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Pris 30e

Blynyddol Eco'r Wyddfa

Cynhaliwyd
y
Cyfarfod
Blynyddol eleni yn y Sefydliad
Coffa, Llanrug, nos Fercher, 13
Mai. Roedd pump yn brcsennol
gan gynnwys y Cadeirydd
a
derbyniwyd pum ymddiheuriad.
Mynegodd y Cadeirydd ei siorn
yn y nifer oedd yn bresennol 0
gofio bod dros dwy fil 0 rifynnau
o'r Eco yn cael eu dosbarthu 'n
fisol. Golyga hyn, yn 61 fformiwla
gydnabyddedig,
fod dros chwe
milo bobl yn ei ddarllen! Anodd
credu, felly, mai dim ond pump

CYSWLL T RHYNGWLADOL I'R ANTUR

•

Rhal 0 weitbwvr

Roedd

Antur Wfaunfawr yn
yrndopi
a nifer 0 ieithoedd
gwahanol yn ddiweddar pan
gawsant
ymweliadau
gan
grwpiau 0 ddwy wlad, yn ystod
yr un wythnos,
Daeth cynrychiolaeth 0 ysgol
arbenrug i bob ag anawstcrau
dysgu 0 Ddenmarc
draw i
Gymru am dair wythnos gan
ddefnyddio Antur Waunfawr fel

yr Antur gyda'u hymwelwyr

canolfan cyswllt lleol.
Bwriad eu tarth oedd gweld pa
gyfleusterau
sydd yma yng
Nghymru i bobl ag anawsterau
dysgu,
ac
fe
dr efnwyd
ymwcliadau
iddynt i nifer 0
ganolfannau'n ymwneud a phobl
ifanc ag anawsterau dysgu gan
Antur \X'aunfa\vr.
Rocdd y
canolfannau
h)TI yn cynnwys
Y sgol
Pend alar ,
I\\en ter

Tele Cabana yn Llanberis
Yn ystod 16 a l7 Mehefin mi
fydd y Telc Cabana yn dod i
Lanberis. Ydy, mae o'n swruo fel
rhyw ddiod
egstotig,
ond
rhywbeth tcbyg i garafan ydi hi
sy'n cynnwys offer cyfrifiadurol.
as ydych chi'n perthyn 1 unrhyw
grWp gwirfoddol gallwch gael
hyfforddiant
cyfrifiadurol
yn
rhad ac am ddim. Os ydych chi 'n
hen law ar gyfrifiadura gallwch
gael sesiynau arbennigol ar gadw
bas data, cyfrifon neu grcu
tudalen ar y we. Os nad ydych
eriocd
wedi
cvffwrdd
a
chyfrifiadur
gallcch
gael

-

cyflwyniad
sylfaenol
j'r
dechnoleg. Os oes yna grwp 0
rhwng 7 a 12 mewn nifer eisiau
hyfforddiant
penodol,
e.e.
cynhyrchu
adroddiad
capcl,
ysgrifennu cofnodion a llythyrau,
cysodi i bapur bro neu gadw
cyfrifon
ar raglcn arbennig,
cysyllrwch cyn gynted a phosib a
Mantell Gwynedd ar (01286)
672 626. Bydd yn gyflc rhagorol
i chi gael hyfforddiant rhad ac
am ddim ar y cyfrifiadur ar
garreg
eich drws.
Dymar
amserlen:

Fachwen, Coleg Menai, a.y.y.b.
Y n ogystal
bu'r crt w yn
mwynhau atyniadau
gogledd
Cymru ac wedi mwynhau'n fawr
eu taith i amgueddfa'r Beatlcs yn
Lerpwl.
Yr un wythnos daeth cris 0
bobl ifanc 0 eglwysi Lesotho
draw i'r Antur, eto gyda'r bwriad
0
weld
sut
adnoddau
a
chyfleustcrau
sydd yma ym
Mhrydain
ar gyfer pobl ag
anawsterau dysgu. Trcfnwyd yr
yrnweliad gan Dolen CymuLesotho ac roedd yn gyfle gwych
i \\eithwyr
yr Antur
a'r
vrnwelwvr
eu
- drafod a chvrnharu
.
gwaith a'u ffordd 0 fyw.

PRYNHAWN

HWYR

10am - 1.00pm.

2pm - 5pm

6.30pm - 9.30pm

MAWRTH

Defnyddto'r
cvfrittadur
dechreuwyr

Cadw Cyfrifonl
Bas data

DTP Cyhoeddi
pen bwrdd

MERCHER

Prosesu geinau
sylf aenol/u wch

Cyflwyntad i'r
rhyngrwyd

Wyddfa.
Cafwyd adroddiad gan Iwan
Roberts, y Golygydd. Mynegodd
ei werthfawrogiad
o'r rhai sy'n
cyfrannu'n
rheolaidd
yn
ysgrifencdig i'r ECD - colofnwyr
a gohebwyr
ac mae'r
newyddion pentrefol yn drylwyr
ac o'r safon uchaf Mynegodd ei
siom o'r ffaith nad oedd digon 0
ddefnydd yn cael ei wneud 0
garnerau'r ECD. Nid oes digon 0
luniau yn ei gyrraedd 0 fis i fis.
Teimla I...van fod angen golygydd
ychwanegol
a hwnnw, os yn

--------------------------+---------

01239 710238

BORE

DYDD

0 Lesotho.

drodd
i fyny i'r Cyfarfod
Blynyddol.
Cafwyd
crynodeb
gan y
Cadeirydd o'r hyn a drafodwyd
yn y cyfarfodydd llywio yn ystod
y flwyddyn.
Rhoddwyd
sylw
pennaf i'r drwg-ddylcdwyr
gan
weithredu
yn 61 yr hyn a
grybwyllwyd yng Nghyfarfod
Blynyddol
1997. N ododd y
Trysorydd fod y sefyllfa wedi
gwella erbyn hyn.
Er bod amser maith wedi
mynd
heibio
ers
pan
benderfynwyd
cyhoeddi
Mynegai i'r Eco, gellir sicrhau
pawb sydd a diddordeb
fod
gweithgareddau'n
parhau ar y
gweil1 i'w gwblhau. Trefnir
cyfarfod yn y dyfodol agos i
gwblhau'r trefniadau.
Y n dilyn yrnddiswyddiad Ann
a Jeremy Gibbins fel Trefnyddion Bwndelu cynigiodd
Miss
Jean P. Jones, Cesail y Mynydd,
Deiniolen ei gwasanaeth 1 lenwr'r
bwlch. CroesawnJean
i'r tim tra
ar yr un pryd yn diolch i Ann a
Jeremy am cu gwasanaeth ar hyd
y blynyddoedd.
Penderfynwyd
gwneud apel
arbennig
cr sicrhau mwy 0
gefnogaeth a chymorth i'r sustern
blygu. Ychydig iawn sy'n troi'r
fyny i blygu'r Eco yn fisol, ond
rnae'r broblem yn dwysau yn
ystod y ddau fis cyn y Nadolig.
Mae'r ddau rhifyn hwnnw'n
drwmlwythog ac rna angcn nifer
fawr i'w plygu. Mae'r plygu'n
digwydd 0 bentref i benrref yn
fisol rhag mynd yn drwm ar un
ardal. Nid yw'n ormodol, felly,
i apelio am cich cymorth
i
neillruo un noson y flwyddyn i
gynorthwyo gyda phlygu BCD'r

•

(Parhad ar dudalen 2)
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TACHWEDD

Golygyddol:
JOHN PRITCHARD
CllFVNVDD,
llANBERIS
Ffc5n: (01286) 872390
IWAN ROBERTS
llEIFIOR,
lLANRUG
FfOn: (01286)
675649
Cadeirydd Pwyllgor llywio:
ARWEL JONES
CAE EBONI, PENISARWAUN
FfOn: (01286) 871274
E-bost: ecorwyddfa@AOL.com
GOLYGYDD CHWARAEON
RIchard LI. Jones, 5 Y Od61. Bethel
(01248) 670115
DYDDIADUR Y MIS
Mrs Margaret Cvnf Griffith, Cvnf],
Demiolen (870394)
FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes. Glasgoed.
Llanrug (6772631
DATBLYGU LLUNIAU
Bryn Jones Elrdrr Alit Dewr,
Bangor (01248) 353337 neu 871925
TREFNYDD HYSBYSEBION
John Roberts, Bedw Gwynion.
Llanrug (675605)
TREFNYDO 8WNOELU
Ann Gibbms. Lodj Plas Tirion. Pontrug
(673696)
TREFNYDD ARIANNOL
Goronwy Hughes, Elthinog, 14 Afon
Rhos. Llanrug 1674839)
TREFNYOO GWERTHIANT POST
Mrs Olwen Llywelyn, Pant Aton Bach,
Llanrug (650200)
TREFNYDD PLYGU
Shloned Griffith (650570)
GOHEBWYR PENTREFI
BETHEL. Geramt Elis, Cilgeran
(01248 670726)
BRYNREFAIL: Mrs Lowri Prys RobertsWilliams, Godre'r Coed (87Q5801
CAEATHRO: Clive James, Hafan, Bryn
Gwna (677438)
CEUNANT: Trystan a Sioned Larsen,
Bodafon, Ceunant (650799)
CWM-Y·GLO. Mrs Iris Rowlands,
Glanrafon (872275)
DEINIOLEN: W. O. Williams,
6 Rhydfadog. Oerruolen (871259)
DINORWIG: Marian Jones, Mlnallt,
7 Bro Elidlr, Dinorwig (8702921
LLANBERIS: Gwyneth ae Elfion
Roberts, Becws Eryri (870491)
LLANRUG: Elyl Roberts, 3 Bryn
Moelyn (675384)
NANT PERIS' Ann Cumberton,
Gwastadnant (870356)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans.
Sycharth (872407)
TAN·Y·COED: MIss Anwen Parry,
Ael-y·Bryn (872276)
WAUNFAWR. Mrs Nan Roberts.
Pantafon. Waunfawr (650570)

Y RHIFYN NESAF
Daw'r

rhifyn

nesaf

o'r 'wasg

NOS IAU, GORFFENNAF 2
Daunydd i law',
golygyddion

perthnasol
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2
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Annwyl
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HVDREF
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Olygydd,

DEREK J. LI. DAVIES

iuotcnwr: am yr ymateb uchod.
Credwn bod yr erthygl wreiddiol yn
gywir gan mai cvieirio a wnaed at y
pryder yn IIeof y gal/ai'r datblyglad
amharu ar yr hawl I ddefnyddio'r
IIwybr. Deallwn hefyd bod hysbyslad
wedi ei gynnwys yn y C&D ar Fai 8
yn nodi bwtted Cyngor Gwynedd i
gau'r IIwybrau ymhen ssitb diwrnod
am gyfnod hyd at ehwe trus. Yr oedd
yr Eco wedt el argraffu wvthnos eyn
hynny. - Gol.

Cyfarchion
o Seland Newydd
Olygydd,

Mae Gracie Roberts, Waterfall View
yn garedig dros ben yn anfon Eco'r
Wyddfa I ni yn gyson a hynny eto'r
Air Mail. Fedra i ddirn deud wrthach

I drin a thrwsio
pob math 0
beriannau gwn'lo

MENAI SEWING
MACHINE CENTRE

1

HYDREF 29
16

CYSYLlTU

BETHEL

Mr Geraint

-

MEDI 3

Carwn ymateb r'ch erthygl yn rhifvn
diwethaf
yr Eeo
Byddwn
vn
ddiolchgar
petaech yn dwyn
y
cywinadau a ganlyn i'r erthvql i sylw
eich darllenwyr.
Adeg ysgnfennu'r lIythyr hwn, Mal
Sed 1998, nid oes yr un Ilwybr wedi
.
el gau.
Mae archwrhad
safle wedi ei
gynnal gyda Swyddog
Llwybrau
Cyngor Gwynedd ac mae cais wedi
ei wneud I gau IIwybrau 8 a 9 am
gyfnod 0 dri mis AR SAIL IECHYD A
DIOGELWCH, gan y bydd gwaith
torrl coed yn digwydd yn agos i'r
IIwybrau cyhoeddus.
Mae'r ffordd o'r glwyd i'r tir uchel
y tu 611 Gellihirbant yn ffordd breifat,
ac mae hon hefyd wedi el chau ar sail
diogelwch.
Mae pob croeso i'r cyhoedd
ddefnvddro'r coed yn ddirwystr, a
dyma fydd pohsi perchnogion
y
goedwtg, fy mrawd a mmnau.

Annwyl

2

-

Cau Llwybrau Coed Fictoria
SWVDDOGION

BlE?

OYDDIAO PLYGU

TACHWEDD

26

Cation

Ellis

-

DIN ORWIG

Miss Marian

PENISARWAUN

Mrs Ann Evans

LLANBERIS

Mr Gwilym

CAEATHRO

Mr Clive James

chi gymaint 0 bleser ydan ni' n 'i gael
o'i ddarllen, er bod lIawer iawn 0
newyd yn Llanberis ers i ni ' madael
yn 1964.
Roeddwn yn arfer rhoi'r papur ar
61 imi ei ddarllen I ffrind annwyl 0
Gaernarfon, ond bu Margaret farw ar
61 cystudd hir. Af a'r rtufvnnau i
Gyfarfod Blynyddol y Gymdeithas
Gymraeg er nad oes yno lawer sy'n
darllen Cymraeg .
Daethom yma pan gafodd Egryn
swydd Superintendent Engineer efo
Shipping Co., a chael byw adref fel
teulu yn lie bod Eirian yn gofyn pam
nad oedd ei thad vn dod adref am
swper chwarell Egryn wedi ymddeol
ers rhai blynyddoedd
bellach ond
mae digon 0 waith 0 gwmpas y
cartret. Eirian yn Senior Audit
Supervisor yn y Government Audit
Office
mae hi'n
Chartered
Accountant.
Gwlad
braf yma a thywydd
dymunol. Yr unig beth sv'n rhoi
arswyd
irm yma yw ambell
ddaeargryn.

cu.

EGRYN a RHIANNON
ac EIRIAN

EVANS

8 Cleary

Street
Waterloo
Lower Hun. Seland Newydd

PLAID CYMRU
LLANRUG
Edrychwn ymlaen
at weld aelodau
a ffrindiau yn yr

A

Jones
Evans

(Parhad o'r duds/en flaen)

bosibl, 0 ardal Waunfawr ncu
Gaeathro. Gan Cl fod ef a'r
Parchg John Pritchard a Richard
Lloyd Jones a'u bysedd ar byls
ardaloedd Llanbens, Llanrug,
Deiniolen
a Bethel, byddai
person o'r ardaloedd craill yn sicr
yn
atgyfnerthu
y panel
golygyddol. as oes rhywun a
diddordeb
cysylltwch
a'r
Golygyddion,
os gwelwch yn
dda.
Er nad oedd Trefnydd yr

Hysbysebion

yn brescnnol
dros y ffon, fod

mynegodd,
angen mwy 0 hysbysebwyr.
Mynegodd
hefyd ci ddiolch
diffuant i'r hysbysebwyr cyson a
pharhaolheb cu cyrnorth hwy
byddai'n amhosibl cynhyrchu'r
Eco. Hysbysebwyr lu, cofiwch
fod dros chwe mil vn
- darllen vr
.
Eco bob rnis.
Cyhoedd
y
Trefnydd
Gwerthiant Post fod saith deg
rhifyn yn cael ei bosno i'r
darllenwyr.
Cyhoeddodd
y Trefnydd
Ariannol fod gwerthiant yr Eco
yn gostwng. Er bod y sefyllfa'n
weddol dderbyniol ar hyn 0 bryd,
mae'n ofynnol cadw llygad ar y
sefyllfa. Apeliodd am gyrnorth i
gynyddu'r gwerthiant. Gweler
adroddiad ariannol y Trysorydd.
Mynegodd y Cadcirydd ci
ddiolch i'r cyn-ohebwr, Mr John
Grisdale, ac fc'i llongyfarchodd
ar gael ei benodi'n bennaeth
Ysgol Treborth, Bangor.

HELFA
DRVSOR
a gynhelir
nos WENER, 19 MEHEFIN
Cychwyn am 6.30 p.m
wrth YS901 Brynrefail
Enwau i
ALED ROBERTS
HAFLE, lLANRUG
Ffcn (01286) 675 510
erbyn 12 Mehefin

GAIR 0 DDIOLCH
Dyrnuna'r
Selv..ryn Griffith
ddiolch yn gynnes iawn am y lIu
cyfarchion a 'r galwad au fran (gan
gynnwys ambell unawd, deuawd)
a'r anrhegion a dderbyniodd ar
achlysur dathJu ei ben-blwydd
ychydig dros ei un ar hugaln oed.
Diolch hcfyd i'r cyfctlhon a
ddacth 0 bell ac agos I'r no~on
ddathlu yn Llanbens,
ac I'r
ffrindiau a aly..·odd yng ~ghrudyr-Awen, a dlOlch iddynt j gvd am
eu haddcWld J ddod I'r adunlad
ar 19 Mal 2028, gan y b\'dd
hwnn\.\- 'n achlysur go arbennig!
Pnfardd

21 Stryd Fawr
PORTHAETHWY
Ffon: (01248)
714043 neu
(01286) 674520

WIL G. ROBERTS

Edau, Nodwyddau
ac ati mewn stoc

Ffan: (01286) 870674

-

MAE'R GWANWYN YN DOD!
I dorri'ch gwair yn fisol (a'i
glirio) cysylltwch a:

Bod Gwilym, Cwm-y-glo
GWASANAETH PENIGAMP

AM BRIS RHESYMOL

o Clatterbrldge

Cerdded i wella caner

i Fangor

Rhai o'r Cyfeillion a gwirfoddolwyr
a gerddodd saith milltlr ar 9 Mai,
gan godi dros £400 at Gronfa Ymchwil Caner Hoffar'r trefnwyr ddiolch
i bawb a gyfrannodd at yr aehos arbenruq yma.

Llyfryn newydd ibobl ag anabledd
Mae Awdurdod
Pare Cenedlaethol
Eryri wcdi eyhoeddi
llyfryn newydd
syn
rhestru
llwvbrau
ae atvruadau 0 fewn 'y'•
•
Pare syn addas i bob! ag
anabledd. Dyrna'r llyfryn cyntaf
o'j fath i'w baratoi gan )'r
Awdurdod a gobeithio y bydd yn
dechrau
proses hir 0 wella
cyfleusterau 0 'r fath yn yr ardal.
i'Viae ,\IU'_Vl111au
EI~\lri yn
ffrwyth gwaith ymchwil misocdd
lawer a wnacd ar y cyd gyda
Grwpiau Mynediad Aberconwy,
Arfon, Dwyfor a Mcinonnydd a

FFLAl\t
(Fforwrn
Anablcdd Mcirionnydd).
Dywcdud

d

Elcri

LIes
Jones,

Swyddog Dehongli'r Pare, sydd
wedi cydlynu'r prosiect: 'Rydym
toedi !!'iJJIIClld pob yuidrcch
i

g)'1111U'.).'SC.\'11 g)'111ail11

0

safleoedd

Q

phosibl y guryddom amdanynt, ond
ohenoydd maint y Pare mae '11 bur
debyg )' bydd ambell le tcedi 11'1/,ro
truiy 'r rhtoyd, a dyna paham )'r
_VdYl11
ni'n dlb.).1111111 ar bobl i
ddefnyddio 'r Ffurflen Arolicg sydd
yn _\I Ilyfi)'11 1 roi gtoybod 1 III am

safleoedd eraill 5_\"11 addas, er 1117.0yl1
i ni fedru ell c_vrll1'lV.\IS meum
argraffiadau )/1/ :v dyfodol. '
Mae ~Vf'tO.VllIUlll Eryri ar gae1

yng Nghanolfannau Croesor
Pare Cenedlaethol yn Aberdyfi,
Betws-y-coe d,
Dolge 11au ,
Blaenau Ffestiniog a Harlech, ac
yrn Mhencadlys
}' Pare ym
Mhen rh vn
d e ud ra et h. Bvd
d
•
•
copiau
Braille
Cymraeg
Saesneg hefyd ar gael yn
Pencadlys yn fuan.

DAN REOLAETH NEWYDD

a
}'

Mae cnw 0 teicwvr yn paratot at darth beic noddedig 0 Ysbyty
Clatterbridge i Ysbyty Gwynedd I godl arran at yr Uned Caner newydd
sydd I'W agor yn Ysbvtv Gwynedd. Mae tri o'r pum beiciwr wedi bod
yn dioddef 0 afiechyd y caner eu hunain ae wedi eael triniaeth
lwvddrannus.
Y tn yw Adrian Jones 0 Lanrug, sy'n athro yn Preston;
Charles Roberts 0 Odermolen: a Beryl Roberts 0 Landdoged sy'n nyrs
yn Ward Alaw, Ysbyty Gwynedd. Gyda hwy ar y daith bydd Martin
Williams 0 Glwt-v-bont ae Aled Vaughan 0 Gaeathro. Bwriedir cwblhau'r
daith mewn dau ddiwrnod, sef 20 a 21 Mehefin. Dymunwn yn dda i'r
pump yn eu hymdrech I godi arian at achos mor bwysig Os oes rhywun
yn dymuno noddi'r beicwvr eysylltweh
Charles Roberts, 29 Stryd
Newydd, Deiniolen (01286) 870 743.

a

Cyngor Cymuned Llanddeiniolen
Mr Dafydd Morris,
Dciniolen
vn Gadeirvdd
v
.
Cyngor am y flwyddvn a Mr
Keith
Jones,
Brynrefail
yn
Etholwyd

~

Is-gadeirydd.
Derbyniodd y Cyngor lvthyr
maith 0 'r Swyddfa Gyrnrcig yn

a

dilyn eu pryderon ynglyn
chael
cynrychio laeth
ar
gyrff
llywodraethol ysgolion cynradd 0
fcwn eu tiriogaeth yn y dvfodol.
Eglurodd J' Clerc nad oedd
wedi derbyn awgryrniadau
ar
gyfer
safleocdd
i gasgl u
deunyddiau 1'\\· hailgylchu 0
nifcr 0 bcntrcfi'r pl\\1'. Bethel
yw'r unig bcntrc sydd wedi
mantelsio ar v cvfle.
.
Roedd }1 Cyngor y'n falch 0
ddeall fod Cyngor G\V)"nedd yn
bwriadu
gosod ta"'clyddion
traffig yn ardal Dellliolcn yn y
dyfodol agos, a bod pethau'n
dechrau symud i wella cyf1wr y
~

CWMYGLO

*

ARBENIGWYR TRIN CEIR FIAT
Perchennog:

--

.

*
MEL

ROBERTS

GORSAF PRi\ WI~
===MOT

POBMEC

CEIR a FANIAU BACH
GW ASANAETH ac ATGYWEIRIO
CROESE\X'IR C\X'Sl\lERIAID HEN

J.A,.

NE~ryDD

GAI~\VCH MEL AR (01286) 870234
neu ffacs: (01286) 870066
h--L---~:--iUun

AR AGOR:
- Gwener: 8.30a.m. - 5.00p.nl.
Sad\\'1"Il:
8.30a.m. - 12.00

pentref yn gyffredinol,
Cafwyd rhai cwynion ynglyn
fandaliaeth
a phenderfynwyd

esryn gwahoddiad i'r Arolygydd
Aled Jones i gyfarfod nesaf )'
Cyngor, a gynhelir yn Ysgol
Penisarwaun, 7 Gorffennaf, pryd
y ceir cyfle 1 drafod ) broblern 0
gam-drin cyffuriau ac alcohol )'11
y Gymuned yn dilyn cylchlythyr
a ddcrbyniwyd gan )' rnudiad
Clals
Hysbyswyd fod llwybr treed
rhif 126 0 ffin )' plwy hyd at
Hafory Fach-wen wedi'i gau
dros dro drwy orchyrnyn gan fod
rhan 0 v...v.neb \. ll'A"",br
\\'cdi'l
.
olchl i ff\\'rdd. Y n )'stoli ~'
n\\'Ydd)'n ariannol g)'fredol fe
fydd )' Cyn tgor )'n }lst)1ried
gwario m\\J' 0 arian ar wella
evt1\vr ll\\)'brau eyhoeddus )'n
gryffredlnol df\\1"r pl\V)'.
~

ORIEL
CWM

SPAR ti)]
Y STORFA

CwmyGlo

LLANRUG

FfOnlFfacs: (01286) 870882
Gwasanaeth Fframio
Lluniau 0 bob math
ar gael ar y safle
Prisiau Rhesymol
Arddangosfa
o luniau gwreiddiol

gan Artistiaid Lleol
Richard S. Humphreys

a

(Richard a Meirwen
Williams)

Ffon: (01286) 672790
Ar agor bob dydd
0' r wythnos

at eich
gwasanaeth

Nid oes unrhyw dol am
ddanfon archeb itch cartref
yn ardal Uanrug
3

i-

Do, cafwyd diwedd cyffrous i'r tymor pel-droed eleni.
Cefnogwyr timau Everton, Bolton, Manchester United
ac Arsenal yo cnoi ewinedd tan y diwedd. Cafwyd dwy
gem gyfIrous yng Nghymru hefyd
Bangor a Barri a
Bangor v Cei Connah yn y tIeinal am Gwpan Cymru.
Roeddwn i'n edrych y dydd
o'r blaen ar hen gyfrolau 0
Cronic! Capel Bethel am y
blynyddoedd 1904-05. Rbys J.
Huws ocdd gweinidog Bethel ar
y pryd ac mewn erthygl yn y
Cronicl, mis Medi 1904, dywed:
Ga1'1 yr ymdrechir
darparu
moddion dyrchafol i'r bobl tfanc
eleni,
m auir hyderir
na
chychuiynir 1110 glwb.}' bel droed
yma. Apelir yn daer at aelodau
crefyddol Bethel i ymuirthod a'r
chwarae hum, am y guiyddom ei
fod yn darostumg moesau ac yl1
gerunno iaith ein pobl ifanc.
'Wn i ddim beth fu ymateb
hogia Bethel dros gyfnod y
diwygiad crefyddol, ond mi
glywais son droeon am dim
enwog y 'Bethel Lions' a fu'n
hynod
lwyddiannus
ymhen
ychydig flynyddoedd
wedyn.
Mae pethau wedi newid yn sicr
ond mae'n amlwg nad oedd RJH
yn awyddus i gysylltu'r Eglwys a
chwaracon.
Ys gwn i a wyddai fod amryw
o dimau pel-droed enwog Lloegr
wedi'u sefydlu 0 dan nawdd
cymdeithasau
crefyddol
ac
Ysgolion SuI, a hynny dim ond
ychydig flynyddoedd cyn iddo fo
apelio at bobl ifanc Bethel i
ymwrthod a chicio gwynt?
Crud Aston Villa oedd capel
WesJa, a thua'r flwyddyn 1870
arferai bechgyn ifanc a oedd yn
aelodau o'r capel hwnnw, giciop
pel ar lawnt y capcl ar 61 y
gwasanaeth. Drwy ymdrech gwr
o'r
enw
George
Ramsey
llwyddwyd isicrhau cae chwarae
iddynt am rent blynyddol 0 £5.
Pum swllt a thair ceiniog a
dderbyniwyd wrth y giat yn eu
gem gyntaf.
Everton:
Yn
1878
St.
Domingo y gel wid y tim am mai
Ysgol Sui yr eglwys honno a
sefydlodd y clwb. Wrth ymyl yr
eglwys roedd Pare Stanley ac yno
y chwaraeodd Everton eu gemau

cyntaf. Syrnud wedyn i Priory
Road gan ddcrbyn tri swllt ar
ddeg wrth y giat yn eu gem
gyntaf. Coeliwch neu beidio
buont wcdyn yn chwarae yn
Anfield am gyfnod, cyn iddynt
setlo ym Mharc Goodison yn
1892 gan iwyddo, yn yr un
flwyddyn, i gyrraedd y gem
derfv ·101 am Gwpan Uoegr. Stori
g\\'hl wahanol cleni, ynte?
Mae Fulham yn y newyddion
hefyd. Kevin Keegan am geisio
gwneud gwyrthiau yno. Ar Ian y
Tafwys mae Craven Cottage ac
yn
y
'cottage'
hwn
yr
ysgrifennodd Bulwer Lytton The
Lase Days of Pompeii, yn y
Ilwyddyn 1834. Y 'cottage') hyd
yn ddiwcddar, oedd yr ystafell
wisgo. Crud tim Fulharn oedd
Ysgol SuI eglwys St. Andrews
pryd y gwclid yr aclodau yn
ymgynull ar bnawn SuI, hefo
beibl mcwn un 11aw,a phel yn y
llaw arall.
Adwaenir tim Southampton
fel 'Y Saint' ac fe sefydlwyd y tim
hwn hcfyd 0 dan nawdd
cymdeithas pobl ifanc eglwys St.
Mair,
sef egJwys blwyfol
Southampton
ac 0 edrych ar
gofnodion y gorffennol fe welwn
gyfe iri o
at
y
clwb
fel
Southampton
St. Mary's, ac
arwyddocaol iawn yw mai eu
cadeirydd
cyntaf
oedd
yr
Archddiacon Wilberforce.
0 dan arweiniad y Parchedig
Gordon Young y ffurfiwyd clwb
enwog arall 0 Lundain,
sef
Queen's
Park Rangers;
a
gwcindog arall o'r enw William
Pitt a scfydlodd glwg Swindon
Town yn 1881. Roedd 'na un
chwaraewr 0 safon, 0 'r enw
Harold
Flemmg,
yn nhirn
Swindon a enillodd naw cap i
Loegr.
Roedd
0 hcfyd
yn
bregethwr
cynorthwyol
a
gwnhodai yn bendant a charae ar
ddydd Nadolig a dydd Gwener
y Groglith.

Diwedd cyffrous j dymor y bel
gron meddwn iar gychwyn y llith
hwn. Diwedd? 'Nefar 171 [wrap!'
a ninnau
ar
drothwy
cystadleuaeth Cwpan y Byd.
Wyddoch chi rnai dim ond
pedwar tim 0 Ewrop a fentrodd
i Uruguay ar gyfer y gystadleuaeth gyntaf yn 1930? Ffrainc,
Gwlad
Belg, Rwmania
ac
Iwgoslafia oedd y pedwar a
hwyliodd dros yr Iwerydd doedd 'na ddim son am hedfan
yr adeg honno.
Yn Montevideo y chwaraewyd
y ffeinal gyntaf, ar 30 Gorffcnnaf
1930, pan enillodd Uruguay 0
bedair gol i ddwy yn erbyn yr
Ariannin.
Unwaith eriocd y llwyddodd
Cymru i gyrraedd y rowndiau
terfynol a hynny yn Sweden yn
1958. Fe lwyddon
nhw i
gyrraedd yr wyth olaf, a hynny
heb enmll yr un gem (sgor
gyfartal mewn tair gem). Fe
gollon nhw yn crbyn Brazil 0 1-0,
a'r sgoriwr ocdd bachgen ifanc
o'r enw Edson Arantes de Nas-

LLONGYFARCHIADAU
I Selwyn ar ddathlu pen-blwydd
go arbennig yn ddiweddar. A
glywsoch rhyw si am 'Oed yr
Addewid'? Pob dvmuruad da i'r
dyfodol. gan edrych ymlaen am
lawer pen-blwydd arall a lIawer
colofn i'r Eeo.
Golvqvddion

cim-enro. Pwy? WeI, Pele, 'ta, i
ddilynwyr pel-droed. Tim
Cyrnru oedd: Kelsey, Williams,
Hopkins, Sullivan, Charles M.
(roedd ei frawd John wedi CI
anafu), Bowen, Medwin, Hewitt,
Webster, Allchurch a Cliff Jones.
Pryd cawn ni dim o'r safon
yna eto ys gwn i?
'Nefar in Jwrop?'

Angen cytnorth gyda'ch ffurt1en treth incwm?
Angen gwen sustem ariannol ar gyfer eicb busnes?
Angen cymorth gyda'cb chyfrifon?
CysyUrwch a

GORONWY HUGHES
Tel/Ffacs (01286) 674839
E-Bost gorhug@global.net.uk

Gweinyddiseth Ariannol i Fusneseu Bach
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.J"""'-

~.;

R. M.

FFENESTRl : DRYSAU
DODREFN : GRlSIAU
GWAITH TURNIO
BLYCRAU CLOCIAU
BLYCHAU DAL OFFERYN~AU
BLYCHAG ARDDANGOS

Die PARRY

PEINTIWR AC ADDURNWR
PRISIAU RHESYMOL

TAWELFA, PENISARWAUN
Ffon: (01286) 870846

•

nn
'Crush' pwrpasol gan \'V'.O.P.A.
Ar gyfer buwch neu darw

Hefyd:

WAUNFAWR Ffon: 650218
* Ty Rhydd * Bwyd Cartref *

* Prydau Plant * Vstafell Deulu *
* Cinio Oydd Sui Traddodiadol *
* Cerddoriaeth Fyw * Cwrw Go lawn *
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Yrngyrnerir
tew

a shafio

gwartheg

Dylan Roberts
Penllech Bach, Tudweiliog, Pwllheli
(01758) 770279 : symudol 0421 956143

'Un funud fach ... '

NANT PERIS

DAMEG GOLL

Ann Cumberton, Gwastadnant (870356)

Mae defaid yn iawn yn eu lle, ond
nid canol pcntrcf ywr lie hwnnw.
Rwyf wedi 'laru gweld defaid yn

Camera yn ngofal John Pritchard, Cilfynydd, llanberis. FfOn: 872390

crwydro a maeddu strydocdd
Llanbcns. Rwyn gwybod nad y fi

yw'r unig un syn gweld ). defaid
yn bla. Ond goeliech chi fod yna
rai sy'n dotio amynt? Gwelais
deulu bach diarth 'y' diwrnod o'r
blacn yn rynnu llun defaid oedd yn
ccrddcd yn hamddenol o'r ffordd
osgoi i mewn i'r pentref, Mac'n
arnlwg bod praidd 0 ddefaid yn
mynd am dro i'r dref yn beth go
ddiarth iddynt. Ond rhy gyffredin
o'r harmer i ni, gwaetha'r modd.
Mater arall vw elyrch. 1'\ id pob

dydd } gwelv ...·ch chi deulu bach 0
clyrch yn crwydro'r pentref. Ond
dyna welais y bore 'rna. dau alarch
a chryn hanner dwsin 0 ID'\.\ion yn
cerdded yn dalog ar hyd y
palmant. Wedl dod 0 Ian )' llyn
roeddent wedi llwyddo i groesi'r
ffordd osgoi }'n ddiogel ac }'fl anelu
atll y Stryd Fawr. Y cvwion bach
mcwn rhes daclus, a'r rhicni yn
gwylio drostynt yn ofalus.
A dyna feddwl ar unwaith bod
yna ddameg yno'n rhywlc, Ond
fedrwn 1 yn f}' myw a'i gweld,
Mae'r olygfa wcdi bod yn fy
rneddwl trwyr dydd. R\\'Yf wedi
pendroni sut i ddcfnyddio 'r darlun
I gyflwyno negcs, yn cnwedig gan
fod angen 'sgwennu'r golofn hon
cyn rnynd i'r gwely heno .• Maen
tynnu am harmer nos crbyn hyn,
ac nid w vf
eto wedi llunior
•
ddarneg. RW}"n dechrau gweld i
mi adacl i'r darlun a'r elvrch ddod
rhyngof ag unrhyw ncgcs yr
ocddwn am ci chyflwyno.
.~ dyna Y'\v ein pcrygl yn arnl.
Gadael i bethau ddod rhyngom a
lcsu Grist ci hun. Yn amlach na
hcb ein crefydda sy'n gwneud
hynny.
Mae'r
dyletswyddau
crcf}'ddol yn dtxl yn b"'Ysicach
na'r berth\'nas
a'r Gwared\vr
•
Gall\vn fodloni arddarllen dam o'r
Beibl, a d\\'eud eln g'\"'cddlau, a
mynd i ()edfa, a g\\'neud rh)"\\'
\\'eithred
dda yn hytrach
na
mei rhri n perthynas
real
a
phersonol ag Ef. Mac'n ha\vdd
medd\\'l m\\'Y am bethau eilradd
ng alTI}' pcthau p\\'Ysicaf. Gormod
o sylw j'r elvrch sy'n peri nad oes
genn)r1"lnnau neges 1 chl'r tro h\vo.
JOH'l PRJ
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Robat Henri Owen yn cyfarfod
Sam Tan.

DRAENOG
Mr W,/ Davies, Cadeirydd Treiston Cwn Deieu: Nant Pens e'r Cylch, a Mr
Stan Morgan, y Trysorydd, yn cyflwyno slec 0 £400 i'r Nyrsus Ardal ar ran
pwyllgor y Treislon. Dyma elw treialon 1997. Yn derbyn y rhodd tnee'r
Meddygon Robin Parry, Phil White a Huw Roberts. Cofiweh bod y Tretelon
yn eael au cynna/ eleni ar Awst 14 8 15.

CYDYMDEIMLO. Cydymdeimlwn a
Trudy Pritchard a'r teulu, Tyddyn
Alys 0 golll ohoni ei narn yn
Nottingham
CWPAN RYGBI. Enillwyd Cwpan
Gogledd Cymru eleni gan dim rygbi
Nant Conwy. Llonqvtarchiadau i
Eigan Metcalfe, Bron Eryri oedd yn
gapten y tim buddugol.
EISTEDDFOD. Roedd yn braf gweld
rhai 0 blant y pentref yn cymryd rhan
yn Eisteddfod l.lanbens yn festri
Capel Coch ddydd Sadwrn, Mai 9.
Llongyfarchiadau Iddynt I gyd.
CYMORTH CRISTNOGOL. Gwnaed
casglrad 0 ddrws I ddrws yn y
pentref yn ystod Wythnos Cymorth
Cristnogol ym rms Mal a chasglwyd
£62.07. Tror Eglwys Sant Pens
oedd hi I ofalu am y casglu y tro hwn.
Diolch i'r casglwyr ac i bawb a
gyfrannodd
BRYSIWCH WElLA. Dymunwn
well had buan i Mrs Jenl Williams,
Pennant, Nant Ffynnon, sydd yn
Ysbyty Gwynedd. Brysiwch adref.
DIOLCH Hoffwn gyfle i ddiolch i
chwi I gyd fel ardalwyr
a
ddangosodd
garedigrwydd
a
chefnogaeth I ml yn ystod ty salwch
yn ddiweddar. Roeddwn yn falch
ohonoch, yn enwedlg dros gyfnod
heb haul y gaeaf. Daeth y blodau,
cardau, lIythyrau, anrhegion a'r
negeseuon ffon a chysur mawr i mi.

Ar agor Llun - Sadwrn
drwy'r haf
9.00a.m. - 4.00p.m.

WAUf\FAWR

FfOn: (01286) 650 721

AR GAEL y l\tlIS yl\tlA
YN y GANOLFAN ARDDIO

* planhigion gwelyau
* planhigion tomatos
* blodau mewn potiau

*

a basgedi
dewch a'ch basged a photiau atom i'w llenwi

STORFA DDODREFN:

Mae gennym ddewis da
safon ar gyf'er pobl sy'n derbyn budd-daliadau.

0

ddodrefn 0
Coflwch alw ar ddydd Mercher rhwng 10 a 3 i weld beth sydd
ar gael yn ein depo ym Mangor: (01248) 355 112

I'CH DYDDIADUR:

fJ

DathJu GW'y1 Alban Hefin yn yr
Antur ddydd Sadwrn, 20 Mehefin.

Rwy'n teirnlc'n Ilawer gwell erbvn
hyn. Gobeithiaf etch gweld 0
gwmpas. Unwaith eto, diolch am fod
yna irru. - Brenda Roberts.

Clywyd swn ffraeo mawr yo
oriau man y bore tua Stryd
Ceunant yn Uanberis. Y gWr a'r
wraig wedi cael eu defIro gan y
defaid yn brefu yn y stryd a'r
ddau "n dadlau pwy oedd i godi i
hel y defaid i ffwrdd. Mi fyddai
Mrs Mac, Cwmderi, wedi setlo'r
gWr a'r defaid mewn dim 0 dro!

Hogia Rygbi Llanberis

Iwan ae Ian yn y cef, a John Gareth.

Mae tri 0 fcchgyn Llanbcns wedi cael hwyl ar y meysydd rygbi y
rymor diwethaf yma. Mac Ian Parry a John Gareth Jones yn aelodau
o dirnau dan 9 a 10 oed Bangor.
Mae Ian g)rda chlwb Bangor ers sawl blwyddyn a John Gareth yn
ei dymor c)'n[af. Yn ogystal Ii chwarae yn erbyn timau 'lleol' fel
Caernarfon, LJangcfni, Bethesda a Phwllheli, maent wedi wyncbu
tlrnau fel Bac Colv.')'Tl a'r Wyddgrug. Fis Mawrth cafodd )' ddau gyfle
I chv.·arae mcwn G\\:yl Rygbl }'Tl Waterloo,
ger Lerpwl. Ddiwedd y
cymor cafodd y' tim dan 9 oed wahoddlad 1 Gystadleuaeth
Rygbl'r
Ddraig ym Mhorthmadog.
ChwaraeWY'd pedair gem gan ddod yn
ail i dim yr W}·ddgrug. Derbyniodd John Gareth y tlws ar ran y tim
gan mai ef oedd, y'n 6 oed, aelod ieuengaf y tim. Mewn achlysur
arbennlg ddlwedd } t)-TIlor cyfl\\yn\vyd Tlws Chwaraewr }' Flwyddyn
(dan 10 oed) i Ian gan Mr !'loel Roberts, Cadeirydd y Cl\vb.
Dros Glwb Cacrnarfon y mac Iwan Morris yn ch\varae fel arfcr.
Mae hefyd yn chwarac i dim ysgolion GW)'Tledd. Y n ddiweddar
cafodd lwyddiant mawr fel aclod 0 dim 7-bob-ochr G\vynedd a
enillodd g)'stadleuaeth
genedl::lcthol yn y Dc. Roedd dros ugain 0
dimau yn c.ystadlu a hogla GV\)iledd a orfu) a dyma'r [ro cyntaf
erioed i dim o'r gogledd ennill y cwpan. Mewn gwirionedd dim ond
llond d\\rm 0 dimau 0 un gorncl o'r de sydd wedi ennilJ y
gystadleuaeth
0 gwbl.
Llongyfarchiadau
mawr 1 Iwan a'i
g)'dch\\'arae\\')'r.
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ERGYDION YN Y NOS
Roedd yr hen fugail drwy galedi a
diwydrwydd
wedi adeiladu
y
ddiadell
fynyddig
orau
yng
Nghyrnru, gan WlSgO ci ar 61 ci
allan yn y weithred, a hynny ar ei
ddwydroed heb bedair olwyn na
spenglas na ffon boead, ac yr oedd
ganddo fo gwpan i brofi'r ffaith.
Roedd 0 hefyd wedi bod yn
farciwr rneheryn cr gwella cyflwr y
cig a'r gwlan - hynny ydi, tasa fo
rywfaint haws ei obeithion erbyn
hyn.
Bcth bynnag,
eafodd
gadw
meddiant o'i fwthyn, ae yn y fan
honno y treuliais i aml awr yn ei
gwrnni cyn iddo fo gael ei droi i'r
gorlan fawr ei hW1.
Rwy'n cofio un diwmod imi ei
ganfod wedi et darfu braidd.
Fuaswn I'n rneddwl yn 01 yr hyn
a ddywedodd, ei fod y bora hwnnw
wedi sacthu rhyw hen gi yn y cae
tros }' ffordd tra roedd hwnnw yn
cnoi dcfaid, ac yr oedd hynny wcdi
achosi cythrwfl cyffredinol ymysg
rhai nad ocdd a w-nelo nhw ddim
a'r busnas. Roedd yna griw wedi
ymhel; yn ymfudwyr ac arbenigwyr
ar ddefaid ae anifeiliaid yn fydcang, car plisman a bugeiliaid llith
a llyfr yn torsythu a chynghori.
Bu 'n rhaid iddo ddangos
ei
drwyddcd gwn a mynd drwy'r holl
rrgrnaro l 0 berchnogaeth
a
mesurau
drogelwch,
ac mi
glywodd wedyn fod yna rh}"-\'
Saesnas \.\o·cdi mynd i orsaf yr
heddl u i adael cyfarnryddid i'r
perwyl os y di~'Yddid ei chacl hi
wedi el gwneud amdani, mai am
dan yr hen fugail y dylen nhw fynd
i chwilto. Roedd o'n y diwadd,
medda fo, yn teirnlo fel tasa fo yn
ch\vara rhan yr ewythr drygionus
mev,rn pantomeim, ac erbyn hynny
yn difaru ei enaid na fasa fo wedi
gadacl i'r try chfi I redag drwy'r
ddiadell i gyd achos, wedi'r cwbl,
nid ei eiddo fo oeddan nhw i'w
diogelu yn y lIe cyntaf.
Mi gafodd fynd adra yn y
di""'cdd al ei dan ei hun, ac ar 01
cael cropar 0 'rum' i dawelu ei
ymysgaroedd cafodd gyfla i gofio
ad ega cyffelyb ond doethach; un
yn arbennig, a hynny fu 'n s\VIJlbwl
iddo fo adrodd yr hanas wnh a i:
Adag clwy y (raed a'r gena
aoedd tu mi rydv.' i'n eofio, a roedd
y defaid wccll gorfod aros ar y
mynydd dipyn yn hwy yr hydref
hwnnw 0 achos y eyfyngdera

gan V Gwalch

ynglyn a symdu da byw. Mi ddaeth
yn sgryrnpia GWyl Grog a roedd y
defaid wedi dechra hel i lawr am
y Ddolwcn a chysgod y Muriau
Mawr.
Mi ges fy nefIro un noson gan
fy nhad yn dymu ar ddLWSYllofft.
'Cod mewn rnunud,' medda fo
fel'na. 'Ma' 'na gwn Iladd defaid
ar y Ddolwen.'
Mi neidiais i fy nillad a mynd i
lawr y grisia a dyna lie roedd Mam
yn ei choban a siol dros ei swydda
yn trio cael bawad 0 bricia i ffaglu.
Roedd y ddu wn yn pwyso ar y
bwrdd a nhad ar ben cadair yn
rhedag ei law hyd ben y dresal yn
chwilio am y blweh canris.
'Tar dy sgidia,' medda fo a'r
munud nesa roeddwn i yn ei g'leuo
hi i fyny'r Ilwybr Ilechi a Mam yn
gweiddi arna 1, 'Cofia dorri'r gwn
'na wrth fynd dros y cloddia.'
Ond doeddan ni 'n cymryd fawr
sylw. Ffwrdd a ni ar draws y
weirglodd a 'r cob a oedd yo pori
yno yn ein dilyn gan chwythu drwy
ci ffroenau.
Rocdd
yna leuad chwartar
dwaetha yn gogwydd tua Mor
Matholwch ac yr oedd yna awal yn
dwad 0 gyfeiriad y Ddolwen, ac
erbyn
I ni gyrraedd
Rhiw
Rhedynnog roeddan ni yn gallu
deud i radda beth ocdd yn
digwydd yn y fan honno. Roedd
yno ddau gl - un yn lladdwr mi fedrach ddeud hynny a'eh
bysadd yn eich clustla. CI bychan
ocdd y llall wedi dwad allan am y
noson yn dcbygol efo'i fet yn
gwmpeini i h",,-nnw wneud Ilanast.
Y Belgian un bani oedd gan fy
nhad a dyma fo 'n fy ngadael i a
mynd am Graig yr Adar. 'Mi ddof
i i lawr y tu 61 iddyn nhw,' medda
fo. 'Dos ditha at Adwy Jini ar y
fron yna. Os don nhw i lawr rho
hi iddyn nh\v ar t.'U hunion, a hidia
befo os y byddan nhw ymysg y
defaid. Mae'n maid i ni eu cael
nhw.'
Ffwrdd a mi wedyn drwy'r
eithin am Adwy Jini. Roeddwn i'n
dal i glywad yr ymrafael ar y
Ddolwen. Roedd yna swn tebyg i
fel rasa'r lIaddwr wedi comelu
rhywbcth ac yn rhoi ei sgythranna
yno fo hyd at ben draw ei geg.
Pan ddolS i i Ie clir mi welais fod
yr helynt wedi bod yn mynd
ymlaen ers tipyn. Roedd yna ddau
fwndal gwyn ar lawr, ac wrth beth

GWYN JONES

FFE ESTRI ERYRI
GARTHISAF,LLANRUG
G. Roberts (Wil Korea) 676741
Ffenestri
Drysau
Drysau Patio

neu

*

w.

(01 286) 650764

*

*
* Porches
* 8yrddau Ffasia
* Cladio
* Conserfateris
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fedrwn i ei ddimad yn y mymryn
lloergan hwnnw, roeddan nhw yn
'foga gora. Roedd 'na un arall yn
ymyl yn hopian mewn cylch ar dair
coes ac un ysgwydd iddi yn
hongian i lawr.
Roeddwn i'n dechra dyfalu yr
adag honno be oedd fy nhad yn ei
wneud. Roeddwn i'n disgwyl am
y glee sengal honno ac yr oedd fy
ngwaed i i fyny. Mi es i sefyll
hannar ffordd i lawr y bryncyn fel
y medrwn i gael lled iawn i danio
i fyny ac i lawr. Wrth gwrs fasa'r
hen wn dau faril hwnnw ddim yn
taflu plu ymhell: yr oedd o'n cael
ei ddal wrth ei giIydd hefo lastig a
thameidia 0 linyn, a phan oeddat
ti'n rynnu'r trigars wyddat ti didm
oeddat ti'n mynd i daro rhywbath
ynta tanio bwbi trap.
Wedyn dyma fi'n clywad rhyw
ddrymio ar y ddaear a daeth criw
o ddefaid ar sgn drwy fwlch yn y
clawdd. Roeddwn i wedi codi'r
gwn yn barod ond doedd yna ddim
hanes 0 gJ. Arhosodd y defaid yn
lie yr oed dan nhw dan gorddi, ac
yr oedd eu hanadl nhw yn sternio
ar yr awyr oer, a'r peth nesa mi
glywais fy nhad yn gweiddi fel tasa
'na rhywun wedi gollwng hetar
poeth ar ei droed 0, 'Tendia rna'
nhw'n dwad i lawr'.
Ond
docdd
dim
angan.
Roeddwn i'n dywad yr helfa'n
dwad fel tren, ac rru ddaeth yna
chwanag 0 ddefaid drwy'r bwlch ae
mi welais gi yn neidio ar gopi'r
clawdd uwch eu penna nhw, a
dyna'r lie roedd 0 wedi ei stampio
yn erbyn yr awyr, ac mi saethais 0
yn ei ben nes yr oedd o'n disgyn
fel bwndal 0 hen ddlliad ar ben
rhai o'r defaid gan wingo am
funud
cyn llonyddu,
ac mi
nabodais 0 fel myw hen fwngrel
oeddwn i wedi'i weld ers tro yn
crwydro'r lonydd.
A'r funud honno mi welais gi
arall ar lawr yn sefyll rhyw )7chydig
lathenni oddi wrtha i. Labrador
mawr du oedd ac yng ngoIa'r
lleuad cyn-wawr yr oedd ei lygada
fo'n
ymddangos
yn binc a
fflamllyd, ac yr oedd yn amlwg fod
cYllddaredd lladd el lond o. Roedd
o'n rhythu ama i ac mi faswn wedi
gallu ehwythu ei ben 0, ond yr
oeddwn
i dan gyfaredd
fel
cwningen cfo bronwen. Roedd ei
geg 0 'n glafoerio gwaed ac mi fasa
wedi medru dod ama i ar un naid,
ond yr oeddwn i wedi fy fferu gan
y llygada rheiny am funud a wna
i byth anghofio'r teimlad.
'Wn i ddim am ba hyd y basa'r
gem honno wedi para tasa'r hen
fachgan heb ddwad yno fel llew
rhuadwy a gweiddi: 'Gest ti un?'
Ac wrth fy ngweld yn sefyll yn y
fan honno yn hun, 'Tania arno fo.
Be ddiawl sy wedi dwad i ti?'
Gollyngais
ergyd 0 ben fy
nghlun a tharo'r Labrador yn ei
chwarter 01. Wnaeth 0 yr un swn
ond ei gafael hi dan lusgo ei goes.
Gyrrodd fy nhad ergyd arall ar ei
61, ond yr oedd 0 wedi mynd yn
rhy bell.
Ddaru ni ddim aros i gyfrif ein
colledion. I ffwrdd a ni ar ei 61,
achos yr oeddan ni'n gwybod 0
brofiad fod y maeth yna 0 fytheuad
yn chwannog
i waed
twym
unwaith mae o'n ei flasu o. Erbyn
hynny roedd y gola yn dechra

dwad yn gryf, ac yr oeddan ni'n
gweld amryw 0 ddafna coch ar y
ryfiant ar ochr y Ilwybr, ac erbyn
hynny roedd ganddo ni syniad go
lew i ble roedd y llwtrach yn ein
harwain ni.
Pan ddaethon ni at dy'r cipar ar
y fron, dyna lle'r oedd y ci yn
gorfadd ar garreg y drws a dyma
fo'n rhoi rhyw nadiad a mynd i
mewn i gwt agorad. Roedd y cipar
yn dechra mwstro ei hun a ddim
yn y gora 0 dempar, a rasa hi'n
dwad i hynny - doeddan ninna
ddim 'chwaith. Felly dyma ni'n
rhoi ein gynna o'r neillru cyn deud
yr hanas.
Doedd y dyn ddim yn synnu
eymaint at y weithred ag yr oedd
o at y gweithredwr. Wrth gwrs
roedd y ci yn erfyn ei grefft fel ein
rhai ninnau, ond ei fod yn gallu
rhoi mwy 0 sylw i'r anifail, achos
doedd ein rhai ni byth yn cael
dwad a'u drewdod i'r cy.
Doedd
0 byth
yn rhwym
ddyliwn nac yn cal ei gau, a doedd
o erioed wedi erwydro o'r blaen,
ond yr oedd ei berchennog
yn
ddigon rhesymol yr adag honno i
gyfadda y gall Y gora lithro. Y
rebygrwydd oedd fod y mwngral
marw wedi dwad heibio yn y nos
a'i hudo am ras ae wedi digwydd
taro ar ddefaid a rheiny wedi mynd
i redag a chael eu herlid. Wedyn
cam bychan 0 hynny ydy dechra

cnoi.•
Ar wahan, roedd y dyn yn
amlwg awydd eadw ein hewyllys
da ni dros y cymor bridio adar a'r
saethu. Yr oedd yn bOSlb i ninna
wneud colledion iddo fynta. Yn y
diwadd
cydsyniodd
i'r prawf
traddodiadol
fel meddwyn
yn
bodloni cael profi ci wynt gan
blisman.
Mi ddaru ni bongian y ci a'i ben
i lawr Q drawst y ewt, ae ymhen
dipyn daeth y gwaed oedd yn ei
stumog allan drwy ei safn. Doedd
yna ddim 'chwanag i'w ddwcud.
Rhoddodd y eipar damad 0 gortyn
ini, a ffwrdd a ni adra drwy'r cyfar.
Yn y fan bonne
mewn
lie
dinabman
dyma ni 'n crogi'r ci
wnh goedan.
Fu yna ddim drwgdeimlad yn
dilyn. Terfynwyd yr anffawd heb
chwerwder a chynorthwy cynghorwyr nae arbenigwyr ar fywyd gwyllt
y maes newydd gyrraedd 0 rhyw
dwll y ru 01 i sttyd Coronation, a
doedd yna ddim iawndal i'w
ddisgwyl
ar gyflog cipar.
0
ganlyniad cadwyd sefydlogrwydd y
gymdeithas.
Ac adra a ni a'n gynna ar ein
'sgwydda, ac yr oedd gan Mam de
cry ar yr bob, ae mi roddodd joch
reit dda 0 'rum' yn y cwpanna, a
ddaru . hi ddim
gofyn yr un
..
cwestlwn gwmon.
(Wedl ymddangos

gyntaf yn y cylchrawn

COUnll')'nla,,_ )

MAE
SHARON VAUGHAN WILLIAMS
B.A. (Amh.) Dip Perf

YN CYMRYD DISGYBUON
AM WERSI PIANO, CANU
A THEORI.
Cysylltwch a hi yn
YNYS IAGO, PENTIR
FfDn: (01248) 353746

-
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LLANBERIS
Gwyneth

ac Eifion Roberts, Becws Eryri. FfOn: 870491.

Camera yn ngofal John Pritchard, Cllfynydd.

ffOn: (01286)

872390

am wneud y trefniadau a gafalu am
y plant a rhoi profiad gwerthfawr
iawn iddynt.
CYMANFA. Cynhelir Cymanfa Ganu
Hendaduriaeth Arfon yn Capel Cach,
nos Sui, Gorffennaf
5, am 6 o'r
gloch. Mae croeso i unrhyw un
ymuno
ni y noson honno.
CWPAN. Llongyfarchiadau i dim peldroed Llanberis ar eu buddugoliaeth
o 3-0 yn erbyn Llangefni yn rownd
derfynol y Cwpan Cookson ar faes
Bae Cemaes. Dyma'r tro cyntaf I
Lanberis ennill y cwpan hwn a'r tro
cyntaf ers naw mlynedd I' r tim
cyntaf ennill tlws. Y tfaith i'r clwb
symud i gystadlu ar lefel uwch sy'n
gyfrifol am y cvfnod Ilwm wrth gwrs,
ond gobeithio
mai dyma fydd y
cyntaf 0 lawer 0 dlysau dros y
tymhorau nesaf. l.lonqvfarchradau i
aelodau'r ail dim a 9yrhaeddodd
rownd derfynol y Cwpan Alves, ond
yn anffodus
colli 0 un gol a
wnaethpwyd
yn erbyn Mountain
Rangers.

a

Rtusnnon

Williams - brenhines
Carnifa/ eleni.

y

Y CARNIFAL. Bydd Y Carnifal yn cael
ei gynnal ddydd Sadwrn, Gorffennaf
18. Mae aelodau'r pwyllgor yn
brysur yn paratoi ar eich cyfer ac yn
awyddus i weld cvrnamt
phosibl yn
cymryd rhan yn y cystadlaethau
gwisg ffansi.
CLWB FFRINDIAU DOLBADARN.
Erullwvr mis Mai - £35: Delyth
Roberts, 50 Maes Padarn (70); £25:
Mrs Bet Hughes, 18 Stryd yr Wyddfa
(1 56);
£ 1 5: Gay nor Wi II i a m s,
Glanrafon Bungalows (217); £ 10:
Mrs G. Roberts. HyfrYdle (48); £5:
Mrs C. Williams, Rhesdai Cambrian
( 133).
CYMORTH CRISTNOGOL. Diolch yn
fawr lawn i'r casqlvddron a fu'n
ymweld
chartrefi' r pentref yn
ystod Wythnos Cristnogol ym mis
Mai.
Diolch
hefyd
I bawb
a
gyfrannodd
arian yn ystod
yr
wythnos.
Casglwyd
£562.28
Cynhaliwyd oedfa undebol Cymorth
Cristnogol yng Nghapel Coch, nos
Sui, Mal 24 gydag aelodau eglwys,'r
pentref yn cymryd rhan.
CAPEL COCH. Cafodd plant yr Ysgol
Sui eu gwobrwyo am ddysgu'r maes
Ilafur yn y Gymanfa a gynhaliwyd yn
Rhiwlas. Llongyfarchiadau i'r rhai a
fu'n cystadlu yn Eisteddfod y Pentref
a gynhaliwyd yn festri Capel Coch
ddydd Sadwrn,
Mai 9. Cafodd
amryw 0 blant yr Ysgol Sui hwyl
wrth gyflwyno can actol 'Y Picnic'.
YSGOL DOLBADARN.
Roedd yr
Ysgol yn fwy gwag nag arfer am
ddeuddydd ganol mis Ma, gan fod
disgyblton BI. 4 a 5 wedi mynd ar
daith I Gaer Efrog. Aeth 50 0 blant
ar y daith ben bore lau, Mai 14. Aeth
i Ganolfan Yorvik a Chanolfan yr Arc
yng nghanol y ddinas y prynhawn
hwnnw, a chael cyfle i ddysgu lIawer
am Oes y Llyehlynwyr yn ogystal ag
am waith arehaeolegwyr. T reuliwyd
nos lau mewn gwesty yng Nghaer
Efrag a thrannoeth
aed i bentref
Danelaw,
yn Burton,
ychydig
filltiroedd y tu allan i'r ddinas. Yno
roedd y plant yn camu'n 01 i Oes y
Llyehlynwyr ae yn treulio diwrnod yn
byw yn y pentref gan weithio ar y tir,
yn y tal,
a gwneud
gwaith
erochennydd a gwarchod y pentref
rhag ymosodwyr.
Dyma'r trydydd
tro i blant 0' r Ys901 fod ar yr
ymweliad addysgol hwn. Cafwyd
digon 0 hwyl ae roedd pawb wedi
byhafio ae wedi mwynhau eu hunam
yn fawr. Dymuna'r rhieni ddiolch i
Mrs Elisabeth Roberts a'r athrawon

a

a

PLAS PENGWAITH.
Dymunwn
wellhad buan I Mrs Mari Pritchard
sydd yn Ysbyty Eryri; hefyd Mrs F.
Ellis a Mrs Catherine Hughes sydd yn
Ysbyty Gwynedd. Brysiwch wella.
Mae'r cart ref all yn cydymdeimlo
a Mrs F. Ellis yn ei phrofedigaeth 0
golli ei mab, Mr Dafydd Ellis, Y
Feltnheli .
Mae Mrs Ceinwen Owen wedi
symud i fyw yng Nghartref y Foelas,
Llanrug a dymunwn hapusrwydd Iddi
yno. Wedi dod atom am dipyn mae
Mrs C. Hughes, Glasinfryn a Mrs F.
Ellis, Llanrug.
Fe gafwyd
noson ddifyr gyda
pharti ieuenctid
Capel
Salem,
Caernarfon gyda'r Parchg Ronald
Williams yn arwain. Mrs D. M. Jones
oedd wedi trefnu I'W cae I l'n
diddanu.

Kelly Marie a Gwenonwy
Nos Wener,
15 Mai, eafwyd
noson
ddrfvr
pan
werthwyd
erochenwaith tlws. Diolch i'r rhai a
gefnogodd y noson. Mrs C. Williams
oedd wedi trefnu'r noson.
Ddydd
Llun,
18 Mal, daeth
Heather Jones i roi ambell gan i ni yn
y lolfa. Mae Heather yn brysur yn
mynd 0 gwmpas cartrefi Gwynedd
a Mon
yn rhoi adloniant
i'r
preswylwyr.
Roedd pawb wedi
mwynhau eu hunain.
CAPEL
JERUSALEM.
Mewn
cyfarfod o'r Gyfeillach ar Fai 5ed, 0
dan lvwvddiaeth Hugh R. Jones,
eafwyd sgwrs ddiddorol iawn gyda
sleidiau o'r adeiladau, yr eglwysl a'r
oqofau Ynys Malta gan y Parchg
Gwynfor Williams, gyda lIuniaeth
ysgafn a sgwrs i ddilyn. Bydd y
cyfarfod
nesaf ddydd
Mawrth,
Meheftl 2il, am 2.15 o'r gloch. Y
Parchg Huw Gwynfa Roberts fydd y
gwr gwadd.
Croeso
cynnes
I
fwynhau prynhawn difyr.
LLEISIAU
LLIWEDD.
Dymuna'r
aelodau ddiolch I bawb a gefnogodd
y SlOP Elusen er budd Henoed
Gwynedd a Mon. Diolch yn arbennig
i Mrs Myra Starkey a Karen Williams
am gael defnyddio'r
SlOP a Mrs
Stotts
am fenthyg
y byrddau.
Gwnaed elw 0 £271.62. Enillwyr y
raHI oedd Mrs Megan Hughes, MISS
Marian Davies, Mrs Dwynewen
Roberts.

Tim pel-droed Ysgol SuI Capel Coch a ddaeth yn ail yng Ngornest Chwaraeon
yr Ysgolion Sui a gynhaliwyd ym Mhen-y-groes yn ddiwedder.

A/un, morvnion

y Carnifal.

Diolch hefyd i bawb a noddodd y
genod ar eu Taith Gerdded Noddedig
er budd Apel Robert Owen i gael ty
preswyl eros-oro i deuluoedd yn
Ysbyty
Broadgreen,
Lerpwl.
Casglwyd £445 at yr Apel. Diolch yn
tawr i bawb a'n eefnogodd gyda'r
ddwy apel.
UNDEB Y MAMAU. Pnawn dydd
Mawrth,
5 Mai, eynhaliwyd
y
pwyllgor
misol yn y Rheithordy.
Cymerwyd y rhan ddefosiynol gan
Mrs Nan Owen. Croesawyd
Mr
Arwel Jones fel ein siaradwr gwadd
ac fe fwynhawyd
el sgwrs am
'Hanes
y Bel Gron'.
Hynod
0
ddiddorol oedd ei atgofion am yr hen
gymeriadau oedd yn eymryd rhan
bwysig yn y gymdelthas ar y cae ac
ar 01 y gem - y rhan helaeth
ohonynt wedi ein gadael bellach a ehyferiodd am y rhai sy'n dal i
redeg a chynorthwyo tim pet-droed
Llanberis bob dydd Sadwrn ar Ffordd
Padarn. Hynod 0 ddlddorol. Arwel.
Anfonwyd cyfarehion am well had
buan i'r aelodau sydd heb fod yn
mwynhau rechvd da ar hyn 0 bryd;
naill ai yn yr ysbyty neu yn eu
cartreft.
Derbvruwvd cofnodion y pwyllgor
blaenorol
yn gywlr.
Edryehwn
ymlaen i fis Mehefin
pan fydd
eanghennau Cwm-y-glo a Llanrug yn
ymuno
ru.
Enillydd y raffl oedd Mrs Nellie
Morris. Drolchodd Mrs Clara Roberts
i Mrs Hilda Williams a Mrs Nan Owen
am y baned ac, wrth gwrs, I Arwel.
Adroddwyd y Gras i orffen.
DIOLCH. Dymuna Alwena Thomas,
8 Rhes y Gralg ddiolch 0 galon ir
teulu a'r ffrindiau 011 am y eardiau a'r
anrhegion a iJderbvniodd ar ei phenblwydd yn 60. Diolch yn fawr.
Dv.r.una
Heulwen
a Trefor
Edwards, Strvd Fawr, ddioleh am y
earedigrwydd
a ddangoswyd tuag
atynt yn ystod y cyfnod
y bu
Heulwen
yn yr ysbyty
ae ar
ymddeoliad
Trefor wedi bron i
ddeugain mlynedd gyda'r Cyngor
Diolch yn fawr iawn i bawb.
Dymuna Mrs Myfi Thomas, 2 Bryn
Teg ddiolch 0 galon I'W theulu,
cvmdoqron a ffrindiau am yeardiau,
anrhegion
a'r galwadau
ffon a
dderbyniodd tra yn yr ysbyty ac ar
61 iddi ddod adref. Diolch yn tawr.
Dymuna Carys a T ecwyn ddrolch
o galon i'w teulu.
ffrindrau
a
chymdogion
am y lIu cardiau ac
anrheqion a dderbvruodd
Tec ar
aehlysur el ben-blwydd yn 65 oed ac
i Carvs tra bu'n derbyn triniaeth yn
Ysbyty Clatterbridge yn ddiweddar.
Dioleh 0 galon i bawb.
Dymuna Ceinwen ddiolch 0 galon
i'w theulu. ffrtndiau a ehymdogion
am y lIu cardiau a'r anrheqron a
dderbyniodd
ar ddathlu el phenblwydd yn 60 oed yn ddiweddar.
Diolch yn fawr iawn.
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Dinorwig a'r
Fachwen

IDOrWl
ahl!.lZ.)

(Rest)
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DYDD MAWRTH, MEDI 20, 1870.

Trwy
gyd-ddigwyddiad,
derbyniodd un 0 'r golygyddion
ffotogopi 0 bapur newydd na
chlywais ddim o'i hanes erioed
o'r blaen - Y Dtnorung Herald.
Fc'i hanfonwyd gan Mr J. EvansHughes 0 Leicester. Roedd y
newyddiadur gwreiddiol ymhlith
papurau ei ddiweddar fodbryb,
Miss Emily Evans, 4 \Varer
Street, Llanberis.
Mae'n
yrnddangos mai un
ddalen ocdd Y Dinonoig Herald.
Rhif 12 ywr copi a anfonwyd i'r
Eco, ond does gen i ddim syniad
sawl rhifyn 0 'r papur a gyhoeddwyd i gyd. Mae'n ymddangos
fod y ddalen yn cael ei chyhoeddi
yn wythnosol a'r gwerthu am
ddirnai. Tybed ai papur yn cael
ei gyhoeddi
yn arbenrug
i
chwarelwyr Dinorwig ydoedd?
W. R. Hughes, Ebenezer oedd
yn argraffu a chyhoeddi'r papur.
Mae'n disgrifio'i hun fel 'Llyfrrwymydd'. Mae Rhif 12 yn rhoi
sylw i'r rhyfel rhwng Ffrainc a
Phrwsia, a'r cythrwfl yo Rhufain
ynglyn a sefydlu gwIad yr Eidal.
Rhoir gofod bychan yn un
gongl i'r ddalen 1 'Weinyddiaeth
y Garret'.
Rhestrir gwahanol
swyddi - a'r rheini wedi cu
seilio ar swyddi 0 fewn y
Llywodraeth, ond yn anffodus,
ni roddir enwau llawn deilyddion
y swyddi, dim ond llythrennau
cyntaf ac olaf. GWr y Sach
Gwlan, er enghraifft, oedd Ap
T
n; y Prif Weinidog oedd
S n y .....y, a'r Gweinidog
Rhyfel oedd Pw J .... s. Byddai
unrhyw
wybodaeth
am
Y
DirlOrdJig Herald 0 ddiddordeb, a
gorau olios oes rhifynnau erail)
ar gael. Chwili",'ch me\vn hen
gistiau yn eich srafelloedd sbar!
Cafwyd ymateb hefyd gan
Miss Mair Foulkes, Penisarwaun
(gynt o'r Garnedd
Wen, Y
Fachwen) ac mae hi'n awgryrIlu
mai Wil Rhos y Bel roes yr enw
i'r ffordd 0 Ben-llyn i Ddinorwig.
Dcchrcuwyd cadw siop yn Rhos
y Bel, a newidiwyd yr enw i
Padarn
Stores! Dywed Miss
Foulkes fod ei nain yn galw'r
Fachwen yn Caeau Cochion. Yr
esboniad a glywodd gan ei thad
8

"
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Cafwyd cryn dipyn 0 ymateb i'r pigion 0 draethawd
'Anfedrus' arn ardal y Fachwen a Dinorwig. Cefais sgwrs
ddiddorol ag Eirwyn Williams, Llwyncoed, Cwm-y-glo
- un 0 deulu'r MichaeHaid - ond bydd yo rhaid disgwyl
tan y rhifyn nesaf i gael yr hanes hwnnw. Bydd angen
chwilota rhywfaint yn yr archifau yng Nghaernarfon i
gadarnhau peth o'r wybodaeth a dderbyniwyd ganddo.

•

"

(PriaDimat

am yr cnw oedd fod }' tir i gyd
ar un cvfnod
wedi ei orchuddio
•
a rhedvn a bod yr ardal yn edrych
yn goch yn yr hydref pan fyddai'r
rhedyn yn crino.

cyfarfod .\'11_vr "Oddfellouis Hall")
heb uieinidog. Arid oedd pregethu,
dim ond cyfarfod gweddi ac Ysgol
Sul:' Syrnudwyd eto, nes o'r
diwedd i'r selogion brynu tir ac
adei1adu capel. 'AlII gyfnod, btl
gwez11idog, ond erbyn Nadolig 1891
roedd _'\' gurasan aeth au dan
aruieiniad Robert Davies a W. J.
Owen. Roedd y guiasanaethau i
CJ1d )-'11 GY111raeg.' Prin yw'r
wybodaeth am yr Achos ar 61
1891.
'Nid oes olwg 0'1' adeilad erbyn
heddiui, ond mae'r dref )'11 enuiog
o hyd am safon ei chanu. ' Tybed
ai effaith y Cymry arloesol 0 fro Or
Eco sydd i'w gyfrif am hynny?

•
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Recently and entirely rebuilt, situated at the top ot
the picturesque Pass of Llanberis, 1,179 feet
above sea level,
Best starting point for climbing the Welsh Alps,
the Snowdon Group..
The North or Capel Curig Path just opposite the
front door of the Hotel.
Excellent Fishing in Cwm Ffynon Lake (5 minutes'
from Hotel) and innumerable streams and tarns
for Trout, and Llanberis Lake (30 minutes'
drive) for Char.
Tariff on application. Charges moderate. Posting
in all its branches.
Telegrams to Nant Peris P.O.
The Hotel is 5 miles from Llanberis Station and 11
miles from Bettws-y-Coed Station.
Bettws-y-Coed to Llanberis and Round Snowdon
Coaches pass Hotel daily.
Hot and Cold Baths.

-------

Proprietors

EGLWYS GYMRAEG
CHARTERS TOWERS,
QUEENSLAND, AWSTRALI
Rai misoedd yn 61 adroddais
hanes trigolion 0 fro'r Eco yn
'rnudo i Charters Towers vn
•
Awstralia. Mac Clive James 0
Gaeathro
wedi
anfon
gwybodaeth ychwanegol am yr
Achos Cymraegyn y drcf honno.
Dyrna sydd ganddo I'W ddweud:
'Sefydluiyd Achos Cymreaeg )'11 y
dref yll 1887. I ddechrau bU'11

FOR/nERLY

.

•
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Mr~ & Mrs. RAWSON OWEN,
(ll(r~

PEN GORFFWYSFA

FRITCfI ARD)
aORPffWYSFA HOTEL,
LLANBERIS.
Griffith, 21 Caerhun, Bangor
(gynt 0 Nant Peris) yn cofio cael
ei hanfon o'r Nant 1 fyny Bwlch
Llanberis
i'r gwesty
gyda
telegram, a hithau'n blentyn 10
oed. Cai swllt ac wyth geiniog
am y daith. Roedd hefyd 'yn cael
lemoned a thamaid 0 gacen gan
Mrs Jotzes, yr house-keeper'.

Anfonodd
Eifion
Roberts,
Llanberis gopi 0 hysbyseb am
Westy Pen Gorffwysfa. Mae'n
dyddio 0 tua 1903. Sylwer fod
brawddeg gyntafyr hysbyseb yn
pwysleisio fod y gwesry 'uiedt ei
ail-adeiladu '. Mae hefyd yn
pwysleisio'r
pellrer
(mewn
milltiroedd
ac mewn amser) i
Mae ganddi gof plentyn o'r
Lanberis - dim ond hanner awr. siop ym Mhen Gorffwysfa hefyd,
Roedd hefyd yn bosibl anfon neu
ond 'anaml y byddem )11'1 gweld neb
dderbyn telegram yn Swyddfa
yn )' siop; nid oedd J"l dwc unon,
Bost Nant Peris. Mae Ms Mary
a llatoer 0 luich ynddi!'.

SlOP STAR LLANBERIS
rheolwraig yno. Bu Jane, neu
Cafwy d bcnthyg y llun 0 SlOP Sian fel ei gelwid, yn byw yn
Star, Llanberis gan Mrs Olwen . ddiweddarach
yrn Mhen-yLI}'\\elyn. Mae 'n tybio i'r Ilun groes.
gael ei dynnu yn ystod y Rhyfel
Dywed Olwen fod yr ysgnfen
Bvd
ar gefn y llun yn Saesneg gan mal
- Cvntaf.
at ei brawd, Hugh, yr anfonwyd
Ei rnodryb,
Jane Hughes
y cerdyn ac yntau 'n garcharor
(wedyn Jones) 0 Gaeathro yw'r
ferch dalaf yn y canol; hi oedd y rhyfel yn yr Almaen.
Bu Hugh (H. M. Hughes) yn
reo1wr Siop Co-op, Llanrug am
nifer 0 ±lynyddoedd.
Ni Wyr Olwen P"''Y yw'r bobl
eraill sy'n y Ilun.
~

Y MIS NESAF
Bydd parhad o'r \\'Ybodacth am
ardaloedd
y Fachwen
a
Dinorwig,
a hanes
giat
anghyffredin 0 Gwm-y-glo.
Cofiwch anfon unrhyw bwt 0
wybodaerh
neu }'mhollad
i
Dafydd
Whiteside
Thomas,
Bron y Nant, Uanrug.
Ffan:
(01286) 673515.

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

CWM V GLO

BRVNREFAIL
Mrs Lowri Prys Roberts-Williams,
Camera yn ngof81 Gwyndaf

Godre'r Coed. 870580

Hughes, Glascoed,

PROFEDIGAETH. Ddydd Sadwrn,
Mai 2i1,yn Ysbyty Gwynedd bu farw
Alan Williams, Rhianfa, Pen-llyn yn
51 mlwydd
oed. Bu'r angladd
eyhoeddus ar Fal 7fed yng Nghapel
M.C. Brynrefail ae yn dilyn ym
mynwent Nant Peris. Cydymdeimlir
yn ddwys a'i chwaer, Vera, el frawd
yng nghyfraith, Elfyn, a'i Nai, Dewi,
yn eu profedigaeth 0 golli un mor
annwyl ar yr aelwyd ym Mhen-llyn.
CYMANFA DOSBARTH PADAAN.
Cynhaliwyd y Gymanfa elenl yng
Nghapel Ysgoldy, Rhiwlas a daeth
cynulliadau da ynghyd i'r ddwy
oedfa. Yng nghyfarfod y prynhawn
enillodd Anna George, Rhian George,
Caryl Jones, Awen Jones, Elen
Williams ac Amy Lambert 0 Ysgol
Sui Brynrefail safle yn y dosbarth
eyntaf am adrodd eu Maes Llafur. Yn
ystod oedfa'r hwyr gwobrwywyd Mr
Richard Wyn Evans, Ty'n Buarth am
ei warth gyda'r Maes Llafur yr
oedohon a chanwyd ton o'r Detholia
o warth Mrs Lowri P. Roberts
Williams, Godre'r Coed yn dwyn yr
enw 'Caledffrwd' ar emyn 0 erddo
Mr R. D. Roberts, Y Groeslon sy'n
enedlgol 0 Ddeiniolen.
TRINIAETH.
Dymunwn
wellhad
buan I Mrs Hannah Jane Jones, 7
Trem Eilian yn dilyn tnnraeth i'w lIaw
yn ddiweddar.
DIOLCH. Dymuna Muriel Evans, Cae
Gwyddel ddioleh yn gynnes iawn i'w
theulu a lIu 0 Hrindiau a chvrndoqion
am eu caredigrwydd a'u ffyddlondeb
yn el ehludo yn 61 a blaen i Ysbyty
Gwynedd ae Ysbyty Eryri yn ystod
gwaeledd ei mam. Mae Mrs Blodwen
Evans, sydd hefyd yn qwerthtawroq:
yr holl gymwynasau, erbyn hyn yng
Nghartref Nyrsio Perusarwaun. Pob
dymuniad da Iddi.
CYMDEITHAS
Y CHWIORYOD
Cyfarfu'r Gymderthas yn y Festri,
nos lau, Mai 14eg. Cadeirydd y
noson oedd Mrs Bien George, Swn
yr Engan. Roedd y defosiwn dan ofal
Mrs Pat Jones, Cae Coch. Y gwr
gwadd oedd Mr Barry Davies,
Creigle. Treuliwyd orig ddifyr a
hwyliog yn ei gwmni, trwy gymorth
sleidiau diddorol, yn trafod ei yrfa a
hynny 0 safbwynt el berthynas
phobl
yn
eu
harnrvwrol
amgylchiadau
a chefndiroedd.
Oiolchwyd iddo gan y cadelrydd.

a

Llanrug. FfOn: 611263

Camera yn ngofal Gwyndaf

paratowyd y lIuniaeth gan Bethan
Lambert a Owynwen Williams a
diolchwyd
iddvnt
gan Jennie
Hughes. Bydd y cyfarfod nesaf nos
lau, Mehefin 11eg, pryd y disgwylir
Mr Neville Hughes, Bethesda i rOI
sgwrs.
BRYSIWCH
WELLA.
Dyna ein
dymuniad i Mrs Jennie A. Roberts,
2 Ffrwd Madog yn dilvn cyfnod 0
archwiliad
meddygol yn Ysbyty
Gwynedd.
SEFYOLIAO Y MERCHED. Cyfarfu'r
gangen leol yn y Festri, nos lun, Mal
1 Bfed, dan Iywyddiaeth Mrs Pat
Jones, Cae Coch. Wedi galr 0 groeso
a darllen y lIythyr misol, aed ymlaen
at brif waith y noson, sef trafod yr
Argymhellion ar gyfer y Cyfarfod
Blynyddol yn Brighton. I gloi y noson
arddangosodd y IIywydd nifer 0
ddulliau i drefnu blodau sych ae yn
dilyn eafodd pob aelod gyfle i greu
trefruant ei hun. Diolchwyd
i r
IIywydd am ei gwaith gan Mrs Carol
Houston. Paratowyd y baned gan
Mrs Eleanor Williams a Mrs Carol
Houston a diolchwvd iddynt gan Mrs
Jennie Hughes. Enillydd gwobr y
rnis. rhoddedig gan Mrs Pat Jones,
oedd Mrs Helen Morris. Bydd y
cyfarfod nesaf ar Fehefin 1 5fed ar
ffurf gwelthgarwch awyr agored.
I

EGLWYS M.C. BRYNREFAIL. Trefn
yr oedfaon am fis Mehefin.
7: Mr Ifan
Hef!n
Williams,
Caernarfon (5.30)
14: Mr Norman
Closs
Pa rry,
Treffynnon (5.30)
21: Mr John L. W~"ams, Bangor (10)
2B: Sui Cymdeithas
y Beiblau
(Cangen Deimolen a'r Cylch)
Cynhelir yr oedfaon yng Nghapel
Brvnrefail am 2 a 5.30 c'r gloeh.
Bydd cyfarfod y prynhawn dan
nawdd Ysgolion Sui eqlwvsr'r cylch
a'r IIywydd fydd Jennie A. Roberts,
2 Ffrwd Madog
Cynhelir Cymanfa Ganu'r Hwyr
yng nqhwrnru Cor Meibion Dinas
Bangor (Arwemvdd: Barry Wynne;
Cvfeilvdd: Lowri Roberts Williams,
Godre'r
Coed).
Arweinvdd
y
Gymanfa: Lown Roberts Williams,
Godre'r Coed. Orqanvdd Gareth
Jones, Llanbens, Llywydd: Gwyn
Hefm Jones, Rhancftr.Croeso cynnes
i bawb.

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI Ar agor

AUNFA
Ffon/Ffacs:

Mrs Iris Rowlands,

650291

R

9-7pm
9-5pm Sadwrn

Ar Gau
Sui a Mercher

Dewis eang
o Welyau a 3PISuites.
Llenni Venetian a Llenni Roler.
5,000 lIathen sgwar

0

garpedi

mewn stoc - allwch chi
fforddio prynu 0 batrymau?

GLANHAU CARPEDI GYDA STIMVAK

Glanrafon.

FfOn: (01286)

Hughes, Glascoed,

ADAAN GYMUNED. Cynhelir y
gwefthgareddau
a ganlyn yn y
dyfodol agos.
Nos SuI. 28 Mehafin: yn yr Ysgol am
7.30 p.m. Noson 0 Gan 0 dan
arweiniad Mrs Lowri P. Roberts
Williams, Mr Gareth Jones, Parti Aria
a phlant yr Ysgol.
Nos lun, 29 Mehefln: Disqo a Gwisg
Ffansl. Dtsqo'r babanod am 6 p.m.
a BI. 2, 3 ac ymlaen, am 7 p.m.
Nos Fetcher. 1 Gorffannaf: Gemau
Giamocs ar y Cae Chwarae am 6.30.
Nos lau. 2 Gorffennaf: Cwis yn y
Fricsan am 8.45 p.m.
Nos Sadwrn, 4 Gorffennaf: Noson
Gymdeithasol.
UNDEB Y MAMAU.
Cyfarfu'r
aelodau yn Hafan Elan, Llanrug, nos
lau, 14 Mal. Oechreuwyd gyda
gwasaneth
byr
Oerbvruwvd
vrnddiheunadau oddi wrth Mrs E.
Taylor a Mrs Sandra Hughes.
Darllenwyd eofnodion o'r pwyllgor a
gynhaliwyd
ym mrs Ebnl! a
thrafodwyd rha: materion. Wedyn
cafwyd amser 1 brynu oddi ar y
stondin oedd wedi'i threfnu gan yr
aelodau Yn gofalu am y Iluruaeth
roedd Mrs Menna Roberts a Mrs S.
Birbeck a rhoddwyd y raffl ganddynt
hefyd ac fe'i henillwyd gan Mrs
Marjorie Roberts. Diolchwyd iddynt

872215

Llanrug. FfOn: 671263

gan MISS Meira Williams. Terfynwyd
y cyfarfod trwy weddi.
NEWYODION O'R YSGOL. Mae'n
diolch yn fawr unwaith eto t bawb
fu'n helpu i gasglu talebau Tesco i
n] yn yr ysgol. Cawsom dros BOO
ohonynt ac mae hynny'n ein galluogi
i gael talr CO newydd i'r cyfrifiadur.
Bu Mrs June Bird, y nyrs
ddeintyddol, yn tratod Gofal am y
Oannedd gyda phlant yr Adran lau.
Cafodd y plant diwb 0 bast dannedd
a brwsh newydd ganddi.
Rydym yn anfon ein cot ion
anwylaf at Mr Sam Jones, Bron Eryn
(gwr Mrs Rhlan Jones yr ofalwrarql
Mae 0 wedi bod yn yr ysbyty yn
ddiweddar ond bellach wedi dod
gartref.
Enillwyr Clwb yr Ysgol am fis Ebrill
oedd Mrs Marjone Smith, llanrug a
Mr Eifion
Jones,
Cwm-y-glo
Llonqvfarchradau
mawr i'r ddau
ohonoch.
Dros y tri rms diwethaf bu plant BI.
2-6 yn caeI gwersi Addysg Gorfforol
gyda'r
myfyrwyr
yng Ngholeg
Prifysgol Cymru, Bangor. Bu'r holl
brofiadau yn hynod werthfawr r'r
plant a'r rnvfvrwvr. Cawsant ddilyn
gweithgareddau mewn gymnasteg,
chwaraeon a dawns.

CYNGOR CYMUNED LLANRUG

MAE'R

AR WERTH

SAMARIAID

PERIANT TORRI GWAIR
'Ride-on' HUSQVARN
MODEL lT 1000-14
Chweeh gar tonad 40"
Wedi gwelthio 110 awr yn unlQ
£2000 yn newydd
Tendrau erbyn 12 Mehefin 1998
I Glerc y Cyngor
60 Glanftynnon, Llanrug
Caernarfon LL55 4PR
mewn amlen dan set a'i farcio:
'Tendr Peiriant Torri Gwair'

YN GWRANDO
YN ABBEY ROAD

,

BANGOR
(01248)
354646

GWASANAETH ARGYFWNG PLYMIO
24 awr y dydd -

7 diwrnod yr wythnos

PiU
Gwaith Plymio :: Gosod Ceginau a Bathrwms
Gwaith cynnal a chadw 0 bob math
Cysylltwch a DOUG JONES, BRaN EIFION, WAUNFAWR
Ffon: (01286) 650363 (0797) 0318996 (symudol)

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
9

PENISARWAUN
Mrs Ann Evans, Sycharth. Ffan: (01286) 872407
Camera yn ngofa! Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. Ffon: 677263
YR YSGOL GYNRADD. Treuliodd
Miss Catrin Jones 0 Lanrug, sy'n
fyfyrwraig blwyddyn gyntaf B.Add
ym Mhrifysgol Bangor, ychydig 0
wythnosau
ymarfer dysgu gyda
BI. 4. Gobeithio
ei bod wedi
mwynhau ei hun a dvrnurur pob
IIwyddiant iddi ar ei chwrs.
Mal 18fed daeth Nesta Griffiths
gem 'Cwis I' i'r ysgol a bu'n dangos
i BI. 3 a 5 sut i'w defnyddio. Y mae'r
TASA drosodd i CA 1 a CA2 ac I
ddathlu cafwyd teisen go arbennig
a bu plant CA2 yn plannu hadau a
phlanhigion yn yr ardd tach.
Dathlwyd pen-blwydd go arbennig
i un o'r
staff
gweinyddol.
Cyfansoddwyd can gan y plant a
pherfforrniwvd hi amser ernie gyda'r
plant wedi eu gwisgo tel staff yr
ysgol. Oedd, roedd hwyl a sbri wrth
ddathlu pen-blwydd Anti Gwendal
URDD
ADRAN
BENTREF.
Cynhaliwyd cyngerdd yn y Neuadd
Gymuned
nos lau, Mai 21 am.
Cafwyd eitemau gan y plant fu'n
cvstadlu yn yr Eisteddfodau Cylch a
Sir. Diolchir i bawb a gyfrannodd at
lwvddrant y noson.
DIOLCH. Dymuna Gwenda Jones,
11 Brvnnnon ddiolch i'w theulu,
cvrndoqron a ffrtndiau'r ysgol am y
lIu cardiau a'r anrhegion ar achlysur
ei phen-blwydd arbennig.
Y mae Richard Williams,
20
Bryntirion wedi dathlu pen-blwydd
go arbennig hefyd a 'run yw ei
ddiolch yntau i'w deulu a'i ffrindiau.
Pob dymuniad da i'r ddau ohonoch.
YSGOL SUL BOSRA. Bydd y trip
eleni yn mynd i Southport gan fod
trip y IIynedd wedi bod yn un mor
IIwyddiannus. Trefnir y trip ar y cyd
ag Eglwys y Santes Helen, Sadwrn,
4 Gorffennaf.
Pns: oedolion £7;
plant nad ydynt yn aelodau o'r Ysgol
Sui £3.50. Enwau rhag blaen i
Elizabeth Jones, fton 872421 neu
Ann Paterson 872405.
CYMDEITHAS Y BEIBLAU. Cynhelir
y gwasanaethau eleni ym Mrynrefail,
ddydd Sui, 29 Mehefin,
gyda
chyfraniadau'r Ysgolion Sui am 2, a
Chymanfa Ganu am 6 Gwneir
casghad yn y ddwy oedfa tuag at
Gymdeithas y Beiblau. Tefnir bws a
cherr y rnanvlion ymhellach.
GWELLHAD. Da deall fod Dave
Paterson wedi cael atlddechrau
qwerthro wedi tnruaeth yn yr ysbyty
yn ddiweddar.

a

POB LWC. Ydi, mae tywydd yr
arholiadau wedi eyrraedd! Oymunir
pob Ilwyddiant I bob un ohonoeh
sy'n sefyll yr amrywiol arhohadau.
Bydd hwyl ar y dathlu wedi'r gwaith
caled.
EGLWYS SANTES HELEN
Ymweliad
Birrnmqnem: Ar ddydd
Gwener, 1 Mai, bu saith 0 blwyfolion
yr eglwys draw i Eglwys St. Pedr,
Tile Cross, Birmingham i fod yn rhan
0 wasanaeth
gosod a sefydlu y
Parchg Brian Castle, cyn-Ficer
Eglwys St lago Leiaf yn Bethnal
Green, Llundam I'W ofalaeth newydd
yn Tile Cross. Mae'r Parehg Brian
Castle yn ymwelydd cyson a'r plwyf
gan fod ei gartref
yn Hafan,
Penisarwaun. Diolch i'r Warden, Mr
Selwyn Griffith, am ddrertic'r bws
mini.
Gwyl Gorawl Ervri: Cynhaliwyd yr
Wyl Gorawl eleni ar ddydd Sui, 17
Mal. Cafwyd cyfarfod ar gyfer plant
a phobl ifanc yr Ysgolion Sui yn
Eglwys y Santes Fair, Y Felinhell.
Enillodd nifer dda o'r plant IIeiaf
dystysgrif
a chanmoliaeth
am
ddysgu ar lafar waith o'r Maes Llafur
a daeth Eurig Roberts, Arwel, yn
fuddugol
yn y gystadleuaeth
ysgrifenedig
I ddisgyblion
ym
mlynyddoedd 9 a 10 gan enrull iddo'i
hun Gwpan Coffa yr Otfemad Alun
Jones. Enillodd ei frawd, Huw Tegid,
gwpan hefyd am wneud lIyfryn ar
gyfer disqvbhon oed ysgol cynradd
ar hanes Solomon. Diolch yn fawr i'r
athrawon Ysgol Sui, Mrs Jennifer
Hughes a Mrs Louise Evans am eu
gwaith da efo'r plant. Llongyfarchidau i bawb a fu'n IIwyddiannus.
Y Pentecost: Erbyn i'r rhifyn hwn
ymddangos bydd Gwyl y Pentecost
wedi bod a nrnnau fel eglwys wedi
cae I em cvfeillion o'n gefeill-blwyf
yng Nghemaes, Mon, draw atom I
wasanaeth arbennig o'r Gosber.
Diolch i'r aelodau am ddarparu paned
a lIuniaeth ysgafn flasus fel arfer.
Dydd Gweddi a Rhodd: Cynhelir elem
ddydd SUi, 14 Mehefin.
Bydd
gwasanaeth o'r Cvrnun Bendigaid fel
arfer am 10,30 a.m. ac yna
gwasanaeth y Gosber am 4.00 p.m.
Y pregethwr
gwadd
fydd
y
Parchedig Eric Roberts, Rherthor
Plwyf Llanllvfru.
Trip i Lincoln ac Efrog - 10-13 Awst
1998: Mae' r Parchg Tegid Roberts
wedi trefnu trip i'r plwyfolion
I

a

Petti dewnsio gwerin

yr Urdd a iu'n perfformio
Neuadd Gymuned.

Lincoln ac Efrog yn yr wythnos ar 01
yr Eisteddfod Genedlaethol
Erys
rhyw hanner dwsin 0 seddau ar y
bws.
Os oes diddordeb
yna
cysylltwch
rhag blaen i gael
manyhon pellach.
PWYLLGOR NEUADD. Tynnwyd
Clwb Cant mis Mal a'r erullwvr oedd
1, Rhian Roberts, Pen-y-groes; 2,
Alwyn Williams, Pen y Gaer; 3,
,-,-...
:.-.'~

, "'

I· " ~ ,

yn y cyngerdd

yn y

Dorothy Lamb, 2 Bryn Eglwys.
Gweithgaredd mrs Mehefin tydd
Tanh Gerdded Noddedig yng ngofal
Leslie Larsen. Croeso i unrhyw un
ymuno
ni i gerdded ein IIwybrau
cyhoeddus
I'W cadw
ar agor.
Byddwn yn cychwyn 0 fuarth yr
ysgol Gymuned am 6 or gloch, nos
Wener, 19 Mehefin. Bydd paned yn
y Neuadd wedir dalth.

a

SLIM CHWIM MEWN DIM!
heb Iwgu na chwysu
Cael gwared o'r bloneg a'r bol
Yn lIesol natruiol, di-iol

jCREDWCH!
HOLWCHI
ffonlwch (01286) 830609
- ....-ENEUWCH SLIM CHWIM MEWN DIMI

Gwasanaeth Trylwyr
gan y bobl
Gwasanaeth Personol Cyfeillgar i CHWI
Y Gwasanaeth Technegol Gorau
ri'ch CAR. Cystal a
AA
Gwasanaeth Prif Ddeliwr
Felly, pa gar bynnag ydych
CHWI yn ei yrru,
o Audi i Zastava

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

•

ens
Ffon: (01286) 870202 a 870272

TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU
GWASANAETH TACSI
10

BYSIAU ARF N
LLANRUG

(Eric Morris)
Ftcn: (01286) 675175 a 677858

Holi Mr Eifion Jones, prifathro
Ysgol Brynrefail

newydd

Erbyn hyn mae Mr Eifion Jones,
prifathro Ysgol Brynrefail, wedi
bod wrth ei waith yn yr Ysgol am
dymor a hanner. Ac yntau wedi
cael amser i ymgarucfu nol yn ei
hen ysgol bu'r Eco yn ci holi ac
yn cael rhywfaint o'i hanes.
Un 0 blant yr ardal yw Mr
Eifion Jones wrth gwrs, wedi'i
fagu yn Nciniolen. Derbyniodd
ei addysg gynradd yn Y sgol
Gwaun
Gynfi ac yna bu'n
ddisgybl yn Ysgol Brynrefail 0 fis
Medi 1972 hyd Orffennaf 1979.
Oddi
yno aeth i Brifysgol
Loughborough, ond wedi chwe
wythnos
yn y fan honno
penderfynodd
drosglwyddo
i
Goleg y Brifysgol ym Mangor 1
astudio Mathemateg a Phiseg.
Wedi ewblhau ei gwrs gradd,
dilynodd gwrs ymarfer dysgu ym
Mangor.
Ar ddiwedd y cwrs
hwnnw cafodd swydd ym mis
Medi 1983 yn Ysgol Dyffryn

gyrfa yn y maes hwnnw wedi'r
cwbJ. Dyna pam y penderfynodd
syrnud i Fanger a gosod ei fryd
ar yrfa fel athro. Roedd hwn yn
benderfyniad mawr ar y pryd, yn
fwy felly 0 gofio ei ddiddordeb
mewn
chwaraeon, gan fod
arbcnigedd
ac
enw
da
Loughborough
ym
maes
chwaraeon wedi bod yn aryniad
ychwanegol wrth fentro yno yn y
lle cyntaf. Ond bu Eifion Jones
yn Loughborough yn ddigon hir
i sylwi ar un <.,'j gydfyfyrwyr yn
ymarfer ar y trac athletau - gWr
ifanc o'r enw Sebastian
Coe
ddaeth
yn ddiweddarach
yn
bencampwr
Olympaidd
wrth
gwrs.
Mae'r prifathro newydd yn
falch 0 gael dod yn 01 i Ysgol
Brynrefail. Mae'n ddiolchgar am
y croeso a'r dymuniadau
da a
esrynnwyd
iddo o'r dechrau.
Teimla bod ei adnabyddiacth o'r
Conwy, Llanrwst,
lIe bu 'n ardal a'i phobl 0 fantais mawr
gwneud
ei ymarfer dysgu y iddo yn ei swydd newydd. Mae
dalgylch
yr Ysgol yn gwbl
flwyddyn cynt. Bu yno am bum
mlynedd cyn symud ym mis gyfarwydd iddo wrth gwrs, a'i
adnabyddiaeth
0 gefndir
a
Medi
1988 i Ysgol Gyfun
gwreiddiau'r fro yn help mawr
Llangefni yn bennaeth yr adran
iddo wrth gychwyn ei waith. Mae
Fathemateg. Wedl pum mlynedd
arall,
eafodd
e i benodi 'n Eifion Jones vn bel-droediwr
ddirprwy-brifathro
Ysgol S)7r profiadol ac mae ei gysylltiad a'r
Thomas Jones, Amlwch ym mis timau Ileal yn Llanberis ac, yn
fwy diweddar, yn Neiniolen wedi
Medi 1992. Ac ym mis Ionawr
1998 dechreuodd ar ei waith yn sicrhau iddo gysylltiad clos a'r fro
diwethaf
brifa thro ei hen ysgol ym a ym gydol y blynyddoedd
yma. Erbyn hyn mae ef yn
Mrynrefail.
Wrth adael Ysgol Brynrefail yn argyhoeddedig bod hynny hefyd
1979 ychydig a fcddyliai Eifion
o fantais iddo yn ei swydd
Jones y byddai yn dychwelyd yno newydd gan fod y disgyblion yn
gallu uniaethu ag ef fel person yn
yn brifa thro cyn pen ugain
hytrach na'i weld yn unig fel
mlynedd. Ei fwriad ar y pryd
prifathro.
oedd
bod
yn beiriannydd
Go brin y byddai' r rhai fu 'n
cemegol neu beiriannydd suful.
Roedd
wedi ei dderbyn
i gwylio Eifion Jones ar y cae pelBrifysgol Loughborough i ddilyn
droed dros y blynyddoedd yn
cwrs felly. Wedi gadael ysgol cytuno a'i ddisgrifiad ef ohono'i
treuliodd gyfnod 0 dri mis yn hun fel, 'chwaraewr heb fawr 0
ddawn ond digon 0 ymdrech'.
gweithio ar Gynllun Trydan
Wedi cychwyn
gyda chlwb
Dinorwig
gyda
ehwmni
Thyssens, y cwmni ocdd yn Llanberis, bu'n chwarae dros
Bangor,
Rhyl,
gyfrifol am dyllu'r siafft fawr Gaernarfon,
Conwy
a Phorthmadog
cyn
trwy grombil y mynydd. Roedd
y profiad hwnnw ynghyd a chwta symud nol i Lanberis ac yna
chwe wythnos o'r cwrs yn adref i Ddeiniolen, Chwaraeodd
Loughboroughyn
ddigon
i'w i dim dan 18 oed Cymru a hefyd
i dimau Prifysgolion Cymru a
argyhoeddi nad oedd am ddilyn

CR.ONFA GOFFA
R.. H. O'VVEN
Gwahoddir ceisiadau am grantiau a benthyciadau
o'r Gronfa uchod.
Ceir manylion a'r amodau drwy anfon amlen gyda
stamp a chyfeiriad arno j'r Ysgrifennydd:

JOHN H. HUGHES
TAN Y CLOGWYN, LLANBERIS
GWYNEDD LL55 4LF

Ffon: (01286) 871562
Y Ceisiadau j gyrraedd yr Ysgrifennydd erbyn 31 AWST 1998.
Ni ystyrir unrhyw gais a ddaw i law ar 61 y dyddiad cau penodedig.
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1.------ ....

osodwyd yn y sector cynradd.
Phrydain. Bu 'n hyfforddi timau
dan 15 y Gogledd a Chymru, a Mae hefyd yn falch 0 gydnabod
bu yn yr Unol Daleithiau
yn mai un 0 lwyddiannau mawr y
blynyddoedd
diwcthaf
ym
hyfforddi ieuenctid ar bedwar
Mrynrcfail fu'r cynnydd a wnacd
achlysur.
Mae'n
awyddus
iawn
i o ran darparu addysg fodcm 0
uchel
iawn
i'r
gydnabod
y cymorth
ar ansawdd
disgyblion, a hynny yn glod
cyfleoedd a gafodd yn yr ysgolion
y bu ynddynt. Dywed iddo gael mawr i staff yr ysgol. Y nod yn
arweiniad
gwerthfawr
a awr yw adeiladu ar y sylfeini
eadam a osodwyd yn ddiweddar.
ehefnogaeth yn y tair ysgol. Tra
Mae'r prifathro yn cydnabod ei
yn Amlweh cafodd brofiad hefyd
fod yn cdrych ar yr ysgol 0
o fod yn aelod 0 dim 0 arolygwyr
safbwynt rhiant hefyd. Mac ei
ysgolion gyda chwmni Cynnal,
feibion, Gareth sy'n 10 oed, a
sy'n rhan 0 awdurdodau addysg
Gwynedd a Mon. Yn y swydd
Sion sy'n 7 oed, yn ddisgyblion
honno bu'n ymweld ag ysgolion
yn Ysgol Gynradd Llanrug ar
fel aelod o'r tim oedd yn arolygu
hyn 0 bryd, a gWyr eu tad mai
eu gwaith. 0 gael y cyfle a'r
rhan o'i gyfrifoldeb
ef fydd
gefnogaeth
ei hunan
mae'n
gwncud yn siwr y bydd Ysgol
ymwybodol 0 bwysigrwydd bod
Brynrefail yn parhau i adeiladu
yn rhan 0 dim 0 fewn ysgol, ae
ar y sylfeini addysgol cadam a
osodwyd yn ysgolion cynradd y
o roi cyfle i bob aelod o'r tim
wneud ei gyfraniad yng ngwaith
dalgylch cr mwyn cynnig yr
yr ysgol, Dywed ci fod yn hoffi
addysg orau posibl iddynt hwy
trefn 0 fewn yr ysgol, ac mae'n
au
tebyg
yn
ysro d
y
pwysJeisio bod disgyblaeth, a blynyddocdd sy'n dod.
hunan-ddisgyblaeth
yn fwy
Y ng nghanol yr holl son am
arbennig, yn allweddol i ffyniant
gynnydd a llwyddiant ym myd
yr ysgol a'r disgyblion. Mae'n
addysg y dyddiau hyn roedd yn
chwa 0 awel iach i glywed Mr
mynnu mai, 'parch yw'r gair
mawr)' a hynny'n golygu parch
Eifion Jones yn cyfeirio at y ffaith
at eraill, parch at eiddo a pharch
fod staff yr ysgol yn ymffrostio yn
at hunan. Dyna'r egwyddonon
llwyddiant unigolion yn hytrach
fydd yn cael eu cyflwyno i 'r
na siarad yn nhermau canrannau
disgyblion yn y gobaith o'u cael
a chynghreiriau perfformiad, ac
i barchu
nid yn unig
eu
yn y blaen. Y disgyblion unigol
eyfoedion a'u hathrawon
ond
a'u lles a 'u datblygiad
a'u
llwyddiant sy'n bwysig.
hefyd eu cymunedau a'u cenedl
Nid yw'n rhy hwyr, gobeithio,
a'u byd.
Erbyn hyn mae wedi cael ei i ni ddymuino'n dda i Mr Eifion
drdaed dana ym Mrynrefail ac Jones yn ei swydd newydd.
mae'n falch 0 weld bod llawer 0 Diolch iddo hefyd am adfer y
traddodiad 0 anfon newyddion
nodweddion
yr Ysgol yr un
heddiw ag oeddcn nhw phan
yr ysgol i'r &0. Rydym yn falch
oedd yma'n ddisgybl. Mae'n
o roi sylw i'r ysgol gan wybod
hefyd y gall hynny fod yn ffordd
para 'n ysgol gartrefol,
glos,
o ennyn diddorcleb cenhedlaeth
gydag ymdeimlad cryf 0 berthyn
newydd
0
ddarllenwyr
a
i gymdeithas yr ysgol. Mae'n
chyfranwyr yn }' papur hwn a'i
falch hefyd 0 weld bod yr ysgol
gynnwys.
yn parhau i ddiogelu'r Gyrnraeg
yn iaith narunol y disgyblion. Er
bod llawer 0 deuluoedd
diPob dymuniad da
Gymraeg wedi ymgartrefu yn y
oddi wrth yr Eco
fro dros y blynyddoedd,
mac
j'r holl ddisgyblion
95% o'r disgyblion yn rhugl eu
Cymraeg. Mae llawer o'r clod
sy' n gadael yr ysgol
am hyn i'w briodoli i waith yr
eleni
ysgolion
eynradd,
a gwel y
ac j'r rhai
prifa thro newydd mai rhan o'r
sialens
sy'n ei wynebu
yw
sy'n sefyll arholiadau
adeiladu ar y sylfeini cadarn a

NEWYDDION YSGOL BRYNREFAIL
Mae'r ryrnor braf a gawsom yn
ddiweddar yn brawf bod rymor yr
arholiadau
wedi
cyrraeddl
Dyrnunidau
gorau
i'r llu 0
ddisgyblion fydd yn chwysu drwu eu
arholiadau TGAU a Lefel A.
Soniwyd eisoes am lwyddiant
Bcthan Williams yn ennill Cadair
Eisteddfod yr Ysgol. Aeth ymlaen i
gystadlu yo EIsteddfod Genedlaethol
yr Urdd yo
ac Eifionydd.
Enillodd
y drydedd
wobr yng
nghysradleuaeth y gerdd ddychanol.
Uongyfarchiadau
iddi,
Ddechrau'r
mis
bu
Kelly
Williams, Zoe Pritchard,
Rhian
Roberts a Catrin Stokes draw yng
Ngorsaf Dan Caernarfon. Roeddent
yn cynrychioli'r Ysgol yn }' Cwis
Diogelwch
Tan a drefrur yn
fiynyddol gan y Frigad Dan. Yn
anffodus ni allodd pumed aelod )'
tim, Steven Williams,
fod yn
bresennol gan ei fod wedi cael anaf

Urn

Mabolgal~lpau'rUrdd

wrth chwarae pel-droed.
Wedi
ymdrech 'ymfflamychol' cipiwyd y
drydedd wobr.

*

*

Ddydd Mawrth, Ebrill 27, cafodd
disgyblion Blwyddyn 7 gyfle I fynd
i weld Cwmni Blue Silver yn
perfforrnio 'Y PIa Du' yn neuadd
Ysgol Brynrcfail. Uwyddodd
y
cwmrn I gyflwyno'r hanes yn fywiog
a diddorol.
Cafwyd sawl golygfa yn dangos fel
yr cffeithiodd y Pla Du ar deuluoedd
ac roedd y perfformiad yn IJwyddo
i wneud i ni sylweddoli pa mor
ddifrifol oedd y sefyllfa. Eto, er mor
ddifrifol oedd y pwnc, roedd rhai
rhannau ysgafn hefyd.
Rydw i'n meddwl ei fod yn syniad
da iawn i ddysgu hanes inni mewn
ffordd ddramatig. Edrychaf ymlaen
i weld perfforrniad nesaf y cwmni.
GERAIN'r IWAN 71

Y 'he; tu'n cvntvchloli'r

ysgol ym Mabolgampau"

Urad,

•

TIm Rygbi Merched
Gym-shild. Styds. Brwdfrydedd.
Roedden ni'n barod i herio genod y
Baja yn y gem hrr-ddisgwyliedig 0
RYGBI.
Gwisgodd
y pymtheg
ohonom ein crysau glas newydd gyda
logo 'Ffenestri Celtic') ein noddwyr,
mewn llythrennau bras ar y fresr.
Cyn pen dim, cyn inni gael cyfle i
sylweddoli - roeddern ar y cae yn
syllu ar em ccwri 0 wrthwynebwyr,
sef ein gelynion pennaf am yr awr
nesaf.
Tiwniodd ein clustiau i don gron
ein cefnogwyr a'n hyfforddwyr ...
'C'mon
Bryrefsl Taclwch
nhw
genod! Pasiwch y bel! Gwylia
hi! ... BANG!
'D octor, dwr?
wr .... ,
Awr 0 wthio, taclo a phasio egniol
gan y dau dim.
Cais ar 01 cais , . . i Ysgol y
Berwyn!
Anaf ar 61 anaf.
. 1 Ysgol
Brynrefail!
Ar ddiwedd y gem cerddodd
pyrntheg 0 goesau cleisiog oddi ar y
cae a phawb yn ddistaw bach yn
nyrsio eu balchder clwyfcdig. Beth
yw'r ots os rnai 48-0 oedd y
canlyniad i'r awr 0 wthio, taclo a
phasio - yn sicr nid oedd yn
adlewyrchiad 0 berfforrniad medrus
y tim. Hyd yn oed pan oedd tensiwn
ar ei uchaf llwyddasom
i
gydweithio gyda'n gilydd. Edrychwn
ymlaen
i groesawu'r
Bala i'n
tiriogaeth ein hunain, hwyrach y daw
awyr iach Eryri a rhywfaint 0 lwc
.

Disgyblion y pumed dosbarth yn dathlu diwrnod ole'r tvmor.

Potivvrs

0

Fri

.I

innu

LlJ1'\O~ W1ILlA\1S (ar ran y tim)

gurwyd
l.lantairpwll
a Bangor.
Cvnhalrwvd
y
ffelnal
yng
Nghaernarfon ae fe gyflwynwyd y
tlysau gan Mathew Stevens, y
chwaraewr
proffesiynol
0
Gaertvrddm. Aelodau'r tim yw
Rheon Parry, Gwion Iwan, Robin
Gardiner, Mathew Roberts, Iwan
Pritchard a Gavin Jones. Nid oedd
Daniel Fletcher ar gael pan dynnwyd
y lIun

YR

JONES
PLYMAR A
PHEIRIANNYDD
GWRESOGI
Cynnal boileri nwy,
olew, tanwydd solat
a thredio peipiau

44 Glanffynnon

LLANRtJG
Caernarfon

673513

Bu bron i dim snwcer dan 17 llanrug
fod yn bencampwyr
Gwynedd.
Collasant 0 beda.r ffrarn i dair mewn

gAm hynod
0 gl6s
yn erbyn
Brynsieneyn yn ffeinal y gystadleuaeth. 1 gyrraedd y ffemal fe-

CERBYDAU CLASUROL YR WYDDfA
Cyrhaeddwch mewn steil mewn cerbyd Rolls Royce
ar gyfer priodasau, penblwyddi
ac achlysuron arbennig eraill

Dylan Griffith, Tros-y-Waen, Penisarwaun

rfan: (01286) 871833

GWYNANT
PIERCE
Cynyrchion Coed:Gatiau, Ffensus ac ati
am brisiau cystadleuol
Uned 1, Fferm Bryn Afon

LLANRUG
ffon: (01286) 650349
(0589) 899901
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BETHEL
Geraint Elis, Cilgeran. Ffon: (01248) 670726
Camera yn ngotal Richard LI. Jones, 5 Y Dd61. Ffon: (0'248) 670"5
DIOLCH. Dymuna teulu y ddlweddar
Mrs Mary Grace Williams, Llain-yrardd ddiolch
i'w perthnasau,
cymdogion
a ffrindiau
am bob
arwydd
0
gydymdeimlad
a
eharedigrwydd vn eu profedigaeth
ddiweddar.
Diolch hetyd am y
rhoddion
ariannol
0 £450
a
drosglwyddwyd
i gronfa ymchwil
eryd-eymalau. Diolch arbennig i'w
ffrindiau a fu mor ffyddlon iddl, ac
i holl staff Cartref Pengwaith,
Llanberis.
Dymuna
Mrs Sheila Roberts
ddiolch 0 galon i staff, plant a rhieni
Ysgol
Bethel
am
y
rhodd
anrhydeddus a'r dymuniadau du ar
achlysur
el
ymddeoliad
yn
ddrweddar. Hoffai hefyd ddiolch yn
fawr am y cyfarfod arbennig a
drefnwyd yn yr Ysgol i 9yflwyno'r
anrhegion iddi.
CYDYMDEIMLO. Ddydd Sadwrn,
Mai 16, wedi cystudd blin, bu farw
Dafydd Williams, Bro Rhos. Estynnlr
pob eydymdeimlad i Mona, Medwen,
Dylan
a'r
teulu
011 yn eu
pro fed igaeth.
NOSON GOFF!. Nos lau, Mai 14,
eynhaliwyd noson goffi yn festri
Cysegr er budd y capel a Chymorth
Cristnogol. Gwnaed elw 0 £ 190 ac
fe'i rhennir yn gyfartal rhwng Y
Cysegr a Chymorth
Cristnogol.
Dioleh i bawb am eu eefnogaeth i'r
noson ae i'r ehwiorydd am wneud y
trefniadau.
CLWB 200 Y NEUADD. Enillwyr mis
Ebrill oedd £20: Katherine Jones, Y
Dd61wen (21 J; £10: Olwen Jones, 5
Stad Eryri (81); £5yrun: Cerl Evans,

Parciau Rhos (194); Wyn Morris,
Faehell (136); Gwyndaf Jones, Ty
Gwyn (203); John Williams, Tyddyn
Difyr (104); Huw Davies, Ponciau,
tlanqefru (123); Huw Williams, Cefn
Gwyn (69); Eryl Roberts, Bryn
Rhedyn (67); Dafydd Jones, 10 Tany-buarth (107).
Y GYMDEITHAS LENYDDOL. Nos
Fawrth, Mai 19, daeth tymor y
Gymdeithas i ben gyda thaith ddirgel
a chinio. Ar noson hyfryd eafwyd
siwrnai ddifyr i Fon gyda phryd
blasus yng Ngwesty Lastra Farm,
Amlweh. Diolchwyd i bawb am eu
eefnogaeth
i weithgaredd
y
Gymdeithas
ae yn arbennig
i
Goronwy Jones am drefnu'r nos on
gan y Ilywydd, Llinos Williams.
CYDYMDEIMLO. Cydymdeimlwn ag
Anwen Jones, Bro Dawel, Stad
Rhos-Ian yn ei phrofedigaeth 0 golli
ei mam, Mrs Alwena Williams.
Cartref Melys, 1 Ffordd Glanffynnon,
Llanrug yn ddisymwth.
MERCHED Y WAWR. Treuliwyd
oyfarfod mis Mai yng nghwmni
Edwina Morris, Treflys gyda help
lIaw gan Ann LeWISa Sharon Quinn,
yn arddangos gosod blodau. Yna
cafodd yr aelodau i gyd gyfle i wneud
gosodiad bychan 0 flodau. Cawsom
noson
9artrefol
a mynegwyd
diolehiadau
gan Eirlys Sharpe.
Darparwyd y te gan Deilwen Hughes
a Gwyneth Williams, ae enillwyd y
raffl gan Gwyneth Jones.
Llongyfarchwyd Gwyneth Price a
Margaret
Williams ar ddod yn
neiniau,
a da oed gweld
yr
ysgrifenyddes,
June Owen, wedi

Pwyllgor Merched y Wawr 1998-99.
gwella. Dymunwyd adferiad buan i
Arfon, gwr Sian Hughes, yn dllyn
dam wain.
Darllenodd
Deilwen
Hughes Iythyr a oedd wed I ei
dderbyn
gan Megan Roberts,
Llywydd y Rhanbarth, yn drolch am
gyfraniad y Cor i'r noson wenn. Bydd
Glenys Grifith ae Eirlys Williams yn
derbyn cacennau nos Wener, 5
Mehefin, tuag at fore cotti'r Pwyllgor
Anabl fydd yn cael ei gynnal yng
Nghaernarfon
fore Sadwrn,
6
Mehefin.
Cynhelir
noson
gan
bwyllgor Celf a Chrefft yn yr Aelwyd
yng Nghaernarfon ar nos Fercher, 17
Mehefin. Bydd aelodau'r gangen yn
easglu tuag at Apel y Galon yn ystod
mis Mehefin.
Diolchodd
y Llywydd,
Rita
Dauneey Wilhams, i bawb oedd wedi
cefnogi'r
cyfarfodydd
ar hyd y
flwyddyn, gan fynegi dioleh arbennig
i June yr ysgrifenyddes a Nan y
drysoryddes. Dymunodd yn dda i'r
pwyllgor
ar gyfer 1998/89
Llywydd: Anne Elis; Is-Iywydd: Ann
Lewis; Ysgrifennydd:
Margaret
Rees; Is-ysgrifennydd:
Sharon
Quinn;
Trysorydd:
Margaret
Williams;
Is-drysorydd:
Edwina
MorriS. Pwyllgor: Deilwen Hughes,
Sheila Roberts, Nora Parry, Gwyneth
Jones, Enid Williams, June Owen.
Bydd y tymor yn 90rffen gydag
ymweliad
Bowlio
Deg yn
Llandudno ae yna pryd 0 twyd mewn
gwesty ym Moehdre ar nos Feroher,
10 Mehefin.
TRIP Y CYSEGR. Eleru bydd tnp yr
Ysgol Sui yn mynd i'r Rhyl ddydd
Sadwrn, 4 Gorffennaf. Fe anfonir
manylion i aelodau'r Ysgol Sui maes
o law ond os oes rhywun arall
diddordeb mewn dod hefo'r trip
dylent gysylltu ag un 0 athrawon yr
Ysgol Sui.

a

COFIO. yn rhifyn 3 Ebrill o'r Goleuad
eyhoeddwyd eerdd 0 waith Dafydd
Islwyn er cof am Mrs Sally Hughes,
Bro Rhos. Er na ofynnwyd
am
ganiatad Dafydd I'W ehynnwys yn yr
Eco rwy'n siwr y byddai'n fwy na
bodlon rhannu'r deyrnged he to
darllenwyr yr £co:

COFIO CYMDOG£S
Culach ers diwedd A wst
vw IIwybr y ffyddloniaid
o Fro Rhos i fyny i'r Cysegr.

o Sui i SuI
cyn dyfod y dyddiau blin
rhoddodd y da we/af 0'r ffyddloniaid
anrhydedd Ei Enw i'r Arglwydd
yng Nghysegr.

o ddydd

i ddydd ym Mro Rhos
heb siw na mtw
ymhlith et chymdogion
ni chollodd ei gafae/
ar deyrngarwch a ffydd/ondeb
i gyfiawnhau ei chred
e'! hysbrydo/ai i fynychu'r Cysegr.
A dyddiau gweithredu yr Efengy/
wrth etcb pwysau
yn dirwyn i ben
culhau mae'r I/wybr
o Fro Rhos i'r Cysegr.
PLYGU'R ECO. Tro Bethel ydl plygu'r
Eco y tro nesaf. Gobeithio y eeir criw
go dda eto i'r Neuadd, nos lau, 2
Gorffennaf, i helpu gyda'r gwaith.

a

Rhai o'r caw a ddaeth i'r noson goffl yn y Cysegr.

Pa un o'r
rhaln
sydd
bwysicaf?
YSWIRIO EICH TV (i arbed
coiled i chi);
YSWIRIO EICH CAR (i arbed
coiled i chi); neu
YSWIRIO EtCH 8YWYD (I
arbed coiled i'ch teulu)
Cysylttwch I'r isod I weld mor
rhad yw cost yswirlant gyda CDH
Andre IBethel/llanberfs)
Bryn (MOn)
Euryn (Caernarlon a', cylch)
John Eifion (Ponisarwaun)

CDH

Ymgynghorwyr Ariannol
Annlbynnol Ueof (Hfydlwyd 1974)

Ff6n: (01248) 355055

DAFYDD

OWE
TRYDANWR
Pob math
o waith trydanol
a Larwmau Lladron

tf2.:;
- ELLIS
\: ,- -,~f
.x -

Cefnogwch
•
eln
Hysbysebwyr
VVVN

#\ft~SlOP Y BARBWR, CAERNARFON . . .

-0. • Rwan wedi ailagor yn VR HEN FARCHNAD,

:_-~=
J:J--= •
t

-~

678963

STRYD Y PLAS, CAERNARFON
Hefyd yn galw yn eich cartref
• Ffoniwch am apwyntiad

(GARTREF)

0411 457215

(SYMUDOL)

GARTH MAELOG
PET CENTRE AND GROOMING SALON

Aelod o'r
A~YED

COHTRACTOfI

I I Rhes Faenol
LLANBERIS
Ffon: (01286) 871680

Bwyd ac anghenion
Anifeiliaid anwes bychan
Pysgod dwr oer
Offer pysgota

Molchi, cribo a chlipio
cwn a chathod

o bob math
gan arbenigwyr

STRve FAWR, LLANBERIS 870840
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Eisteddfod Dinorwig

DINORWIG
Miss Marian Jones, Minallt, 7 Bro Elidir, Dinorwig. 870292
YN YR YSBYTY. Anfonwn ein cotton
at Mrs Betty Peris Roberts, 11 Mae
Eilian sydd ar hyn 0 bryd yn Y sbyty
Glan Clwyd wedl iddt dderbyn
tlawdnnraeth. Da yw deall ei bod yn
gwella 0 ddydd i ddydd a gobeithlo
y cawn ei gweld adref yn reit fuan.
Da clywed hefyd fod Manon Clarke,
Foel Cottage wedi cael dod adref
erbyn hyn wedi tlawdnrnaeth yn
Ysbyty Gwynedd. Da yw deal! el bod
hithau'n gwella.
Goberthlo y bydd i'r ddwy gael
IIwyr iachad ac y cawn fwynhau eu
cwmni'n fuan iawn.
DIOLCH. Dymuna Manon Ebnllwen
Clarke, Foel Cottage ddiolch i bawb
am y caredigrwydd a ddangoswyd
tuag an tra yn cael IIawdnniaeth yn
Ysbyty Gwynedd Dioleh arbennig
i'w ffrind pennaf, Sophia, ac 1 staf
Ward Minffordd. Diolch yn fawr I
bawb.
Dymuna
Cledwyn,
Rhian a
Berwyn, priod a phlant y ddlweddar
Jean Griffiths,
Ystum Iwerddon,
Llangristiolus ddrolch i bawb am y

rhoddion anannot

0

[1,300

a

gasglwyd er cof am Jean. Diolch am
bob caredigrwydd sydd wedi bod 0
gymorth iddynt fel teulu yn eu galar
a'u hlraeth. Dloleh i bawb.
CYMANFAOEDD.
Cynhaliwyd
Cymanfa Dosbarth Padarn (M.C.) yn
Rhiwlas ar Sui, 1 Mai. Arwelnydd y
prynhawn
oedd Mr Humphrey
Jones, Rhiwlas ae arwelnydd y nos
oedd Mr Goronwy Jones, Cysegr. Fe
ddaeth plant yr Ysgol Sui yma yn
Ninorwig i gyd i'r dosbarth cyntaf.
sef: dan 4 oed: Mared Mererid
Morris; dan 5: Gwenno Morris; dan
8: Eltn Ann Morns a Sioned Mair
Phillips, dan 10: Rhlan Wyn Morris
a Donna Louise Phillips; dan 12: Ceri
Bryn Morris; oedolion: Mrs Betty
Peris Roberts a Miss Marian Jones.
Llongyfarchiadau I chwi'r plant a
daliwch atl
Cynhaliwyd
Cymanfa
y
Bedyddwyr hefyd ar y Sui cyntaf 0
Fai ym Mhen-y-groes
a dyma

enwau'r rhar a Iwyddodd j ennill
seren aur ar eu tystysgritau yn yr
arhollad lIatar: Dafydd, Manon a
Bleddyn Clarke, Gwrlvrn, Gryffydd a
Megan Jones, Einon ac Elen Morns.
Da iawn chi blant. Diolch I'r rhai a
roes o'u hamser i'w dysgu.
Cymerodd Helen Corless ran hefyd
mewn Gwasanaeth leuenctid yng
Nghymanfa Arfon.
OEDFA UNDEBOL Ar Sui, 10 Mai,
bu aelodau Eglwys M.C. Dinorwig
ymuno ag aelodau Sardis, yn dilyn
marwolaeth sydyn y Dr Gwilvm
Arthur Jones, Penrhos, Bangor.
Anfonwn ern cydymdeimlad IIwyraf
fel eglwys i'w wraig a'i blant yn eu
galar a' u hiraeth. Coiled na fydd
modd ei lIenwi. Diolchwn am gael el
adnabod a gwrando ar ei genadwrt.
MARWOLAETH.
Syfrandwyd
aelodau Sardis a' r ardal pan ddaeth
y newydd trist am farwolaeth John
Elwyn Thomas ddydd SuI, 19 Ebrill.
Er mai yn Rhydfadog, Demiolen yr
oedd yn byw ers rhai blynyddoedd
yr oedd yn dal i gael ei adnabod fel
John Bwlch Gwynt. Yr oedd y nifer
fawr a oedd yn bresennol yn Sardis
ddydd el angladd yn tystio i'r parch
at un a fu'n gyfalll ffyddlon i lawer.
Fel y dywedodd el weinidog, y
Parchg Olaf DaVies, yr oedd pobl ei
filltir sgwar wedi dod ynghyd I dalu'r
deyrnged
olaf
Iddo.
Er na
chaniataodd el lechyd iddo ddod (r
capel ers peth amser, am y capel y
byddai ei sgwrs ac yr oedd ganddo
feddwl
uchel
0' i swydd
fel
arw81nydd y gan yno. Canu oedd ei
bnf ddlddordeb
gwrando canu, a
ehanu ei hun. Rhoddodd wasanaeth
clodwlw I Sardis ac mae colli aelod
mor ymroddgar yn golled fawr.
Cydymdeimlwn ~'rplant a'r teulu i
gyd yn eu profedigaeth.
LLONGYFARCHIADAU mawr 1 Glyn
Tomos, mab Mrs Alice Thomas a'r
diweddar Hugh Thomas, 1 Bro Eltdir
ar ei ddwyedd·t'ad Rhian Eluned 0
Dalsarnau. Dymuniada~ gorau gan y
ddau deulu ar yr aehlysur hapus.

Wedi'r holl dreialon (gohirio oherwydd ':l tywydd garw) brafyw cael
dweud fod yr Eisteddfod wedi'i chynnal nos Fawrth, 28 Ebrill, a
hynny ar noson fendigedig 0 wanwyn. Roedd y Ganolfan yn 11a'W'n
ae fc fu llwyddiant mawr ar y cystadlu brwd. Y beirniaid elcni ocdd
- Llenyddiaeth: Y Prfardd Meirion Mclntyre Huws; Cerdd: Mr
Arwel Jones; Llefaru: Mrs Meira Turner; Coginio: Mrs Ann Dcarn;
Celf a Chrefft: Mr A. P. Dearn. Y Llywydd oedd Mr Glyn Tornos,
Cacrnarfon a diolchwn iddo am ei rodd anrhydeddus i gronfa'r
Eisteddfod. Arweiruwyd yr Eisteddfod gan Mr Evan Bryn Roberts
a Miss Jennifer Corless a Mrs Olwen Bryn Hughes oedd yn cyfeilio.
Dyrna'r canlyniadau:
G~'Al'fH

CARTREl;

Gorffen Lirnng: I, Alan \X'yn Roberts.
Brynsiencyn (Tan-y-fron gynt); 2, Mr.
Megan Morris, Minffurdd: 3, ,!'\firs Joyce
Jones. Llanrug (Tal-y-braich
gynr).
Llmell Goll. 1, .'\~ Margaret Cynf
Griffith, Cvnf House; 2. Miss Nellie
\'Xr~n [one .... Ty'n v Fawnog; ~, Mrs
Megan Morriv, Mmffordd.
Llunio
brawddeg allan II all: 1, I\\ISS Nellie \Xlyn
Jone .... Ty'n y Fawnog, 2, ".irs Joyce
Jane s. Llanrug; 3, J\1r Alan W)'Tl Roberts,
Bry nsicncyn. Parodi I, ~\rs Megan
Morns .• '\lntTordd: :::!, 'ir Alan \'('yn
Roberts, Brynsicncyn; , .~11<'!) Nclhe
\Xryn Iones, T~ 'n v Fawnog Straeon o'r
Chwarcl:
1, .\1.r Andrew
(,Mftllh,
.Fan-y-bwlch,
Cogimo
oedohon: I, Mrs Alwen
Jones, Llanrug (Cern Coch gynt); 2 •. \ir..
.\>1an3OGnffilh, Bryn Sardis; cydradd 3
Mrs Berry Pens Roberts, 11 Macs Eilian;
1\1.rs Alice Griffith, 'fan-y-b\vlch; 1\1n.
l'viargaret }'aulkcr, Fron DiDon. COginlO
- plant: • Catnn C"Jtiffilh. Bryn Sardi."
2, ;\1.annon Jones. Delnlolen: 3. Bonsli,
Deinlolcn.
Arlunlo dan 12' 1, Sioned ~1alr
l'hllltps, 12 ,11... 1acc; Ellan; 2, Rhian \'('yn
•\1.oms, Brynrcfail, 3. Ceri Bryn MorriS,
BI)·nrcfatl. Arlunlo dan 10: I, G\venno
.\\oms, T5' Capel ,\\ C , 2, Elin \X'yn
.'\.\urris. Bn'nrcfail; 3, Mannon Jones a
Bronwen, Dcinlolcn. Arlunio dan 5: 1,
GWllym GrtfIith~, Bronallr, 2, l\iared
j\1erend ;\torrlS, Br}'Tlrefail; 3, G\\'llym
(Iriffiths, Bronaill. (:elf a ChrefTl: IJ ;\irs
Marian Grlffith~, Bryn SardiS, 2 a 3, !vir
lulo Gnffith. Llanberis. Gwaith lIechcn:
I, !\.lrs Cend\ven \X.~llhams,Llanrug CTy
Capel gynt) G\\-aith coed: I, Mr EunV)'Tl
J'v\oms, Bangor (.'\1.inffordd gynt)

CYSTAD1AETHAC
LI.\'(.'YF.~1':
Adrodd:
Dan S. 1, Marcd Mererid Morns,
Brynrefail. Dan 7: I. Ffion Jones.
Dcrruclen , 2, Elin Ann
Morri s,
Brynrefail; 3, Gwenno I'.ioms, T)' Capel
Dan 9: I, Stoned Mair Phillips, 12 Maes
Eilian; 2, Rhian Wyn Morris, Brynrefail;
3, Mannon Jones, Deiruolen. Dan 12: I,
Donna Louise Phillips, 12 Maes Eihan.
Adrodd i ddysgv ..}'r· Alex (Dinorw ig)
Darllcn i ddysgwyr: J, Clodia White,
lslwyn. Sgcts: I, Nellie Wyn, Ahcc at
Andre w'; 2. Parri Ienme Vaughan.
Canu:
Dan 5: I. Mared Mererid Morris,
Brynrefail. Dan 7: 1, Gwcnno Morris, 1'5'
Capel .\1 C, 2. Elin Ann Morris,
Brynrefail. Dan Q. I, I\~annon Jones,
Deimolcn , 2, Rhian \X'yn Morris,
Brynrefail; 3, Stoned ,\1.alr Phillips a
Bronwen
Dan
12 Donna LOUise
Phillips, 12 Mats Eilian. Emyn dros 50:
I, Betty Peris Roberts, 1I ~1.acs EJlian
Deuav;d: I, l'e:llie Wyn Jones at Alice:
Griffith; 2, Evan Brvn Roberts a Bett'
!)eri.. Roberts; 3, O)\ven Bryn Hughes a
Betty PerlS Roberts 1)ed v.arawd 1,
J\iared. Elin, Rhin a (:crl ;\iorrls,
Brvnref:lll;
2. SardiS. UnG\\ld. J.. Bccn'.
.
Pens Roberts, 1 1 ~\aes E,llan; 2, CdIol
\'('ilhams, Pant Sardis. Cor: 1, Pani
SardiS.

Talv",)'d y diolchiadau gan Mis!-.
Marian
Jones,
trefnydd
yr
I!isrcddfod,
a char~m
ddiolch
unwalth
ero I'r cyfciliion
0
Ddciniolen am cin cefnogi. l)iolch
I lv\r Ieuan Williams am redcg b\vs
yn 61 ac ymlacn i'\V hcbrwng yn rhad
ac all1 ddlm - dlolch yn fa\,,,'r13""'0,
Ieuao.

a

""

AM OFFER TV A GARDD

• • •

ros

FORMAG

Dewis 0 yswiriant
yn rhoi gwerth
eich arian.

41A STRYD FAWR, LLANBERIS
Ffon: (01286) 872501

§
GWYNETH
ROBERTS
-§ 84 Stryd Fawr, Llanberis

-§
-~

:!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111111111l!:

§ Ffon: 870491

~§

Sara Ffres ==
Teisennau ==
Priodas, Bedydd ::
-5 ANRHEGION
=
Pen-blwydd ae ati ==
;;
~
Peis, Rholiau Sosej §
;;:
Pasteiod, Teisennau Hufen ==
==
Teisennau Plat, Torth Gyrains ae ati ::
-~
BECWS ERYRI §
-== CAFFI 'BWYTY ERYRI'
-==- TEGANAU, CARDIAU
== MEL YSION

§

Stryd Fawr, Llanberis 870491

~'IIIII'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'IIIIIIIIIIII'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~
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Cartref a Chynnwys
Teithio • Car
Anifail Anwes
Gwasanaeth Torri Lawr
Age Concern (Wales)
Enterprises Limited
Ffordd Santes Helen
Caernarfon
Gwynedd I.L55 2YD

01286 678310

,

WAUNFAWR

CAEATHRO

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

Clive James, Hafan. Bryn Gwna.
Ffon: (01286) 679501 (gwaith), 677438 (cartref)

Camera yn ngofal Heulwen Hughes, Argoed. FfOn: (01286) 650556
LLONGYFARCHIADAU
a phob
dymuniad da i Delyth Jones, Hatod
y Rhug, a Karlev Jones, Cvnefrn ar
ddathlu eu pen-blwydd yn un ar
huqam oed.
LLWYDDIANT CERDDOROL. Llongyfarchiadau i Wena Lyn, 5 Ael-ybryn ar Iwyddo yn yr arholiad piano,
gradd 1, gyda theilyngdod; ac i Ceri
Meredydd Wilhams, Stad Ty Hen ar
Iwyddo yn yr arholiad piano, gradd
2, gydcf theilyngdod.
CYDYMOEIMLO.
Anfonwn
ein
cvdvrnderrnlad
dwysaf
I Irene
Roberts,
Pant
Teg
yn
ei
phrofedigaeth 0 golli el thad.
Dymuna John, Irene, Rhys a
Rhodri ddiolch 0 galon am bob
arwydd
0
gydymdeimlad
a
ddangoswyd
tuag atynt yn eu
profedigaeth dnst 0 golh tad a thard
annwyl ym Mhenllyn.
Cvdvrndeirnlwn
Mr Gwilvm
Hughes,
Bryn
Pens
yn
el
brofedigaeth 0 golll ei frawd.
Cydymdeimlwn hefyd a Phil Lowe,
Gwylfa yn ei brofedigaeth 0 golh el
dad.
GARTEF O'R YSBYTY. Yn ystod y
mrs bu' n rhaid i Mr Elfed Roberts,
Dwyros, a Mrs Mainwaring,
Tu

a

Ucha'r Ffordd, dreuho cyfnod yn yr
ysbyty. Oymunwn wellhad buan i'r
ddau.
DATHLU PEN-BLWYOD PRIOOAS.
Ltonqvtarchradau i Mr a Mrs Arthur
Ellis, Min y Nant ar ddathlu eu
Priodas Rhuddem yn ddiweddar.
AOREF O'R YSBYTY. Croesawn
Marian Wyn Jones, Y Foel, gartref
o'r ysbyty. Oymunwn wellhad IIwyr
a buan ichr, Marian.
LLONGYFARCHIADAU
i Peter
Greasley
ar gael ei ddewrs
i
gynrychloli
Cymru I ' sgota yn
Iwerddon.
OIOLCH.
Dymuna
Terence
a
Dennise, 4 Bryn Golau ddiolch am y
caredigrwydd
a dderbyniasant ar
achlysur genedigaeth eu merch fach.
Dymuna Eric, Rhian a Fflur, 22
Tref Eillan ddiolch j'w perthnasau,
teulu, cvrndoqion a ttnndiau am bob
cymwynas a gawsant fel teulu yn
ystod arhosiad Eric yn yr ysbyty am
saith wythnos yn ddiweddar. Oiolch
yn fawr i bawb.
ENILLWYR CLWB 300 rms Ebrill £40' Mrs Hilda Bradshaw, Castle
View; £25: Mr I. Bracegirdle, 2 Bro
Waun;
10: Mr Alan Owen, 9 TV
Hen.

TYNNWR LLUNIAU. Enillydd gwobr
Clwb Camera Caernarfon am lun
gorau'r flwyddyn eleni oedd Richard
Jones, Tryfan. Cyflwynwyd y darian
iddo gan Bobby Haines yn ystod
cinio blynyddol y Clwb.

cinio blynyddol y clwb - yr unig
chwaraewr
a fu'n chwarae pob
Sadwrn yn ystod y tymor. Yn adran
iau'r Clwb mae Keith a Clayton
Spooner, 2 Bryn y Gof wedi disgleirio
yn ystod y tymor.

CEFNOGWR Y POST. Braf oedd
clvwed Ilais Mr Richard Roberts,
Cefn Rhos ar y rhagJen 'Y Post
Cyntaf', ar Radio Cymru yn ganmol
gwasnaeth
is-Iythyrdy
yng
Nghaernarfon. Fel y dywedwyd gan
Mr Roberts mae'r swyddfa best yng
Nghaeathro wedi cau erstalwm. A
oes busnes yn y pentref sy'n fodlon
cvnmq cartref i gownter Swyddfa
Post]

ENILLWYR y Dynfa Fisol Pwyllgor y
Cae Chwarae am fis Mal oedd £40: Aaron Evans, Llecyn Clyd (99);
£25: Graham Hughes, 10 Tai
Glangwna (66);· £ 15: Geraint Owen,
17 Tai Glangwna (45); £5: Steve a
Lynn Rees, Penton (61).

GWASANAETHAU'R
CAPEL.
Disgwyhr y canlynol i wasanaethu yn
ystod y mrs:
7: Parchg W. R Williams (2)
14: Mr John Roberts (2)
21: Parchg W. R. Williams (10)
28: (Pentecost) Parchg Trefor Jones
(2) .

Croeso cynnes I bawb.
DECHRAU
CANU,
DECHRAU
CANMOL. Gwelwyd cytweltad gyda
T. Elwyn Griffiths, Erw Wen ynglvn
sefydliad 'Undeb Cyrnry a'r Byd' ac
am brofiadau'r mllwyr Cvrnretq yn yr
Alfft yn ystod yr Ail Ryfel Byd.
Roedd y cyfweliad yn rhan 0 rag len
a recordiwvd yng Nghapel Cymraeg
Birmingham.

a

e

PIANO
AM DDIM! as oes rhywun
yn fodlon cynnig cartref i' r piano a
oed yn y Festn dylid cysylltu
Tim
neu Jane Lloyd, Bodawel.
NEWIO ENW. Braf yw gweld yr enw
Cymraeg
gwrelddiol
wedi't
ddychwelyd
ar un o'n cartrefi
Unwaith eto mae'r giat ar waelod y
rhodfa i fyny at y tv yn dangos rnai
'Fron Deg' ydyw. Llongyfarchiadau
I Julie a Dafydd Morns. Gan fod yna
dai eraill yn ardal sy'n carlo enwau
estronol, Saesneg, beth am dorri qarr
gyda'r perchnogion gan geisio eu
darbwyllo
i tabwvsradu
enwau
Cymraeg.
CLWB
RYGBI CAERNARFON.
Llongyfarchiadau i Arwel Gntfiths.
Annedd ar gael el enwi - yn ystod

a

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

Ffon: (01286) 870253

ADFYWIO

BRO

Dyna ddrafft cyntaf 0 Arolwg
Bro Waunfav"T a Chaeathro
wedi'i ascsu'n fanwl iawn gan y
Grwp LIYWlo! Y cam nesaf fydd
ychwanegu'r newidiadau a gyrru
copi
i aelodau'r
grwpia u
amgylchedd, hamdden a busnes
iddynt hwy gael cyfle i gynnig
unrhyw
sylwadau.
Cynhelir
cyfarfod a'r tn grwp cyfan nos
Iau, 4 Mchefin, igael bam pawb
ar yr holiadur ac yna anelu at
ddechrau Fehcfin ar gyfer ei
ddosbarthu.
Rhybudd ymlaen
llaw i'r timau dosbarthu: bydd
angen ymweld ag oddeutu 1,200
o gartrefi, felly, anghofiwch Ras
yr W)'ddfa, dyrna'r gamp fydd
rhaid ymarfer ar ei chyfer clenil
Cofiwch, os oes gennych chi
syniadau
ar gyfer posiectau
cymunedol ym mro Gwyrfai,
neu unrhyw beth arall yr hoffech
ei drafod bydd Eirian Pierce
Jones, Swyddog Adfywio Bro
Gwyrfai, yn fwy na pharod i
gynnig arweiniad. Mae'n hawdd
cysylltu ag Eirian, dim ond
galwad ffon ar (01286) 650779
neu gaJwch 1'w gwcld yng
Nghanolfan
Gymunedol
Waunfawr a gwncwch y mwyaf
0) ch Gwasanaeth Adfywio Bro a
sefydlwyd gan Gyngor Gwynedd
gydag arian Ewropeaidd.

A gewch etch denu gan gyflogwr sy'n:
• Agored a gonest?
Edrych am swydd newydd? ...

•

Trin pobl fel pobl, nid rlufau?

Byddai'n well i chi siarad a ni NAWR!

•

Darparu hyfforddiant heb ei ail?

...

•

Cynnig eyflog a phecyn buddiannau cystadleuol?

Ond dim ond os ydych yn:

•

Frwdfrydig

•

Hyblyg

•

Positif

•

Cyfalhrebydd a gwrandawr da

•

Person sy'n mwynhau gweithio mewn amgylchedd
deinamig, Ilawn her

Bane Midland

Lleolir Canolfan Gwasanaethau Cwsrnenaid Bane
Midland yn Abertawe, ae mae ynddl swvdd: gwag i bobl
sydd a'r ymroddiad i gyflwyno gwasanaeth gwyeh i
gwsrneriaid dros y ffon, gvda'r gallu I siarad Cymraeg yn rhug!.

a

cyflog cystadleuol 0 hyd at £10,000 yn ogystal buddiannau,
Oriau gwaith rhwng 0800 a 2200 0 ddydd Llun i ddydd SuI.
Osydyeh yn ymfalchio yn eieh gwaith a'eh bod am fod yn rhan
o un 0 brif scfydliadau ariannol y byd. ffoniwch ni ar y rhlf Isod
ar Ddydd Mawrth, Dydd Mercher neu Ddydd lau 09 o'r gloch
hyd at 3 y prynhawn.

01792 494342

Cyflogwr Cyfleoedd Cvfartal
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DEINIOLEN
___~W. O. Williams,

6 Rhydfadog.

Ffon: (01286)

871259 ~M_

Camera yng ng01al Valmai Williams, Hafle, 2 Rhes Faenol Ffon: 871174

Genod y Bull yn enniJI Cwpan Rofi yng Nghaernarfon. Dymuna'r
ddioicb j James a Wendy am eu cefnogi drwy'r tvmor ae hefyd
Wifliams am y bysus.

Manon Wyn Jones, brenhines csrruiet Deiniolen 1998·99 gyda'i morwyn,
Bronwen Phil/ipson.
CEFNYWAUN
AC EBENESER:
Cafodd plant yr Ysgol Sui eu
gwobrwyo arn ddysgu'r maes Ilafur
yn y Gymanfa a gynhaliwyd yn
Rhiwlas. Bu rhai 0 aelodau'reglwysi
yn
Sasiwn
y Chwiorydd
a
gynhaliwyd yn Rhosllannerchrugog
ddechrau mis Mai.
CYNGOR EGLWYSI. Cynhaliwyd
oedfa ar gyfer Wythnos Cymorth
Cristnogol yn festri Ebeneser nos
Lun,
Mai
11. Defnyddiwyd
gwasanaeth
arbennig oedd yn
canolbwyntio ar y eymorth a gynigir
gan Cymorth Cristnogol yn Ethiopia
i'n helpu i ddysgu am y gwaith a
wneir gan yr elusen hon mewn
degau 0 wledydd
trwy'r
byd.
Gwnaed casgliad 0 ddrws i ddrws yn
y pentref yr wythnos honno.
Y GYMDEITHAS. Cynhallwyd swper
blynyddol y Gymdeithas Undebol
yng Ngwesty'r
Anglesey Arms,
Porthaethwy, nos Wener, Mai 1. Mr
John Huw Hughes, Llanberis oedd y
gwr gwadd. Dioleh i Mr Tydfil Jones
am wneud y trefniadau eleni eto.
LlONGYFARCHIADAU
i Paula Be
Aneurin .Jones, Uangefni (gynt 0
Ddeiniolen) ar enedigaeth eu mab,
William Gethin, brawd bach i Elin
F6n, ar Ebrill 28. Llongyfarchwn
hefvd Barry a Buddug Thomas, 5
Rhydfadog ar ddod yn daid a nain,
ae i Mrs Nan Owen, 48 Rhydfadog
ar ddod yn hen naln.
CLWB 220 Y SEINDORF. EniHwyr
mis Ebrill oedd 1, Ian Williams, 39
Rhydfadog; 2, E. W. Williams, 6

Ffordd Deiniol; 3, Mrs Eileen Hughes,
5 Rhes Flctoria.
CYD (Cvrnderrhas
Dysgwvr
a
Chymry Cymraeg). Bydd cyfarfod
yng Ngwesty Dolbadarn, Uanberis,
nos Wener, 6 Mehefin, am 8.30 p.m.
Croeso cynnes i bawb i ymuno yn y
noson anffurfiol hon. Cysylltweh
john Fraser Williams (870136) neu
a9 Elfyn Williams (880962).
EGLWYS CRIST, LLANDINORWIG
Gwyl Gorew! Eryri. Cynhaliwyd yr
Wyl Gorawl elenl ddydd Sui, 17 Mai.
Cafyd eyfarfod ar gyfer y plant a'r
bobl ifanc yr Ysgolion Sui yn Eglwys
y Santes Fair, Y Felinheli. Cafodd

a

nifer dda o'r plant lIeiaf dystysgrif a
chanmoliaeth am ddysgu ar lalar
waith o'r maes lIafur. Diolch yn fawr
i'r athrawon Ysgol Sui, Mrs Eileen
Hughes a Mrs Gwen Griffith am eu
gwalth da eto'r plant a lIongyfarehiadau I bawb a fu'n IIwyddiannus.
Gyda'r hwyr cafwyd Cymanfa Ganu
yn Eglwys Deiniol Sant, Llanddeiniolen gyda Mr Cledwyn Jones,
Bangor yn arwain a Pharti Clyehau'r
Grug, dan arweinlad Mrs Glenys
Griffith,
Bethel, hefyd yn rhoi
eitemau ar gan.
Dydd Gweddi a Rhodd. Cynhelir eleni
ddydd Sui, 14 Mehefin.
Bydd
gwasanaeth o'r Cymun Bendigald fel
arfer
am 8.30 a.m.
ae yna
gwasanaeth y Gosber am 6 p.m. Y
pregethwr gwadd yn y gwasanaeth

Badgers Urdd St. loan yn cael eu eyflwyno a thystysgrifau Cymorth Cyntaf
a Glendid gan Mrs Jennie Williams. Diolch hefyd ; Alison Jones a Clarissa
Williams am eu dysgu.

avelJ
Roberts
CIGYDD
London House

LLANRUG

Ffon: 871278

Yr wyn Ileal mwyaf blasus

Beth am Fwffe Enwog Nerys (rhwng 20 - 70) i
ddathlu pen-blwydd neu ben-blwydd priodas.
Partion rhwng 20 a 40. Ffoniwch am fanylion.
Cofiwch am nosweithiau arbennig y Bistro nos Wener
olaf bob mis

MYNWCH Y GORAU
DEWCH ATOM Nil
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LLANBERIS
PERCHNOGION: DANNY A NERYS ROBERTS

Cigoedd parod l'w bwyta
Archebion ar gyfer y rhewgist

hwnnw fydd y Parchg Andrew
Jones, M.A., M.PhU., Rheithor
llanbedrog, ger Pwllheli.
Trip i Lincoln ac Efrog - 10-13
Awst. Maer Parehg Tegid Roberts
wedi trefnu trip i'r plwyfolion
i
Lincoln ac Efrog yn yr wythnos ar 61
yr Eisteddfod Genedlaethol. Erys
rhyw hanner dwsin 0 seddau ar y
bws.
Os oes diddordeb
yn a
eysylltwch
rhag btaen i gael
manylion pellach.
DIOLCH. Dvrnuna Evelyn Jones, 7
Rhes Lon Las ddiolch i'w theulu,
eymdogion a staff Ward Hebog,
Ysbvtv
Gwynedd
am
bob
oaredigrwydd.
Diolch hefyd i Dr
Oddy Llanberls am ei gofal. Diolch
yn fawr lawn.
Dvmuna Paula ac Aneurin Jones
ddiolch
i'w teulu,
ffrindiau
a
ehymdogion am yr anrhegion, arian
a'r cardiau a gawsant ar enedigaeth
eu mab bach. Diolch yn fawr iawn.
Dymuna Mr Les Roberts, Bury St.
Edmunds, Suffolk (gynt 0 Lon Las,
Deiniolen) ddiolch 0 galon i drigolion
yr ardal am y cardiau air cymorth a
dderbyniodd yn sgil marwolaeth ei
wraig, Peggy. Un 0 Suffolk oedd
Peggy a bu'r ddau yn byw yn
Neiniolen am ddeugain mlynedd. Bu
Peggy yn gweithio yn Ysbyty Dewi
Sant, Bangor am ddeugain mlynedd
cyn ymddeol a symud yn 61 i'w
hardal enedigol i fyw. Claddwvd ei
gweddillion ym mynwent Macpela
gyda
chyn-weinidog
Eglwys
Ebeneser, Y Parchg Trefor lewis, yn
gw asanaeth u.
Dymuna Mrs M. Plernmq. 31
Rhydtadog ddiolch am yr holl gardiau
air earedigrwydd a dderbyniodd yn
ei phrofedigaeth 0 golli ei brawd.

OSMOND SHAW
DEINIOLEN

Ffon: (01286) 673574
PEN CIGYDD Y FRO
Selsig cartref

genod
I Jeuan

LLE DA I WLEDDA

GWERTHU
- TRWSIO
Teledu
Fideo
Offer Trydan

*

*

*

Gwasanaeth Ff6n 24awr

(01286) 870545

Llythyr o'r 'Mericia
Cambria, P.O.
Wisconsin
U.S. America
July 18th 1884
Anwyl frawd,

Gyda llawenydd y derbyniais dy
garedig lythyr ar y l Oed eyfisol. Yr
oedd yn llawen gennyf ddeall dy fod
wedi gwella mor dda, fel yr oeddyt
yn gallu deehreu dy orchwyl yn y
chwarel. Yr wyf yn sier dy fod wedi
diflasu ar fod oddiyno eybyd 0
amser. Gallaf dy goelioyn hawdd yn
dweud dy fod yn teimlo yn fwy
ysbrydol yn y ebwarel nag oddi yno,
er ei fod yn dda iawn arnat rhagor
aml un.
Braidd na buasai yn well arnat 0
ran y eyflog fodd fel yr oeddyt. Ond
y mae cael diangc 0 afael afiecbyd yn
fwy 0 werth na'r holl drysorau
oeddyt yn ei dderbyn. Yr oedd yn
dda gennyf ddeall dy fod wedi
mwynhau dy daith mor gysurus.
Braidd nad oedd gymmaint a thaith
dy frawd 0 dy flaen oddiyna i
Cambria, Wisconsin.
Yr oedd yn ddrwg iawn, lawn
gennyf ddeall am yr hen ewyrth a
modryb wedi myned i ffwrdd mor
sydyn, y mae yn rhywfodd
yn
anhawdd iawn ei goelio, ond y mae
yn rhaid gwneud. Bydd lie chwitrug
iawn yn yr Hen Gae Esgob heb yr un
o honynt, Y mae golwg ar eu
preswylfod, ac arafwch yr hen ewynh
yn parablu gymaint 0 weithiau
wrthyf wrth fynd i'r cbwarel yn y
boreu. Golwg mor ieuengaidd ar
modryb, a'r digrifwch diniwed y
byddai yn Hawn 0 hono bob amser,
ynghyd a llawer 0 fan bethau eraill
yn bortread byw 0 fy mlaen y fynyd
hon. Llaer gwaith y bum yn earlamu
o'r hen Glwt y fawnog a thros Pen
y Bryn i'r hen Gae Esgob, ac ar 01
cyrraedd yno, ond odid fawr, na
byddwn yn earJamu yr un mor
chwym yn fy nghylfin fel eolomen
Noah. Nid wyf yn meddwl yr
anghofiaf byth mor dda y byddai
tamaid
modryb,
yn enwedig y
frechdan fara cymysg. Nis gallaf
beidio colli dagrau wnh feddwl na
chaf
bytb
yn rhagor
weled
carediglVl}'dd yr hen fodryb Catrin.
Anfonweh i mi dipyn o'r hanes pa
fodd y mae pethau yn digwydd rua
Cbae Esgob, pwy fydd yn fwyaf
tebygol 0 fod yno ar eu hoi au, a
rhipyn 0 hanes yr ewyllys, a pha faint
oedd eu gwerth.
Mae yn bur debyg mae nid
anyddorol fuasai gennyt gael tipyn 0
hanes ein Cymanfa a fu yn ei cael ei
chynal yn Cambria yma. Cawsom

dywydd hyfryd iawn ar ei hyd, fel yr
oedd RhagJuniaeth yn ffafriol yn y
cyfeiriad hwnw. Nid yw ddiben
myned i ddweud trefn y rnoddion,
na pbwy oedd yn pregethu. Cei
hynny
ar y daflen
sydd
yn
amgeuedig,
ond rhoddaf
rhyw
frasluniad 0 honi drwyddi.
Oberwydd fod y rywydd mor
ffafriol, yr oedd yna dyrfa fawr 0
Gymry wedi easglu at ein gilydd bore
dydd Tau, a phawb yn cyfarch eu
gilydd yn y modd mwyaf caredig, fel
pe buasent yn un teulu mawr heb
gael gweled eu gilydd ers blynyddau
lawer. Peth hynod 0 synedig i mi
oedd clywed braidd bawb yn parablu
yn Gyrnraeg. Cymraeg oedd hi o'r
dechrau i'r diwedd, onibai fod fy
meddwl yn tystio yn erbyn, buaswn
yn credu mai mewn Cyfarfod Misol
yr Arfon yr oeddwn.
Buaswn yn .guessio mae tua 900
oedd nifer y gwrandawyr, ac wrth
hynny gwelwch ei bod yn Gymanfa
luosog iawn, ac ystyried ei bod rnor
bell yn y Gorllewin maith yma.
Arwyr y Gymanfa oedd Joseph
Roberts, Racine, Wis. Hugh Davies,
Pennsylvania, a Benjamin Davis 0
Trecorci, S. Wales. Yr oedd y tri yn
bregethwyr rhagorol iawn, nid oedd
yn bosibl tynny llinell wahaniaethol
rhyngddynt. Y r oedd yr olygfa ar y
gynulleidfa yn tysrio eu bod yn eael
gwledd yw heneidiau trwyddynt. Yn
01 fy mhrofiad fy hun, a golwg ar y
gynulleidfa, gallaf eu eyffelybu i'r
ddaear ar 01 sychder maith yn agor
ei safn am y gwlaw, felly am y
Gymanfa. Yr oedd y dyrfa fawr fel
yn ireiddio 0 dan y gwlith nefol oedd
yn disgyn.
Digwyddodd un peth hynod iawn
mewn cysylltiad ami yno. Am 2 yn
y prydnawn yr oedd hen wr yn
dechrau yr oedfa, a'r fynyd y gwe1ais
ef meddyliais fy mod wedi ei weled
o'r blaen, ond cofiais o'r diwedd mae
tebyg iawn ydoedd i un yr oeddwn
wedi ei weled lawer gwaith, sef John
Jones, Bryn r'odyn. Yr oeddwn yn
edrych, ae yn craffu arno cyn iddo
roi penni II allan i ddeehrau, ae yn
credu yr W)rf fy hlUl fod hwnacw yn
frawd i John Jones a D. Jones.
Ond o'r diwedd fe ddaeth I fynny
gan roddi pennlll allan j'w ganu,
erbyrl hyn yr oeddwn yn slcrach yn
fy meddwl ei fod yn frawd iddynt.
Gwrandewais
ar ei lais pan yn
darllen pennod yn fwy 0 lawer nag
ar y peth oedd yn ei lefaru, a thrwy
yr holl amser rus gallwn yn fwy
beidio gweled yr hen Bryn yr Odyrl
yn dod i'r golwg ynddo. Ond o'r
diwedd fe aeth i ~.'eddi ae erbyrl iddo
ddarfod gweddio yr oedd yn ddigon
sicr yn fy meddwl fod hwn yn frawd

*

Ydwyf dy anwyl frawd,
OWEN
Y mae y gennod yn dal i edrych yn
dda iawn. Bu ar y ddwy dipyn 0
hiraeth, ond y maent wcdi dod
drosto. Y mae Ellen wedi rwchu, ae
yn edrych yn dda iawn. Y mae Betty
yn myned at Tom a Jemima i
Dakota yr wythnos nesaf, ac y mae
Lizzie yn dod yrna yn ei lIe. Y mae
Lizzie yn byhafio yn iawn, etta.

DRAENOG

Mae'r 'Bingo' wedi cael gafael
Uwyr ar ambeU un. Yn enwedig
rhai 0 ferched IIanberis. Clywais
am un yn gyrru 0 Lainwen er
mwyn danfon perthynas i gem yn
un 0 westai'r pentref. Ymlaen
wedyn i Gae Heti - a cherdded
adra. Methu'o Ian a deaU ble
roedd y car - meddwl yn siWr
fod y gWr, neu'r mab, wedi ei
fenthyg am y noson - ac roedd
angen y car i nol y berthynas o'r
Bingo! Mae'n dipyn 0 waith
cerdded 0 Lainwen i Gae Heti ddwywaith mewn noson!

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

CARPEDI GERAINT OWEN
GWERTHWR CARPEDI, TElLS CARPED a FEINYL
CANNOEDD 0 DDEWIS 0 BATRYMAU A RHAI .~EWN STOC
FFONIWCH UNRHYW AMSER:

WAL~FAWR

(01286) 650552

arn
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Lleihau y perygl

awydd rhoddi goreu i grefydd 0
gwbl, yn hytrach fel arall, yn gweled
mwy 0 werth ynddi 0 hyd. Ni fyddaf
yn colli yr Ysgol Sui. Yn cael mwyl
o bleser ynddi nag mewn dim arall.
Yn myned i'r Seiat bron bob
wythnos.
Wei, rhaid rerfyn bellach, gan
obeithio y bydd nawdd rhagluruaeth
drosoch hyd bytb yna 011 fel teulu.
Felly terfynaf gao gofio attoch oIl
fel teulu a phawb o'r hen gyfeillion.

Gvvescy

SYSTEMAU RHYBUDD a
GWASANAETH TRYDANOL

G.P.

i J. Jones. Yr oedd John Jones ar Ian
bedd W. Jones Uwynbedw i'w weled
mor blaen yn y pulpud yn Cambria,
Wisconsin. A braidd mor naturiol a
phe buasai yno ei hun, yn enwcdig
yn ei weddi. Yr oeddwn yn dipyn yn
anesmwyth 0 eisiau cae) gwybod pwy
ydoedd. Holais lawer ar 01 yr oedfa
2, ond nid oedd neb yn gallu dweud
ond mae 'J. Jones, pregethwr'
fyddant
yn
ei alw
yma.
Penderfynnais
myned atto j ofyn
iddo a oedd yn rhyw berthynas i John
Jones Bryn R'odyn, Sir Gacrnarfon,
ar 61 diwedd yr oedfaon y nos. Felly
fu, a gofynnais iddo, ac attebodd fi
yn gadarnhaol,
a gofynnodd
ar
darawiad a oeddwn yn ei adwaen, a
dywedais
innau
fy mod mor
adnabyddus a'l frawd D. Jones, ag
oedd gyda Nhad o'r bron. CAe rwyt
ti yn dod 0 ymyl Dafydd a wyt ti?
wel, wel, pa sut y mae ei wraig.
Clywais yn ddiweddar ei bod yn wael
iawn,' meddai. Ond rus gallwn
ddweud wrtho achos yr oedd yn bur
dda pan yr oeddwn i yn yrnadael. Bu
yn holi llawer amaf yngbylch Dafydd
(chwedl yntau) ac yr oedd yn faleh
iawn, iawn, 0 gael cipyn o'i hanes.
Cefais wadd mawr iawn I'w gartref
yn Dodgeville, Wis. Yno y mae efe
yn pregethu ychydig yn achlysurol,
ond nid yw ddim
gwerth
0
bregethwr, ond y mae yn weddiwr da
•
lawn.
Y mae CI frawd W. Jones yn
Arena, Wis, clywais James }'I1 sokn
am hwnnw cyn i mi ymadael, fel ei
hen athraw. Y mae gwraig J. Jones
yn ddynes hardd iawn, ieuengach
nag ef 0 flynyddau lawer. Y mae hi
yn perthyn ychydig 0 bell i mi medda
hi. Y mae yn ehwaer i Robert
Rowlands sydd yn ddiacon da yn
Eglwys Sion yma, ac y mae ei frawd,
Daniel RowLands yn pregethu yn
Bath, Dakota. Rhai 0 Bethesda
ydynt, ae yn thai o'r hen deulu 0
ochr fy Nhad.
Ychydig 0 fy hanes I fy hun yn
awr. Yn dal yo fy leebyd yn rhagorol
iawn, yn teimlo y gwaith yn fwy
naturiol i mi 0 lacr na'r l1yncdd.
Ddim yn [eimlo cymmalnl 0 la""er
oddiwrth y gwres, ac yn teimlo yn
fwy caruefol ym mhob ystyr. Dim

0 ladrad
Fe synnech Inor hawdd a sydyn y gall
eich cal'u'ef gael ei ddiogelu rhag lladron

LLANBERIS Flon: 870277

BARGEN ARBENNIG!

Cyflenwi a gosod system am cyn Ueied a
£250 (+ TAW)
(Pob system yn cydsynio

a B.S.

4737)

eisoes ac angen ei uwchraddio,
neu angen gwasanaeth cynnal a chadw, c:ysylltwch ani:
Os oes gennyc:h system

(01286)

674422 neu (01248) 670923

AFALLON,
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Rhal o'r plant ieuengaf tu'n fuddugol yn yr Eisteddfod ...
CERDD
Canu 5 oed: 1, Lowri; 2, Miriam a
Tomos; 3. Megan. 4 oed: I, Alice; 2,
Gwenlhan; 3, Mathew. Dan 4 ocd: 1,
Jessica, 2, \X'illiam; 3, Sioned. Unrhyw
offeryn cerdd dan 8 oed: 1, Manon.
Canu 6ocd: 1, LIndsey; 2, Angharad;
3, Anest, Dan 8 oed: 1, Bedwyr; 2,
Glcsni, 8-10 ced: 1, Ian; 2, Angharad;
3, Hywcl. Canu cmyn dan 8 oed: 1,
Ceri; 2, 'I'omos; 3, Bedwyr. Deua'W'd
dan 12 oed: 1, Ian a Carv'i;
2, Ehn a
•
StephanlC!. Una\\.'d ,vt:nn dan 12 oed:
1, Ian; 2, Stephani~:
3" Elin a
Rhlannon. l)urtl canu dan 12: 1, Parti
Carys; 2, I)artl l\icolali. Unrh}''\~
offeryn cC!rdd dim plano \ dan 12 oed:
1, Sioned, 2. Srephanie; 3. Sioned.
Canu emvn
8-12 oed: 1, Ehn; 2,
•
Sioned. 3, Ian. Canu 10-12 oed' 1,
Ehn; 2, Stcphanlc; 3, Rhiannon. Can
actol dan 12 oed: 1, Y Picruc; 2, Y
Llongv,Tli. (~anu 'r plano dan 12 oed:
1, Elin, 2, Tomos; 3, Carys. Canu
12-15 oed: 1, Louise. Unrh)''\~' offeryn
12-15 oed: }, Steven; 2, G\ven. Canu
15-25: 1, Elen; 2, ,\t1ari. Plano 12-15
oed: 1, Gwen. Dcuawd dros 15 oed:
1, Ann ae Elcn; 2, Clarie a .\<\ari.
Cystadleuaetb canu'r piano agnred,
Cv.·pan Corra Miss C. \X'ilhams,
Summer Hill: 1, Ann. Canu dros 25
oed. 1, Robat John Canu emyn dan
50: 1) ,\ian: 2, Dilvs.
D~ua,vd dres 2"5
•
oed: 1, Dily ... ~1al a Delyth
LlEFARU
-) oed: 1, L()\..Ti: 2, .\iegan a !\tJriam.
4 oed: 1, Alice, 2, G\'.:enll:an: 3,
.\-iathe\,,'. Dan 4 oed: 1) jessica: 2,
Wilham; 3, Sloncd. 6 oed: 1, Tomos;
2, Hcledd a 1\1anon; 3, l'\nest ae
i\ngharad. Dan 8: 1) Bedwyr a Sara;
2, Glesnli 3, ,\.-\anon. 8-10 oed: I,
Angharad; 2, H}'\\lel a Tomos; 3, Jade.

10-12 oed: 1. Sioned; 2, Elin a
Rhiannon. 15-25 oed. 1) Erica
Roedd Ehn )\i31 Jones) n fuddugoJ
yn } gystadleuacth Cwpan Carnifal
Llanberis i gystadleuv ..-yr Ilwyfan dan
12 oed. Yn all rocdd Ian a Stoned.
Bedwyr oedd yn drydydd.
Roedd Gwen yn fuddugol yn y
gysladlcuaeth
C\ypan
Carnifa!
Llanberis I gystadleuwyr lIv.ryfan i rai
12-15 oed, gyda ll)ulse a Steven yn all.
Rhoir y cwpannau I'r unlgolion a
dda\\ 'n fuddugol gyda m\\;yaf (l farclau
~Tlg nghy<;tadlaethau 11\,,)fan.

Y DAITH BERYGLCS
'Deffra, Dewi, deffra,' gwaeddodd
Iona wrth ~Ibrawd. 'Deffra, mae hi'n
b\\T\Y eira.'
Bore fcl arfcr oedd hi yng nghanol
gaeaf ac roedd tu 'n bwrw eira yn
Dinorwig a Dewi'n dal I gysgu.
'0, Iona, be wyt ti eisiau?' mcddai
Dewi'n gysglyd .
'Ma hi'n bwrw eira.'
'Wei) dim ond eira ydio,' dywcdodd
Dewi'n wawdlyd.
Cerddodd lona 0 ystafell Dewi'n DIn
a chau'r drws yn glep, wedyn rhedodd
I lawr y gnsiau i gael brecwast.
Roedd h'in 9.30 a.m pan ddaaeth
Dew i I lawr i gael el frecwast ac roedd
lona allan ..vn chwarac vn
. vr
. cira.
'Dewi, dwi eisiau siarad efo chdi,'
dvwcdodd
.\iam.
•
'Ia?' dvwedodd
Dev.·i.
.
'Roeddwn i'n clvwed
. dv.. fod 11 wedi
bod yn gas efo lona.'
'Do"
'Pam?' gofynnodd CI farn.
'Roeddwn i'n [no C)....J.tU,' dywedodd.
'Beth wyt u cisiau 1 rm 'I wneud 1 Iadda
Iiddi
I h')'
I.
'.\l\'nn
- a hi am dro I fvrr,
..., 'r mvnvdd
....
i v;ncud d~,.n
elra ma\\ r.'
•
·}.;a, na, ,\iam, byth!' dy\\ed()dd.
'DC\\l!'

'0, ia\\·n.' d\·\.
..·t..dodd
•
61 i Dewi nt!\vid cych\'.:ynnodd

.u

Dewi a lona ar eu taith Fe gyrnerodd
hi Iawer 0 amscr I gcrddcd I f) nv 'r
mvnvdd
ac fe arhoson nhw men 1I~
• •
roedd yna lawer 0 eira iddvn nhw gael
gwneud dyn eira.
'Dewi, wnei di fy helpu I adciladu
dyn eira, plis?'
'Pam?' gofynnodd Dewi.
'Gan ei bod hi'n anodd gwneud
un ar fy mhen fy hun.'
'0, nee, 'tal'
Cychwynnodd Dewi yn SytJ1 ar y
gwaith. Ar 01 gorffen y dyn eira rocdd
gan Dewi garnera yn ei boced I dynnu
llun v. dvn
. eira. Aeth Dewi'n rhv. bell
ae yn rhy agos i'r ochr pan oedd 0 'n
rynnu'r Hun ae wrth iddo'i dvnnu tc
ddrsgynnodd i lawr ochr y rnynvdd
'DEWI!' gwacddodd lona gan
ddechrau cno .
BAl'\G! Glaruodd Dcwi ar ci gefn ar
ddam 0 lechen. \X'rth lwc fc welodd
pobl eraill hyn yn digwydd ac aethant
at Iona i'w chvsuro
ac wrth l\..c roedd
•
gan un 0 'r teithwyr ffon syrnudol ac fe
Iloruodd yr RAF .. I\.r 61 pum munud
o ddisgwvl clywsant swn hofrcnydd yn
~ pelleter
Yn yr ysbyr, fe gafodd De\\'1 sgan ac
roedd 0 wedi torri'i gefn ac an1
dw .....
mod roedd 0 'n anymv.'ybodol ac
roedd 0 'n gorfod cael cadair olwyn.
Ond n\'an mae De'\'i'n dal i f'''1'nhau
gwneud pethau .

RHYOOIAJTH
BI. O. I, .\t\egan, 2, Alex; 3, Amy. BI.
1: 1, Karle~ 2, ('hensc: 3. Janlc. BI. 2:
I, Iv.an, 2, Dl)nna: 3. Sioned. B1. 3:
1) Ccn; 2, ..\!tcc: 3, Byron. BI. 4: 1,
Joseph; 2, G\\'cnon'''1'; 3, Angharad.
BI. '). I, Ala\\' C:cri<;; 2, GrufTudd
Pntchard; 3, Ant!lr3 '{nom as BI. 6: 1,
Bleddyn Jones; 2, l\van Lloyd a
Rhiannon \X'ilhams; 3, Cen Jones.
Enillydd C\\'pan Camlral Llanberis
am y g...\'airh Rh\'ddialtb orau eleni y'lJ.t.
.J\la\\' Ccns
BARDOONIAETH
Ijmng: 1. R. Lloyd, Dol Elidir.
[)at,th Belnl/ad rh)' heu I'r t!lsceddjocJ
[;'i ll!U.'g, a'; ~~\'W s.\'dd .\'U dar/od
}' I?aduir i ,"'fair
'~'I!"""t:
IIl10dd 'n/II ga ir
Gll.llaerh ddiu?L'[ 0 ~afJ,;1(1 UII "-'far/od.
Llinell ('1011: 1, H R. jones, 13 Stryd
\. ffynnon
Enul!1 Ras \' l'f:"d,tja 'u:"al!rh J\lun
A " g'ltJobr oedd gu..yliau '11 _t' Bam
O"d JnL1Y a 'I a III
Dvu.'edwch
i nll
..
Pw.v urall _"11 wir o,ld Kell G)'rlz.

. . . a rhai

0

fuddugwr 6·8 oed ...

Emyn Priodas. I, R Lloyd, 1)61 hhdlr
['r lIall dail.: dau nleU'lI undad
Ger brOil .\' Dnlldod Idll,
I 0.&11 alll Ei fClldlllt
J'r ddau .\'11 dd,waJuill.

RJ,o tdd_~llt d)' aY"llJliilllad
Ar dait}, )' rhodlalll hv. \',
A rhr"!.V\'
Lan'ueJ
.. holllw\'brau
Eu serch a d)'f j'll /1.1."' •
Rho heulzoell ar eu bV'lJ.'vd
•
•
A chwlnwl) welthiau gla'lo,
Ac odlclu 11le/_vs hyfryd
Wrth gerdded )'11 dy law.
RHYDDIAITH
12-15 oed: 1, Dafydd Pritchard,
Llanberis; 2, Carys, Cwm-y-glo.
Mae p\\-'Yllgor yr Eisteddfod ~'edl

penderf)'nu eu bod am lonrofarch y
lienor Ifanc ac mae iddo gwpan i', ..·
gad\,' am flv."yddyn. Cv,:pan sy'n cael
ei gyfl~'Yno am )' (1'0 cvntar eleni a
gobelthio y bydd cystadlu bnvd ar y
gystadJeuaeth hon yn y dyfodol.
CANl YNIAOAU GWAITH llAW
Dosbarth derbyn: 1, l\1eganj cydradd
2, Adnieyl a Sionj cyd. 3, Gethln a
T omos. BI. 1: 1, Garym; 2) J\.1anin;
cyd 3. Janie a Craig. BI. 2: 1, Alaw; 2,
Angharad; 3, Sioned. BI. 3/-+ (j\1is!I
Owens): I, Hyv.rel; 2, Laura, 3, Tomos
Parry. BI 45 (Mr G\\'jlym)
I,
Miranda; 2, Darnel; 3, Ehn Mai BI.
5 (Mr Parry): ), GrufTudd; 2, AnCira;
3, Rhiannon jones. BI. 6 (I\ir Parr\,):
) , Rhlannon Williams; 2, Iv.an Llo\'d;
3, Sarah Jane.

BWS BACH AR LOG
Bws 22 sedd ar gael ar gyfer pob math 0 logi
preifat - nosweithiau allan, part'ion, tripiau
ac ati. Gwasanaeth personol a thelerau rhesymol gan

D.P.0

RHIWLAS

...
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a', cystadleuwyr

Ilwyddiannus

10 ac 11 oed.

E S

01248-361044

Gwraig y

Ty yn yr Ardd

Cefais wledd un bore yr wythnos
wedi gwneud lle i flodau'r haf.
yma wrth agor y llenni yn y bore
Rhaid peidio a'u plannu yn rhy
bach gan wedl yr haul yn codi'n fuan, mae dywediad peidiwch a
belen goch y tu 61 i'r Camedd.
phlanu dim hyd ddiwedd Mai,
Cofiwn am yr amser yr awn i nes bydd y perygl 0 rew wedi
fyny'r Wyddfa i weld y wawr yn diflannu.
terri a chofio am ryw Sais, a oedd
Mae arnaf awydd plannu
yn sefyll y tu 61 imi'n dweud,
begonias eleni
rwy'n hoffi'r
'Well don e) Go d !' . Mae) r rhai bach begot-ria semperflorens
emynydd yn dweud:
ydi'r enw crand arnyn nhw ac
Mi bellach goda' i maes,
mae nhw'n fanach na'r rhai mwy
Ar fore g/as y wawr,
ac mor hardd ochr yn ochr a
I weld y b/odau hardd
myniawyd y bugail (geranium).
Sy 'ngardd fy Iesu mauir; Rwyf am eu cadw yn agos at y tY
Beth am y blodau fu'n cysgu i gael sbec bach arnyn nhw'n
yn y potiau - rnac'r cennin Pedr
arnl.
bach wedi gorffen blodeuo ac
Ar waban i roi'r blodau mewn
potiau,
dwi rwan yn tyfu
rhywbeth i'w fwyta. Perylys yw'r
ffefryn gan wraig y tY. Roedd
ffrind imi yn dweud un diwmod
ei bod hi'n hoffi sa\vs persli efo
pysgod ond nad yw 0 harmer
cystal mewn paced wedi'i brynu
o'r siop. WeI, beth am hau
ychydig
mewn pot bach i
ddechrau a'u rhoi ar ffenest y
it RestauQoot
gegin? Mac eisiau tipyn 0
amynedd efo fo oherwydd mae'n
Llanberis 870203
cymryd dipyn 0 amscr i ddangos
Ar agor trwy'r flwyddyn ar
ei hun, ond fe ddaw. Yna fe
gyfer priodasau, dathliadau
fyddaf yn ei roi mewn pot mwy
bedydd, penblwydd a phob
ac allan a fo - y tu allan i ddrws
achlysur arbennig arall.
y gegin, a chael rhyw binslad fel
Gallwn drefnu adloniant bo'r angen, mewn salad neu gawl
dlsgo a.y.y.b.
cartref.
Bwydlen Bar a Restaurant
D\vi wedi mynd dros ben
Cinio Dydd Sui
Ilestri wrth blannu mewn potiau
cleni. Deuthum ar draws dwy
hen dysen wcdi egino a dyma fi'n
meddwl - mi 1'Oirhain mewn
pot mawr yn y tY gwydr i mi gael
tatws newydd yn gynnar - dim
ond rhyw bryd bychan i dorri
blys. Caf weld beth ddigwydd!
Mae'r tri planhigyn tomato a
blannodd
cyfaill imi yn dod
ymlaen yn ardderchog. Os gwn
(01286) 870484 i sut rai fyddan nhw eleni? Rhai
bychan fel ceirios oedd yna y
8ysiau 0 12 i 53 sedd
llynedd a rhai melys iawn oeddan
nhw hefyd. Mae'r math yma yn
Teithiau Lleol a Thramor
ddrud iawn yn y siopau, medda'
Gwaith Contract
nhw.
Dyna fo am y tfO. Dwi ddim
Telerau arbennig i
yn mwynhau'r rhaglen garddio
bensiynwyr, myfyrwyr
ar y teledu cystal ag a fyddwn i
a phi ant ysgol.
y cyf1wynydd ddlm mor
gartrefo) a'r rhai a fu.

otel

IEUAN
WILLIAMS

Cymanfa Ysgolion Sui Cylch Padarn
Cynhaliwyd y Gymanfa yng Nghapel Ysgoldy, Rhiwlas pnawn a nos
SuI, Mai 3ydd. Arwcinydd y gan oedd Miss Sioned Meleri Owen,
Bethel. Llywyddwyd cyfarfod y pnawn gan Mr Humphrey Jones,
Rhiwlas a chyfarfod yr hwyr gan Mr Goronwy Jones, Cysegr. Plant
Y sgol SuI Rhiwlas fu'n gyfrifol am y gwasanaeth dechreuol yng
nghyfarfod y pnawn a Mrs Eunice Jones, Rhiwlas yn arwain
gwasanaetb dechreuol yr hwyr.
Dyma'r rhai fu'n llwyddiannus yn yr Arholiad Llafar:
Dan 4' Gerallt Jones, \1anon EI"-') n Hughes,
Iwan Lloyd jones, Aron Marrin Hughes,

Glesni Sharpe, Lowri Sharpe, Elm Owen,
Bronwen Price, Illd Speake, Cyscgr, Emma
Owen, Sioncd \XTynJones, Rhrwlas, Ffion W)"I'l
jones, Darnel [ones, Ceirion Williams,
Derruolen, Mared Melen Moms, Dinorwig;
Sian jones, Capel Coch Dan 5 Sian Jones,
Dyfan Huw, Cysegr; Tornos \X/ilham~. Miriam
Pritchard, Capel Coch, Danny \'(Iyn Owen,
Rhiwlas; Gwenno \1edl Morris, Dinorwig;
Anna Gwenlhan Gcrogc, Brynrefail Dan e:
Llio Hyw el, Sinned Brown. Angharad 1\\
Pnce, Robin Ioncs, SIOn EI~Jn Hughes. Man
Elena, Cyscgr; Mannon Pritchard, Llion \X'yn
Jones, Ceri Wyn Hughes, Heledd M~lr
Thomas, Capel Coch; Elin Ann Morns,
Dmorwig; Aaron W~n Jones, .\\anon \X'yn
Jones, Ashley 1\\c(f.\1gaIl, Ga v-w Taylor, Liarn
joscff, Ffion '-icdl jollC!.. Dcimolcn Dan 7;

Elliw Gwenllian, Ffion Meds Roberts Helin
Owen, Hanna Gwyn. lona Speake. Cvscgr;
Sarah Pary, Sarah Elizabeth Jane .., Alav.. Deln
Thomas, Capel Coch, Caryl Ann \'(·llhtlms.
Stoned Adwen WIllIams, Dcimolcn, Carvl
jones, Awen Jones, Rhian George, Brynrefail.
Dan 8 ned: Sinn Gareth Owen. Aled Gwilyrn

Jones, fan J\1.omsjones, CY5el;lr,'Y'llrnCls Parry,
Ian Wyn Williams, Gwyn Pntchard Jones.
Capel Coch. Dylan \'('yn O\\cn, Rhlwla ...;
G\\-enllian Owen, DOruolen; Rhlan \X'\n
•
1\10rriS. Sloned Mall' Pl'ullaps, Dlnl'l'\\lg Dan
Q. janlne \Vllllarus, Rl'lI~'las; Cal"\\".-n Jones.
Ifan Thomas,
G\\'cn j\tercnd
')'omu,
G\\'enon~)' ;\lun, Capel Coch; Lo~"\'au¢1an
jones, lola 'rhorman jonc!>, Cy"c:gr, ,\\anon
Wyn Jone". Clare I.ouisc Thoma~, Delnlulcn
Cydadrodd dan 9: Paru Gemma. Rhl\\las
Dan 10 Angharad jones, Catnn ParT), Flinn
Thorman Jones, >-:Ia Glyn, Rh~s Hughes,
Cysegr. Gruffydd Sion Pritchard, SiClncd \X\"
June'), j\ilchelle ,-\llsup, Rhaannon Jon!!">,,:\Ja"Ceri ... Capel Coch; Donna Elizabeth PlUlIlps,

Dmorwrg
Dan 11; Gwion Mcihr Owen,
Cyscgr, Ellen Williams. Brynrcfail, Gemma
Louise Clarke, Rhiwlas; Uifon James Jones,
Capel Coch, Ceri Bryn J\.\oms, Dmorwig. Dan
12: Cadi Osler, Ffion Williams, Lois Wyn
Hughes, Cyscgr, Gethyn Si6n Pritchard, Capel
Coch Dan 13: Ffion Owen, Iwan Moms,
Cysegr: Amy Lambert, Brynrcfail, Dafydd
$Ion Pritchard, Capel Coch Dan 14' AI"\\'Yn
Owen, Cysegr. Dan 50: Mr Gareth jones,
Capel Coch; Mrs Deilwen Hughes, "irs Ann
Le....
ns, Mrs Sharon Quinn, .\irs ~tyfan"-')
Harper, Cysegr Dros 50' 1\1r Richard Evan"
Brynrefail, Mrs Elizabeth Evans, Mr' Edwina
Moms, Mrs Nora Parry a .\-ir.. Nancy
Wilham~, Cysegr, J\ln Berry P. Robert..., ,\1r
John P Roberts a .\i.is5 .\.tanan Jones.
Dmorwig; ,\irs Eunice jones, Rhi« las

Carai'r pwyllgor ddiolch yo fawr
iawn i swyddogion, aelodau ac
athrawon Ysgol Sui Rhiwlas am
dderbyn y Gymanfa ac am eu gwaith
caled i'w gwncud yn llwyddiannus.
Dio1ch yn arbcnnig am y wledd a
gawsom. Diolch yn fawr iawn hefyd
am y gefnogaeth a gawsom gao y
gyoulleidfa.

PEIDIWCH A
GORI AR STORI
ANFONWCH HI
I'RECO

GORSAF BETROL

Glanffrwd

DEINIOLEN

*
*
*
*

DEINIOLEN
Fton: (01286) 871521
Ar agar 7 a.m. -

9 p.m. bob diwrnod

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

•

Harddwch eich cartref gyda

FFENESTRI
CELTIC WINDOWS

fa
Sefydlwyd

1980

FFENESTRI • DRYSAU • CONSERFATERIS
CYFLENWYR AWDURDODAU LLEOL
Busnes teuluol gyda blynyddoedd 0 brofiad
Ffon i wch - ' dio' n costio dim i gael pris

(0' 288) 878a, a (dydd)
(01248) 670081 (nos)
Uned 5, Griffiths Crossing
Llanfair-is-Gaer, Caernarfon

GWASANAETH FFRAMIO LLUNIAU
Arbenigwyr ar fframio gwaith edau a nodwydd
Nifer helaeth

0

luniau ar werth

Dewis eang yn cynnwys:

IVOR STUBLEY :: KEITH ANDREW
KEITH BOWEN :: ROB PIERCY

PARe PADARN, LLANBERIS (870922)
(AI Kal( dvdd Sill a d},dd LILIN

VII

.vslod J'

gaeaj)

19

_.I

r

LLANRUG
Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. F10n: (01286)

615384

Camera yn ng01al Gwyndaf Hughes, Glascoed. F10n: (01286) 617263
CYDYMDEIMLIR yn ddwys a Gracie,
Tom, Margaret a'u teuluoedd i gyd
yn eu profedigaeth fawr 0 qolh Mrs
Margaret Alice Jones. 6 Rhos Rug ar
9fe Mal.
Cvdvmdeimlwn
a Mrs Gladys
Williams a'r teulu vn eu coiled fawr
yn dilyn marwolaeth
Mr Griffith
Williams, Lon Las ar 14 Mai.
Cvdvrndeimlwn hefyd
Mrs Ellis.
PIas Pengwaith (Rhos Rug gynt). a'r
rneibion a'u teuluoedd
yn dilyn
marwolaeth el mab yn Y Felinhell yn
ddiweddar.
LLONGYFARCHIADAU
I Llinos Hat
Hughes, 16 Nant y Glyn, a Llinos
Catrin Roberts, Graranfrvn. Ffordd yr
Orsaf, am basio amoliad ffidil, gradd
" yn ddiweddar. Da iawn genod.
COR Cl YCHAU'R GRUG. Bu'n fis
hynod brysur i'r Cor. Nos Fercher,
Mal 13, bu'r genod yn canu yng
Nghapel Jerusalem, Bethesda; nos
lau yng Ngwesty Fictona, uanbens
a nos Sui, Mal 17, vn Eglwys
llanddeiniolen.
MERCHED Y WAWR. Nos Fawrth,
Mal 12, aeth 1I0nd bws 0 aelooau'r
gangen ar daith . Blas Tan-y-bwlch.
Tywyswyr hwy 0 gwmpas y gerddi
gan wr rtanc or enw Chris, un oedd
yn amlwg yn arberuqwr yn ef faes.
Roedd y terasau tturflol,
yr ardd
ddwr a'r llyn i gyd yn rhan ucha'r
gerddi, ynghyd
lawntiau lIethrog.
IIwyni a choed coniffer, rha: wedi'u
plannu ers Oes Fictoria. Roedd y
rhodedendron
a'r coed azalia vn
goelcerth
0 liwiau.
Mae'r gerddi
wrthi'n cael eu hadfer trwy brosiect
tymor hir. Mae'r coedlannau hanner
gwyllt yn gynefin I amrywiaeth
0
adar, pryfed, anlfelIJaid bychain a
blodau gwyllt, rhal ohonynt wedl'u
gwarchod
0 dan Ddeddf
Bywyd
Gwyllt Cefn Gwlad 1981. Wedi'r
daith cafwyd bwffe i orffen y noson.
Diolchodd y Llywydd, Bethanne
Williams, I Nan a Gwenda am y
trefnladau trylwyr. Cydymdeimlwyd
Margaret Jones, Dwyros ar golli'i
mam. Diolchodd Jean Roberts i'r
gangen am y galwadau ffon a'r
cardiau a dderbynlodd Sion wedi'l
ddamwain
a da deall ei fod yn
cryfhau a bellach yn medru mynd
allan.
Gweithgaredd Mehefin fydd Taith
Gerdded
yng
ngofal
Dafydd
Whiteside Thomas. Cychwynnir
0
giat yr Ysgol Gynradd am 7 nos
Fawr, Mehefln 9. Cofiwch wisgo
esgidiau addas. Croeso cynnes I
unrhvw un ymuno
ni.
GWYL WANWYN y Pum Rhanbarth.
Aeth pum aelod o'r gangen i'r Wyl
yn Neuadd John Phillips, Bangor,
Sadwrn, Mai 9. Thema'r diwrnod
oedd 'Geiriau'r Gan', sef geiriau Can
Merched y Wawr gan D. Jacob
Davies. Cychwynnwyd
gyda choffi
a gweld hen ffrindiau a galr 0 groeso

a

a

a

a

a

gan Sulwen Davies, y Llywydd.
Agorwyd y cyfarfod gyda Parti'r
Parc yn eanu 'Ein Hiarth a'n Gwlad'.
Yna cafwyd galr am D Jacob Davies
gan y Prifardd J. Gwrlvrn Jones a
bu'n 'trin qerriau'r' gan yn gelfydd a
drfyr. Yna bu'r Dr Hywel Wyn Owen
yn son am 'enwau' a hynny'n tu
hwnt 0 fywlog a diddorol. Yn drlvn
daeth Mair Penn a'i Chnw I ddiddon,
a domol a gogleislol lawn oedd yr
eitemau hefyd. Wedi elmo arbennig
o flasus danqoswvd
'llutuau' o'n
gwlad gan Mary Vaughan Jones, ac
er el bod wed I trafaelio'r bvd, el led
a'i hvd, does unman yn debyg I
Gymru, meddai.
Cafwyd araith gynhwysfawr ae un
i gnol ell arni gan Toni Schiavone ar
y testun 'Gormes'. Mwynhawyd dull
harnddenolleuan ap Sion gyda'i gitar
a'l ganu cerdd dant am Gymru.
Diweddwyd y cvfartod IIwyddiannus gyda gair gan y Llywydd
Cenedlaethol,
Valerie Jones, a'r
diolctuadau gan Owena W. Jones.
Gorffennwyd
yr 'Ny I gyda 'Can y
RHANBARTH
ARFON.
Cynhelir
Gwasanaeth
Carolau,
nos Sui,
Rhagfyr 6. Felly. coflwch amdano a
nodwch ef rwan yn eich dvddiadur.
YR YSGOL GYNRADD
Mae Ysgol Gynradd Llanrug wedi
derbyn
adroddiad
rhagorol
gan
Arolgwyr
ei Mawrhydi.
wedi
wythnos a archwillad yn nhvrnor y
gwanwyn
Oywed yr adroddrao y
darperir
'profiadau
cyfoethog'
0
fewn yr ysgol a bod satonau'r holl
bynelau yn dda neu yn dda iawn.
Roedd Cadelrydd y Llywodraethwyr, y Cynghorydd
Brian Jones,
wrth ei fodd 0 dderbyn yr adroddiad.
Meddai, 'Rwy'n lIongyfarch pawb
sy'n ymwneud a r ysgol, yn arbennig
y staff a'r disgyblion. Oyma un o'r
adroddiadau gorau a welais er/oed. '
Ychwanegodd,
'Mae', adroddiad
hefyd
yn canmol
cefnogaeth
"ffyddlon a hae/ionus" y rhlenl, ac
yn nodi fod Ilu 0 gysyllriadau
cyfoethog
a'r gymuned leol "yn
hyrwyddo
twf
personol
a
chymde;thasoJ y dlsgyblion. '
Roedd y pnfathro, Robin Williams,
yntau wedi ei blesio gan ganmoliaeth
yr Arolygwyr. Meddai. 'Mae'n dilyn
gwaith caled gan dim 0 staff a
lIywodraethwyr
ymroddedlg
sy'n
sicrhau'r addysg orall bosib , blant
Llanrug.
'Mae cynnal safonau da iawn yn
holl bynclau'r Cwricwlwm
Cened·
laethol ar draws y ddau gyfnod
allweddol
yn brawf
teilwng
0
gynllunio
trylwyr
blaeng~r
a
dychmygus
yr
athrawon.
Argymhelliad canolog yr Arolygywr
yw y dylem " .. barhau I gynnal y
safonau da iawn a datb/ygu'r gwaith

ELECTRICAL

FRON
DEINIOLEN
20

* AIL

*

*

*

*

WEIRIO
CAWODYOD
GOLEGADAU DIOGEI.\VCH
I.ARWM LLADRON
CYNNAL A CHAD\\t'

(01286)

da ymhellach." Byddwn yn ymateb
yn bositit i bob awgrym - megis
crvtneu'r cvsvtttisd
rhwng
y
dosbarth meitbrin a gweddlll yr ysgol
ar draws y buertb. '
Yehwanegodd, 'Bydd cenmotieetti
yr Adroddlad i'n safonau uchel yn

sbardun i ni fwr 'm/aen a'r dasg 0
gynna/ y safonau "da iawn"
i'r
miteniwm nesaf. Anogaf rieni i
ddarllen yr Adroddiad - bydd pob un
yn derbyn crynodeb ae mee copi'au
0' r Adroddlad
flawn ar gael yn yr
ysgol. '

DRAENOG

iawn yno - ceir crand ac acen
tysen boeth }'D y gwddf. \' gWr
wedi cae! Uond bol, a phan
ofynnwyd
iddo a oedd yn
berchen cwch hwylio, yr ateb a
roddodd oedd, 'No, but I heve a
AA
•
h ere..
"
,,.
..anna

Mudrad'.

r GVVASANAETH TRYDANOL

ERY

Margaret Jones, Trysorydd cangen Llanrug 0 Ferched y Wawr; Betbenne
Williams, Llywydd; a Nan Humphreys, Ysgrifenyddes, gyda'r Tlws a eniltodd
y gangen am Iyfr ttottion.

870858

Cwpwl,
nid
anenwog,
0
Benisarwaun
wedi mentro i
Ddwyrain Lloegr am wyliau
Pasg. Aros yn nhrefN ..... Cae 1 y
teimlad fod pawb yn grachaidd

Hedfan Eto? . . . efallai!
Dyma fi yn fanrna yn laddar 0
chwvs ac vn
. oer drosof ... rvdw
1'n gafael yn dynn yrn mraich fy
scdd - mor d)-'nn nes bod f)'
.
,
mlg)'rnau n CI}rnu ..
ac rna
'nghoesa i fel jcli ,.
dV.'l bran
m}'gu. Bydd ~'n RHAID imi
Pv'nd i'r tV• bach.
. 'Rargol! \'("t ti'n ia\\'n?' halai
f)' nb'r\\'r\\'rth \\'eld t)T ng\\'edd ~Tn
ne\\,'id.
.), d\\.' . . . ~·d\\.. ~i\\'r ia\\'n,'
atcbais yn ddi-hidio, gan edf)'ch
\'n
o·m blaen
. s"th
.
D\'na'r
llais melfedaidd, neis•
neis yna eto -'Good
e1.~erli'lg,
~

a

•

ladies

a'ld ge'lr/el1IeJI ...
'
'Hy! ... good evellllzg (0 _VOII

medda tinna dan 'y ng\\.}'nt.
G\.\.'elaf rhai o'm C)'d-dclth\\;)'r ~'n
trai i'm c)'felnad
a chl~'v.'af
ambell b\vffian ch'W'erthin.
A'r llais ymlacn, '... alld we
(00.'

are

I

'lOW jl_\,llzg

ae a Ilelglll

of 35,000

,

•[)o VVll "1 i,/d

as

il

...

tt.'e 're lien. 011~

is.• U'iTIIV1IT SOlJleOllt like .\,011
screa11111lg tIlt! place ,iO'lVl/, , a rh"y
oc.henaid ddl)fn \\'rth oll\\'ng ei
hun \'n
61 i'\\.s~dd.
•
'Ires. please, ladJ" .. DO COillrol
_"Ollr'll..llfc, sir ... 'meddai un arall
y tu cefn inni.

'Hy!

C011Ir()/

WIT, dim ci belch,

neu bIen t} n bach mc\\'n c.l}tia,
vd \:a,; 1.'
Suddaf -"n dd\fnach
i'm ~edd
.
tra fo f)' ngv,'r yn rroi ci ben )
ffordd
arall i osgoi'r
h(l]]
embaras.

ladies alld gel/rlel'lcII,
[liar was J'Z/Sl Gl slight lllrbillelice.
I
do II ope _"Oil 1..111 el1J·0.,~cd 0111'
sir'11,/lared (ltg/7t alld tllal _\'011 "Glt'e
(Sorry',

()t1erCOIl'le

-

VOlir

1Ier'L'OUS11(.S' • . .

good da_v.'

at a speed (1500 "ilIes pe~ 110LIr
Mae pa\vb yn araf godi o'u
. . do ~,ljo_,' )'Ollr jlig)ll. '
seddau ac mae'r 'ddraig' yn troi
'Dv.'l'n mynd allan, R~TAN!,

jeee,

.

yn ei ph en . . . l11ae'11 rhythu
arnaf, ac Ic suddaf mnau, 0
gywilydd, yn 61 i'rn sedd,

.
rClt

-

. . .

,

'Fedri eli ddim mvnd
ALlAN
.
o Ie fel'ma.
. eistedd i )awr a
thria, neno'r nef, i t\VJ7lhau'r
profiad. '
Rydw i'n cau fy Ilygaid ac mi
driaf gael tipyn 0 gwsg. Be sy'n
digwydd r-w-a-n? Mae pawb yn
rhoi ochenaid hir hefo'i gilydd ac
mi ryd'W'innau ar fv nhraed ac yn
sgrechlan nerth esgym fy mhen
ncs bod y dd)'nes o'm blacn )'n

neldio i fyny yn ci scdd. Mae'n
troi ei hwyneb ataf ... mae fel
bal\.\'n goch ar fin ffrwydro ac
mae cillygaid fel dwy farblen las

~~~%~~~

ataf eto ...

(Nezlrocic pt.!t'S01"lS like .VVll
be balilled jrolll p/a11es ...

S!IOllld

'

Gwelaf el g\\rr yn gafael )'n
dyner yn ei braich gan ei Ch)Tsuro,

cTIlere, t)lerc, dear ...
her.

jl4sr igllore

. .'

Y r hen Jades!
'Glywist tl? ... Ili'f.(}rorig ...
does 'na neb wedi 'ngal\\.' i'n
bynny 0 'r blaen ... '
'Nac oes, ma'n siv...'r,' meddai
'n~lr, ac edrvchaf innau am()'n
ddryslyd. '~l'y'd) mi awn ni adra
- i bacio!'
.\L-\IR lIU,\\PHRE"S

ROESAIR

EHEFIN

ECO'R WYDDFA
TNCWM A GWARIANT AM Y FLWYDDYN I 31 Mawrth 1998
L~C\\'M
Gwerttuam.c.,; . .
.

502'5 93

H\'sb\.'S~btOIL.....
Rhannu Taflenni
Rhoddion.. . . .

8100 00
122.00
) 126.50

GWARlM'T

. .. . . .. ..

Argraffu ..
... ..
. .........
Ffotograffiaclh..........................
Post.
I.

,.

•••••••

•••

••••••••

Papur a Labeh. .. ... . •• ..

Granuau

!b.Ot)

50 no

Gwobrau Croesarr.L. .......

Bwrdd vr 131m
Gymracg

Cystadleuaeth Pel-droed.......
Costau Eralll...................

QR200

-

Cyngor Celfyddydau

Gogledd Cymru....

380.00

Cynghorau Cymuned
Llanbcns.. ..

2'50 00

Llanddeimolen
I Janrug.. ..

..

Waunfawr...............

Uog Bane.

.,Q

16·~i
134.214
328.80

(1.12)
15 00

17017.7S

Coiled am

V

.

flwyddvn ... ....

son 00
75.00

21Ri.l10
I } 2b

.

,.,"

£165"4.69

Y SEFYLLFA AR 31 MAWRTH 1998

~~nd~~';:~i~:
E~(~

C\ fnf Banc.... .. •.. . . ..•..

321H.oll

1030 51
4259 II

Llai Credvdwvr.i.

Cronfs'r Eco. ..

3062.88

.......

.... .. .

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

1196.27

CALENDR l\1.IS.MEHEFIN
2. Mawrth
5. Gwener

LLANBERIS: Y Gyfeillaeh yng Xghapel Jerusalem am 2.
LLANBERIS:
Cyfarfod 0 CYD yng Ngwesty Dolbadam
am 8.30 p.m.
CAERNARFON:
Bore Coff Pwyllgor yr Anabl,
Merched y Wawr.
LLANRUG: Taith gerdded Merched y Wawr.
BETHEL: Cyfarfod olaf Merched y \X'awr am y ryrnor.
BRVNREFAlL:
Cyrndeithas y Chwiorydd gyda Mr Neville
Hughes.
DEINIOLEN:
Dydd Gweddi a Rhodd yn Eglwys
Llandinorwig. PENISARWAUN:
Dydd Gweddi yn Eglw)'s
Sanies Helen.
DEINIOLEN:
Merched y Wa\vr - cyfarfod blynyddol.
BRYNREFAIL: Sefydliad y Merched .
PENISARWAUN:
Taith gerdded noddedig.
YR ARDAL: Cyfarfodydd Cyrndeithas y Beibl yng Nghapcl
Brynrefail am 2 a 6. CWM- Y -GLO: Noson 0 gan yn yr
Ysgol am 7.30 pm

6. Sadwrn

9. Mawrth
10. Mercher
11. Iau
14. SUL
ENW

,

CYFEIRIAD

00

••••••

00

•••••

0

... . ....... .. .. .. ......... . . .... . .... .. . .......... ....
....................................................
AR DRAWS

1. Cyfansawdd

arall

0

ocsigen ac elfen

(5)

lawr sy'n gyfarwyddyd i
ganu'n dawel (5)
7. Mmtai tawr (4)
9. A charn euraid, daw 0 Wern
Ddur (7)
10. Ymateb (8)
11. Yn anafus, daeth o'r ynys i
gwyno (4)
12. Ewin aderyn neu arufail (7)
14. Yr offer a ddefnvdd» , ddenu
swn 0 8 i lawr (3)
15. Dvmuruad pob chwaraewr rygbl
(4)
17 Un slei ydl dyn a gradd dda
ganddo (5)
18. Metel caled a wneir 0 gymysgu
haearn a charbon (3)
23. Caria 'mlaen
dal _. (3)
24. Tiwb metel dryll y cedwir cwrw
ynddo (5)
25. Newid cvteinac (4)
26. Arswyd (3)
27. Yr 1 i lawr na ddylai'r Sais
chwythu un o'i eiddo ei hun (7)
29. Casgliad 0 bobl yn defnyddio 1
i lawr (4)
33. Gormod 0 tfydd (8)
34. Adellad uchel (7)
35. Sbonc (41
36. Bwyell gam yn gyfrlfol am
chwalu neuadd (5)
37. Ffwl (51
4. 1

I

IlAWR

1. Megis 4 a 27 ar draws a 3, 8,
20 a 26 I lawr (6,4)
2. Bias drwg 0 un sir I (5)
3 1 i lawr a galft ei guro (4)
4. Hawarden (8)
5. Un sydd ddrrn yn lIaraidd (8)
6. Rhod (5)

Dad mam (4)
8. Yr 1 I lawr sy'n erddo Myti
Lanrug (5)
13. Hances (5)
14. Bychander hyd (6)
7.

0

.

15. Uun

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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COD

POST

.

16. Y garreg a ddaw 0 chwarel ger
Lllthfaen (6)
19. Pobl sy'n rho: ar got a chadw
(10)

20. 1 ar draws sydd

a thyllau

19. Gwener
28. SUL

GORFFENNAF
3. lau
4. Sadwrn

BETHEL: Plvgu'r Eco.
DEINIOLEN:
Y Camifal.

vnddi

RHODDION

(5)

21. Dehonglwr (8)
22. Newld i fturf cyfoes (8)
26. Yr 1 i lawr sydd yn y corff (5)

28. Llysieuyn a ddaw
30. Methedlg (51
31. Hedegog (4)
32. Swn cloch (4)

0

Sweden? (5)

£10: Parchg John Glyn a Sioned,

Garmon,
Strad
Ty
Hen,
Waunfawr.
Selwyn
Griffith,
Crud yr Awen, Penisarwaun.

ATEBION CROESAIR MAl
Derbvniars atebion cywir i groesair
rrus Mal gan E. E. Jones, Rhosrurwaun: Dorothy Jones, Llanrug,
Nansi Davies, Rhuthun; Beryl Jones.
Garndolbenmaen; N. Hughes. Cwm-

y-glo; Mabel Parry. Porthmadog;
Dafydd
Owen,
Perusarwaun:
Ceridwen Williams, Llanrug; Huw
Tegid Roberts,
Llanrug;
Ellen
Pritchard. Garndolbenmaen; Olwen
Owen, Llanberis; Gwyneth Lloyd,
Caernarfon; Mrs G. Gill. Bangor;
Mary Davies, Waunfawr;
Jean
Hughes-Jones, Rhlw; Catherine A.
Jones, Rhiw: Dilys A. PritchardJones. Abererch; Eirwen Roberts,
Tre-garth; Mair Evans. Caernarfon;
Rosemary Williams. Tre-garth; Chris
Roberts. Llanrug; Mair Foulkes,
Perusarwaun: Olwen Jones, Bethel,
M. P. Jones, Clynnog; Nan Owen
Llanbens; Moreen Lennon, l.lanbens,
Eluned Jones.
Pencaenewydd;
Jenny Williams. Clynnog; Eurwyn
Thomas, Waunfawr. lorwerth a Joan
Williams, Caernarfon; ae enillydd y
mis, sef Mrs Rhiannon PritchardJones, Gfan OdOf, Clynnog Fawr.
Llongyfarchiadau a' r (5 ichi.
Ar 61 cwblhau
Croesair
mis
Mehefin gyrrwch eich atebron i
Dafydd
Evans,
Sycharth,
Penisarwaun,
Caernarfon,
erbyn
Mehefin 22.

C A 't': ::: LL"
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£5: Er cof am Mrs M. G.
wlniams,
Uain yr Ardd, Bethel.
Glyn Tomos,
Caernarfon.
Mr
Les Roberts, Bury St. Edmunds
(gynt 0 LOn Las, Deiniolen). Mrs
Myfi Thomas,
2 Bryn
Teg,
Uanberis.
Heulwen
a Trefor
Edwards, Stryd Fawr, Llanberis.
£3: Carys a Tecwyn Hughes,
1
Stryd
Yankee,
Llanberis.
Ceinwen WilliCUI1S, Bod Owen,
Rhesdai
Cambrian,
Uanberis.
Irfon
Thomas,
Buarthau,
Uanrug.
£2: Mrs M. Plemming,
31
Rhydfadog,
Deinolen.
Teulu
Buddug
a BaITY Thomas,
5
Rhydfadog,
Deiniolen.
Gwenda
Jones,
11
Bryntirion,
Penisarwaun.
A.

YSGWAR
LLANRUG

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)
21

CHWARAEON YSGOl BRYNREFAll

-

,-'"

Tim IIwyddiannus Llanberis a gurodd Llangefni 0 3 goll 0 i ennill Cwpan
Cookson ar ddiwedd y tvmor.

Hatric

Y rhai a dorrodd recordiau yng nghyfarfod
Rwy'n croesawu
dau ohebydd
gwadd i'r golofn y tro hwn. Mae gan
Carol Ann Jones adroddiad am
gyfarfod Athletau Gogledd Gwynedd
ae mae un 0 aelodau tim pel-fasqed
Ysgol Brynrefail wed. rhoi hanes eu
taith I Gaerdydd. Diolch i'r ddau
gyw-newyddiadurwyr
am
eu
cyfraniadau.
ATHlETAU
Gwnaethom gychwyn o'r Ysgol am
9.10 o'r gloch. Cawsom hwyl ar y
bws. Roedd Becky a fi a Diana yn
chwerthin. Cyrraedd tua 10.45 o'r
gloch Roedd DIana yn rhedeg dros
y elwydi. Cafodd h,'r all wobr. Roedd
yn ddrwrnod poeth I redeg.
Roedd Carol Jones a Becky Jones
yn rhedeg y ras 1500 medr. Roedd
rhaid I ni redeg rownd y trac darr
gwaith. Cafodd Becky'r wobr gyntaf
a thorri'r record, a daeth Carol yn ail.
Roedd 5 person wedi torri recordiau,
sef Arfon Jones, Carol Jones, Becky
Jones, Claudette Remming a Gareth
Jones. Cafodd Paul Crane yr ail wobr
am daflu'r bicell.
Gwnaeth pawb yn hynod 0 dda.
Roedd pawb yn boeth ac wedi cael
lIiw haul. Roedd pob aelod o'r tim yn
diolch i Miss Jones a Mr Holland am
drefnu'r daith. Mae Miss Jor.es a Mr
Holland yn llonqvfarch
pawb a
gymerodd ran yn y gystadleuaeth.
Roedd timau'r Ysgol yn IIwyddiannus tawn. Bydd rhal o'r disqvblion
unigol yn mynd ymlaen i gynrychioli
Gogledd Gwynedd yng Nghyfarfod
Athletau Eryri ddydd Sadwrn, 6ed
Mehefin. Mae'n debyg y bydd y rhai
gafodd
gyntaf
neu ail yn eu
cystadlaethau yn cae I eu dewis ar
gyfer y diwrnod hwnnw.
Diolch I bawb am wneud eu gorau
glas.

P£L-FASGED
Cychwynnodd tim pel-Iasqed Ysgol
Brvnretau I Gaerdydd fore dydd
Mercher, Ebrill 29, i chwarae yn
rownd derfynol Cwpan Pel-tasqed
Cymru. Colli'r gem gyntaf yn erbyn
Ysgol T reorci wnaethom 0 8 pwynt.
Yn yr ail gem roeddem yn chwarae
yn erbyn Ysgol Cwm Rhondda.
Roedd yn gem agos yn 'yr hanner
cyntaf, a ninnau'n colli 0 2 bwynt.
Yn yr ail hanner colli wnaetnorn 0 7
pwynt. Yn y drydedd gem, colli
wnaethom
eto yn erbyn tim 0
Gaerdydd.
Roedd
pawb
yn
ymdrechu'n galed iawn. Er I ni golll

Athletau

Gogledd Cymru.

yr oeddem wedi dod yn bedwerydd
trwy Gymru gyfan. Mae', tim yn rhoi
clod mawr I Mr Holland am eln dysgu
ae am fynd
ni i lawr , Gaerdydd.

a

NOFIO
Mae Eifion Williams wed, datblygu
yn nofiwr addawol lawn led led
Cymru. Yr her ddiweddaraf oedd
eystadlu
ym Mheneampwriaeth
Prvdain
yn Sheffield.
oaeth
IIwyddiant aruthrol unwaith eto enillodd dair medal aur ac un fedal
arran. Llongyfarchiadau mawr lawn.
Cynhelrr Mabolgampau'r
Ysgol
ddydd lau, Mehefin 4ydd Edrvctur
ymlaen am gystadlu brwd.

Mae'r Eco dros y blynyddoedd wedi
rhoi cryn sylw i ddatblygiad unigolion
mewn gwahanol gampau. Bu enwau
Colrn Jones, Alun Vaughan, Elflon
Jones ac Elan Dafydd mewn sawl
colofn. Ychydig yn 61 hefyd soniais
am Tom Evison, y cricedwr 14 oed
o Gaeathro. Mae er ced yn ei waed
o ochr ei dad. Y tvrnor diwethaf
cefais gofnodi el gant cyntaf ae
yntau ar y pryd ond 13 oed. Erbyn
hyn mae Tom yn chwarae'n gyson
dros ail dim Bangor, ac yn un 0
fowlwyr blaenllaw y tim. Hyd yn hyn
mae wedi crpio 12 wiced mewn tau
gem,
gan gynnwys
ff,gurau
anhygoelo 6-21 yn y gem yn erbyn
Rhuthun. Roedd yr helfa honno'n
cynnwys yr hatnc ehwedlonol
tair
wiced mewn tair pelen yn olvnnol.
Dros gyfnod 0 bron 40 mlynedd 0
fod yn gysylltied,g
Chlwb Bangor

Tim IIwyddiannu
Mae cryn ganmol y dyddiau hvn ar
y ffordd y caiff neuadd snwcer
Llanberrs ei rhedeg. Mae ruter 0
fechgyn
.euarnc
addawol
yn
rnvnvchu'r clwb ac mae argoelion
bod tim IIwyddiannus yn datblygu ar
gyfer
y blynyddoedd
nesaf.
Cymysglyd yw hanes y clwb yng
Nghyngrair Bangor a'r Cyleh. Bydd
y tim eyntaf - Y Gteisron
yn
anffodus yn disqvn ,'r all adran y
tvmor nesaf. Ond bydd gan y pentref
gynrychlolaeth yn y brif adran er
hynny, gan fod yr ail dim - Y Duon
- wedi ennill dyrchafiad. Roedd y
tim 0 fewn dwy ffram , qlpro
peneampwriaeth
yr ail adran. Y
ddwy
ffram
honno
oedd
y
gwahaniaeth gan fod y ddau dim ar
y brtg wed; gorffen y tvrnor yn
gyfartal 0 ran pwyntiau, Ond cafwyd
tarian am orffen yn ail. Dasth tartan
enillwyr cystadleuaeth y parau i
Lanberis. Dau dim 0 Lanberis oedd
yn y rownd derbynol yng Nghlwb
Cvrnderthasol Bangor. Mewn ffeinal

rwan Cap!
ru allaf feddwl am neb arall yn
cvflawru'r gamp hon mor ifanc
Tom mewn gem oedolion. Mae
rhai'n awgrymu mai ef yw'r ieuengaf
, gyflawnj'r
gamp yn hanes
Cynghrair y Gogledd. Ac, wrth gwrs,
mae'n cael IIwyddlClnt mawr pan fo'n
chwarae mewn gemau ei oed ran ei
hunan. Derbvmodd Iythyr pwysig yr

a

a

Y Gleision.
gofiadwy curodd Keith Roberts a
Bryn Jones (0 dim y Gleisronl Allan
Jones ae Oliver Edwards (0 dim y
Duon). Tair ffr~m i ddwy oedd y
sg6r. Tvrnor 0 setydlu eu hunain yn
y brif adran sy'n wynebu'r Duon tra
bydd y Glersron ar d~n , adennill eu
lie yn yr adran honno.

PWYSIG!

Tom Evison
wythnos ddiwethaf yn ei hysbysu
rddo gael 9' ddewis i dim dan 14 oed
Cymru. Bellaeh mae pob tim cenedlaethol yn cael ei redeg 0 dan
drefniadaeth Bwrdd Criced Cymru.
Bydd gan Tom gryn dipyn 0 waith
teithio yr hat yma gan fod y tim yn
chwarae led led Prydain Yn ffodus
iddo bydd un 0" gyd-chwaraewyr
ym Mangor, Nicholas Ellis, yn y tim
hefyd. Teg nodi hefyd bod trydydd
aelod o'r tim ieuenctid
S,on Gwyn
o Landwrog - wed,'! ddewis i dim
dan 16 Cymru. Tipvn 0 gamp I
un rhyw
glwb
yw
cael
tri
chynrychiolydd
mewn carfannau
cenedlaethol yn yr un flwyddyn.
Mae'n stcr yn wobr i'r clwb am ei
ymroddlad pendant i hyfforddi'r
ieuenctid.

PWYSIG!

PWYSIG!

NOSON 'TLWS YR ECO' WEDI'I NEWID.
Bydd cystadlaethau Tlws yr Eco OED CYNRADD
yn cael eu cynnal NOS lAW, 11 MEHEFIN.
Mae'r

trefniadau a'r rheolau eraill yo AROS fel y'i
nodwyd yn y rhifyn diwethaf.

Cofiwch anfon y ffurOenni cofrestru, a'r tal os yn bosibl,

erbyn nos Wener, 5 MEHEFIN.
....

Dim ond UN gystadleuaeth PEL- Ft\SGED a gynhelir ar
gyfer timau oedran BI. 3 hyd at Bl, 6 yr ysgol gynradd.

