dau:
Heb sylweddoli ei bod hi'n dri.
'Roedd yr Ysgol Sui ar ddibennu,
A chafodd hithau sioc -
Gan iddi anghofio troi y cloc.

Pwy tybed oedd hon
o Ddeiniolen?

DRAENOG
Hogia'r Wyddfa ar Iwyfan yr Ystafell Gymuned.

BANGOR
354646

All einioes o'r trawsblannu - o'i aberth
Daeth gobaith y tyfu

l'w fab, gwyrth achubol fu
Hanes ei dad yn rhannu.

(Arfon Huws, Bwlohtocynl

Cronfa Haematoleg: Cynhaliwyd
Cymanfa Ganu, nos Sui y Pasg yn
Eglwys Santes Helen am 7 p.m.

gan aelodau'r pwyllgor
Ysgol Sui Bosra: Dyma adeg prysur
i aelodau'r Ysgol Sui gan eu bod yn
cymryd rhan mewn dwy Gymanfa a
hynny 0 fewn wythnos i'w gilydd.
Cynhaliwyd Cymanfa'r Annibynwyr
yng Nhapel Jerusalem, Nant Peris,
ddydd SuI, Ebrill 17. Cynhaliwyd
Cymanfa'r Wesleaid yn Seiloh,
Tregarth, ddydd Sui, Ebrill 24ain.
Cyflwynwyd ston ty Botel Fach
Werdd' ar lafar ac ar gan gan y platn
Bydd cyfle I'r plant d ratod a
phleidleisio eu trip blynyddol a cheir
y manylion yn y rhifyn nesaf!

Cymerodd tim p~l-droed 0
aelodau'r capel ac aelodau Ysgol Sui
Eglwys Santes Helen ran yng
ngweithgareddau Chwaraeon
Ysgolion Sui Arfon ym Mangor.
Drolchir i Dyfed Jones a Beryl Jones
am hebrwng yr hogla i Fangor.
Llongyfarchiadau i Heddwen ac Irion
Hughes, Waun, ar enedigaeth eu
merch fach. Pob bendith 1 chwi fel
teulu.

Cadw'n Heini: Bydd cyfarfodydd
Cadw'n Heini yn allgychwyn nos
Fercher, Mal 4ydd, 0 8.30-9.30 p.m.
yn y Neuadd Gymuned. Croeso
cynnes i bawb.
Pwyllgor Neuadd: Mewn pwyllgor yn
yr Ystafell Gymuned, tynnwyd Clwb
Cant mis Mawrth. Yr enillwyr oedd:
1, Nansi Jones, Meillionydd; 2, Victor
Jones, 11 Brvntinon: 3, Annie
Hughes, Cae Hywel.

Nos Fercher, Ebrill 20fed
cynhaliwyd cyngerdd gyda Hogia'r
Wyddfa yn y Neuadd Gymuned am
7 p.m. Cafwyd ertemau gan aelodau'r
Urdd, plant yr Ysgol Gynradd ac
Uwchradd. Dvrnunir diolch yn
ddrffuant i Hogia'r Wyddfa a phawb
a gymerodd ran yn y cyngerdd
arbennig hwn. Diolchir r'r rhai fu'n
hyfforddi'r plant a'r bobl ifanc.
Diolchir i bawb fu'n gwerthu a
phrynu tocynnau.

Gweithgaredd misoedd Mai,
Mehefin a Gorffennaf fydd raffl fawr.
Bydd tocynnau a lIyfrau raftl ar werth

MAE'R
SAMARIAID
YN GWRANDO,
YN ABBEY ROAD

Ar 61 clywed fod Richard
Branson a'l gwmni wed! prynu'r
Seiont Manor Hotel, a'r rheini
dros y tymhorau diwethaf wed!
bod yn noddi timau pel-droed
Llanrug, teg gofynmewn faint 0
bicyJ fydd y Clwb y tvmor nesaf
yn gorfod rhoi unarddeg 0
'virgins' ar y cae.

Arweinydd y gan oedd Arwel Jones
a'r organyddes oedd Mrs Hefina
Jones. Cafwyd eitemau hyfryd gan
Gor Meibion Dyffryn Peris.
Diolchwyd i bawb, am Gymanfa 0
naws arbennig, gan Phylis Elis.
Gwnaed elw 0 £78.

Nos Lun, Ebrill 18fed, cynhaliwyd
noson 'Impressions' yn y Neuadd
Gymuned am 7.30 p.m. pryd y
cafwyd cyfle i brynu teganau, gemau
a Ilestri 0 bob math. Trefnwyd raffl a
mwynhaodd pawb baned 0 de a
theisen.
Pob Iwe: Gyda'r arholiadau wrth y
drws 1 nifer fawr o'n hieuencnd,
dvmunir pob IIwyddiant i chwi, boed
mewn ysgol neu goleg, yn ytod y
misoedd sydd i ddod.

Lie da i fagu anifeiliaid yW'r pentref
arbennig hwn gan i Erin ae Eifion
Harding gipio lIu 0 wobrau gyda'u
defaid a tharw du Cymreig, Mieha el
Jones, Perthi, yn cipio gwobrau am
y tarw gorau yn Sioe Llyn.
Llongyfarchiadau I chwi a'r
amfeltiaidl
Gwellhad: Wedi hirlwm gaeaf fe
ddaeth y tywydd braf a gobeithio ei
fod yn gwneud i bawb sy'n sal yn y
pentref deimlo'n well. Wedi derbyn
eu llawdnruaethau mawr yn Ysbyty'r
Brifysgol yn Lerpwl da yw deall fod
Dylan a Leslie yn ddigon cryf i fynd
allan am dro unwaith eto.

Gobeithio fod Eileen Thomas, Bron
y Gaer, yn dal I wella wedi el
thrimaeth yn Ysbyty Gwynedd.
Dioleh: Dymuna Leslie a Dylan, r--------------
Meillionydd, ddiolch yn gynnes iawn DRAE N0 G
r'r teulu, cymdogion a ffrindiau am y
caredigrwydd, y Ilu cardiau a'r
galwadau ff6n a dderbyniwyd.
Diolchir i bawb fu' n ymweld a hwy
tra yn yr ysbyty ac ar 61dod adref.
Diolch i Staff Cyngor Arfon am eu
ffyddlondeb a'u haelioni ac i'r Dr Sara
Webster, gynt a Gaeathro, am
ymweld a hwy ac am el geiriau doeth
a charedig.
I Dylan a Leslie: Derbyniwyd pum
englyn i'r aehlysur arbennig hwn, sef
rhodd 0 aren gan Leslie i'w fab Dylan:

I Daionl gwr di-hunan, - el aberth
Rydd obalth i', egwan

Wale'n rhodd roi perl yn rhan,
Hyn 0 dAI er mwyn Dylan.
(lfor Baines a Huw Pierce Jones)

Parti recorders yr Ysgol Gynradd iu'n rhannu Ilwyfan ijHogia'r Wyddfa
yn ddiweddar.

Mrs Ann Evans, Syeharth. FfOn: 872407

PENISARWAUN
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OSMOND SHAW
DEINIOLEN

yn EGLWYS SANT PADARN
nos SADWRN, MAl 7fed

am 7.30 pm.
ELINOR BENNET (Telyn)
RHIAN OWEN (Sopreno)

TIMOTHY WARD (Cyfeilydd)
SEINDORF ARIAN DEINIOlEN

Tocynnau £2.50
(neu bris gostyngol (1.50)

I'w cael 0: Ynni Cymru. CastleGift
Shop. Fonnag. Swyddfa'r Post. Arts 8&

Crafts

CYNGERDD MAl

GRID CENEDlAETHOL
yn cyflwyno

CROESO I SAWB

Cynhelir

CYMANFA GANU
DOSBARTH PADARN

yn CAPEL COCH
LlANBERIS

Oydd Sui, Mai 1af
am 2 a 6 o'r gloch

Diolchiadau:
Dymuna Mrs Beryl Owen, 46

Maes Padarn, ddiolch i'w theulu,
ffrindiau a chymdogion am y cardiau,
blodau, anrhegion a galwadau ffOn
a dderbyniodd tra yn Ysbyty
Gwynedd ac ar 61dod adref. Diolch
hefyd i staff Ward Aran am eu gofal
caredig.

Dymuna Mrs Clara Roberts,
Anfield, ddiolch i'w theulu, ffrindiau
a phawb fu yn ymweld a hi yn
Ysbyty Gwynedd; ac am y cardiau,
blodau a'r galwadau ffOn. Oiolch i
bawb.

Dymuna Delyth a Selyf, Tan
Dderwen, Fron Goch, ddiolch am
bob arwydd 0 gydymdelmlad a
dderbyniwyd drwy ymweliad
personol, galwadau ff6n, a chardiau.
ar achlysur marwolaeth Gareth,
brawd Delyth, yn 70 oed, yn
Poynton, Stockport, yn ddiweddar.
Dymuna Ms Eluned ROWlands, 9

Stryd Turner, ddiolch i'r teulu,
ffrindiau a chymdogion a gofiodd ei
phen-blwydd ar Fawrth 23. Diolch
yn arbenniq i Yvonne a Ger, Alwyn
ac Eleri, hefyd Liz, Stryd Turner, am
helpu efo'r bwffe. Popeth mor
annlsgwyl. Diolch I bawb am y
rhoddion a'r cardiau. Diwrnod byth
gofiadwy ydoedd, a dyna eneth fach
70 hapus iawn!

,

43 - 45
Stryd Fawr

LLANBERIS. Ffon 871278
Rhwng Ynys Mon a Pharis
Does unlle gwell i'w dewis
Am bryd 0 fwyd, waeth ble y bo,
Na'r Bistro yn Llanberis

Ftion, Rebecca a Manon.

Undeb y Mamau: Yn y cyfarfod a
gynhaliwyd bnawn Mawrth, Ebrill
12, yn Festri Eglwys St. Padarn,
cymerwyd y rhan ddefosiynol gan
Mrs Dilys Phillips. Y wraig wadd
oedd Nvrs Glenys, a chafwyd
gwledd 0 wybodaeth ganddi am
Gymorth Cyntaf. Datganwyd cvd
ymdeimlad llwyraf a theulu y
ddiweddar Mrs Gladys Hughes,
Gadlys Cottage. Anfonwyd
dymuniadau gorau am wellhad buan
i sawl aelod sydd ar hyn 0 bryd yn
wael, rhai yn yr ysbyty ac eraill yn
eu eartrefi, sef Mrs Agnes Owen,
Mrs Clara Roberts, Mrs Beryl Owen,
a Mrs D. McKean.

Mrs Betty Humphreys a Mrs Dilys
Phillips oedd yn gofalu am y
lIuniaeth, a diolchwyd iddynt gan
Mrs Betty Williams a Mrs Clara
Roberts. Enillydd y raffl oedd Mrs
Betty Hughes.
Diolch: Dymuna Mr Brian Wakeham
ddiolch 0 galon i'w deulu,
cymdogion a ffrindiau am eu
caredigrwydd, cardiau a galwadau
ffOn tra bu yn Ysbyty Gwynedd yn
ddiweddar. Diolch yn fawr lawn.
Eisiau benthyg: Lluniau o'r hen
bictiwrs yn Llanberis. Cysylltwch a
Brian Wakeham, os gwelwch yn dda
ar 870689.

i Mrs Eirian Owen, Dirprwy
brifathrawes yr Ysgol, ar 61iddi gael
lIawdriniaeth feddygol.
Carnifal: Erbyn hyn mae brenhines
Carnifal 1994 wedi cael ei dewis,
Rebecca Jones, Lon y Pare, fydd y
frenhines, a'r ddwy weinyddes fydd
Ffion Parry, Peris View; a Manon
Evans, Ty Crwn. Willie Mullane, Ty
Gwyn, Nant Peris, tydd y gwas. Mae
aelodau'r pwyllgor yn edrych ymlaen
at garnifalllwyddiannus eleni eto, ac
yn dymuno'n dda i aelodau llvs y
frenhines.

Gaernarfon ni threfnir bws arbennig
i'r Sasiwn eleni.
Y Gymdeithas Unedig: Daeth tymor
y Gymdeithas Lenyddol Unedig i ben
ar nos Fawrth, Ebrill 12, pan gafwyd
y swper blynyddol yn festri Capel
Coch. Roedd gwledd wedi ei pharatoi
fel arfer dan arolygiaeth Mr Gareth
Jones.

Roedd Mr Hugh R. Jones wedi
trefnu cwis ysgafn ar y gyfres 'Pobol
y Cwm' yn ogystal a pharatoi
cystadleuaeth lIinell goll, ac ati. Mr
John H. Hughes fu'n beimiadu, ac ef
hefyd ddiolchodd am y paratoadau ar
gyfer y swper.
Priodas: Ar y 31ain 0 Fawrth
priodwyd Anwen, merch Mr a Mrs
Ernest Owen, 8 Rhes Efrog, a
Dafydd, mab Canon a Mrs Richard
Jones, Porthaethwy. Y morynion
oedd Elin a Mared Hughes, Trefor; a
Naomi Williams, Llangefni. Y gwas
priodas oedd Rhys Jones, Y Felinheli.
Bu'r wledd briodas yng Ngwesty'r
Fictoria, a threuliwyd y mis mel yn
Vienna a Prague.

Dymuna Anwen a Dafydd ddiolch
yn fawr iawn i'w perthnasau,
ffrindiau a chymdogion am yr holl
anrhegion, cardiau a'r dymuniadau
da a dderbyniwyd.
Cydymdeimlo: Dydd Sadwrn, 1ge9
Mawrth, bu farw Mrs Gladys
Hughes, Gadlys Cottage, yn
frawychus 0 sydyn yn Ysbyty
Gwynedd yn 71 mlwydd oed. BU'r
angladd ar 23ain 0 Fawrth yn Eglwys
Sant Padarn ae yn dilyn ym mynwent
Llanrug. Derbyniwyd rhoddion er cof
tuag at Feddygfa Waunfawr.
Cydymdeimlir yn ddwys a Hugh, ei
gwr, a hefyd y plant, Brenda, Elwyn,
Glyn, Noel, a'u teuluoedd.
Raffl: Dyma enlllwyr Raftl Basg Plas
Pengwaith: 1, Buddug, Clwt-y-bont;
2, Olwen, Fflat 65, Maes Padarn; 3,
Mari Pritchard, Plas Pengwaith.
Diolch i bawb am eu cefnogaeth.
Ysgol Dolbadarn: Llongyfarchiadau
i'r plant a fu'n cystadlu yng
Nghystadleuaeth Gymnasteg
Ysgolion Gwynedd ym Mangor ar
Ebrill 21 , Bydd Mathew a Katherine
Pike a Gemma Chong yn mynd
ymlaen i gynrychioli'r Sir mewn
cystadleuaeth ar Lannau Oyfrdwy
ganol mis MaL Bu plant blwyddyn 6
a Mr Bryn Williams yn eymryd rhan
yn y rhaglen 'Uned 5' gafodd ei
darlledu yn fyw 0 Gaernarfon ar S4C
ar Ebrill 21. Dymunwn well had buan
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COr Meibion Dyffryn Peris: Wedi
tymor y Nadolig fe gafodd y C6r
ddau fis hynod 0 dawel ond yna yng
nghanol mis Mawrth fe gynhaliwyd
Noson Lawen yn Neuadd y Pentref,
Clynnog. Bwriad y noson oedd codi
arian at gynnal y Neuadd a daeth
criw da ynghyd ar noson oer iawn.

Y penwythnos ddilynol roedd y
COr yn diddanu aelodau Clwb Golff
Pwllheli ac fe gafwyd yr un croeso
yno hefyd. Gwr gwadd y noson oedd
y darlledwr J. O. Roberts.

Bu mis Ebrill yn fis prysur iawn gan
ddechrau gyda Cymanfa Ganu ym
Mhenisarwaun ar nos Sui 3ydd; yna
ar nos Sadwrn 9fed bu'r COr yn
diddanu Clwb y Rotari Garston,
Lerpwl, yng Ngwesty'r Fictoria,
Llanberis - trefnwyd y noson gan
Mr Emrys Hughes, Lerpwl, Cwm-y
glo a Oinorwig.

Ar nos Lun 11eg, rhoddodd y C6r
awr 0 gyngerdd yng nghartre'r
henoed ym Mron Eryri, Llanberis. Ar
y Sui canlynol bu'r COr yn canu yn
y pnawn gyda Seindorf Arian
Deiniolen ar bwys rheilffordd y Llyn
yn y Gilfach Odu; a gyda'r nos
cymerwyd rhan mewn Cymanfa
Ganu yng Nghapel Jerusalem,
Llanberis.

Nos Sui olaf y mis bu'r hogiau yn
canu mewn Cymanfa Ganu aral! yn
Rhiwlas y trwo hwn.

GOAONWY LEWIS

Enillwyr Clwb Ffindiau Ysgol
Dolbadarn am fis Ebrill yw - £35:
Mrs E. Jones, Coed y OdOI(35); £25:
Mr J. Williams, 6 Rallt Goch (95);
£15: Mrs M. Price, 28 061 Elidir (41);
£10: Mr R. Williams, Tan y Fron,
Fachwen (184); £5: Mr W. Roberts,
Hyfrydle (141)
Capel Coch: Bu plant yr Ysgol Sui yn
cymryd rhan yng Nghymanfa
Annibynwyr yr ardal a gynhaliwyd
yng nhapel Jerwsalem. Cyflwynwyd
eitem gan y plant, ac eleni hanes Noa
oedd thema yr eitem honno.
Hyfforddwyd y plant gan Mrs Falmai
Pritchard a Mr Gareth Jones.

Ni fydd cyfarfod 0 ddosbarth y
chwiorydd yn cael ei gynnal ym mis
Mai gan fod Sasiwn Chwiorydd y
Gogledd yn cael ei chynnal yng
Nghaernarion ar ddydd mawrth, Mai
3ydd. Disgwylir y bydd
cynrychiolaeth dda 0 Gapel Coch yn
mynd i'r Sasiwn. Gan fod digon 0
fysus yn mynd yn rheolaidd i

Gwyneth BC Eifion Roberts, Becws Eryri. FfOn: 870491

LLANBERIS



YMDDIHEURIAD
Ydach chi'n eofio'r stori y mis
diwethaf am y siopwr yn mynd ar
goll yn Harrods? Yr oedd yoa
wraig fonheddig 0 Lanberis efo fo
ar y pryd, ac aeth hithau ar goll
yo y siop fawr. Clywais ei bod
wedi cymryd ati yo arw nad oedd
son amdani hi yn Y' stori.
Ymddiheura'r DRAENOG j Mrs
Morris am beidio bod yn ddigon
pigogl

DRAENOG

Miss lowri Prys Roberts,
Godre'r Coed. Ff6n: 870580

Diolch: Dymuna Jennie a Wil
Hughes, Bryn Parc, ddiolch yn
gynnes iawn i'r teulu a ffrindiau 011
am y lIu cardiau, anrhegion a blodau,
dderbyniwyd ar achlysur eu Priodas
Aur. Diolch yn fawr iawn.
Cymdeithas y Chwlorydd: Nos lau,
Ebrill 7fed, croesawyd aelodau
Cymdeithas Chwiorydd Eglwys M.C.
Brynrefail i gyfarfod cyntaf tymor
1994 gan y lIywydd, Miss Lowri Prys
Roberts. Arweiniwyd yn y defosiwn
gan y lIywydd ar y thema
'Gwasanaethu Eraill'. Y wraig wadd
am y noson oedd Mrs Nansi Jones,
Llanberis, a rhoddodd adroddiad
cryno a drddorol o'i phrofiadau fer
athrawes mewn nifer 0 ysgolion ond
yn bennaf fel prifathrawes yn Lerpwl
am ddeunaw mlynedd. Diolchwyd
iddl gan y lIywydd a Mrs Betty Owe~.
Trefnwyd y baned gan Mrs .Jennie
Hughes a Mrs Verna Jones. Roedd y
Gymdeithas yn falch 0 groesawu Mrs
Heddwen Roberts (gynt 0 Gwrn-v-, .glo) i'r cyfarfod tra n aros ar e.
gwyliau vrn Meillionen; a Iiongyfarch
dwy 0'r aelodau ar ddathliadau
arbennig - Mrs Betty Owen ar
achlysur priodas rhuddem a Mrs
Jennie Hughes ar ddathlu priodas
aur.

Bydd y cyfarfod nesaf ar nos lau,
Mai 5ed, pryd y dlsgwylir Mr W. P.
Williams, Bethel, i roi sgwrs.
Cofion: Anfonwn ein cofion at Mrs
Gwyneth Evans, Ty'n Buarth, sydd
wedi treullo cyfnod yn Ysbyty
Gwynedd ac ar hyn 0 bryd wedi
dychwelyd gartref. Brysiwch wella.
Sefydliad y Marched: Cafwyd
cyfarfod o'r gangen yn y festri, nos
Lun, Ebrill 18fed, dan lywyddiaeth
Mrs Pat Jones. Roedd aelodau
Sefydliad y Merched Menai yn
bresennol yn y cyfarfod. Ireullwvd
noson ddifyr yng nghwmni Mr Rolant
Wynne, Llanrug, a oedd wedi trefnu
cwis ar gyfer y ddwy gangen.
Paratowyd lIuniaeth gan Mrs Eleanor
Williams, Mrs Carol Houston, Mrs
Jean Davies, Mrs Mair Jones a Mrs
Myfi Roberts. Enillwyd gwobr y mis,
rhoddedig gan Mrs Pat Jones, gan un
o aelodau cangen Menai.

Nos Fercher, Ebrill 27ain, bydd yr
aelodau yn westeion i gangen
llanberis ac ar Ebrill 28ain bydd
cynrychiolaeth yn ymweld a'r Cyngor
Gwanwyn ym Methesda.

Cynhelir cyfarfod nesaf y sefydlia?
nos Lun, Mai 20fed, pryd y trafodlr
yr argymhellion ar gyfer y Cyfarfod
Blynyddol a fydd yn cyfarfod yn
BIrmingham.

BRYNREFAIL

aveil
o erts
CIGYDD

London House
LLANRUG

FfOn: C'fon 673574
PEN CIGYDD Y FRO
Yr wyn lIeol mwyaf bJasus

Selsig cartref t cigoedd parod
j'w bwyta

Archebion ar gyfer y rhewgist
MYNNWCH Y GORAU

DEWCH ATOM NI!

Am Wasanaeth
Fframio Lluniau
Tystysgrifau

Tapestri
am brisiau rhesymol

ELWYN
PRITCHARD
Pare Padarn, Llanberis
Ar agor Llun - Sadwrn

10.00 - 4.30
Ffon: Llanberis
870922

bwthyn i Dduw a wyddai ble. Ond
sur y gwyddai'r dyn am
ddigwyddiadau'r nos on cynt? Doedd
ond un modd - roedd y gnawes
hogan wedi fy mradychu.

Roedd y Sgweiar wrth ei ddesg a
mwg sigar yn codi o'i ddwrn.
Sychodd ei fwstash a gorchmynnodd
i rni eistedd. Ond dewis sefyll i
glywed y gwaethaf wnes i. Heb
ragymadrodd dechreuodd ar hanes
y noson cynt.

'Lle'r oeddat ti?' gofynnodd, a
dyma fi'n penderfynnu gwadu i'r pen
draw.

'Cawsom helbul,' meddai wedyn,
heb ddisgwyl ateb. 'Roedd yna
ddwsinnau 0 botsiars yn y Pare yn
rnedi'r adar. Glywaist ti rhywbeth?'

'Dim,' meddwn innau. 'Roeddwn. ,
1 yn Y pentra.
'0 felly. Yn awr 'rwyf'wedi taro ar

gynllun iroi pen ar y 101 yma unwaith
ac am byth.'
'0,' meddwn 0 ddiffyg gallu

dweud dim arall.
'Mae Mac yn dechrau mynd ar ei

hen sodlau. Dim gwynt i redeg. Rwyf
awydd cael rhywun ieuengach i'w
helpu.'
'0 iawn, eithaf peth,' meddwn

innau mewn syndod.
'Ie,' meddai dan sipian ei sigar, 'ac

yr oeddwn yn meddwl y buasai gen
ti ddiddordeb yn y gwaith, rwyt ti'n
gallu saethu debyg?'

'Mi fedraf ddysgu.'
'Chweugain yr wythnos yo fwy yn

dy gyfiog. Bwtbyn i ti dy hun rhag
ofn i ti gael gafael ar golomen wen
rhyw ddiwmod. Wnei di ddim byw
hefo dy fam am byth debyg?'

Na wnaf, rneddyliais. Rwy' wedi
addo diane i ffwrdd hefo'cb ruth. Ae
yr oeddwn yn falch 0 ollwng fy hun
i'r gadair o'r diwedd.

'f-iawn,' meddwn o'r diwedd. 'Mi
gymera i'r swydd.'

'Dyna chdi,' meddai'r Sgweiar.
'Dos yn 01 at dy waith am ddiwrnod
neu ddau i mi gael gair hefo
McIntosh. Mi fyddi yn iawn hefo fo.'

'Byddaf Diolch yn fawr syr.' Ac
allan a mi.

Ond i bwy yr oeddwn i'n mynd i
gadw Paddewid erbyn hyn, i'r hen
ddyn ynteu ei nitb. Ni fu rhaid i mi
ddyfalu yn hir. Gwelais Miss
Daphne yn eroesi'r lawnt ar frys.
Roedd ganddi sprigyn 0 wermod yo
ei lIaw.

'Helo,' meddwn i. 'Mynd iwneud
diod wyt ti ar 61 neithiwr?'

Taflodd y planhigyn ataf a'i holl
nerth gan ddweud un gair yn unig.

'Bradwr.' Diflannodd ac ni welais
hi wedyn.

on man?'
'Poachers, me Lord. Dozens 0) 'em

by the soond. J

'I be' wyt ti'n sefyll yn y fan yna
fel heplas Dos ar eu hola nhw!'

'Vera good me Lord,' meddai
hwnnw.

Aeth y chwarae yn rhy hawdd a
diflas yn y diwedd. Gadawsom y
ddau yn Ilonydd a cherdded yo araf
i gyfeiriad arall, Eisteddasorn wrth
fon coed en ac yno y buom am amser
maith nes i'r lleuad ddechrau syrthio
iFor Matholwch, a chynnwys y betel
rum wed! mynd yn isel. Cusanais
Miss Daphne a rneddyliais fy mod
wedi agor potel arall.

Daeth awr y gwarchod a'r hud a'r
dadlennu, a dechreuodd Daphne
arllwys cynnwys ei basged heb i neb
ei holi.

Deallais nad oedd hi'n cam Mr
Gordon Pound a oedd, meddai hi,
erbyn hynny wedi mynd yn ei 01 i
Lundain heb hysbysu neb, ond trwy
ei briodi gallai adfer ffortiwn colledig
ei theulu. Ond doedd 0 ddim 'o'r
gwaed' chwedl hithau. Rhyw greadur
a wnaeth elw wrtb werthu arfan
dianghenraid ar 01 y rhyfel. Ar 61
tawelweh roedd ei chwesnwn yn un
annisgwyl.

'Beth fasat ti'n neud yo fy lie i?'
Yn fympwyol dywedai 0 ddiffyg

dim gwell: 'Fy mhriodi i wrth gwrs.'
'Dyna fo,' meddai hi, lac fe

ddihangwn i ffwrdd.'
O'r diwedd eodasom a chychwyn

tua thee' un i'w bIas a'r Ilall i'w
fwthyn, 'ond daeth trannoeth a'i
broblemau i'w ganlyn.

Yn gyntaf, roedd Mam yn methu
dimad sut yr oeddwn wedi gallu cael
ffesant heb wn, ac yn aW)rddus i
wybod lIe yr oeddwrl w~di bO.d ta~
dri o'r gloch y bore. Yn ail, CefalS wys
i weld y Sgweiar.
Wrth ddringo'r grisiau cerrig

dychmygwn y gwaethaf - y sac, di~
arian, Mam yn gorfod mynd 0 r

dechreuodd gael hwyl yn chwarae
gem newydd sbon. Gollyngodd
ergydion i'r awyr iddenu Mclnrosh,
gan guddio yn y coed a disgwyl iddo
fynd heibio, cyn diane i rhywle arall
i nwued yr un petb eto.

'Wn i ddim am ba hyd y buasai'r
diddanwch yma wedi parhau, oni bai
i ni glywed y Sgweiar ei hun yn dod
drwy'r coed gan weiddi fel tarw
gwyllt ...

'Mcintosh ... what the deoil's gO'ing
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CAEATHRO
Ffon: C'fon 672072
Gwerthu, Trwsio

Trin Cyrff
H.P. ar gael

MODURDY

Er craffu i'r brigau fel potsiar o'r
iawn, fedrwn i yn fy myw weld
amlinelliad 0 aderyn yn unman. Yn
sydyn ffrwydrodd un allan 0 lwrnp
o eiddew a thaniodd Daphne y
Purdey ddwywaitb, nes bod yr holl
goed yn diasbedain. Synhiodd yr
aderyn i rhyw lwyni a chawsom
drafferth i ddod 0 hyd iddo, ond
dam i'r golwg yn y diwedd ac yr oedd
yr enetb wedi cael teyrnas.

Roedd fy meddwl i fodd bynnag
ar bethau eraill: dychmygwn y
Sgweiar yn eistedd 0 flaen ei dan
coed yn darllen y Tatler ac yn neidio
ar ei draed wrth glywed yr ergydion,
neu'n waeth fyth, McIntosh yng
nghlydwch ei fwthyn yn sodro ei
esgidiau mawr am ei draed, ac yn
gollwng yr hen gi mawr hwnn~
fyddai'n edrych weithiau fel p~ bai
amo flys rhoi rhywun ar draws ei geg.

Gyda hynny gwireddwyd fy
nychmygion. Roedd rhywun yo
rhedeg yn y coed y tu 01 i ni, a
chythrais ifraich Daphne a'i thynnu
o lannerch olau i gysgodion llwyni,
ac ar hynny dyma Iais yn galw ...

Coom DOl ye rascal) or would ye no
like some pellets in yer arse?'
Taflodd Miss Daphne y Purdey i

ganol rbyw fieri a rboddodd sgwd i
mi yn erbyn coeden, ac ar yr un pryd
cod odd gwcwll fy nhot ddyffi am fy
mhen nes fy mod yn edrych yr un
farh ag un o'r Brodyr Duon, a
chofleidiodd fi'n dwym. Yna yn
dawcl gofynnodd:

Chi sydd yna Mr McIntosh. Oes
'na rbywbeth o'i le?'
'0 ... y ... Miss Daphne,'

rneddai hwnnw, yn amlwg wedi cael
braw. 'A Mr Pound. Wyddwn i
ddim mai chi oedd yna. Mae'n
ddrwg gen i darfu amoch chi, ond
roeddwn i ar 61 potsiars. Glywsoeb
chi ergydion? Na. WeI, nos da 'te.'
Ar 61 i sWn ei draed ddiflannu yn

y coed gollyngodd Miss Daphne ei
hun arnaf a lladd ei hun yo
chwerthin. Ond yr oeddwn i erbyn
hynny yn credu fy mod wedi cael
gwerth fy mbres a mwy beth bynna~
amdani hi. Roeddwn i'n awydd el
goleuo hi o'r fangre cyn belled ag yr
oedd modd.

'Aros,' meddai hi, 'paid a mynd.
Fu mi erioed mor rhydd yng
oghwmni neb o'r blaen.' A
gorchfygwyd finnau gan y trydan
cryfaf.

Dilynais hi ymhellach i'r eoed a

gan Y Gwalch

b

I
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Glywsoch chI am y cyn-longwr 0

Fethel a gloiodd ei hun al1an o'r
tY yn ddiweddar?
Daeth ei brofiad fel dringwr

polion a peilons trydan yn hwyius
iddo pan gafodd fenthyg ysgol i
ddriugo i mewn i'r tY,
Ond! Nid oedd ei annwyl wraig

yn rhy hapus pan dorrodd 0 bot
blodau wrth iddo ddringo i
mewn trwY'J;"ffenestr Y110ft. Ie,
'gone through pot' nid 'gone to
pot' oedd ei hanes! Mae'n awr yn
chwilio am fenthyg siwpyr glw
ym mhobman.

DRAENOG

Geraint Ells, Cilgeran. FfOn: Felinheli 670726

BETHEL

Mae'r gwesty yn darparu ar gyfer Priodasau I

Part'ion, Dathliadau ac Achlysuron Arbennig
Cyfleusterau Cynhadleddau a Phwyllgorau

Bwydlen Bar a Chinio Oydd Sui
Cwrw Felin Foel

Ffon: Llanberis 870253

LLANBERIS

Chwaraewyr dan 10 oed Bethel a thtm y Bohemians 0 Ddulyn.
fydd yn rhy flinedig. dydd yn Calcutta. Diolchwyd iddi gan
Gam Rhyngwladol: Denwyd torf Gwyneth Jones. Enillydd y raffl oedd
sylweddol i Gae Top, Bethel, yn Sheila Roberts.
ddiweddar i wylio gem bsl-droed Bydd y cyfarfod nesaf ar nos
arbennig iawn. Roedd y tim 0 dan 10 Fercher,Mai 11,yng nghwmni Judith
oed lIeol yn croesawu carfan 0 dan a Heulwen.
10 oed Clwb P~I~droedBohemians, Y, Urdd: Y gweitharedd nesaf yn
Dulyn. Y rnae'r 'Bo's' yn un 0 brif enw'r Urdd fydd y Mabolgampau
dimau Cynghrair Iwerddon, ac ar eu Cylch. Cvnhalir rhain ar gaeau Ysgol
maes hwy ym Mharc Dalymount yr Syr Hugh Owen ar nos tun, Mai 16.
arferid chwarae gemau rhvnqwladol. Caiff yr aelodau wybodaeth bellach
Yr oedd yn gem gystadleuol iawn - drwy'r Ysgol.
yn wir roedd yn rhald dangos y Y, Ysgol: Yn ddiweddar bu deuddeg
cerdyn melyn i dawelu'r dyfroedd. 0 ddisgyblion blwyddyn 6 yng NgeHi
Roedd y Gwyddelod yn yrnweld a Gyffwrdd am y prynhawn yn ffilmio
gwersyll ButlJns ae wedi iddynt eitem ar gyfer rhaglen plant 'Uned 5'.
chwarae ym Methel roeddynt yn Darlledwyd yr eitern pnawn dydd lau,
teithio i wylio Wrecsam ar y CaeRas. Mawrth 31, a'r plant vn perfformio'n
Gem gyfartal 1-1 a gafwyd, qvda'r broffesiynol iawn.
Gwyddelod vn sgorio eu gol gyda Prynhawn dydd Mercher, Ebrill
chic olaf y g~m. Cyflwynwyd tlws i'r 20fed, daeth myfyrwyr drama y
Gwyddelod ar ran Clwb Bethel i Coleg Normal ar eu hymweliad olaf
ncdi'r aehlysur. Cyflwynwyd tlws i am y tro i'r Ysgol. Yn ystod yr
Owain Sion fel prif chwaraewr y wythnosau diwethaf bu'r rnvfvrwvr,
gem. Yr oedd rhieni a swyddogion y ynghyd a'u darlithvdd. Miss Jini
'Bohemians' am inni nodi eu Owen, yn ymarfer eu sgiliau heto
gwerthfawrogiad 0 groeso parod tim plant dosbarth Miss L. P. Roberts a
Bethel. Mr E. Watkins. Mae'n sicr fod y
Merched y Wawr: Cynhaliwyd myfyrwyr wedi elwa o'u profiad a
cyfarfod mis Ebrill yn Neuadd yr hefyd y plant, o'u hymateb, wedi
Ysgol 0 dan Iywyddiaeth Eirlys mwynhau eu hunain.
Wliliams. Llongyfarchwyd Deilwen Dydd Gwener, Ebrill 22ain, bu
Hughes ar enedlgaeth merch fach, Cwmnl'r Fran Wen a'u sioe yn
Manon. Dymunwyd yn dda i Dewi, diddanu plant Mrs S. Jones a Miss
mab Glenys Griffiths, vn Eisteddfod Bethan Evans.
Genedlaethol yr Urdd, Meirionydd. Mae 400 blant hyn yr Ysgol sy'n
Da oedd gweld Sheila Roberts yn aelodau 0' r cor yn brysur iawn yh

01 yn ein plith wedi cyfnod 0 ymarfer y sioe gerdd '0 Gaethiwed
anhwylder. Y wraig wadd oedd i Ryddidl 0 dan hyfforddiant Miss L.
Gwenan Roberts, Bethel, sydd yn P.Roberts. Perfformir yn Theatr Seil0
gwelthio fel Therapydd lIefarydd yng 0 nos Lun i nos Fercher, Mehefin
Ngwynedd. Cafwyd noson arbennig 20-22. Cofiwch archebu elch
o dda yn ei chwmni, wrth iddi son am tocynnau am y noson o'ch dewis mor
ei chyfnod yn yr India gyda phiant fuan a phosibl drwy/r Ysgol.
dan anfantais. Drwy gyfrwng r__-----------
sleidiau gwelwyd tipyn 0 fywyd bob

1: Gwasanaeth yn y bore gyda'r
Gymanfa yng Nghapel Coch,
Llanberis am 2 a 6 c'r gloch. Ni
chynhelir yr Ysgol Sui am 10.

8: 10.00 Mrs G. A. Williams;
5.30 Mr john Owen

15: '0.00 Parchg Alan W. Roberts;
5.30 Gwasanaeth

22: Gweinidog
29: Mr Tudwal Jones-Humphreys
Y Cylch Meithrin: Yn ddiweddar
derbyniodd y Cylch rodd 0 £50 gan
Glwb Snwcer Bethe1. Hoffa!' r
pwyllgor ddiolch iddynt am eu
haelioni

Mae'r Cylch ar hyn 0 bryd yn
derbyn enwau plant sydd am
fynychu'r Ysgol Feithrln yn y
flwyddyn addysgol Medi 94 hyd
Gorffennaf 95. Am fwy 0 fanylion
ymwelwch a'r Cylch neu ffoniwch
lola Jons ar 670898.
Yn ystod gwyliau'r Pasgbu rhai o'r

tadau - ac un taid go egnl'ol - yn
brysur yn paratoi lIecyn chwarae
wrth ochr y caban. Mae'r plant air
athrawon yn edrych ymlaen am
dywydd braf i gael defnyddio'r lIecyn
yn ystod y misoedd nesaf. Diolch
iddynt i gyd am roi o'u hamser ptin
i gynorthwyo gyda'r gwaith.

Ar fore Sadwrn, Ebrill 16,
cynhaliwyd Paned a Chan pryd y
daeth niter helaeth 0 bobl a phlant i'r
Neuadd Goffa i wrando ar blant y
Cylch yn canu rhai 01u hoff ganeuon.
Braf oedd gweld criw da 0 blant yn
sefyll yn hvderus 0 flaen eynulleidfa
ae yn canu gasgliad 0 ganeuon.
Diolch i'r athrawon am eu hyfforddi.
Bu'n fore IIwyddiannus lawn a
gwnaed elw 0 tua £150 i'r Cylch.
Enillwyr y raffl oedd: " Maldwyn
Hughes, Bro Rhos; 2, SashaWilliams
a lona Spake; 3, Mrs Thomas, Dinas,
Llanwnda; 4, Non Rowlands, Y Ddol.
Dyfalu pwysau'r gaeen: Nerys John,
Y Felinheli.

'Taith Owain Glyndwr/: Ar Fai 14eg
bydd Mr Seiriol Owen 0 Fethel yn
cerdded 123 0 filltiroedd. Bydd yn
cychwyn yn Nhre-fyclo gan alw
mewn nifer 0 drefi a phentrefi ar ei
ffordd lIeoedd fel Llanidloes,
Aberhosan, Llanqadfan, Dolanog,
gan ddiweddu yn Hope ar Fai 22ain.
Fe'j n oddir ar gyfer y daith ac mae
Mr Owen am roi yr arian i'r Cylch
Meithrin. Os dymunwch gyfrannu
mae yna ffurflenni noddi gan blant ac
athrawon y Cylch Meithr!n. Pob Iwc
iddo ar ei daith hir a gobeithlwn na

Glanffrwd
DEINIOLEN
Llanberis 870484
* Bysiau 0 12 i 53 sedd
* Teijhiau Lleol a Thramor
*Gwaith Contract
*Telerau arbennig i

bensiynwyr, myfyrwyr a
phlant ysgol

WIL

Llongyfarchladau:
- Bethan Fon ar ennill nifer 0
wobrau yng Ngwy! Caer yn
ddiweddar. Enillodd y wobr gyntaf a
chwpan am ddarllen yn gyhoedus,
anrhydedd am lefaru ac am ddarllen
o'r Ysgrythur yn Saesneg. Mae
Bethan hefyd wedi pasio arholiadau
gradd 3 gydag anrhydedd gyda'r
delyn vn ddiweddar.
- Geraint Owen, Cefn Ffrwd, ar ei
Iwyddiant gydag anrhydedd yn ei
arholiad cerdd yn ddiweddar. Mae
Geraint yn ddisgybl I Sioned Owen.
Cefn Cvnriq.
- Timau pel-droed 5-bob-ochr a
phel-rwvd a fu yn cynrychioli
Ysgolion Sui y pentref mewn
cystadleuaeth wedi ei threfnu gan y
Cyngor Ysgolion Sui ac a gynhaliwyd
yn Neuadd Chwaraeon Coleg y
Brifysgol ym Mangor. Boddi yn ymyl
y Ian fu hanes tri 0' r timau ond
gwnaethant yn dda iawn yn cyrraedd
y gemau cvn-derfvnol bob un, sef y
timau pel-droed a phsl-rwvd dan 11
oed y cyfeiriwyd atvnt yn rhifyn
diwethaf yr Eco a'r tim pel-droed dan
14 oed gyda Dewi, Gerallt, Meilir,
Dylan Llyr ac lrfon.
Yn y gystadleuaeth p~l-rwyd dan

14 oed tim Bethel, gyda Bethan a
Lowri, Llinos Mair, Eleri, Ellen, Caryl,
Anest, Catrin Delyth a Lauraenillodd
y gystadleuaeth.

Llongyfarchiadau mawr iddynt i
gyd.
Clwb 200 Y Neu-.dp Goffa: Enillwyr
gwobrau y Clwb 200 am fis Mawrth
oedd - £20: Mrs Gwyneth Jones,
Fachell (72); £10: Miss Margaret
Jones, Cefn (10); £5 yr un i: Mr
Emlyn Hughes, Bethlyn (58); Miss
Ceridwen Evans, ParciauRhos .(195);
Mr Goronwy Owen, 18Cremlyn (35);
Mrs Susan Owen, Llys Gwynedd
(147); Mr Clifford Hughes, Llidiart-y
coed 1134); Mrs M. B. Garnett, 1
Rhos Alun (19);Mr John Williams, 15
Y Ddol (125); Miss Annie L.
Humphreys, Ty'n Rhos (149).
Clwb 100 yr Ysgol: Enil1wyrgwobrau
mis Ebrill oedd - £20: Miss Lowri
Prys Roberts, Brynrefail; £15: Mrs e.
Pierce, Pen-y-groes; £10: Mrs Mona
Williams, Bro Rhos; £5: David a
Maureen Roberts, Aden, Pontrug; £3:
John Williams, Tyddyn Difyr. Dlolch
i bawl:>am eu cefnogaeth.
Gwasanaethaau/r mis: Yn ystod mis
Mai bydd gwasanaethaU'r Cysegr fel
a ganlyn:
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I drin a thrwsio
pob math 0

beiriannau qwnlo
MENAI SEWING

MACHINE CENTRE
40 Stryd Fawr

PORTHAETHWY
Ffon:

(0248) 714043
neu C'fon 674520
Edau, Nodwyddau
ae ati mewn stoe

~===========~

Prydau Arbennig
ar gyfer partion

Byddai perchnogion
a staff y gwesty yn
falch o'ch croesawu
ar gyfer dathliadau

o bob math.

Lake View
Hotel

LLANBERIS
870422

...
GWELY

LLYN

Cefnogwch ein Hysbysebwyr
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-
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-a CAFFI "BWYTY ERYRI
~ TEGANAU, CAADIAU
== MELYSION-5ANRHEGION

---Sara Ffres 5-Teisennau ==-Priodas, Bedydd a
Pen-blwydd ae ati §

Peis, Rholiau Sosej ~
Pasteiod, Teisenn :~.UHufen §

Teisennau Plat, Torth Gyrains ae ati §-BECWS ERYRI~-Stryd Fawr, Llanberis 870491 ~
~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiii

:!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11111111111111111111111111111111111.:- -~GWYNETH ROBERTS ~-§84 Stryd Fawr, Llanberis
~ Ffcn: 870491

Peiriannydd
Gwres Canolog

a Plymio
4 Bryn Eglwys
PENISARWAUN
Ffon Llanberis

871047

led
Jones

Cydymdeimlo: Cydymdelmlwn fel
ardal a Mrs Delyth Hughes, gynt 0
Nant Peris, wedi iddl golli ei brawd,
Mr Gareth Williams, yn Macclesfield.
Ffarwelio: Ym mis Ebrill fe ffarwelion
a Gwen a Brian Walsh, Elidir, ar 61
blwyddyn hanner yn y Nant.
Dymunwn pob hapusrwydd iddynt
yn eu cartref newydd yn Llanberis.
Diolch: Dymuna Alan Pritchard, Llys
Awel, ddiolch i bawb am eu
caredigrwydd tra bu yn yr ysbyty yn
ddiweddar.
Ysgol Sui: Bydd yr Ysgol Sui yn cael
ei hail-ddechrau yng Nghapel
Rehoboth 0 ddiwedd rnls Ebrill
ymlaen. Y bwriad yw cynnal yr Ysgol
Sui yn y festr tra bydd yr oedfa yn
cael ei chynnal yn y capel ar bnawn
SuI. Fe galff y plant ddod i'r Capel i
ran gyntaf yr oedfa cyn mynd
drwodd i'r festri i'r Ysgol SuI. Mae
croeso i holt blant y Nant j'r Ysgol
Sui, a gobeithiwn weld y gwaith yn
IIwyddo.

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

LLANBERIS Flon: 870277

GvvescyHeliwch eich traed
am fargen i
SlOP

ESGIDIAU
LEN

Stryd Fawr
LLANBERIS
Ffcn: 871470

~""""""""""'~G:w:a:s:anaethTrylwy"'r""..........
gan y bobl BROFFESIYNOL

Gwasanaeth Personol Cyfeillgar iCHWI
YGwasanaeth Technegol Gorau
itch CAR. Cystal A

Gwasanaeth Prif Ddeliwr
Felly, pa gar bynnag ydych MOT

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

Elwyn Searell Jones, Dwyfor
FfOn: 870440

(Parhad o'r duda/en tleeri)
Cynhelir y perfformiadau yn

Theatr Seilo am dair noson rhwng
Mehefin 20 a Mehefin 22.
Bydd y cor yn cydganu a chor

Ysgol Gynradd Bethel; Nia Land,
Llanddeiniolen; Lyndsey Vaughan
Parry, Deiniolen, Raymond Glyn
Williams ac Arwel Wyn Roberts,
Dyffryn Nantlle; dawnswyr 0 Ysgol
Brynrefail (dan hyfforddiant Julie
Mehan, Dawns Gwynedd); Euron
Hughes, Seion (llefarwr); Geraint
Williams, Caemarfon; a nifer 0
offerynwyr lleol.
Nid yw codi arian at achosion da

yn ddieithr i Cantorion Elidir. Yn
ystod y flwyddyn maent wedi
llwyddo igodi dros £4,500 at Ysbyty
Gwynedd, Ysbyty Frenhinol
Prifysgol Lerpwl ac Ymchwil yr
Arennau. Ysgolion lleol fydd yn elwa
o'r arian a godir 0 berfformio '0
Gaethiwed i Ryddid', yn bennaf
Ysgol Gynradd Bethel ac Ysgol
Pendalar, Caernarfon, sydd yn
dathlu ei phen-blwydd arian eleni.

Mae Safeway, sydd ar fin agor
archfarchnad newydd yng Nghaer
narfon yn yr hydref, wedi noddi y
cynhyrchiad yn hael iawn. Fe
ddywedodd Weny Benton, Swyddog
Cyhoeddusrwydd Safeway, ar ran y
cwmni: 'Rydym wrth em bodd igael
bod yn rhan 0 fenter leol mor
werthfawr. '
Os ydych yn dymuno gweld

perfformiad 0 '0 Gaethiwed i
Ryddid' ae am sicrhau tocyn/tocyn
nau yna ffoniwch (0248) 670036 neu
gellir prynu toeynnau yn siop Y
Pentan, Caemarfon.

Gwasanaeth 0'r Safon Uchaf am Brisiau Rhesymol

Owen wedi ymddeol fel meddyg
teulu yng Nghaernarfon. ' Does dim
disgwyl y bydd o'n segura, fodd
bynnag. Mae 0 wedi dechrau'n dda
trwy fynd ar daith pedalr wythnos i
fynyddoedd yr Himalaya!
Y Capel: Disgwylir y canlynol i
wasanaethu yn ystod mis Mai -
1: Dim gwasanaeth. Cymanfa

Ganu'r fro.
8: Gweinidog am 10.

l' 3: Y Parchg Gareth Alban
22: (Pentecost) Dafydd twan am 10.
29: Parchg H. Parry Jones am 2.
Tynfa Fisol: Enillwyr tvnfa pwyllgor
y Cae Chwarae ar gyfer mis Ebrill
oedd - £40: Einir Wyn, 3 Erw Wen
~63); £25: Bob a Jini Owen, 1 Erw
Wen (8); £15: Yvonne Jones, 5 Tai
Bryngwna (37). Croesewir aelodau
newydd - trigolion hen a newydd y
fro. Dylid cysylltu a Clive James,
Hafan, neu aelod arall o'r pwyllgor.

Canu'r Piano: Llongytarchiadau i
Geraint Roberts, Cefn Rhos Isaf, ar
ei Iwyddiant gydag anrhydedd yn
arholiad gradd 1 piano (theori) Coleg
Llundain. Da iawn ti, Geralnt.
Arholiad araU: Llongyfarchiadau
hefyd i Jaqueline Evans, Tafarn
Bryngwna, am gymwyso fel
bydwraig yn ddiweddar. y mae
ganddi restr hir 0 Iythrennau ar 61 ei
henw erbyn rwan!
PAI-droed: Wedi IIwyddiant cened
taethol tim p~l-droed Waunfawr
bydd yn rhaid i hogia Caeathro
edrych ar 61 eu hunain yn well 0 hyn
ymlaen.
Ymddeoliad: Deallwn fod Dr Trefor

CAEATHRO.__
Clive James, Hafan, Bryn Gwna
679501 (gwaith); 677438 (cartef)

NANT PERIS

•
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FfOn:870202 a 870272
TREFNWYR ANGLADDAU

CEIR AR GYFER PRIODASAU
GWASANAETH TACSI

Diolch: Dymuna Davrd LonaWilliams,
Brynsieneyn (Pare), ddioleh i bawb
am y eardiau a'r anrhegion a
dderbyniasant ar enedigaeth eu mab
Talwm. Hefyd mae Eurwyn a Pearlyn
ddiolchgar am y cardiau a
dderbvruasant hwythau ar yr
aehlysur 0 ddod yn Nain a Thaid.
Llongyfarchiadau I Sara ar fod yn
fodryb.

BETWS GARMON

£2.00
Mr a Mrs Gwilym Davies, 10 Bro
Elidir, Dinorwig; Delyth a Selyf,
Tandderwen, Frongoch, Llanberis;
Mrs Clara Roberts, Anfield,
Llanberis; Teulu Cae Gwyddel,
Brynrefail.

Di-enw

£10.00
Mr J. C. Williams, Bodfair) Uanrug;
Mr R. Gwynn Davies, Waunfawr;
Teulu Annie Elizabeth Williams, Ty
Newydd, Bethel; Mr a Mrs Gwilyrn
Hughes, Bryn Pare, Brynrefail.

£5.50
Mrs G. McCarthy, Childwall,
Lerpwl.

£5.00
Teulu Meillionydd, Pcnisarwaun;
Mr a Mrs Dafydd Lloyd Jones, 15
Stryd William, Caemarfon; Aled a
Linda, Deiniolen; Ms Eluned
Rowlands, 9 Stryd Turner,
Llanberis; Mr Brian Wakeham,
Llanberis; Mr a Mrs O. Jones,
Llangefni; 1'Ar a mrs J. E. Williams,
Bishop Auckland.

£3.50
Mrs J. C. Williams, Bod Fair; Mrs
H. T. Owen, Caerdydd; Mr R. W.
Roberts, Blaenau Ffestiniog; Mrs
Alvona Jones, Prestaryn; Mr Meurig
Owen, Lewisham; Mr P. W.
WillIams, Corby; Mrs Helen M.
francis, Caer; Mr Alun Williams,
Waunfawr; M1SS ]. Williams,

Llangefni; Mrs Lena P. Lee) Morfa
Bychan; Miss Helen Evans, Munro;
Miss M. Gnffith, Cacrhun, Bangor;
Mr E. C. Rowlands, South Wirral.

£3.00
Mrs A. Williams, Ystrad, Llanrug;
Mrs Beryl Owen, 46 Maes Padarn,
Llanbens; Di-enw, Llanbens.

£2.50

RIIODDION
Llun

•Llun

SuI

Cyfarfod gyda Judith

Llun

Iau

1 LLANBERIS: Cymanfa Ysgolion Sui Dosbarth
Padarn yng Nghapel Coeh am 2 a 6 o'r gloeh.

Mawrth 3 CAERNARFON: Sasiwn Genhadol Chwiorydd )'
Gogledd.

Mercher 4 LLANRUG: Tombola yn yr Ysgol Gynradd am 7 o'r
gloch.
PENISARWAUN: Cadw'n Heini am 8.30 o'r gloch
yn y Neuadd Gymuned.

5 BRYNREFAO.: Cymdeithas y Chwiorydd. Sgwrs
gan W. P. Williams.

9 CWM- Y-GLO: Undeb y Mamau.
DEINIOLEN: Cyngor Eglwysi. Cyfarfod yng
Nghefnywaun.

Mawrth 10 LLANRUG: Merched y Wawr - Cyfarfod
Blynyddol.

Mercher 11 BETHEL: Merched y Wawr
a Helen.
LLANRUG: Plaid Cymru - Helfa Drysor.

15 DEINIOLEN: GWyI Gorawl Eryri yn Eglwys Crist,
Llandinorwig. Cyfarfod y plant am 2. Cyrnanfa am
7 o'r gloch gyda Chantorion Elidir .

16 DEINIOLEN: Merched y Wawr - Noson yng
nghwrnni Mrs G. Davies, Bethesda.

20 BRYNREFAIL: Sefydliad y Merched.

Sui
MIS MAl

GWASANAETH TRIN GWALL T
YN EICH CARTREF

1 BRYN FEDWEN, FFORDD YA ORSAF
LLANRUG. Ff6n: 878857

Cefnogwch ein Hysbysebwyr

Ymgais Iris Williams, Caerbleddyn,
Penlsarwaun, ddaeth allan o'r het ae
ynddi nifer dda 0 atabion cywir y mis
hwn, ae iddi hi yr anfonir y wobr 0
£5.
Ymhlith y eynigion anghywir,

unwaith eto, un di-enw 0
Gaernarfon!!
Atebion eroesair mis Mai - wedi

eu ewblhau ae enw'r vrnqerswvr -
i law Dafydd Evans, Syeharth,
Penisarwaun, Caernarfon, erbyn Mai
16, os gwelwch yn dda.

ATEBION CROESAIR EBRILL

IlAWR
1. FfOs ddwr rhwng Lerpwl a

Manceinion (5)
2. Papur newydd Cymraeg gogledd

America (6)
3. Mae'r gwirron yn rhyfeddod ar 61 colli

chwarter e, fran (5)
4. Mae'n danbaid yng ngardd Leo (7)
6. Clerigwr gwybodus (9)
7. Rhaid cyfri'r unedau hyn rhag mynd

yn dew (8)
8. Fe'i rhoir trwy aberthu (81
11. AI i hwn y codwyd eglwys yn St

Asaph? (4)
15. Yr hyn a ddylech ei wneud 0 flaen

eich Qwell! (5 4)
17. Astudiaeth wyddonol o'r celfyddydau

ymarferol neu ddiwvdiannol (8)
18. Pwyll 0 Ddyfed 7 (8)
20. Hen ddymuniad yn denu'n 61 (4)
21 'Roedd rhai Myddfai, set Rhlwallon

a', feibion, yn enwog iawn yn eu
dydd (7)

22. Hen getfyl (5)
23. Un gwych el blu 0 wastadeddau anial

Affrica (6)
26. Hen welddi gan y bobol fawr ar 01

treiglo IS)

AR DRAWS
1. Gan Dan a Cati yn un'Q mae'r hawl i

drwyddedu (8)
5, Mae'n swnia fel petai'n efelychu

pabal 'efo gwallt pine a modrwy vn
eu trwynau wrth ganul (5)

9. Cyfnf o'r erulhon, y cost au a'r
treuliau (8)

10. 6 i lawr arall (5)
12. Triniaeth tir (9)
13 Yr hyn sy'n fy hysbysu fod yr haul

wed' codi (5)
14. Peli d,sQynyddion 7 (4)
15. Yma y daeth helyntion Davy Crockett

i ben (2.5)
19. Cymryd fel patrwm (7)
21. Gall Qrvm fod yn wychl (41
24. Amcanion (5)
25. Cenfigennus a Qwenwynllyd (9)
27. Yn wastad pob ffordd gyda phedol

yn dUyn (S)
28. Nid yw'n bechadur am nad yw'n

mynd i'r capel ar y Sui! (8)
29. Chwerthin am ben aelod o'r cOr am

ei fod yn gwneud gormod 0 swn, a
hynny heb ddechrau rihyrsiol (6)

30. Yr hyn a wnaeth Guto ers talwm,
ond methu wnaeth Saml (5,3)

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



Llanrug - enil/wyr 1978-79

•

•

Margaret Williams a'i thocyn.
Ar ran yr Eco, hoffwn ddiolch i

Trevor Lloyd Hughes un 0
gynrychiolwyr y gogledd ar yr FA am
ei gydweithrediad yn cael y
tocynnau. Maent yn docynnau
gwych - yng nghanol y brif
eisteddle ar y Cae Ras. Gobeithio
bod y ddau 'brit ddewiswyr' wedi
mwynhau y gem, er gwaetha'r ffaith
mai colli 0 2 gOI i 0 wnaeth Cymru.Eurwyn e'i docyn.

--

-

Cafwyd chwe ymgais gydag enwau ynghlwm a hwy, ac un di
enwl Yr oedd yr un di-enw yn cynnwys rhai enwau nad oedd
ar y rhestr wreiddiol! Rwy'n ymwybodol fod nifer ohonoch yn
teimlo y dylai rhal enwau ychwanegol fod wedi au cynnwys, ac
efallai rhai enwau na ddylai fod wedi au cynnwys ar y rhestr.
Rhaid ymddiheuro i ambell unigolyn gan fod arnbell un wadi ei
adael allan oherwydd camddealltwriaeth.
Gan mai chwe ymgeisydd ddaeth i Penderfynwyd rhoddi yr ail docyn
law fe benderfynodd y panel dewis yn wobr i Margaret Williams. Bryn,
edrych ar y chwe ymgais gan Cwm-y-glo, am ei hymgais hi.
benderfynu pa un o'r chwe thim Dyma'i chvnruq hi:
oedd yr un gyda'r cydbwysedd GWI1.YM WILLIAMS (wrth gwrslll
gorau. Yn sicr mae wedi profi mai WAYNE PHILIPS
gwalth anodd lawn yw dewis tim. HOWYN JONES (C)

DAVID PHILIPS
Cafwyd chwe 'tim' gwahanol. Rhaid GLYN GRIFFITHS
eofio hefyd, wrth gwrs, fod pawb yn PERCY ALLEN
arbenigwyr ar bel-droed. GERAINT WILLIAMS

Y I · E SELWYN ALLSUPm marn y pane, vmqars urwyn MALCOLM ALLEN
Thomas, 9 Stryd y Ffynnon, EMLYN ROBERTS
Llanberis, oedd yn dod i'r brig. MARC UOYD WILLIAMS

Dyma ei ddewis:
GWIL YM WILLIAMS
EIFION JONES
GLYN GRIFFITH (C)
COLIN SAYNOR
WA YNE PHILIPS
PETER ROBERTS
PERCY ALLEN
GERAINT WILLIAMS
GWIL YM WILLIAMS
MALCOLM ALLEN
EMLYN ROBERTS

BEIRNIADAETH Y GYSTADLEUAETH

IGwil, gobeithio bydd dy law wedi
gwella i godi'r Cwpan lau . . .'

(Eco'r Wyddfa, Rhagfyr 1993)

Llanberis - enillwyr 1964-65

CANMLWYDDIANT

Bydd un peth unigryw yn aros gyda
Clwb Delniolen - y tvmor yma yw
canmlwyddiant Cymdeithas Bel
droed Arfordir Gogledd Cymru ae i
nodi'r aehlysur mae holl enillwyr
tlysau'r Gymdeithas eleni yn cael
plae i nodi'r aehlysur. Pwy fydd yma
'mhen eanmlynedd tybed?

.•• A DA lAWN, RICHARD

Ers dechrau'r tymor mae Golygydd
Chwaraeon yr Eeo wedi bod yn
darogan y byddai Deiniolen yn cipio
y Gwpan lau eleni. Gwnaeth hynny
mewn 6 o'r 8 rhifyn a gyhoeddwyd
ers Medill Dyna be' ydi cefnogwr
pybyr-Gol.

'mawr' .

Y mae Hawer gwahanal elfen yn
cytrannu at Iwyddiant clwb
chwaraewyr, pwyllgor, rheolwr, a
theirnlad eymunedal. Mae'r rheiny yn
amlwg yn Neimoten. Rhaid unwaith
eta nodi eytraniad mawr John
Williams, y rheolwr. Mae 0 wedi
rneithnn tim profiadol iawn ae wedi
IIwyddo i gynnal brwdfrydedd ambell
ehwaraewr sydd wedi bod yn
chwarae pel-drced ers blynyddoedd
lawer bellach. Mae'r chwaraewyr yn
amlwg yn ymateb i arweiniao John.
Gobeithio y bydd yn aros wrth y lIyw
ac yn arwain y tim i Gynghrair
Gwynedd, ae y bydd cael y maes
newydd yn rhoi cychwyn i rediad
IIwyddiannus. a edrych ar v:
ystadegau ar ddechrau'r erthygl
sylwaf bod Llanberis a Llanrug wedi
ennill y Cwpan lau ddwy flynedd yn
olyno!. Mae'r her yno felly i
Ddeiniolen i efelychu'r ddau frawd

Y RHEOLWR

gem 'Ieol' rhwng dau dim Caernarfon
fad vn hynod 0 dyngedtenol.

•

GWIL GOLI

Yr oedd y fuddugoliaeth yn arbennig
iGwilym Williams yng ng61Deiniolen
- wedi blynyddoedd 0 gynrychioli
niter 0 dimau Arton ar wahanol
letelau - dyma'r tro cyntaf iddo
godi'r tlws pwysig yma. Yn sicr mae
yn goron ar ei yrfa (mae yna si ei fod
yn meddwl ymddeol ar ddiwedd y
tymor) a rhaid edrych yn 61 ar el
berfformiad anhygoel yn y 'frwydr'
yng Ngwalchmai. Dilwyn M,orris
sgoriodd y g61 gyntaf allweddol ym
Mae Colwyn, ac yna Dewi Williams
- yr arian byw 0 asgellwr
(Kauchelskis Cynghrair Sain ?l yn
selio'r fuddugaliaeth.

RHAGORIDDOD

Y cwestiwn mawr ar hyn a bryd yw
ai hyn yw'r cyntaf 0 nifer a dlysau
i'r Clwb eleru. Mae'r tim yn dal ym
mhob un a gystadlaethau ewpan y
gynghrair - and beth am y gynghrair
ei hun; Gyda phedair gem ar 61(wrth
i'r Eeo fynd i'w wely) mae clwb Bora
Caernarfon ddau bwynt ar y blaen.
Gyda thri phwynt am fuddugoliaeth,
mae'r tlws yn y fantol 0 hyd. Gall y

Am y tro cyntaf ers 1979 maa'r Cwpan lau wedi ei hennill gan
dim 0 Gynghrair Arton. a gofio safon y timau y bu'n rhaid i
Ddeiniolen eu curo i gyrraedd y rownd derfynol mae codi'r tlws
eleni yn hollol haeddiannol.
Ar taes caled Bae Colwyn catwyd
gem gystadleuol iawn yn erbyn
Llansannan. Brat oedd gweld bod
torf sylweddol wedi dod i wylio'r
gem. Mae'n sicr bod rhagar yn
gwylio'r gem han nag oedd yn
gwylio yr un gem yn y Konica ar yr
un diwrnad. Yr oedd y ddau dim
wedi dod ag ambell i seren i'w
cetnogi. Roedd Malcolm Allen wedi
dod i lawr a Newcastle ar gyter
diwrnod mwyat Deiniolen ers
hydoedd. Yn 'gweiddi' dros Llansan
nan roedd yr hen EI Bandito ei hun.
Yr oedd nifer wedi nodi mar braf
oedd Cymreigrwydd y ddau dim, a'r
awyrgylch brat oedd yn bodoli
rhyngddynt.
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