Y RHIFYN NESAF
NEWIDIADAU
PWYSIG
1. Bydd y rhifyn nesaf yn
dod or wasg NOS IAU,
MAl4ydd.

2. Bydd yn cael ei blygu
YM METHEl.

Rhif 211

EBRILL 1995

Dowch draw i'r Neuadd
erbyn 6.30 i helpu efo'r
plygu. Mae angen eich
help.

Pris 25c

CYD-DREFNYDD
BWNDELU
Mae arnom angen rhywun i
helpu i drefnu
bwndelu
copieu yr Eco ar noson y
plygu bob mis. Os ydych chi
yn fodlon helpu'r Eco, ac
eisiau
noson
hwyliog,
9ymdeithasol
yr un pryd,
rhowch wybod i:

JOHN ROBERTS,

BEDW GWYNION,
LLANRUG.
FfO": (01286) 675805

Daeth cryn glod i un 0 drigolion yr ardal yn ddiweddar
pan dderbyniodd Mrs Dilys Jones, Warden Hafan Elan,
IJanrug, dlws 'Halen y Ddaear' y rhaglen deledu 'Heno'.
Fe'i henwebwyd ar gyfer yr anrhydedd gao Mrs
Elizabeth Hughes sy'n byw yn rhif 23 Hafan Elan.
Roedd y cwbl yn syrpreis llwyr
i Dilys gan i bawb oedd yn
gysylltiedig a'r trefniadau lwyddo
i gadw'r gyfrinach yn ddiogel.
Roedd y cwmni teledu wedi
cysylltu a hi ryw bythefnos yn
gynharach i wneud trefniadau i
ddefnyddio canolfan Hafan Elan
ar gyfer recordio rhaglen deledu
yn ymwneud a'r henoed. Esgus
pur oedd hynny, wrth gwrs, ond
fe lyncodd Dilys y cwbl. Ar ganol
recordio'r rhaglen, trodd Daloni
Metcalff, y cyflwynydd, ati a
datgelu'r gwir reswm. 'Doedd
gen i ddim syniad fod y peth yn
mynd i ddigwydd;'
meddai
Dilys, 'ac roeddwn wedi cael
dipyn 0 sioc.'
Ychydig iawn 0 breswylwyr
Hafan Elan oedd yn gwybod
hefyd, ond roedd pob un yn faIch

iawn drosti ac yn cefnogi'r wobr
i'r earn. Ychydig ddyddiau
wedyn teithiodd Dilys ac Arthur
ei gwr i stiwdio 'Heno' yn
Abenawe ble cyflwynwyd plat
arbennig
a blodau
iddi i
gofnodi'r achlysur. Yo gwmni
iddynt ar y daith ac yn y stiwdio
roedd Mrs Elizabeth Hughes, a
enwebodd
Dilys, a'i merch
Llinos. Cawsant 011 ddiwrnod
i'w gofio, yn enwedig y trip
mewn limousine o'r stiwdio i'r
gwesty - gwesty gwenh chweil
yn 61 pob son.
Mae'n amlwg bod trigolion
Hafan Elan yn meddwl y byd 0
Dilys ac yn tystio i'w gwaith
arbennig fel Warden. Braf yw
cael ychwanegu diolch yr Eco
iddi am ei gwaith - un 0 'r gwir
'Halen y Ddaear'.
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O'R DDINAS
I'R COWNTI

BELL

Cyn y Nadolig rhoddwyd sylw

leol i
gefnogi'r
elusen Ymgyreh
Plentyn y Nadolig. Anfonwyd
eannoedd 0 focsus esgidiau
yn Dawn 0 anrbegion i blant,
yn bennaf yn Bosnia a
Croatia.
Cefnogwyd
yr
ymdreeh
gan amryw
0
ysgolion ac eglwysi ym mro'r
Eco,
yn yr Eco i ymdreeh

Roedd
rhai o'r plant
a
anfonodd yr anrhegion wedi
ysgrifennu llythyr at bwy bynnag
a dderbyniai'r anrheg. Ac erbyn
byn mae ambell i lythyr wedi
cyrraedd y fro yn diolch i'r plant
am yr anrhegion bynny. Cafodd
dau 0 blant Ysgol Gynradd
Llanrug lythyrau 0 Croatia.
Roedd Laura Evans a Stephen
Davies wrtb eu bodd pan
gyrhaeddodd
y Ilythyrau yn
diolch
am yr anrhegion
a
anfonwyd ganddynt hwy. Roedd
y l1ythyr a dderbyniodd Laura
wedi ei anfon gan ferch fach 6
oed 0 Karlovak yn Croatia.
(parhad ar dudalen 11)
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Manon Jones

0

..

Ddeiniolen yn dal cerdyn a Ilun a dderbyniodd

0

Croatia.

'Oherwydd prinder arian mae
mwy o'r clybiau mawryn chwilio
am chwaraewyr o'r cyngbreiriau
llai. Os daw y cyfle yna fe fyddwn
yn barod i gymryd y sial ens. '
Dyna ddywedodd Marc Lloyd
Williams mewn cyfweliad a'n
golygydd chwaraeon yn rhifyn
Nadolig yr Eco.
Erbyn hyn cafodd Marc ei
gyfle a tbalodd Stockport County
£10,000 i Glwb Dinas Bangor
amdano. Mae Stockport yn
chwarae yn Ail Adran Cyngbrair
yr Endsleigh, ar wythnos
diwethaf ymunodd Marc a'r
clwb ar yr un diWII10d ag un 0
gynchwaraewyr
Manchester
United) Peter Davenport.
Sgoriodd Marc yn rheolaidd
i'w dri clwb blaenorol, Llanberis, Porthmadog
a Bangor.
Dymunwn y gorau iddo yn ei
yrfa newydd,
ac edrychwn
ymlaen at glywed am ei go}
gyntaf i'w glwb newydd.
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BETHEL

Mr Geraint Elis

(01248) 670726

DEINIOlEN

Mr W.O.

871259

BRYNREFAIL

Mrs L. P. Robarts-Williams

Roberts

870580

-

-

DINORWIG

Mr Meirion Tomos

870056

PENISARWAUN
LLANBERIS
CAEATHRO

Mrs Ann Evans
Mr Gwilym Evans

872407
872034
677438

Mr Clive James

SWYDDOGION A GOHEBWYR
Diolch i'r cysylltwyr

GOLYGYDOOL
IWAN ROBERTS
LLEIFIOR, LLANRUG
Ffcn: (01286) 675649
JOHN PRITCHARD
CILFYNYOD, LLANBERIS
Ff6n: (01286) 872390
GOLYGVOO CHWARAEON
Richard LI. Jones, 5 Y Dd61, Bethel.
(01248) 670115
OYOOIAOUR Y MIS
Mrs Margaret Cynfi Griffjth, Cynti,
Deiniolen (870394)
FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed.
Llanrug (677263)
OATBLYGU LlUNIAU
Bryn Jones, Ehdir, Alit Dewi.
Bangor (01248) 353337 neu
871925
TREFNYOO HYSBYSEBION
John Roberts, Bedw Gwvnion,
Llanrug (675605)
TREFNYOO BWNOELU
Ann Gibbins, Lodj Plas Tirion,
Pontrug (673696)
TREFNVOO ARIANNOL
Goronwy Hughes, Eithinog, 14 Aton
Rhos, Llanrug (674839)
TREFNYOO GWERTHIANT POST
Mrs Olwen Llywelyn, Pant Aton
Bach, Uanrug (650200)
TREFNYOO PlVGU
Shioned Griffith (650570)
GOHEBWYR PENTREFI
Oyma'r bobl i gysylltu A nhw
yn elch ardaloedd.
BETHEL: Geramt Elis, Cilgeran
(01248 670726)
BRYNREFAIL: Mrs Lowri Prys
Roberts-Williams, Godre'r Coed
(870580)
CAEATHRO: Clive James, Hafan,
Bryn Gwna (677438)
CEUNANT: Trystan a Stoned Larsen,
Bodafon, Ceunant (650799)
CWM-V-GlO: Mrs Iris Rowlands.
Glanrafon (872275)
OEINIOLEN: W. O. Williams,
6 Rhydfadog, Delniolen (871259)
OINORWIG: Glyn Tomos, Pen y
Bwleh, Dinorwig (870576)
LLANBERIS: Gwyneth ae Eifion
Roberts, Beews Eryri (870491)
llANAUG: Eryl Roberts, 3 Bryn
Moalyn (675384)
NANT PEAlS: Elwyn Searell Jones,
Dwyfor (870440)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans,
Sycharth (872407)
TAN-Y-COEO: Miss Anwen Parry,
Ael-y-Bryn (872276)
WAUNFAWR: Mrs Nan Roberts,
Pantafon, Waunfawr (650570)

Y RHIFYN NESAF
SYLWCH AR
Y DYDDIAD NEWYDD
Daw'r rhlfyn nesaf o'r wasg
NOS IAU, MAl 4
Deunydd i law'r
golygyddion perthnasol
NOS LUN, EBRILL 24
os gwelwch yn dda
2

am' eu cefnogaeth.

MAE CAMERAu YR ECO AR GAEL GAN Y CANL YNOL:
BETHEL: Richard LI. Jones, 5 Y Od61 (0248) 870115
WAUNFAWR: Heulwen Huws, Argoed (850558)
OEINIOLEN:
LLANBERIS: John Pritchard, Cllfynydd (872390)

Galw Disgyblion Safon 4
ysgol Dolbadarn 1971-72
Annwyl

GAIR 0 DDIOLCH
Apel Caner y llygad - Anne Gibbins
Annwyl

Ddarllenwyr,

Orwy eicb papur hoffwn ddiolch
yn gynnes iawn i bawb am eu
cymorth gyda'm hapel ac i bawb
a gyfrannodd. Oiolch am eich
haelioni - fe gesgJais y swm 0
£2,325
sydd bellecb wedi ei
dderbyn gyda diolchgarwch gan
Uned Llygad Sant Paul yn Ysbyty
Frenhinol Prifysgol Lerpw/.
Bu'r ymateb yn svirdenol a
dio/chaf un waith eto am haelioni
pawb obonocb.
Yn gywir,
ANNE GIBBINS

Cyfarchion
i Dilys Jones,
Warden Hafan Elan, Llanrug, ar
dderbyn tlws 'Halen y Ddaear'
ar y rhaglen ' Heno' .
Yn unfryd pawb sy'n datgan
Eu balchdar a'u boddhad
O'ch gweld ar raglen 'Heno'
Yn derbyn cadarnhad
uchel barch y lliaws
Y diolchgar griw, diri
Sy'n byw yn Hafan Elan
o dan eich gotal chwi.

o

Fe wn 0 briofiad, Dilys,
Mor drylwyr yw elch gwaith,
Mor barod eich cymwynas
Na dim yn ormod ' chwalth.
Fel d'wedwyd ar y rhaglen
Dim ots pa awr o'r dydd
Fe setlwch yn ddibetrus
Pa broblem bynnag fydd.
Wrth gwrs nl wnawn anghofio
Eich priod hawddgar, mwyn
Mae Arthur fel y gwyddys
Bob amser mor ddi-gwyn;
Yn halen hoff y ddaaar
Yr ydych heb ddim as,
Ac ymtalch'ia'r miloedd
Yn haeddiant gwir - y 'boss'
ROL WILLIAMS

Mae'r Golygyddion yn lIongytarch
Shioned, y trefnydd plygu, ar ai
phriodas ag Iwan Griffith.

Gyfeillion,

Gobeithir cynnal aduniad Safon
Pedwar, blynyddoedd
1971-72,
Ysgol Do/badarn, Lfanberis, ar
Ebri/128ain am 7.30 o'r gloch yng
Ngwesty Dolbadarn.
Estynnir ctoeso cynnes iawn i'r
holl ddisgyblion ec athrawon i'r
aduniad hwn.
Am fwy 0 fany/ion cysylltwch 8:
Gareth Jones,
27 Dol Elidir,
L/anberis
Ff6n: (01286) 871882
Edrychwn ymlaen i'ch gweld yno.

Cefnogwyr
Annwyl

y Nant

Gyfeilfion,

Ar \lVyl Mai eleni (8fed Mai) mae'n
fwriad gan Gefnogwyr
y Nant
gyflwyno
siec am £60,000 i'r
Gano/fan laith yn Nant Gwrtheyrn.
Yr arian hwn fydd ffrwyth ein
hap~I arbennig i sicrhau dyfodol
holJ waith da y Nant.
Deeth cyfraniadau 0 bob c wr 0
Gymru, 0" ochr arall ; Glawdd Offa
ac 0 dros y mar. Mae'n emlwq i ni
fod yna barch mawr i'r gwaith
gwych a wneir efo dysgwyr yn y
Nant. Hyfryd iawn oedd cJywed
fod mwy nag erioed wedi bod yn
Nant
Gwrtheyrn
yn dysgu
Cymraeg ym 1994. Oeallwn hefyd
fod rhagolygon gwel/ eto ,. 1995.
A wnewch chi ein he/pu? Erbyn

e to

hyn casglasom dros £57,000.
Mae'r nod 0 drigain milo fewn
cyrraedd gyda Ilai na £3,000 i'w
codi eto. Buasem yn hynod falch
o dderbyn cyfraniad
gennych
chwitbeu.
Mae cvtrenied Nent Gwrtheyrn
i fudiad y dysgwyr, a dyfodol y
Gymraeg yn wir, yn amhrisiadwy.
Mae'r Nant yn eiddo i Gvtnru
gyfan, i'r Cymry Cymraeg, y
dysgwyr e'r di-Gymraeg fel ei
gilydd.
Mynnwn
sicrhau
ei
dyfodol.
'Byw fyddi Nant Gwrtheyrn.'
Yn /Iawn ffydd,
MDI PARRI
Golygfan, Alit y Gotch, Carmel,
Treffynnon, Cfwyd CH8 BOW
Ffon: (0352) 713603

CYD-DDEALL
Annwyl O/ygydd,
Mae Cyd-ddeall Gog/edd Cymru yn
ceisio
recriwtio
8 hyfforddi
Cynghorwyr gwirfoddol sy'n Gymry
Cymraeg gogyfer a9 ardafoedd
Bangor ac Ynys Mon.
Bydd yn ofynno/ I ddsrpergynghorwr ymgymeryd A rhag/en
hyfforddiant safon tystysgrif.
Os oes er unrhyw un 0 ddarl/enwyr
eicb papur angen rhagor
0
wybodaeth, dy/ai gysyl/tu a mi.
Diolch yn fawr.
Mrs A/ex Jaundrill
Rheolwr Cyd-ddeal/ Gog/edd Cymru
Ff6n: (01492) 533919

easure

Lien n i, Gorch uddion Llac
Ffri\ wed,'i b\ethu
(boes)
a Chlustogau
gyda zip
Amcanbris
am ddim

BANGOR
(01248) 364493
unrhyw adeg

•

10 MLYNEDD YR ANTUR
'Aeth deng tnlynedd heibio er pan yrngorfforwyd Antur
Waunfawr yn gwmni elusennol, ac fe benderfynodd
Cyfarwyddwyr Y cwmni mai syniad da fyddai dathlu'r
achlysur trwy gyboeddi llyfryn i gofnodi hanes yr
ymdrech, a cheisio rhoi ar gof a chadw yr hyn a
ddigwyddodd yn y Waunfawr ••• '
Fel yna y mae Gwynn Davies,
Cadeirydd yr Anrur, yn cychwyn
ei Ragair i'r llyfryn Anturl: Stori
Anlur Waunfawr a fydd yn cael
ei lansio yn swyddogol yn Y
Ganolfan,
Waunfawr,
nos
Wener, Mawrth 31. Bydd copiau
o'r llyfryn yn cael eu cyt1wyno i
ragor na 200 0 gyfarwyddwyr
Ileal y noson honno.
Mae'r llyfryn dwyieithog yn
rhoi golwg diddorol
iawn 0
fywyd yr Antur
dros
y
blynyddoedd. Mae'r syniadau a
barodd sefydlu'r Antur yn y lie
cyntaf yn cael eu hesbonio.
Roedd yr argyhoeddiad
bod
angen rhoi cyfle i bobl dan
anfantais meddwl i wneud eu
cyfraniad
i fywyd ardal
a
chymdogaeth gan ddatblygu eu
personoliaethau eu hunain y tu
cefn i'r cyfan.
Ceir hanes y ffordd yr aed ati
i sefydlu'r Antur, a gwelir bod
cymdogaeth Waunfawr wedi bod
yn frwd iawn eu cymorth o'r
cychwyn. Datblygodd y gwaith

---------------,

CYMDEITHAS Y CERDDWYR
SefydJwyd grwp Caernarfon
a
Gymdeithas
y Cerddwyr
ym
Mehefin 1993. Prif bwrpas y grwp
yw trefnu teithiau cerdded, ac ar yr
un pryd gadw gwyliadwriaeth ar y
llwybrau treed lleol.
Mae'r Clwb yn cyfarfod pob
pythefnos a cheir amrywiaeth a
deithiau cerdded i weddu ar gyfer
pob oedran. Mae'r teithiau yn cael
eu graddio 0 A-D. Mae teithiau
graddau A a B ar fynyddoedd a
theithiau gradd C ar ucheldir i fyny
hyd at 2,000 troedfedd, a theithiau
cerdded gradd D ar y gwastadir.
Mae teithiau eerdded ar raglen
gaeaf a gwanwyn y Clwb yn
cynnwy s: Crib Hebog; T4lyn Du a
Fach Goch; Pare Padarn, Creigiau,
e·

Bwleh Uchaf; Pare Arfordir
Caergybi; Mynydd Maenrwrog;
Llyn Llagi a Llyn Edno; Mynydd
Mawr; Penmon.
Fel arfer ceir rhwng 15 ac 20 0
aelodau yn cerdded ar un o'r teithiau
hyn. Wrth ymaelodi Ii Chymdeithas
y Cerddwyr ceir copi 0 raglen
teithiau pob grwp cerdded yng
ngogledd Cymru, ae mae'n bosib
ymuno ag unrhyw un o'r teithiau
h~:~
Grwp
Caernarfon
yn
awyddus i glywed gan unrhyw un
sydd a diddordeb mewn arwain
teithiau eerdded ar eu rhan.
Croesewir unrhyw un sydd a
diddordeb i ymuno a'r grWp i flasu'r
teithiau cerdded i gysylltu Ii I.iz
Watkin, Ty'n Lon, Bethel,
(01248) 671243.
Trefnwyd taith gerdded arbennig
- 'In Search of the Yeti' - ar y 1af
o Ebrill gan gychwyn 0 Faes Parcio
Sw Uanberis, a fydd yn cael ei
arwain gan ddwy aelod ffyddlon 0
fro'r Eco, sef Falmai Owen a Myfi
Evans.

yn arw yn ystod y deng mlynedd
wrth gwrs. Cychwynwyd
efo
adfeilion hen siop a bythynnod,
a llwyddwyd i sefydlu busnes
sy'n darparu gwasanaeth
trin
gerddi a thiroedd, ac yn cynnal
gardd fasnaehol
lle gwerthir
hefyd offer garddio. Trowyd yr
hen adeildau yn swyddfa a ehaffi
a siop grefftau. Ac yn ddiweddar
cychwynwyd busnes newydd 0
gasglu
papur
gwastraff
0
swyddfeydd lleol I'w ailgylehu.
Mae'r
cynlluniau
yn
Waunfawr yn cynnwys datblygu
pare natur
lleol ac agor y
bythynnod fel bod gweithwyr yn

ga11ubyw ar y safle. A gobeithir
y bydd hanes Antur Waunfawr
yn help i bentrefi eraill ddatblygu
mentrau tebyg i alluogi pobl dan
anfantais i gael rhan bwysig ym
mywyd y gymdogaeth.
Mae'r Anrur wedi darparu
gwaith go-iawn ar gyfer pobl dan
anfantais
meddwl. Maent yn
rhan 0 fusnesau go-iawn sy'n
gwasanaethur
ardal.
Ac
adlewyrehir hynny yn y llyfryn
sy'n adrodd profiadau rhai o'r
trefnwyr, y gweithwyr
a'u
reuluoedd,
cwsmeriaid
a
ehymdogion yr Antur.
Mae'r erynodeb o'r prif gerrig
milltir a geir ar ddiwedd y llyfryn

Y Deng Mlynedd eyota'
The First Ten Years
yn dangos llwyddiant mawr yr
Antur. Daeth gwobrau pwysig i'r
Antur dros y blynyddoedd
a
hynny'n
galluogi'r gwaith i
ddatblygu
0
flwyddyn
i
flwyddyn. Dyrnunwn yn dda i
bawb sy'n gysylltiedig ag Anrur
Waunfawr
ar gychwyn yr ail
ddegawd.

Cyhoedd

Anturl Stori Antur

Waunfawr gan yr Antur eu
hunain ar y cyd a Gwasg Carreg
Gwalch, a'r pris yw £3.50. Ceir
rhagor 0 fanylion gan R. Gwynn
Davies, Bryn Eithin, Waunfawr
(01286) 750357) a gellir cysylltu
ag ef hefyd i drefnu ymweliadau
chanolfan yr Antur.

a
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TAITH GERDDED BETI A SEIRIOL
SARN HELEN
0 GAERHUN I GAERFYRDDIN (150 milltir)

Mae darllenwyr
yr Eco yn
gyfarwydd
hanes Beti a Seiriol,
dau 0 drigolion
Bethel sy'n
aelodau
odau o0 Gvmdei
Gymdeithas Edward
Uwyd. Yn 1993 eerddodd Beti
S· . 1 h d GI dd Off
a eino ar y
aw
a gan
godi swm sylweddol 0 arian i
Ysgol Feithrin Bethel ac i gael ci
tywys i Mr John Owen, Penrhyn
Bach, Uanrug.
Gwirfoddolodd
y ddau
i
gerdded eto eleni er mwyn helpu
achos teilwng arall - y tro hwn
i godi arian at gronfa ymchwil
feddygol.
Mae
yna adran

a

flaengar iawn yn Ysbyry'r Brifysgol Caerdydd sy'n ymchwilio
i ddulliau 0 wella nifer 0
afieehydon. Y nod fellyyw casglu
noddwyr er mwyn sicrhau swm
anrhydeddus
i gynorthwyo
gwaith allweddol pwysig yr aciran
h 0n .'
Eisoes agorwyd
cyfrif ym
Mane y Midland, Caernarfon) ac
0 s eareeh
gyfrann u gell weh

i Gaerfyrddin. Bydd
chwech
ymuno
Beti a Seiriol
ar y daith gerdded hon eleni, Mr
Ifan Wyn Williams, Mrs Olwen
Williams, Mrs Ada Taylor, Mr
Gordon
Griffiths, Mrs Mair
Thomas a Mr Harri Hughes.
Gobeithir cwblhau'r daith ar y
0

Gaerhun

yn

a

Penrhos, Bethel, neu Mr Jack
Foulkes, 6 Tan Cae, Bethel. Os
ydyeh yo bared i gasglu noddwyr
l Bfed
Fai. Gobeithiwn
mae yna dd igon 0 ffurflenni ar
11 h 0gyfr
) h I
ga we
annu n ae.
gael drwy
ffonio
(01248) __ ---------670685.

y

Trefnwyd taith hanesyddol y
tro hwn eto, sef cerdded Sam
Helen - yr hen ffordd Rufeinig

Emyr Jones
PLYMAR A PHEIRIANNYDD
GWRESOGI
Cynnal boi leri nwy,
olew, tanwydd solat
a thredio peipiau

44 Glanffynnon

LLANRUG
Caernarfon 673513

wneud hynny drwy anfon i'r
Banc) yo daladwy i gyfrif 'Taith
Seiriol a Beti' neu drwy law Sian
Hughes)
Fferm
Cae Rhos,

y

LEIN FACH SEIONT

Yn dilyn penderfyniad
Cwmni
Rheilffordd Ffestiniog a Chwmni
Rheilffordd U cheldir Cymru i
gydweithio er mwyn yrnestyn y
lein fach 0 Borthmad og i
Gaernarfon,
mae
grwp 0
ddynion busnes wedi dod at ei
gilydd i ffurfio Cymdeithas Lein
Seiont.
Gobaith
y cwrnni
newydd
yw
perswadio'r
awdurdodau
i ymesryn y lein
bach wedyn 0 Gaemarfon
i
fyny'r dyffryn cyn belled
Phontrhythallt, ac ymhen amser
yr holl ffordd
i Lanberis.
Dywedodd
llefarydd ar ran y
cwmn.i newydd ei bod yn rhy
gynnar i ddweud eto a ellid
defnyddio unrhyw ddarn o'r hen
drac rheilffordd
ai peidio.
Bwriedir gwahodd pobol leol i
fod
yn
gyfranddalwyr
0
Gymdeithas Lein Seiont.

a
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Gwyddel oedd 0, ac mi roedd o'n dipyn 0 foi. Y fo
ddeudodd amdano'i hun, 'RywtTordd neu gilydd rni
fydda i yn eowog; mi fydda i yn fardd, yn 'sgrifennwr
a dramodydd, ac os na Iwydda i fod yn enwog felllenor
a bardd, weI, mi fydda i yo enwog am fy nrygioni.'
Roedd ei dad yn lawfeddyg
enwog, ac fe gafodd ei urddo'n
farchog. Dyn bychan, gwyllt ei
narur, yfwr cadam, un hoff 0
ferched hefyd a chafodd amryw

cawsai 'cab' da, yna fe'i rhentiai
am y diwrnod.
Doedd o'n poeni dim am y
dyfodol cyn belled ag oedd arian
yn y cwestiwn, ac fe brofodd
yntau
gyfnodau
0
dlodi
oherwydd iddo fyw mor fras, ond
bob tro fe lwyddodd j ddod dros
ei broblemau.
Fe ddywedodd
0 nifer
0
bethau cofiadwy a dadleuo. Fe
ddwedodd 0 bethau eitha pigog
am y Sais. Meddai, 'Mae gan y
Sais y ddawn uryrthiol o droi gwin
yn ddsbr'. Ac eto - 'Mae'r Sais
y11 ceisio bod yn glyfar wrth fwrdd
brecuiast. Anffodus yw hyn - dim
ond pobl ddwl sy'n ddisglair umn

yn deg fod rhai dynion yn cael
bywyd hapusach nag eraill.
'Hedduo, mae pobl yn gwybod
pris popetb ond gwerth dim. '
'Os yw dyn yn trin bywyd yn
"artistig' yna mae eiymennydd 0
yn ei galon. '
'Dylai pauib gadw dyddiadur
rhywun arall. '
'Dylai pawb chuiarae'n ones!
pan mae ganddo law dda 0
gardiau. '
tMi sgwenais pan ria wyddwn
am fywyd. Nawr rwy'n deall ystyr
byuryd, does gen i ddim 1nwy i 'w
sgwennu.
Fedrwch
chi ddim
sgwennu bywyd - dim ond ei fyw. '
'Mae'n saffacb i fegio nag i
ddwyn - ond mae 'n ddifyrach i
ddwyn nag i fegio. '
'Dsoeud anwiredd a'i dduieud
o 'n dlws ydi gwir nod celfyddyd. '
'Ni ddylid ateb gweddi. Pan
umeir hynny mae 'npeidio a bod yn
weddi - gohebiaeth yw. '
Y chydig wythnosau yn 61 fe
ddadorchuddiwyd
cofeb i'r
athrylith
hwn
yn
Abaty
Westminster. Do, fe dreuliodd 0
ddwy flynedd mewn carchar,
ond digon 0 waith y byddai yn
cael ei garcharu am ei drosedd
heddiw. Bu farw ar 30ain 0
Dachwedd 1900, a'i gladdu ym
Mharis.
Athrylith ffraeth, a'i ddychan
yn ddeifiol. Y n sicr roedd hwn yn
haeddu 'Oscar' am drin geiriau.
Oedd, roedd Oscar Wilde yn
dipyn 0 foi.

TAN Y COED
Annwen Parry, Ael y Bryn
Ff6n: 872278
Croeso cynnes lawn i Mrs Meira
Pritchard sydd wedi ymgartrefu yn
7 Teras Bryngwyn. Pob bendith i
chwi yn eich cynefin newydd.
Mae Miss M. A. Humphreys,
Cadnant, wedi bod yn wael yn
ddiweddar a dymunwn well had IIwyr
a buan iawn iddi.

ohonynt i drwbl.
Jane
Elgee
oedd
enw
morwynol ei fam. Merch dal
Yng Ngwesry'r Fictoria, Llanberis,
dalentog. Roedd hi'n siardwraig
nos Wener, 10 Mawrth, mwynhaodd
dda a chanddi
lais huawdl
yr aelodau a'u gwragedd noson
cyfoethog.
Y chydig iawn 0
ddifyr yn dathlu GWyl Ddewi. Wedi
ddylanwad ei dad oedd ar y rnab,
cinio da, tyrnhorol, cafwyd anerchiad
ond roedd o'n debyg iawn i'w
ffraeth a hwyliog yn 01 y disgwyliad,
fam yo ei wynebpryd, a'i ddawn
gan Mr Guto Roberts (Guto RhosIan), y gWr gwadd, a draddododd
i siarad.
hanesion a rhai 0 ddywediadau
Fe briododd
un o'r enw
bachog
a doniol
amryw
0
Constance Mary Lloyd, unig
gymeriadau hynod a brith bro ei
blentyn bargyfreithiwr cyfoethog,
blentyndod. Diolchwyd i'r siaradwr
ym Mai 1884. Ganed iddynt
gan Is-lywydd y Clwb, Wyre
ddau fab, Cyril a Vivian. Pan fuirdd brecuiast. '
Thomas, a thai odd deymged hefyd
Dyma
rai
eraill
o 'i
ofynwyd iddo sut y bu iddo
i'r Uywydd, Evan Parry, am ei
'Mae'r Sais o'r
syrthio mewn cariad ag un a ddywediadau:
arweiniad
yn
ystod
tyrnor
oedd mor gwbl wahanol ei natur
[am y gall llyfr siec ddatrys holl
llwyddiannus. Erys un eitem eto yng
iddo, ei ateb oedd, "Tydi hi byth
broblemau bywyd.' Ei fam am
nghalendr y Clwb, sef y Wibdaith
Flynyddol ar ddydd Sadwm, 17
yn siarad, a dwi 'n ceisio
Aelodau Seneddol oedd: 'Prin
Mehefin. Disgwylir yn eiddgar am y
dychmygu yn a rol sut feddwl sy fod 'na'r un aelod 0 'r Ty Cyffredin
manylion gan y trefnydd, John
ganddi. )
sy'n haeddu cael ei baentio meum
Roberts, a chynhelir cyfarfod o'r
oleui, ond fe ellid gwyngalchu
Gwisgai yn 'ddandiaid' swyddogion rywdro yn Ebrill i
amryw ohonynt. '
dillad melfed costus a siaradai
drafod y cyfryw.
Beth oedd ei fam am ferched
mor llithrig a naturiol a phetai yn
1. HUWS-ROBERTS
tybed? 'Gumaed merched igael eu
anadlu.
Roedd o'n smociwr
.
.,
caronidi~leu~~~~~~-----------~-----------trwm ac yn cano stoc 0 sigarets
mewn run bisgedi, a'u cludo 0 un merched drwg yn poeni un - mae
PAID RHOI FYNY ...
ystafell i'r llall. Roedd o'n
merched da yn diflasu un - dyna'r
mwynhau gwin ond doedd 0 unig uiahaniaeth rhyngddynt 'j Yn ystod ei harhosiad yn Ysbyty Clatterbridge yn ddiweddar
clywodd Mrs Joan Hughes) 7 Stryd Tomos, Llanberis, bennill
'dinz on un drasiedi sy ym mywyd
ddim yn gaeth i'r ddiod gadam.
Y n wir roedd o'n cyfrif y sawl a dynes, sef y Jjaith mai'r gorffennol Saesneg o'r enw 'Don't Quit' yn cael ei ddarllen. Wedi sicrhau
oedd, yn anfoesol. Yn ystod yw ei chariad, ac 1rlai'r dyfodol yw
copi o'r geiriau gofynnodd i Mrs Dilys Baylis gyfieithu'r pennill
ei gf1;r'; Cnzae LLyfr Bywyd yn
blwyddyn olaf ei oes dioddefodd
i'r Gymraeg. Bu'r geiriau'n help mawr i Joan, a theimla y
boenau enbyd yn ei ben, ac aeth
dechrau hefo dyn a dynes mewn
byddai rhai 0 ddarllenwyr yr Eco yn falch 0 weld cyfieithiad
i yfed yn bur drwm.
gardd rnae 0 'n gorffen helo
Mrs Baylis.
Roedd o'n barod i rannu'r
datguddiad. '
cyfan a oedd ganddo a llawer yn
Ac 0 son am fywyd fe
PAID RHO! FYNY
ddywedodd:
tMaebywydynrhy
manteisio ar hynny. Dywedir ei
Pan fydd rhyw loes, ac yn amI y daw,
fod 0 yn ennill tua £8,000 y bwysig i siarad yn ddifrifol
A'r llwybr y cerddwch yn llusgo draw,
un
flwyddyn yn 1890. Mi fydda amdano. Mae BYWbywydyn
Pan fo pres yn brin a dyled wrth law,
hynny yn gyflog John Barnes neu o'r pethau puraf yn y byd - bodoli
Pan mae angen gwen and ochenaid ddaw;
Cantona heddiw. Roedd o'n byw yn unig a wna'r rhan fwyaf 0 bobl. '
Pan welir pryder yn pwyso,n awr
yn fras, prynu anrhegion drud
Dyma
ychydig
eto
o'i
Gorffwys am sbel, paid rhoi lawr;
i'w ffrindiau a'i deulu. Mynd ddywediadau:
Bywyd sydd od, yma'n troi a throi
hefo 'cab' i bobman - hyd yn
(Fe ddylai hen lanciau cyfoethog
A dysgu yr ydym, all neb osgoi,
oed ar y siwrne fyrraf - ac os gael eu trethu 'n drwm. Dydi 0 ddim
A gwelir methiant yn troi yn llwydd
Pan safwn yn dawel daw ateb yn rhwydd.
Paid rhoi i fyny, er mor ara' deg
Am eich
Enilli 'r dydd gydag ergyd deg.
ANGHENION
IJwyddiant yw methiant a'i ben i lawr,
A'r heulwen ddaw gyda'r bore wawr.
ADEILADU
Mi
wyddost yn wir pa mor agos wyt
mawr a bach
Gall fod wrth law wrth dy ymyl di,
MASNACHWYR
Ond saf yna'n gryf, er it deimlo'n wan,
Er tywyll y nos, fe ddaw gwawr yn y man.
A "0.1. Y."

am
BRISIAU
CYSTADLEUOL
dewch at

•
(8 & K Williams)

Yr Hen Ysgol
Glanmoelyn

LLANRUG
Ffon: 677482

TRIN GWALL T YN EICH CARTREF
MERCHED * DYNION * PLANT

GARNET, LLANRUG
Ffo": 673981/67 807

4
•

'Un fuoud fach ... '

PENISARWAUN

DIWRNOD I'W GOFIO

Mrs Ann Evans, Sycharth.

FfOn: 872407

Diwrnod
i'w
anghofio.
Diwrnod i gadw'n dawel
Camera yng ng01al Gwynda1 Hughes, Glasgoed, Llanrug. Ffon: 677263
amdano. Diwrnod i fod a
Cyn iddynt drosglwyddo i Ysgol
chywilydd ohono. Byddai'n Gair 0 Ddiolch: Dymuna Rhys a
naturiol i feddwl fellu am y Rhian, 15 Ffordd Clynnog, Pen-y- Brynrefail bu plant blwyddyn 6 yn
groes, ddioleh i bawb am y lIu
ymweld §'u darpar ysgol newydd.
dydd Gwener
arbennig
cardiau ac anrhegion ar achlysur
Cawsant gyfle i brofi ychydig 0
hwnnw.
genedigaeth eu mab bvchan. Cian
weithgareddau'r ysgol gan gynnwys
Camdrin y dyn gorau a fu Rhys.
cvmrvd rhan yng ngwersi'r dydd.
erioed trwy boeri arno a'i
Dymuna Delyth ac Alwyn, Caer
Bu'n gyfle gwyeh i ddilyn pryderon
wawdio; gosod coron ddrain Bythod Mawr, ddiolch am y cardiau ymysg y plant a diolchir i Mr Grisdale
ar ei ben a'i chwipio; gwneud a'r anrhegion a dderbyniwyd ar a'i staff am ofalu amdanynt yn ystod
ymweliad.
iddo lusgo croes bren i dwll 0 ddathliad eu Priodas Arian yn yr Cynhaliwyd
tair noson agored yn
ddiweddar. Diolchir hefyd am y lIu
Ie y tu allan i'r ddinas; ei cyfarchion ar achlysur hynod 0 ddiweddar ac fe fu'r rhieni draw yn
hoelio'n sownd wrth y groes a I hapus 0 ddod yn nain a thaid i Cian gweld dosbarthiadau'r plant, a'r
chwerthin am ei ben. Fel 'tasa : Rhys.
gwahanol weithgareddau
a fu'n
Ar achlysur dathlu ei ben-blwydd
mynd ymlaen fel rhan o'u thernau.
hynny ddim yn ddigon, roedd
ei ffrindiau wedi ei adael; yn 21 ain oed, dymuna Dylan Price Gwerthfawrogwn y gefnogaeth a
ddiolch i'w rieni, ei deulu a'i ffrindiau
gawsom yn fawr iawn.
Jwdas wedi ei fradychu; Pedr am y caredigrwydd a'r lIu anrhegion
Fel yr adroddwyd yn y wasg bu
wedi ei wadu; a'r lleill wedi ei a derbyniwyd.
aelodau Pwyllgor Eiddo'r Cyngor Sir
adael.
Pwyllgor Neuadd: Tynwyd Clwb
yn ymweld a safle'r ysgol i drafod
Anghofio'r fath ddiwrnod Cant mis Chwefror a'r enillwyr oedd: cais yr Ysgol Feithrin i symud i'r un
fyddai'r ymateb naruriol, a " Gwen Griffith, Waun; 2, w. safle a'r ysgol. Edrychwn ymlaen i
meddwl am y dyddiau a fu Thomas, 4 Bryntirion; 3, Nancy dderbyn eu dyfarniad.
Williams, 15 Bryntirion. Cynhelir
Mewn
eyfarfod
diweddar
cyn hynny. Hawdd fyddai 'Hwyl y Pasg' yn y Neuadd
penododd y eorff lIywodraethol Mrs
deall awydd y disgyblion i Gymuned ar nos lau, Ebrill 6ed, am Liz Jones i gynorthwyo'r ysgol
gofio'r dyddiau da: cofio'r 6.30 o'r gloch. Bydd byrddau
gyda'r
galwadau
clerigol
sydd
gymdeithas felys a gawsant tombola, raffl a chyfle i gael paned arnom. Hoffwn groesawu Mrs Jones
newydd
a
efo'r Iesu; cofio'i eiriau; cofio'i wedi'r cystadlaethau 0 addurno het, i'w dyletswyddau
teisen, gwneud cerdyn, lIun
gobeithiwn y bydd yn hapus yn ein
waith da; cofio'i gymeriad wy,
Pasg a gardd Basg. Y befrruaid fydd
plith.
glan a ddangosodd gymaint Rhian a Rhys, Pen-y-groes.
Trefnwyd i Mr Gareth Roberts o'r
iddynt am gariad Duw. Haws Gwllhad: Anfonir ein cofion annwyl
Adran Addysg Arbennig I ddod i'r
hynny na chofio'r brad a'r at bawb sy'n wael yn y pentref.
ysgol ar ddiwedd un prynhawn i
Brysiwch wella i gyd.
gynnig
arweiruad penodol
i'r
gwadu a'r troi eefn.
athrawon
a'r gweinyddesau
ar
Ac eto, roedd digwydd- Ysgol Sui Bosra: Cynhehr Cymanfa'r
iadau'r dydd Gwener hwnnw Annibynwyr ar ddydd Sui, 9 Ebrill, ddarllen ar y eyd, er bud y plant.
yng Nghapel Ebeneser, Deiniolen,
Ymunodd Miss Phyllis Ellis, ein
yn eael sylw mawr y am 2.00 o'r gloch. Bydd y plant yn lIywodraethwr dynodedig ar gyfer
disgyblion wedyn. Fe sonient cymryd rhan yn y gwasanaeth hwn Anghenion Arbennig, a ni yn y
ac fe wneir casgliad tuag at Gronfa
amdanynt. Fe bregethent
cyfarfod ac fe gytunodd pawb ei fod
Addysg Kanini.
amdanynt.
Fe feddylient
Cynhelir Cymanfa'r Methodistiaid
amdanynt. Fe ddiolehent
yng Nhapel Ebeneser, Caernarfoh, a
amdanynt.
threfnir bws i gludo'r plant yno.
Nid bod eofio'r hyn a Eglwys Santes Helen: Cynhelir
.,
wnaethant hwy yn hawdd, gwasanaethau'r Pasg fel a ganlyn cofiwch. Go brin iddynt allu Dydd Gwener y Groglith: 'Awr
meddwl am y gwadu a'r Dawel' 0 2 - 3 o'r gloch, yng ngotal
Parehg Tegid Roberts. Bore Sui y
gwrthod heb deimlo siom a yPasg:
Y Cymun Bendigaid am 10.30
thristwch. Ond cofio wnaent a.m. Gweinyddir gan y Parchg Tegid
bod eu Harglwydd wedi Roberts.
mynnu wynebu croes a bedd Bosnia: Mae pawb yn y pentref yn
anfon eu cofion gorau at Jonathan
er mwyn eu galluogi hwy a ninnau - i gael Ffordd y Richardson sydd ar hyn 0 bryd yn
Y mae dy deulu, cymdogion
Bywyd yn agor o'u blaenau: Bosnia.
a'th fets i gyd yn dyheu am dy weld
'O'i gariad mawr yr aeth Efe adref unwaith eto Jonil
i'r groes.'
Ysgol Gymuned: 'Tedis' yw thema
JOHN PRITCHARD

CYMDEITHAS ADDYSG
Y GWEITHWYR (WEA)

CWRS UNDVDD
Y GAN WERIN, CERDD DANT
A'R FAlED
Cwrs yn olrhain yr hanes a'r
datblygiad
Cyfranwyr:
BUDDUG LLOYD R08ERTS
ALED LLOYD DAVIES
PARCH EMLYN RICHARDS
HARRI RICHARDS

YNG NGWESTY'R ROYAL
CAERNARFON
Sadwrn, 29 Ebrlll 1995
Manylio., peUech san:

Ifor Baines (Athro/Drefnydd)
FfOn: (01286) 881328

dosbarth y babanod ar hyn 0 bryd,
ae fa fu'r plant ar ymwaliad a
gweithdy Tedis yn Ninorwig ynghyd
Mrs Thomas a Miss Owen.
Cawsant gyfle i weld drostynt eu
hunain sut mae eirth yn cael eu
dylunio a'u gwneud - cyn iddynt
gael eu gwerthu yn lIeol, ac yn wir
yn bell iawn o'r ardal hon. Cafodd y
plant bleser mawr ar yr ymweliad ac
i gloi fe gawsant fisged ar Hurl Tedi
bob un. Wedi dychwelyd i'r ysgol
cafodd y plant gyfle i lunio cerdyn 0
ddiolch a'u hanfon i'r gweithdy fel
arwydd o'n gwerthfawrogiad
o'u
caredigrwydd.
Gwahoddwyd Mr Haydn Davies i'r
ysgol yn ddiweddar
i 9ynnig
gwahanol
brofiadau
ym maes
addysg gorfforol i blwyddyn 5 a 6.
Cafodd pawb bleser a mwynhad 0
ymwellad Mr Davies ae fe edrychir
ymlaen i'w weld eto yn y dyfodol
agos.

a

Ffermwr o'r cylch. yng nghwmni el frawd,
yn ymweld 8 fferm sydd ral mllttlroedd o'u
cartref i weld cyflwr y gwartheg oedd
ganddo'n pori yno:
Aeth ftermwr craft o'r fro am dro
I weld buwch oedd yn disgwylllo,
Ac wedi cyrraedd man ei bo,
'Mae'r fuwch: medd 0, 'yn ymyillo:
'Mae', holl arwyddion yn y pwrs,'
Eglurai Mol I'w frawd mewn sgwrs;
'A gwil yr esgym - maent i lawr,
Daw hon a 110 0 fewn dwy awr.'
,A deeth 0 beth - yn 61y drefn Fydd cludo', fuwch i fuarth y fferm
Rhag ofn i draffarth godrl ben
A gorfod dod yn 61drachefn.'
Cytuno wnaeth ei frawd yn eldd9ar

Gan agor drws tu 61 y treilar.

A IIwytho'n dewel e di-Iol
Gan fod 'n8 10bach yn al bol.
Cychwynnwyd ganre'n bwyllog braf.
Er mwyn gwneud iawn A'r fuwch glat;
Ac wedi cyrraedd buarth y ftarm
Roedd popeth nawr yn nwylo'r Drefn.

wedi bod yn gyfariod buddiol iawn.
Bu'r ysgol yn dathlu Gwyl ein
Nawddsant yn y dull traddodiadol, ae
fe ymunodd holl staff yr ysgol yn y
dathlu, a oedd yn cynnwys eitemau
cerddorol a dawnsio gwerin. Braf
iawn oedd gweld nifer o'r plant, yn
fechgyn ac yn enethod, yn dod i'r
ysgol mewn gwisg draddodiadol, ar
y diwrnod arbennig yma.
Yr Urdd - Adra" Bentrsf: Mawrth 1:
Dathlodd yr adran noson Gwyl
Ddewi gyda dawns werin dan ofal
judith Harding. Cyn cyehwyn adref
mwynhaodd pawb gawl blasus wedi
ei baratoi gan Anti Janice ac Anti liz.
Mawrth 7: Ar ddechrau'r cyfarfod
cafwyd cyfle i glywed y gwahanol
eitemau y bu rhai o'r aelodau yn eu
perfformio yn yr Eisteddfodau Cylch,
ac yna i ddilyn chwaraewyd y gem
'Rhowch gliw i mi.'
Mawrth 14: Ymwelodd deg ar
hugain o'r aelodau a'r Orsaf Dan yng
Nghaemarion. Cafwyd noson ddifyr
ac addysgiadol
yn archwilio
y
peiriannau, gwylio fideo am beryglon
tan, a ehyfle i arbrofi gyda'r pibellau
dwrl Dioleh i Ann Patterson am
drefnu'r ymweliad.
llongyfarehiadau
i Erin Eifion ae
Eigan Williams ar eu IIwyddiant yn yr
Eisteddfodau Cvlch. Daeth Erin yn ail
yn y gystadleuaeth unawd chwythbrennau dan 12 oed, ae Eigan yn ail
yn yr unawd bechgyn 12- 15 oed.
Bydd y ddau yn mynd ymlaen i
gystadlu yn yr Eisteddfodau Sir.
Rydym fel adran yn falch iawn 0
Iwyddiant Ynyr Roberts a ddaeth yn
gyntaf yn yr unawd lIinynnol 1 5-1 9
oed. Mae Ynyr yn awr yn mynd
ymlaen i gynrychioli'r Adran yn yr
Eisteddfod Genedlaethol ym Mro
Preseli.
Daeth Lois Dafydd a Nicola
Gibbins yn ail yn y ddeuawd piano
1 5-1 9 oed yn yr Eisteddfod Sir.

Ynyr Roberts yn ymarfer ar gyfer
Bro'r Prese!i.
Ac meddai'r ffermwr wrtho'l hun:
'Mor werthfawr yw gwybodaeth dyn Rhagweld ymlaan 0 dro i dro,
Ac felly achuh lIawar 110.'
Ond roedd y nos yn tynnu 'mlaan
Tra carddai'r ffermwr 'n61 a blaen,
A daath yn hysbys, medda fo.
Yn awr na ddeuai y fuwch 6 110.
'Bath sydd o'i Ie?' fe holai'n wir,
'Mae'r fuwch yn brefu dros y srr,
A'I hesgyrn wedi codi'n 61.
Myfi, 'ta'r fuwch sy'n ymddwyn yn ff61?'
Fa aeth yn 61 i'w ffarm am dro,
lie roedd y fuwch yn ymyl 110,
Ac ar mawr syndod, yn y man,
Roedd 110 yn galw am 9i fam.
Hen ffermwr craff (1) 0 gylch Gors Bach,
Newyddlon da - mae'r ddau yn iach.
A thlthau'n glat 6 chalon drom,
0', ochr orau, fe gefaist slom.
M.W.D.
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Robert Pa
D
J
Llundain i Lanrug '~~/~;
-..]
Derbyniais gopi 0 Geninen GWyl Dewi (1909) gan Mrs
Olwen Llywelyn, ae ynddi yr ysgrif goffa i'r Parehg
Robert Parry, gweinidog Uanrug ar ddechrau'r ganrif.
Cefais hefyd alwad tron gan Mr Meurig Owen,
Lewisham, Llundain (gynt 0 Lanrug), a'I dilyn gao lythyr
yn cynnwys gwybodaeth yehwanegol am Robert Parry.
Mae Mr Owen wrthi ers rhai blynyddoedd yo ysgrifenDu
hanes eglwysi'r Methodistiaid Calfinaidd yo Llundain
a ddatgorfJorwyd
wedi'r rhyfel. Un ohonynt yw
Stratford, a Robert Parry oedd ei gweinidog eyotaf.
Mab ieuengaf Dr Griffith
Parry) Carno,
oedd Robert
Parry.
Fei
ganed
yng
Nghaernarfon
yn
1859
(blwyddyn Diwygiad Dafydd
Morgan, y soniwyd amdano yn
y rhifyn diwethaf
o'r Eco).
Cafodd ei addysg yn Ysgol
Ramadeg Manceinion,
Coleg
Ab erystwyth
a
Choleg
Braesnose,
Rhydychen,
lle
graddiodd.
Oddi
yno fe 'i
penodwyd yn athro yn Llundain.
Mr Meurig Owen sy'n adrodd ei
hanes yno: 'Roedd yn aelod 0
Eglwys Hollouiay pan dderbyniuryd
ef yn ymgetsydd am y uieinidogaeth
yng Nghyfarfod Misol Chuiefror
1890. Yn Nghyfarfod Misol Mai
o'r un fluryddyn, penoduryd
gweinidog a dau flaenor i fynd i 'w
gyfweld, a derbyniwyd adroddiad
ffafrioZ
iaum
amdano
yng
Nghyfarfod
Misol
Medi.
Penderfynuryd yno ei fod i gael
pregethu clair guiaith i bob eglwys
yn ystod eiflwyddyn brawl Roedd
y1'Zun 0 dri ar restr y pregethwyr
prascf y1'Z 1891) a cheir ei enui fel
ymgeisydd llwyddian'fzus yn rhestr
yr Arholiad CymanfaoZ 1894.
Methais a chael hanes ei sefydZu 'n
weinidog Stratford, ond yr oedd yno
erbyn 1897, ond er el gynnwys yn
YSladegau
1899) mae (wedi
Y1nadael' gyferbyn a'i enw. '
Dyma'r amser y symudodd i
Lanrug, yn dilyn marwo)aeth y
Parchg John Eiddon Jones. Mae
ei hanes yn Llanrug yn cael ei
adrodd
gan Alafon
yn Y
Genine1'l.
Nodwedd
o'i

weinidogaeth yn Llanrug oedd ei
gefnogaeth i Gwmni Drama
Glannau Ifor. Nid yw Alafon yn
siwr os mai Robert Parry a
sefydlodd y cwmni, ond fe
ysgrifennodd ddrama ar eu cyfer.
Mae Mr Meurig Owen yn nodi
mai 'Hirnos a Gwawr' oedd y
ddrama honno, ac meddai: 'Mae
o ddiddordeb arbennig i mi gan fod
fy mam a thri 0 'i brodyr yn y
cuimni; hen deulu Fron Helyg:'
Mae llun y cwmni drama hwn yn
y gyfrol 0 Hen Luniau Bro 'Eco'r
Wyddfa '. Yn 01 Mr Owen, y
Parchg Robert Parry yw'r un yn
y rhes gefn ar y chwith, gyda'r
goler gron a'i law yn ei got.
Nid oes crybwyll am ei deulu
yn y coffad gan Alafon, ond
rnae'n siwr fod nifer 0 drigolion
Llanrug wedi eu dysgu gan ferch
iddo, sef y ddiweddar Miss
Annie J. Parry, a fu'n athrawes
yn Ysgol Glanrnoelyn, ac yn
ddiweddarach
yn yr Ysgol
Ganol.
Roedd
yn byw yn
'Gwynant' ar Ffordd yr Orsaf,
Claddwyd y Parchg Robert
Parry ym Mynwent y Capel,
Llanrug, a chodwyd y gofgolofn
ar ei fedd drwy gyfraniadau
Methodistiaid Arron, ei deulu a
chyfeillion.
Arni hefyd mae
coiIad i'w wraig, ei ddau fab,
Edmund a Trevor Gwynant, ac
i'w frawd, Wynne. Alafon yw
awdur yr englyn ar y gofgologn:
Ef oedd wr Jeddo; oreu -

dawn a dysg

Dynai dorf j'r galeu
Ac 0" flatn co 'i hi 'n cyjleu
meu:n ug bwylJ
Hawddle I gannwylJ ci feddwl gynau.

Cwmni Drama Glannau Ifor a fu'n perfformio'rddrama 'Hirnos a Gwawr'.
Maent yn sefyll yn nhalcen hen adeilad a setei yng ngardd Rheithordy
Llanrug; bellach yn safle tai Corlan y Rhos. Y Parehg Robert Parry yw'r
'gweinidog' ar y ehwith yn y rhes gefn.

WYT Tl'N COFIO
YSGOL GLANMOEL YN?
Daeth ymateb yn sytb i atgofion
Mrs G. M. Jones am hen ysgol
Glanmoelyn
yn y rhifyn
diwethaf. Fe'i hanfonwyd gan
Mrs Mair Parry, Llanl1yfni
(Crawia, Llanrug gynt), un arall
o gyfranwyr tIyddlon i'r golofn
hon. Mae hi'n cofio bod yn yr
'Ysgol Bach' yn Festri Capel
Mawr yng ngofal dwy athrawes,
Miss Williams, Ty'n Winllan, a
Miss Polly Morris. Y cof sydd
ganddi o'r Ysgol Bach yw gweld
rhif dieithr ar y bwrdd du: y
ffigwr 4 wedi ei gau, a minnau
weal arfer ei weld ar agorfel han 'ler
'suiastica '.
Mae 'n enwi''r
atbrawesau
a'r athrawon yn
Y sgol Glanmoelyn:
Miss N.
Griffith, Waunfawr; Miss Parry
(merch y Parchg Robert Parry);
Miss Mary Madog
Jones,
Penisarwaun; a'r Prifathro, Mr
D. T. Rees; (A choeliech chi byth;
Euthum drwy YsgoI Glanmoelyn 0
ddosbarth un hyd ddosbarth pu"zp
heb wybod n1ai Cymro oedd y
Prifathro. Ni chlyt.()ais ef enoed y,t
yngan gair 0 GY1nraeg. Ymhetl
a1'lUery deallais ei fod yn ddiacon
yng Nghapel y Bryngwyn.'
Mae'n
ddiddorol
darllen
hanes taith Mrs Parry a'i
chyfoedion o'r Crawia i'r Ysgol
- Did ar hyd y ffordd i Sgwar y
Post, ond ar hyd y llwybrau
cyhoeddus ar draws tir Tyddyn
Mawr a Didfa. 'Roeddem 1'li,blant

Crasoia, yn mynd i'r YsgoZ drwy'r
caeau.
Cychwyn
drwy Gae
Ffynnon, gyferbyn a Thalysarn,
heibio i fferm Tyddyn Mawr, ar
draws tri chae hyd at Didfa, croesi'r
Ffordd Bost 1 gae Pen Cae, a throi
i'r chwith am yr Ysgol. Yn
anffodus, roedd afon fach a phont
drosti rhwng caeau Tyddyn Mawr
a chae Didfa. Roedd yno sil-y-don,
a themtasium fawr oedd oedi yno i
geisio eu dal. ' Ond gwyddai pawb
beth oedd y gosb am oedi
gormod yn swyn yr afon: 'Gyda
ein bod drwy ddrws y cloc-nom,
byddai Mr D. T. Rees yno gyda'i
gansen, ac yn reddfol, elai ein Ilaui
allan 1 dderbyn ei bias. '

*

*

*

JANE GLANDWR:
LLANRUG I LUNDAIN
Roedd Mrs G. M. Jones yn holi
am yr eneth a eisteddai wrth ei
hochr yn Ysgol Glanmoelyn, sef
'Jen
Glandwr '.
Dyma'r
wybodaeth a gefais gan Mrs
Parry: 'Catherine Jane oedd ei
henw. Roedd y11 un 0 griw 0 bLant,
a phan fu farw ei thad, aeth ei
1nodryb a hi z'w magu gyda hi Y'l
Llundain. Priododd a phZismon ac
aelh ifyw i ganolbarth Lloegr. Bu
faro; fis Hydref 1953 yn 44 mi<wydd
oed. Mae ei chwaer) Eirlys) yn byw
yl1 Cae Poeth, Llanrug, a chwaer
arall, Dorothy (a oedd ond tair
wythnos oed pan fu faro; ei thad),
yn byw ym MecheI. Roedd plant
Glandwr yn gefndryd a ch 'nitherod
i nzi) Mair Crawia. '

Alwyn a Sarah Jones

•

PENISARWAUN

* Blodau ar gyfer pob

achlysur
hefyd
Oewis da 0 Lysiau

*
Fferm.
870605
* Wyau 'Free Range' GYFER PlelO
LlYSIAU AR

Ar agor saith diwrnod
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Ysgol Glanmoelyn, Llanrug. Llun a dynnwyd gan y Rheithor, y Parchg
Hugh Williams, ae sydd wedi ei gynnwys yn ei Iyfr Rural Welsh Parishes.
Fe'i eyhoeddwyd ar achlysur adnewyddu £glwys Llanrug yn 1907.

HENDRE CHICKOTS?

ddiweddarach
i Gwm-y-glo.
Credai hi fod teulu arall wedi
bod yno wedyri, ac iddynt
ddefnyddio man o'r tyddyn i
gadw ieir; ac mai felly y cafodd
y lIe ei enw. Oes rhywun ymysg
y darllenwyr all gadarnhau'r
eglurhad hwn ar enw'r lIe? Neu
oes yna enw arall 'swyddogol' i'r
tyddyn bychan hwn sydd bellaeh
yn rhan 0 dir pori'r Uwyncoed.

'Sgwn i faint 0 ddarllenwyr yr
&0 sydd wedi clywed am y
tyddyn hwn, heb son am wybod
ble mae? Hyd yn ddiweddar
doeddwn innau 'chwaith erioed
wedi clywed yr enw, ond yna, fe'i
clywais ddwywaith
0 fewn
wythnos
gan ddau berson
gwahanol. Clywed, meddwn,
oherwydd welais i erioed mo'r
gair yn ysgrifenedig, ac am wn i
CRUGIEIR Y CEFN DU
nid yw'r ddau berson a soniodd
Mae tri 0 gyfeillion eisoes wedi
wrthyf amdano wedi gweld yr
cysylltu a mi ynglyn a hanes
enw'n ysgrifenedig yn unlie.
saethu grugieir ar fynydd y Cefn
Does dim sicrwydd felly mai Du, sef Mr Glyn Owen, Glan
dyma'r sillafiad cywir!
Gors, Ceunant; Mr Owen jones,
Holi Gwilym Roberts, Fron
Garth,
Ceunant;
a Mr R.
Oleu, Llanberis,
roeddwn i Williams, Llain Gwta, Llanrug.
yngljn a rhai 0 deuluoedd y Deallaf hefyd oddi wrth Eifion
Clegir (mwy am hynny y mis Roberts, Becws Eryri, Llanberis,
Adfei/ion Tyddyn Hendre Chickots
nesaf, gobeithio), a digwyddodd
fod llun 0 weithwyr neu helwyr r--------------------------ofyn i mi a wyddwn i ble roedd
Bryn Bras ym meddiant gwraig
Hendre Chickots neu Hendre
o Lanberis. Gobeithio y gellir
Chickod. Doeddwn i erioed wedi didol yr holl hanes a'i gyflwyno
Clive James, Hafen, Bryn Gwna.
clywed am y lle, ac eto, ar 01 erbyn y mis nesaf.
FfOn: 679501 (gwalth), 677438 (cartref)
derbyn disgrifiad o'i Ieoliad,
TEULU BWLCH GWNNOG
sylweddolais fy mod yn mynd
Gwasanaethau', Sui: Disgwylir y
A CALIFFORNIA
Eden (16); £15: Wendy Thomas,
heibio iddo'n rheolaidd wrth
canlynol I bregethu yn ystod yr
Bryn y Gof (55). 0 fis nesaf ymlaen
Yn
ystod
y
mis
cefais
groeso
ar
ymarfer rhedeg. Mae ar y llwybr
wythnosau nesaf:
bydd gwobr ychwanegol 0 £51
aelwyd
Elidir
View,
Cwm-y-glo,
cyhoeddus
sy'n arwain o''r
Ebrill:
Gwasanaeth
bysiau:
Gyda' r
gan
Mrs
Mair
Williams.
Y
no,
Fricsan, Cwrn-y-glo, i fyny'r
2 Parchg W. R. Williams (2)
newidiadau yn y gwasanaethau i
yng
nghwmni
ei
brawd,
Mr
Evan
creigiau i Ben y Bwlch Gwnnog.
9 Parchg S. O. Hughes (2)
Waunfawr, Ceunant a 8eddgelert
Davies, Ceunant,
buom yn
Mae'r adfeilion
i'w gweld
16 Cyfarfod y Pasg i'r teulu 011(10)
cerr tri chwmni gwahanol yn
olrhain hanes teulu Bwlch
heddiw, yn swatio yng nghysgod
23 Parchg John Morris (10)
gweithredu unwaith eto drwy'r
Mae'r wybodaeth
30 Parchg W. R. Williams (10)
pentref.
craig ar oehr dde'r llwybr, ac Gwnoog.
Sioe'r Pentref: Dosberthir y rhaglenni
ychydig yn is na LOn y Clegir ger berthnasol wedi ei hanfon i Mai:
Galiffornia bellach. Efallai y
7 Dim gwasanaeth - Cymanfa'r fro
ar gyfer adrannau' r blodau a lIysiau
Pen Bwlch.
Tynfa Fisol: Enillwyr Tynfa Fisol er mwyn galluogi'r pentrefwyr i
Eglurai Gwilym Roberts yr bydd yo bosibl eadarnhau'r
Cymdeithas y Cae Chwarae am fis
ddechrau tyfu planhrqion ar gyfer y
arferai plant y Clegir fynd i berthynas yn llawnach erbyn y
Mawrth oedd - £40: Leti WIlliams,
Sioe a gynhelir ar 19 Awst.
rhifyn
nesaf.
chwarae i adfeilion yr hen
'Refail (22); £25: Mrs Bezzy, Bryn
Gyda
diolch
i
bawb
am
fwthyn, ond fod teulu yn byw
yno ar ddechrau'r ganrif hon, ac gysylltu ynglyn a gwahanol
agweddau 0 hanes y fro. Po fwyaf
yn galw'r lle ar lafar yn 'Hendra
ohonoch sy'n cyfrannu ambell i
Chickots'. Bu Gwilym Roberts
bwt, mwyaf amrywiol fydd y
yn ddyfal chwilio cyfrifiadau
ardal y Clegir, ond methodd a golofn.
Anfonwch eich cyfraniad neu
dod ar draws yr enw.
o fewn cwta wythnos i'r sgwrs ffoniwch Dafydd Whiteside
Thomas, Bron y N an t~ Llanrug
gyda
Gwilym
Roberts
Peiriannydd
(01286) 673515.
digwyddais gwrdd a Mrs Mair
Gwres Canolog
CRIW CHWARELWYR
Jones, Bone, ger Bryn Bras. Wedi
bod yn rhedeg llwybr FricsanAr dudalen 16 o'r Eco fis
a
Phlymio
Pen Bwlch roeddwn i ar y pryd, diwethaf
mae llun eriw 0
ac yn dod yn 01 i lawr yr allt chwarelwyr
ar
achlysur
Ffon: e'fen 672072
ymddeoliad gwr 0 Seion. Eisoes
heibio Bryn Bras. Holai Mrs
jones ble roeddwn wedi bod, ac cysyltodd Mrs Meira Turner o'r
Gwerthu, Trwsio
o gael gwybod, meddai: (0, fe Waunfawr a Mr Leslie Roberts,
fuocn heibio Hendra Chickod felly. ' gynt 0 4 Green Terrace,
Trin
Cyrff
Yn 61 Mrs jones, roedd teulu
Deiniolen, i enwi nifer ohonynt
iddi hi yn byw yno ers talwrn,
ac fe gyhoeddir y wybodaeth y
H.P. ar gael
ond
iddynt
symud
yn mis nesaf.

CAEATHRO

MODURDY

Ie
Jones

CAEATHRO

4 Bryn Eglwys
PENISARWAUN
Ffcn: Llanberis

871047

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

arn
LLANBERIS Ffon: 870277

BYSIAU ARFON
LLANRUG
(Eric Morris)
FfOn: Caernarfon 675175 a 677858
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Am groeso cartrefol Cymreig bob amser Aneuryn Jones a'r staff.
7

Y Llaw sy'n Siglo'r Crud
gan Selwyn Pritchard, Llanberis
Cyfraniad y Marched (2)

Beatrice Alice Jones 1891-1987
Er nae yn enedigol 0 Lanberis y mae enw Beatrice Alice
Jones, Stryd Ceunant gynt, rwy'n siWr yn adnabyddus
iran helaeth 0 'r ardalwyr.
Ganed
hi ym mhentref
Walwen, Treffynnon, yn yr hen
sir Fflint. Diau ei bod wedi
dangos
ymroddiad
a
brwdfrydedd at waith yn gynnar
yn ei bywyd, oherwydd wedi i'r
teulu symud i ardal Bagillt,
derbyniodd dystysgrif oddi wrth
fwrdd
yr ysgol
leol
am
bresenoldeb cyson.
Rhoddodd ei bryd ar nyrsio a
thua
deng
mlynedd
yn
ddiweddarach gwnaetb gais am
swydd
ym
Mhontypridd.
Clodfawr iawn oedd y rystlythyrau
amdani
ac ymhen
ychydig cafodd ei hun yn nyrsio
yn Ysbyty'r Rhyfel yng Nghaer.
Roedd y rhyfel yn ei anterth
erbyn hynny, a mawr oedd ei
pharch gan y staff yn ogystal a'r
milwyr oedd dan ei gofal.
Mae'n bur debyg iddi gael yr
un profiadau ac a gafodd nifer
eraill 0 nyrsus yn y cyfnod
hwnnw. Er enghraifft, ym mis
Gorffennaf 1916, derbyniodd y
Parchg a Mrs J. Evans Owen,
gweinidog eglwys Nant Pad am,
lythyr teimladwy iawn gan un
Sister Gladys Owen. . . 'Ni raid
i 111iumh newyddiaduron i ddweud
fod y storm fawr wedi coni. amom
o ddifrif. Pan ddeuthum i meum i
ddechrau ar fy nyletsuryddau heno,
yr oedd ein ward yn llaum at y drws

o gleifion newydd - muiy na 'u
hanner yn disgwyl cael trwsio eu
briunau. Erbyn hyn (un o'r gloch
y bore) mae pawb wedi cael
triniaetn ac y maent yn cysgu 'n
druim, wedi llwyr flino.
'Ddoe (dydd Sui) daeth 260 0
gleifion i meum. Ymhen ychydig
oriau byddant wedi 'u hanfon
ymaith i Loegr, oherwydd y mae
miloedd yn mynd drwy'r 'Clearing
Stations '. Yr oedd lair mil heddiw
meum un stesion yn disgwyl dod i
lauir am driniaetb - druain bach.
Credant i gyd fod dechreuad y

Heliwch eich traed
am fargen i

SlOP
ESGIDIAU

LEN
Stryd Fawr
LLANBERIS
Ffon: 871470

diwedd uiedi cychwyn. Bendith
Duw arnynt. '
Yn 1919, a'r rhyel drosodd
erbyn hynny, trodd Beatrice

nid yw'r cwerylon bach yn ddim
ond rhan 0 hanes.
Yn y cyfnod ar 01 y Rhyfel
Mawr roedd tlodi yn yr ardal ac
nid oedd glanweithdra yn uchel
iawn ar restr llawer 0 deuluoedd.
Pan fyddai Beatrice Jones yn
mynd 0 gwmpas yn dilyn ei
gwaith fel nyrs gymuned, yn aml
iawn byddai perchennog rhyw
siop arbennig yn ei chyfarch:
'Cymeruxh dipyn 0 dda-da 'leu

Bum yn ffodus iawn i gael
sgyrsiau
difyr gyda merch
Beatrice Alice Jones, sef Miss
Glenys M. Parry, S.R.N., Stryd
Ceunant, Llanberis, sydd wedi
dilyn olion traed ei mham ac
wedi dringo i uchelfannau
ei
phroffesiwn fel nyrs. Diolch iddi
am y wybodaeth yn yr ertbygl
hon.

-----------------------------------------------D'EWYRTH WIL

Jones ei hwyneb tuag at Sir
Gaemarfon, a daeth i Lanberis.
Roedd ei mham yn bryderus
iawn fod ei merch mor bell i
ffwrdd
oddi
cartref
ym
....., sa
mherfeddion Eryri, ac ardal y
chwareli mor ddieithr iddi!
Roedd
yn Ddydd
Llun
Diolchgarwch hynod 0 braf, ac ar
blatfform y stesion leol roedd
mintai o'r 'Nursing Committee'
wedi ymgynnull i'w chroesawu i
Lanberis am y tro cyntaf Ym
mysg y swyddogion roedd Mrs
Gough Owen a Mrs Roberts,
mam y diweddar
Dr Noel
Roberts. Canai clychau'r Eglwys
dros y pentref, ac yn naturiol ni
glywed am farwolaeth Mrs
Marian, fy nghyfneither, i'w weld
allai'r ferch ifanc lai na sylwi ar Maggie Humphries) Rhydfadog,
yn cael ei bedoli yn yr efail wrth
yr hyn oedd yn digwydd, ac Deiniolen, ym mis Chwefror
ymyl Gors Bach.
meddai un o'r pwyllgor wrthi: daeth llu 0 atgofion plenryndod
Cafodd
Dewyrth
Wil ei
'You see, the church bells are yn 61 i mi.
glwyfo'n ddrwg yn ystod y Rhyfel
ringing to welcome you to Llanberis.
Amser hynny fel Maggie
Byd Cyntaf a bu ar faglau am
It's Thanksgiving Day for all of us. ' Rowlands y siop yr o'n i'n
beth
amser
wedyn.
Fe
Cyn hir roedd Beatrice Jones
adnabod Mrs Humphries. Y siop
waethygodd ei gyflwr a bu'n
wedi ymgartrefu yn y pentref ac a gedwid ganddi hi a'i chwaer.
methu symud 0 gwbwl am y
wedi llwyddo i gaeilloches gyda
Rwy'n cofio mynd yno ar
pum mlynedd ar hugain olaf o'i
Mrs Rowlands, Beehive (Siop y negas i D' ewyrth Wi} ond ni i nol
oes.
Spar heddiw). Roedd i aros yno rhai o'r cacennau fyddai'n cael ei
am chwe mis ond gan fod Mrs
gwneud gan y chwaer a'u gosod
Rowlands
yn
cynnal
ei ar y 'stand' gwydr yny ffenast.
bywoliaetb
drwy gadw pobl
N6} sigarennau i D'ewyrth Wil y
ddieithr
arhosodd
yno am
byddwn i. Capstan.
gyfnod hwy. Bu iddi adael
Yn y Ilun ohono yn gorwedd
ymhen hir a hwyr, a symud i yn y 'float' mae D'ewyrth Lew,
Ffordd Capel Coch at deulu na sef Lewis
Lewis,
Ty 'n y
allai weld lygad yn llygad a'u
Weirglodd
gynt, a fo oedd
gilydd
bob amser.
Roedd
perchennog y ceffyl sydd yn y .
cwerylon bach dibwys yn amharu llun); D'ewyrth John, a nhad,
ar y gyfathrach
deuluol
a Robert Lloyd Jones. Mynd am
Er gwaethafhyn igyd yr oedd
chawsant gyngor gan Beatrice
dro mae'n debyg i'r gwaelodion
yn gymeriad hoffus a siriol ac yn
Jones ar sut i gymodi a deall eu i hel wya cornchwiglod.
Mi
hynod boblogaidd yn yr ardal.
perthynas a'u gilydd yn well, sef fyddai D'ewyrth Wil yn bwyta tri
Bu gofal ei fam - fy nain trwy ddechrau magu teulu ar o'r wya bach, wedi'i ffrio, ide.
ohono yn arbennig a gyda help
unwaith. Buan iawn y tawelodd
o feddwl am geffyl Dewyrth y teulu i gyd fe wnaed ei fywyd
yr anghydfod ac erbyn heddiw
Lew mae gennyf go mynd efo
mor gyfforddus a phosib 0 dan
yr amgylchiadau.
:!JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111111111l!:
Efallai y daw y llun hwn ag
atgofion yn 61 i ddarllenwyr
Eco'r Wyddfa.
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ddam 0 siocled - 'does wybod pa
bryd y cewch chi bryd 0 fwyd nesaf. '

BANGOR
354646

NANT PERIS
Elwyn

588r811 Jones,

Ymchwil
yr Arennau:
Bu Mrs
Myfanwy
Thomas a Mr Elwyn
Searell Jones yn casglu arian yn y
Nant er budd Ymchwil yr Arennau.
Gwnaed casgliad 0 £31 a diolchir i
bawb a gyfrannodd.
Rehoboth: Anfonwn ein cofion gorau
am wellhad buan at Mr Tom Gwyn
Pritchard sydd yn aros yng nghartref
ei ferch Alwena yn Llanllyfni ar hyn
o bryd. Gobeithio byddwch
yn
gwella'n fuan. Mae'n dda gweld bod
Mr Gwilym Searell Jones yn weil, a'i
fod wedl gallu dod yn 01 atom i'r
capel erbyn hyn.
Cynhaliwyd
Cyfarfod
Dydd
Gweddi Chwiorydd y Byd yn y capel
ddydd
Gwener,
Mawrth
2, a
chyfarfod gweddi'r ofalaeth nos lau,
Mawrth 9.
Cydymdeimlwn
a Mrs Betty
Humphreys
a'r
teulu
yn y
brofedigeth 0 golli ei chwaer, Mrs
Dorothy Williams.
Llythyr 0 Rwsia: Roedd yn dda
gennym glywed bod Bleddyn Jones

Dwyfor

WAUNFAWR
Mrs Nan Roberts,

Ff6n: 870440

Bleddyn Jones yn dangos y Ilythyr
adeem 0 Rwsia.
wedi derbyn lIythyr 0 Rwsia yn
drolch iddo am yr anrheg Nadolig a
anfonodd trwy Y mgyrch Plentyn y
Nadolig.

GARTH MAELOG
PET CENTRE AND GROOMING SALON
Bwyd ac anghenion
Anifeiliaid anwes bychan
Pysgod dwr oer
Offer pysgota

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

STRYD FAWR, LLANBERIS 870840

Argraffu a Ffotogop'io Lliw

Lluniau ar gyfer pasport

Am Wasanaeth
Fframio lluniau
Tystysgrifau
Tapestri

Crysau-T

am brisiau rhesymol

Gwasanaeth Dylunio Pen

ELWYN
PRITCHARD

Uythyrau, Cardiau Busnes

ac aft, Ffotograffiaeth ...
a lIawer mwy

Pare Padarn, Llanberis

48 Stryd Fawr

Ar agor Llun - Sadwrn

LLANBERIS

FfOn: Llanberis

FfOn/Ffacs: 870200

10.00 - 4.30

870922

Llwyddiant
Eisteddfodol:
Mewn
cystadlaethau a oedd yn ago red i
drigolion bro'r Eco yn Eisteddfod
Llanberis yn ddiweddar, bu Mr H. W.
Jones, Glaslyn, yn fuddugol ar ganu
emyn, a daeth ef ac Alun yn
fuddugol yng nghystadleuaeth
y
ddeuawd agored. Llongyfarchiadau
i'r ddau ohonynt.
Adref o'r Ysbyty: Croesawn Mrs
Rhian Ellis, Ty'n
Llidiart;
Mrs
Edwards, Coed Gwydryn; Mr Aled
Taylor, Baladeulyn;
a Mr Evan
Hughes, 3 Bryn Golau, adref o'r
ysbyty gan ddymuno gwellhad buan
iddynt.
Diolch: Dymuna Deborah a Dilwyn,
DOl Erddi, ddiolch i bawb fu'n
garedig wrthynt tra bu eu merch
tach, Rachel, yn yr ysbyty yn
ddiweddar.
Cydymdeimlo:
Anfonwn
ein
cydymdeimlad i drigolion y pentref a
gollodd rhai annwyl iddynt yn ystod
•
y mrs.
Yn dawel mewn ysbyty
ym
Manceinion bu farw mam Mrs Linda
Griffith, Perthi, a chydymdeimlwn a
hi a'r teulu yn ei phrofedigaeth.
Anfonwn ein cydymdeimlad i Mr
Gary Davies a theulu Hafan yn eu
profedigaeth 0 golli tad Gary yn
ddiweddar.
Yn dawel ar 01 gwaeledd hir bu
farw Mr Hugh Parry, Bro Waun.
Anfonwn ein cydymdeimlad dwysaf
i'w briod Mrs Parry ac i Dylan, Beti,
Brian, Sharon, Yvonne, Terry a'u
teuluoedd yn eu profedigaeth 0 golli
eu tad.
Genedigaeth:
Llongyfarchiadau
i
Lindsey a Tudur Williams, Eirianallt,
ar enedigaeth merch fach, chwaer
fach i Steven.
Priodas: Dymuniadau gorau i Shoned
Rees, Pant Afon, ar ei phriodas ac
Iwan Lloyd Griffith 0 Ben-v-qroes.
Diolch: Dymuna Shoned ac Iwan
ddiolch am y lIu cardiau a'r anrhegion
a dderbyniasant
ar achlysur eu
priodas.
Eglwys St. loan: Ar Fawrth 1, aeth
cyfeillion yr Eglwys j gael cihnio
Gwyl Ddewi ym Mhlas y Coed,
Betws Garmon. Y wraig wadd oedd
Mrs M. Vaughan Jones, Hafod-ycoed, a diolchwyd iddi am sgwrs
ddrddorol iawn gan Mr Harmond.
Dymunodd Mrs Idris Jones yn dda
i'r Parchg loan W. Jones a'i wraig
sy'n symud 0 Gaernarfon i fod yn
ficer
Glanogwen,
Bethesda.

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI
Ar Agor

A
Pontrug, Caernarfon
Gwasanaeth Fframio Lluniau
o bob math ar gael ar y safle
Prisiau Rhesyrnol
Arddangosfa 0 luniau
gwreiddiol gan Artistiaid Lleol
Ar ffordd A4086

Caernarfon - Uanberis

FfODlffacs: 0286 672619
Richard S. Humphreys

Ff6n/ffacs: 650291

R

9-7pm
9-5pm Sadwrn

Ar Gau
Sui

a Mercher

Dewis eang 0
Welyau a '3P/Suites'.
Lleni 'Venetian' a Llenni 'Roler'
5,000 Ilathen sgwar 0 garpedi
mewn stoe - allweh ehi
fforddio prynu 0 batrymau?

GLANHAU CARPEDI GYDA STIMVAK

Pantafon,

Waunfawr

Diolchodd hefyd i Mr Bob Eagleston
am drefnu'r cinio.
Yr Urdd: Llongyfarchiadau I bawb a
gymerodd ran yn yr Eisteddfodau
Cylch, a phob Iwc i'r rhai a fu'n
IIwyddiannus
i fynd ymlaen i'r
Eisteddfodau Sir.
Wedi prysurdeb y paratoi at yr
Eisteddfodau rydym yn awr yn 81 i'r
drefn arferol ac ar Fawrth 8 daeth
Gwyn Williams 0 gwmni teledu Fi-TiTi-Fi atom, ac fe eglurodd sut roedd
gwneud rhaglen deledu, ac yna fe fu
pawb mewn grwpiau bychain yn
paratoi rhaglen fer, a chawsom gryn
hwyl
yn gwylio'r
cynnyrch.
Diolchwyd i Gwyn gan Dewi.
Nos Fercher, Mawrth 15 daeth
Egryn Roberts atom yn egluro ei
waith gyda'r Heddlu. Cafwyd hwyl
fawr yn cael hoel bysedd pawb, a
datgelu pwy oedd y lIeidr - twt,
twt, Anti Heulwen! Diolchwyd i
Egryn gan Anna.
Nos Wener, Mawrth 31 am 7.30
o'r gloch yn y Ganolfan bydd noson
lansio lIyfr dathlu deng mlynedd
cyntaf
Antur Waunfawr.
Bydd
croeso cynnes i bawb.
Enillwyr Clwb 300 am fis Chwefror:
£40: Mrs Beryl Walker, Snowdonia
Park Hotel; £25: Mr Eurig Wyn, Y
Frenni; £ 10: Mrs J. Jones, Glyn
Ceris.
Y Gymdejthas Lenyddol: Daeth y
tymor i ben gyda'r cyfarfod ar 20fed
o Fawrth. Y gwr gwadd oedd Mr
Maldwyn Thomas, Bangor, a thestun
ei ddarlith oedd 'Iaith Pawb'.
Cafwyd noson ddiddorol iawn
gyda Mr Thomas yn ein diddori efo
dwy stori anhygoel; a buasem i gyd
wedi medru gwrando ar lawer mwy!
Diolch yn fawr i'r merched am
drefnu lIuniaeth a phaned ar ddiwedd
y cyfarfod.
Antur yn Casglu Caniau: Yn dilyn
chwe mrs 0 ailgylchu papur swyddfa
mae
Gwasanaeth
Ailgylchu
Caernarfon, rhan 0 Antur Waunfawr
a leolir yn Dinas, llanwnda, wedi
dechrau casglu caniau drod gwag.
Bydd ysgolion
Ileal yn derbyn
blychau casglu caniau neu gellwch
tynd a'r caniau yn syth I Antur
Waunfawr. Ffoniwch Huw Davies ar
(01286) 831640 am fwy 0 fanylion.

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

aveil
Ro erts
CIGYOO
London House

LLANRUG
FfOn: C'fon 673574
PEN CIGYDD Y FRO
Yr wyn Ileal mwyaf blasus
Selsig cartref cigoedd parod
i'w bwyta
Archebion ar gyfer y rhewgist
MYNNWCH Y GORAU
DEWCH ATOM NI!
I
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LLANBERIS
Gwyneth

ac Eifion Roberts,

Becws Eryri. FfOn: 870491

Camera yng ngofal John Pritchard,
Clwb yr Henoed:
Mwynhaodd
aelodau Clwb yr Henoed glnio Gwvl
Ddewi yng Ngwesty
Dolbadarn,
ddydd lau, Mawrth 2. Wedi'r wledd
cafwyd cyngerdd yng ngofal Lleisiau
Lliwedd dan arweiniad Mrs Mattie
Hughes. Oiolchodd lIywydd y Clwb,
y Parchg John
Pritchard,
i'r
ysgrifenyddion,
Mrs Carol Sage a
Mrs Lis Griffiths am drefnu'r cinio.
Dymunwyd
yn dda hefyd
i
ysgrifennydd newydd y Clwb, Mrs
Mattie Hughes, a diolchwyd iddi am
ymgymeryd
a'r
gwaith.
Mrs
Gwyneth
Clarke yw trysorydd
gweithgar y Clwb ers blynyddoedd.
Cawl a Chan: Cynhaliodd Lleisiau
Lliwedd nos on 0 Gawl a Chan i
ddathlu Gwyl Ddewi yn festri Capel
Coch, nos lau, Mawrth 2. Yr oedd yr
elw at brynu
piano i Theatr
Gorffwysfa. Cymerwyd rhan hefyd
gan barn Can Actol plant Capel Coch
oedd wedi bod yn IIwyddiannus yn
yr Eisteddfod yr wythnos cvnt.
Capel Coch: Cynhelir Cyfarfod
Gweddi
yr Ofalaeth
yn festri
Cefnywaun, Deiniolen, nos Fercher,
Ebrill 5, am 7 o'r gloch. Os oes
rhywun yn awyddus i gael cludiant
i Ddeiniolen rhowch wybod i'r
Parchg John Pritchard ar 872390.
Cymdeithas Eglwysi St. Peris a St.
Padarn:
Dathlwyd
gwyl
ein
nawddsant
gan yr aelodau yng
Ngwesty
Dolbadarn,
nos lau,
Mawrth 2. Dechreuwyd trwy weddi
dan arwemiad y Rheithor, y Parchg
Philip Hughes. Estynnwyd croeso
iddo ef a Mrs Hughes ac i'r slaradwr
gwadd,
John Ogwen,
gan y
cadetrvdd, Mrs Ann Parry-Jones. Ar
61 gwledd
flasus draddodiadol
rnwvnhawvd
orig ddifyr
yng
nghwmni John Ogwen. Derbyniwyd
ymddiheuriad am ei habsenoldeb
oddi wrth Maureen Rhys sydd ar hyn
o bryd yn brysur yn gweithio ar
gyfres
newydd
0
'Lleifior'.
Cyflwynwyd
tusw 0 flodau i Mrs
Sandra Hughes, ac i John Ogwen (yn
absenoldeb
ei wraig) ar ran y
Gymdeithas gan Misses Joyce a
Sheila Foulkes. Diolchwyd i bawb yn
huawdl iawn gan Mr Ralph Jones.
Cyfeillach
Eglwys
Jerusalem:
Cynhaliwyd
cyfarfyddiad
cyntaf
1995
o'r
Gyfeillach,
0 dan
Iywyddiaeth Mr Robert Thomas, ar
y 7fed 0 Fawrth, pryd y cafwyd
sgwrs ddiddorol gan Mr John Hugh
Hughes, Capel Coch, ar 'Hen Gapeli
Gwynedd'. Diolchwyd i Mr Hughes
gan Mr Hugh R. Jones ae yn dilyn dros luniaeth a luniwyd gan y
chwiorydd
- cafwyd trafodaeth
fywiog. Cynhelir y eyfarfod nesaf ar
bnawn Mawrth, Ebrill 4ydd, pryd y
bydd Mrs Laura Davies yn rhannu ei
phrofiadau ym Mhacistan yn ystod
ei ymweliad a'i merch sydd yn byw
yno.
Disgo'r Carnifal: Mewn disgo a
gynhaliwyd yn Ysgol Dolbadarn ar
nos Wener, 17 Mawrth, dewiswyd
Leona Marie Lloyd, 22 061 Elidir yn
frenhines. Y ddwy weinyddes yw
Gwen Williams, Halford Hill; a Kirsty
Lynette Lloyd, 22 DOlElidir; a'r gwas
yw Richard Wyn Jones, 39 Maes
Padarn.
Diwedd y Rhyfel: Mae Cyngor
Cymdeithas Llanberis wedi ffurfio
pwyllgor i drefnu gweithgareddau i
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EISTEDDFOD PLWYF

Cilfynydd.

Ff6n: 872390

gofio diwedd yr Ail Ryfel Byd 50
mlynedd yn 61. Bwriedir cynnal y
gweithgareddau, a fydd yn cynnwys
gwasanaeth wrth y Gofgolofn a
chyfarfod yn Eglwys St. Padarn,
ddydd Llun, Mai 8fed. Ceir rhagor 0
fanylion yn rhifyn nesaf yr Eeo. Yn
y cyfamser byddai Ken Jones, 19
Maes Padarn (ffOn 870371) yn falch
o glywed gan unrhyw rai 0 feehgyn
Llanberis a Nant Peris a fu yn y rhyfel
ae
a garai
wybod
am
y
gweithgareddau.
Bydd croeso
arbennig iddynt i ymuno a'r cwmni
ar Fai Bfed.
Genedigaeth: Ar lonawr 25ain, yn
Ysbyty Gwynedd, ganwyd merch
fach, Sian Elin, i Carys ac Arwyn, 21
Stryd Goodman.
Diolchiadau
Dymuna Joan Hughes, 1 Stryd
Tomos, ddiolch 0 galon i'w theulu a'i
ffrindiau uwy fro' r Eeo am yr holl
anrhegion, cardiau, galwadau ffon ac
ymweliadau a dderbyniodd tra yn yr
ysbytai ae ar 01 dod adref.
Dymuna
Brenda ac Eurwyn
Griffiths, Summer Hill, ddiolch i'w
teulu, cymdogion a ffrindiau am y llu
cardlau, anrhegion a'r dymuniadau
da a dderbyniasant
ar achlysur
dathlu
eu Priodas
Arian
yn
ddiweddar.
Dymuna Carys ac Arwyn Williams,
21 Stryd Goodman, ddioleh yn fawr
iawn am y eardiau a'r anrhegion a
dderbyniasant
ar
aehlysur
genedigaeth au merch, Sian Elin.
Dioloh yn fawr iawn.
Undeb y Mamau: Pnawn dydd
Mawrth,
7 Mawrth, cynhaliwyd
cyfarfod o'r Undeb yn Festn Eglwys
St. Padarn. Mrs Dilys Phillips
gymerodd
y rhan ddefosiynol
go riadol.
Ein Rheithor, y Parchedig Philip
Hughes oedd y gwr gwadd a
chafwyd darlleniadau o'r Beibl ac fe
ganodd y Rheithor emynau newydd
i gyfeiliant ei gitar ae fe ymunodd yr
aelodau yn y canu. Mwynhawyd y
pnawn yn fawr iawn.
Dymunwyd
gwellhad buan i'r
aelodau sydd heb fod yn mwynhau
iechyd da ar hyn 0 bryd.
Diolchwyd i Mrs Nellie Morris,
Miss Kathleen Pritchard a Mrs
Edwards am y baned gan Mrs Bet
Hughes a Mrs Jean Roberts. Enillydd
y raffl oedd Mrs Clara Roberts.
Pen-blwydd:
Llongyfarchiadau
i
Hugh O'Donnell, Grove House, ar
ddathlu ei ben-blwydd yn ddeunaw
oed ar Chwefror 17eg.
Enillwyr
Clwb Ffrindiau
Ysgol
Dolbadarn am fls Mawrth - £35:
Cheryl Jones, 1 Bro Glyder, Nant
Peris (81); £25: Mr A. Jones,
Gwesty Dolbadarn (73); £15: Mrs
M. Roberts, Gilfaeh (111); £10: Mrs
G. Rudkin, Gerafon (24); £5: Mrs L.
WIlliams, Tan y Fron, Fach-wen
(182).
Ysgol Dolbadarn: Yn dllyn ymweliad
dosbarth Mrs Owen ag arddangosfa
yn yr Amgueddfa, daeth Mrs Elen
Roger Jones i roi sgwrs i'r plant am
hen ddillad. Bu Jenny Hill, Swyddog
Addysg a Chadwraeth Pare Padarn,
yn san wrth ddosbarth Mr Williams
am yr ymgais i greu amgylchedd
addas i gynnal bywyd gwyllt yn y
Parco Ymwelodd dosbarth Mr ap
Elwyn a'r gwaith trydan yn Ninorwig

Cynhaliwyd Eisteddfod lwyddiannus yn festri Capel
Coch, nos Wener, Chwefror 24. Yr oedd cynulleidfa gref
wedi dod i gefnogi'r Eisteddfod a'r beirniaid wedi eu
plesio gan safon y cystadlu. Mrs Deilwen Jones, Bethel,
oedd y beirniad cerdd a'r Prifardd Selwyn Griffith,
Penisarwaun, oedd y beirniad adrodd, gyda Mrs Glenys
Jones, Groeslon yn beirniadu'r adran lenyddol a Mrs Jane
Roberts, Uanberis, yn beirniadu'r gwaith celf. Mrs
Dyma ganlyniadau'r

Falmai
Pri ,
arweinyddion,
oedd y cytieilyd~
y Llywydd.
gefuogaeth a
cyfarfod yn c
Eisteddfod neS
diddordeb yn

Eisteddfod:

Canu dan 4: l , Iwan; 2, 8edwyr: 3. Sera.
llefllN dan 4· " Saran; 2. Iwan, 3, Bedwyr.
Canu 5·7: 1, len, 2, Carwyn, 3. Angharad a
Joseph. Llafaru 5·7: 1, Angharad, 2, Joseph;
3, Carwyn. Canu dan 8: 1, Amy; 2, Carys; 3,
Gruffudd a David llefaru dan 8: " Elln; 2,
Rhlannon; 3, Sioned, Alaw a Gruffudd. Canu
8·10' 1. Dylan; 2, Gethin lJefaN 8·10: 1 Iwan;
2, Elln: 3. Jonathan. Canu 10-12: 1. Manon. 2.
Dafydd. Uefaru 10·12. 1, Bethan Grwp llefaru
dan 8: 1, Partl Elin. Unrhyw offaryn cardd dan
'2: " Dafydd; 2, Nia; 3, Sioned. Cen Actol dan
12: Parti Sian. Canu 12·15: 1, Man, 2, Leanne;
3, Claudette ll.feN 12·15: 1, MarL Deuawd
12·15: 1, Marl a Claire. 2. Leanne 8 Claudette
CAn Wer!n 12· 15: 1. Man; 2, Claudette; 3,
leanne. Unrhyw offeryn cerdd 12 16: 1, Mari;
2. Fflon, 3, Gwawr Unawd 19·60; 1, Dilys
Williams. Unawd dros 50: 1, Wmffra. Deuawd
droa 19: 1, Mabon ac Wmftra. llefaru 15·19:
1, Erica Jones. Canu'r plano (Cwpan Coffa Miss
Williams. Summer HUll: 1, Ffion Hughes. Partl
Cardd Dant: 1, Parti'r Foel; 2, Parti Padarn.
Trlawd gwerin: 1, Part! Gareth. COr' 1, lleisiau
lliwedd Rhyddiaith dan 4: 1. Iwan, Manon,
Glesni Sioned, Bedwyr; 2, Alaw, Sara Parry.
Oonna, Eirien. Albert, Ben; 3, seran, Llion,
Janie, Gethin, Rebecca, Josh, Cal, Sara Jones,
Talfan, Angharad. 5·7: 1, Andrew; 2, Carmen,
Carwyn, Angharad; 3, lenny. Dan 8: "
Gruftudd; 2, Sioned, Elln. Rhiannon, 3 Carys,
Amy 8·10: 1, Gethin Sicn, Sarah Ann. Gwen,
Jonathan. 2, Sonia, Awen, Iwan Jones; 3,
llifon, Theron, N,a. 10·12: 1, Lona, Diana; 2,
Dafydd; 3, Caryl, Vicky, Simon, Monica,
8ethan 12-15: 1 Ffion. 2, Rachel, Man 3,
Gwawr. Gwalth lIaw dan 4: 1, Alaw Iwan, 2,
Stoned Eman, Ben; 3, Menon Janie Donna.
Talfan, 4, Angherad, Sera Parry, Glesnl, Gwion,
5·7 oed: 1. Laura. Tomes Parry, Andrew Ari<le;
2. Carwvn, Ceri; 3. Alice, Ian Wyn, Gwyn Dan
8: 1, Gruffudd, Amy 2, Rhlannon, Sioned, 3
Carys Elln. 8·10. 1, Gethin Sion, Iwan, 2
Rhiannon, Sarah, 3, Cal, Awen 10·12: 1,
Oafydd Sion, Owain, 2, Nla, Bethan, 3, Simon,
Caryl. 12·15: 1, Rachel; 2, Claire, Gwawr; 3,
Mart. 15·19: 1, Erica Jones.llinell Gol: 1, Mrs
Diana Daniel Stryd Newton:
Deeth Steddfod j'r fro eto 'Ienj
A chanu ae adrodd a gawn nl;
8ydd plantos llanb6r
Yn dlpyn 0 s6r
A'r teidiau a'r neinlau'n gwlrloni.

-

Cystadleu

a

Ffion Hughes Chwpan Coffa
Miss C. Williams, Summer Hill.

-

u
Leanne, Claudette, Claire a Mar; Wyn.
fel rhan o'u gwalth thema. Aeth rhal
o'r plant i Bias Pengwaith i ganu ae
adrodd adeg Gwyl Ddewi. Diolch I
bawb a gefogodd y disgo yn yr Ysgol
ar Fawrth 1, a'r Bingo yng Nghlwb
y Lleng Brydeinig ar Fawrth 24.
Cawsom ymweliad gan Mr Hywel
James,
Llyfrgellydd
y Sir, ac
aethpwyd a'r plant i Lyfrgell y
pentref i'w hannog i ymaelodi yno.
Yr Urdd:
Diolch
I Mrs
Nan
Humphreys am helpu'r plant efo'r
gwalth lIaw ar gyfer Eisteddfod yr

I

Urdd. Roedd dwsin 0 blant wedi bod
ynglyn a'r gwaith, set Becky Jones,
Bethan Roberts, Iwan Jones, Iwan
Morris, Fflon Parry, Gethin Pritchard,
Elin Roberts, Ceri Jones, Clifford
Jones,
Marl Harding,
Claudia
O'Donnell a Gemma Waterton. Llongyfarchiadau l'r plant hynaf am ennlll
y wo'br gyntaf yn yr Eisteddfod
Gylch. Ar Fawrth 22, daeth Jane
O'Donnell I gynnal sesiwn aerobiCS
gyda phlant hynaf yr Adran.

..LANBERIS
hard
a Mr Elwyn Jones
oedd yr
a Mrs Defina Jones a Mr Gareth Jones
lion. Mrs ElunedJones, Bae Colwyn, oedd
muna aelodau'r pwyUgor ddiolch am y
fwyd wrth ailgychwyn yr Eisteddfod. Bydd
~I
ei gynnal yn fuan i drefnu ar gyfer yr
U, ae estynnir gwahoddiad i bawb sydd a
T Eisteddfod i'r cyfarfod hwnnw.

DIOLCH

(Parhad o'r dudalen tleen)
Yn ci llythyr dywedai Marina
Kolic ei bod hi, cyn y rhyfel, yn
byw mewn lIe oedd yn ganolfan
dwristaidd
boblogaidd.
Erbyn
hyn mae hi'n byw mewn gwersyll
i ffoaduriaid gan fod ei chartref
wedi cael ei ddinistrio. Roedd
Marina wedi anfon llun ohoni ei
hun. Yn y 11un roedd penrwr 0
sanau. Mae mam a nain a
modryb Marina yn gwau'r sanau
i'w hanfon i'r Almaen a Uoegr
er mwyn ennill rhywfaint 0 arian
i brynu bwyd a llyfrau ysgol.
Croatia
yr anfonwyd
y
cerdyn
a dderbyniwyd
gan
Manon Jones, Gorwel, Gallt y
Foel, Deiniolen, hefyd. Roedd y
cerdyn wedi cae I ei anfon gan
ferch fach o'r enw Ivana Korov.
Cafodd Manon luniau 0 Ivana
a'i brawd bach Mario hefyd.
Mae Mrs Anwen Jones, mam
Manon yn bwriadu anfon llythyr
arall at Ivana cyn bo hir.
Rwsia y daeth y llythyrau a
dderbyniodd
Simon Chong 0
Lanberis, a Bleddyn Jones 0
Nant Peris. Roedd hynny braidd
yn annisgwyl
0 gofio bod y
bocsus wedi cael eu hanfon i
Bosnia a Croatia. Ond mae yna
eglurhad syml iawn. Cawsom
wybod gan Ymgyrch Plentyn y
N adohg bod rhai bocsus wedi

o

'r dan 7 oed.

o

Cyfarfod
Gweddi:
Cvnhaliwvd
cyfarfod Dydd Gweddi Byd-eang y
Chwiorvdd yn Festri Capel Coch. nos
Wener, Mawrth 2. Cymerwyd rhan
gan chwiorvdd 0 Eglwys Sant
Padarn. Jerusalem. Nant Padarn a
Chapel Coch. Cafwyd anerchiad gan
Mrs Dllvs Baylis. a'r organydd oedd
Mrs lona Jones.

o BELL

PYSGO
R YN
ENNILL Y DYDD

Simon Chong

cael eu hanfon i Romania a
Rwsia. Yn Rwsia mae'r elusen yn
cefnogi cartrefi plant mewn
llefydd fel Blon ger Chernobyl,
lIe dioddefodd
cymaint
0
ganlyniad i'r ddamwain yn yr
orsaf niwcliar, ac Ulyanovsk lle
mae tri chartref plant yn derbyn
cymorth.
0 Ulyanovsk
yr
anfonwyd y 1lythyr a gafodd
Bleddyn, ac yr oedd y bachgen a
anfonodd y llythyr yn diolch yn
gynnes
am yr anrhegion
a
dderbyniodd
ac yn awyddus i
Bleddyn ysgrifennu ato eto.
Yr oedd Uythyr Simon hefyd
yn diolch
yn fawr am yr
anrhegion,
ond gan fod y
cyfeiriad
mewn
llythrennau

Rwsieg, nid yw Simon wedi gallu
dirnad hyd yn hyn 0 ba ran 0
Rwsia y daeth y llythyr.
Mae'n dda gwybod bod y
bocsus esgidiau wedi bod 0 ryw
help
bach
i'r
plant
a 'u
derbyniodd.
Mae'r
llythyrau
syml
a ddaeth
yn 61 yn
cadarnhau gwerth yr ymdrech a
wnaed i gefnogi'r Ymgyrch.
Bydd
Ymgyrch
Plentyn
y
N adolig yn gwneud yr un peth
eto y Nadolig nesaf, ac eisoes
penderfynwyd y bydd y bocsus
yn cael eu hanfon i Bosnia,
Croatia,
Rwsia, Romania
a
Rwanda. Mae'r elusen arbennig
hon yn brysur yn yr holl wledydd
hynny trwy gydol y flwyddyn.

Ivana Korov

0

Croatia

RHODD I FRYN SEIONT

gan HUW HUGHES
Yn ystod Mehefin 1992 sylweddolodd aelodau'r
Gymdeithas Bysgota bod rhywbetb mawr o'i Ie ar
ansawdd dWr Uyn Padarn. Yr oedd lliw gwyrdd y dWr
(yr un lliw a bwrdd biliards) yn arwydd bod y dWr yn
troi yn 'eutrophic', a hynny'n golygu bod peryg i'r
torgoch ddiflannu 0 fewn ychydig flynyddoedd.
Roedd y pysgotwyr
lleol yn
gwybod bod lleihad yn nifer y
torgoch yn y llyn yn arwydd sicr
bod y dwr yn amhur. Mae hynny
yn peryglu ein holl hamgylchedd.
Bu 'n
gryn
ddirgelwch
i'r
Gymdeithas sur na fyddai trigohon
Uanberis wedi sylwi bod y llygredd
yn y llyn yn ei gwneud yn beryglus
er enghraifft i nofio ynddo.
Cadarnhawyd ofnau'r pysgotwyr gan astudiaeth a wnaed gan
Goleg y Brifysgol ym Manger, ac
aed ati gyda chymorth yr 'Anglers
Conservation Asociation' i ddwyn
achos llys yn erbyn DW"r Cymru i
geisio gorfodi'r cwmni hwnnw I
osod offer tynnu 'phosphates' o'r
dwr sy'n arllwys i afon y Bala 0
waith canhffosiaeth Llanberis.
Aeth dwy flynedd heibio cyn i'r
achos gyrraedd y Llys Sirol yng
Nghaemarfon. Agorodd yr achos
ar Fawrth 13 eleni. Er syndod
mawr) ar ddechrau'r
achos
dywedodd bargryfrcithiwr ar ran
Dwr Cyrnru bod y cwmni wedi
gosod yr offer angenrheidiol
(gwerth
degau 0 filoedd
0
bunnoedd) yn Llanbcris i lanhau'r
dwr. a satbwynt y Gymdeithas

Bysgota dyna'r ddadl wedi ei
henrnll, ac roedd y fuddugolieth yn
felys. Wrth gwrs, parhaodd yr
achos dros chwe niwrnod, er
mwyn penderfvnu a ddylid talu
iawndal am y ruwed a achoswyd i'r
pysgodfeydd. Disgwylir dyfarniad
y Barnwr ar hynny ar Fai 22ain.
Ond fe gafwyd addewid gan DWr
Cymru
y byddai
yn rheoli
arllwysiad y 'phosphates' 1 raddfa
is 0 lawer nag y gobeithiwyd ei
sicrhau dan orchymyn llys.
a ystyried popeth mae'r
rhagolygon am ddyfodol Llyn
Padam yn dda iawn. Ond wrth
edrych yn 61, prin iawn [1..1 'r
gefnogacth a gafodd y Gymdeithas
Bysgota gan y sefydliadau Ileal i
ymladd yr achos. Ond bellach
mawr obeithir y bydd pawb yo
cadw llygaid barcud ar y sefyllfa er

Cyflwynwyd siec 0 £2,000 1 Uned
,\'\ac.\1illan Ysbyry Bryn Seiont y
dydd o''r blaen gan drefnwyr
Cyngerdd GWyI Ddewi a gynhaliwyd
yn YBrifysgol ym Mangor ar Fawrth
4. Rhoddwyd £ 1,500 hefyd i'r
gwaith Ymchwil Awusng 0 fewn y
Coleg. Mae arnryw 0 bob) bro'r Eco
yn aelodau o'r corau a gymerodd ran
yn y Cyngerdd, a gyflwynwyd gan
Del Tomos, ~ant Peris. Mae Lis
Roberts, Bangor (Llanbcris gynt)
wedi bod yn cyd-drefnu 'r cyngerdd
blynyddol hwn crs un mlynedd ar

sicrhau na welir yr un peth yn

ddeg. Mae hi'n rhoir

digwydd eto. Ond beth feddyliwch
o hyn? Weill'r achos llys, ac wedi
holl addewidion DWr Cymru, mae
rhyw si bod y 'phosphate stripping'
wedi ei atal oherwydd rhyw nam
yn y gwaith. Tybed a y\v hyn yn
wir? A oes rhywun a fedr ateb?

eleni, ond mae ei chydweithwyr yn
Ialch 0 ddweud y bydd cyngerdd
eto'r flwyddyn nesaf, ar Chwefror
24, a bydd yr elw yn cael ei roi at
waith Antur Waunfawr ac Antur
Dyffryn Ogwen (Caffi Coed y
Brenin).

Lis Roberts yn cyflwyno'r siec i'r Chwaer Beryl Jones. Yn y Ilun hefyd
mee'r Nyrsus Evelyn Angel, Audrey Jones a Dylan Jones ac aelodau
o staff y Co/eg a fu'n trefnu'r Cyngerdd.

gorau iddi

I drin a thrwsio
pob math 0
beiriannau qwruo

MENAI SEWING
MACHINE CENTRE
40 Stryd Fawr
PORTHAETHWY

Ffon:
(0248) 714043

neu C'fon 674520
Edau, Nodwyddau

ac ati mewn stoc
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AMDDIFAD YN LIMBO
Rhagor 0 atgofion plentyndod yn Llanberis
gan Miss O. M. Davies, Bangor
(Yn y rhifyn dituethaf soniodd Miss Davies am ei modryb yn paratoi
'teas' i'r ymwelwyr.)
Gosodai Anti'r bwrdd i de yn
y parlwr. Roedd bwrdd mawr
'mahogani' ar ganol y llawr a
thraed pres yn fforchio allan oddi
tano. Tebot a iws arian, bara
menyn ffarm a tharten blat. Pris
y pryd oedd 1/6. Os y gofynnai
rhai am gael aros nos byddai'r
110ft ffrynt neu'r llofft ganol yn
barod. Cofiaf, fwy nag unwaith,
bod Anti, Evelyn a minnau yn
cysgu efo'n gilydd yn y llofft fach
- weithiau ar draws y gwely,
weithiau ben-wrth-droed
fel
mewn run sardines-a'n
brawd
ar y llawr. Dim ond ein tY ni
oedd yn dangos cardiau fel hyn
yn York Terrace hyd nes y
gwnaethpwyd hen wraig arall yn
weddw. Byddai un neu ddwy
wrthi'n brysur yn y rhestai arall
a oedd yn agosach at y llidiart ar
waelod y llwybr - tai 1131ond
twtiach - gan fod ganddynt wyr
i'w helpu. Nid oedd yn hawdd i'r
trydydd rhestai ymuno yn y math
yma 0 'wneud ceiniog neu ddwy'
gan nad oedd ganddynt ddrws yn
yr lard a 'W.C.' arno, ac roedd
yna dipyn 0 ffordd i lawr llwybr
yr ardd i'r cwt rwll-a-phwced!
I Ysgol Dolbadarn, dipyn 0
fIordd tu hwnt i'r Eglwys, yr aem
yn haid. Weithiau aem drwy'r
ffordd gefn, a alwem ni 'drwy'r
coed', neu ar hyd y ffordd fawr
- y Lon Bost - heibio Stesion
Wyddfa, Rhinws, Stesion Fawr,
a gwestai Dolbadarn a Padarn
Villa. Perthynai'r ddau westy i'r
un teulu ac os y byddai yno
briodas fe ddeuai'r par ifan allan
ar y balconi ac fe dywelltid llond
rhaw 0 geiniogau poeth ilawr ac
yno y byddem yn cwffio a gwthio
a gwylltio wrth ymdrechu
i
gasglu hynny a fedrem. Bu adeg,
mae'n siwr, pryd y byddai'r
bobol fawr yn cael eitha sbort
wnh weld y plant tlawd yn llosgi
eu bysedd. Cerddem ym mhob
tywydd, pan oedd haul crasboeth
yn toddi'r tar nes ei fod fel triog

du; pan chwythai rhewynt ar
draws y llyn; pan fyddai
glawogydd gerwin yn dymchwel
o gyfeiriad y Bwlch. Fwy nag
unwaith fe gyrhaeddem yr ysgol
yn hwyr gan weddio y gallem
sleifio drwy Standard IV pan na
fyddai Jabas Jos y Bos wrth ei
ddes. Ond roedd yno'n sefyll yn
aml gan guchio dros ei sbectol ac
yn bytheirio drwy ei fwstash 'The Blaen Ddallot' fel y galwai
ef ni. Gwylltiodd a bu'n rhaid i
ni sefyll mewn llinellau gan ddal
ein dwylo allan i dderbyn y
gansen ar ein dwylo tyner. Gallaf
dcirnlor
llosgi hwnnw hyd
heddiw.
Ond teimlwn
i yr
anghyfiawnder yn fwy na'r been
a'r gwarth gan fy mod yn dioddef
yn aro 0 losg-eira ar un 0 fysedd
cy nhraed a hynny yn gwneud
cerdded yn boenus ac araf.
Cofiafy byddid yn ceisio gwella'r
llosg-eira drwy roi eli amo a
elwid
yn
'Sambuc'
neu
'Snowfire '; dywedodd rhywun y
byddai'n gwella pe curid y bys a
dail pigog coeden celyn!
Yr unig beth a gofiaf am
ddosbarth y babanod yw ein bod
yn eistedd 0 gwmpas bwrdd yn
plethu raffia coch a gwyrdd i
wneud mat crwn. Roeddem wrth
ein bodd efo'r athrawes a rhedem
am y cyntaf tuag ati i gael cario
ei bag. Ni ddaeth yn 01 i'r ysgol
un tro a chlywsom ei bod wedi
marw o'r diciau. Pan euthum i'r
ysgol fawr ac i Standard I roedd
yn rhaid eistedd mewn desgiau
hirion. Roedd map mawr o'r byd
ar y wal a model 0 bentre canoloesol yn y gongl. Gan mai
Saesneg oedd iaith swyddogol
addysg fe gynhelid y gwersi yn
Saesneg,
ac yn Saesneg
y
byddai'r
athrawon
yn ein
dwrdio. Pan oeddynt yn teirnlo'n
glen fe droent i'r Gymraeg.
Mcwo gwers ar y PIa Du
rnentrais ddweud rnai 'dyn du
wedi marw' oedd y 'Black

OSMOND SHAW
DEINIOLEN

Y STORFA
LLANRUG

GWERTHU
- TRWSIO

* Teledu

* Fideo

* Offer Trydan
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(Richard a Meirwen
Williams)

Ffon: C'ton 672790
Ar agor bob dydd
0' r wythnos

at eich

Gwasanaeth

gwasanaeth
Nid ees unrhyw dol am

Ff6n 24 awr
LLANBER1S 870545

ddanfon archeb I'ch
cartref yn ardal Llanrug

Death', gan gofio brodorion yr
India!
Gan fy mod yn ymgodymu'n
dda a gwaith ysgol cefais bontio
dosbarth dau a mynd ymlaen i
Standard III lIe y teymasai Miss
Huws twmplen 0 ddynes
bochgoch, a llais fel utgorn
ganddi pan fyddai'n flin ond a
oedd fel mam i ni oIl. Roedd yn
byw yn Uanbabo a deuai i'r
ysgol bob dydd ar foto-beic,
wedi'i gwisgo rhag y gwynt
mewn COta chap lIedr a 'goggles'
mawr dros ei llygaid! Yn amI
iawn byddai'r
peiriant wedi
nogio cyn amser mynd adre gan
greu hwyl i'r gweision fferm, a
safent wrth yr Efail gerllaw, a'r
bechgyn wrth eu bodd yn cael eu
hannog i wthio'r peiriant gan
fustachu a rhedeg ar eu coesau
meinion i geisio rhoi sbid iddo!
Yna
byddai
bloeddio
gorfoleddus
wrth weld Miss
Huws ar ei march haearn yn
diflannu i lawr Stryd Capel
Coch.
Honglad 0 stafell hir oedd
Standard ill a dau ddrws yn agor
iddi. Trwy'r drysau hyn yr oedd
yn rhaid i bawb fynd allan i'r
iard, i'r closeti, neu i gael joch 0
ddwr o'r unig dap oedd y ru
allan. Yr oedd tan glo yno wrth
gwrs, fel ym mhob ystafell, ond
hon oedd yr ystafell mwyaf
drafftiog a dim ond y rhai a
eisteddai yn y rhes flaen a
deimlai unrhyw wres. Weithiau
byddai Miss Huws yn ein cael i
sefyll a chwifio'n breichiau i fyny
ac ar led i'r cadw'n gynnes. Un
wers a gofiaf oedd gweld Miss
Huws yn Ilenwi powlen pibellglai wen a llwch glo a'i sodro
rhwng barrau'r grat i lygad eiriad
y tan a chyn hir fe ddeuai mwg
gwyn allan 0 goesyn y bib ell ac
yna fe oleuid sbilsen a'i gosod yn
y mwg nes cafwyd fflam - dyna
fel y gwnaed y golau 'gas' a
welem yn lampau'r strydoedd.
Nid oedd nwy na thrydan wedi
cyrraedd ein rhan ni o'r pentre yr
adeg honno.
Un tro soniodd Miss Huws
wrthym ei bod yn bosib i ni
ymuno a math 0 glwb - tebyg
i'r 'Bandofhope' yr aem iddo yn
y Church House ganol wythnos
- i blant dros Gymru i gyd. Os

deuem a swllt i'r ysgol fe gaem
fathodyn i'w roi yn ein cotiau ac
fe fyddem yn aelodau 0 Urdd
Gobaith Cymru. Teimlais yn isel
gan na allwn fynd adref i ofyn i
Anti i sbario swIlt yr un i'r tri
ohonom. Smaliais fod yn ddi-hid
ond
yn ddistaw
bach
fe
eiddigeddwn
wrth y plant a
wisgai'r bathodyn ac a ddeuai i'r
ysgol mewn dillad coch a
gwyrdd. Ond fe gefais ifathodyn.
Daeth math 0 garafan i aros yn
Llirbant ac fe'n gwahoddwyd ni
y plant i ddysgu canu ac yna
caem fathodyn. Cofiaf y ddwy
gan heddiw; er bod pob gair yn
ddealladwy ar ei ben ei hun nid
oeddwn yn deall eu hystyr, ond
roedd yr alawon yn sionc ac
ysgafn:
I am the door, I am the door.
By me if anyone enters in,
He shall be saved, he shall be saved
He shall be saved.
Everlasting life is free
Everlasting life is free
Simply by believing in the Word of God
Everlasting life is free.

GWELY
LLYN

Lake View
Hotel
LLANBERIS
870422
Prydau Arbennig
ar gyfer partion
Byddai perchnogion
a staff y gwesty yn
falch o'ch croesawu
ar gyfer dathliadau
o bob math.

LLANBERIS
Mae'r gwesty yn darparu ar gyfer Priodasau,
Partion, Dathliadau ac Achlysuron Arbennig
Cyfleusterau Cynhadleddau a Phwyllgorau
Bwydlen Bar a Chinio Oydd Sui

Cwrw Felin Foel

Ffon: Llanberis 870253

CWM-Y-GLO
Mrs Iris Rowlands.

Glanrafon. FfOn: 872275

Camera yng ngofal Gwyndaf Hughes, Glasgoed, Llanrug. FfOn: 677263
Cydymdeimlad:

Estynnwn
ein
cvdvrndelrnlad dwysaf i Mr a Mrs
Elfed Parry, Glandwr , yn eu
profedigaeth lem 0 golli chwaer. sef
Gaynor Owen, Llanrug; hefyd i Mr a
Mrs Maldwyn Hughes, 2 Bryn Gro,
o golli nith.
Estynnwn
ein cydymdeimlad
hefyd i'r Dr John Wase a'r plant,
Ty'n Maes, yn eu profedigaeth lem
o golli priod a mam yn frawychus 0
sydyn trwy ddamwain modur.'
Undeb y Mamau: Gweinyddwyd y
Cymun Bendigaid gan y Parchg Philip
Hughes yn Hafan Elan, Llanrug, ar
nos Lun, 6 Mawrth.
Ar 61 y
gwasanaeth trafodwyd rhai matenon
gan Mrs M. Latham. Derbyniwyd
ymddiheuriadau
oddi wrth Mrs
Taylor, Mrs Craven, Mrs O. Jones a
Mrs D. Jones. Llongyfarchwyd Mrs
Taylor ar enedigaeth ei wyres fach
gyntaf. Yn gofalu am y lIuniaeth
roedd Mrs Latham a Mrs K. Jones a
dlolchwyd
iddynt gan Mrs G.
Roberts. Hhoddwvdv raffl gan Mrs
Taylor a Mrs Edwards ac fe'i
hanillwyd gan Mrs W. Jones a Mrs
Marjorie Roberts. Bydd y cyfarfod
nesaf ar nos Lun, Ebrill 3.
Newyddlon o'r Ysgol: Cawsom
brynhawn hynod 0 ddifyr yng
nghwmni Mr Gwilym Roberts 0
Gaernarfon yn sOn am el daith i wlad
Bosnia y lIynedd. Dangosodd sleidiau
diddorol iawn a dynnwyd yn ystod
ai ymweliad. Bydd Mr Roberts yn

dychwelyd i Bosnia y mis nesaf y tro hwn mewn ambiwlans fydd yn
cario nwyddau meddygol i ysbyty
yno.
Cyflwynwyd
casgliad
sylweddol iawn 0 nwyddau iddo gan
blant yr Ysgol. Diolch i chwi rieni a
chyfaillion am gefnogi ymgyrch
glodwiw Mr Roberts. Dymuwn bob
bendith iddo ar ei daith unwaith eto.
Llongyfarchiadau i Mrs Catherine
Jones, ain cynorthwywraig
yn y
gegin, ar ai IIwyddiant yn y cwrs
'Hylendid yn y Gegin'.
Cynhaliwyd
'Noson 0 Hwyl'
arbennig
0
Iwyddiannus
yn
ddiwaddar. Mrs Menna Williams,
Llanrug, oedd arweinydd hwyliog y
noson. Arddangoswyd
gan Mrs
Helen Jones, cymorth cyntaf; Mrs
Bethanne Williams, dawns stepio;
Mrs Jennifer Thomas, plalthu gwallt;
Mr Wavell Roberts, plethu selsig; a
Mr Gwyndaf
Hughes, sgiliau
ttotoqrattr. Diolch i bawb gymerodd
ran yn ceisio eu hefelychu. Diolch
hefyd i bawb gyfrannodd at y rafflau
a chefnogi'r noson ae i bwyllgor
Rhieni ac Athrawon am drefnu'r
gweithgareddau.
Fel rhan o'r gwaith thema, aeth
dosbarth y babanod i arddangosfa
hen bethau yn yr Oriel yn Llanberis
ae yna aethant ar daith i mewn i'r
mynydd i weld gwaith trydan
Dinorwig. Ydy, mae pethau wedi
newidl
I Lanystumdwy yr aeth yr Adran
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Plant yr Ysgol Feithrin a', oen bach.
lau ac yn 01 i'r gorffennol. Gwisgai
pawb mewn dillad 0 gyfnod oes
Fictoria. Treuliwyd diwrnod difyr yn
ymweld a'r Amgueddfa. Cawsant
wersi yn yr hen ystafell ddosbarth
yno - lie roed y 'Wels Not' ar waith.
Yna draw i fwthyn Highgate cartref Lloyd George. Gwneud
erempog yno a ehyn dychwelyd
adref bu'r plant yn 'clapio' am wyau.
Bu Miss lona Vaughan 0 Goleg

BRYNREFAIL
I Mrs Lowri Prys Roberts-Williams, Godre'r Coed. 870580'
Camera yng ngofal Gwyndaf Hughes, Glasgoed, Llanrug. Ffc5n: 677263
Marwolaeth: Gyda gofid y daeth y
newydd
trist
am farwolaeth
ddisymwth Mr john Orwig Jones, 2
Ffrwd Madog, ar Chwefror 22aln.
Roedd
yn
gymeriad
hynod
gymeradwy yn yr ardal, yn lIednals
a pharchus ei ymarweddiad ae yn
meddu ar ddewrder arbennig yn
wyneb afieehyd am rai blynyddoedd.
Roedd yn aelod ffyddlon 0 Eglwys
M.C. Brynrefail a'r ffyddlondeb
hwnnw yn un nodedig. Bydd bwlch
enfawr ar ei 01 yn nosbarth yr
oedolion yn yr Ysgol Sui lie bu'n
rhannu ei brofiadau a'i fyfyrdodau a
mynagi ei ffydd gadarn. Bu'r
gwasanaeth angladdol yng Nghapel
M.C. Brynrefail dan arweiniad y
Parehg D. John Pritchard, Llanberis,
ae yn dilyn yn Amlosgfa Bangor.
Talwyd teyrnged gan Mr Richard W.
Evans, Ty'n Buarth. Cydymdeimlir
yn ddwys a'r 011 o'i ehwiorydd, yn
arbennig Mrs Jennie A. Roberts, y
bu'n rhannu aelwyd
hi am
flynyddoedd maith ac a'r holl neiaint
a nithoedd yn eu plith Mrs Bethan
Lambert a Mrs Elerl Nixon a oedd yn
agos lawn ato.
Diolch: Dymuna teulu y diweddar
John Orwig Jones, 2 Ffrwd Madog,
ddatgan
eu diolch
am bob
caredigrwydd a chydymdeimlad a
ddangoswyd
iddynt
yn
eu
profedigaeth sydyn 0 golli brawd ac
ewythr annwyl. Diolch am y cardiau,
galwadau ff6n ae ymweliadau
personol gan y teulu, ffrindiau a
chymdogion sydd yn rhy niferus i'w
hateb. Diolch hefyd am yr arian a
dderbyniwyd sydd yn £450 i' w
rhannu
rhwng
Eglwys
M. C.
Brynrefail a Meddygfa Llanberis.
Dioleh ifr ddwy chwaer, Eirianwen ae
Euronwy am eu cymorth yn y
cartref; J Richard W. Evans a Lowri
P. Roberts
Williams
am eu
teyrngedau ac am y gwasanaeth
wrth yr organ. Diolch arbennig i L.
J. Roberts am ei gludiant yn 01 a

a

Plant yr Ysgol yn osrteoi'r

nwyddau ar gyfer Mr Gwilym Roberts,

GERAINT
o EN
Gosodwr
carpedi a phob
math 0 loriau
Cil-y-Mynydd

WAUNFAWR
Ffon: Waunfawr

650552

Hotel
It RestoUflOrlt
Llanberis 870203
Ar agor trwy'r flwyddyn ar
gyfer priodasau, dathliadau
bedydd, pen-blwydd a pnob
acniysur arnennig arall.
Gallwn drefnu adloniant disgo a. y. y.b.
Bwydlen Bar a Restaurant
Cinio Dydd Sui

Menai gyda ni ar brofiad gwaith.
Carem ddiolch iddi am ei gwaith yn
nosbarth y babanod. Mae ei bryd ar
fynd i nyrsio a gobeithio yn wir y
calff ei dymuniad. Pob hwyl lona.
Enillydd Clwb yr Ysgol am fis
Chwefror oedd Mr Ted Roberts, Bod
Gwilym, Cwm-y-glo, gyda'r ail wobr
yn mynd i Mrs Marjorie Smith, Bro
Rhyddallt, Llanrug.

blaen I'r ysbyty a'i help bob amser;
i'r Parchg D. John Pritchard am ei
wasanaeth ddydd yr angladd a hefyd
Mr Myrddin Pritchard a Gwynfor
Jones am eu trefniant trylwyr.
Eglwys M.C. Brynrefail: Bydd yr
oedfaon Sabothol fel a ganlyn yn
ystod mis Ebrill:
2 Parehg
Elwyn
Edwards,
Caernarfon (5.30).
9 Parchg R. Gwilym Hughes,
Caernarfon (10).
16 Mr Tom Herbert, Penygroes (10).
23 Mr J. O. Roberts, Bethesda
(5.30).
30 Parchg Alwyn Roberts, Tre-garth
(10).
Cynhelir yr Ysgol SI ar Ebrill 2, 9,
a 30 am 2 o'r gloch.
Nos lau, Ebrill 6, bydd eyfarfod
eyntaf y tymor 0 Gymdeithas y
Chwiorydd yn y Festri am 7 o'r
gloch. Y wraig wadd am y noson
fydd Mrs Margaret Cvnf Griffith,
Deiniolen.
Nos Sui, Ebrill 23, trefnir rihyrsal
ar gyfer Cymanfa Ysgolion Sui
Dosbarth Padarn am 6.45 o'r gloeh
yng Nghapel M.C. Brynrefail. Yr
arweinydd
fydd Mrs Lowri P.
Roberts Williams a'r organydd Mr
Gareth Jones.
Sefydliad y Merched: Cyfarfu'r
gangen leol yn y Festri, nos Lun,
Mawrth 20. Roedd y noson dan ofal
y lIywydd, Mrs Pat Jones yn paratoi
a choginio pryd tri chwrs a chafodd
pawb oedd yn bresennol flasu 0' r
wledd. Diolehwyd iddi hi ac i Mrs
Jennie Hughes, Mrs Jennie Roberts,
Mrs Caol Houston a Mrs Eleanor
Williams a baratodd y baned gan Mrs
Eirlys Williams. Rhoddwyd gwobr y
rnrs gan Mrs Gwenllian Edwards ac
fe'j henillwyd gan Mrs Pat Jones.
Bydd y cyfarfod nesaf ar Ebrill 10,
wythnso ynghynt nag arfar, pryd y
disgwylir Mr Derec Owen 0 Lanfairpwll i roi sgwrs ar 'Whilmentan'.
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BETHEL
Geraint Elis, Cilgeran. Ff6n: Felinheli 670726

Camera yng ngofal Richard ll. Jones, 5 Y OdO!. FfOn: (0248) 670115
Diolch: Dymuna Jenkin Morgan
Griffiths, Llwyn Eithin, ddiolch yn
ddiffuant iawn am yr holl gardiau,
galwadau
ff6n,
rhoddion,
ymweliadau
a
llvthvrau
a
dderbyniodd
gan gyfeillion
a
chydnabod yn ystod y ddau gyfnod
y bu yn Ysbyty Gwynedd ac wedi
iddo ddod adref. Diolch yn fawr i
bawb.
Yr Urdd: Daeth IIwyddiant eto i
aelodau'r gangen leol ar derfyn dwy
Eisteddfod Cyleh yn ddiweddar.
Daeth parti lIefaru 0 dan 15 oed yn
gyntaf,
ae am y bedwaredd
flwyddyn yn olynol enillwyd y darian
i adrannau pentref gan gangen
Bethel, ond yn ei rhannu eleni gyda
adran bentref Waunfawr.
Yn yr Eisteddfod 0 dan 12 oed
daeth tair cystadleuaeth i'r brig, set
y grwp dawnsio creadigol; Gwenno
Thomas, canu; a Gwenan Heledd
Jones, ffliwt.
Bydd rhain yn
cynrychioli'r gangen yn yr Eisteddfod
Sir ddiwedd y mis. lleolwyd cor yr
adran yn all a Lois Hughes yn
drydydd am ganu a lIefaru 0 dan 10
oed. Trydydd hefyd oedd dau grwp
dawnsio gwerin a grwp yr ymgom.
Yn Eisteddfod Sir yr Aelwydydd
daeth y parti lIefaru 14-25 oed yn
gyntaf, ac fe fyddant yn mynd
ymlaen i'r Genedlaethol ym Mro'r
Preseli ym mis Mehefin. Ail oedd
hanes y parti canu dan 19 oed, ac
Aelwyd Bethel yn drydydd, ar
ddiwedd y dydd.
Aelwyd yr Urdd: Unwaith eto mae

aelodau'r Aelwyd wedi bod yn
IIwyddiannus. Y tro hwn cymerwyd
rhan gan bedwar aelod mewn
cystadleuaeth Cwis Urdd 2000, gan
gyrraedd y rownd derfynol sydd i'w
chynnal yn Aberystwyth
y mis
nesaf. Aelodau'r tim yw Bethan
Williams, llinos Mair Williams, Anest
Williams a Meilyr Emrys. Mae pump
tim yn mynd ymlaen i'r rownd
derfynol, a thri ohonynt 0 Sir Eryri,
sef Bethel, Caernarfon a llandwrog.
Clwb 200 y Neuadd: Enillwyr mis
Chwefror oedd £20: Nia Griffiths,
Glan Dwr (197); £10: Richard Parry,
4 Rhos-Ian (34); £5 yr un i Gwyneth
Price, Llys Gwynt (94); Gwyneth
Jones, Y Fachell (72); Rachel E.
Hughes, Coed Bolyn (122); Collwyn
Williams, Elan (101); Mabel Jones,
Eithlnog (111); Jean Williams, Pen
Lon (2); Bessie Ellis, 1S Cremlyn
(24); a Goronwy Jones, Glan Gors
(8). Dioleh i bawb am eu eefnogaeth.
Yr Ysgol: Pnawn dydd Mawrth, 1
Mawrth, daeth Clwb Bro Bethel i'r
ysgol i ddathlu Gwyl Ddewi efo'r
plant. I ddechrau cafwyd eitemau 0
ganu, adrodd ac actio gan y
dosbarthiadau yn eu tro. Wedyn
cafwyd te blasus wedi el baratoi a'j
weini gan blant blwyddyn
6.
Diolchwyd i'r plant gan y Parchg
Gwynfor Williams.
Nos Lun, 20 Mawrth, trefnwyd
noson
addysgiadol
gan
y
Gymdeithas Rhieni ac Athrawon
gyda Mrs Margaret Robertson, yr
ymgynghorydd gwyddoniaeth. Er

mai siomedig iawn oedd ymateb y
rhieni i'r noson cafadd y rhai oedd yn
bresennol gyfle i rannu rhal 0' r
profiadau gwyddonol a gaiff eu plant
yn yr ysgol.
Marched y Wawr: Dathlwyd Gwyl
Ddewi y gangsn yng Ngwesty
Victoria, Llanberis, ar nos Fercher,
Mawrth 8. Y gwr gwadd oedd Mr
Geraint Lloyd Owen, Y Bontnewydd,
a chafwyd amser pleserus iawn yn
ei gwmni yn trafod barddoniaeth.
Diolchwyd iddo gan J§n Roberts.
Enillwyd y raffl gan Glenys Griffiths
a Rita Williams.
Bu nifer o'r aelodau yn ehwarae

bowlio deg yn llandudno. Trefnwyd
y noson gan ranbarth Arfon o'r
pwyllgor chwaraeon. Nid oedd
bowlwyr blaengar ymysg chwaraewyr Bethel, er fad ambell un yn well
na'r lIeill. Gwell peidio enwi - er fod
ambell un angen dwy law i god;'r bel!
Dialch i Jan a'r pwyllgor am drefnu
noson mor hwyliog.
Y Gymdelthas: Nos Fawrth, 14
Mawrth, daeth tvrnor y gaeaf y
Gymdeithas i ben gyda swper Gwyl
Ddewi yn Nhy Golchi. Cafwyd noson
ddifyr iawn yng nghwmni y gwr
gwadd, Mr T. Gwynn Jones.

DINORWIG
Gtyn Tomos, Pen y Bwlch, Ff6n: 870576
Pen-blwydd Hapus: Llongyfarch- d, Cofiwch ddod a'ch beiro gyda chwi.
iadau mawr i Miss Florrie Davies, 3
Bydd gwobrau ariannol i'r enillwyr.
Bro Elidir, ar ddathlu ei phen-blwydd
Beth am ddod draw am dipyn 0
yn 80 yn diweddar. Gobeithio i chwi
hwyl.
gael diwrnod wrth eich bodd.
Dlolchiadau: Dymuna Florrie Davies,
Byd·eang y Chwiorydd: Ar y 3ydd 0
3 Bro l:lidir, ddiolch 0 galon j'w
Fawrth cyhaliwyd cyfarfod Gweddi
chymdogion, perthnasau a'i ffrindiau
8yd-eang
y Chwiorvdd
yn y
am y blodau a'r anrhegion hardd a
Ganolfan. Y gyfeilyddes oedd Mrs
dderbyniodd ar ddathlu ei phenDilys Williams a chymerwyd rhan
blwydd yn 80 yn ddiweddar. Diolch
gan nifer 0 aelodau yr enwadau lIeol. yn fawr iawn i bawb.
Ar ddiwedd y gwasanaeth gwnaed
Etholladau Uaof: CynhelJretholiadau
easgliad 0 £14.
y Cynghorau Unedig newydd ar
Bingo Teulu: Ar nos Fercher, Ebrill
ddydd lau, Mai 4ydd. Mae Glyn
Sed, am 7 yn y Ganolfan, bwnedir
Tomos wedi rhoi ei enw ymlaen fel
cynnal Bingo Teulu. Mae'r noson
ymgeisydd ar gyter gwasanaethu fel
yma yn ddilyniant
i'r noson
Cynghorydd ar Gyngor Cymuned
Iwyddiannus honno a gynhaliwyd ar llanddeiniolen dros ardal Dinorwig.
ddechrau mis Chwefror. Fe ddylai
Pasg Da: A nmnau ar drothwy Gwyl
fod yn noson lIawn hwyl ar gyfer y yr Atqvfodrad, dymunwn Pasg Da i
teulu cyfan. Bydd y pris mynediad yn
bob un ohonoch.
20c i bawb ac fe godir 50c am Iyfr.

SlOP GREFFATU
A CHAFFI ANTUR

WAUNFAWR

8asgedi Blodau Sych * Siwtni
Jams * Briwgig * Siampw,
Clustogau * Ewyn 8addon
Olewon Aromatherapi
Teganau Meddal * Mobiles Pren
Ar agor LLUN

GWENER 9 a.m. - 4 p.m.

Ae/odau tim cwis yr Ae/wyd.

GORSAF BETROL

DEINIOLEN.
Fton: Llanberis 871521
Ar agar 7 a.m. - 9 p.m. bob diwrnod
Petrol Disel Nwy Calor. Gto
Cylchgronnau • Papurau Newydd
Cardiau Penblwydd • Wyau
Nwyddau Graser. Melysion
eyfle i ennill £10 bob wythnos i bawb sy'n prynu petrol
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YSGWAR

LLANRUG

J.M.
JONES

Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol
Cerrig 0 bob
A'I FEIBION
math ar gael
GWAITH
CERRIG
BEDDAU

Fton:

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

LLANRUG
Eryl Roberts. 3 Bryn Moelyn. FfOn; 675384.
Camera yng ng01al Gwyndaf

Hughes, Glasgoed.

Canolfan Gymdeithasol: Cynhaliwyd
Nason Goffi yn neuadd yr Ysgol
Gynradd ar nos lau, Mawrth 16. i
godi arian tuag at Gronta'r Ganolfan.
Bu'n noson hynod Iwyddiannus, a
ehasglwyd swm 0 bron i £300.
Dymuna'r pwyllgor ddioleh i bawb a
gytrannodd mewn unrhyw fodd tuag
at Iwyddiant y noson. Enillwyr y raffl
oedd Carne Owen (boes bisgedi)
Morfudd Roberts (boes bwyd), Ceri
Williams (boes nwyddau), Mrs Pugh
(sioeled), Alwena Jones (sloeled),
Janet Sease (bisgedi) a Gwenlli Pugh
(toiletries) .
Yn
anffodus,
oherwydd
amgylehiadau, ni allai swyddog o'r
Loteri Genedlaethol gyfarfod
ehynryehiolwyr y gwahanol fudiadau
yn ystod mis Mawrth. Bydd dyddiad
aralt yn eael ei drefnu, a rhoir
gwybod i bawb ymlaen lIaw o'r
trefniadau.
Fel rhan 0 ymdreeh Capel y Rhos
tuag at Gronfs'r Ganolfan, eynhelir
Te Cymreig yn y Festri rhwng dau a
phedwar o'r gloeh pnawn dydd
Mercher, Ebrill 1geg. Doweh draw
am baned a sgwrs. Mae eyfeillion yn
barod i'eh eludo os bydd angen.
Cysylltweh
swyddogion y Capel.
Y pris mynediad fydd £ 1.
Bydd eyfarfod nesaf y Pwyllgor
Codi Arian yn eyfarfod
yn Y
Sefydliad Coffa am 7.30, nos
Ferch.er, 12 Ebrill. Unwaith eto
erfynnir ar i bawb sydd diddordeb
un ai I fynyehu'r cyfarfod neu
gysylltu
Dafydd
Whiteside
Thomas, Bron y Nant, Llanrug
(01286) 673515.
Gwaeledd: Dymunladau gorau I Mr
a Mrs John Griffith Jones, 12 Hafan
Elan, wedi i'r ddau fod yn wael yn
yr ysbyty. Bu Mr Jones yn Ysbyty
Gwynedd am saith wythnos ae yn
awr adref yng ngofal ei wraig.
Dymunwn well had IIwyr a buan I'r
ddau.
Dymunwn wellad buan hefyd i Mrs
Williams, Penterfyn, sydd ar hyn 0
bryd yn Ysbyty Gwynedd.
Llongyfarchiadau
i Mrs Sally
Thomas,
Ffordd yr Orsaf, ar
gyrraedd el 90 oed ar yr 8fed 0
Fawrth; a Mrs Jones Evans, Hafan
Elan, ar ddathlu ei phen-blwydd
hithau yn 90 oed ar yr 21 ain 0
Fawrth. Beth yw'r gyfrinaeh i edrych
mor dda?
Cydymdeimlwn a Mr Merfyn Owen,

a

a

a

a

Ffon: 677263

Lliwadd, Ffordd Glanmoelyn, Linda
a Dafydd, yn eu profedigaeth fawr
o golll Gaynor mor sydyn ar
ddechrau'r mis. Bu Gaynor yn wael
am flynyddoedd ond roedd bob
amser gyda gwen a diddordeb mawr
ym mhopeth yn y pentref. Bydd
coiled fawr i'r teulu i gyd ar ei hal.
Ymddiheuriad: Yn y rhifyn diwethaf
o'r Eco fa longyfarchwyd
Mrs
Myfanwy Jones, 22 Hafan Elan,
Llanrug, ar ddathlu ei phen-blwydd
yn 85 oed - ond ymddiheurwn am
dynnu dang mlynedd oddi ar ei
hoed ran gan mai 95 oed yw Mrs
Jones.
Marched y Wawr: Nos Fawrth, 13
Mawrth, aeth nifer 0 aelodau i
ddathlu Gwyl Ddewi yng Ngwesty'r
Newborough, Y Bontnawydd. Yr
oedd pawb wedl mwynhau'r
lIuniaeth a diolchir i Mary Roberts am
wneud y trefniadau.
Dosbarthwyd
tocynnau
raffl
Rhanbarth Arfon a gofynnir yn
garedig am I chwi anfon y bonion a'r
arran I Mary Roberts erbyn rrus Mai.
Gwnaed elw 0 £250 yng nghaffi'r
Eisteddfod
yr Urdd yn Ysgol
Brynrefail. Diolchir i bawb am y
cyfraniadau ac i bawb fu'n helpu ar
y diwrnod.
Ar 4 Ebrill bydd y gangen yn
ymweld SlOPCae Coch, Llanberis,
rhwng
7.15
a 7.30.
Ceir
arddangosfa ynghyd
phaned a
thersen gri. Cofiwch mai'r dydd
Mawrth cyntaf fydd hwn ac nid yr
ail ddydd Mawrth arferol.
Deelhr fod nifer o'r aelodau wedi
bod yn wael ac anfonwn ein cofion
annwylaf atoeh i gyd.
Ysgol
Gynradd:
Cynhaliwyd
Eisteddfod Cyleh yr Urdd yn Ysgol
Brynrefail a bu cystadlu brwd. Dyma
rai o'r canlvruadau - Car yn
drydydd; Parti Deulais yn drydydd;
Parti Cerdd Dant yn ail; Parti Unsain
yn gyntaf; Sioned Wyn Jones yn
drydydd ar yr Unawd Alaw Werin ac
ar
yr
Unawd
10-12
oed.
Llongyfarchiadau hefyd i'r partion
dawnsio gwerin a gafodd Iwyddiant
yn Eisteddfod Dawns yr Urdd. Daeth
y rhal dan 10 yn gyntaf ac ail; ae 0
dan 12 yn ail.
Bu blwyddyn 1 a 2 ar ymweliad ag
Amgueddfa
Lloyd George yn
Llanystumdwy.
Profwyd bias ar
fywyd ysgol oes Fietoria, a chafodd
y plant gyfle hefyd i wneud crempog.

a

a

Yn ogystal cafwyd gweithdy i
wneud 'clapiau' 0 bren, fel yn yr hen
amser i ddathlu'r Pasg.
Daeth dau gynrychiolydd
0
bapurau'r Herald, Caernarfon, sef y
gohebydd Tudur Huws Jones a'r
tynnwr lIuniau Arwyn Roberts at
blwvddvn 5 a 6 i egluro'u gwaith.
Daeth Nyrs Betty Parry i ddisgrifio
i blwyddyn 5 a 6 sut mae'r glust a'r
clyw yn gweithio, a dangos y
gwahanol arbrofion safonol ar gyfer
y lIygad a'r glust.
Bu John Huw Huws yn ymweld a
blwyddyn 1 a 2 i son am ei
blentyndod ef yn yr ysgol yn
Rhostryfan. Mwynhaodd y plant y
sgwrs. Diolchwyd iddo gan Sofie.
Enillwyr Clwb 100 mis Mawrth
oedd - £30: Rhodri Williams; £15:
Gareth Eifion Jones; £ 10: Mari
Williams; £5: Sharon Blanchard; £4:
John Owen.

E
Il AM
Glanffrwd

DEINIOLEN
Llanberis 870484

* 8ysiau 0 12 i 53 sedd

* Teithiau Lleol a Thramor
* Gwaith Contract
* Telerau arbennig i
bensiynwyr, mytyrwyr a
phlant ysgol

Diolchiadau
Dymuna Mr a Mrs John Griffith
Jones, 12 Hafan Elan, ddiolch 0
galon i bawb am eu caredigrwydd
tuag atynt yn ystod y cyfnod y bu'r
ddau yn yr vsbvtv ac ar 01 iddynt
ddod adref.
Dymuna Mrs Bet Jones, Lyndale,
ddioleh j bawb a gefnogodd y Noson
Goffi a gynhaliwyd yn Hafan Elan yn
ddiweddar. Diolch i'r rhai a roddodd
help lIaw gyda'r coffi, stondinau a
gwerthu raft!. Gwnaed elw 0 £168
ar gyfer prynu lIestri i Fenter
Fach-wen.

Cefnogwch
•
eln
Hysbysebwyr

W.J.GRIFFITH
PLYMAR A GOSODWR
GWRES CANOLOG

Pant Tlrlon, Llanrug
Ff6n: Caernarfon 673248

Gosodwyr
(l0RC,
Nwy
Cofrestredig
"'V,r
~
~Q
C org.·
IIV SAF £. y..!f.
Aelod o'r
Association of
Mechanical
Services
Contractors

Dim un dasg rny fychan
Dim un dasg rhy tawr

,
LLANBERIS
Ff6n 871278
PERCHNOGION: DANNY A NERYS ROBERTS

LLE DA I WLEDDA
Beth am Fwffe Enwog Nerys (rhwng 20 - 70)
i ddathlu pen-blwydd neu ben-blwydd priodas
Part'ion rhwng 20 a 40. Ffoniwch am fanylion.

Cofiwch am nosweithiau arbennig y Bistro nos Wener olaf bob mis

FfOn:870202 a 870272
TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU
GWASANAETH TACSI
15
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gan Y G-walch
Vaeth
Gaucho
De America
i
fodolaetb
pan
ddechreuwyd
rneddianu'r tir oddiar yr Indiaid
brodorol yn yr Arianin ac Uruguay,

(enw yn go)ygu, Afon yr Adar).
Treiddiodd
minteioedd
0
anturiaethwyr
0 borthladdoedd
yr
arfordir Dwyreiniol i'r fewnwlad.
Casgliad 0 ddihyrod oedd y rhain
am y rhan fwyaf, wedi diane 0
garchar neu oddiar y llongau, yo
gymysg a rhai caethweision. Y n y
cyflwr hwnnw doedd ganddynr fawr
i'w golli drwy fentro eu ffawd yo
erbyn ffymygrwydd yr Indiaid a'r
tirwedd gwyllt o'u cwmpas.
Roeddent fodd bynnag yn wydn a
dyfeisgar, a buan yr oeddent wedi
manteisio ar gyfle i oroesi drwy
ddefnyddio'r
adnoddau naturiol a
oedd ar gael yn ffurf y ceffylau a'r
gwartheg gwylltion a oeddent yn
britho'r peithiau mesul y miloedd.
Roedd rhain yn rhoddi iddynt gig a
chrwyn a chyrn, a moddion i syrnud
o gwmpas y wlad. 0 ganlyniad i
orfodaeth, daeth y dynion yma yn
feistr i ar drin anifeiliaid,
ac
oddiwrthynt yr oeddent yn cael y
rhan fwyaf o'u hanghenion; bwyd a
dillad, esgidiau a nwyddau lledr ar
gyfer eu ceffylau, a datblygasant yn
farchogion byd enwog fel y Cossacks.
Eu prif arf ar gyfer byw oedd y
gyllell hi! a garient yn gyson mewn
gwregys ar eu cefnau. Roedd hon yn
ddefnyddiol i ladd a blingo ac i
fwyta, a phan oedd angen i
ymladd.
Y rnhen amser bu iddynt baru
gyda merched
yr Indiaid
gan
ddatblygu
cymunedau
0 waed
newydd anibynol.
Dechreuasant
wedyn ysbeilio yn finteioedd, ac yr
oedd eu harswyd ar ardaloedd
cyfain. Mor nerthol y daethant o'r
diwedd, nes gallu ffurfio cangen 0
fyddin a fu'n gynorthwy i enill
anibyniaeth
Uruguay
oddiar
lywodraeth
Spaeneg.
Daeth
y
Gaucho yn y diwedd i gael ei arddel
fel delw genedlaethol yn arwyddocau
rhinweddau 0 ddewrder a rhyddid,
ac y mae yo dal i gynnal y ddelwedd
honno yn yr Arianin, er fod rhan
helaeth o'i ryddid bellach wedi ei
lesteirio, gan fod y paith wedi ei gau
mewn nifer 0 leoedd i ffurfio
'estoncias' enfawr 0 filoedd 0 aceri,
a'i
brif
swydd
yn awr
yw
gwasanaethu fel gwas cyflog ar un o'r
sefydliadau hyn.
Ar droad y ganrif fodd bynnag,

ar ddiwedd yr hen ganrif, pan oedd
y teulu 0 chwech; y rheini a'r hogiau
a'r ddwy chwaer yn hunan gynhaliol.
Roedd yr bogiau wedi arfer trin
ceffylau a'u dof a dal merlod
mynydd, ae yn gyfa.rwydd a lladd
moch a gwartheg
a 'u blingo,
marchogaeth
a thrin gynnau; yn
ymladdwyr a herwheliwyr y bywyd
gwyllt o'u cwmpas oedd yn amrywio
o gwn dwr i 'hedyddod
gweithgaredd a fu yn foddion i Ellis
gael ei anfon o'r wlad rhag i'r cwbl
gael eu troi ar y clwt.
Ei arch-elyn yn 61 yr hanes oedd
y Sgotyn, Ross, cipar Caer Mynydd
a oedd a'i gyllell yn gyson yn y ddau
lane, ac mae'n siwr fod ei waith wedi
ysgafnhau ar yrnadawiad Ellis, pan
oedd hi'n drosedd hyd yn oed i fynd
i'r coedlannau.
Aeth i Batagonia i gycbwyn, a
chredaf iddo gael ei gareharu yn
Buenos Aires ar ei daith oherwydd
rhyw
amryfysedd
ynglyn
mewnfudo. Rywf 0 dan yr argraff
hefyd
na
chynnyddodd
ei
boblogrwydd
yny Wladfa
pan
ddeallwyd
ei fwriad. Doedd
y
uigolion ddyLiwn ddim yn or-hoff i
rai o'u mysg fynd i ymuno a'r
Gauchos.
Roeddent
hefyd yn
gwrthwynebu i'w gwyr ieuanc gael
eu gorfodi i ymuno a byddin yr
Arianin.
Doedd
Ellis,
fel y
datblygodd pethau, ddim yn hoffi'r
syniad chwaith.
Nid oedd yn greadur a gymrai yn
hawdd at ei gaethiwo mewn un man
yn hir, Crwydrodd lawer hyd y wlad
ar ei farch gyda chydymaith 'domador' yn 61 yr enw - dofwr
ceffylau, a oedd yn symudol yn 61
gofynnion ei swydd.
Clywais ddarnau digyswllt am eu
bywyd yr adeg honno: fel y caniateid
iddynt ar deithiau maith i ladd anifail
i'w cynnal, heb ganiatad ei bercheno:
Fel yr oed dent yn yfed te yr 'ilex
mate' ihyrwyddo treiliad yr holl gig
yr oeddent yn ei fwyta, diod a
fabwysiadwyd oddiwrth yr Indiaid,
ac fel yr oedd gwartheg yn ystod
tymor blodau'r camomeil yn dioddef
oddiwrth lygaid tost a pheswch
oherwydd paill y planhigyn hwnnw.
Mae s6n fod Ellis yn y diwedd
wedi ymserchu yn rhyw ferch 0 'r enw
Selena, arngylchiad a wnaeth iddo ef
a'r 'dornador' wahanu, gan iddo aros
am gyfnod ar rhyw 'estancia' hynny yw - nes y daeth yno rhyw
noson dri dieithryn
nad oedd
unrhyw
bwrpas
amlwg
i'w
hymweliad, ond yn £rodus i Ellis,
cafodd ei roi ar wyliadwriaeth mewn
pryd, mai dihyrod
oeddent
yn
gyflogedig gan y fyddin i hel gvvyr
jeuanc am 'bounty'.
Ymadawodd Ellis yn y nos, ac ar
61 teithio am ddiwrnod neu ddau,
sylweddolodd
ei fod yn cael ei
ddilyn, ac rwy'n credu iddo fynd nes

a

Ellis Williams
pan aeth f'ewythr Ellis Williams o'r
Gors, Uanddeiniolen,
i drigo yn eu
mysg, doedd eu dull 0 fyw ddirn
wedi newid llawer ers y dyddiau
cynnar.
Ychydyg o'i banes yn ystod y
cyfnod yma sydd ar gael, gan iddo
gaeJ ei ladd cyn cael cyfle i ail
gyfarfod a'm tad gan yr hwn y cefais
ddrabiau 0 wybodaetb a ddaeth
mewn llythyrau, a chan rhyw Wr, yn
wreiddiol o'r Rhiwlas a ddeuai i
ymweld
ni pan oedd yn dod
trosodd
0 Batagonia,
ond dim
harmer
digon
i ddiwallu
fy
chwilfrydeedd i yr adeg honno am y
dyn amheuthun yma.
Bum yn dyfalu droeon sut y
cafodd fynediad
i'r gymdeithas
ddewisol ac eiddigeddus yma mor
rhwydd, ond erbyn taflu golwg 0
welediad aeddfetach; roedd yn fwy
o achos tebyg at ei debyg, gan mai
ffoadur rhag cyfraith oedd yntau;
wedi torri deddf gwlad, ac yn
arbennig deddfau stad y Faenol
yngl9n Ii herwhela, a oeddent mor
l1ym nes digartrefu
pobl o'u
ffermydd am y trosedd yma.
Wrth gwrs fuasai ffordd y Gaucho
o fyw ddim mor ddieithr i Ellis.
Roedd 0 a'm tad wedi eu meithrin
ym mywyd garw'r corsydd a'r caeau

a

Gwasanaeth Trylwyr
gan y bobl
Gwasanaeth Personol Cyfeillgar i CHWI
Y Gwasanaeth Technegol Gorau
j'ch CAR. Cystal a
.....
Gwasanaeth Prif Ddeliwr
Felly, pa gar bynnag ydych
MOT
CHWI yn ei yrru,
•
r-''I''I-c;bA''--'

a

o Audi i Zastava

....1~
...............

AA

........

bron gyrraedd troed-fryniau'r Andes,
lle y daeth ar draws rhyw gaban
gwag. Llechodd yn y fan honno tros
nos. Yn y plygain yrnadawodd i
gyfeiriad croes ar 01 cynneu tan yn
y caban a rhoi dail gwyrddion amo
i greu mwg er rhoi'r argraff ei fod yn
dal yno, pan ddeuai'r wawr.
Ar 61 diane 0 grafangau'r bob I
yma, dychwelodd ymhen y rhawg i'r
gymuned
a'i derbyniodd
yn y
Wladfa, i ganfod y syndod fod rhai
o'r bechgyn a adnabu eisoes wedi eu
galw i fyddin
yr Arianin,
a
phenderfynodd osgoi eu tynged drwy
adael y wlad. Aeth ar long iAwstralia
gyda llanc arall o'r un perswad, a
sefydlodd ffarm ddefaid lewyrchus
yno. Nid nes y rhoddwyd trefn ar ei
eiddo wedi iddo gael ei ladd, y
dadlenwyd y ffaith ei fod wedi ceisio
trefnu i Selena ymuno ag efyn New
South Wales. Ni wireddwyd
ei
ddymuniad fodd bynnag; doedd yna
yr un eglurhad
paham,
gan i
ymdrechion gael eu gwneud gan ei
deul u i ddod 0 hyd i'r ferch, ond yn
ofer.
Ond mae'n rhaid nad oedd pall ar
ei ysbryd anrurus. Yn ystod y Rhyfel
Mawr daeth trosodd i Ffrainc gyda'r
Australian Imperial Force, mewn
pryd i gymryd rhan ym mrwydr
Hangard Woods pan alwyd ar yr
Awstraliaid ar fyr rybudd i ddal y lein
ger Villers Brenoneau pan oedd y
catrodau torredig era ill yn ffoi y
ffordd arall.
Doedd gan y Jeri yr adeg honno
fawr
0
chwaeth
i wynebu
Awstraliaid, gan eu bod yn enwog yn
Ffrainc fel ymJaddwyr gyda bidogau,
a chyda'r arfau rheiny y troesant y
llanw yo Hangard
Woods, ond
lladdwyd Ellis. Yn 61 yr adroddiad
roedd ef a dau arall yn aelodau 0
batrol a aeth ar ei ben i 'snipers'.
Mae'r tri wedi eu claddu mewn
rnynwent fechan iawn yng nghanol
gwylltineb gwlad y Somme ymysg
Ffrancwyr a arhosodd gyda hwy i
wynebu'r gelyn.
Mae yma amlen gref swyddogol a
ddaeth o'r Weinyddiaeth Ryfel, yn
cynnwys ei boo eiddo: waled fechan,
siswrn plyg a chrib, a'r 'tag' a oedd
am ei wddf, rhyw arwydd trist o'r
gwerth a roddir ar fywydau dynion
fel hyn mewn rhyfeloedd.
Roedd fy nhad unwaith ddyliwn
wedi coleddu'r syniad 0 gael ei gorff
o'r Somme a'i gludo i gladdfa fy hen
bobl yn Llanddeiniolen.
Ond ailfeddyliodd wrth sylweddoli na fuasai
symudiad felly ond yn ail agor y loes
j'r chwiorydd.
Felly, ar 61 ei
anturiaethau, yno y mae Ellis ar gwr
coedwig Hengard, lIe y buom ninnau
un Hydref yn talu ein dyled a'n
parch. Fel y canodd Dewi Orwig
Iddo:

Mewn llanerch bell mae'n llonydd,
Yno ein serch ninnau sydd.

GWASANAETH TACSI
HURIO BWS MINI

A
Ffon: Caernarfon
Prisiau Cvstadleuol - Gwaith Contract - Pell ac Agos
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DEINIOLEN
w.o.

Williams, 6 Rhydfadog. Ff6n: 871259

Y Gymdelthas Undebol: Bydd swper
y Gymdeithas yn cael ei gynnal yn
Nhafarn y Rhos, Rhostrehwfa, MOn,
nos fau, Ebrill 6ed. Dylai aelodau'r
Gymdeithas gysylltu a Mr Tydfil
Jones os nad ydynt wedi archebu eu
lie.
Cyngor Egfwysi Delniolen: Y Parchg
Ddr Geraint Tudur, Bangor, oedd yn
arwain cyfarfod y Cyngor Eglwysi yn
Ebeneser, nos Lun, Mawrth 13.
Cafwyd sgwrs ganddo ar rai o'r
cwltiau crefyddol newydd y clvwir
son amdanynt y dyddiau hyn. Roedd
y sgwrs yn dangos peryglon y cyltiau
ac yn cadarnhau mai yn yr Efengyl
Gristnogol y mae'r bywyd i'w gael.
Anfonwyd
cofion
at rai 0
ffyddloniaid y Cyngor Eglwysi oedd
yn wael, yn cynnwys y Parchg Olaf
Davies, Eileen Williams a Bobby
Williams. Bydd cyfarfod nesaf y
Cyngor Eglwysi yng Nghefnywaun,
nos lau Cablyd, nos lau, Ebrill 13 am
7 o'r gloch.
Ebeneser a Chefnywaun: Cynhelir
Cyfarfod Gweddi yr Ofalaeth yng
Nghefnywaun, nos Fercher, Ebrill 5,
am 7 o'r gloch. Estynnir croeso
cynnes i aelodau'r eglwysi ac
unrhyw un arall a garai ymuno a ni
yn y cyfarfod. Mae plant yr Ysgol Sui
yn brysur yn paratoi ar gyfer y ddwy
gymanfa erbyn hyn, ac aelodau'r
ddwy eglwys yn edrych ymlaen i
groesawu'r
ddwy
gymanfa
i
Ddeiniolen
y gwanwyn
hwn.
Cynhelir Cymanfa Annibynwyr y
cylch yn Ebeneser, brynhawn a nos
Suf,
Ebrill
9, a Chymanfa
Presbyteriaid y cylch yng Nghefnywaun, brynhawn a nos Sui, Mai 7.
Undeb y Mamau: Cynhaliwyd dau
gyfarfod dan Iywyddiaeth y Parchg
Tegid Roberts. Nos lun, 6 Chwefror,
cafwyd
noson ddiddorol
yng
nghwmni Miss Jean Hoeller a'i ffrind
Margaret. Dangoswyd sleidiau o'u
gwyliau yng Nghanada. Diolchwyd
iddynt gan y Parchg Tegid Roberts.
Nos lun, 5 Mawrth, y wraig wadd
oedd Mrs Menna Williams 0 Lanrug.
Cafwyd noson ddifyr lawn pan
siaradodd
am ei gwaith
fel
Cofrestrydd Arolygol genedigaethau,
priodasau a marwolaethau dosbarth
Caernarfon. Diolchwyd iddi gan y
Parchg Tegid Roberts. Rhoddwyd y

CEFNOGWCH EIN
HYSBYSEBWYR

,.

te a'r raffl yn y ddau gyfarfod gan
Mrs Eileen Hughes a Mrs Anne
Jones. Bydd y cyfarfod nesaf ar nos
Lun, 3 Ebrill, yng ngofal y Parchg
Tegid Roberts.
Dymuniadau da: Dyna a ddymunwn
i Sandra sydd newydd sefydlu
busnes trin gwallt yn yr hen SlOP
bapurau newydd yng nghanol y
pentref.
Gwella: Da gennym glywed fod Mrs
Nancy Thomas, 5 Y Bwthyn, yn
gwella ar 01 derbyn triniaeth yn
Ysbyty Gwynedd. Dymuna Nancy
ddiolch i'w theulu, cymdogion a
ffrindiau
am y lIu cardiau a
dderbyniodd.
Diolch hefyd i'r
meddygon a'r nyrsus Ward Dulas,
Ysbyty Gwynedd, ac i'r meddygon
a'r nyrsus lIeol. Diolch yn fawr.
Profedigaeth: Yn dawel yn Ysbyty
Gwynedd ar 25 Chwefror, bu farw
Mrs Kate Ellen Davies, Cartref Plas
y Bryn, Bontnewydd, gynt 0 4 Rhes
y Glyn, Deiniolen, yn 75 mlwydd
oed. Roedd yn weddw i'r diweddar
Mr Griffith John Davies ac yn fam
annwyl i Meirion, Richard a'r
ddiweddar
Katie. Treuliodd ei
phlentyndod yng Ngherrig y Nyth, ac
ar 01 priodi bu'n aelod 0 Gapel
Dlsgwylfa hyd nes iddo gau yn
1991. Yn ystod y rhyfel bu'n danfon
y lIefrith 0 amgylch yr ardal a bu
hefyd yn gweithio yng ngwasanaeth

cinio Ysgol Gwaun Gynfi.
Bu'r angladd ddydd lau, 2 Mawrth,
yng Nghapel Ebeneser a Mynwent
Macpela. Gwasanaethwyd gan y
Parchg John Pritchard, llanberis, a'r
Parchg Emlyn Richards, Cemaes,
Mon. Yr organydd oedd Mr John
Jones.
Dymuna'r meibion a'u teuluoedd
ddlolch i bawb am bob arwydd 0
gydymdeimlad tuag atynt yn eu
profedigaeth. Bydd y rhoddion yn
mynd tuag at Gronta Haematoleg
Gwynedd.
Diolchiadau
Dymuna Mrs Sass Williams, 25
Rhydfadog, ddiolch yn fawr am yr
anrhegion, cardiau, galwadau ffon
a'r blodau hyfryd a dderbyniodd i
ddymuno'n dda iddi ar gyrraedd ei
90 oed. Cafodd ddiwrnod hapus yng
nghwmni ei theulu a'i ffrindiau.
Diolch yn fawr iawn.
Dymuna Mrs Beryl Griffiths, 5
Maes Gwylfa, Deiniolen, ddiolch yn
ddiffuant ;'w theulu, ffrindiau a
chymdogion, am y lIu cardrau ac
anrhegion,
a phob arwydd 0
garedigrwydd ar achlysur dathlu el
phen-blwydd yn 80 oed ar 24
Chwefror.
Dymuna teulu y diweddar Fred
Watkyn,
0 Edwardsville,
ger
Treharris, ddiolch i'r teulu, ffrindiau
a chyfeillion 0 Ddeiniolen am y lIu
cardiau
a'r cydymdeimlad
a
amlygwyd iddynt fel teulu yn eu
profedigaeth. Bu farw Fred yn tuan
lawn wedi ei ymddangosiad ar y
rhaglen deledu 'Y Byd ar Bedwar'.

asiantaeth

budd-dal iadau

Ymddeol
yn gynnar
Cuestiom: Rwyf yn 56 mlwydd oed a
neurydd ymddeol gyda phensium 0 £60
yr urythnos oddi torth. gyj/ogwr. Nid oes
gennyf unrhyw ddibynyddion. Pa fudddaliadau allaf eu cael?
Ateb: Rhaid j chi gofrestru gyda'r
Gwasanaeth Cyflogi a gwneud cais
am Fudd-dal Diweithdra. Budd-dal
cyfrannol yw hwn yn seiliedig ar y
cyfraniadau Yswiriant Gwladol yr
ydych wedi eu talu yn ddiweddar. Os
yw person yn 55 oed neu'n hyn ac
yn cae I pensiwn galwedigaethol neu
bersonol 0 fwy na £35 yr wythnos,
caiff Budd-dal Diweithdra ei ostwng.
Am bob lOe dros £35 rnae'ch
pensiwn galwedigaethol
ac/neu
bersonol yn ei roi i chi, bydd eich
Budd-dal Diweithdra yn gosrwng
10c. Gan eich bod yn cael pensiwn
o £60 yr wythnos, bydd unrhyw
Fudd-dal Diweithdra yn cael ei
ostwng 0 £45.45 1 £20.45 yr
wythnos.

Ctuesunm: SUl caiff fy mudd-daliadau
eu heffeithio os byddaf yn cymryd
ymddeoliad gwirfoddol?
Ateb: Bydd unrhyw berson sy'n
rhoi'r gorau 1'w swydd heb achos
cyfiawn yn cael ei wahardd rhag
derbyn Budd-dal Diweithdra hyd at
26 wythnos. Yn ystod y cyfnod hwn
bydd maint y Cymorthdal Incwm
sy'n daladwy yn cael ei osrwng hefyd.
Cuiestium: Gwr 62 mlurydd oed wyf fi
sydd neurydd ymddeol gyda phensium
o £150 yr urythnos odd, wrth gyflogwr.
Rwyf yn deall na allaf gael Budd-dol
Diuieithdra, ond beth allaf ei wneud i
ddiogelu fy hawl i benstum y
toladumaeth?

Yn y Ilun gweJir Steffanie, Brehinhes Carnifal Deiniolen 1995 a Donna
Marie Jones ei morwyn ar 61eu dewis mewn bore coffi yn yr Ysgol gan
Brehinhes Julie e'r cwrt. Bydd y Carn/fal eleni er y 1af 0 Orffennaf.

Ffenestri

Siop Trin Gwallt

S
Windows

2 TAN Y BRYN, BETHEL
BUSNES TEULUOL • CREFFTWYR LLEOl
FFENESTRI • DRYSAU • CONSERFATERIS

NEWYDD! DRYSAU PALADIN
HARDDWCH COED HEB Y STRACH!
Ffoniweh am ameanbris - rhad ae am ddim

(01288) 871181
(0831) 326160

RA

Stryd Fawr
DEINIOLEN
Ff6n: 872112
Ar agor bob
diwrnod o'r wythnos
• Prisiau arbennig i
bensiynwyr

Ateb: Gan eich bod dros 60 mJwydd
oed, cewch gredydau cyfraniadau
Yswiriant Gwladol yn awtomatig
hyd nes y byddwch yn 65 mlwydd
oed. Bydd hwn yn diogelu'ch hawl
i bensiwn y wladwriaeth. Yr unig
amod i gael y credydau cyfraniadau
hyn yw eich bod yn bresennol ym
Mhrydain
am 0 leiaf 183 0
ddiwrnodau ym mhob blwyddyn
treth.
Cysyllrwch a'ch Swyddfa Nawdd
Cymdeithasol
leol am ragor 0
wybodaeth ynghylch budd-daliadau
y gal1ech eu cael os byddwch yn
ymddeol yn gynnar. Mae'r cyfeiriad
a'r rhif ffon yn y llyfr ff6n 0 dan
'Social Security'
neu 'Benefits
Agency'. Gallwch hefyd ffonio
Llinell
Ddi-dal
Nawdd
Cymdeithasol
am wybodaeth
gyffredinol. Y rhifyw 0800 289 011.
Mae'r erthygl hon yn rhoi cyngor
cyffredinol yn unig. Ni ddylid ei
thrin fel datganiad
cyflawn ac
awdurdodol o'r gyfraith. Cysylltwch
a'ch Swyddfa Nawdd Cymdejthasol
leol i drafod eich amgylchiadau
arbennig clu.
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ADFER HEN GREFFT
Yn yr hen oesoedd roed ein cyndadau yn defnyddio ffyn
nid yn unig i'w hamddiffyn eu hunain ond befyd fel
ofTerynnau gwaith. Esiampl o'r hyn sydd wedi parhau
hyd heddiw yw y Bagal a'r Pasrwn. Heddiw, gyda'r
cynydd mewn oriau hamdden, y mae galw am
amrywiaetb 0 ffyn: ffyn cerdded, mynydd, hela a
physgota.
Torrwyd y ffyn yng nghanol y
gaeaf (tua amser y Nadolig)
oherwydd i'r sug fod ar ei isaf.
Cadwyd hwy dan gysgod am
flwyddyn i sychu yn raddol. Ceir
coed sydd yn addas iwneud ffyn
ym mhob rhan 0 Gymru. Y rhai
mwyaf cyffredin yw collen,
bed wen, ffawydden,
celynen,
dreunen
ddu, dreunen wen,
rhosyn y cwn, ac eithin. Un o'r
ffyn mwyaf gwerthfawr
I'r
gwneuthurwyr
yw unrhyw
go eden sydd wedi ei thagu gan
wyddfyd (honeysuckle) gan iddo
adael hoel prydferth ar yr rhisgl.
Defnydd arall a ddefnyddiwyd,
yn enwedig i'r Bagal, oedd cym
myheryn a chym ceirw. Y mae y
grefft yn ddiddorol dros ben ac
heb fod yn ddrud. Mae hefyd yn
gyfle ardderchog
i ddatblygu
medr newydd, ac yn esgus da i
ymlacio yo yr awyr agored.
CYMDEfTHAS GWNEUTHURWYR FFYN
GOGLEDD CYMRU

Ffurfiwyd

y Gymdeithas yn
wreiddiol yng Ngholeg Llysfasi,
ger Rhuthun, ar y 7fed 0 Ionawr
1992. Un 0 brif amcanion y
Gymdeithas o'r dechrau oedd

Gair i'r Plant .

ennyn diddordeb
pobl yn y
grefft, ac efallai adfer un 0 hen
gelfi Cymru. Yo dilyn diddordeb
a ddangoswyd yng Ngwynedd fe
sefydlwyd cangen ychwanegol
yno ar y 23 Mai 1994. Y mae
gan y Gymdeithas 980 aelodau;
61 yng Nghlwyd a 37 yng
Ngwynedd, ac mae'r aelodaeth
yn dal igynyddu. Y tal aelodaeth
yw £5 y flwyddyn.
Ar
3
Ionwr
1995
penderfynwyd
yn unfrydol i
ffurfio dwy gangen annibynnol,
hynny yw, cangen Gwynedd a
changen Clwyd. Penderfynwyd
hefyd fod i'r ddwy gangen
weithredu 0 dan nawdd Cyngor
newydd Gwneuthurwyr
Ffyn
Gogledd Cymru, ac i'r corffhwn
gynnwys aelodau wedi eu hethol
o'r ddwy gangen. Felly, ar yr
8fed o Ionawr 1995, fe ffurfiwyd
yn swyddogol gangen Gwynedd
o Gwncuthurwyr Ffyn Gogledd
Cymru.
Dyna, yn fyr, yw hanes ein
Cymdeithas. Efallai yn y dyfodol
y gwelwn gymdeithasau eraill yn
sefydlu yng Nghyrnru, pwy a

W"yr?
Cynhelir

•

ein cyfarfodydd

•

SARN HELEN
Mae dau 0 ddarllenwyr Eco'r Wyddfa - Mr a Mrs
Seiriol Owen - yn bwriadu cerdded yr hen ffordd
Rufeinig o'r gogledd i'r de, er mwyn codi arian at
achos da.
SARN HELEN yw enw'r ar y ffordd hon.
Mae'n cychyn 0 Gaerhun ac yn arwain at Gaer
Lligwy, yna ymlaen i Domen y Mur, Llanelltyd, Tal-vllyn, Machynlleth, Cae Gaer, Trawscoed,
Llanddewi
Brefi, Llanllwni ac i Gaerfyrddin. Edrychwch ar y map.
Pwy oedd Helen 7
Elen Luyddog oedd ei henw iawn. Roedd hi'n ferch i
Eudaf, pennaeth Brythonig a reolai Segontiwm yn y
bedwaredd ganrif. Cynan a Gadeon oedd ei brodyr.
Yn 61 y chwedl syrthiodd Macsen Wledig (Magnus
Maximus) mewn cariad a'r ferch hardd hon. Ef oedd
lIywodraethwr
Rhufeinig Prydain.
Ar 61 iddynt briodi gadawsant Cymru yn y flwyddyn
383 er mwyn mynd i Rufain. Roedd Maesen yn
awyddus
i goncro Rhufain a gwneud ei hun yn
Ymerawdwr.

CYSTADLEUAETH I'R PLANT
Rydych chi'n gwybod mai Segontiwm oedd yr hen
enw Rhufeinig ar Gaernarfon, ond BETH OEDD YR
ENW RHUFEINIG AM GAERFYRDDIN?
Anfonwch eich ateb at y Golygydd cyn 18 Ebrill.
Bydd yr ateb cywir cyntaf

a dynnir o'r het yn ennill

TOCYN LLYFR/CASET £5.
,

18

yn

Ystafell Gyrnuned,
Neuadd
Goffa Y Felinheli, am 7 o'r
gloch, ar y nos Lun cyntaf 0 bob
mis. Mae croeso cynnes i bawb
sydd a diddordeb yn y grefft. Ac
fe gawn sgwrs a phaned mewn
awyrgylch anffurfiol.
Gyda ffurfio'r gangen newydd
fe obeithiwn sicrhau parhad yr
hen grefft ddiddorol hon.
Os oes gennych ddiddordeb
mewn ymuno a'r Gymdeithas
yna cysylltwch unai a Lleufer O.
Pritchard (01286) 650291 neu
ag Alun Lewis Jones (01248)
671507.

ANTUR PADARN
Mewn cyfarfod 0 Antur Padam a
gynhaJiwyd ar nos Iau, 16 Mawrth,
yn Ysgol Gymuned Penisarwaun,
pwysleisiwyd mor bwysig yw bod
Cynghorwyr
Sir a Dosbarth
gwahanoJ bentrefi yr ardal yn anelu
at geisio cyd-weithio llawer mwy a'u
gilydd er mwyn denu y math 0
fuddsoddiad
ariannol sylweddol
sydd ei angen ar gyfer gwella a
sicrhau cyflcusterau cymdeithasol
newydd a chario allan rhaglen
gwella'r arngylchfyd ar gyfer Dyffryn
Padam. Teimlwyd nad oedd digon
o hyn wedi digwydd hyd yma a bod
hynny yn anffodus
0 gofio y
manteision lu a allai ddod yn sgil
cyd-weithio
o'r fath. Gyda'r
etholiadau Ileal i'w cynnaJ ym mis
Mai eleni, cytunwyd i bwyso ar bob
ymgeisydd llwyddiannus
i gydweithio llawer mwy a'u gilydd pan
ddaw y Cynghorau Unedig newydd
i rylII ym mis Ebrill y flwyddyn nesaf.
Yn yr un eyfarfod
cafwyd
adroddiad llawn gan Phyllis Ellis o'r
Gynhadledd 'Cymunedau Cymru ar
y Blaen' a gynhaliwyd ym Mhlas
Menai ar 3 Mawrth, ae fe adroddodd
Glyn Tomos am y datblygiadau
diweddaraf
Cynllun
Leader
Gwynedd.
Cynhelir y cyfarfod nesaf o'r
Anrur ar nos lau, 27 Ebrill, am 7

o'r gloch yo Ysgol Gymuned
Penisarwaun. AI gyfer y cyfarfod
ym mis Medi bwriedir trefnu
ymweliad a Menter Pentrefoelas er
mwyn
gweld
llwyddiant
y
datblygiadau cymunedol yno. Bydd
mwy 0 fanylion am hyn ar gael yn
ddiweddaraeh.

YN DEBYG lAWN
I TI A FI
Bydd Theatr Bara Caws yn
perfformio drama newydd sbon
gan Meic Povey, 'Yn Debyg
lawn i Ti a Pi' yn Neuadd Ysgol
Brynrefail, nos Wener, Mai 5.
Dechreuir am 7.30 o'r gloch.
Mae tocynnau i'w cael trwy
gysylltu a Mrs Olwen Llywelyn
(01286) 650200.
Yr actorion yw Catherine
Aran, Gwenno Elis Hodgkins,
Maldwyn JOM, Merfyn Pierce
Jones a'r cyfarwyddwr yw Meic
Povey.
Yn dilyn cynhebrumg eu mam,

daw Glyn, ei umug Eli71 a'i chwaer
Oluien, ynghyd i drafod dyfodol eu
brauid ieuengaf Derec, sydd wedi ei
[arnu yn sgustoffrenig
ers
blynyddoedd. 0 dras cyffredin
maent, ar yr uryneb, yn fodlon ac
yn auiyddus i gymeryd eu
cyfrifoldebau 0 ddiJrif Ond, 0
dipyn i beth daw rhagrith ac
anonestnoydd eli bywydau i'r
amlwg. Pwy, mewn gwiricnedd
sydd yn waJ/go a phwy sydd ddim?
Pawb hwyrach ond bod rhai yn ei
guddio yn well 'lag eraill.
~

A'r ddrama bwerus hon at
galon problem gyfoes drwy ofyn
pwy sy'n bennaf gyrifol am ofal
a lles y rhai sy'n dioddef 0 nam
meddyliol.

1-------------(Parhad o'r dudalen gefn)
a'i driniaeth o'r b~1.NIfu y Cymry fel
pobl erioed yn fyddin gref - 'guerilla
fighters' fuom ni erioed. Nid yw'n
ddigon I ni gael clybiau yn tyfu fel
madarch yng Nghymru heddiw os
nad oes polisi pendant - ar waban
I roddl 'gem' i'r unigolyn - gan y
clwb hwnnw. Rhaid hyfforddl ac
anelu i wella. Nid yw'r nifer sy'n
chwarae'r
gamp yn adlewyrchu
cryfder y gamp.
Ni allaf lai na meddwl fod un
edafedd yn cysylltu tair elfen yr
ysgrif hon. Rhaid i ni ail-feddiannau
elfen Gymreig i'n campau. Yr ydym
yn gweld pob dim trwy gymharu a
Lloegr neu 8rydain neu Ewrop. Y
mae dwy ddyletswydd gennym i'n camp unigol ac i Gymru.

Cefnogwch Fusnesau Lleol

CEI

C

BETHEL (0248) 670451
(Hefyd yng Ngberrlg-y-dzucUon a'l' Gaerwen, M6n)
A ydych yn ystyried newid eich car 0 fewn y flwyddyn
nesaf? Ystyriwch y ffeithiau hyn:
1. Mae tri-chwarter y ceir newydd a gaiff eu gwerthu ym
Mhrydam yn colli rhwng 25% a 30% o'u gwarth arbyn eu bod
yn naw mis oed.
2 Mae cwrnmau mawr a chwmruau lesio a llogi yn derbyn
oddeutu 25 % 0 dctisgownt wrth brynu eu ceir ac felly mae'r
cerbydau hyn yn dod ar y farchnad am bnsiau isel ae fel arfer
mewn cyflwr rhaqorol wech cael eu eynnal a'u cadw heb
ystyried costau.
3. Mae gennym brofiad 0 40 mlynedd yn prynu a gwerthu ceir
all-law ac rydym, ar gyfartaledd, yn trafaelio mil o filltiroedd
bob wythnos yn ChWlII0 am y bargeinion gorau er mwyn eu
cynnig i bob] Gwynedd ar elw sydd fel arfer 0 gwmpas 50/0
o I pns.
I
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MIS EBRILL
3. Uun
4. Mawrth

5. Mercher

6. Iau
9. SuI

10. Uun

1

12. Mercher
18

13. Iau
16. Sul
19. Mercher

23. SuI
26. Mercher

CWM-Y-GLO
a LLANRUG:
Un deb y Mamau.
DEINIOLEN:
Undeb y Mamau.
LLANBERlS:
Cyfeillaeh Eglwys Jerusalem.
LLANRUG: Merehed y Wa\VT - Siop Cat! Coch.
DINORWIG:
Bingo Teulu yn y Ganolfan am 7.
PENISARWAUN:
'Hwyl y Pasg' yn y Neuadd Gymuned
am 6.30.
BRYNREFAIL:
Cyrndcithas y Chwiorydd am 7.
CYMANFA
ANNIBYNWYR
y Cylch yo Ebencser,
Deiniolen, am 2 a 6.
BRYNREF AIL: Sefydliad y Mcrchcd - 'Whilmcntan' gan
Deree Owen, Llanfairpwll,
CWM-Y-GLO:
Gyrfa Chwist.
LLANRUG:
Pwyllgor Codi
Arian
'l Ganolfan
GymdeithasoJ, yn y Sefydliad Coffa am 7.30.
DEINIOI.EN:
Cyngor Eglwysi - Gwasanaeth Nos Iau
Cablyd yng Nghefnywaun am 7.
DEINIOI.EN: Cyfarfod Pregethu Cefuywaun am 10.30 a 5.
LLANRUG: Te Cymreig yn Festri Capel y Rhos, 2-4 0 'r
gloch, er budd Cronfa'r Ganolfan Gymdeithasol.
BRYNREF AIL: Rihyrsal Cymnfa'r Presbyteriaid Dosbarth
Padam yn y Capel. am 6.45.
CWM- Y-GLO: Gyrfa Chwist.

DIOlCHIADAU
I LAWA

AA DRAWS

1. Prif sefydliadau cystadleuol y
Cymry (11)
8. Yr hyn a roed ar waith gan 21
buddugol yn yr 1 ar draws (5)
9. Stwr, yn malu'n yfflon ar 61tynnu'r
to (7)
10. Pobl bwysicaf yr 1 ar draws, ond
nid 0 anghenraid yn aelodau o'r
Llys (7)
11. Pedair lIinel!
ar
ddeg a
werthfawrogir yn yr 1 ar draws (5)
12 Llyfr wythblyg (6)
, 4. Bod yn fuddugoliaethus, ond nld
yn yr 1 ar draws (6)
18. Malu'r candi a rhedeg i tfwrdd (5)
19. Yr hyn sy'n dwyn cymeradwyaeth
yn yr 1 ar draws (5,2)
21. Rhal sv' n ceisio creu 18 i lawr er
mwyn ennill medal yn yr 1 ar
draws mawr (7)
23. Chwalu'r salwn er mwyn cael SIAr
(5)

24. Yn digwydd yn eich pen heb i chi
wybod dim amdano (11)
CROESAIR MIS MAWRTH
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Oherwydd
camgymeriad
yn y
dyddiad dychwelyd a gyhoeddwyd
yn rhifyn Mawrth o'r Eco, ac er
cadw'r gystadleuaeth yn agored
hyd at yr eiliad olaf bosibl, ni
dderbyniwyd ond tri ar ddeg ateb
cywir i groesair y mis diwethaf.
Dorothy Jones, Llanrug; Mary
Davies, Waunfawr; Nansi Davies,
Rhuthun; Mrs E. W. Pritchard,
Garndolbenmaen;
Ceinwen
Williams,
Bethel;
Dilys
A.
Pritchard-Jones, Abererch; M. P.
Jones, Clynnog; Olwen Owen,
Llanberis; Catherine Jones, Rhiw;
Jean Hughes-Jones, Rhiw; Nans.
Jones, Llanberis; David Elwyn
Williams, Caernarfon; ac Elfed
Evans, Llanllechid, aedd y rhai atr

1. Lliniaru (7)
2. Y broses a fvnd 0 dan y dwr (7)
3. Yn wahanol i'r 11, 'does I hon ond

Dymuna Elizabeth Evans, Blaen
Parc, Bethel, ddiolch i'w theulu,
ffrindiau a chydwetthwyr Ysbytai
Eryri a Bryn Seiont am y blodau,
cardiau a'r anrhegion a dderbyniodd
ar achlysur ei hymddeoliad. Diolch
arbennig i'w chydweithwyr am eu
cyfeillgarwch yn ystod y pymtheng
mlynedd y bu'n gweithio yn Ysbyty
Ervn. Diolch hefyd i staff Y Bedol,
Bethel, am ddarparu'r bwyd a'r gyfer
Y parti a gynhaliwyd ar nos lau,
9 Mawrth.

Tomos, Llanberis, ddiolch 0 galon
j'w theulu a'i ffrindiau trwy fro'r Eco
am yr holl anrhegion, cardiau,
galwadau ffcn ac ymweliadau a
dderbyniodd tra yn yr ysbytai ac ar
61 dod adref.
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pedair. ac mae'n gaeth (5)
4. Gall berthyn l'r Capel neu i'r
LI3.50: Mr E. C. Rowlands, Childer
Eglwys (6)
Thornton, Wirral.
5. Siwan ad. ond un 0 atyniadau'r 1
LI0: Mrs A. Sidebotham, WhaJey
ar draws i'r werin (7)
Bridge; Mrs Jean Hughes, J Stryd
6 Ruth, mae'n ddychrynllyd (3)
Tomes, Uanberis; Mrs C. J. Evans, 3
7. Gair technegol cvsvlltiadiq a
Hafan Elan, Uanrug.
chelfyddyd arbennig yn yr 1 ar
£5.50: Mr P. M. Williams, Corby; Mrs
draws (5)
Dymuna Mrs C. J. Evans, 3 Hafan G. McCarthy, ChiJdwall.
13. Yn wahanol I 4, 'does dim
Elan, llanrug, ddiolch yn fawr i Mrs £5: Mr a Mrs Owen Jones, Llangefni;
amheuaeth mai j'r Eglwys y
D. J. Jones. cymdogion a't ffrlndiau
MrsJ. Williams, Morfa Bychan; Eirwyn
perthyn hwn (7)
am y te pen-blwydd, yr anrhegion a'r a Brenda Griffiths, Summer Hill,
15 Aelad 0 gymdeithas sy'n cyfarfod
cardiau hardd a dderbyniodd pan yn Uanberis; Mr a Mrs John Griffith
yn flynyddol yn ystod un arbenruq
dathlu ei phen-blwydd yn naw-deg Jones, Hafan Elan, Llanrug; Jennie
o'r 1 ar draws (7)
oed yn ddiweddar. Diolch 0 galon I Angharad Roberts, 2 Ffrwd Madog,
16. 0 ble y daw'r mwyafrif o'ch
bawb
BrynrefaiJ; Mrs B. Griffiths, 5 Maes
anrhegion (1.6)
Gwylfa, Deiniolen; Mrs SassWilliams,
17 Ahan 0 Loegr sydd fl chysylltiad
~_D_y_m_u_n_a_J_o_a_n_H_u_g_h_es_,_1_S_t_r_yd--t
25 Rhydfadog, Deiniolen; Florrie
ag05 a'n 1 ar draws mawr oi (6)
YSGOL GWAUN GYNFI
Davies, Dinorwig; Alwyn a Delyth
18. Gweler y nodiadau (51
Thema dosbarth un yw 'tri mochyn Williams,
Cae'r Bythod Mawr,
20. Yr hyn sy'n dangos fod arian wedi
Pcnisarwaun.
au derbyn (5)
bach'. Maent wedi mynd allan I hel £3.50: Mrs Enid jones, Tal-y-sarn; Mr
22. Wyneb cyfarwydd yr 1 ar draws,
gwellt a phren i wneud tal, hefyd
R. W. Roberts, Blaenau Pfestinlog, Mr
a llais y bore (3)
maent wedi adeiladu ty allan 0 frics. J. E. Williams, BishopsAuckland; Miss
Mae Lhnos 0 ddosbarth 3 wedi
HelenEvans-Munro, Corby; Mrs H. T.
atebion cywir, a chefais gryn
dod a gwellaif i'r Ysgol. Mae gweillaf Owen, Caerdydd; Mrs L. Lee, Morfa
bleser yn darllen (a cheisio dealll)
yn cael ei defnyddio i gneifio defaid.
Bychan;Miss M. Griffith, Caerhun; Mr
cliwiau cryptig ruter ohonynt i'r
Mi wnaeth dosbarth Mrs Heel gyfri Alun Williams,
13 Bro Waun,
gair 'WEL'.
gwahanol gerbydau oedd yn mynd \Vaunfawr; Mrs Eirwen C. Williams,
heibio'r Ysgol.
Porthcawl; Mrs M. E. Edwards,Stone;
Cyfeirio at yr hyn a ddywedodd
Wil rywdro wrth y wal wnaeth
Mi ddaeth Cwmni'r Fran Wen i roi J\trs Helen M. Francis, Higher
Kinnerton;
Mrs Alvona Jones,
lIawer ohonoch, eraill wedi sylwi
perfformiad 0 'Codi Gwrychyn' at Prestaryn; Di-enw.
fod y galr yn ymddangos yng
blant blwyddyn 5 a 6. Cvnhvrchiad
£3: Teulu Cae Gwyddel, BrynrefaU;
nghanol 'gwely',
'gorwel', etc.
am effaith adeiladu ffordd osgoi ar Arwyn a Carys Williams, 2J Stryd
Aeth rhai ar 01 yr anagramau
ffermwyr ydoedd.
Goodman,Llanberis; Teulu y diweddar
amlwg fel'elw' a 'lew', ond y rhai
Daeth ffotograffydd
o'r papur Fred Watkyn, Edwardsville, ger
sydd wed: canu'r gloch y mrs yma
newydd 'Wales on Sunday' i dynnu Treharris; Rhian a Rhys a Cian, Penyw'r rhai a aeth ar drywydd y gair
lloniau'r plant yn gwneud crefft efo'r
y-groes; Elizabeth Evans, Blaen Pare,
Saesneg 'Well', e.e., 'Oysgwr
artist Heather Lowe. Bu'n rhaid i Bethel.
£2: Mrs Bet Jones, Lyndale, Llanrug;
Saesnig yn ei wneud yn well' , gan
grwp ohonom ysgrlfennu am ein Mrs Nancy Thomas, 3 Y Bwthyn,
Nansi Jones. 'Go lew? Na, go
gwaith efo Heather ac yna ei anfon
Deiniolen.
wahanol i glust y Sais', gan
i Gaerdydd ar y peiriant ffacs. Rydym £1: Mrs A. Wilson Evans, Blaenau
Dorothy Jones; ac enillydd y mis
yn awyddys I weld y papur dydd Sui Ffestiniog; Leslie Roberts, Mildenhall,
hwn, sef 'Gwir syndod i'r Cymro
nesaf.
Suffolk (gynt 0 Green Terrace,
fod y Sais yn weddal lach'.
GOHEBWYR. SARA. KtRSTY A STEVEN
Deiniolen).
Ceinwen Williams, Cafn Gwyn,
Bethel, a'tlunlodd ac iddi hi yr aiff
y £5 y mis yma.
Yr un yw'r sialens eto y mis
;;,....../""~::..::.::::::::;.;:..:::;:rA
yma, sef lIunio ctiw cryptig. Dylai'r
gair sydd i ymddangos yn 18 i lawr
fod yn weddol amlwg o'r cliw arall
sy'n cyfeirlo ata. Anfonwch eich
atebian i Dafydd Evans, Sycharth,
Penisarwaun,
Caernarfon,
i
gyrraedd
erbyn Ebrill 24 os
gwelwch yn dda.

* Tacsi

* Maes

Awyr

tCm~

Yfwch chi
Gyrrwn nil

1][[3,ITffiIT

Ffon: 871049/symudol 0831 429970

neu ffoniwch ni am ddim ar
National Cabline - Freephone 0800-123-444
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CAP AR Y GORWEL Cwrs Golff Tyddyn Mawr

CYRRAEDD Y STADIWM
CENEDLAETHOL
Bydd dydd SuI, Mai 21, yn ddiwrnod
hanesyddol i chwaraeon yr ardal
oherwydd bydd y ferch gyntaf o'r
ardal yn chwarae yn y Stadiwm
Genedlaethol
yn Nghaerdydd.
Manon Williams 0 Lanberis yw hi, a
bydd yn cynrychioli tim p~l-droed
merched dinas Bangor yn rownd
derfynol
Cwpan
Cymru.
Fe
chwaraeir y gem 0 flaen rownd
derfynol Cwpan Allbright.
Roedd yn rhaid i Fangor deithio i'r
de am y rownd gyn-derfynol.
Llwyddwyd i guro tim y Barri ar Barc
Jenner 05 g61i 2. Yng nghanol y cae
roedd Manon yn chwarae,
a
chafwyd perfformiad graenus gan y
Clwb.
Yng nghynghrair Gogledd-Orllewin
Lloegr y mae'r Clwb yn chwarae,
sy'n gofyn am dipyn 0 deithio - cyn
belled Morecambe. Mae rhyw 20
o enethod yn y garfan.
Mae cyfle gan Manon a'i chydchwaraewyr i ennill ambell i dlws
arall elenl. Mae dwy gem gynderfynol yn eu hwynebu - yng
nghwmpan y gynghralr, a hefyd yng
nghwpan y rhanbarth (divisional
cup). Ar hyn 0 bryd mae'r tim yn
bedwerydd yn y gynghrair ond mae
ganddynt bedair gem mewn lIawn
oherwydd gohirio cymaint 0 gemau
oherwydd y meysydd gwlyb. Mae
tim Bangor yn chwarae gem
ymosodol lawn ac maent yn rhwydo
yn rheolaidd. Taranodd y tim 21 g61
yn erbyn Manto (Manceinion).
Sgoriodd Manon bedair gwaith yn y
gem honno.
Dyma drydydd tymor Manon yn y
tim ac mae'n edmygydd mawr 0
ymdrechion Keith y rheolwr.
Yn ddiweddqlo rr tymor bydd y
tim yn mynd ar daith i Weriniaeth
Czech. Byddant yno am wyth

niwrnod gan chwarae pedair gem.
Pob Iwc i Manon ar ei 'Diwrnod
Mawr' yn y Stadiwm Cenedlaethol.

Daeth newyddion gwych I Eifion
Jones 0 Lanrug yn ddiweddar.
Clywodd ei fod wedi ei ddewis i
garfan pel-droed 0 dan 15 oed
Ysgolion Cymru. Bydd y tim yn
chwarae dwy gem, yn Ffrainc a'r
Almaen. Yr hyn sv'n galonogol yw
fod gan Eifion dymor lIawn arall yn
yr oedran yma. Y mae'n dal i ddenu
sylw y clvbiau proffesiynol. Llongyfarchiadau calonog Elfion.
L-
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PERFFORMIAD DA
Yn ddiweddar bu tim hoci hyn Ysgol
Brynrefail yn cynrychioli Gwynedd
mewn cystadleuaeth genedlaethol i
siroedd Cymru. Yng Nghlwyd y
cynhaliwyd
y twrnameint
a
chanmolwyd safon y chwarae. Yn
naturiol roedd tipyn 0 her yn
wynebu'r genethod. Fel ysgol'fach'
mae'n amhosib I Frynrefail gynnal
tim hoci dan 18 oed i gynnwys
genethod o'r chweched dosbarth yn
.
unlg.
Roedd tim Brynrefail yn cynnwys
disgyblion 0 flwyddyn 9 drwodd i'r
chweched dosbarth. Roedd niter 0
dimau o'r siroedd eraill yn dod 0
Golegau Trydyddol. Yn naturiol, mae
gan y colegau hyn dipyn 0 fantais
gan eu bod yn derbyn disgyblion 0
nifer 0 ysgolion - mae ganddynt

RHAGHYSBYSIAD:
TlWS YR ECO

Gwneir eais gan yr
ysgolion i hyfforddwyr
timau'r pentrefi wneud y
trefniadau ar gyfer dewls y
timau.
Os yw elch pentref am
gystadlu rhoweh wybod i
mi drwy ffonio:
(01248) 670115

o
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Os bu angen cyd-dynnu . . ,
dyma'r amser

1995
Gwneir ymgais bendant
eleni i ddyddio y tlws p61droed Ileal i gydymffurfio
ag amserlen blwyddyn
ysgol. Yn dilyn cyfarfod a'r
prifathrawon cytunwyd i
gynnal y gystadleuaeth
eleni ar NOS WENER, 19
MAl, i ddechrau am 6 p.m.
Cynhelir dwy gystadleuaeth fydd yn cydredeg,
y naill i flynyddoedd 3 a 4,
a'r lIall iflynyddoedd 5 a 6.
Unwaith eto eynhelir y
gAmau ar faes Ysgol
Gynradd Llanrug.

felly lawer mwy 0 ddewis. Ni
chyrhaeddodd y tim y rownd gynderfynol
wedi' r
rowndiau
cynghreiriol, ond cawsant gryn
ganmoliaeth am eu hymroddiad a'u
hagwedd iach. Tim Gwent enillodd
y tlws a dim ond un gOI a sgoriwyd
yn eu herbyn drwy'r dydd. Ie, gan
Brynrefail, wrth gwrs. Aelodau'r
garfan oedd: Gwenan Elis, Rhian
Green, lona Williams, Sera Thomas,
Manon Williams, Cerys Parry, Nicola
Gibbins, Nia Jones, Llinos Williams,
Serah Thomas, Catrin Jones, Claire
Morris, Fiona Lambrecht, Susan
Humphreys.

Bellach, gyda'r tywydd
yn fwy ffafriol mae'r
gwaith ar y fynedfa
\..---newydd wedi cychwyn.
Bydd agor y cwrs yn
oswyddogol wedyn yn
dibynnu
ar Gyngor
Arton mewn ymgynghoriad
ag
Adran Briffyrdd Cyngor Gwynedd.
Erbyn i'r Eco ddod o'r wasg bydd
y Pwyllgor Llywio wedi cytuno'n
derfynol ar gynnwys
y pecyn
gwybodaeth tydd yn cael ei anfon i'r
150 sydd eisoes wedi dynodi eu
diddordeb yn y datblygiad.
Yn y bOncyfleusterau i'r rhai sydd
am gychwyn chwarae golft fydd ar
gael yn Nhyddyn Mawr. Dywed
Meirion Hughes y bydd ef yn fodlon
rhoi arweiniad i unrhyw un, ac fe
fydd yna bagiau a chlybiau i'w hurio.
I'r sawl sydd yn dangos gallu
cynhenid, a gyda'r amynedd i
ymarfer yn rheolaidd, mae Meirion
yn bendant o'r farn y byddai ambell
wers gan arbenigwr, a tyddai yn
aelod 0 Gymdeithas
Golffwyr
Proffesiynol (PGA) yn talu yn y
pendraw . Anodd tynnu cast ... ! 0
daro'r bel yn gywir meddyliwch 0
ddifri am eich sgor heb s6n am arben
colli petil
Gem i'r unigolyn i'w mwynhau yw
golff ac ar adegau mawr fydd eich
gwobr ... dro arall mae'n ddamnioll
I gael y gorau o'r g~m rhaid wrth
hunan-ddisgyblaeth ar y cwrs gan roi
y sylw angenrheidiol i Reolau Golft
Cenedlaethol ac hefyd rheolau Ileal.
dro i dro bydd rheolau lleol yn cael
eu hadolygu a bydd manylion ar gael
yn y dderbynfa.
Dywed Meirlon bod canllawiau ar
sut i ymddwyn ar unrhyw gwrs 901ft
wedi eu seilio ar yr egwyddor ein bod
yn gadael y cwrs fel y dymunen ni
ei weld a'n bod ar bob achlysur yn
ymddwyn yn gyfritol tuag at eraill.
Byddwch barod 'Hogia'r Werin'!
Os am sgwrs am y 'talu am balu'
yna ffoniwch (01286) 674919.

Rhyw awvrqvlch trist sy'n bodoli ym
myd y campau yng Nghymru ar hyn
o bryd. Yr hyn sy'n gwneud y
setyllfa yn fwy trist yw fod niter 0' r
problemau o'n gwneuthuriad ein
hunain.
Yn yr Uchel Lys yn Llundain mae'r
achos rhwng y tri thim 'alltud' a'r
Gymdeithas B~I-droed yn rhygnu
ymlaen. 'Wn i ddim beth fydd y ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
dvfarruad ond bydd y ddwy ochr
bob-ochr i'r ifanc, ac yn sicr bod
wedi gwastraffu adnoddau ariannol
safon cyd-chwarae - a phasic yn
prin iawn. Mae'r achos wedi
enwedig
yn gwella.
Mae
cyflwyno chwerwedd i fyd y bAIgron
arwyddion fod mwy 0 bobl yn barod
ae anodd iawn fydd rachau'r
i roi o'u hamser I hyfforddl! Mae hyn
clwyfau, pa ochr bynnag tydd yn
yn hanfodol bwysig. Mae'n bwysig
ennill. Y mae'r achos yn ymwneud
hefyd fod ein timau Ileal yn gwneud
a lIawer mwy 0 glybiau na'r trio Gall yn siwr fod sefyllfa yn bodoli ble
effeithio ar Ie clvblau'r Koruca yng
mae'r ieuenctid yma yn gallu cymryd
nghystadlaethau
Ewrop. Dyma'r
eu lie yn rhwydd mewn timau
abwyd yn sicr a oedd yn elfen
oedolion. Cofiwn am apel Aled
bwysig yn nhyfiant y Gynghrair
Roberts yn noson gwobrwyo Arfon
Genedlaethol.
ei bod hi erbyn hyn yn amser i ni
Yr hyn sy'n bwysig yw bod angen fuddsoddi
mewn
'cyrff'
nid
sicrhau fod gwreiddiau'r g~m yn
adnoddau. Yn anffodus y gelyn
gadarn. Rhaid gwneud yn siwr fod
mwyaf yw ei bod yn bwysicach i'r
y deunydd crai yn dal i wella.
mwyafrif lIethol 0 ' ddilynwyr' pelRwyf i yn cytuno a'r g~mau saithdroed Ileal beth mae Man-U neu
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Lerpwl yn ei wneud yn hytrach na'r
tim au lIeol. Gallwn dalu £40 am grys
un o'r clybiau mawr ond yn anfodlon
rhoi 20c i brynu tocyn raffl i gynnal
tim ieuenctid.
Y mae ein sefyllfa rygbi wedi
cyrraedd y gwaelod ... ac eto pwy
a wyr beth a ddiqwvdd
yng
Nghwpan y Byd? Nid oes gennym
'ser' sy'n symbylu ein hieuenctid
mwyach. Yn fwy na hynny nid yw
ein dull 0 chwarae yn apelio. Nld oes
gwefr mwyach. Cytunaf A rhai o'r
sylwebyddion ein bod wedi anghofio
ein g~m gynhenid - y chwaraewr
bychan, dygn, penderfynol ond
gyda'r elfen dywyllodrus yn ei rediad
(I'w barhau ar duda/en 18)

