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Pris JOe

PENCAMPWR SELSIG
GOGLEDD CYMRU
Roedd rhif 13 yn Iwcus i Wavell Roberts 0 Lanrug, sy'n
hysbysebu'n rheolaidd yn yr Eco fel 'Pen Cigydd y Fro'.
BeUach, am ybumed flwyddyn yn olynol, mae ganddo'r
hawl i'w alw ei hun yn 'Ben Cigydd Gogledd Cymru'.
Cynhaliwyd
cystadleuaeth
flynyddol
Cyngor Gwertbwyr
Cig Gogledd
Cymru
yn y
'Colwyn Bay Hotel' (yr hen 700)
ar y trydydd ar ddeg 0 Fawrth.
Mae Wavell yn cystadlu ynddi
bellach ers pum rnJynedd ac wedi
ennill gwobr bob tro. Eleni, fe'i
dyfarnwyd yn Supreme Champion
wedi iddo ennill y wobr gyntaf yn
y
dosbarth
selsig
pore
traddodiadol. Dyma'r tro cyntaf
iddo ennill yn y dosbarth hwn, er
iddo ennill dosbarthiadau'r selsig

PENCAMP
YSGO

braster isel a selsig arbennig 0 'r
blaen.
Roedd gofyn iddo arddangos
pwys 0 selsig wedi eu coginio a
phwys 0 rai wedi eu plethu yn
barod i'w gwerthu. Daeth nifer
helaeth
0 gystadleu wyr
i'r
bencarnpwriaeth,
gan gynnwys
eigyddion
0 Borthmadog,
Wreesam,
Llandudno,
Bae
Colwyn, Rhyl a Rhuthun. Nid
dyma'r tro cyntaf i Wavell brofi
fod selsig a phasteiod gorau

RIAETH
RS

Mae gan Gymdeithas Bysgota Seiont Gwyrfai a Llyfni
ddau reswm dros ddathlu y dyddiau hyn. Maent wedi
llwyddo i ddenu cystaldeuaetb bwysig i Lanberis ac wedi
sicrhau nawdd ariannol 0 Gronfa'r Loteri.
Y Gystadleuaeth
Bydd cystadleuaeth
bysgota 0
bwys yn cael ei chynnal ar Lyn
Padam tua diwedd yr haf eleni
wedi i'r Gymdeithas
ddenu
Cystadleuaeth
RyngwJadol
y
Methedig i Lanberis ar Fedi 23.
Y gobaith yw y gwelir rhagor 0
gystadleuthau
pwysig yma os
bydd y fenter hon yn llwyddiant.
Gwahoddwyd
swyddogion
pwyllgor
y gymdeithas
sy'n

trefnu'r

cystadleuthau rhyngwladol i weld y cyfleusterau y gall
Cyrndeithas leol eu cynnig, ac yr

hwylus fel y gellir dangos i'r
pwyllgor
rhyngwladol
bod y
Gymdeithas
yn gallu cynnal
cystadleuthau
pwysig ar Lyn
Padarn.
Bydd rhyw ugain 0
bysgotwyr yn dod yma ym mis
Medi, ond os daw'r cyfle i
groesawu
un o'r
treialon
rhyngwladol
mawr, yna bydd
degau 0 bysgotwyr yn dod yma
i gyrnryd rhan. Byddai hynny yn
newydd da i'r Gymdeithas ac i
fusnesau
lleol, gan y byddai
angen llerya'r ymwelwyr.

Wavell air selsig Ilwyddiannus.

gogledd Cymru i'w cae I yn ei
siop yn Llanrug - bellach, mae
cymaint 0 dystysgrifau a thlysau
yn hongian yn ei siop nag sydd
o gig! Ac, wrth gwrs, ef oedd
Pencampwr
Selsig Cymru
y
llynedd, ar 61 dod yn fuddugol yn
Sioe Amaethyddol
Cymru yn
Uanelwedd.
Bydd yn awr yn
cynrychioli gogledd Cymru ym

1997.
Does
ryfedd
felly
fod
cwsmeriaid y fro yn heidio i'w
siop. Yn wir, mae ganddo rai
cwsmeriaid
ffyddlon iawn o'r
ochr draw i Glawdd Offa: prawf
sicr fod blasusfwyd ar gael yn y
rhan hon 0 fro'r Eco.

DEINIOLEN BIAU'R DARIAN

--

1

Arwet, Jennie, Urien, Alaw a Gethin gyda'r darian a enillodd Adran
Deiniolen yn Eisteddfod Cylch yr Urdd. Deiniolen oedd yr adran fuddugol
yn yr Dec/ran 12 - 15 oed.

ddefnyddio cwch ar unrhyw un
o'r tri llyn unrhyw amser y bydd
Cychod newydd
oedddynt wedi eu plesio yn arw.
cwch ar gael. Mae'r
cychod
Gymaint
felly, nes iddynt
Mae'r Gymdeithas
wedi cael
newydd yn hwyluso'r ffordd i
benderfynu
dod
Chystad- gwybod hefyd bod y cais a __ ----------------------leuaeth y Methedig yma eleni! Yr wnaeth am gymorth 0 gronfa'r
oedd hyn yn newydd gwell na'r Loteri Cenedlaethol wedi bod yn
disgwyl i'r Gymdeithas bysgota llwyddiannus. Cafwyd arian da,
leol oedd wedi gobeithio cae I a bydd yn cael ei ddefnyddio i Cynhelir Cyngerdd dan nawdd
croesawu
un o'r
treialon
brynu hawliau pysgota ar Lyn
Pwyllgor Apel Llanberis Gwyl
rhyngwladol
ymhen blwyddyn
Nantlle, ac i brynu pymtheg 0 Gerdd
Dant Caernarfon
yn
neu ddwy.
gycbod a pheiriannau. Bwriedir
Eglwys Sant Pad am, Llanberis,
Caiff y Gymdeithas gyhoedduscadw pedwar cwch yrna ar Lyn
nos SuI y Pasg, Ebrill 7fed Bydd
rwydd gwerthfawr i'w physgod- Pad am, tra bydd pedwar arall ar
un 0 gorau mwyaf llwyddiannus
feydd yn sgil cynnal y gystadLyn Cwellyn a phedwar ar Lyn
yr Eisteddfod Genedlaethol
a'r
leuaeth. Ond y gobaith mwyaf
Nantlle. Bydd aclodau'r GymWyl Gerdd Dant yn canu yn y
yw y bydd
y fenter
yn deithas yn talu swm penodol a cyngerdd.
Mae C6r Godre'r
lwyddiannus
a'r trefniadau yn fydd yn rhoi'r hawl iddynt
Garth, 0 ardal Ponrypridd,
ar

a

mhencampwriaeth
Prydain yn
Llundain
yn ystod Chwefror

Iawer
mwy
0
aelodau'r
Gymdeithas
gael pysgota, a
deallwn y bydd y cychod yn
addas ar gyfer y methedig hefyd.

CYNGERDD Y PASG
daith fer yn y goglcdd, a bydd y
cyngerdd yn Llanberis yn dilyn
cyngerdd ganddynt ym Mhen
Llyn. Roedd amryw 0 aelodau'r
Cor yn ymwneud a thrcfnu'r Wyl
Gerdd Dant ym Mhenybont-arOgwr y Ilynedd. Dechreuir
y
Cyngerdd am 8 o'r gloch, ac mae
tocynnau ar gael am £2.50 (neu
£ 1.00 i blant).

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

DYDDIAD A LLEOLIAD PLYGU'R ECO
Trefnydd Plygu: Mrs Shioned Griffith, Pantafon, Waunfawr, (01286) 650570
DYOOIAD PLYGU
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Y RHIFYN NESAF
Daw'r rhifyn nesaf o'r wasg
NOS IAU, MAl 2
Deunydd i law'r
golygyddion perthnasol
NOS lUN, EBRlll 22
Os gwelwch
yn dda
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A

RHIF FFON

MAl 2

DEINIOLEN

Mr W.O.

MEHEFIN

MAl 30

BRYNREFAIL

Mrs L. P. Roberts-Williams

870580

GORFFENNAF

MEHEFIN 27

BETHEL

Mr Geraint Ellis

(01248)

-

AWST

-

Roberts

871259
670726

-

-

MEDI

MEDt 5

DINORWIG

Mr Meirion T omos

870056

HYDREF

MEDI26

PENISARWAUN

Mrs Ann Evans

872407

TACHWEDD

HYDREF 31

LLANBERIS

Mr Gwilym Evans

872034

RHAGFYR

TACHWEDD 28

CAEATHRO

Mr Clive James

677438

Diolch i'r cysylltwyr am eu cefnogaeth

GOLYGYDDOL
IWAN ROBERTS
LLEIFIOR, LLANRUG
FfOn: (01286) 675649
JOHN PRITCHARD
CILFYNYDD, LLANBERIS
Ff6n: (01286) 872390

GOHEBWYR PENTREFI
Oyma'r bobl i gysylltu A nhw
yn elch ardaloedd.
BETHEL: Geraint Elis, Cilgeran
(01248 670726)
BRYNREFAll: 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-Y-GlO: Mrs Ins Rowlands,
Glanrafon (872275)
OEINIOLEN: W. O. Williams,
6 Rhydfadog, Deiniolen (871259)
OINORWIG: Glyn Tomos, Pen y
Bwlch, Dinorwig (870576)
LLANBERIS: Gwyneth ae Eifion
Roberts. Becws Eryri (870491)
LLANRUG: Eryl Roberts, 3 Bryn
Moelyn (675384)
NANT PERIS: Elwyn Searell Jones.
Dwyfor (870440)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans.
Syeharth (872407)
TAN-Y-COED: Miss Anwen Parry,
Ael-y-Bryn (872276)
WAUNFAWR: Mrs Nan Roberts.
Pantafon, Waunfawr (650570)

CYSYllTU

MAl

SWYDDOGION A GOHEBWYR

GOlYGYOO CHWARAEON
Richard LI. Jones, 5 YOdel. Bethel.
(01248) 670115
OYOOIAOUR Y MIS
Mrs Margaret Cynfi Griffith, Cynfi,
Deiniolen (870394)
FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
Llanrug (677263)
OATBlYGU llUNIAU
Bryn Jones, Elidir, Alit Dewi,
Bangor (01248) 353337 neu
871925
TREFNYOO HYSBYSEBION
John Roberts, Bedw Gwvruon.
Llanrug (675605)
TREFNYOO BWNOELU
Ann Gibbins, Lodj Plas Tirion,
Pontrug (673696)
TREFNYOO ARIANNOL
Goronwy Hughes, Eithlnog, 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)
TREFNYOO GWERTHIANT POST
Mrs Olwen Llvwelvn, Pant Afon
Bach. Llanrug (650200)
TREFNYOO PlYGU
Shioned Griffith (650570)

BlE?

MAE CAMERAu VR ECO AR GAEL GAN Y CANL VNOL:
BETHEL: Richard LI. Jones, 5 Y DdOI (0248) 870115
WAUNFAWR: Heulwen Huws, Argoed (850558)
DEINIOLEN:
LLANBERIS: John Pritchard, CltfynVdd (872390)

Pris yr Eco' n Codi

RHEDEG DROS GWYNEDD

Mae pris yr Eco'n codi y
mis yma 0 25c i 30c.
Rydyrn wedi llwyddo i
gadw'r pris yn 25c ers 6
mlynedd ond bellach mae'r
rhaid ei godi i gyfarfod a' r
cynn ydd yng nghostau
cynhyrchu'r papur.
AnnwyIO/ygydd,
Hoffwn ddiolch i'r holl ddarllenwyr
papurau bro fu'n help mawr inru wrth
beretoi'r gyfres deledu ddiwedder o'r
Alban, 'Y Ffordd i John O'Groets'.
Cafodd y gyfres, fel yr un 0 Iwerddon
y Ilynedd, dderbyniad da iewn, ac
mae Ilawer o'r clod i'r bobl a'n
rhoddodd
mewn
cysylltiad
a
chymaint
0 siaradwyr
Cymraeg
diddorol yn y ddwy wlad.
Eleni bydd Lyn Ebenezer a'r tim yn
mynd ar daith araIl, I Lydaw y tro
hwn. Buaswn yn ddiolchgar dros ben
o gJywed am unrhyw siaradwyr
Cymraeg tvn Gymry neu Lydawyr)
sy'n byw yn y wlad honno. A fuasai
unrhyw uri all ein helpu mor garedlg
ag ysgrifennu i'r cvteuied isod, neu'n
ffonio ni ar (01286) 677595.
Yn gywir,
lOAN ROBERTS (Cynhyrchydd)
Teledu Seiont
Gronant. Caernarfon

Am Wasanaeth
Fframio Lluniau
Tystysgrifau
Tapestri

Steffan Evans a Susan Thomas, aelodau 0 dim traws-gwlad Gwynedd yn
y gystadleuaeth genedJaethol yng Nghasnewydd.

Gvvesty

arn
LLANBERIS FfOn: 870277

am brisiau rhesymol

ELWYN
PRITCHARD
Pare Padarn, llanberis
Ar agor Llun - Sadwrn

10.00 - 4.30

Ffon: (01286)

870922

Am groeso eartrefel Cymrtig bob amser Aneuryn Jones a'r staff.

CAEATHRO
Clive James,

Hafan. Bryn Gwna.
Ff6n: (01286) 679501 (gwaith). 677438 (cartref)
Dyweddiad: Llongyfarchiadau i Eirian
Roberts, Seaview ar ei dyweddYad §
Kevin Edwards, Bangor.
Gwasanaethau'r
Capel: Disgwylir y
canlynol i bregethu dros y rrus nesaf:
7: 10.00 Cyfarfod y Pasg
14: 2.00 Mr Richard Jones
21: 10.00 Parch W.R. Williams
28: 2.00 Parch W.R. Williams
Mai 5: dim oedfa
Bryn Eglwys: Mewn darlith ym
Mhrifysgol Cymru, Bangor yn y mrs
diwethaf,
roedd clod mawr i
gyfraniad Mr William Preese, Bryn
Eglwys
(a fu farw
1913) at
ddatblygiad y telegraff a'r 'wireless'
yn y byd. Hefyd, roedd son am yr
Eidalwr ifanc, Mr Marconi - enw sy'n
fyw ar lafar gwlad fel enw lIeoliad yr

hen orsaf radio ar ochr uchaf y 16n
rhwng Y Groeslon a Cheunant.
Tynfa Fisol: Enillwyr mis Mawrth:
1. 2: £40 Peter ac Olga Evisen, Cae
Hapsyn, Rhos-bach;
2. 8' £25 Michael a Frances Wyn
Williams, Bodwyn;
3. 71: £ 15 Clive James, Hafan;
4. 5: £5 Geoff Drake, Castellmai.
Mae Pwyllgor y Cae Chwarae yn dra
diolchgar
am eich cefnogaeth
barhaus.
Cae Chwarae: Cynhelir y cyfarfod
nesaf o'r pwyllgor ar y cae am 7.30
yr hwyr ar 17 Ebrill er mwyn trafod
manylion y cynllun i ffensio lIecyn
chwarae y plant lIeiaf a gwella'r
cyfleusterau.
Bydd y dynfa fisol
wedyn yn Nhafam Bryngwna.

DRAENOG

ac Arion, ni chaed gortad. Bu
raid datgymalu'r clo ar yr olwyn
ddreifio i ddod 0 hyd i'r rhify tu
mewn iddo. Ond roedd y rhif
wedi treulio, a metbwyd a'j
ddarUen. Aeth adre'n benisel gan
ddychmygu gorfod cael pared
a'r car. Ond ymhen rhai oriau,
sylwodd
ar blanhigyn
go
anarferol yn blaguro yn y pot
blodau wrth y drws tJrynt planhigyn
sgleiniog,
main,
metel. Deallaf mai enw Uadin y
planhigyn
yw
'goriadus
carbertus parialus'.

STORI BERT yw'r un a glywais
am y pysgotwr a'r 'un y methodd
ei ddal'. Ond nid pysgodyn a
golIwyd y tro hwn ... ond
goriadau'r car. A dyna beth oedd
DRAMA:. Y goriad ar goU, dim
goriad
sbar, a dim cofnod
chwaith 0 rif y goriad. Ac er
pysgota mewn garejus trwy Fon
Mrs W. A. Jones, Dalar Oeg, Llanrug, gyda Oafydd Wigley, y gwr gwadd
yng nghinio Gwyl Odewi, Cangen Llanrug 0 Blaid Cymru.

Sadwrn canlynol. DathJwyd ei gamp
arbennig mewn mawlgan ddyfeisgar
Yn y Cinio
Gwyl Ddewi
a gan fardd y Clwb, R Gwynn Davies.
gynhaliwyd yn addas iawn ar Fawrth
Yna eyflwynwyd y prif-westeion,
1, yng Ngwesty'r Victoria, Llanbens,
sef y Dr Meredydd Evans (Mered y
esrynnodd y llywydd, Wyre Thomas,
eyfryngau
a'r colcg) a'i wraig,
groeso cynnes i'r aelodau
a 'u
Phyllis. Yn unol a 'u haddewid,
gwragedd.
Diolchodd
i bawb a
canwyd arruywiaetb 0 alawon gwerin
helpodd i wneud ei dymor fel ganddynt, a bu raid i'r gynulleidfa
arweinydd yn un llwyddiannus, a hithau, yn et thro, gyfrannu yn fwy
dymunodd well tro ar fyd i'r aelodau
brwdfrydig na deheuig at y wledd
hynny oedd heb fod }'I1 eu 11a'W"Il gerddorol. Wedi'r hwyl, diolchwyd
iechyd, a chyfeiriodd yn benodol at
i'r ddau ae i bawb a gyfrannodd ruag
Rol Williams ac Ieuan Ellis Jones a'i
at lwyddiant y noson, a hynny'n
wraig, Morfudd - oeddynt ill tri, yn
ddoniol a phwrpasol, gan Norman
sicr, yn bresennol yn yr ysbryd.
Davies.
Cyfeiriwyd hefyd at lwyddiant yr isWrth gloi'r gweithgareddau,
lywydd, J. NormanDavies, yn enmll
cyhocddodd y llywydd bod cyfarfod
ei bedwaredd eadair eisteddfodol, y
olaf y tymor, sef y wibdaith, ar ddydd
tro hwn yn Llanllyfni. Yn bennaf oll,
Sadwrn, 22 Mehefin. Apeliodd am
llongyfarchwyd
John
Roberts
gefnogaeth
deilwng gan fod y
Williams,
sylwebydd
craff a trefnydd,
Stanley
Owen, wedi
dadansoddwr
diduedd
camp a darparu 'n ddyfeisgar a sensitif ar
rhemp y drefn, oedd ar fin darlledu
gyfcr chwaeth
a diddordebau
ei filfed sgwrs 'dros ei sbectol' ar )1 amrywiol yr aelodaeth!

Clwb Eryri

Cefnogwch ein Hysbysebwyr

GORSAF BETROL
DEINIOLEN
Fton: (01286) 871521
Ar agor 7 a.m. -

9 p.m. bob diwrnod

Petrol • Disel • Nwy Calor • Glo
Cylchgronau • Papurau Newydd
Cardiau Penblwydd • Wyau
Nwyddau Groser • Melysion
TICEOI LOTERI AR WERTH YMA!

101.0 HU\X'S-ROBERTS

Cyfarfod Blynyddol
Band Llanrug
NOS lUN, 15 EBRlll
am 7 o'r gloch
yn Ystafell y Band, llanrug
Taer ertynn!r ar i aelodau'r Band,

rhionl yr aolodau ifane, eyn-aelodau,
a ehefnogwyr a ehyfeillion y Band
i fod yn bresennol.
OOWCH I GEFNOGI
BAND HVNAF GOGLEDD CVMRU!

MAE'R

SAMARIAID
YN GWRANDO
YN ABBEY ROAD

BANGOR
(01248)
354646

WAUNFAWR

Ffon: 650218

* Ty Rhydd * Bwyd Cartref *
* Prydau Plant * Ystafell Deulu *
* Cinio Dydd Sui Traddodiadol *
* Cerddoriaeth Fyw * Cwrw Go lawn *
3

NG
R
Diddorol oedd darllen yn y rhifyn diwethaf or Eco,
atgoflon Idris Thomas am gynhebrwng anghyffredin ei
daid. Yn y rhifyn cyfredol 0 Uafar Gwlad ceir hanes
cynhebrwng arall, sef lID John Jones, Talysarn, ym
mynwent Llanllyfni
lID o'r cynhebryngau mwyaf a
welodd ardal y chwareli erioed mae'n debyg. Ond fe
gafwyd nifer 0 'gynhebryngau mawr' yn yr ardal hon
hefyd, ac 0 bosib mai'r un rnwyaf oedd c'nebrwng
Griffith Ellis, goruchwyliwr Chwarel Dinorwig. Bu farw
ddechrau Mawrth 1860 a chynhaliwyd yr angladd ar
ddydd Llun, y deuddegfed o'r mis hwnnw.
Yn 61 adroddiadau o'r cyfnod,
roedd hwn yn angladd wedi 'ei
gynllunio'. Mae'n debyg fod
angen gwneud hynny gan fod
eynifer 0 bobl am ddod i dalu
gwrogaeth ar siwrnai olaf yr hen
oruchwyliwr. Anodd penderfynu
pa ffordd yn union y deuai'r
cynhebrwng 0 Ddinorwig i lawr
i Lanberis eyn ymlwybro 'rnlaen
i'r fynwent yn y Nant. Mae un
o'r adroddiadau
yn son am
ffordd Pen-yr-esgair, ae mai 'r
'dieithriaid' oedd wedi eu gosod
i sefyll ar hyd-ddi. Ble yn hollol
yr oedd ffordd Pen-yr-esgair, neu
ble mae hi heddiw? A phwy oedd
y 'dieithriaid'?
O'r gwaith (sef y chwarel) i
lawr yr Allt Wen roedd 'dosbarth
Griffith Ellis'. Unwaith
eto,
anodd penderfynu
a'i teulu'r
ymadawedig oedd y 'dosbarth',
yntau a'i eyfeiriad sydd yma at
rhyw ddosbarth ara]l- dosbarth
Ysgol SuI efallai? Mae 'na
gyfeiriad at 'ddosbarth ' arall
hefyd, yn 'sefyll ar hyd y ffordd
sy In croesi gwaelod y nant. ' Ble'n
union y eyfeirir ato?
Ar waelod yr Allt Wen yr oedd
y cerbydau - yr clor-gerbyd a
deg ar hugain 0 gerbydau eraill
gan gynnwys hefyd nifer fawr 0
wyr meirch. Roedd yr holl
oryrndaith dros filltir 0 hyd, ac yo
cymryd pum munud ar hugain i
fynd heibio. Yn y drefn hon y
symudodd y cyfan y dair rnilltir
o ffordd i fynwent Nant Peris.

Dyna daith 0 tua awr a chwarter
o waelod yr AlIt Wen i'r fynwentl
Amcangyfrifid fod pedair mil
o bob 1 yn bresennol yn yr
angladd, a bod lluoedd eraill yn
gwylio 'r cynhebrwng 0 ben y
bryniau a'r creigiau 0 bobtu'r
ffordd. Yn wir, 'oni hal fod j.'
tyurydd 1110r anffafriol, dial' Y
daethai cannoedd yn ychuianeg'.

gwaith neu fel
hynny, mae
ddeng mlynedd
a'r ansawdd yn

mal

criw 'pone'. Er
o'r lluniau dros
a thrigain oed,
parhau'n glir.

Y pedwerydd llun yw'r un
pwysig. Tybed ydi hwn yn lIun
o gyfarfod ar Graig yr Undeb?
Dyw'r llun ar y dudalen hon
ddim yn eglur iawn, a hynny
ohcrwydd fod y gwreiddiol yn
CRAIG VR UNDEB
hen ae yn felyn. Mae'n anodd
Yn dilyn y eais diweddar am lun iawn i ehwi ddarllenwyr ddod i
benderfyniad
dim
ond
0
o gyfarfod ar Graig yr Undeb,
daeth Mr Goronwy Lewis, Stryd asrudio'r atgynhyrchiad hwn. Bu
astudio manwl ar y llun ers i mi
Ceunant, Llanberis, i gysylltiad
a mi. Mae tri o'r lluniau a welir gael ei fenthyg. Dywed Mr Lewis
ar y dudalen hon yn debyg i iddo ei asrudio a chwyddwydr, ac
amryw
craill
0
luniau
a na allai weld unrhyw un o'r
ymddangosodd ar dudalennau'r
cannoedd sydd yn y llun heb het
Eco dros y blynyddoedd: grwpiau neu gap am ei ben! Yn ddiddorol
o ehwarelwyr un ai wrth eu hefyd, mae merched yo y llun;

r-----------------------------------.....,
(d)

(ch)

(b)

(a)
Tyrfa 0 chwarelwyr.

•
•

•
•

•

Cyfarfod Chwarelwyr ar Graig yr Undeb?
Ydi hwn yn 'fun hanesyddol a phwysig? Gweler y nodiadau a'r awgrymiadau yn yr erthygl. Gwyddom i
sicrwvdd enwau dau o'r bobl yn y flun, sef William Roberts, Bryn Sardis, Dinorwiq (taid Goronwy Lewis)
a'i frawd Arthur. Mae'r /fun gwreiddiol wed; el iercio i ddangos eu /feoliad, ond nid yw'n bosibl eu dangos vms.
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~ 84 Stryd Fawr, Llanberis
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Ffon:
870491
-=-= CAFFI 'BWYTY ERYRI'
Sara Ffres ==
Teisennau ==
==
TEGANAU, CARDIAU
-== MELYSION
Priodas, Bedydd 55
Pen-blwydd ac ati ~
==
ANRHEGION
-Peis, Rholiau Sosej §
--Pasteiod, Teisennau Hufen 5
Teisennau Plat, Torth Gyrains ac ati ~
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-

-

:: Stryd

BECWS ERYRI ~
Fawr Llanberis 870491 §
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GWYN JONES

FFENESTRI ERYRI
GARTH ISAF, LLANRUG
(01286) 650764

* Ffenestri * Drysau * Drysau Patio
*Porches * 8yrddau Ffasia
* Cladio
*Conserfateris
12 MLYNEDD
o BROFIAD YN Y MAES

hwythau hefyd yn gwisgo hetiau
neu foneti. A fyddai merched yn
ymuno
a'r dynion
mewn
cyfarfodydd chwarelwyr?
Gall y camera wynebu: (1)
Craig yr Undeb, gyda'r Elidir yn
y cefndir; neu gall y camera fod
yn (2) ardal Pont y Bala, gyda
Llyn Padam yn y cefndir. Gan
nad yw'r 1lun gwreiddiol yn eglur
yn yr atgynhyrchiad, labelwyd y
diagram gyda phump 0 gliwiau
sy'n helpu i benderfynu ar y
lleoliad.
1. Craig yr Undeb:

(a) llethrau'r Fachwen;
(b) llethrau'r Elidir a'r cbwarel ei
hun. Yn y llun gwreiddiol gallai'r
llinell hon fod yn staen. Mae'n
anodd penderfynu gan fod y llun
wedi melynu cymaint;
(c) siap copa Craig yr Undeb.
Mae coed yn tyfu yno heddiw, ac
nid yw'r siap i'w weld mor eglur;
(ch) polyn telegraff; nid yw'n
bosib gweld ble'n hollol mae
gwaelod y polyn. Rhaid cofio y
byddai'r hen ffordd yn dilyn 0
arngylch y Graig, a gallai'r polyn
fod ar y ffordd honno yn y
cefndir;
(d) Creigiau'r Clegir yn yrnesryn
i lawr at geg yr hen dwnnel
rheilffordd.
2. Ardal Pont y Bala:
(a) llethrau Glynrhonwy
yn
ymestyn hyd Ian Llyn Padam;
(b) staen yn unig;
(c) siap tomen chwarel. Tybed
fyddai siap fel hyn ar domennydd wast y chwarel?
(ch) Polyn telegraff; oedd yna
gyfres 0 bolion fel hyn yn
dringo'r llethr (neu'r inclen) ger
Chwarel Vivian?
(d) creigiau'r Fachwen.
Dyna'r cliwiau. Penderfynwch
chi! Ac oes, mae yna lawer 'ond'
ac 'os' a 'tybed'.

hun mae adfeilion eraill hefyd:
Pen y Ffridd efallai? Oes rhywun
efo mwy 0 wybodaeth am yr hen
fythynnod? A beth oedd enw
cywir Ty Dania}? Neu pwy ocdd
'Danial'?
POSTMON lLANOINORWIG

Mae'r Jlun hwn yn ymddangos fymryn yn hynach na'r ddeu arsll? Ellis
o Benisa'rwaen yw un o'r dynion yn y lIun.

-
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Criw 0 weitbwyr yn Sied Awstralia. Tynnwyd y Ilun ar y pedwerydd
ar ddeg 0 Awst 1925. Mae tad Goronwy Lewis, a gai el adnabod fel
Joe Garreg Lydan, yn drydydd o'r cbwitb o'r tries sv'n eistedd er Jawr.
Wrth ei ochr mae Glyn Davies (cefnder), eto 0 Garreg Lydan, Dinorwig.
Ganed Goronwy Lewis yn Tan y Garret, y ty uchaf yng Nghymru.

TV DANIAl

Daeth cais y mis hwn 0 arda!
Waunfawr. Ar yr allt sy'n arwain
o Groeslon y Waun i fyny i
gyfeiriad Cefn Du a Bwlch y
Groes, mae adfail hen fwthyn. yr
enw amo ar Iafar oedd Ty
Danial. Mae'n sefyll ar y dde
wrth ddringo'r allt, ac yn uwch
na'r tro am Bendas Eithin, ond
cyn cyrraedd cyrrion y goedwig.
Rhwng Ty Danial a'r goedwig ei

CHIROPODIST
Gwasanaeth
yn eich cartref

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

57 Glanffynnon

LLANRUG
Ffon:

(01286) 675754

Gweithwyr 0 Awstralia eta. Ellis Parry 0 Ddeiniolen yn boitt! yng nghanol
y Ifun. Mae hefyd i'w weld yn Ilun 9 weitb wyr y sied - trydydd o'r chwith
yn y rties 0 ddynion yn eistedd.

SPAR ri)]
YSTORFA

LLANRUG
(Richard a Meirwen
Williams)

Ffon: (01286) 672790
Ar agor bob dydd
o'r wythnos at eich
gwasanaeth
Nid oes unrhyw dOl am
ddonfon orcheb i'ch cortref
yn ardal Uanrug

Pa un o'r
rhaln
sydd
bwysicaf7
YSWIRIO EICH TV (i arbed
coiled i chi);
YSWlRIO EtCH CAR (i arbed
coiled I chi); neu
YSWIRIO EICH BYWYO (i
arbed coiled I' ch teulu)
Cysylttwch A'r Isod I weld mor
rhad vw cost yswlriant gyda CDH
Andre (BetheI/Llanberfa'
Bryn (MOn'
Euryn (C8emarfon a'r cylch)
John Etfion (Penisarwaun)

CDH

Ymgynghorwyr Arlannol
Annlbynnol
fydlwyd 1974)

u.ot (••

Ff6n: (01248) 355055

Yn ystod misoedd gaeaf 1860-61
gwnaed casgliad arbennig gan
bobl ardal Uandinorwig i brynu
dillad newydd i'w postmen,
Hugh Prichard, er mai 'llythyrgludydd' oedd yr enw crand a
ddefnyddid amo bryd hynny!
Roedd cryn ddadlau yn mynd
ymlaen yn y cyfnod ynglyn a'r
ffaith fod y postmyn yn gweithio
ar y Suliau. Teimlad llawer 0
gapelwyr selog yr ardal oedd na
ddylai'r fath beth fod. P'run
bynnag am hynny, rnae'n amlwg
fod gan y trigolion feddwl go
uchel o'u postmen, gan iddynt
gasglu cyfanswm 0 chwe phunt
i brynu dillad iddo, sef 'gwisg
Sabbothol 0 frethyn rhagorol, cob
uchaf 0 'r pilot cloth gorau, a patent
mackintosh, gyda ',.h011 )' gall gludo
y llythyrau a'r pacedi heb i ddafn
o ddtbr fyned at yr Ul1 ohonynt. '
Cyflwynwyd y gwisgoedd iddo
ar ddiwedd Rhagfyr - rhyw fath
o anrheg N adolig - 'anoydd o'i
lafur
a 'i ffyddlondeb
yn
gusasanaethu meum oernt a guires,
guiynt a glae - ond yrl parhau i
orfod gweichio ar y Suliau. '
Am ba hyd tybed y bu Hugh
Prichard yn gwasanaethu'r ardal
yn ei 'patent mackintosh '?
CERDDORFA CWM Y GlO

Cysylltodd Catherine Roberts, 0
Landudno, ynglyn a'r llun 0 Gor
a Cherddorfa Cwm y Glo a
ymddangosodd yn rhifyn Ionawr
o'r Eco. Mae Mrs Roberts yn
nodi bod ei mam, Lizzie Jane
Williams, yn ymddangos yn y
llun. Hi oedd yr aelod ieuengaf
yn y cor yn 13 oed. Yn 01 pob
son tynnwyd y Ilun ar achlysur
arwisgo
Edward,
Tywysog
Cymru yng Nghaernarfon ar
Fehefin 23ain) 1910. Mae Mrs
Roberts hefyd yn nodi bod ei
mam yn y llun 0 gor cymysg
Charles
Owen, Llanberis
a
ymddangosodd
yn Bco Hydref
1995.

*

*

A dyna golofn gyfan y mis hwn
heb unrhyw gyfeiriad at Lanrug!
Gyda diolch ibawb a gysylltodd
ami;
yn arbennig felly, Mr
Goronwy
Lewis, Llanberis.
Rwy'n slwr y bydd cryn ddadlau
ynglyn a'r llun posib 0 Graig yr
Undeb.
Cofiwch anfon eich sylwadau
neu ymholiadau
i Dafydd
WhitesIde
Thomas,
Bron y
Nant, L!anrug (ffon: 01286
673515).

Cefnogwch
•
eln
Hysbysebwyr
5

__.

•
Trychineb Dunblaen sy'n mynnu ymwthio i'r Siambar
y tro hwn. Flwyddyn union yn 01 roeddwn i'n treulio
ychydig ddyddiau yno ac amryw yn fy holi ar 01 i mi
ddychwelyd bJe'n union mae Dunblane? Sut Ie ydi o?
Bellach fe Wyr y byd ble mae
Dunblane ac am y drychineb a fu
yn yr ysgol leol. Fe fedrwch chi
ddeud yn berffaith ones - does
'ria ddim byd yno, ond ei fod o'n
le hwylus i aros os ydych am weld
rhai 0 olygfeydd prydferthaf yr
Alban. Ond mae yna un peth
sy'n aros yn y cof am y lIe, sef
cyfarchion a chroeso'r trigolion.
Rwy'n cofio cerdded
hyd
strydoedd culion y ddinas (ydi
mae Dunblane yn ddinas gan
fodd iddi Eglwys Gadeiriol
hardd) a theimlo'r awyrgylch
groesawgar, gartrefol ar unwaith.
Troi i mewn i'r eglwys a'r
offeiriad yn mynd a ni 0 gwmpas
gan adrodd hanes yr eglwys
wrthym.
Talu ymweliad
a'r
dafam ger yr orsaf a derbyn yr un
croeso yno. Er bod eira yn
garped ar strydoedd Dunblane
a'r hin yn oer, gano1 Mawrth
1995, roedd 'na gynhesrwydd yn
y croeso a gafwyd ar y stryd, yn
yr ychydig siopau sydd yno, yn
yr eglwys ac yn y dafarn. Yr
argraff a gafwyd yn syth oedd fod
yno gymdeithas glos a phawb fel
petaent yn adnabod ei gilydd, ac
yn gyfeillgar a chroesawgar, ac yn
gefn iw giIydd.
Oeddan,
roeddan
nhw fel un teulu
rhywsut.
Dwi'n cofio gweld y mamau
yn disgwyl am eu plant wrth yr
ysgol hefyd, a'r ddynas lolipop yn
sicrhau ei bod hi'n ddiogel iddyn
nhw groesi'r stryd i fynd i
ddiogelwch a chynesrwydd eu
caruefi.
Ond, ar fore Mercher
y
trydydd ar ddeg 0 Fawrth 1996
fe ddaeth angau 'a 'i draed plu a'i
draunad pluim' i barlysu dinas
fechan Dunblane.
Fedra i ddim honni fy mod i'n
'nabod neb yn bersonol yn

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

Dunblane ond eto, oherwydd
sirioldeb a chyfarchion cyfeillgar
y trigolion, rwy'n teirnlo fy mod
i yn eu 'nabod nhw rhywsut
hefyd.
Mae'r trychineb hwn wedi
ysgwyd 'i' byd. Beied natur i
raddau am drychineb Aberfan,
ddeng mlynedd ar hugain yn 61.
Beied blerwch am dryehineb
Hillsbrough. Ond yr hyn sy'n ein
eorddi am drychineb Dunblane
yw mai dyn a'i arf fu 'n gyfrifol
am y lladdfa, ae mai dosbarth 0
bla n t bach pump o ed a'u
hathrawes
a laddwyd.
A'r
cwestiwn a ofynnir gan bawb yw,
pam?
Pam eu cipio ym mlodau eu
dyddiau 0 ganol eu hwyl yng
ngharnpfa'r ysgol? Pam fod un
eiliad 0 wallgofrwydd yn troi
chwerthin a sirioldeb a direidi
plant yn sgrechiadau 0 ofn a
phoen a griddfan? Uawenydd yn
troi'n drisrwch ar amrantiad.
Pam?
Bob tro y bydda i'n mynd
heibio
Aberfan
mae'r
drychinewb yn dod yn 61 wrth
gael cipolwg ar y rhesi 0 feddau
cadwynog.
Wrth deithio i'r
Alban mi fydda i yn mynd heibio
Lockerbic
gan gofio am y
gyflafan fu yno; a fydda i byth yn
ymweld ag Anfield heb aros
ennyd wrth garreg goffa sy'n
nodi enwau y rhai a drengodd yn
Hillsbrough.
A bellach mi fydd atgofion 0
drychineb
ynghlwm
wrth
Dunblane.
Fel y dywedais, roeddwn i yno
flwyddyn union yn 61 Rydwi
wedi
cerdded
strydoedd
Dunblane yr wythnos hon hefyd,
er fy mod i dros bedwar can
milltir o'r lle.
Dwi wedi pasio heibio'r ysgol.
Dwi wedi troi imewn i'r dafarn.
Dwi wedi treulio munudau tawel
yn yr eglwys.

Emyr Jones
PLYMAR
A PHEIRIANNYDD
GWRESOGI
Cynnal boileri nwy
olew tanwydd solat
a thredio peipiau

I

I

44 Glanffynnon

LLANRUG
(01286) 673513

Argraffu a Ffotcqopio Lliw
Lluniau ar gyfer pasport
Crysau-T
Gwasanaeth Dylunio Pen
Llythyrau, Cardiau Busnes
ae ati, Ffotograffiaeth ...
a lIawer mwy

48 Stryd Fawr

LLANBERIS
Ffon/Ffacs: 870200
6

Mae purdeb gwyn yr eira ar y
bryniau 0 amgylch; mae eirlysiau
yn gwyro'u pennau mewn galar;
does 'na ddim swn plant yn
chwarae ar iard yr ysgol. Ydi,
mae Dunblane yn wahanol iawn
i'r hyn ydoedd fiwyddyn union
yn 61. Ae mi rydw innau, fel pob

un ohonoch, yn gofyn pam? Pam
y digwyddodd hyn?
Mae Bardd yr Haf wedi
crynhoi'r
cyfan, 0 weld yr
angladdau yr wythnos hon:
I'r add~", rhoux}:onceddfa
..Wew" rnJ.rftrrhv:ygaea'

tnC:W1l

ocrFoumh

Rhouich uiedd 'U.'e"dan orchudd IIi

Rhouxh d)'11erwchdun (Ira

DEINIOLEN
W. O. Williams,

6 Rhydfadog.

Cronfa Ymddiriedolaeth Oeinialen:
Gwahoddir
ceisiadau oddi wrth
setydliadau a mudiadau yn Neiniolen
am gytraniad o'r Gronfa uchod. Bydd
y pentrefwyr yn cofio i'r Gronfa gael
ei sefydlu at ddibenion elusennol ac
er budd
cyffredinol
trigolion
Deiniolen.
Dylid anfon eeisiadau, ynghyd
chopi
o'r
fantolen
ariannol
archwiledig
ddiweddaraf,
mewn
amlen
wed,',
rnarcio 'Cronfa
Ymddiriedolaeth
Deiniolen'
i
Ysgrifennydd
y Gronfa,
4 Tai
Caradog, Deiniolen, erbyn 27 Ebrill
1996 a dim hwyrach na hynny.
Y
Ganalfan
Gymdelthasal:
Cynhaliwyd
Cyfarfod Cyffredinol
Blynyddol
y Ganolfan
ar 20
Chwefror,
pryd yr etholwyd
y
canlynol i wasanaeth ar y Pwy"gor
Rheoli am y flwyddyn sy'n dilyn Philip Guy (tim pel-droed),
R.
Leonard Jones (Plaid Cymru), Tydtil
Jones (Cyngor Eglwysi), Yvonne
Phillipson (Urdd St. loan), Richard
Taylor (Cymdeithas
Tai Pentre
Helen), Caroline Davies (Clwb
leuenctid), roedd hefyd yn bresennol
Owen G. Roberts (Prifathro),
a
Robert Wi",ams
(cynrychiolydd
Cyngor Cymdeithas Llanddemlolenl.
Ni wyddom hyd yma pwy fydd yn
cynrychioli y Cyngor Unedol newydd
ar y Pwyllgor.
Etholwyd y swyddogion canlynol
am 1966 - Cadeirydd: R. Leonard
Jones; Trysorydd ac Ysgrifennydd
Llogi: Caroline Davies; Ysgrifennydd:
Robert Williams.
Y Seindorf: Yn ystod noson ymarfer
y Seindorf
eafwyd
munud
0
dawelwch a chwaraewyd emyn-dOn
gan y Seindorf er cof am y rhai
anffodus a gollodd eu bywydau yn
y gyflafan erchyll yn Dunblane yn
ystad y mis.
Oydd
Gweddi
Byd-eang
y
Chwiorydd: Cynhaltwyd y Cyfarfod
Gweddi yn Ebeneser ar Fawrth 1af.
Cymerwyd
rhan gan chwiorydd
Ebeneser, Cefnywaun, Libanus ae

a

e
ones
Peiriannydd
Gwres Canolog
a Phlymio

Y GORLAN
FFRWD CAE DDU
BONTNEWYDD

(01286) 830412

Ffon: (01286)

871259

Eglwys Llandinorwig. Merched Haiti
oedd yn anfon y neges fyd-eang
eleni. Cafwyd anerctuad gan Mrs
Eirlys Williams, air arwernvdd oedd
Miss J. Pare Jones. Cyfeiliwyd gan
Mrs Gwen Griffith.
Merched
y Wawr:
Cynhaliwyd
cyfarfod yn y Caban, 19 Chwefror,
o dan ofal Mrs Eirian Larsen,
Caernarfon. Estynnwyd croeso iddi
gan y Ilywydd, Mrs Buddug Jones.
Bu'n dangos inni sut i nyddu ar
droetl. gan dynnu ein sylw at y
gwahanol fathau 0 wlan - gwlan
datad, gafr. ct. cwrunqen a chamel
yn eu mysg. Cafodd yr aelodau
fwynhad mawr 0 weld y gwahanol
nwyddau
a turuwvd
ganddi.
Diolchwyd i Mrs Larsen gan mrs lona
Richards.
Ar Fawrth 1af mwynhaodd yr
aelodau swper Gwyl Ddewi yng
Nghastell Cidwm, Betws Garmon.
Cawsom wledd 0 fwydydd Cymreig.
Hyfryd oedd gweld yr eulvsiau ar y
byddau a chafodd pawb genin Pedr
I ddod adref. Diolch I Mrs J. Jones
a Mrs M. E. Jones am drefnu'r
noson
Priadas: Llongyfarchiadau i Ian Prys
Roberts, Crud yr Awel, ar ei briodas
Natasha Relton, yn Thetford,
Suffolk
Byddant yn cartrefu yn
Harrington, Bury St. Edmonds.
Dialch: Dymuna Dylan Williams, 1
Pentre Helen, a Nia Savnor, ddrolch
i bawb
am yr anrheqron
a
dderbyniasant
ar achlysur
eu
dywedd'iad
yn ystod gwyliau'r
Nadolig.
Cyngof
Eglwysig:
Cynhaliwyd
cyfarfod mis Mawrth o'r Cyngor yng
Nghefnywaun, nos Lun. Mawrth 11.
Croesawyd y Parchg Ifor Lloyd
Williams, Bangor yn 61 i Ddeiniolen
unwaith eto. Dan el arweiniad ef
cafwyd eyfarfod gwerthfawr
yn
trafod sylfeini'r Efengyl. Cynhelir y
cyfarfod nesaf nos lau Cablyd, sef
nos lau, Ebrill 4. Ceir gwasnaeth
Cymundeb dan arweiniad y Parchg
John Pritchard yn Ebeneser am 70'r
gloch.
Y Gymdeithas lenyddol: Mr Dafydd
Whiteside Thomas, Llanrug, oedd y
gwr gwadd
yn y cyfarfod
a
gynhaliwyd nos Lun, Chwefror 26.

a

I

Teithiau Cerdded
'NABOD BRO
Trefnir cyfres 0 deithiau cerdded
yn y fro yn ystad y gwanwyn a'r
haf. Bydd manylion yn yr Eco a
fls i fis.

CROESO CYNNES I BAWB

'0 AMGYlCH llYN PADARN'
Nos Wener, 12 Ebrill am 6.30
Cyfarfad ger Pont Pen-llyn
Ffonlwch Caernarfan 673515

'Un funud fach ... '
YSTYR Y PASG
Fel hyn yr ysgrifennodd Paul: 'y mae
Duw yn dangos ei gariad mag atom,
oblegid a nyni etc yn bechaduriaid,
j Grist farw trosom ni' (Rhuf. 5:8).
Dyna le annhebygol i neb weld
cariad Duwl Onid gwadu cariad
Duw y mae hyn? Y Person yma, na
allai Duw ddisgwy1 dim mwy gan
neg nag a gafodd gan Hwn, un a fu
fyw yn llwyr i Dduw ac ieraill yn dod
i ddiwedd mor ofnadwy! Yrnhle mae
Duw, yo wir, ei fod yn gadael i'r fath
beth ddigwydd? Buasech yn disgwyl
i farw Iesu GriSt droi ei ddisgyblion
yn anffyddwyr, bod y fath dynged
wedi dod iran y fath un. Ond y gwir
amdani Y\Y mai fel arall yn hollol y
bu. Trwy'r Testament Newydd
rydym yn cael y bobl hyn a
llawenydd
yn dawnsio yn eu
calonnau eu bod wedi cael Duw ac
wedi gwybod sut Un ydyw, ac rnai
yng nghroes Iesu Grist yn anad
unman y cawsant hynny.
Sut y bu hyn? Does ond un
esboniad: i'r disgyblion cyntaf weld,
y ill hwnt i bob arnheuaeth, mai
Duw ei hun oedd wedi dod atynt yn
Iesu Grist. Nid ar unwaith y
gwelsant hynny. Dryswch
1lwyr
iddynr ar y dechrau oedd yr hyn a
ddigwyddodd
ddydd Gwener y
Groglith, a ffoi o'r Uemewn dychryn
a siornedigaeth chwerw a wnaethant.
Pa bryd, felly, y daethon nhw i weld
PWY oedd Iesu Grist? Fore'r Pasg,yn
siwr, i ddechrau, pan ddaeth Iesu
Grist o'r bedd yn fyw. 'Bobol! mae'n
anodd credu, meddwch. Felly'r
disgyblion hefyd. Lol i gyd ganddyn
nhw oedd stori'r gwragedd ei fod
wedi codi o'r bedd. A phan ddaeth
yr Iesu atynt, rybio ddaru nhw mai
ysbryd oedd. Ond bu raid iddynt
gredu oherwydd bu'r Iesu'n mynd a
dod yn eu plith am bron i chwe
wythnos wedyn. Ac eta ni weIodd y
disgyblion cyntafyma yn iawn pwy
oedd Iesu Grist taD y Sulgwyn) saith
wythnos ar 61 y Pasg. Ydych chi'n
cotio beth a ddigwyddodd ar y
Sulgwyn? Ie, 'ty\V311tiad yr Ysbryd
Glan' yn iaith y Beibl. Beth oedd
hynny? Hyn yn un peth (ond nid
dyna'r cwbl chwaith) iddynt gael
goiellDi ysbrydol i wybod P\vy oedd
Iesu Grist a beth oedd ysryr y
Groglitb a'r Pasg. Duw ei hun yn ei
Fab oedd y Person rhyfedd hwn ac
fe fu farw ar i' groes (er ein mwyn ni'
a 'throsom ni'.
(Allan 0 D:yddiau Gras, cyfrol 0
ddarlleniadau 0 \vaith y diweddar Barchg
Emyr Roberts.)

Theatr Bara Caws
yn cyflwyno

LLIFEIRIAU
gan W. S. Jones (Wil Sam)
Nos Sa.dwrn, Ebrill 20fed
am 7.30 o'r gloch
yn Y Ganolfan

(ADDAS I'R TEULU I GYD)
Tocynnau ar gael gan

Sylvia
21 Bro Waun, Waunfawr
Ffon: (01286) 650274

WAUNFAWR
Mrs Nan Roberts, Pantafon. Ff~n: (01286) 650570

Camera yn ngofal Heulwen Hughes, Argoed. Fffin: (01286) 650556

Tim Pet-arced Ysgol Waunfawr noson agor y cae newydd
Enillwyr y Clwb 300 mis Chwefror £40: Mrs S. M. Jones-Evans,
Pennant; £25: Mrs A. Thomas,
Gilfach; £10: Mr Eurig Wyn, Y
Frenni.
Plaid Cymru Waunfawr: Trefnwyd
nosn i'r pentrefwyr i ddathlu Gwyl
Odewl yo y Snowdonia Parc, nos
Sadwrn, 9 Mawrth. Ar 61 bwffe
blasus bu Arfon Gwilym yn etn
diddanu a'i ganu baledi i gyfeiliant
Jina Gwvrtai ar y plano. Cawsom
gyfle hefyd i gyd-ganu dan arweiniad
y Cynghorydd
Eurig Wyn i
ddiweddu'r noson.
Cynhelir y cyfarfod nesaf yn y
Ganolfan, nos lun, 22 Mawrth, am
7.30 o'r gloch, pryd bydd cyfle i'r
Blaid gyflwyno ei pholisiau i'r diGymraeg yn ogystal a thrafod yr
Awdurdod
Unedol newydd, ac
unrhyw broblemau perthnasol i'r
pentrefwyr. Croeso i bawb.
Marched y Wswr: Trefnwyd swper
blasus i ddathlu GWyI Ddewi a daeth
nifer dda 0 aelodau at ei gilydd y
noson honno. Cawsom ein diddanu
gan driawd talentog 0 blith pobl ifanc
y pentref a diolchodd Marian Wyn
Jones iddynt ar ran y Gangen.
Diolchwyd
hefyd i'r tri cydIywyddion am drefnu'r noson.
Cynhelir y cyfarfod nesaf nos lau,
28 Mawrth, am 7.30 air gloch yn y
Ganolfan, pryd y cawn gwmni Haf
Meredydd hefo'l sgwrs a sleidlau am
'Fis yn Affrica' .
Cydymdeimlo:
Anfanwn
eln
cydymdeimlad i Mr H. Edwards, Stad
Sodhyfryd, yn el brofedigaeth 0 golli
ei fam.
Fore Sui, 2 Mawrth, yn dawel yn
Ysbyty Gwynedd, bu farw un 0
gymeriadau annwyl y pentref, Mrs
Annie
Roberts,
Fron
OJau.
Cydymdeimlir yn ddwys a'i mhereh,
Elisabeth Ann, a'r teulu yn eu
profedigaeth.
Yn y, Ysbyty: Mae'n ddrwg gennym
glywed fad Mrs G. Jones a Fflur
Llywelen yn garfod treulio cyfnod yn
yr ysbyty. Anfonwn ein cofion atynt
a'n dymuniadau gora~ am wellhad
buan.
Croeso Adref 0' r ysbyty i 'Mrs Owen
Williams, llidiart Wen; Mr Rol
Williams, Ardwyn;
a Mrs Beti
Griffifh, Gorffwysfa. Hyderwn yn
fawr eich bod yn gwella'n ddyddiol.
Da gweld Deian Elfryn, Coed
Gwydryn, yn gwella ar 61 derbyn

....

Ilawdrinjaeth yn yr ysbyty.
Diolch: Dymuna Mrs Beti Griffith
ddiolch i'w theulu a'i ffrindiau am yr
holl garedigrwydd a dderbyniodd tra
bu yn yr ysbyty ac ar 61 dod adref.
Diolch:
Dymuna
Mrs Nancy
Williams, 2 Bro Waun, ddlolch i'w
phsrthnasau a chvteillion. hefyd Mrs
Thomas a'r athrawon, staff y gegin
a phiant yr ysgol, am yr anrheqicn,
blodau, cardiau a'r dymuniadau da a
dderbyniodd ar ei hymddeoliad 0
ys~ol Waunfawr.
Bedydd: Fore Sui, Mawrth 10, yng
Nghapel Croesywaun, gyda'r Parchg
W. R. Williams yn gwasanaethu,
bedyddiwyd
Gareth Wyn, mab
bychan Sandra ac Emyr Jones,
Betws Garmon,
Eisteddfod Ysgol: llongyfarchiadau
I ddisgyblion Ysgol Syr Huw Owen
fu'n cystadlu yn eisteddfod yr ysgol
yn ddiweddar.
Yr Urdd:
llongyfarchiadau
j
aelodau'r Urdd fu/n cystadlu yn yr
Eisteddfod Cylch. Diolch j'r rhai fu'n
eu hyfforddi ar gyfer y Gan Actol a'r
Parti Cerdd Dant.

. ...

Y Gymdeithas lenyddol: Cyfarfu y
Gymdeithas, am y tro olaf y tymor
hwn, nos Lun, Mawrth 18. Y gwr
gwadd oedd Gwyn Erfyl a chafwyd
sgwrs ddiddorol am nifer 0 ynysoedd
y bu yn ymweld a hwy. Y cadeirydd
oedd
1010
Huws-Hoberts.
a
diolchwyd i'r gwr gwadd gan R.
Gwynn Davies. Diolch i'r aeladau a
gyfrannodd tuag at y lIuniaeth.
Talwvd teyrnged i'r ddiweddar
Mrs Annie Roberts, Fron Olau, a fu'n
aelod ffyddlon 0' r Gymdeithas gan
y cadeirydd.
Y, Ysgol Sui: Bu amryw 0 aelodau'r
ddwy Ysgol Sui yn brysur yn
ddiweddar yn dysgu adnodau ae
emvnau ar gyfer arholiad y maes
lIafar. Rwy'n siwr iddynt wneud eu
gwaith yn ardderchog ac y cyflwynir
tocyn lIyfr i bob un ohonynt yn y
Gymanfa ym mis Mai.
Ymddeoliad: Dymuniadau gorau I Mr
Haydn Jones, Rhandir Mwyn, ar ei
ymddeoliad c'i swydd "In Swyddfa
Arfon.
Diolch: Dymuna Elizabeth a theulu y
ddlweddar Annie Roberts, Fron Olau,
16 Glynafon Terrace, ddatgan eu
gwerthfawrogiad
i'w perthnasau,
ffrindiau a chymdogion am bob
arwydd 0 gydymdeimlad 0 golli mam
a nain annwyl iawn. Diolch am y Ilu
cardiau, lIythyrau, blodau, galwadau
ff6n a'r rhoddion tuag at Antur
Waunfawr.
ER COF AM Mrs ANNIE ROBERTS
Fron Olau, Waunfawr

Daeth cwmwl dros yr ardal
A chollwvd dagrau'n Iii
Pan ddaeth y newydd sydyn
Am ei marwolaeth hi;
Fu gwraig hoffusach, naddo 'rioed
Yn gwisgo esgid am e! throed.
Un fechan 0 gorffolaeth
Ond mawr fel mam oedd hi;
Yn caru'r pethau gorau
A'i byw, rnae'n siwr gen i;
Fu un erioed mor rhwydd ei gwen
A aeth yn hyn heb fynd yn hen.
ROL W~LLIAMS

Ysgol Feithrin: Mi fydd Cyfarfod
Blynyddol yr Ysgol Feithrin yn cael
ei gynnal nos Fawrth, Ebnll 16fed,
1996, am 8.00 o/r gloch yn y
Ganolfan. Gobeithia gweld rhieni yr
Ysgol Feithrin a Chylch Tl a Fi yno.

a Thim Pel-rhwyd

yr Ysgol yr un noson.

Yfwch chi
Gyrl'wD ni!
Ffon: 871049/symudol 0831 429970
neu ffoniwch ni am ddim ar
National Cabllne - Freephone 0800-123-444
7
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Y LLECYN
gan Y Gvvalch
Roedd y Sipsiwn yn dal i deithio'r
ffyrdd gyda'i uardos a'u eeffylau yn
yr hen ddull traddodiadol; 'jalhng the
drom ' ehwedl hwythau, hd yn oed
am gyfnod ar 01 yr Ail Ryfel Byd, er
mae'n siWr gen i erbyn hynny ei bod
yn arnlwg, hyd yn oed iddynt hwy,
fod y math yma 0 fywyd yn prysur
ddirwyn i ben yn sgil y Chwyldro
Mawr Sosialaidd.
Roedd cynydd mewn trafnidiaeth
yn un peth ae yn peryglu eu
syrnudiadau, fel nad oedd eu plant,
pan ar daith, yn gallu bod yn ddiogel
ar y ffordd. Gorfcxiid iddynt gerdded
yn swat rhwng cynffon y wagen ar y
bJaen a phen y ceffyl oedd yn dilyn.
Roedd
hi hefyd yn mynd yn
gynyddol anodd i ganfod 'atchin tan ';
llecyn delfrydol i aros. Roedd y
sgweiars newydd, a oedd wedi cedi
o ddim dros nos a chael rhyw lathen
o dir 0 dan eu traed, wedi eau
mynediad i lawer 0 lecynnau lle'r
oedd y Sipsi wedi arfer eu defnyddio
ers cenedlaethau. Nid sosialydd mo'r
Romani. Roedd yn gresynu wrth
drane yr ystadau mawr. Fel ffaith
roedd popeth yn gynyddol gyfyngu
amo 0 bob cyfeiriad.
Y pethau pwysicaf er eu gorocsiad
oedd porfa a dwr: 'Chaw ta pani' yn
01 y rhai hynaf a oeddent yn dal I
siarad Romani. Erbyn hynny doedd
dim gwarant ar burder y dwr, ac yr
oedd y borfa yn prinhau, nes y
gorfodid iddynt amlhau yr hen
arferiad 0 droi eu ceffylau i gaeau
tros nos, a'u cerdded am bellter I
yfed, neu gario dWr lawn mor bell
mewn Ilestri copr. Docdd
dIm
sicrwydd chwaith nad oedd lIysiau
meddyginiaethol bOn y gwrych wedi
eu gwenwyno gan yr arferiad dioglyd
o chwistrellu
ymylon y ffyrdd.
Lleihawyd hefyd eu harlwy 0 fwyd
pan ddinistriwyd y cwningod gan y
clwyd pennau, a magwyd 11ai0 adar
gem.
Roedd
agwedd
cymdeithas
hunanol hefyd a'r awdurdodau yn
dechrau caledu ruag arynt. Edrychid
amynt fel pobl i'w dileu, ac old i '\y
dioddef fel rhan 0 fywyd lliwgar y
byd. Doedd hyd yn oed yr Eglwys
ddim }'n hynod oddefgar.
Nid
hawdd oedd iddynt gladdu eu
me1fV,.·onme'W'I1tir cysegredlg, cr fod
y SipsI ynddo ei hun lawn mOl
grefyddol
a chynulleidfa
mewn
unrhyw gadeirlan, ond fod ganddo
gyfrwrtg gwahanol i ddargan ei gred
yn y Duvel; yr ysbryd ma"vr a oedd
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yn bodoli 0 fewn popeth byw. Roedd
ani an (cyn i hwnnw gael ei ailfedyddio
yn amgylchedd)
yn
gysegredig ganddo, a'i ddifwyno yn
bechod. Fel y dywed George Borrow
yn Lauengro am Jasper Petulengro
pan oeddynr yn ymgomio am natur
bywyd:

'There IS night and day, brother,
meddai Jasper, 'botb sweet things, sun,
moon, and stars brother; all sweet
things, there's likeunse the unnd on the
heath. LIfe lS very suieet brother. '

J

and yr oedd y goleuadau melyn
cyhoeddus
wedi pylu rharnanr
reulu'r
nefoedd,
a'r trefi wedi
dechrau chwydu eu budreddi allan
dros y gwaendir a'i blu.
Yn y cyfnod hwnnw yr oeddem
ein hunain yn trigo mewn carafan a
safai mewn cadlas yng nghefn gwlad
ddiarffordd Worcester, ac yr oedd
dyfodiad gwanwynol y Sipsiwn 0
Birmingham, y 'kaulo gav' (y dref
ddu), Ile'r ocddynt wedi bod yn
gaeafu,
fel ymddangosiad
y
gwenoliaid. Roeddent yn dod yn
rhes ar hyd ffordd Droirwich i lawr
i Ddyffryn Evesham i hel y cnydau
fel yr oeddent yn aeddfedu, 0 dymor
y ceirios a'r pys a'r rnefus, hyd at y
tatws diweddar a'r hops ym Medi.
Byddai'r teulu i gyd wrthi gan
barablu fel piod, a'r neiniau yng
nghongl y cae yn gwarchod y plant
a chadw'r ran 0 dan y crochan. Wrth
gwrs roedd eu bwyd wrth law am
ddim, ac nid ocddent yn talu rhent
na threth. Rhcswm da eu bod yn un.
'Mae'r chat yn cysgu,' meddal
gefnog. Dywed Borro'W' fod gan
Menti. 'Mae hi wedi cael 'madael a'i
Jasper Petulengro sofrenni aUf wedi
phoen. '
eu gwnlo fel bocymau ar ei gotl
Ddywedwyd dim chwaneg am y
Roedd y rhan fwyaf yn mynd }'D
perno
syth trwy ddinas Worcester i ladd
Yn y plygain ymadawodd y ddwy
dau aderyn a'r un ergyd. Roedd y
merched yn cael cyfle i brynu a vardo gan adael eylch tan du a maen
gwenhu, a doedd dim yn rhoi mwy duach yn ei ganol.
Bob blwyddyn wedyn byddai Dui
o foddhad
i'r cri,y nag achosi
a Menu yn gwneud pererindod i'r
traffenhion
I'r heddlu drv.ry greu
tagfa yo y Tythlng. Byddai eraill }11 Withy Wells gyda'r meibion a anwyd
iddynt yn ddiweddarach, serch fod
torri oddl ar y Ion bost ym J\1anin
y mudo 8'\'anW)-'I101~Iedi 'manv mas'
Hussingrree a mynd ar draws dnvy
(chwedl pobl S4C, sy'n chwanog 0
ddilyn beth a elWld yn Pershore Lanes
fenthyca idiomau cramor wrth y
ac I lawr j'r Dyffryn. AI y daith
wedl
honno arferent aros ger coedlan 0 11ath), gan fod peiriannau
disodli pobl hyd yo oed i gynaeafu
helyg lle'r oedd ffrwd yn cronni
mewn pwll, a chlwt 0 glychau'r gog cnydau.
Hyn oedd y cwbl o'r hanes cyn
yn ei ymylu. Gelwid y fan yn ileol yo
Withy Wells. Ymysg y criw yma un belled ae y gwydd~n i ar y pryd. Ond
roedd epilog, pe bawn i ond yn
cymor roedd Dui a Menti Cooper
8'\'Ybod. Fe ddaeth hv.'On\v I'm
a'u merch fach ddwyflwydd oed,
meddiant pan ymwelais a'm cyfaill
Pletna.
v tir
Roedd
Pletna
wedj bod yn Jack Hitcruns - hen lafunvr ar ~

Amcanbris
am ddim

BANGOR
(01248) 364493
unrhywadeg

- ar 01 iddo ymddeol i fyw ar Ian
y gamlas yn Worcester.
Roedd Dui Cooper, ddyliwn, wedi
mudo gyda'i deulu i lawr i Kent i fyw
at berthynas
ar safle barhaol
arbennig a wnaed ar gyfer Sipsiwn.
Yno yr oeddynt
yn rhydd
0
erledigaeth, ac fe sefydlasant ar y cyd
gwmni byehan i baentio tar ar
adeiladau sine mewn ffermydd.
Rhoddodd hynny, wrth gwrs, ben
ar y berenndod i'r Withy WellS, ond
un gwanwyn, adeg clychau'r gog!
aeth yr anian grwydrol yn drech na
Dui a Menti. Daethant i fyny rnewn
carafan - yn cae Iei thynnu gan gar
erbyn hynny
1 gael golwg ar eu
hen ardal. Peth rnyfygus, 0 brofiad
personol, i'w wneud.
Roeddynt yn dod o'r Dwyrain, fel
y Doethion, drwy Inkberrow ac i
lawr y 16n bach gefn i Dunhampstead
lle'r
oedd
trenau
Dyfnaint yn croesi. Oedasant yno i
Mend gael cyfle i gasglu tusw 0
flodau gwyllt. Ond fel yr oeddent yn
nesau at Droitwich gwel san t, ar
drofa yn y ffordd, ddrychiolaeth: lori
yn ehedeg yn yr awyr, ac 'oi hoi
gerbydau eraill. Ddarfu iddynr ddim
deall y rhyfeddod nes iddynt ddod
ar bwys y dref, oedd erbyn hyn wedi
chwydu allan i'r wiad i'w cyfarfod.
Traffordd
newydd uchel gerllaw
oedd yn cynnal y cerbydau hedegog,
ac wrth iddynt geisio cael pen-llinyn
ar y Pershore I anes, canfyddasant eu
hunain ami, yn anochel ac yn erbyn
eu hewyllys. Doedd dim dewis
wedyn ond mynd i ganlyn y rhuthr
ac yr oedd y wlad o'u c\vmpas yn
ymddangos yn ddieithr ac allan 0 Ie,
a doedd dim arwydd o'r Withy
Wells.
Parhad ar duda/en 13.

W.J. GRIFFITH
PLYMAR A GOSODWR
GWRES CANALOG

Pant Tlrlon, Llanrug
Ffon: (01288) 673248

Gosodwr

(,0 RG/
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Cofrestredig
Corgi
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'I\> SAF E y.'"

Aelod o'r
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Dim un dasg rhy fychan
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Llenni, Gorehuddion Llae
Ffril wedi'j blethu
(boes)
a Chlustogau
gyda zip
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anniddig ers rhai diwmodiau, peth
amheuthun
i blentyn Sipsiwn, ac
erbyn iddynt gyrraedd y Withy Wells
roedd hi'n amlwg fod yna anghaffael
difrifol ami. Roedd hi'n cyfogi, yn
boeth ac yn ysgwyd ei phen, ac
weithiau yn ysgymygu fel ci, a doedd
gan yr hen lysieuwraig, Eldora, hyd
yn oed fawr wybodaeth
am ei
chyflwr, ond rhoddai ddail yn gyson
ar ei phen. Beth oedd 0, wrth gwrs,
ond llid yr ymennydd; haint a fu'n
drech na fy nghyfoedes Lisi Bach
a'm tad yn ddiweddarach.
Doedden nhw ddim wedi bod yn
y llecyn yn hir na ddaeth yr heddlu
yno mewn car, i'w argoffa o 'r rheol
wyth a'WTar hugain. Dywedodd Dui
fod ei blenryn yo wael. Cododd y
ddau gwnstabl eu heiliau ar eu
gilydd, ac nis cawsant eu boddhau
a'r ateb nes rhoi eu pennau i mewn
yn y uardo a gweld y plentyn yn ei
gwewyr.
Daethant wedyn trannoeth i holi
am y plentyn gan gynnig gwasanaeth
meddyg, ond gwrthodwyd hwnnw.
Roedd ffydd traddodiadol ). rhieru yn
dal yn Eldora. Gorfodwyd i'r vardos
eraill adael cyn nos, ond arhosodd
un teulu gyda'r rhieni pryderus. Ar
godiad y Ileuad bu Pletna farw.
Clo ddi asant fedd dwfn ger
llannerch y clychau a dodasant hi
ynddo yn ei phlanced. Wedi priddo,
cyneuasant dan ar y bedd, dull a
arferant i ddileu amheuaeth
fod
unrhyw beth wedi ei guddio yno. a
gylch hwnnw yr oeddent yn eistedd
yn yr oriau man pan alwodd y
plisrnyn wedyn gyda chymysgedd 0
ddyletswydd a chydymdeimlad.
Sut mae hi erbyn hyn?' gofynnodd

J.M.
JONES
A'I FEIBION
GWAITH
CERRIG
BEDDAU

Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol
Cerrig 0 bob
math ar gael
Ffon: (01286)
672898 (dydd)
676285 (nos)

BRVNREFAIL

DINORWIG
Glyn Tomos, Pen y Bwtch. ffOn: (01286) 870576
Y Ganolfan: Cynhaliwyd cyfarfod 0
bwyllgor
y Ganolfan,
nos lau,
Mawrth 14, gyda Mrs Karen Jones
yn cadeirio. Ar ddechrau'r cyfarfod
cafwyd munud 0 ddistawrwydd
i
gofio am y drychineb yn Dunblane.
Croesawyd
y Cynghorydd
Len
Jones, Deiniolen, gan ddymuno yn
dda iddo fel Cynghorydd newydd yr
ardal ar y Cyngor Unedol newydd Cyngor
Sir
Gaernarfon
a
Meirionnydd
- sydd yn dod i
fodolaeth ar 1 Ebrill.
Treuliwyd rhan fwyaf o'r cyfarfod
yn tnn a thrafod sut mae modd cael
pobl yr ardal i ddangos mwy 0
ddiddordeb
gan wneud mwy 0
ddefnydd o'r Ganolfan. Yr ateb
hawdd, mae'n debyg, fyddai gadael
pethau fel ag y maent gan dderbyn
bod Omorwiq. fel sawl cymuned arall
y dyddiau hyn, gwaetha'r modd, yn
droddef 0 ddifaterwch mawr. Eto,
gan mai dyma yw'r unlg fan cyfarfod
svdd ar gael ar gyfer pawb yn y
pentref penderfynwyd
y bvddal'n
rhaid meddwl am ffyrdd Ilawer mwy
posltif 0 wneud rhywbeth ynglyn a'r
sefyllfa.
Yn dilvn o'r drafodaeth
hon
penderfynodd
y pwyllgor gynnal
Boreau Coffi unwaith y mis 0 hyn
ymlaen,
yn y Ganolfan,
gan
ddechrau ar fore Sadwrn, 27 Ebrill,
o 10.30 hyd 12.00. Bydd croeso i
unrhyw un droi I mewn am baned a
bisged a chael cyfle i gael sgwrs
gyda hwn a'r lIall ae, efallai, rannu
neu gynnig syniadau newydd ynglyn
a pha weithgareddau y gellir eu
eynnal yn lleol. Bydd croeso hefyd i
unrhyw
un ddod ag unrhyw
gynnyrch neu ddeunydd I'W ddangos
neu i'w werthu. Bydd y Cynghorydd
Len Jones ar gael i sgwrsio ag
unrhyw un sydd eisiau codi unrhvw
fater gydag ef. Felly, beth am droi i
mewn. Pris mynediad fydd 30e.
Edrychwn ymlaen I'r eroesawu.
Cynhelir Cyfarfod Blynyddol y
Ganolfan nos lau, 9 Mai, am 7 o'r
gloch. Croeso cynnes i bawb.
Dymuniadau Da i Mrs Dilys Williams
sydd
wedi
symud
i fyw
i
Benisarwaun
yn
ddrweddar.
Dymunwn bob hapusrwydd i chwi
yn eich cartref newydd. Hefyd fe
groesawn yn 61 Mr Kevin Jones sydd
yn mynd i gartrefu yn 2 Bro Elidir.
Menter Fachwen: Diolch i Menter
Fachwen am osod mainc techan ar
y darn tir wrth ymyl Pen Bryn

Am eich
ANGHENION
ADEILADU
mawr a bach
MASNACHWYR
A "O.I.Y."
am
BRISIAU
CYSTADLEUOL
DEWCH AT

•
•
(8 & K Williams)

Fachwen. Chwt goflwch i', fainc, a
osodwyd yno y lIynedd gan Gyngor
Cymuned Llanddeiniolen, gael ei
dwyn. Bellach mae'r sa fie yn werth
ei gweld gyda'r tir 0 gwmpas wedi
ei droi yn ardd hardd er cof am y
diweddar Mr Rennell Williams. Bvdd
yn Ie hyfryd I boblleol ac i ymwelwyr
fel ei gilydd gael ychydig 0 seibiant
ar 61 cerdded, neu ddreifio,
a
mwynhau y golygfeydd gwych sydd
o'r safle.
Y Pasg: Bydd y Groglith a'r Pasg
gyda ru ymhen yr wythnos. Bydd
gwasanaeth
o'r Awr Dawel ar
brynhawn dydd Gwener y Groglith (5
Ebrill) 0 dan arweiniad y Parchg
Tegid Roberts rhwng 2 a 3 or gloch
yn Eglwys Crist, Uandinorwig. Yna
ar fore Sui y Pasg cvnhehr
gwasanaeth 0' r Cymun Bendigaid
am 10.30 y bore. Croeso i bawb
ddod i'r gwasanaethau hyn.
Cyfarfod
Gweddl
Byd-eang
y
Chwiorydd:
Ddydd Gwener,
1
Mawrth, yn y Ganolfan cynhaliwyd
y Cyfarfod Gweddi. Cymerwyd rhan
gan Mrs Irene Morris, Mrs Margaret
J. Jones, Miss Morfudd Jones, Mrs
Megan Price Morris, Mrs Nellie
Williams, Mrs Alice Gruffydd, Miss
Elen W. Jones, Mrs Betty Roberts,
Mrs Rhian Wyn Evans, Mrs Karen
Jones a Mrs K. LI. Hughes. Yr
organyddes oedd Mrs Dilys Williams.
Cinio G~yl Ddewi y Gymdeithas
Undebol: Aeth un ar bymtheg 0
aelodau'r Gymdeithas Undebol i
fwynhau cinio yng Ngholeg Menai,
Llangefni,
ddydd
Mercher,
6
Mawrth, a chael amser wrth eu
bodd.
Daw tymor y Gymdeithas i ben am
eleni ar nos lau, 25 Ebrill, am 7.30
o'r gloch, pryd y disgwylir Cwmni
Drama Llanberis atom i'r Ganolfan i
berfformio dwy ddrama fer. Felly,
cofiwch
y dyddiad a dewch i
gefnogi.
Diolchiadau:
Gyda Chyngor Sir
Gwynedd a Chyngor Bwrdeistref
Arfon yn dod i ben ar ddiwedd mis
Mawrth, manteisiwn ar y cyfle hwn
i ddiolch i'r Cynghorwyr
Jaeob
James a Mrs Pat Larsen am eu
gwasanaeth fel Cynghorwyr dros y
blynyddoedd
diwethaf.
Bydd y
Cynghorydd
Jacob James yn
ymddeol fel Cynghorydd ar ddiwedd
mis Mawrth tra bydd Mrs Larsen yn
Gynghorydd
ar
Gyngor
Sir
Gaernarfon a Meirionnydd.

Mrs lown

Prys Roberts-Williams,

Eglwys M.C. Brynrefail: Yn ystod y
gwasanaeth brynhawn SuI, Mawrth
10fed,
darllenwyd
tocynnau
aelodaeth a chroesawu yn gynnes
iawn Mr a Mrs Emyr Williams, Llwyn
lorwg, Clwt-v-bont, vn aelodau vn yr
Eglwys.
Disgwylir y canlynol i wasanaethu
yn ystod mis Ebrill:
7. Mr Evan Jones, Bontnewydd
(5.30)
14. Mr Vernon Owen, Llandwrog
(5.30)
21. Mr Norman
Closs
Parry,
Treffynnon (10)
28. Parchg Dewi Roberts, Pen-y-

Godre'r Coed. 870580

groes (5.30)
Cynhelir yr Ysgol Sui ar Ebrill 21 ain
a'r 28ain.
Cymdeithas y Chwiorydd:
Bydd
cyfarfod
cyntaf
y tymor
o'r
Gymdeithas yn ystod 1996 yn cael
ei gynnal yn y Festri nos lau, Ebrill
18fed, am 7 o'r gloch. Y siaradwr
gwadd yn y cyfarfod fydd y Parchg
H. Gwynfa Roberts.
Cyfarfod
Dosbarth
Padarn:
Cvnhahwvd cyfarfyddiad 0 aelodau
eglwysi'r
Dosbarth yn Nghapel
Brynrefail
nos Fawrth, Mawrth
20fed. Anerchwyd yn y eyfarfod gan
Mr J. H. Hughes, Capel Coch.

Alwyn a Sarah Jones

•

PENISARWAUN

* Blodau ar gyfer

pob

achlysur
hefyd
Dewis da 0 Lysiau
Fferm
Wyau Free Range
Ar agar saith diwrnad

*
*

870605
llYSIAU AR
GYFER PlelO

•

erls
Ffon: (01286) 870202 a 870272
TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU
GWASANAETH TACSI

SlOP GREFFTAU
A CHAFFI ANTUR

WAUNFAWR

*

Yr Hen Ysgol
Glanmoelyn

Basgedi Blodau Sych
Siwtni
Jams
Briwgig
Siampw
Clustogau
Ewyn Baddon
Olewon Aromatherapi
Teganau Meddal
Mobiles Pren

LLANRUG

Ar agor LLUN - GWENER 9 a.m. - 4 p.m.

*

Ffon: 677482

*

*

*

Ffon: (01286) 650721
9

Ac i'r Tim

Hwyl i'r Tri

TAN Y COED

~

Anwen Parry, Ael y Bryn
Mae tim rygbi saith-yr-ochr
iddynt. Ond bu raid brwydro'n
FfOn: (01286) 872276
Adran yr Urdd Llanberis yn galcd yn y rownd gyn-derfynol
gobeithio
cymryd
rhan yng
yn erbyn Adran Ysgol y Garnedd
Dymuna
Nan
Ngornest
Chwaraeon
Ceneda ehwaraewyd yn Llanberis ar Diolchiadau:
Iaethol yr Urdd yn Aberystwyth
Fawrth 26. Un eais yo unig a Humphreys, Pant Bryngwyn, ddiolch
yn ddiffuant iawn j'w theulu,
yr haf yma. Maent wedi cyrraedd
sgoriwyd yn y gem, a Llanberis
ffrindiau,
cymdogron a chydrownd derfynol Sir Eryri, ae yr a enillodd felly 0 5 pwynt i O.
weithwyr
am y caredigrwydd
oedd y gem derfynol, ar gae
Gwerthfawrogir
y cymorth a anhygoel
a dderbyniodd
yn
Clwb Rygbi Bangor, wedi ei geir yn y sesiynau ymarfer gan
ddiweddar.
threfnu
ar gyfer dydd Iau,
Mr John Paggett 0 Glwb Rygbi
Diolch arbennig hefyd r staff a
Mawrth 25 (diwrnod cyhoeddi'r
Caernarfon.
Ward Maesdu,
Llandudno,
a
Meddygfa Waunfawr, am eu gofal.
rhifyn hwn). Cawn hanes y gem
Yn ddiweddar, bu dau aelod o'r
Diolch I bob un ohonoch - Nan.
)' mis nesaf.
tim rygbi yn eyrnryd rhan yn
Yr oedd pedair rownd eyn y nhreialon
terfynol
Ysgolion ..__-----------rownd derfynol. Yn y rownd
Cynradd
Gorllewin
Cymru a
gyntaf, enillwyd 0 50 pwynt i 5 gynhaliwyd yn Yr Hendy, ger
oddi cartref yn erbyn Llanrug.
Llanelli.
Trystsn a Sioned Larsen
Cafwyd buddugoliaeth rwydd yn
Llongyfarehiadau
i Owain
Bodafon. FfOn: (01286) 650799
yr ail
rownd
hefyd
yn
Morris a Willie Mullaine
am
Llandudno, yn erbyn Ysgol San
gyrraedd y treialon. Roedd yn
Cydymdeimlo:
Anfonwn
ein
Sior, 0 42 pwynt i 5. Nid oedd
dipyn 0 gamp i'r ddau gyrraedd
cydymdeimlad i deulu Pant Hyfryd,
raid i'r bogia chwarae 0 gwbl yn
y treialon 0 gwbl 0 gofio mai dim
Ceunant, ar golli eu nain Lillian
Abertawe.
y drydedd
rownd gan fod yond
pedwar
oedd yn cael
Catherrn Rice-Hughes, Rhiwlas,
Llongyfarchiadau
hefyd i Nia
gwrthwynebwyr wedi ildio'r gem
cynryehioli Gwynedd ynddynt.
Nefyn, yn ddiweddar.
~akeha~
a
enillodd
y ~------------~-~---------~
llongyfarchiadau: Pob hwyl i Don,
bedwaredd
wobr ym MhenHhos-v-qratq, Ceunant, yn ei swydd
campwriaeth
Cylch Arfon o'r
newydd efo cwmni Arfonia.
Urdd yn ddiweddar. Roedd yo
cystadlu yn yr oedran dan 11
CAPEL
CEFN
Y
WAUN
oed, ac 0 gofio mal 8 oed 'f\V Nia
ac mai ehwe mis yn unig sydd ers
0, gwel y gysegredig gorlan,
Adeiladwyd ymhlith y praidd.
iddi
ddeehrau
gwneud
A diolch y gweithwyr i'r Arglwydd,
gymnasteg, gwnaetb yo arbennig
Yn rhan o'i sylfeini a 'i wraidd.
o dda.
Y Sadwrn nesaf, Mawrth 30,
bydd
tri gymnast
ifane
0
Lanberis yn teithio i Abertawe i
gymryd rhan ym Mhencarnpwriaeth Cenedlaethol
Ysgolion
Cyrnru. Er mor ifanc, mae'r tri
yn hen lawiau ar y gamp. Bydd
Mathew Pike yn cystadlu yn
Adran dan 11 oed y Bechgyn,
Enillodd
cf gystadleuacth
Ysgolion
Gwynedd
yn
ddiweddar, ac mae'n edryeh
ymlaen at gystadlu yo Abertawe,
Bydd Katherine
Pike, chwaer
Mathew, a Gemma Watterton
yn cystadlu yo Adran dan 13 oed
y Merched, a dymunir yn dda
iddynt hwy hefyd. Mae'r tri yn
aelodau
0 Glwb
Gymnasteg
Caernarfon.
Cynhelir
y
Beneampwriaeth
Genedlaethol
yng Nghampfa'r
Brifysgol yn

CEUNANT

0, clyw yr ernynau yn cedi

DRAENOG

Trwy lechi y to tua 'r nef;
Y teulu Calfinaidd yn talu
Eu teyrngcd, trwy gan, iddo Ef.

0, gwrando ar neges y bregeth
Am gulm a gwiredd y fTordd;
A gadwodd chvv arelwvr Gwacn Gynfi
Yn ffyddlon, trwy egwyl a storm.

•
• •

STORI DDILYS yw'r un a
glywais am fasgedaid 0 ddillad a
adawyd yn Swyddfa'r Heddlu yn
Uanberis. Pan ddaeth gwraig
garedig 0 hyd i bentwr 0 ddillad
ar lawr mewn cae, aeth ati i'w
golchi a'u smwddio cyn eu
cyflwyno i ofal yr heddlu.
Digwyddodd sOn am y peth wrth
ei chymdoges, a synnu 0 ddeall
mai'r gymdoges oedd pia'r
dillad. Mae honno'n mynnu ei
bod wedi golchi'r dillad a'u rhoi
ar y lein i sychu, ac yn credu bod
gwynt cryf wed! tom'r lein a
chwythu'r dillad dros y ffordd j'r
cae. Oes gwir yn y si bod ei
theulu'n amau mai chwilio am
ffordd rad i olchi'r dillad oedd
h1";•

0, teimla y cyrnorth o'r weddi
A 'n daliodd pan drawodd y don,
A chodi ein golwg 0 'r dyfnder
I gerdded dan ofal EI ffon.

......
......

Gwyddom bod Gwasanaeth TAn Gogledd Cym.ru yn gorfod cwtogi'r
gwariant arianno) y dyddiau hyn. Ond go brin rnai ceisio arbed arian
yr oedd un 0 ddynion tan Uanberis pan gyrhaeddodd yr orsaf dan
yn ei drons hir yo ddiweddar. Yn ei wely yr oedd pan ganodd y gloch
i'walw i'r orsafun pnawn. Roedd o'n DRAED i gyd wrth neidio o'r
gwely a rhuthro o'r tY ... wedi anghofio gwisgo'i drowsus. Roedd yn
union fel un 0 BRYNadonas y bale.

0, cofia am aberth Calfaria,
A brynodd ein heddwch drwy boen .
A thyred 1 chwennych } llwybrau
Sy'n arwain i Gorlan yr Oen,
,\!\AIR P WOOD

Cefnogwch
ein
Hysbysebwyr

GARTH MAELOG

IEliAN
WILL AMS

PET CENTRE AND GROOMING SALON
Bwyd ac anqheruon
Anifeiliaid anwes bychan
Pysgod dwr oer
Offer pysgota

•

••

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

Glanffrwd

STRYD FAWR, LLANBERIS 870840

TRIN GWALL T YN EICH CARTREF
MERCHED
DYNION
PLANT

*

*

GARNET, LLANRUG
Ffon: 873981/87 807

DEINIOLEN
(01286) 870484

* 8ysiau 12 i 53 sedd
* Teithiau Lleol a Thramor
* Gwaith Contract
* Telerau arbennig
0

j

bensiynwyr, myfyrwyr
a phlant ysgol.
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•

•
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Oyma 5 Ilun 0 Stori'r
Pasg. Gosodwch y Iluniau
yn eu trefn trwy roi rhifau
yn y cylchoedd.
Beth ddigwyddodd gyntaf?

Gorffennwch lun y
ddeilen balmwydd.
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LLANRUG
Eryl Roberts,

3 Bryn Moelyn.

Camera yn ngotal Gwyndat

Ffon: (01286)

675384

Hughes, Glascoed. FfOn: (01286)

Gwllhad 8u8n: Dyna a ddymunwn i'r
canlynol Mrs Myfi Roberts, Rhes Plas
Tirion, sydd yn awr adref ar 01
triniaeth yn yr ysbyty.
Dylan Williams, Antmor, Bryn
Moelyn, ar 01 iddo dorri ei goes yn
ddiweddar.
Mr a Mrs Jackinnon, Plas Tirion.
Derbyniodd
Mrs
Mackinnon
tawdnniaeth ond mae adref yn awr
ae yn gwella; bu Mr Mackinnon yn
aros am gyfnod ym Mhlas-y-bryn,
Bontnewydd.
Merched y Wawr: Nos Fawrth, 11
Mawrth, aeth cnw da 0 aelodau'r
gangen i ddathlu Gwyl Ddewi gyda
bwffe yn y Bistro, Llanbens. Roedd
yr arlwy yn wledd i'r lIygad a'r blasu
yn fendigedig. Mwynhawyd cawl
cennin, amrvwiot glgoedd, salad,
wyau Mon, Pwdin yr Wyddfa a
choffi a bara brith. Roedd pawb
wedi'u gwala ac wedi mwynhau'r
cyfan ar waetha'r plu eira y tu allan.
Diolchir i Marya Meryl am wneud y
trefn iadau.
Anfonir cofion annwyl at Nan
Humphreys
ac Eileen Thomas.
Llongyfarchwyd
Mrs Whiteside
Thomas ar ddathlu ei phen-blwydd
yn 80 oed. Diolchodd y lIywydd,
Meirwen Lloyd, i'r rhai fu'n paratoi
bwyd ardderchog i'r beirniaid ac i'r
aelodau a gyfrannodd tuag at y caffi,
ac a gynorthwyodd yno, yn ystod
Eisteddfod Gylch yr Urdd.
Cynhelir Bore Coffi i'r anabl, Mai
17, a gofynnir
yn garedig am
deisennau, ac yn y blaen.
Os dymuna
unrhyw
un roi
cyfraniad tuag at yr Wyl Gerdd Dant
bydd Meirwen Lloyd, Margaret Parry
a Megan Roberts yn barod i'w
derbyn.
Gwestai mis Ebnll fydd Catherine
Watkin. Croeso cynnes I chwi all,
nos Fawrth, Ebrill 16, yn yr Ysgol
Gynradd am 7.30 o'r gloch.
Cynhelir Twmpath Dawns, Ebrill
19,
yng
Ngwesty'r
Royal,
Caernarfon.

677263

Plaid Cymru: Gynhaliwyd Ginio Gwyl
Ddewi
yng Ngwesty
Fictona.
Llanberis, nos Fercher, Mawrth 6. Ar
01 y wledd, dan lvwvddiaeth Miss
Phyllis Ellis, cyflwynwyd
tusw 0
flodau i Mrs Olwen Llvwelvn fel
arwydd o'n gwerthfawrogiad
o'i
gwaith fel vsqnfsnnvdd y gangen.
Yr Aelod Seneddol oedd y gwr
gwadd, a chafwyd gan Dafydd
Wigley gipolwg ar y 22 mlynedd y
bu'n cvnrvchlou Arton yn y Senedd.
Bu rhai gwelliannau
amlwg, er
enghraifft
yn statws
yr iaith,
datblygiad
S4G, ac eff atth y
diwydiant teledu ar ardal Caernarfon,
ac erbyn hyn mae Eurig Wyn yn
cynrychioli
Cymru ar Bwyllgor
Rhanbarthau Ewrob, ac yn aelod o'i
Bwyllgor Gwaith. Cafwyd coiled ion
hefyd;
bu
dirywiad
yn
y
gwasanaethau
cyhoeddus
a
thanseiliwyd y gyfundrefn addysg.
Nid oes gan yr Ysgrifennydd Gwladol
unrhyw gysylltiad ~ Chymru, ac nid
yw'n gymwys i siarad drosti. 0'1
chymharu
thyfiant econornardd
Iwerddon rydd, lewyrchus,
mae
Cymru ymhell ar 01. Yr unig ateb i
broblemau
Cymru heddrw
yw
Senedd ar dir Cymru. Yn y cyfamser
mae gan Gyngor newydd Gwynedd
gyfle gwyth i ddangos beth a ellir ei
wneud.
Er bod penderfyniadau
anodd i'w gwneud,
oherwydd
tonadau ariannol y lIywodraeth,
roedd yn falch fod y Cyngor newydd
yn torri ar wemvddiaeth yn hytrach
na gwasanaethau. Dymuna'n dda i'r
cynghorwyr yn eu gwalth.
Wedi araith rymus Dafydd Wigley
mwynhawyd adloniant hwyliog gan
Arfon Gwilym. Diweddwyd noson
hapus drwy dynnu' r raffl, a enillwyd
gan 1, Valmai Williams; 2, Paul
Rawlinson.
Enillwyr y Clwb Cant oedd lonawr: 1, Dyfan Roberts, Meltn
Crawia; 2, Marr Parry, Tir na' Nog.
Chwefror: 1, Iwan Roberts, Lleltior;
2, Berwyn Hughes, 34 Glanffynnon.
Mawrth: 1, James Jones, Dwyros;

a

Tim dan 11 oed fu'n cystadlu yn Waunfawr yn ddiweddar.

12

•

MIchelle Louise Roberts oedd yn fuddugol ar yr Unawd Alaw Werin e'r
Unawd Cerdd Dant yn Eisteddfod Sir yr Urdd.
2, Arwel
Jones,
Cae Eboni,
Penisarwaun.
Enillwyr Clwb 100 Ysgol Brynretail
£11.25: John Williams (50); £6.75:
B. Hastings (15); £4.50: B. W.
Hughes (11. Chwefror - £11.25: M.
B. Garnett (41); £6.75:
Eirlys
Williams (30); £4.50: J. Harding
(441. Mawrth - (11.25: V. Simons
(35); £6.74: Sharon Hornby (291;
£4.50: R. & D. Evans (6). Os
dymunwch ymuno a'r Clwb 100
eysylltwch
un ai
Pat Jones
(01286) 674372, neu Bill Hastings
(01286) 676815.
Ysgol Gynradd Uanrug: Gwibiodd
tymor arall hetbio yn yr ysgol. Diclch
yn fawr iawn I bawb a fu'n ymarfer
yn galed ar gyfer Bsteddfod yr Urdd
Llongytarchiadau mawr rddvnt am
gael y darian, am yr adran ygol a
gafodd y marciau uchaf yn yr
Eisteddfod Cyleh. Pob Iwc iddynt yn
yr Eisteddfod Sir, a gynhelir yn
Neuadd J.P., Bangor, Mawrth 23ain.
Hwyl fawr i Iwan Rhys, BI. 6, yn y
gystadleuaeth Unawd Pres; i Bartl
Llio , a Pharti
Huw,
yn
y
gystadleuaeth Dawnsio Gwerin; i'r
parti'on Unsain a Deulais; ae hefyd i'r
Cor. Llongyfarchiadau I'r Parti Cerdd
Dant ar ddod yn ail yn yr Eisteddfod
cylch; ae i'r holl bartion Dawnsio
Gwerin a Dawnsio Disgo. Da iawn
chi!
Bu'r tim pel-droed 5-bob-oehr yn
agoriad swyddogol cae synthetig
Waunfawr
ar Fawrth 4ydd, a
chawsant groeso yn y Ganolfan.
Mwynhawyd gornest bel-droed gyda
thimau ysgolion eraill. Aelodau'r tim
oedd Sion Emyr, Jonathan, Sion
Rhys, Philip, Matthew, Gethin a
David.
Pnawn ddydd Llun, Mawrth 11,
eafodd yr ad ran iau bnawn drfvr tu
hwnt yn gwrando ar y cerddor Phillip
Astle.
Roedd ganddo gasgliad
diddorol 0 ofterynnau Tuduraidd a
Stiwartaidd.
Cafodd
plant
blynyddoedd 5 a 6 gyfle i gymryd
rhan mewn sesiynau dawns o'r
cyfnod Tuduraidd.
Cafodd aelodau blwyddyn 6 gyfle
i ymweld ag Ysgol Brynrefil, ddydd
Mawrth a dydd lau, 12 a 14 Mawrth,
gan ddilyn gwersi blwyddyn
7.
Cawsant amser buddiol iawn yno.
Enillwyr Clwb Cyfeillion am fis
Mawrth
- £24: Eifion Griffiths
(BI.2); £12: Lyndsey Marie Roberts
(BI.4); £10. Sarah Sease (BI.O); £5:

a

Dewi Meiron Jones (BI. 1); £4: Julie
Hughes, 1 Cae Newydd.
Ololch: Dymuna Mrs Betty Peris
Jones, Egryn Villa, Llanrug, ddiolch
am bob caredigrwydd a ddangoswyd
idd: yn ei phrofedigaeth 0 golli gwr
ffyddlon, Robert John. Hefyd diolchir
am y cvfraruadau ariannol tuag at
Ward Gwyrfai Ysbyty Bryn Seiont.
Dymuna
hetyd
ddioleh
i'r
ffyddloniald a fu'n gofalu yn dditlino
am Bob yn ystod ei waeledd hir, sef
meddygol
teulu,
nyrsus
a
gweinyddesau
yr
Adran
Gymdeithasol a'r vsbvtai. Dioleh yn
arbennig i'r ffrindiau a wnaeth ofalu
am gludiant i Betty i'r ysbytai dros
gyfnod hir.
Diolch am y dvrnumadsu da, y
eardiau a'r anrhegion a dderbyniodd
wrth ymgartefu
yn ei chartref
newydd yn 19 Hafan Elan.
Diolch: Dymuna Mrs L. Owen, 4
Cefn Elan, Llanrug, ddiolch i'w
theulu, ffrindiau a chymdogion am
bob dymuniad da, mewn cardiau ac
ymweliadau
wedi iddi dderbyn
lIawdrlniaeth i'w lIygald yn Ysbyty
Gwynedd yn ddiweddar.
Capel Hermon: Cynhaliwyd eyfarfod
gweddl byd-eang y Chwiorvdd ar
Fawrth 1af. Paratowyd y rhaglen
eleni gan Chwiorydd Haiti set y wlad
dlotaf yn yr hemisffer Gorllewinol.
Ychydig iawn 0 ferched sydd yn byw
yn hyn na 55 oed, a dynion tua 50.
Mae merched Haiti yn dioddef
creulondeb a thrais dyehrynllyd gan
eu gormeswyr.
Cymerwyd rhan yn y gwasanaeth
gan amryw 0 ehwiorydd yr ardal
gyda Mrs W.O. Roberts yn arwain.
Cafwyd anerchiad efteithiol, yn ei
dull arbennig ei hun, ar y thema
'Duw'n ein galw i ymateb' gan Miss
Megan Humphreys. Cyfeiriodd yn
benodol at y 'modd y galwodd Duw
ar bobl yn y Beibl, yn en wedig
Jeremeia a Mair. Wrth wrando ar
alwad Duw ae ymateb iddo rhaid i m
gofio am wledydd eraill sydd ~
phroblemau tebyg i rai Haiti.'
Cafwyd cyfarfod bendithiol iawn
gyda nifer dda 0 ehwiorydd wedi dod
at ei gilydd. Mrs Megan Roberts
oedd wrth yr organ.
Llongyfarchiadau: I Michelle Louise
Roberts,
13 oed am ddod yn
fuddugol ar yr unawd Alaw Werin a'r
Unawd Cerdd Dant 12 - 15 oed yn
Eisteddfod Sir yr Urdd, Eryri. Pob Iwc
iddi yn Wrecsam.

dud a/en 8.
Ymhen rnuoudau
daethant at
cilfan a throi i mewn ymysg ecrbydau
eraill. Rhoddodd hyn gyfle iddynt
ddod allan o'r car i edryeh yn
fanylach at eu hamgylchedd, ond eta
ni allai yr un 0 'r ddau leoli llecyn yr
helyg.
Aeth Dui o'r diwedd at ymyJ bellaf
y gilfan a gwelodd oddi tano beipen
bridd lydan yn glafeirio dWwr budr
i wagle. Bu un gip ar honno yn
dcligon iddo ddychwelyd i'r car a
gorchymyn i Menti wneud yr un
peth, Nid cym nad oedd hi wedi rhoi
clep ar y drws, na chythrodd Dui
oddi yno, ac er iddi yn daer ofyn
paham, ni chafodd ateb nes y
cawsant gyfle i droi oddi ar y
draffordd
i Ion wledig ae aros.
'Roedden ni'n sefyll yn union ar y
bedd, I meddai Dui.
Os
syfrdanwyd
Menti,
ddanghosodd hi ddim. Roedd hi'n
gafael yn dynnaeh yn ei thusw
blodau, a dywcdodd, 'Mi fydd yn
rhaid j ti fynd yn 01 j mi gael gadael
rhain.'
Ni wnhwynebodd Oui. Aethpwyd
ymlaen nes cael cyfle I fynd 0 dan y
draffordd i'r ochr arall, ond pan
ddaerhant
gyferbyn a'r llecyn
eilwaith, doedd yna yr un cncilfan at
yr ochr honno
i'r draffordd.
Gorfodwyd Dui i droi ar yr 'ysgwydd
galed'a chyn iddo cael cyflc i ddweud
dim roedd Menti wcdi mynd allan
o'r car ac ar ci ffordd ar draws v•
draffordd. Gwaeddodd ei gWr ar ei
hoi, ond i ddim pwrpas.
Croesodd Menti i'r canol yn lied
ddidrafferth, er fod y ceir yn canu
ami yn gor cymysg. Cafodd et
hynysu yno am hydion, a phrin y
gallodd gyrraedd yr ochr bellaf gyda'i
heinioes yn ciddo iddi. Gwelodd Dui
hi'n rhoi'r blodau ar ganol yr
encilfan, ac yna gwylio CI chyfle i
ddychwelyd, fel yrnladdwr cyntefig
o dan brawf y mil picellau.
Llwyddodd o'r diwedd i ddod i'r
canol, ymysg symffoni 0 udganu. Ac
er hynny, yn eu eerbyn gw-yn a' r
golau yn ffiachio, eyrhaeddodd eu
hen gyfeillion.
Dau gwnstabl oedd y rhain hefyd,
ond llawer ieuengach na'r lleill, ae yn
amlwg yn chwilio am blu chwyth i'w
capiau. Safasant i ddechrau
yn
dordyn a'u dwylo ar eu hochrau }'Il
gwylio Menti, yna daeth un at DUI
a gofyn:
'Beth, er mwyn Duv.', mae'r
ddynes yna yn drio'i wneud?'
Ond roedd sylw Dui ar ci \.vraig.
Ddywedodd
0 yr un galr nes y
gwelodd hi yn cyrraedd }' Ian yTI
ddiogel, a phan ddaeth hi at year
yng nghwmni 'r plisman
arall,
gofynnwyd yr un cwestiwn wedyn, y
tro yma iddi hi.
Edl)'chodd ar Dui cyn ateb, ac yn
eu llygald roedd deallt""rlaelh
gynhenid eu hil'
'Mynd
i chwilio am ddwr,'
meddai Menti. 'Mae'r injan yo
poethi. '
'Poetlu,' meddai'r plismon. (Chdl
fydd yn mynd i Ie poeth, jipo, wnh
drio gwneud pethau clyfar fel'na. Ar
eich taith! Mae 'na gare; i lawr y
ffordd yn gwcrtbu dWr.'
Roedd wedi darganfod
crbyn
hynn}' g}'da phwy yr oedd yn delio.
Buont yn ffodus i OSg01chewy, ond
arhosodd y plismyn j'w gw}'iio yn
mynd. Wrth ymadael, fedrai Menti
ddim peidio a throi i gael y gip olaf
ar y llecyn ar draws y ffordd. Ond
gyda hynny gwelodd lori fawr yn troi
i mewn yno gan wneud y tusw
blodau yn bo\vltru.

Parhad

0

CWM Y GLO
Mrs Iris Rowlands,
Camera yn ngofal Gwyndaf

Glanrafon.
Hughes,

Ffon: (01286) 872275
Glascoed,

llanrug.

FfOn: 677263

Mr loan Jones a ymweJodd air ysgol i son wrth y plant
am ei daith i Lesotho.

Marwolaeth: Yn dawel yn Ysbyty
Gwynedd bu farw Mr Hugh Gwilvrn
Jones,
Bod Elan, yn 73 oed.
Estynnwn em cydymdeimlad dwysaf
i'w briod, Joyce, a'i teibron Eifion ae
Alan, a'u gwragedd Avril a Marie;
hefyd a'r wyrion a': wyresau Carvs,
Anest, Dewi a Gethm a fu mor
annwyl a charediq wrthynt.
Adref o'r Ysbyty: Anfonwn ein
cofion, gan ddymuno
gwellhad
buan,
j Mrs
Eluned Hughes,
Hyfrydle, ar 61 derbyn tnniaeth yn
Ysbyty Gwynedd ac Ysbyty Eryri.
Newyddion o'r Ysgol: Mae'n debyg
mai'r newyddion pwysicaf yn ystod
y mis oedd cael croesawu Keith
Williams atom un prynhawn. Roedd
pawb yn hynod 0 falch o'i weld
yn amlwg yn teimlo'n bur dda ae yn
hwyliog dros ben. Fe fydd Keith
rwan, dros y chwe wythnos nesaf,
yn derbyn triniaeth
yn Ysbyty
Clatterbrldge.
Dymunwn y gorau
iddo ac edryehwn
ymlaen j'w
groesawu eto i'n plith.
Daeth Mrs Gwenno Bebb 0 Ysgol
Brynrefail atom i drefnu ymweliad
plant Blwyddyn 6 a'r ysgol honno.
Cafodd y plant ddiwrnod
yng
nghwmni
plant Blwyddyn
7 a
ehawsant flas ar fywyd yn yr Ysgol
Uwchradd. Diolch i Mr Grisdale a'r
staff am eu croeso.
Mwynhawyd bore anarferol iawn

yng nqhwrnni Mr Phillip Astle yn
Ysgol Dolbadarn, Llanberis. Aeth a
m yn 01 i gyfnod y Tudunaid gan
gyflwyno a chanu nifer 0 offerynnau
hen iawn ynghyd a rhai modern.
Cawsom hefyd weithdy dawns o'r
cyfnod gan y gwr amryddawn hwn.
Diolch 0 galon i Mrs Elisabeth
Roberts a phlant Uanberis am ein
gwahodd yno.
Daeth Mr loan Jones, myfyriwr
yng Ngholeg Prifysgol Bangor, atom
i s6n arne: daith i Lesotho. Bu'n
sqwrsio a dangos sleidiau i blant BI.
3 a 4 sy'n gweithio ar y thema 'Fan
Hyn - Fan Draw'. Drwy rannu ei
brofiadau, Ilwyddodd i roi darlun byw
a gwerthfawr rddvnt 0 fywyd un 0
wledydd Affrtca.
Treuliodd
MISS Nia Hughes,
Dolafon - eto 0 Brifysgol Bangor gyfnod yn arsvllu yn Nosbarth BI. 3
a4. Bydd Nia yn dychwelyd atom ar
61 y Pasg j wneud eyfnod 0 ymarfer
dysgu. Edrychwn ymlaen am ei
chwmni.
Enlllwyr Clwb yr Ysgol am fis
Chwefror oedd Mrs Luned Hughes,
Hyfrydle, a Mrs Iris Rowlands,
Glan'rafon - y ddwy 0 Gwm·y·glo.
llongyfarchiadau
Iddynt.
Llongyfarchladau i deulu Nadir a
Zack ar enedigaeth brawd bach.
Croeso mawr i Miles.
Adrsn yr Urdd: Daeth IIwyddlant i

nifer
o 'r
aelodau
yng
ngweithgareddau Celf a Chreff Cvlch
Arlon - Gwobr 1 af: Kevin Foulkes,
Claire Pritchard, Michaela Radnor,
Kate Ann Jones, a Grwp Katie
Pritchard. 2il wobr: Arron Steele,
leigh Williams, Stephanie Williams,
a Grwp Kerry Lloyd. 3edd wobr:
Michael Jones, Brendan Davidson ac
Alwyn Day.
Aeth
eu gwaith
ymlaen
I
Eisteddfod Str Eryn a daeth pump
gwobr i'r ysgol, sef: Kate Ann (1 at);
Michaela (1 af); Alwyn Day (2il);
Michael (1 af) ac Arron (2i1). Byddant
yn cael eu beimiadu eto yn yr
EIsteddfod Genedlaethol
ym Mro
Maelor - hei lwc eto blantos!
Llong yfarchiadau
hefyd
i'r
canlynol
ar eu Ilwyddiant
yn
Eisteddfod Cylch Arfon - Rhian
Wyn Morris (3ydd lIefarul; Parti
Michael (2il llefarul: Dawnsio Gwerin
(1af Parn Carys a Dylan; 2il Parti
Karrah ac Arron). Carys, karrah ac
Arwyn (1 af am GrWP Offerynnol); a
Chor Amy (1 af). Pob hwyl i bawb yn
Eisteddfod SIr Ervri.
Carem ddiolch 0 galon i Mrs
Bethanne Will,ams 0 Lanrug am roi
o'i hamser i hyfforddi'r dawnswyr
gwerin. Mae hi a'r plant wedi
gweithio'n hynod 0 galed - and yn
sicr gyda mwynhad mawr.
Cynhaliwyd Noson Goffi tuag at
Adran yr Urdd a charem ddiolch i
bawb gefnogodd y werthqaredd ac
a gyfrannodd tuag at y stondinau a'r
raffl.

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

Siop Trin Gwallt

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

aveil
Roberts
LLANBERIS
Ffon: 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'lon rhwng 20 a 40. Ffoniwch am fanylion
Cofiwch am nosweithiau arbennig y Bistro
Nos Wener olaf bob mis

CIGYDD
London House

LLANRUG
Ffon: (01286) 673574
PEN CIGYDD Y FRO
Yr wyn lIeol mwyaf biasus
Selsig cartref
Cigoedd parod i'w bwyta
Archebion ar gyfer y rhewgist

MYNWCH Y GORAU
OEWCH ATOM Nil
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Gair gan Delyth
'DOLIG YN AWSTIIALIA
Mae hi'n fis Chwefror bellach, a
finna byth wedi sgwennu atoch i
ddeud am fy helyntion yn y wlad
Down Under dros gyfnod y Nadolig.
Lle i ddechrau, dyna'r broblem
ynte! ... Wei, dechreua yn y dechra,
yr hulpan wirion ... felly dyrna fynd
yn 01 at ddiwmod olaf y rymor yn yr
ysgol, a finna dan annwyd trwm a
dim awydd symud 0 gwbl! Pacio?
Na, doedd gen i ddim awydd pacio
hyd yn oed brwsh dannedd heb son
am ddim arall. Oedd, roedd diwedd
tyrnor prysur yn yr ysgol ar fin
gorffen
a'r
cyngerdd
(sori,
perfformiadh 'Dolig bondigrybwyll
wedi dod i ben - a finna yn fflatnar
wedi'r holl bwysau gwaith.
Dwi'n siwr bod hoi I athrawon y
fro acw yn deall yn iawn be dwi'n 'i
ddeud, a p+hawn arall yn deud,
'Dyna ni, dydi'r athrawon yrna byth
a beunydd yn cwyno am eu hystad>!'
Be 'nelo hyn i gyd a fy hanes yn
Awstralia, medda chi? WeI, fel y
soniais cynt, doedd gen iddim awydd
cychwyn a meddwl beth i'w pacio,
felly pan gyrhaeddodd tacsi Shell i'm
nol am bump y bore canlynol, doedd
gen i ddim byd yn y ces, felly dyma
luchio ambell ddilledyn hafaidd i'r
bag, ac awe!
Cysgu yr holl ffordd i'r rnaes awyr,
gwneud yn saff 'mod i ar y ffieit
•
lawn, ac yna cysgu eto nes cyrraedd
Perth, sydd ar ochr ddwyreiniol
Awstralia.
Diolch
fyth nad oeddwn
yn
trafaelio ar fy mhen fy hun gan nad
oeddwn
yn cofio enw'r gwest}'
roeddem 1 aros ynddo, felly, wedi
cyrraedd y gwesry, penderiynu aros
yno am yehydig 0 ddyddiau nes
roeddwn i'n teimlo'n well.
Roeddem yn aros mewn tref o'r
enw Freemantle sydd rhy\v bymtheg
milltir 0 Perth. Wedi deuddydd 0
orwedd wrth y pwll notio, a chael fy
nhendars, roedd i'n teimlo fel dynes
newydd,
felly dyma ddechrau
byhafio fel To,nl Twrist gan ymweld
atr golygfeydd a'r atyniadau Ileol.
Mae Freemantle yn enwog am eu
marchnad enfawr - ac am eu cwrw
blasus! - ond roedd cael y dewis
bendigedig 0 lefydd i fwyta gyda'r
nos yn wyliau ynddo'i hun. 'Dach
chi'n gweld, 'mond llond Haw 0
lefydd bwyta sydd acw ym Mrunel,
ac wedi pedair blynedd 0 fwyta yn
yr un llefydd, a bwyta yr un peth dro
ar 61 tro, mae rhywun yn gwinoni
pan yn gweld bwytai Eidalaidd, ae

yn y blaen - a'r pnsiau yn rhesymol
iawn o'i gymharu a'r hyd rydym ni'n
gorfod ei dalu acw.
Roedd gennym bythefnos ar 01 yn
Y wlad. Felly, dyma logi camperuan
a threfnu math 0 daith 0 amgylch y
lle , Roeddwn
i'n gwybod
fod
Awsrralia'n fawr ond, mam bach,
mae'r lie yn A-N-F-E-R-T-H!
Fe
deithiom gyfanswm 0 dros ill 0
filltiroedd mewn pythefnos ond, 0
edryeh
ar y map, dydi'r
holl
filltiroedd a deithiom ni yn edrych
bron yn ddim!
Wedi llenwi'r camperfan
hefo
bwyd rnaethlon
bisgedi, steeled,
creision, a phob math 0 ddanteithion
blasus eraill nad oeddwn wed! eu
blasu ers yr haf - dyma gyehwyn ar
em taith. Erbyn arnser cinio cyrraedd
pentref
o'r enw Bullsbrook
a
mwynhau gweld y gwinllanoedd, gan
ddysgu rhywfaint am y grefft a'r
amynedd sydd ei eisiau i wneud yr
holl winoedd.
Cyrraedd y pentref nesaf, sef
Tooday, ae ymweld ffermdy oedd
yn gwneud eu POrt eu hunain, gan
ddarganfod wedyn fod ffrindiau'r
ffarmwr a'i wraig wedi bod yn byw
yn Brunei am bedair blynedd, ac fy
mod i wedi dysgu un o'u meibionbyd bach!
Tra'n teithioo ar h)'d y lonydd
gwag gwelsom lawer 0 adar Ihwgar,
gan gynnwys y galah gOdldog, yn
ogystal ag ambell gangan.v er fod yn
rhaid iehi fod yn sydyn iawn i weld
un o'r creaduriald hynod hyn, gan
mor sydyn maent yn neidlo 0 un lie
i'r llal1. Doeddwn i 'noed 0 'r blaen
wedi gweld cangarw ac, mae'n rhaid
imi gyfaddef, maent yn llawer mwy
o faint na'r syniad oedd gen i yn fy
meddwl.
o amgylch pentref Pemberton,
ymweld a'r holl fforesrydd sy'n
gartref i'r coed kauri a jarra, sef coed
sy'n ryfu 'n uehel iawn! Roedd cyfle
i chi geisio dringo ambell un ohonynt
ond gwell gen i oedd syllu amynt a
thrio gweld y eanghennau uchaf o'r
lle'r oeddwn i'n sefyll, diolch yn
fawr!
Roedd SlOP grefftau ym mhentref
Pemberton
ac, mae'n rhaid imi
gyfaddef, roedd\vo wedl hoffi pob un
dam 0 beth oedd ar werth yno!
Crefftwaith coed go-iawn, ond a
phrisiau y tu hwnt 0 uchel, ac fe
ddois i o'r siop efo canhwyllbren
bren yn unig ond, os y byddai'n
ennill y loteri rhyw ddydd, rhaid fydd

a

eael trip yn 01 i'r siop arbennig hon.
Cyrraedd tref glan y rnor Albany
gan fwynbau cerdded ar hyd y
traethau gogidog ae ymweld ag
amgueddfa for yno. Darganfod lle
braf j chwarae golff efo neb arall ar
y cwrs, felly cyfle ardderchog
i
ddysgu heb gael pobl yn cywno cich
bod yn ara' deg yn mynd 0 gwmpas
y cwrs.
Oedd, roedd y rywydd wedi bod
yn sych a gweddol heulog i ru hyd yn
hyn, ond ar 01 wythnos 0 dywydd
teg, dyma'r tywydd yn troi yn oer a
gwlyb - tebyg iawn i lawer 0 'r hafau
a gawn ni adre! Wrth gwrs, 'rnond
crysau- T a shorts oedd gen i efo fi
ac felly rhaid oedd mynd i brynu
dillad cynnes yn ogystal a chot law!
Erbyn hynny roedd yn rhaid
penderfynu ble i dreulio diwrnod
Nadolig.
Felly dyma deithio I
Margaret River, tref fechan sydd
wrth ymyl afon enfawr ac sydd hefyd
yn agos iawn i draethau euraid. Cael
lie i aros rnewn maes carafannau reit
wrth geg yr afon, a mwynhau
cerdded 0 amgylch y siopau, ac
awyrgylch y Nadolig yn yr awyr.
Rhaid dweud
fod pob un o'r
meysydd carafannau yr arhonom ni
ynddynt yn Ian iawn, a phawb yn
barod iawn i ddod atoch i sgwrsio am
hyn a'r 11all.
Bore Nadolig: wrth gwrs roeddwn
i wedi dod a'r holl anrhegion
roeddwn i wedi eu derbyn gan fy
nheulu a'm ffrindiau efo fi (heb eu
hagor, wrth gwrsl) ac felly dyma gael
eu hagor o'r diwedd, a hynny tra'n
b\\-yta byns hefo menyn yn de,,;
amynt a phaned 0 goffi cryf . . .
ffordd dda 0 ddechrau'r dydd ... ac
yna i ffwrdd a ni am ddiwmod ar y
traeth. Wrth lwc roedd yr haul yn
gwenu arnom y diwmod arbennig
hwnn ..v. Darganfod traeth heb neb
arno, a notio am hydoedd cyn
penderfynu
ei bod hi'n amser
paratoi'r cinio 'Dolig. WeI, am hwyl
• ,
• +
•
•
gawsom nl n eCISlOcoglnlo prydyn
Nadolig mewn campcrfan mor fach.
Er ei bod bron yn amser te erbyn cael
popeth yn barod cawsom ginio
gwerth chweil - gwell nag mewn
unrhyw wescy crand . . . a bron cystal
a chinio 'Dolig Mam ... ond nid
cweit!
I orff'en y diwmod arbennig hwn,
ffomo Mam a Dad adref i ddymuno
Nadolig llawen iddynt ac i ddiolch
am yr hall anrhegion. Roedd 'Dolig

Awstralia bron drosodd a 'Dolig yng
Nghymru ond megis dechra!
Ar ein taith yn 01 tua Perth,
penderfynu teithio y tro hwn 1 fyny'r
arfordir gan ymweld a rnfer 0 drefi
bychan, diddorol ar y ffordd.
Buom yn nofio efo'r dolfIins
mewn un rref glan y mer; yrnweld a
hen oleudy enwog mewn tref arall;
synnu ar ddewrder y syrffwyr mewn
tref arall. Erbyn inni gyrraedd Perth
roeddem
wedi blasu llawer 0
gynnyrch
y ffermdai
llcol, yn
enwedig eu merllys (asparagus)
blasus.
Cawsorn
hefyd gyfle j
yrnweld a fferm fel, a chan fy mod
yn hoff 0 fedd, dyma gael blasu
tipyn. Oedd, mi roedd o'n flasus
iawn ... ond dim hanner cystal a'r
rnedd a geir yn Y Siop Goed yn

Llanberl
Roedd gennym dridiau ar 61
bellach i fwynhau Perth. Na, doedd
tridiau ddim digon, gan fy mod wedi
disgyn mewn cariad a'r ddinas
fechan hon. Roedd hi mor Ian yno
... dim sbwriel ar lawr yn unman.
Roedd pawb mor barod i'ch helpu
ac i eistedd i lawr i gael sgwrs fach
hefo chi.
Rhaid oedd ymweld a King's Park
tra yn Perth, sef parc cnfawr sy'n
llawn 0 flodau ac anifeiliaid gwyllt,
a chael taith 0 amgylch y lie mewn
tram hen-ffasiwn.
Ffarwewlio a gwlad yr Aborigini.
Tristau, a deud y gwir, fod dyn wedi
cymryd drosodd y wlad brydferth
yrna ...
fel y gwnaethant mewn
gwledydd eraill ar draws y byd .
Cyrraedd Singapore ar Noson
Calan gan aros yng ngwesty'r Sultan
ar Orchard Road - a thalu crogbris
- gan fod y gwestai yn llawn gan
gofio pa noson o'r flwyddyn oedd hi!
Treulio diwmod yn slopa yn
Singapore eyn teithio'n 01 j Brunei
j ddechrau tyrnor newydd 0 \Valth yn
yr Academi!!
Hwyrach eJ bod hi braidd yn hwyr
i wneud hyn ond, tae waeth, gwell
hwyr na hwyrach, felly -Blwyddyn
Newydd Dda i bawb adref yn yr
henwlad.
Hwyl fawr,
DELYTH
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Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

Cefnogwch Fusnesau Lleol

CE RC
BETHEL (01248) 670451
(Hefyd yng Ngberrlg-y·DrudloD a'r GaHWell, M6n)

LLANBERIS
Mae'r gwesty yn darparu ar gyfer Priodasau,
Part'lon, Dathliadau ac Achlysuron Arbennig
Cyfleusterau Cynhadleddau a Phwyllgorau
Bwydlen Bar a Chinio Dydd Sui
Cwrw Felin Foel

Ffon: (01286) 870253
14

A ydych yn ystyried newid eich car
nesaf? Ystriwch y ffeltruau hyn:

0 fewn

y flwyddyn

1. Mae trl-chwarter y celr newydd a gaUf eu gwerthu ym
Mhrydain yn colli rhwng 25 % a 30 % O'U gwerth erbyn eu
bod yn naw mlS oed.
2. Mae cwmruau mawr a chwmruau lesio a 11091 yn derbyn
oddeutu 25 % 0 dcilsgownt wrth brynu eu ceir ac felly mae'r
cerbydau hyn yn dod ar y farchnad am brisiau 15elac tel arier
mewn cyflwr rhagorol wedl cael eu cynnal a'u cadw heb
ystyrled costa u
3 Mae gennym brotlad 0 40 mlynedd yn prynu a gwerthu celr
all-law ac rydym, ar gyfartaledd, yn trafellio milo fillt1roedd
bob wythnos yn ChWlIIO am y bargeinion gorau er mwyn eu
cynnig
I bobl Gwynedd ar elw sydd fel arfer 0 gwmpas 5 %
,
or prlS.
.

BETHEL
Geraint Ells, Cilgeran. Ff6n: (01248) 670726
Camera yn nqofa] Richard LI. Jones, 5 Y DdOI. FfOn: (01248) 670115
Enlllwyr Clwb 100 mis Mawrth yr
Ysgol Gynradd:
£20: Gwilym
Williams, 20 Y Ddol; £15: Dewi
Wyn, Cenarth; £10: Mair Evans, d/o
3 8ro Eglwys; £7: Lilian Williams,
Seion; £5: Lowri Prys Roberts
Williams, Brynrefail. Diolch i bawb
am eu eefnogaeth.
Merched y Wawr: Croesawyd y
Parchg Harri Parri gan y lIywydd, Mrs
Gwyneth Jones, i gyfarfod mis
Mawrth y gangen a gynhaliwyd yn
y Split Willow, Llanfairfechan, i
ddathlu Gwyl Ddewi. Cafwyd sgwrs
ddiddorol am ein nawddsant, a
diolchwyd l'r gwr gwadd gan Mrs
Alys Jones.
Llongyfarchwyd y canlynol - Mrs
Elisabeth Evans, ar fod yn nain; Band
Brynrefail; Dewi a Huw, Meilir a
Bethan, Ffion a Lois, a Huw Foulkes
ar eu IIwyddiant yn Eisteddfod yr
Urdd.
Diolchwyd i Mrs Eirlys Sharpe am
gymryd y gwaith ysgrifennydd yn
ystod y misoedd diwethaf.
Enillwyr y rafflau oedd Mrs Anne
Elis, Mrs Bet Owen, Mrs Sheila
Roberts a Mrs June Owen.
Bu nifer o'i aelodau yn Seiont
Manor nos lau, 21 Mawrth, mewn
Sioe Ffasiynau arbennig iawn.
Dangoswyd dillad a'u modelu gan
aelodau dosbarthiadau nos Mrs
Megan Williams, Trefor. Gwelwyd
niter fawr 0 ddillad a'u gwnaed dros
fisoedd y gaeaf. I ddiweddu' r noson
gwelwyd rhai 0 ddilladau priodas a
wnaed gan Mrs Williams. Diolchwyd
i Mrs Williams a'r gwragedd gan Mrs
Rhianwen
Hughes Roberts,
y
lIywydd cenededlaethol.
Y Gymdeithas
lenyddol:
Nos
Fawrth, 5 Mawrth, eynhaliwyd cinio
Gwyl Ddewi diwedd tymor y
gytndeithas
yn Nhy Golchi.
Croesawyd y gwr gwadd, Mr Geraint
Lloyd Owen, gan y Ilywydd, Llinos
Wyn. Cafwyd sgwrs hwyliog am
ddefnyddio
dychymyg
wrth
farddoni.
Rhoddodd
lawer
0
enghreifftiau i ni feddwl amdanynt.
Newyddion 0" Ysgol: Prynhawn
Mawrth, y 5ed 0 Fawrth, daeth nifer
o Glwb Bro Bethel i gael cyngerdd a
the Gwyl Ddewi yn yr ysgol.
Paratowyd lIuniaeth ysgafn gan
ddisgyblion
Blwyddyn
6
a
diddanwyd yr aelodau mewn can,
dawns a drama gan holl blant yr
ysgol. Diolchwyd i Mr Pierce, yr
athrawon a' r holl blant yr ysgol ar ran

y Clwb gan y Parchg Gwynfor
Williams.
Nos Fercher. 19 Mawrth, cafwyd
noson 0 Bingo yn yr ysgol a
drefnwyd gan y Gymdeithas Rhieni
ac Athrawon.
Cafwyd
noson
hwyliog iawn gyda Mrs Sian Jones
yn galw'r rhifau yn broffesiynol
iawn! Croesawyd pawb i'r noson a
diolehwyd am y gefnogaeth gan Mr
Gwyn Williams
yr is-Iywydd.
Dymuna'r Gymdeithas ddiolch yn
fawr iawn i'r rhieni am eu haelioni yn
rhol'r holl wobrau ar y noson.
llongyfarchiadau i Mr a Mrs John
Evans, Blaen Parc, ar fod yn dald a
nain unwaith eto a dymunladau
gorau i Sion Arwel.
Dioleh: Dymuna Michael a Shan
Pella rd, 102 Ffordd Rhedyw I
Llanllyfni, ddiolch i'w teulu a'u
cyfeillion
yn yr ardal am y
caredigrwydd a dderbynlasant ar
achlysur genedigaeth Sian Arweel ar
y 19 Chwefror.
Diolch am yr
anrhegion, cardiau a'r galwadau
ffan. Llawer 0 ddiolch i staff Uned
Geni ac Adran Gofal Arbennig
Babanod
Ysbyty
Gwynedd,
bydwragedd Ileal air staff ambiwlans
am eu gofal caredlg.
Yr Urdd: Cynhaliwyd Noson Goffi
Iwyddiannus yn y Neuadd Goffa yn
ddiweddar, gyda phlant y Gangen yn
cymryd rhan, cyn iddynt gystadlu yn
yr Eisteddfod Cylch. Cyflwynwyd yr
eitemau gan Mair Read a hithau
hefyd a ddiolchodd i Sian Harris a
Glenys Griffiths am bartaoi rhai o'r
cystadlaethau. Rhoddwyd tocynnau
anrheg i'r ddwy am eu lIafur. Enillwyr
y raffl oedd Nan Rowlands, Y Ddol:
Teulu Ty'r Ysgol; A. E. Williams, Ty
Newydd a Lynne Lewis, Y Ddol.
Yn yr Eisteddfod
Cylch,
a
gynhaliwyd yn Ysgol Brynrefail,
lIeolwyd y canlynol: Partj Dawnsio
Gwerin, 3ydd; Parti Cerdd Dant,
3ydd; Huw Ffoulkes, eanu, 3ydd;
Cor yr Adran, 211;Ymgom Ffion a
Lois, 211;Ymgom Gwion a Ffion, 1af.
Yn yr Adran Celf a Chrefft bu
Marged ac Elan Rhys yn IIwyddlannus hefyd.
Bellach mae gweithgareddau
wythnoso.1 y Gangen wedi dirwyn i
ben, a hoffal'r pwyllgor ddiolch i'r
rhai a fu'n goruchwylio
yn y
cyfarfodydd. Mae IIwyddiant wedi
dod, meWn gwahanol feysydd, i
nifer 0 aelodau'r Gangen a cheir
gwybodaeth lawn y mis nesaf. Mae

nifer o'r aelodau yn edrych yrnlaen
am benwythnos
yng Nghian-llyn
ddiwedd y mis - gobeithio y bydd
y tywydd yn braf. Cawn glywed yr
hanes y tro nesaf.
Ocsiwn yr Ysg~ Feithrin:
Nos
Wener, Ebrill 19, am 7.30 o'r gloeh
yn y Neuadd Goffa, cvnhslir Ocsiwn
yr Ysgol Feithrin. Yr oesiwniar yw
Hywel Gwynfryn a'r pris mynediad
fydd 50c a hynny'n cynnwys paned.
Oyma restr o'r rhan fwyaf o'r
nwyddau amrywiol y bydd modd
eynnig amdanynt ar y noson: 1, dwy
noson i ddau yng ngwesty Tony ae
Aloma yn Blaekpool; 2, P@I-droed
wedi'i lIofnodi gan dim p~l-droed
Everton; 3/ Pryd 0 fwyd i ddau yng
Ngwesty Ty'n Rhos; 4, Trip i ddau
am y diwrnod i Efrog (Seren Arian):
5, Print 0 'Cwm Pennant' a 'Taid a
Gwenno yn y Lon Goed' gan Steven
Jones; 6, Pryd 0 fwyd hyd at £20 yn
y Gandhi, Caernarfon; 7, Bowlio-deg
i deulu 0 4; 8, Potel 0 ehwisgi; 9, dau
doeyn teulu i Pili Patas: 10, Pryd 0
fwyd i ddau yn y Gors Bach; 11.
MoT gan Ceir Cymru; 12/ Beie
Yrnarfer: 13, Trefniant 0 flodau
syeh; 14, rownd 0 golff i ddau yng
Nghlwb Golff Caernarfon; 1 5, gwers
golff ym Maes Ymarfer Golff,
Treborth; 16, lIety a ehwrs i ddau yn
Nant Gwrtheyrn; 17, tri sesiwn ar
wely haul: 18, pysgodyn a sglodion
I 4 yn Siop Chips Bethel; 19, bwji
gan Gwilym Jones, Y Post, Bethel;
20, toeynnau i weld ffilm yn y Plaza,
Bangor; 21, crys psl-droed tim
Bangor i blentyn; 22, elude dau i
Gaer; 23, eludo dau i Landudno; 24,
tocvn teulu i SW Mer Men; 25,
Tocynnau i sw Caer; 26, Fldeo
C'mon Midffild;
27, tocyn cig
gwerth £20 (Hughes Meats); 28,
tocyn £30 Cwmni Bysiau Arfonia;
29, newid olew car gan gwmni Ceir
Seiont; 30, pryd 0 fwyd i ddau hyd
at £20 yn Taylor's, Bae Colwyn; 31,

6 tocyn bwyd McDonalds; 32,
addurn bwrdd wedi'j grosio; 33,
trefniant 0 flodau ffres; 34, ffr€lm
lIun 0 Barnard's, Llandudno; 35,
tocynnau i'r Sw Fynyddi9, Bae
Colwyn; 36, tocyn £10 ym Mwyty'r
Bull, Pentraeth; 37, tocyn golchi car
yn Safeway; 38, beie i blentyn 1-3
oed; 39, bwrdd dal teledu a fideo;
40, tongs gwallt gan Elaine, Llanrug;
41 , tocynnau rhellffordd Conwy; 42,
tocyn £15 Burtons; 43, 'Make Over'
a bag 0 samplau 'Clinique'; 44, Potel
o win; 45, trin gwallt i fam a dau 0
blant; 46, shawl; 47, gwnYo gwisg
i blentvn 4- 10 oed; 48, paentio
wynebau mewn parti pen-blwydd;
49, hampar bwyd a gwin; 50, plant
blodau fFlower Centre, Bangor); 51,
bag 0 fwyd ci (Fachell); 52, rhodd
gan Hywel Gwynfryn; 53, tocyn
petrol £ 10 (Beran); 54, tocynnau i
weld cynhyrchiad neu ffilm yn
Theatr Gwynedd; 55, Caeen penblwydd wedi'i haddurno; 56, olew
car (lvor Jones, Llangefni); 57,
tocynnau i ddau (am harmer pris) i
gopa'r Wyddfa; 58, teipio hyd at 10
tudalen 0 A4; 59, tocyn am 5sesiwn
i riant a phlentyn yng Nghanolfan
Hamdden Caernarfon; 60, Rhodd
gan Billy ac Ann Hughes, Siop
Treflyn.
Cyhoeddir rhestr bellach 0 roddion
ac addewidion yn rhaglen yr Ocsiwn.
Enillwyr Clwb 200 y Neuadd mis
Chwefror - £20: Mrs Eirlys Sharpe,
Ael-y-bryn (77); £10: Mrs Catrin
Hughes, 32 Bro Rhos (63); £5 yr un:
Mr Emlyn Hughes, Bethlyn (58); Mrs
Joyce Pugh, 9 Tan-y-buarth (130);
Mr Gwynfor Ellis, 5 Rhos-Ian (74);
Mrs Gwyneth Jones, Fachell (72);
Mrs Elinor W. Jones, 22 Cremlyn
(139); Mrs Ann Mercer, Roslyn
(165); Miss Nia LI. Griffiths, Glan
Owr (197); Mr Alwynne M. Jones,
10 Y Odol (159).
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Gwyneth

ae Eifion Roberts,

Beews Eryri. FfOn: 870491

Camera yn ngofal John Pritchard, Cilfynydd. Ff~n: (01286) 872390
V Groglith: Cynhelir

gwasanaeth

Cafwyd noson hynod ddiddorol yn ei

Cymundeb torer Groglith, Ebrill 5,
yn festri Capel Coch am 10 or gloch.

gwmni, a'i bwnc 'R'ym nl yma
hvd.' yn amserol iawn.

Estynnir croeso i aelodau capeli eraill
y pentref i ymuno ag aelodau Capel
Coch yn y gwasanaeth eleni eto.
G,""yl Gerdd Dant Caernarfon: Mae
Pwyllgor Apel Llanberis yn prysuro
at y nod ariannol a osodwyd ar ei
gyfer. Cofiwch mai'r peth nesaf a
gynhelir yw'r Cyngerdd yn Eglwys
Sant Padarn, am 8 o'r gloch, nos Sui
y Pasg, Ebrill 7. Edrychir ymlaen at
groesawu Cor Godre'r Garth dan
arweiniad Wil Morus Jones. Mrs
Alice Eileen Williams fydd lIywydd y
noson. Mae tocynnau ar gael am
£2.50 i oedolron a E1 i blant. Croeso
cynnes i bawb.
Clwb Ffrindiau Ysgol Dolbadarn:
Enillwyr mis Mawrth oedd - £35:
Mrs H. Williams, Rhes Efrog (114);
£25: Mrs N. Jones, 1 Preswylfa
(44);
15: Mrs E. Jones, Coed y
Ddol (35); £10: Mr G. Jones, Stryd
yr Wyddfa (75); £5: Mrs E. Evans,
Craigwel (53).
Cymdeithas Eglwys St. Peris a St.
Padarn: Cynhaliwyd cyfarfod o'r
Gvmderthas nos lau, Chwefror 22,
yn Eglwys St. Padarn. Fel arfer
dechreuwyd
trwy
weddi
dan
arweiniad
Mr
Ralph
Jones.
Croesawyd
yr aelodau a'r gwr
gwadd - Dr Eruwyn Lloyd-Evans,
gynt 0 Derlwyn, Stryd Fawr - gan
y cadeirydd Mrs Ann Parry-Jones.
Cafwyd noson ddifyr iawn yn ei
gwmni yn rhoi tipyn 0 hanes hen dref
Caernarfon - o'i chychwyniad cyn
Crist, drwy deyrnasiad y Rhufeiniaid
hyd y cyfnod
presennol.
Yn
ddiweddglo i'w sgwrs eglurodd y
cynllun sydd ar y gweil! i agor y
twnnel 0 dan yr hen dref. Diolchwyd
iddo ef ac i'r merched fu'n gofalu am
y Iluniaeth, sef Mrs Gracie Roberts
a mrs Margaret Griffith, gan Mrs
Jean Roberts. Mrs Beryl Owen oedd
yn enillydd y raffl y mis yma.
Cydymdeimlwyd
Miss Nancy
Williams yn ei phrofedigaeth 0 golli
ei brawd yn ddiweddar, a dymunwyd
adferiad
buan i Mrs Kathleen
Williams ar 01 ei arhostad yn yr
ysbyty, ac i lawer o'r aelodau oedd
wedi bod yn wael yn eu cartrefi.
Dathlwyd gwyl ein nawddsant
gyda chinio yng Ngwesty Fictoria,
nos Fawrth, Mawrth 5, gyda Mr 1010
H uws-Roberts
yn wr gwadd.

Undeb y Mamau: Pnawn dydd
Mawrth, 6 Mawrth, cynhaliwyd y
cyfarfod misol yn festri Eglwys Sant
Padarn. Cafwyd gwelnyddiad o'r
Cymun Bendigaid gan y Rheithor, y
Parchg Philip Hughes, ac yn dilyn
cafwyd
Cyfarfod
Cyffredinol
blynyddol, a ohiriwyd 0 fis Chwefror
oherwydd y tywydd garw. Etholwyd
swyddogion am y flwyddyn tel a
ganlyn - Ysgrifennydd aelodaeth:
Mrs Dilys Phillips; Trysoryddes: Mrs
Betty Humphreys; Ysgrifennydd:
Mrs Audrey Evans; a derbyniwyd y
swyddi gan y dair.
Estynnwyd
ein cydymdeimlad
IIwyraf i deulu y diweddar John Rees
Jones, Llecyn Clyd, Blaen y Ddol.
Dymunwyd gwellhad buan i sawl
aelod o'r Eglwys sydd ar hyn 0 bryd
heb fod yn mwynhau iechyd rhy dda.
Talwyd y diolchiadau i'r Rheithor
am ei weinidogaeth a'i arweiniad; i
Audrey a Muriel am ofalu am y
lIuniaeth; gan Mrs Betty Williams
gyda Mrs Kathleen Williams yn eilio.
Enillydd y raffl oedd Mrs Betty
Williams.
Dydd Gweddi: Cynhahwyd Dydd
Gweddi Byd-eang y Chwiorvdd yng
Nghapel Coch, nos Wener, Mawrth
1. Roedd y deunydd addoli a
ddefnyddiwyd
eleru wedi cael ei
lunio gan ferched 0 Haiti. Cymerwyd
rhan gan aelodau 0 Nant Padarn,
Jerwsalem, Capel Coch, Eglwys
Sant Padarn a Sant Pens. Roedd yn
braf gweld wyth 0 blant yn y
gwasnaeth hefyd.
Cyn.gerdd: Cynhaliwyd noson Cawl
a Chan yn festri Capel Coch, nos lau,
Mawrth 14. Trefnwyd y noson gan
Lleislau Lliwedd, ac aelodau'r car a
fu'n paratoi'r cawl ar gyfer y
gynulleidfa. Yn ogystal ag eitemau
gan Lleisiau Lliwedd eu hunain, dan
arweiniad Mrs Mattie Hughes a Mr
Gareth Jones, cymerwyd rhan gan
Mari Wyn, Claudette a Ffion 0
Lanberis;
ac Elfed Morris
0
Ddeiniolen.
Cafwyd
eitemau
offerynnol gan rai 0 blant Ysgol
Dolbadarn, Elouise, Steven, Gwen a
John Paul; a chanodd cor dosbarth
hynaf yr Ysgol dan arweiniad Mrs
Lisabeth Roberts, y brifathrawes.
Mrs Helen Sharpe oedd yn arwain y
noson. Rhoddwyd elw'r noson i

e

a

Ffenestri

0
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'Mae rhywbetb bach yn poem pawb
Gan gynnwys ein doctoriaid;
A'r hyn sy'n poeni'r doctor hwn
Yw gardd yn Ilawn 0 ddeCaid.'
Ond beth yw cyfrinach meddyg newydd y ddafad wyUt tua Llanberis?
Gronfa Keith Williams, Cwm-y-glo,
ac estynnwyd croeso i'w fam, Mrs
Margaret Williams, i'r cyngerdd ac
anfonwyd cofion cvnnes at Keith.
Ysgol Dolbadarn: Mae plant hynaf yr
Ysgol wedi bod yn brysur vn
cyhoeddi cylchgrawn newydd yn
ddiweddar.
Cyhoeddwyd
rhifyn
cyntaf Dolbadarn ddechrau mis
Mawrth, a bu gwerthu da arno yn yr
Ysgol. Mae'n cynnwys newyddion,
tudalennau ffastwn a chwaraeon,
straeon, stribed comic a chystadleuaeth.
0 fewn pythefnos
i
gyhoeddi'r rhifyn cyntaf roedd yr ail
rityn yn barod. Penderfynodd y plant
drosglwyddo'r
elw a wneir 0
werthu'r rhifynnau cyntaf i Gronfa
Keith
Williams,
Cwm-y-glo.
Anfonwn ein cofion gorau eto at Mrs
Nan Humphreys; brysiwch wella yw
neges y plant a'r holl staff.
Y Gymdeithas Undebol: Daeth tymor
y Gymdeithas i ben nos Fawrth,
Mawrth 19, gyda'r swper blynyddol
a gynhaliwyd
elem yn Y Bistro.
Daeth oddeutu deg ar hugain ynghyd
i fwynhau'r wledd 0 swper. Y gwr
gwadd oedd Mr Guto Roberts, Y
Groeslon, a chroesawyd ef a Mrs
Roberts gan y lIywydd, y Parchg
John Pritchard. Cafyd gan Guto
Roberts ddarlith ddiddorol a bywiog
ar deulu dawnus
John Lloyd
Williams, a fu'n bnfathro yng Ngarndolbenmaen
ac oedd yn un 0
sylfaenwyr
Cymdeithas
Alawon
Gwerin Cymru. Diolchwyd gan Mr
John Hugh Hughes. Penderfynwyd
cynnal gwibdaith yn ystod yr haf, a
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chaiff y trefniadau eu cyhoeddi maes
o law. Bydd pwyllgor yn mynd ati' n
fuan i drefnu rhaglen lawn ar gyfer
y tymor nesaf y Gymdeithas. Diolch
i bawb
am eu cefnogaeth
i
weithgareddau'r Gymdeithas dros y
gaeaf, a diolch yn arbennig i'r
ysgrifennydd, Mr Gareth Jones, a'r
drysoryddes, Mrs Helen Morris, am
eu gwaith.
Clwb yr Henoed: Cynhaliwyd cinio
Gwyl Ddewi'r Clwb yng Ngwesty
Fictoria, ddydd lau, Mawrth
7.
Diolch am yr holl drefniadau.
Eisteddfod Uanberis: Os nad ydych
wedi cael eich copi 0 Restr Testunau
a Rhaglen yr Eisteddfod mynnwch
eich copi ar unwaith gan unrhyw un
o aelodau'r pwyllgor. Trefnwyd dwy
noson ar gyfer y gwaith ysgrifenedig
a'r gwaith celf. Bydd cyfle i'r plant
a'r ieuenctid gymryd rhan yn y
gystadleuaeth
Rhyddiaith ddydd
Mawrth, Ebrill 23, ac yn y gystadleuaeth Celf ddydd Mawrth, Ebrill
30. Yn festri Capel Coch y cynhelir
y cystadlaethau,
a byddwn yn
dechrau yn union wedi i'r plant ddod
o'r ysgol. Dylai disgyblion Ysgol
Brvnrefatl ddod yno ar eu hunion o'r
ysgol hefyd. Cofiwch mai'r dvddrad
cau ar gyfer yr vmdrechron yn yr
Adran Lenyddiaeth yw Mai 4.
Mae un camgymeriad yn y Rhestr
Testunau - lIinell gyntaf y limbrig
yw: 'Mae'r dyn 'cw'n fy NGYRRU i'n
.. ,
Wlrlon .
Gyda lIaw, Mrs Mair Roberts,
Dinas, Llanwnda, yw lIywydd yr
Eisteddfod elenl.
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9-7pm
9-5pm Sadwrn
Ar Gau
Sui a Mercher

Dewis eang
o Welyau a 3PISuites.
Llenni Venetian a Llenni Roler.
5,000 Ilathen sgwar 0 garpedi
mewn stoc - allwch chi
fforddio prynu 0 batrymau?

GLANHAU CARPEDI GYDA STIMVAK

Marwolaeth:
Bu farw John Rees
Jones, Llecyn Clyd, 3 Blaen y Dd61,
fore SuI. chwefror 18, yn 75 mlwydd
oed,
wedi
gwaeledd
byr
a
ddioddefodd
dewrder ae urddas yn
Ysbvtv Gwynedd.
Priod annwyl Eirlys ydoedd a thad
eariadus Owen Rees. A'r teulu ond
newydd symud i fyw I'W cartref
newydd rhai rntsoedd yn 61, i'r ty lie
eafodd John ei eni a'i fagu, dim ond
ychydig 0 wythnosau prin a gafodd
yno er mai ei ddymuniad oedd eael
dychwelyd i'w hen gartref.
Deehreuodd ei yrfa yn Chwarel
Dinorwig ae wedyn yn Bherlffordd yr
Wyddfa,
ae 0 hynny
hyd ei
ymddeoliad gweith,od gydag Adran
Priffyrdd Cyngor Sir Gwynedd.
Roedd John nid yn unig yn briod
a thad, brawd ae ewythr ac yn
ffrinda da ond roedd 0 hefyd yn
foneddwr a bydd coiled fawr ar el 61.
Roedd yn aelod ffyddlon 0 Eglwys
Sant Padarn Llanberis ac yno y
cynhaliwyd
y
gwasanaeth
angladdol, ddydd lau, 22 Chwefror,
gyda'r Parchg Philip Hughes, y
Parchg Olat Davies a Mr Derek Jones
yn gwasanaethu.
Rhoddwyd
i
orffwys ym mynwent Nant Peris.
Diolch: Dymuna teulu y diweddar
John Rees Jones, Llecyn Clyd, 3
Blaen
y Ddol,
ddatgan
eu
diolchgarwch a'u gwerthfawrogiad
diffuant i'r holl deulu, cvteiltton a
chymdogion
am bob arwydd 0
gydymdeimlad; y cardiau, galwadau
ff6n, ymweliadau,
a'r blodau a
dderbyniasant yn eu profedigaeth 0
golli priod, tad ac ewythr annwyl
iawn. Diolch i'r meddygon am eu
gofal ohono ar gydol y blynyddoedd,
ac I ferched a nyrsus Canolfan
lechyd Llanberis. Diolch yn arbennrq
i staff Ward Aran, Ysbyty Gwynedd;
Ward Peris, Ysbyty Eryri; Matron a
staff
Plas Pengwaith
am eu
caredigrwydd a'u gofal am John.
Diolch hefyd i'r Rheithor, y Parchg
Philip Hughes, y Parchg Olaf Davies,
a Mr Derek Jones, am bob cymorth
a gawsant ar adeg mor drist. Diolch
hefyd i Mr Myrddin Prichard a Mr
Gwynfor Jones am eu trefruadau
angladd trylwyr. Diolch 0 galon i
bawb.
Dymuna Errlvs ddiolch hetyd i
bawb am eu caredigrwydd iddi tra bu
yn yr ysbyty ac ar 61 dod adref.
Dioleh yn arbennig I Owen am ei
garedigrwydd i m'n dau.
Dlolch: Dymna Aled Wyn Hughes,
Tan Dderwen, ddiolch i'w deulu,
ffrindiau a chymdogion am yr holl
anrhegion a chardiau a dderbyniodd
ar ei ben-blwydd yn un ar hugain oed
ar Chwefror 26.

a
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Dioleh: Dymuna Delyth a Selyf
Hughes, Tan Dderwen, ddiolch yn
gynnes lawn I'w plant, ffnndiau a
chymdogion am yr holl anrhegion,
cardiau
a dymuniadau
da a
dderbyniwyd ar achlysur 0 ddathlu
eu priodas rhuddem yn ddrwaddar.
Diolch: Dymuna Mrs Muriel Morris
ddiolch yn ddiffuant i bawb am y
caredigrwydd,
galwadau ftOn ac
ymweliad yn ystod ei harhosiad yn
Ysbyty
Gwynedd
ac ar 61 el
dychweliad gartref.
Dlolch 0 galon i bawb.

(01286) 870545

Camera yn ngofal John Pritchard,
DIOLCH: Dymuna Selina Morris,
Gardda Bach ddiolch 0 galon i'rn
teulu. eymdogion a ffrindiau am yr
holl gardiau, galwadau ffon ae am yr
holl anrhegion a dderbyniais ar fy

FfOn: (01286)

Cilfynydd,

870440

Llanberis. Ffcn: 872390

mhen-blwydd arbennig.
Diolch hefyd i bawb am eu
caredigrwydd tuag ataf ar 01 bod yn
yr ysbyty yn ddiweddar.

Atodiad
Y SEINDORF: Clwb 200 lonawr
£25: Barry Price; £15: Barry Price;
£10: E.W. Williams.
Clwb 200 Chwefror
£25: Sian Sullens;
£15: J.P.
Roberts; £ 10: G. Morris
YR URDD: Llongyfarchiadau
i'r
canlynol ar eu IIwyddiant yn Elsteddfodau Cvlch yr Urdd
Unawd Pres 12-15: 1. Jennie Lyn
Morris; 2. Arwel Williams. Adrodd
12-15: 2. Alaw Mari Huws. Unawd
Mr Dafydd Pritchard (Cadeirydd); Mr Stanley Morgan (Trvsorvdd) yn
8echgyn 12-15: 1. Elfed Morgan
cyflwyno, ar ran Pwyllgor Ymryson Cwn Defaid Nant Peris e'r Cylch,
Morris. Grwp OfferynnoI12-15: Jeny swm 0 £400; Dr Huw Roberts, Dr Alwyn Parry a Mrs Edythe Jones,
rue Lyn Morris, Arwel Williams, Urien cynrychiolwyr Nyrsus Ardal plwyfl Llanberis, Llanddeiniolen, LlandinorSion Huws, Gethin Williams. Enillodd
wig a Llanrug. Elw Treialon 1995 oedd yr arian hwn.
Adran DeiniolenDarianamyradran
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
gyda mwyaf 0 farciau yn yr oedran.
Cerdd Dant dan 12 oed: 2. Trystan
Morris. Adrodd dan 12 oed: 3.
Trystan Morns.
Llongyfarchiadau arbennig i Jennie
ac Elfed ar ennill ar yr Unawd Pres
a'r Unawd 8echgyn. Hefyd i'r Grwp
Offerynnol ar ennill yn yr Eisteddfod
Sir.
Pob Iwc
iddvnt
yn y

Genedlaethol.
Diolch: Dymuna Mr John Pritchard,
Rhydfadog, Demlolen ddiolch i bawb
o'r meddygon a'r nyrsus ar wardiau
Aran a Hebog am y gofal adderbyniodd
tra yn eu gofal
yn
ddiweddar.
Diolch hefyd i'r teulu a'r ffrindiau
oil am y cardiau a'r galwadau ffdn ac
i bawb a fu'n ymweld ag 0 tra bu'n
wael. Diolch 0 galon I bawb.
Diolch: Dymuna Alun a Kathleen, 39
Pennant, Llangefni ddatgan eu diolch
diffuant
am bob arwydd
0
gydymdeimlad a charedigrwydd a
ddangoswyd tuag atynt yn eu profedigaeth 0 golli modryb annwyl, set
Jennie Williams (Anti Jml). gynt 0 9
New Street, Deinlolen. Diolch yn
arbenniq i'r Parchedig John Pritchard

ORIEL
PLAS
GWYN

Pontrug, Caemarfon

Gwasanaeth Ff6n 24awr

Owyfor.

I-

ITRADf.CrtILol

*Teledu *Fideo
*Offer Trydan

Elwyn Searell Jones,

DEINIOLEN

~

OSMOND SHAW
DEINIOLEN
GWERTHU
- TRWSIO

NANT PERIS

Gwasanaeth Fframio Lluniau
o bob math ar gael ax y safle
Prisiau Rhesymol
Arddangosfa 0 luniau
gwreiddiol gan Artistiaid Lleol
Ar Ffordd A4086

Caemarfon - Llanberis
Ff6nfFfacs:(01286)672619
Richard S. Humphreys

Aelodau y grwp offerynnol buddugol yn Eisteddfod Cylch yr Urdd, gyda
rhai o'u cefnogwyr brwd 0 Seindorf Deiniolen.
am ei wasanaeth ddydd yr angladd,
I swyddogion Capel Ebeneser am eu
cymorth pared ac I Mr Myrddin Pritchard a Mr Gwynfor Jones am eu

trefniadau trylwyr. Diolch 0 galon
hefyd am y rhoddion hael adderbyniwyd tuag at gartrefi Plas PenIan
a Glan Rhos.

GERAINT
o EN
PENISARWAUN
PEINTIWR
AC ADDURNWR
.Joban Dda
am Bris
Rhesymol

Ffon: 872421

Gosodwr carpedi
a phob math
o loriau

Cil-y-Mynydd

WAUNFAWR
Ffon: (01286)

650552
17
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Yn syml -

PENISARWAUN
Mrs Ann Evans, Sycharth. FfOn: (01286) 872407
Camera yn ngotal Gwyndat Hughes, Glascoed, Llanrug. FfOn: 677263

Yr Ysgol Cymuned yn dathlu Gwv! Ddewi
Ysgol Gymuned: Ychydig amser yn
61daeth Mr Ifan Jones draw i'r ysgol
i siarad gyda dosbarth Miss Jen
Jones am ei ddyddiau gwaith yn y
chwarel. I ddilyn cafodd y plant gyfle
I ymweld
Dlnorwiq er mwyn cael
gweld yr hyn a fu yn y chwarel, lIe'n
awr sy'n cael ei ddefnyddio
i
gynhyrchu trydan. Bu'n ymweliad
difyr ac fe fu'r plant yn brysur yn
dylunio gwalth technoleg I ddrlvn er
mwyn recordio eu hymwelrad.
Arbenlgo mewn cerdd a dawns 0
gyfnod y Tuduriaid mae Mr Philip
Astle. Daeth draw i'r ysgol i dreulia
bore er mwyn dangos detholiad a
offerynnau diddorol iawn or cyfnod
hwnnw
i'r plant. Yn ogystal
gwrando ar Philip yn eu chwarae
cafodd niter o'r plant gyfle i gael
cynnig eu hunain. I ddilyn cafodd y
plant
gyfle
I brofi
gwahanol
ddawnsfeydd
o'r cyfnad hefyd.
Diolch i Phtlip am fore arbennig 0
ddifyr.
Ychydig ddyddiau cvn y gwyliau,
fel rhan o'r broses drosglwyddo, bu
Blwyddyn 6 yn treulia diwrnod yn
Ysgol Brvnretail. a bu'n brofrad
diddorol iawn i'r naw ohonynt.
Diolchir i Mr Grisdale a'i staff am
estyn y gwahoddiad i'r plant ac am
eu gafal ohonynt.
Urdd Adran Bentref: Bu'r aeladau yn
hynad a brysur yn ddrweddar yn
paratoi ar gyfer Eisteddfodau'r Urdd.
Dyma'r canlyniadau - Eisteddfod
Cylch
12-1 5
oed:
Unawd
chwythbrennau - Erin Elfion ymlaen
i'r Sir; Eisteddfod Cylch dan 12 oed:
Unawd Alaw Werin - Cerln Elfion
ymlaen I'r Sir. Parti Canu Sioned
Alaw: all; Car Adran: pedwerydd.
Bu'r canlynol yn IIwyddiannus
gyda gweithgareddau Celf a Chrefft,
a'r cyfan ymlaen j'r Sir: Grwp
Heledd, Catrln, Manon CadI a
Melanie, 1af; Grwp Errn, Rachel a
Nia, 1af; Grwp Gavin, Iwan, 2il;
Unlgolion: Rhys, 1af; Erin, 2i1;Anest,
2il; Haydn, 2il; Jenny, 3ydd; Rachel,
3ydd.
Y mae'r canlynol
ymlaen I'r
Genedlaethol
- Ffotografflaeth
10-12 oed: 1, Rhys; Gemwalth
12-15 oed: 21 Erin.
Llongyferchir pawb a diolchir i'r
rhai fu'n cynorthwyo a hyfforddi'r
aelodau.
Bydd rhat aelodau blwyddyn 5 a 6
yn
treulio
penwythnos
yng
Ngwersyll Glan-lIyn, 26-29 Ebrill.
Gobeithio y bydd y tywydd yn brat
ac y byddwch yn cael amser i'w
gofio.
I gloi gweithgareddau wythnosol
yr Adran trefnwyd trip i Ganolfan

a

a
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ATHRYLITH

Mae rhywbath yn unlgryw am dlm
Manchester United - un ai rydych
yn eu cefnogi neu rvdvcn yn eu
casau.
Y
mae
Ilawer
o'u
gwrthwynabwyr
yn cyfeirio
at
ddylanwad
emosiynol
trychineb
Miwnic. Mae hyn yn amlwg yn wir
am fy nghenhedlaeth i. Yn wir, dyma
rhyw gerdd a ysgrifennais ar gyfer
rhyw dalwrn:
Y TiM
Yno. rwy'n byw a bod
A'm meddwl yn Old Trafford.
Yn niwl fy ieuenctid,
Dyma dim na gafodd stid.
Fel 'babis' cant eu cofio
Ond 'dynion' yn eu herio.
Yr ifanc, dalentog lu
Dan ofal tadol Busby.
Edwards, gryf a'r doniau rhwydd
Ac yntau ond ugeinmlwydd.
Taylor, colier a fu
Yn ceibio gols a'i benddu.

Ergy d f e I magne I 0 d anc
Hamdden Plas Silyn, ym Mhen-y'f
Ch
I
II
G
an
ar ton wa tog I anc.
g roes, nos Fawrth 26 Mawrth.
F Ik
1"
ddiff
ou es yn COl r am I yn
Roedd paw b wed ', cae I amser
T
I
d
dd
bendiqsdiq yn sglefr-rowlio. Diolchir
awe wr, on cawr a
yn.
i bawb a ddaeth i ofalu am y plant.
Scanlon, Morgan, Pegg a Violet
Diolchir hefyd i'r aelodau am eu
Wood a Byrne - anfarwol set.
I'
Oaw d agrau d ros I·inellau SIC
ftyddlondeb drwy'r flwyddyn ac j'r
· dd f dd
h M"
O
h
d
swyddogion a'r gwirfoddolwyr
am
aet
rwe , e
aet
rwruc.
drefnu rhaglen amrvwrol a diddorol.
Fel y gwyr nifer or darllenwyr,
Gwellhad: Deelhr fod Mrs Eileen
chwaraewr a gwyliwr y cynghreiriau
Thomas, Bron y Gaer, yn gwella.
Ileol fum i erioed. Nid oedd mynd I
Anfanir cofion annwyl ati. Balch a
gemau mawr yn apelio - yn wir
ddeaU fod Mr Edwards, llys y
ychydig 0 gyfle a gawn. Felly, dilvn
Gwynt, wedi gwella wedl'i drihiaeth
Man Utd a bell y bum eriaed - er
yn yr ysbyty; a da clywed fod Mrs
rhald cyfaddef mai Denis Law oedd
Edwards yn gwella yn Ysbyty
fy arwr. Buasai'n dda i Man Utd ei
Gwynedd. Antorur cofron annwyl at
gael ar hyn 0 bryd, 0 gofio/r tymor
bawb arall sv'n sal yn y pentref trychinebus mae Cole yn ei gael 0
brysiwch wella i gyd.
flaen y gol.
Cadw'n
Heini:
Cynhelir
Yr wvthnos ddiwethaf roeddwn
dosbarthiadau Cadw'n Heinl bob nos
fel hogyn bach. Cefais docyn i weld
lau 0 8 hyd 9 p.m yn y Neuadd
y gem gartref yn erbyn yr Arsenal.
Gymuned. Croeso cynnes i unrhyw
Dau dim yn gyforiog a chwaraewyr
un sydd
diddordeb.
rhyngwladol, a pwysedd aruthrol ar
Uongyfarchiadau I Elwyn ac Elinor
y tim cartref tra'n ymgiprys am y
Williams, Bryn Rhydd Mawr, ar
bencampwriaeth.
Ni fum yn Old
achlysur eu Pnodas Anan ar 13
Traffad ers rhyw 8 mlynedd. Yn
Mawrth.
bendant erbyn heddiw, dyma wrr
Llongyfarchiadau a phob bendith ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
i ti, Llion Roberts, Tal Croesrcn. ar Iwcus oedd - 1, G. Williams, Trem
achlysur dy ben-blwydd yn 18 oed
Cynfi; 2, Elwyn Williams, Bryn
ar 31 Mawrth. Pob dymuniad da iti
Rhydd; 3, Ann Jones, Tv'n Gerddi.
j'r dyfodol.
Y mae Leslie Larsen yn fodlon derbyn
Profedigaeth:
Cydymdeimlir
yn
arran Clwb Cant yn fisol I'W
ddwys iawn a Mr Andy Tomlinson,
trosglwydda r'r Trysorydd, Dafydd
Cartref, ar golli ei fam yn ddiweddar.
Williams. Tvnrur Clwb Cant rms
ein cvdvrndermlad Ilwyraf hefyd
Mawrth yn y Neuadd Gymuned, 28
Nant, Tegid a'r hogia ar farwalaeth
Mawrth.
mam Nant.
Ysgol Sui Undebol Bosra: Wed I
Pwyllgor
Rheoli'r
Neuadd:
bwrlwm Eisteddfodau'r Urdd y mae'r
Sefydlwyd y pwyllgor nos Lun, 26
plant ym mwrlwm y cymanfaoedd
Chwefror, am 7 o'r gloch. Etholwyd
rwan. Mant wrth,'n ddiwyd yn
swyddogion
fel a ganlyn
dysgu'u rhannau ar gyfer Cymanfa'r
Cadeirydd: Phyllis Elis; Is-gadelrydd:
Annibynnwyr
a gynhelir eleni ym
Eifion Harding; Ysgrifenyddion:
Mosra ar SuI, 21 Ebrill, gyda
Leslie
Larsen
ac Ann Ifans;
Chymanfa/r Plant yn y pnawn a
Trysorydd:
Dafydd
Williams.
Chymanfa Ganu, dan arweiniad John
Cynrychlollr y Llywodraethwyr gan
Eifion Jones, yn yr hwyr. Cynhelrr
David Philips; Pwyllgor Cymuned
Cymanfa'r
MethodistlaJd
y Sui
gan Aled Green a Chyngor Arfon gan
canlynol yn Hirael, Bangor. Bwnedlr,
Pat Larsern. Cyfetholwyd rhal o'r
wedi hyn i gyd, gael y plant i ddysgu
Pwyllgor Neuadd gwreiddiol ynghyd
adnodau, penillion a sa1mau ar gyfer
Myrddin Jones, Brynrefail, ac un
Dysgu Noddedig er budd merch
aelod 0 gymdeithasau gWlrfoddol
fabwysiedig
a Kenya. Gobeithlf
sy'n defnyddio'r ganol1an.
cynnal nason gymdeithasol i broti'r
Gweithgaredd cyntaf y pwyllgar
plant rhywbryd ym mis Mehefin.
newydd fydd 'Hwyl y Pasg' gydag
Felly, byddwch yn hael a noddwch
amrywiol weithgareddau ar nos lau,
y weithgaredd hon.
28 Mawrth, yn y Neuadd Gymuned
Eglwys Santes Helen: Cynhelir Awr
am 6 o'r gloch Y beirnlald eleni fydd
Dawe!. dydd Gwener y Groglith 0 2
Ceren ac Aled Jones, Bontnewydd
tan 3 a'r gloch. Bydd gwasanaeth y
(Bryn Eglwys gynt). Bu Ceren yn
Cymun Bendigaid am 9 a.m. fore Sui
aelod gweithgar
dros ben o'r
y Pasg ac yn Neiniolen
am
Pwyllgor Neuadd. Edrychlr ymlaen
10.30 a.m.
am eu cwmnl ynghyd
Guto Sian.
Gair 0 Ddiolch: Dymuna Nant, Tegld
Clwb Cant: Tynnwyd Clwb Cant mis
a'r hogia, Arwel, Llanrug, ddiolch I
Chwefror yn Sycharth, a'r enillwyr
gymdogion a chyfeillion ym mro'r

a

a

a

a

theatr y breuddwydion.
Y mae'r
stadiwm fodern, air noson hanno
dennwyd tort dros 50,000. Roedd yr
hen awyrgylch yn 01 - er mai
rhyfedd yw gweld y Stretford End,
fel y Kop yn Lerpwl, yn Ilawn a
seddau erbyn hyn. Roedd y tocyn,
a'r bocsys lIetygarwch 0 gwmpas y
maes yn rhoi syniad o'r arian a
gynhyrchir mewn gem ddim yn bell
a £1 rruliwn.
0 ddechrau'r gem hoellwyd fy
sylw ar un chwaraewr
- Eric
Cantona. Dyma'r tro cyntaf i mi ei
weld yn y cnawd. Yn bendant, gallaf
ddweud dyma athrylith, a fydd yn
cymryd ei Ie ymysg mawrion y gem
os bydd
maddeuant
am
ddigwyddlad Parc Selhurst. Y mae ei
gyfraniad i'r tim yn anhygoel. Mae
pob
symudiad
bran
dan
el
Iywodraeth. Mae'n creu lie iddo'i hun
a'i dim. Yn sicr, mae ei gyd-chwarae
Ryan Giggs yn hynod 0 effeithiol.
Mae gweledigaeth y Ffrancwr yn
anhygoel.
Y mae'r
pasio
yn
dreiddgar. Yr oedd un dymi ganddo
i rydd h au G'Iggs yn we f rei'dd'fa.I Ef
yw'r seren mae tim ieuanc United yn
edrych ato. Ac yna, mae yn sgorio

a

goliau - ac yn ddiweddar bu ei
goliau yn allweddol. Yr oedd yr ergyd
a daranodd heibio Seaman - a
roddodd
berfformiad
0 radd
ryngwladol
- yn uchafbwynt
haeddiannol i gem gystadleuol yn
lIawn cyffro.
Wedi gwylio yr Almaenwyr yn
chwarae Forest y noson cynt, a
gwylio Sgorio yn rheolaidd, ydy mae
pel-droed Prydain yn ail sal 0 ran
techneg I'r tramorwyr. Ond credaf
fod y dilynwyr pel-droed Prydeinig yn
hapusach
gyda digwyddiadau
cyffrous 0 flaen g61. Ym Manceinlon
ar hyn 0 bryd mae hyn - fel yn
Lerpw a Newcastle - yn plesio yn
arw. Ni ddaw yr elten dechnegol nes
bydd
yr
teuenctid
yn cael
hyfforddwyr
a qwelediqaeth
a
chyfleusterau nad ydynt yn gyfarion
0 fwd.
'w la, la Cantona!'
Eco am bob arwydd a gydymdelmlad
yn su profedigaeth 0 golli mam a nam
annwyl, a hefyd yn y profedigaethau
eraill a ddaeth iran
y teulu yn
ddiweddar.
Gwyl Gerdd Dant Caernarfon a'r
Cylch 1996: Cynhelir Cyfarfod
Cyhoeddus, nos Fercher, 17 Ebrill,
am 7 o'r gloch yn y Neuadd
Gymuned i sefydlu pwyllgor ar gyfer
codi arlan tuag at yr Wyl a gynhelir
yn Stlwdlo
Barcud
ym mis
Tachwedd eleni. Y targed a nodwyd
ar gyfer y pentref yw £250. Croesa
cynnes i bawb i'r cyfarfod hwn.
PAI-droed:
llongyfarchiadau
i
Mathew PhilliPS, Waun, ar gael ei
ddewls fel aelod a'r Liverpool Soccer
School of Excellence 0 dan 9 oed.
Bydd yn ymarfer bob nos Fercher yn
Millwood. Pob dymunlad da I ti
Mathew.
Llwyddiannau:
Daeth
niter
a
Iwyddiannau I Dilwyn Green yn
ddiweddar gyda'i ieir. Enillodd nlfer
0 wobrau yn y Scottish National yn
Ayr, ac yn sioe Stonley. Enillodd
chwe gwobr hefyd yn Sioe Gwynedd
ym Mona. Y mae Dilwyn
yn
beirniadu hefyd mewn sioeau ac
mae'n edrych ymlaen rwan am S,oe
Llanelwedd.
Diolch: Dymuna Myfanwy Parry,
Tawelfa, ddiolch i bawb am y lIu
cardiau, rhoddion, galwadau fton ac
ymweliadau yn ystod ei gwaeledd
diweddar. Diolch 0 galon I bawb.
A

CROESAIR EBRILL

AR DRAWS
1. Ho, daw cymysgedd od iawn i
guro (5)
4. Ergyd y chwedl (4)
6. Dolur dyn yn codi o'i fwcl a'i
'sgldia newydd (5)
9. Cyflwr y brenin hwnnw oedd am
ddangos ei siwt newydd i bawb!
(7)

10. Elerydd a Gwyndaf i enwi dim
ond dau (S)
11 Yn
ymwneud
a gwyddor
anifeiliaid (S)
12. Amrywlaeth lhw (7)
15. Yn bentwr. Fel rhal 0 fynyddoedd
Eryn (S)
lS. Terfysgus,
yn
lIadrata
heb
ddechrau arswvdo (S)
20. Daw dyfnder 0 geg Daron (S)
23. Prysglwyn (S)
26. Corfforol (71
27. Mewn metal. Ian, mae'r elw (8)
30. Aeth arfau ar chwal, I bwrpasau
pendant (8)
31. Yr hyh a gerfir neu a neddir (7)
32. Gwrach 0 hogan, go lawn! (5)
33. Yr hyn y gwna 14 i lawr helpu i'w
chadw (4)
34 Tiroedd pori (5)

IlAWR
1 Rhal sy'n prancio 'radeg yma or
flwyddyn (5)
2. Yma daw'r River Ogmore i'r mer
- rwy'n ffond lawn o'r lIel (8)
3 Cyfarfodydd (S)
4. Cludo 0 Cairo (5)
5. Mwynhau, yn enwedig wrth y
bwrdd bwyd (4,4,2)
6. Mantol (7)
7. Un sy'n cysylltu (7)
S. Dyn 0 Barcelona (5)
13. Wythfed ran 0 filltir (4)
14. Yr hyn sy'n cynorthwyo'r canw I
gadw 33 ar draws (10)
16. Person cyntaf lIuosog rhagenw
personol blaenl (3)
17 Cwrs (4)
19. Yr esgyrn sy'n amgylchynu'r
ddwyfron (3)
21. Plant (S)
22. Gweithred
sy'n
achos
colli
hunan-batch (8)
24. Rhywbeth
arall a all helpu'r
canwr I gadw 33 ar draws (7)
25. Gwaelodion (7)
26. Person
mympwyol
ac
iddo
gragen galed (5)
28. Pwrpas (5)

29 Pethau sv'n lIasgi (5)

CROESAIR MIS MAWRTH
Dim ond wyth 0 atebion cywir i
groeseir mis Mawrth a ddaeth i law
mewn pryd. Llongyfarchiadau i E.E.
Jones, Rhoshirwaun; Mary Davies,
Waunfawr; Elfed Evans, Llanllechid;
Mabel Parry, Porthmadog; Dilys A.
Pritchard-Jones, Abererch; Nansi
Davies, Rhuthun; Jean HughesJones, Rhiw ac E.W. Pritchard,
Garndolbenmaen ar eu camp.
Gotvnnais l chwi ddewis gair
gwahanol ar gyfer 13 I lawr, gair
pum lIythyren yn dechrau a 'c' ac yn
cynnwys
y lIythyren
'y' yn
bedwerydd, ac yna creu cliw cryptlg
iddo.. Mae cywydd,
cemyw,
cybydd, cosyn a celyn vn ffitio'r
patrwm, ond nid oIwyn, sef ymgais
un o'r wythl Derbyniais y cliw, ond
nio yr ateb iddo gan un arall:
'Pysgotwr eeidwadol - ond heb ei
liw'. (Creyr (9IaS) 'dwi'n meddwl
•
ydi'r ateb - os felly mae'n un da
iawn).
DIlY:i or Ynys wedvn. yn creu cliw
i cemyw mewn barddoniaeth weithith 0 ddim y mis yma!
Symylrwydd 'Dyma Fesur caned' sef
cliw Jean Hughes-Jones,
Llys

Gwilym, Pencaereu, Rhiw, Pwllheli
i'r gair cywydd sy'n mynd a gwobr
y mis. De iawn.
Yr un math 0 dasg ychwanegol a
osodir y mis yma. Ar 01 datrys y
croesair, dewiswch air newydd ar
gyfer 4 ar draws, yn dechrau hefo'r
lIythyren gyntaf i ateb 4 i lawr ac yn
gorffen hafo' r lIythyren gyntaf i 5 i
lawr, ae yna ffurfiwch gliw cryptig
iddo. Gyrrwch etch atebion I
gyrraedd Dafydd Evans, Sycharth,
Penisarwaun, LL55 3HE erbyn Ebrill
24ain.

MIS EBRILL
4. Dydd lau Cablyd: DEINIOLEN Oedfa Gymunedol Undebol yn Ebeneser
am 7 o'r gloch 0 dan ofal Y Parch John Pritchard.
5. Gwener y Groglith: DEINIOLEN. Awr dawel rhwng 2.00 a 3.00 yn
Eglwys Llandinorwig.
PENlSARWAUN. Awr dawel rhwng 2.00 a 3.00 yn yr Eglwys.
LLANBERIS. Oedfa Gymunedol yn Capel Coch am 10.00 o'r gloch.
7. Sui y Pasg: DElNIOLEN. Cyfarfod Pregethu Cefnywaun am 10.30 a 5
o'r gloch. Pregethir gan y Parch lorwerth Jones Owen, Caernarfon.
Eglwys Llandinorwig, Cymundeb am 10.30 o'r gloch.
LLANBERlS, Cyngerdd yn Eglwys Sant Padarn am 8 o'r gloch gyda Ch6r
Godre'r Garth.
9. Mercher: DINORWIG: Cyfarfod Blynyddol y Ganolfan am 7 o'r gloch,
15. Uun: DEINIOLEN: MYW. Sgwrs gan Mair Jones, Y Felinheli.
16. Mawrth: LLANRUG: MYW. Sgwrs gan Mrs C. Watkin am 7.30 yn yr
Ysgol Gynradd.
17. Mercher: BETHEL: MYW. Noson 0 Frethyn Cartref.
PENISARWAUN: Cyfarfod Cyhoeddus i sefydlu pwyUgor ynglyn a GWyI
Gerdd Dant Caernarfon.
18. lau: BRYNREFAIL: Cymdeithas y Chwiorydd am 7 o'r gloch. Sgwrs gan
y Parch H. Gwynfa Roberts.
19. Gwener: BEIHEL: Yr YsgoJ Feithrin. Ocsiwn am 7.30 yo YNeuadd Goffa,
gyda Hywel Gwynfryn yn Ocsiwniar.
LLANRUG: MYW. Twmpath Dawns yng Ngwesry'r Royal, Caemarfon.
21. SuI: PENISARWAUN: Cymanfa'r Annibynnwyryng Nghapel Basra am
2 a 6.
22. Uun: WAUNFAWR: Plaid Cymru. Cyfarfod yn y Ganolfan am 7.30.
25. Iau: DINORWIG: Cyfarfod j gloi lYIJ10ry Gymdeithas Lenyddol am 7.30.
Cwmni Drama Llanberis yn perfformio dwy ddrama fer.
27. Sadwrn: DINORWlG: Bore Coffi yn y Ganolfan 0 10.30 hyd 12 o'r gloch.

RIIODDION

£ 10:

Nant a Tegid Roberts, Arwel,
Llanrug; Er cof am John Rces Jones,
'Llecyn Clyd', 3 Blaen y Dd6J,
Llanberis, gan ei deulu; Er cof am Mrs
Annie Roberts,
Fron Olau, 16
Glynafon Terrace, Deiniolen.
£5: Mr a Mrs Gwynedd Williams, 2
Bra Waun, Waunfawr; Mr a Mrs John
Pritchard, 32 Rhydfadog, Deiniolen;

Teulu y diweddar William Williams,
75 Pentre Helen, Deiniolen; Mrs Betty
Pens Jones, 19 Hafan Elan, Llanrug.
£4: Mr a Mrs Selyf Hughes,
Tandderwen, Llanbens.
£3: Michael a Shan Pollard, 102
Ffordd Rhedyw, Llanllyfru; Mrs L.
Owen, 4 Cefn Elan, Llanrug.
£2· Selina ,\lioms, Gardda Bach, Nant
Peris.

ALOE VERA
Am well iechyd yn naturiol, profiwch nerth
ALOE VERA. Canfuwyd iddo roi esmwythad
i lawer sy'n dioddef 0 afiechydon cyffredin
fel:- Cryd y cymalau, Mygdod, DWI' Poeth,

I.B.S., Afiechydon y Croen, Diffyg Egni
Afiechydon yr Arennau, Pwysau Gwaed a.y.y.b.
am fwy 0 fanylion, cysylltwch ag Alun, ffon: (01248) 670746

R. M.

Die PARRY

PEINTIWR AC ADDURNWR
PRISIAU RHESYMOL

TAWELFA, PENISARWAUN
FfOn: (01286) 870846
ffi=~======~=~~=i
I drin a thrwsio
pob math 0
beriannau qwnio

MENAI SEWING
MACHINE CENTRE
40 Stryd Fawr
PORTHAETHWY
Ffon: (01248)
714043 neu
(01286) 674520
Edau, Nodwyddau
ac ati mewn stoc

Hotel
It RestaURant
Llanberis 870203
Ar agor trwy'r flwyddyn ar
gyfer priodasau, dathliadau
bedydd, penblwydd a phob
achlysur arbennig arall.
Gallwn drefnu adloniant disgo a.y.y.b.
Bwydlen Bar a Restaurant
Cinio Dydd Sui
19

•
YSTWYTHO I'R BRIG

SAIB TAN Y DATBLYGIAD NESAF

Gwilym a Robert John Ar y pedwerydd 0 Fawrth, eleni,
cafwyd agoriad swyddogol cwrt pob
tywydd Waunfawr. Talwyd am yr
adnodd gan Gyngor Arlon, ac 0 dan
y Ihfoleuadau cafwyd cystadlaethau
5-bob-ochr pel-dread a phel-rwvd
gan ysgolion
cynradd Llanrug,
Waunfaw r,
Bontnewydd
a
Rhosgadfan.
Y mae'r datblygiad
yma yn
enghraifft dda 0 ddymuniad, egni a
phenderfyniad cymdeithas leal. Y
mae esrarnpt Waunfawr fel ardal yn
qlodwiw lawn. Mae eu brwdfrydedd
yn amlwg yn hwyluso cefnogaeth
awdurdodau ac asiantaethau Ileal.
Y mae'r stori yn dechrau yo 1980
pan drefnodd Eurig Wyn gyfarfod
cyhoeddus i drafod sefydlu canol fan
gymdeithasol
yn y pentref.
Yn
amlwg, rbaid oedd cod: anan. Yn
1981 cafwyd
tarth noddediq 0
Waunfawr i Lundam. 'Ser' y daith
oedd tori 50 oed, a bws deulawr
Humphrey Roberts. Ar gyflymdra
rhyfeddol 0 20 milltir yr awr, a
chefnogaeth y pwyllgor merched
(beth wnaem nl hebddyn nhw7)
IIwyddwyd
i godi £1,000.
Yna
pedlo'r beic ar faes Caernarfon am
24 awrl Yna, rha.d oedd chwilio am
grantiau. Cafwyd 50% o'r Swyddfa
Gymrelg, 25% o'r Cyngor Sir, a'r
25°A, wedi ei godi gan bwyllgor y
ganolfan. Roedd cost y ganolfan y
pryd hynny yn £60,000.
Erbyn
heddiw mae'n werth £180,000. Yr
oedd dau 'workaholic' yn arwain y
crwssd. Bu Gwilym Williams yn
edrych ar y ganolfan fel 'ail gartref'
gan iddo dreuho oriau yn gweithio ar
y neuadd newydd neu'n goruchwylio
eraill. Roedd Edgar Owen yntau yn
cadw lIygad barcud ar holl agweddau
ariannol y fenter. Rhaid nodi hefyd
fo lIaser o'r gwaith adeiladu yn waith
gWlrfoddol.
Agorwyd
Canolfan
Waunfawr yn swyddogol yn 1985.
Thema'r erthygl hon yw cvdddyhead a chydweithio. Yn amlwg
mae trlgolion
Waunfawr
wedi
ymateb i'r galw. Yn ami hedoiw,
gwelir rhai yn gwarlo yn helaeth ar
gyfleuster ac yna yn 'gobelthlo' y
bydd defnydd ohoni.
Dyma restr o'r mudiadau sy'n
defnyddio'r Ganolfan yn rheolaidd Ysgol Feithrin, Yr Urdd, Clwb
Bowlio, Clwb y Mamau, Setydliad y

beth nesaf tybed?

Merched, Eisteddfod y Waun, Ysgol
Gynradd, Ras Antur Waunfawr,
Clwb leuencud. Y Gymdeithas
Lenyddol, Merched y Wawr, Cyngor
Cymuned, Clwb Aerobics a'r Clwb
Yoga. Ydt pobol y Waun adref 0
gwbwl deudwch! Gyda lIaw, bydd
nifer 0 grwpiau pop Ileal yn ymarfer
yn y Ganolfan hefyd.
Yn 1986
wei roeddynt wedi
cael blwyddyn
0 orffwys
ffurfiwyd
Clwb
Chwaraeon
Waunfawr
Y bwnad edd codi
adeilad newydd ar gyfer snwcer.
Wedl
cyfarfod
Chyngor
Chwaraeon Cymru penderfynwyd
ategu cwrt sboncen.
Eto bu'r
codwyr arian profiadol wrthi gyda'r
ras hwyaid flynyddol a'r nifer 0
yrfaoedd
chwist
yn
denu
cefnogaeth.
Yn anffodus,
ni
ddenwyd grantiau allanol. Ond md
oes methrant yn y Waun! AIIwamplwyd
y eynlluniau am yr

a

Mae gymnasteg yn brysur enrull ei
blwy ymysg campau poblogaidd yr
ardal. Y mae'r gamp ystwyth vrna yn
apelio at fechgyn a merched fel ei
gllydd. Yn wir. rhalo rhyfeddu wrth
wvho ystwythder plant ifane lawn.
I'r genhedlaeth hyn roedd campau
'degol' Nadia Commeci?, Nellie Kim
a phencampwyr cyhyrog yr Undeb
Sofietaidd yn ysgytwol. Yr oedd yr
elfen artistig eu perttorrruaoau yn
ymestyn Hiniau y gamp. Erbyn hyn
mae clybiau
Ilwyddiannus
ym
Mangor a Chaernarfon
ac mae
hyfforddwyr
profiadol wrth law i
feithrin y gamp. Yn fy nyddiau I yn
yr ysgol rhywbeth yn helllwch oedd
offer
gymnasteg,
matrau
I'r
g61geidwad mewn gem 5-bob-ochr
- neu hyd yn oed y g61 - oedd y
matiau gymnasteg. Ac vna'r trarnprtl
Teclyn i neidio arno gan gelsio malu' r
springs! Y mae carfan 0 ieuencnd ym
rnr o 'r Eco wedi derbyn
crvn
qanrnohaeth am eu perfformiadau
ym mhencampwriaethau
Ysgollon
Gwynedd.
Yng Nghaergybi y cynhahwyd y
gystadleuaeth t'r ysgolion uwchradd.
Fe renrur y cystadleuwyr i gategoriau
'profiadol'
a 'canol-radd'.
Daeth
IIwyddiant
i dri 0 gymnastwyr
Brvnrefail. Yn y dosbarth profiadol
cipiodd Catherine Pike, 0 flwyddyn
8. y fedar anan. Roedd y perfformiad
clodwiw yma yn ennill lie idd: yn
nhim YsgoIJon Gwynedd ar gyfer
cystadlaethau Ysgolion Cymru. Yn y
categori canol-radd daeth safleodd
cyntaf i ddau 0 flwyddyn 7, sef
Gemma Cheng ac Owain Sidn
Williams.
Cymerodd pump 0 enethod 0
flynyddoedd 5 a 6 Ysgol Bethel ran
yn y gystadleuaeth
I vsqohon
cynradd, yn y Coleg Normal Y tim
a fu'n cystadlu ar y safon ganol-radd
dan 11 oedd Gemma Whittaker,
Sarah Margaret Hughes, Manon
Davies, Cadi Ostler, ac Angharad
Sturrock. Wedi cystadlu brwd a
safonol, dyfarnwyd y drydedd safle
r'r tim.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-

Catherine, Gemma ae Owain, y tri
ystwyth 0 Frynrefail.

TIPYN 0 HOCI
Y mae'r tyfiant madarchaidd o'r
meysydd pob tywydd wedi bod yn
gaffaeliad mawr i ddilynwyr hoci.
Eisoes gwelwyd gemau rhyngwladol
ym Methesda a Phenygroes.
Yr wythnos ddiwethaf denwyd
twrnameint
hoci - 18 Ysgolion
Cymru i feysydd
Brynrefail
a
Bethesda. Yn cynrychioli yr wyth
'hen' sir bydd pencampwyr ysgolion
pob sir. Yn anffodus all oedd tim
Ysgol Brvnrefail yng ngystadleuaeth
Gwynedd.
Coleg Meirion-Dwyfor
oedd cvnrvchtolwvr
Gwynedd.
Cafwyd hoc I 0 safon gan enethod
Powys, Dyfed, De Morgannwg a
Gwent, a oedd yn chwarae ym
Mrynrefail.
Yn Aberconwy
yn ddiweddar
cynhaliwyd
twrnament
hoc: I
enethod - 14. Cafwyd perfformiadau safonol gan dim yr ysgol, ond
roedd y gwendid 0 flaen y gol yn
gostus. Collwyd yn erbyn Bodedern
a Phwllheli,
a chafwyd
gemau
cyfartal
gyda
John
Bright,
Llandudno, ac Ysgol y Creuddyn.
Gyda Haw, gyda'r holl gyfleusterau
safonol,
beth yw' r gobaith
0
ddatblygu hoci dynion?

adeilad newydd. Daeth £20,000 0
gronfa Foundation for Sports, a
£30,000 o'r Swyddfa Gymreig (trwy
law Cyngor Gwynedd). Eto bu'r
gwirfoddolwyr
wrthi, a gobeithir
agor yr adeilad newydd ddechrau'r
hat. Bydd snwcer a storfa ar y lIawr
isaf, a stafell tur ar gyfer bowlio a
gweithgareddau
eraill ar y lIawr
cyntaf. Rhwng yr aderladau at r cwrt
pob tywydd newydd mae'r cae peldroed, lie mae timau'r pentref yn
chwarae. Mae fy ngholofnau yn ami
yn canmol datblygiad chwaraeon yn
yr arda!' Y mae pentref Waunfawr yn
esiampl perucarnp 0 hynny.

BLE MAE'R BEL?
Mae rhyw dderyn - neu 'birdie'
bach - wedi dweud wrthyf fod yna
ddau 0 golffwyr yr ardal gyda rhyw
swagr
yn perthyn
iddvnt
yn
ddiweddar. Y rheswm am hynny yw
fod y ddau wedi eyflawni uchelgais
pob golffiwr sef cael 'twll mewn un'.
Mae'r ddau, Ian Pierce 0 Lanrug ac
Alan Jones 0 Lanberis, yn aelodau 0
Glwb Sant Deiniol, Bangor, ae ar y
cwrs 'hynod anodd' hwnnw
y
cyflawnwyd y gamp.
Ian oedd y cyntaf i gyflawni'r
gamp yn ystod cystadleuaeth
'Electric'. Ar y degfed twll, 196 lIath,

Y tim Ilwyddiannus 0 Ysgol Gynradd Bethel.
y daeth yr ergyd anfarwol. Mae Ian
yn ehwarae golft ers blynyddoedd ae
erbyn hyn yn chwarae i raddnod
(handicap) 0 14.
Y diwrnod canlynol, yn ystod
cystadleuaeth
Greengrass?,
IIwyddodd Alan ar y pedwerydd twl!.
Y mae'r twll hwn yn 2250 lathenni.

Mae Alan hefyd yn golftiwr profiadol
ae yn chwarae i raddnod 0 7.

MWY 0 CHWARAEON
- gweler Tudalen 18

