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Tr afodwyd y mater yng
nghyfarfod mis Ma wrth y
Cyngor. Clywyd bod y broblem
wedi gwaethygu er gwaetha'r
ffaith y gall pobl gael eu dirwyo
hyd at fil 0 bunnoedd am adael
i'w cwn faeddu mewn mannau
cyhoeddus. Ceir baw ar lawer 0
strydoedd y pentref, ac mac'n
arnlwg nad 'j\v rhai perchnogion,
yn poem dim am glirio a glanhau
baw eu cwn.

Ond yr hyn sy'n peri mwy 0
bryder yw'r ffaith bod caeau
chwarae'r pentref yn cael eu
dcfnyddio fel toiledau cwn. Mae
yna faw cwn byth a hefyd yn y
cacau chwarac yn Nol Elidir ac
ar Ian y Llyn. 0 gofio bod baw
cwn yn gallu achosi niwed
difrifol i iechyd plant, mac hyn
yn g\vbl annerbyniol.
Mae'r Cyngor eisiau gwcld

Warden Cwn Cyngor Gwynedd
yn y pentref yn fwy ami, nid yn
urug 1 gynghori pcrchnogion
cwn, ond hefyd iddal unrhyw rai
sy'n fwriadol yn gadael i'w cwn
faeddu mewn mannau
cyhoeddus.

Y mac llawer 0 berchnogion
cyfrifol sy'n sicrhau nad yw eu
cwn yn baeddu strydoedd a
pheryglu iechyd plant. Byddant
hwy mor awyddus a neb j weld
y rhai euog yn cael eu cosbi.
Mae 'n hen bryd gwneud
rhywbeth ynglyn a'r sefyllfa
annerbyniol. Mae'r Cyngor yn
annog unrhyw un sy'n fwriadol
yn gadael i'w gi faeddu mewn
mannau cyhoeddus roi gwybod
i'r Warden CWo. Fe alia! gwneud
hynny arbed plentvn rhag mwcd
difnfol.

(

Am yr all flwyddyn yn olynol cafodd rhai 0 blant Ysgol Llanrug,
gyda chyrnorth y Daily Post, wyliau bythgofiadwy yn Florida. Bu
yn ymweliad bythgofiadwy i bawb a fu yno ac fe fydd yr hancsion
yn dal i gael eu hadrodd am flvnvddoedd iddod mae'n siwr. Fe gelr
yr hancs yo llawn, a llawer mwy 0 luniau ar dudalen Ysgol Brynrefail
yng nghanol yr Eco.

Fflio i Fflorida
Yr olygfa umh i IIe" Ysgol Brynrefail gael ei dymchuiel.

Yn ystod y bythefnos diwethaf fc
gafodd yr hen ysgol ym
Mrynrefail ei dymchwel i'r llawr.
Hon wrth gwrs ocdd yr Ysgol
Brynrefail gyntaf ac mae'n gyd
dd iswyddiad rhyfedd, a c
annodus lawn mcdd rnai, fod oes
yr hen adeilad wedi dod 1 ben yn
yr union flwyddyn y rnae'r ysgol
yn dathlu ci chanmlwyddiant.

Bydd gan lawer 0 drigolion y
fro, a durllcnwyr yr Eco ym 57 i
mhcll ac agos, atgofion melys
mum nu cytn(l(1 yn yr hen y!:!gol,
LtC Ic [yuu icmuauau LhwiLlug
I " ~, Iddlawn rrrue n lOlYvTwn.n 1 ynt

Ieddwl am vr hen ddyddiau
h}'nn)" V n 01 pob c:on bu n;fcr}'n
Yfflweld u'r Q!lfle, rnm I agel
QOIWIl olaf ar vr ancuao Gill iddo
ddiflunu, d\i cruill ur 61 "j
d"jn1.ch~cI. Ond cr coU; hen
nd~tJ!ld hydl1 l1lgon 0 ayfi{! yn
vsron y nwvcovn non, blwydctyn
'f cQJ:~mlwydd~"nt] : cdrych yn ~l
9 nathlu ltwvddinnau'r YS:Rol.
M,,\;'r pw)'lll5vr c"nmlwyddlant
wedi ei ~efVdlu!ICmae adroddtad
o.rdudatcn 7 otr E)""'c:thl3arcddau
~VL1Ltwedi eu tremu. 9C mae nun
~T"11 v b",n~'r h~n ),s1301 ar
dud !lIen 12.

en YsgolColli'r
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Mae Cyngor Cymune d
Llanberis yn bryderus bod baw

Pris 40c cwn yn achosi llanast a pherygl
--------_________________ yn}' pentref.

BAW, BAW a MWY 0 FAW

Yn y rhifyn hwn
* Atgofion am hen Ysgol Brynrefail
* Llythyr o'r America
* Hanes hen siopau ardal Llanrug
* Siambr Selwyn
* a newyddion hall bentrefi'r ardal



Mas satts Ailgylchu Cymunedol
Llanrug wedi symud i faes parcio

tafarn Penbont
papur • caniau • gwydr

Uanruq Community Recycling Site
hes moved to Penbont public house

car park
paper • cans • glass

Gw~s3naethA,'gylchuGwynedd
'II' 01245 355 112

www.~nturwdunfawrorg
mewn pertneriaeth a Chyngor Gwynedd
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Cysylltwch a W. Jones
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• Beic 'di malu ac 1~10'i drwsio?

Mae Yncl Wil yn siwr 0 blesio.
Am feiciau glan ail-law a phartiau,
WeI, yma cewch chr'r fargcn orau.

I drin a thrweio
pob math a

beiriannau gwn·io
MENAI SEWING

MACHINE CENTRE
21Strya Fawr

PCRTHAETHWY
Ffon:

(0248) 714043
neu e'ton 674520
Edau,Nodwyddau
ac etl rnewn stoo

Annwyl Olygydd,
Yr oeddwn gyda'r bwriad 0
anfon neges amleiriog at fy hen
gyfaill cncifio, Dafydd Morris,
Cefn Coch, IJanbabo yn ei
annog i ddyfalbarhau yn ei
frwydr a'r Fisigothiaid Newydd,
sydd wcdi gweld fawr o'r byd o'r
tu allan i ddarnau 0 awyr rhwng
sinernau, cwt Bingo a phyllau yn
y stryd, a'r rhai sydd wedi achosi
dirywiad syfrdanol yn ansawdd y
mynydd-dir.

Arbcdwyd i mi'r Ilafur fodd
bynnag gan John V. Morris yn ci
gcrdd gyfredol: 'Llwybrau'. Mac
fy nghenadwn i a llawer un arall
ynddi yn gryno.
Llongyfarchiadau
Yn ffyddlon
John E. WilJiams

Crud yr Awel
6 Llainfain
Cacrgybi

Cymdeithas Broduiaith Cymru
Mae Cymdeithas Brodwaith
Cymru (ardal Mon ac Arfon) yn
cynnal cwrs undydd ar Gwiltio
Cyrnreig dan arweiniad Beryl
Jean Jones, yn Pili Palas
Porthaethwy, Ynys Mon ar 15
Ebrill 2000. £10 yw cost 'J' C\\'I"S
a mae crocso i aelodau hen a
newydd. Manylion gan Gladys
Pritchard ar (01407) 762090.
Yn gywir
Gladys Pritchard

Allt Riwth
Llanrug
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DYDDIAD A LLEOLIAD PLYGU'R ECO
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GOl YGYDD CHWARAEON
Richard LI. Jones, 5 Y Ddol, Bethel.
(01248) 670115
DYDDIADUR Y MIS
Mrs Margaret Cynfl Griffith, Cynfi,
Deiruolan (870194)
FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed.
Llanrug (677263)
DATBLYGU LlUNIAU
Bryn Jones. Elrdlr. Alit Dewi,
Bangor (01248) 353337 neu 871925
TREFNYDD HYSBYSEBION
John Roberts. Bedw Gwynion.
Llanrug (675605J
TREFNYDD BWNDElU
Jean Jones, Cesail y Mynydd,
Deiniolen (871550)
TREFNYDD ARIANNOl
Goronwy Hughes, Eithlnog. 14 Afon
Rhos. Llanrug (674839)
TREFNYDD GWERTHIANT POST
Mrs Olwen Llywelyn. Pant Afon Bach.
llanrug (650200)
TREFNYDO Pl YGU
Shioned Griffith (650570)

GOHEBWYR PENTREFI
BETHEL: Geramt Ells. Cilgeran
(01248 670726)
BRYNREFAll: Mrs Lowri Prys Roberts
Wllhams. Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO: Clive James. Hafan. Bryn
Gwna (677438)
CEUNANT' Trystan a Si~ned Lal::>t:n,
Bodafon. Ceunant (650799)
CWM-Y-GLO:M~ Iris Rowland:),
Glunrufon (e7227~)
OEINIOLfN; W. O. Williams,
() RhVdfddOO. DQlnlolgn (87126g1
OINonWIO Mar:an Jonos. Minalh,
7 ero Ehd,r, D,norwl9 (e70Z~Z)
Iol.flNU'"I\1; GvvyneUlec tiflon
xonsrrs BQcw!: tryri (Q70~g 11
LLANI'\UO: ~ryl ~ob.,rta s Bryn
Moolyn le7 ".1~e'l)
NArIT rrms: Ann Cumnarton.
Gwastadnant (B703561
p~NI~AnWAUN: Mrs Ann !;vnna.
Sych.... h 10724Q7)
TAN-Y·COED: MiSS nnwon Parry
Aol-v-QrynIg7~~'~1
WA.UN~Awn; Mro N.,n R91;>"I\'"
remaron vv~lInr~wrU1nOn701

SWYDDOGION A GOHEBWYR

Golygyddol:
JOHN PRITCHARD

CILFYNYDD, llANBERIS
Ff6n: (01286) 872390

IWAN ROBERTS
llEIFIOR, LLANRUG

FfOn: (01286) 675649
Cadeirydd Pwyllgor llywio:

ARWEL JONES
CAE EBONI, PENISARWAUN

FfOn: (01286) 871274
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Argraffwyd gan Wasg Gwynedd
Cibyn, Caernarfon

Cydnabyddir cefnogaeth
Bwrdd yr /alth Gymraeg
i'r cyhoeddiad hwn.
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Cymanfa'r Annibynwyr, Dosbarth Cwm-y-glo
Cvnhelir un cvfarfod eleni yna Nshapol Joru~alom,Llanberis, bnawn SuI.
Ebrill16 am 2 o'r gloCh. Trefnwyd V rhaglen igynnwys emynau ar gyfer
y plant a'r oedolion it gobeithir cael cefnogaeth deilwng. Bydd y bws
yn cychwyn 0 'Ddeiniolen am 1.lSpm gan alw ym Mhenisarwaun am
1.25pm, Cwm-v-glo am 1.~Opm a chyrraedd Llanberis am 1.35pm.
Hyderwn y bydd yn Gymanfa fendithiol i bawb.

Newyddion mawr yr Anrur y mis
yma yVv fod ein caffi newydd
'Bias y Waun' yn agored.

Mac BIas y Waun yn cynnig
bwydlen gyffrous, sy'n cyfuno
bwydydd ffres llcol gyda rysctiau
traddodiadol Cymreig. LIe i'r
gymuned a1\.\' am ginio neu
baned a sgwrs. Mac teiscnnau
arbennig 0 dda yn cael eu coginio
ar y saflc yn ddyddiol, yn ogystal
a chaw I a bara cartref hyfryd.
Hefyd mac pryd arbennig
'special' ar gael bob amscr ciruo.

Bu criw Merchcd y W'a\vr
Waunfa\vr ymysg cin cwsmeriaid
cyntaf, ac fel y gwelwch o'r Uun
roedd pawb wedi mwynhau
gwledd 0 ddantcithion ~ edi eu
paratoi gan gnw y cam. Esrynnir
crocso i grwpiau yn Ria::, y \X'aun
yn ogystal Ii thculuoedd. Gallwn
drefnu ymw eliad gyfan gyda
tharth yn y Pare, efallai sgwrs yn
y feithnnfa blanhigion neu'r
adran grefftau, gyda brybryd neu
hvd vn oed brvd "3 chwrs. Gallwn•• •

hcfyd drefnu bwvdlcn arbennig
1 chi 0::' ydvch yn trcfnu parti
teulu neu bcn-blwvdd-Mac Carol \vedi ymuno a [him
yr Antur fel rhcol\vraig Bias ).
Waun, ac )'n mwynhau y sialens

Croeso iBIas yWaun

o greu y fwydlcn arbennig. Yn ei
chynorthwyo ar hyn 0 bryd mac
criw y siop and byddai Carol yn
falch iawn os ocs rhywun eisiau
cynorthwyo Icl gwirfoddolwr 0
bryd i'w gilydd.

Ar Fai 1, dydd Gwyl Bane,
byddwn yn cynnal ern G\\.J'1 Fai
tlynyddol. Elcni mac Jonathan
Jones, Prif Weithredwr Bwrdd
Croeso Cymru wedi cytuno 1
yrnuno a ni ar y diwrnod I agor
BIas y Waun yn swyddogol. Mae
[ac ~'J\VC wedi dweud ei fod am
alw igael dipyn 0 hwyl a the parti
hefo'r plant, a hwyrach y bydd
wcdi perswadio Sali Mali i ddod
am dro hefyd.
Fel arfer, bydd mfcr o

stondinau amglchcddol ac
arddangosfcydd yn dod, ac elcru
rydyrn yn gwahodd nifer rnwv 0

grcfftwyr i arddangos a gwerthu
cu nwyddau yn yr Wyl.

Os cawn ddiwrnod mor llawn
hwyl a thywydd mor braf a
Ilynedd bydd yn si\\rr 0 fod yn
ddiwrnod arbcnnig, a siawns i'r

. gymuncd ddod at ei gilydd a
rnwvnheu ci hunan.-

Cofiwch r(.)iy dig\~...yddjad yn
cich d~'ddjadur heddi\\' Dydd
Llun, Mai I, 0 2 - 5 }' pnawn.

-------
----

IEUAN
WILLIAMS
Qlanffrwd
DEINIOlEN

(l)1286) A70484 I
* 5ysiau 0 1Z i 53 sedd
1r Tgithi9U LI(l~1~ Tkramor

• Gw~itk COl'\tract

'* TeleralJ ~rbonnlQI
bensiynwyr, my!yrwyr
a phlant ysgol.

G\Naith I'IYn'llo :: CODod Coglnau II 6athrwms
Gwalth cynnal 8 chadw 0 bob math

CYlylltweh i DOUG JONES, 8RON EIFION, WAUNFAWR
FfOn; (01286) 650363 (0797) 0318996 (aymudol)

GWASANAETH ARGYFWNG PLYMIO
24 awr y dydd - 7 diwmod yr wythnos
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Cyngor Cymuned Llanddeiniolen
Gwrthododd y Cyngor gais gan or math.
Ymgeisydd Seneddol Plaid Cymru Cytunwyd i gyfrannu tuag at i
am gael dod i un 0 gyfarfodydd y blant vsqolron eynradd y plwyf
Cyngor. Teimlad y Cyngor oedd y gael ymweld ag Ynys Enlli yn
byddai hyn yn anheg ag ystod tymor yr haf. Roedd 70 0
ymgeiswyr pleidiau eraill, ae y blant 0 ysgolion Hhiwlas. Bethel,
byddai'r Cyngor ar dir peryglus a Perusarwaun a Deiniolen I fanteisio
ganiatau'r eais. Mae'n arferiad gan ar hyn. Cytunwyd i gyfrannu £3 y
y Cyngor I estyn gwahoddiad i'r plentyn.
Aelod Seneddol, ond mater arall Bu'r Cyngar yn ystyried
oedd estyn gwahoddiad I cynlluniau 0 feinciau a
'Ymgeisydd'. dderbyniwyd, gan gynnwys rhai

Cytunwyd i anton gair i ddiolch gan ddisgybllon Ysgol Brynrefail.
i Mr Eifion Jones, Swyddog Bydd y Cyngor yn trafod
Adfywio Bro Dyffryn Pens am ei ymhellach gyda Menter Fachwen
gyd-weithrediad parod dros y pa gynllun i'w dderbyn. Bwriad y
blynyddoedd y bu yn dal y swydd. Cyngor yw gosod mainc ym mhob
Diolchwyd hefyd i aelodau 0 pentre drwy'r plwyf I ddathlu'r
Gyngor Cymuned Llanbans am eu mil flwydd.
cefnogaeth ynglyn a'r Cytunwyd i anfon i/r Cynulliad i
Arddangosfa a gynhaliwyd yn yr ofyn iddvnt sierhau na fydd
Oriel, Llanberis yn ddiweddar pryd gorsafoedd post gwledlg yn cau,
y bu i drigolion Deiniolen gael eu gan y bvddai hyn yn achosi
drfrio gan gerddi anweddus a anhwylustod mawr i bensivnwvr ,
ymddangosodd yn yr Oriel. Bu trafodaeth ar rybudd 0

Yn dilyn lIythyr a dderbyniwyd gynigiad a dderbyniwyd sef 'y
gan Dafydd Guto, Bethel dylai'r Cyngor ystyried sefydlu Is
cvtunwvd i bwyso ar i Gyngor bwyllgorau'. Roedd hi'n amlwg o'r
Gwynedd osod arwyddron drafodaeth nad oedd y mwyatrif
ILDIWCH I GIVE WAY ar y ffyrdd, !lethol o'r aelodau yn gweld fod
ac i'r aelodau anfon manylion or pwrpas i hyn 0 gwbl, ac fe
mannau lie mae angen arwyddian wrthodwyd y cynnig.

Ocsiwn Addewidion
Cynhelir yr Ocsiwn yng Ngwesty'r Fictoria, Llanberis ar Ebrill 5
am 7 o'r gloch yr hwyr.

Y bwriad yw codi arian at Gronfa Ncuadd yr Ysgol a bydd Mr
Alwyn Sion, 0 fyd Ycyfryngau, yn ein cefnogi drwy arwain y noson.

Bydd croeso cynnes i bawb ac apel am gcfnogaeth yr ardal yo y
noson gyffrous yma.

Os hoffech addo rhywbeth at y noson cysylltwch ci'r ysgol, byddwn
yn falch iawn 0 glywed gennych.

Yn barod mae addewidion arbennig iawn wedi dod i'n rhan:
Noson 0 Gerddoriaeth Gwcrin gan y band 'Deryn Prin '; MOT -
Modurdy Hafod, Llanrug; Tri Llyfr gan Ernyr Humphreys wedi eu
harwyddo gan yr awdur; 3 pel wedi eu harwyddo gan dimau Lerpwl,
Everton a Wrecsam; Basged 0 flodau gan Racca; Diwrnod ar set
'Rownd a Rownd'; (Director's Chair' - Dafydd Du; Twb 0 flodau
ar gyfer y patio; 'Exercise Bike' mcwn cyflwr ardderchog; Pryd parod
i 4 (Eirlys Williams), i enwi ond ychydig.

Bydd rhestr gyflawn ar gael erbyn y noson. Dewch i gcfnogi ac
ymuno yn yr hwyl.
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AM DEITHIAU CYFFORDDUS, DIOGEl
A RHAD YM MHYDAIN A THRAMOR ...

Neuadd Talgai, Llandegai
Mai 6, 10.00 - 12.00 dydd

Tocyn: £ 1
Standin Cacennau a Chynnyrch

Cyfeillion Ysbyty Gwynedd

BORE COFFI

Affricans yw 'Clumsy'. Ar
adegau yn ystod er yrfa gellid
honni ei fod o'n drwsgwl, ond
rhaid cyfaddef ei fod 0 ran amlaf
yn hynod 0 nwyfus a heini wrth
neidio a thaflu ei hun i arbed peli
o bob cyfeiriad. Fel y dywcdodd
Neville, roedd o'n wahanol i
bawb arall. Roedd rhywun yn
disgwyl yr annisgwyl bob tro y
byddai Bruce rhwng y pyst.
Dyna pam y byddwn i yn hoffi
sefyll ar y Spion Kop yn Anfield
(cyn bod eisteddle yno) i gael
bod mor agos ag oedd bosib
iddo. Sawl tro y rhoesom ni gor
y Kop ochenaid ddofn 0
anfodlonrwydd 0 weld Bruce yn
rhuthro allan o'i gol iganol y cae
a driblo'r bel, yn bytrach na'i
chicio 1 1e diogel. Ond chwarae
leg - sawl tro y buom ni 'n dangos
ein hcdmygedd ohono, yn ei
glapio ac yn ei glodfori am iddo
wneud arbcdiad anhygoel. N a)
does na'r un golwr 0 safon wedi
gwneud cyrnaint 0 arbediadau
anhygoel a hefyd wedi gwneud
cymaint 0 gamgymeriadau
elfennol ag o. Yn sicr roedd
Bruce Grobbelaar }11 wahanol i
bob golwr arall.
Pan oedd yn deunaw oed bu 'n
rhaid iddo ymuno a'r fyddin, ac
am y eyfnod hwnnw mae o'n
dweud 'At one time in my life
I had to kill or be killed.' Fe
welodd 0 rai o'i ffrindiau gorau
yn cael eu lladd a bu'n ofynnol
iddo dynnu'r trigar Iwy nag
unwaith er rnwyn arbed ei fywyd
ei hun. Roedd o'n cyfaddef ei fod
o'n dal i gael hunllefau o'r
dyddiau hynny, ae o'r cyfnod
arswydus hwnnw y cafodd o'r
enw 'Jungle Man'.

Yn 1978 cafodd dreial gyda
West Bromwich Albion, ond
roedd o'n cael trafierthion 1gael
vr hawl i weithio ym Mhrydain,
"
er iddo chwarae ambcll gem i

Pwyso ar wal Ysgol Bethel roeddwn i a~ b~ha~n braf,
ychydig 0 flynyddoedd yn 01bellach. Roedd na gem b~l-droed
bwysig yn mynd ymlaen. Roedd Ian Rus~ a Ryan Giggs ~o
a Cantona a John Barnes. Oedd, roedd ser cyfoes y byd pel
droed i gyd ar iard Ysgol Bethel. Daeth j'm cofgemau cyffelyb
o'r gorffennol peU, ac ar fideo'r cofmi welwn innau Stanley
Matthews a Frank Swift yn dangos eu doniau ar iard Ysgol
Bethel.

Holais y golwr, a oedd yn
gwarchod waJ y gol agosaf, gan
ofyn ei enw? 'Nevillc,' arcbodd y
bychan. '0, chdi 'di Neville
Southall felly - golwr Cymru?'
'No way,' mcddai'n wawdlyd,
'chwarae iEverton rna' hwnnw.'
'0, pwy wyt ti felly?' gofynnais.
Atebodd y bychan gyda llond ceg
o falchder - 'Bruce Groblar'.

Gwnaeth y golwr bach sawl
arbediad gwych a rhoddais innau
air 0 glod iddo a gofyn, 'Ydi'r
Bruce Groblar 'rna cystal a chdi?'
'Ydi', meddai 'mae o'n gret 0
goli,' gan ychwanegu 'mae o'n
wahanol i bawb arall'. Oedd
roedd golwr tim Lerpwl ar iard
Ysgol Bethel yn llygad 'i lc -
roedd Bruce Grobbelaar yn
gymeriad arbennig, ac mi roedd
o'n wahanol 1 bob golwr arall.

Bruce David Grobbelaar, un
o'r cymeriadau rnwyaf lliwgar a
safodd rhwng pyst g61 erioed.
Fe'i ganed yn Durban, De Affrig
ar Hydref 6, 1957, a Ifaith
ddiddorol ydi fod ci dad a'i fam
o yn gol-geidwaid 0 safon hefyd
Bu ei dad, Hendrick, yn cad",'
gol i Rhodesia ar un achlysur a'i
farn, Beryl, yn cadw gol i dim
hoci lleol. Gellir dweud felly i
Bruce gael ei ddwyn ifyny rhwng
pyst gol megis, gan fod ei dad
hefyd wedi gosod pyst gol yn yr
ardd ac roedd Bruce yn taflu ei
hun 0 gwmpas j ddal pel pan
oedd 0 ond yn bump oed. Roedd
o'n eadw gol i dim Ysgol David
Livingstone, Rhodesia ac yntau
ond )'0 wyth oed. Yn ogystal
roedd 0'0 dangos dawn arbennlg
mewn ch,,'araeon craill, a bu'n
ch\\'arae criced a phel-fas i dim
Ieuenctid Rhol1~)a. Oherurvdd
el ddawn arbenntg 1 ch\l.farae pcl
fU5, cafodd gynnig y:;goloriat:th 1

[i'nd j America.
Dlddorol yr\\' sylwi mai ystyr yr

enw Grobbclaaro'l gyficithu o'r

'Groblar'

simsanu ar ei goesau crynedig
pan aeth y gem am Gwpan
Ewrop igiciau o'r srnotyn yn dal
yn fyw ar y cof. Pn briododd
Bruce a Debbie fe wnaeth hynny
mewn 'track suit'. Oedd, roedd
Bruce Grobbelaar yn wahanol i
bob golwr arall.
Eto i gyd, er ei fod o'n

ymddangos yn dipyn 0 glown ar
brydiau, ac yn 'ryff gei' ar droeon
eraill, mae 0 hefyd yn gymeriad
teim1adwy a thosturiol iawn, fel
y dangosodd 0 ar 01 trychinebau
Hysel a Hillsborough. Dewy
grefu ar i'r heddlu agor y giat yn
Hillsborough fe arbedodd
fywydau llawer un. Pedair awr ar
hugain ar 01 }' drychineb roedd
Grobbelaar yn darllen un o'r
lhthoedd yn Eglwys Gadeiriol
Lerpwl a'r dagrau yn llifo i lawr
ei ruddiau. Ymwelodd a chartrefi
pob un o'r teuluoedd galarus ac
fe esrvnnodd w ahoddiad iddyn
nhw i~\\'gartref o. Bu'n gymorth
mawr i'r teuluoedd hyn dros
gyfnod Hillsborough.

Oedd, mi roedd Mr Clumsy -
Clown - Jungle Man - Bruce
David Grobbelaar yn gymeriad
arbennig.

Pan gefais sgwrs hefo Neville
(sydd bellach yn ei arddegau) yn
Yr 0\'31, Caernarfon yn
ddiweddar gofynnais iddo beth
oedd el fam am }' cyhuddiadau
a wnaed vn erbvn ei arwr, iddo~ .
werthu gcmau am fwy na 'deg. .,darn ar hugain 0 arran.
Distawrwydd am ennyd, ac
meddai ·c\111, 'Does na'r un goli
vn trio coli! gem }'n fwriadol nag•
oes?' Chwarae teg iddo - roedd
o 'n dal yn driw i arwr ei
blenryndod - un a oedd mor
wahanol I bob golwr arall.

Bournemouth. Mentrodd i
Ganada a bu'n chwarae i dim y
Vancouver Whitecaps gyda
chyn-chwaraewr Everton a
Lloegr, Alan Ball. Dychwelodd
i Brydain a dewis chwarae i Crew
Alexandra, y tim a oedd yn y
safle isaf un yng Nghynghrair
Uoegr ar y pryd. Ar un achlysur
pan oedd yn Crew roedd y
dyfarnwr yn bygwth ei anfon o'r
maes am ei fod yn mynnu gwisgo
masg hen wr am ei wyneb.

Roedd ei dalent yn tynnu sylw
y clybiau mawr. Gofynnodd Bob
Paisley, rheolwr Lerpwl iddo
'Would you like to play for
Liverpool?' Ateb swta Bruce
oedd 'Might as well - yes, that
will do for me,' ac fe diflannodd
o olwg Paisley heb holi dim mwy.
Ond i Anfield y daeth Bruce ac
yno y gwnaeth enw iddo'i hun.
Doedd chwaraewyr Lerpwl na
selogion y Kop ddim yn gefnogol
iddo ar y cycbwyn. Tipyn 0
glown oedd 0 - gwneud i
arbediadau hawdd ymddangos
yn anodd. Rowlio ar y llawr am
hydoedd ar 01 dal y bel a maid
cofio rnai golwr Lloegr, Ray
Clemence oedd ffefryn y Kop ar
y pryd. Wedi iddo chwarae dim
ond tair gem i ail dim Lerpwl
roedd gan Bruce ddigon 0 hyder
i ddweud wrth Clemence ei fod
o am gymryd ei le y tyrnor
dilynol. Ac fe wnaeth hynny.

Enillodd bob anrhydedd a
oedd yn bosib gyda Lerpwl er
iddo wneud sawl camgymeriad.
Diddanwr oedd o. Roedd o'n
hoff 0 wisgo hetiau gwirion.
Oedd, roedd o'n glown. Pan
enillodd Lerpwl y cwpan yn
erbyn Spurs, fe gerddodd Bruce
ar ei ddwylo ar draws Wembley,
ac mae'r darlun ohono yn
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Cynhehr cyfarfodyddd y gangen
ar yr all ddydd Mercher 0 bob mis
o hyd a bydd yr aelodau'n dathlu'r
Nadolig a Gwyl Ddewi gyda chinio
arbennig, gyda gwsanaeth
Dathlu'r Nadolig yn cael ei gynnal
yng Nghapel Cysegr ac elw'r
noson yn mynd tuag at achos da.
Bydd y gangen hefyd yn casglu
arran tuag at barti plant Ysgol
Pendalar, a gynhelir yn Ysgol
Brynrefail, ac yn cefnogi achosion
da eraill yn gyffredinol.

Bydd cyfle i'r aelodau fwynhau
nosweithiau diddan eraill yn ystod
y flwyddyn, gyda chyfarfodydd yn
cwmpasu adloniant, ymweliadau a
therthiau dirgel, ambell noson 0
frethyn cartref a siaradwyr gwadd
dro aralt yn cyflwyno sgyrsiau ar
amrywiaeth 0 themau megis celf
a chrefft, conqinio. cadw'n heini
ayyb.

Roedd IIwyddiant y noson
arbennig hon yn brawf diamheuol
o gryfder a gwerth y gwmni'aeth
ddifyr a chynhesrwydd
cyfeillgarwch yr aelodau a'r gilydd.

CYDYMDEIMLO. Dydd Mercher.
Mawrth 8 bu farw Mrs Myra
Thomas, Min Awel gynt. Estynnir
pob cydymdeimlad a'r teulu yn eu
profedigaeth.
ClWB BRO BETHEL. Cynhaliwyd
cyfarfod mis Mawrth yn yr ysgol
pryd y cafwyd prynhawn difyr yng
nghwmni'r plant a'r athrawon.
Cafwyd etitemau yn ymwneud a
dydd Gwyl Dewi 9an adran y
babanod gyda'r adran iau yn I

cytlwyno rhag)en amrvwloi 0
letaru, canu a datganiadau
offerynol. Wedi'r adloniant cafwyd
paned a sgwrs. Diolchodd Mr
Siencvn Griffith i'r plant a'r
athrawon ar ran y clwb.

iawn ar hyd y blynyddoedd a'r
aelodaeth wedi bod yn ddigon
cyson o'r cychwyn cyntaf: 37 0
aelodau yn ystod y flwyddyn
gyntaf yn ei hanes, ac eleni mae
40 wedi ymaelodi. Dywedodd fod
8 or aelodau a oedd yn y cyfarfod
cyntaf chwarter canrrf yn 61 yn dal
1 fod yn aelodau 0 hyd ac, ar ben
hynny, roedd 130 gyn-Iywyddion
y gangen yn bresennol yn y cinio
dathlu. Darllenodd englyn a
luniwyd gan Richard LLoyd Jones
ICJvfarch CanCJenBethel ar ddathlu
ei phen-blwydd yn 25 oed:
Ar erchwyn eu taer warchod -

y gwerthoedd
Dan garthen Gymreictod.
WedJgwawr, bydd dydd yn dod

Emosiwn dry'n ymosod.

MERCHED Y WAWR. Bu mrs
Mawrth yn fis prysur iawn i
aelodau cangen Bethel. Nid yn unig
wrth iddynt ddathlu Gwyl Ddewi
yn 61 eu harfer ond gan eu bod
hefyd yn dathlu pen-blwydd y
gangen yn 25 oed.

Sefydlwyd y gang en mewn
cyfarfod arbenruq ar Chwefror 24,
1975, pan benderfynwyd yn
unfrydol bod yn rhaid i ferched
Bethel hefyd gael eu cangen eu
nunatn 0 fudlad Merched y Wawr
Y "'1w'Idd cvruat oaod Mau' PrIce
a hi fu'n sqwrsro :i'r gangen yng
nghyfarfod y dathlu yn Nhy Bwyta
Meltod, Bontnewydd, nos Fercher,
Mawrth 8, 2000 Adroddodd nifer
o hanesion hwyliog dros ben am
flynyddoedd cvnnar y gang en a
mwynhawyd yn arbennig hanes
archebu'r tebot a rhai o'r straeon
a oedd ganddi am sawl cyfarfod
difyr ae amrywiol. Y tal aelodaeth
yn 1975 oedd 25c am y flwyddyn
ac er bod pethau wedi newid trpvn
go lew erbyn heddiw, deil
aelodaeth yn fargen go dda.

Ar 61 swper blasus a gwrando ar
sgwrs hwyllog Mair Price fe
dorrwyd cacen arbennig a oedd
wedi cael el gwneud gan Margaret
Williams, aelod o'r gangen.
Enillwyr gwobrau rhif Iwcus oedd
Sharon Owen, Ceinwen Williams,
Gwyneth Jones, Ellen EIIi~, Anne
Elis a Gwyneth Williams.

Yn ystod el hanerchiad tel
lIywydd presennol y gangen,
nododd Ann Lewis fod cangen
6ethel wedl bod yn un lIewyrchus

Cvn Lvwvddion Merehed y Wawr Bethel.

Camera yn n90fol Richard LI. Jones, 5 Y DdOI. Ffon: (01248) 670115

Geraint Elis, Cilgeran. Ff6n: (01248) 670726

BETHEL

C@fnogweh Gin
I-fy~bya@bwyr

Un funud fach ...
LLOFFf

Bob hyn a hyn bydd rhai 0 blant
Ysgol Dolbadarn yn dod am dro i
Capel Coch. Weithiau cant glywed
rhywfaint am hanes y capel. Dro
arall Cantweld y llestn cymun ncu'r
cwpanau bedydd. Bu rhai o'r plant
fenga yno y diwmod o'r blaen. Ar ci
ffordd allan o'r capel fe sylwodd un
o'r genod ar y grisiau mawr yng
nghyntedd y capel. Ac meddai'n
gwbl naruriol, 'Ella rna fanna mae
o'n cysgu.' I blentyn bach, mae mor
amlwg: os mai Ty Dduw ydi'r capel,
yna llofft Duw sydd i fyny'r grisiau.

Doedd dim posibl i blencyn bach
chweehoed wybod 'nad yw Ceidwad
Israel yn cysgu nac yo huno' byth.
Ond dyna'r gwir. Mae'r Duw Mawr
yn effro 0 hyd. Mae ei lygaid yn
gweld a'i glust yo gwrando bob
munud 0 bob awr. Mae'n gwybod
am bopeth sy'n digwydd i ni ae yn
ymwybodol o'n holl anghenion. Ac
un o'r pethau mwyaf gwerthfawr i
bobl Dduw yw profi agosrwydd Duw
a'i help mewn arngylchiadau anodd
a phrofedigaethau mawr. Does dim
angen na gwely na Uofft ar y Brenin
Mawr.

Plant ydan ni igyd: plant agangen
cu dysgu am Dduw a'i ffyrdd. A
thrwy Air Duw ei hun y cawn ein
dysgu. Y Beibl sy'n dweud am
Dduw, ae wnh ei ddarllen a'i
c\c\t'Tb~t\'.J oown \W)lOOO y gwl'l' am

a dwr. Duw ei hun sydd
dw cud wrthym nad yw yn
Rydan ninnau yn credu
c wrth et gymryd ar ei air y
rofi fod y peth yn wir.

i"I13 mae hi'n gweithio: Duw
e ngos ei hun yn y Beibl, a

mnnau }TI ymddiried yn yf hyn a
ddywed. Mae trafod a dysgu a
chyhoeddi'r Beibl a'i gynnwys mor
sylfaenol i'r bywyd Crisrnogol. Sur
arall y daw neb ohonom i wybod y
gwir am Dduw; neu i wybod beth
sy'n dda a beth sy'n ddrwg; neu i
wybod sut i fyw a surifarw? Peidiwn
a diysryrru pwysigrwydd Gair Duw
fel sail ein ered a'n hymddygiad fel
unigolion ae eglvrysi. Hebddo, does
\\'Ybod be gredwn ni, na be wnawn
nl, na be ddaw ohonom.

JOHN PRITCHARD
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Nifer hclacth 0 llioiau ar werth
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IVOR STUBLEY :: KEITH ANDREW
KEITH BOWEN ii ROB PIERCY

Arb~nigwyrar nra~io S""aith edau a nodwydd
GWASANAETH FFRAMIO LLUNIAU
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E"waZl'r Corau gyda 'r "larciau yn dangos car Meibiorl Chwarel
Dill0rwig ).'11 fuddugol.

Ysgol Brynrefail hwn o'r Eco. Amserol felly oedd
, derbyn atgotion gan Mrs G.M.

yn dathlu r cant Jones, Y Dalar Deg, Llanrug am
Eleni bydd Ysgol Brynrefail yn ei chyfnod yn yr 'hen' ysgol ar
dathlu'r cant y sefydliad}'ll ddechrau dauddegau'r ganrif
hytrach na'r adet)ad. Eisoes ddiwethaf. Dyma dameldiau
dechreuwyd ar y gwaith 0 baratoi am y cyfnod hwnnw dan y teitl
ar gyfer y dathliadau, a cheir 'W.>Jlli'n cofia Ysgol Bryl,rejail.>,,'1
mwy 0 wybodaeth yn y rhifyn 1921?'
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all Alamz' 0 'Judas Maccabeus'
gan Handel, a 'Pan wyf mewn
Bedd', Oliver Edwards. Roedd
pump 0 gorau 'n cystadlu: Y
Parlwr Du; Cor Alun, Yr
Wyddgrug; Cor Meibion Rhos;
Glofa Bersham a Chor Meibion
Chwarel Dinorwig dan
arweiniad Peleg Williams.

Mae'n arnlwg fod y rhaglen a
ddaeth ar fenthyg imi wedi bod
yn eiddo i aelod 0 Gor Chwarel
Dinorwig neu i un o'r cefnogwyr,
oherwydd cofnodwyd marciau'r
holl gorau ar y rhagJen (gweler
copi). A'r cor o'rfro hon oedd yn
fuddugol gyda chyfanswm 0 178
o farciau allan 0200. Tybed oes
aelodau o'r cor hwnnw'n cofio'r
achlysur, neu'n cofio
cystadlcuthau eraill gyda'r un
cor. Rhowch wybod am hanes y
cor meibion enwog hwn, a hefyd
beth oedd hynt a helynt Cor
Merched Llanberis.

Deuai penllanw'r cystadlu ar y
Sadwrn, gyda'r eisteddfod yn
cychwyn am chwarter wedi naw
y bore. Roedd unawdwyr
buddugol y cyfarfodydd
cynharach yn cystadlu'n erbyn ei
gilydd am fathodyn aur, a'r un
modd gyda'r adroddwyr.

Yn y prynhawn cynhclid
cystadleuaeth y corau merched.
Abercraf, Fflint, Porthacthwy a
Llanbcris ocdd yn cystadlu Yn
01 y rhaglcn, cynrychiolydd Cor
Merched Uanberis oedd Mr W.
James. Pwy tybed fu'n fuddugol?
Yn dilyn roedd cystadleuthau'r
corau cymysg - saith cor yn
cystadlu, ond dim un 0 'r fro hon.
Am bump yr hwyr, cynhelid

cyfarfod olaf yr eisteddfod,
gyda'r corau meibion yn hcno'i
gilydd am wobr 0 ganpunt a
chwpan arian ynghyd a baton
arian i'r arweinydd buddugol. Y
ddau ddarn prawf oedd 'Sound

Tudalen flaen rhaglen yr Eisteddfod.

piIl(t.,

SYR IFOR WlWAMS. D.LitL

6.30, NOS PERCHER (Wed~.y Bvening)MAl (May) 19.1948

Agorir yr Eit>t,eddfod yn Sw'yddOJOl
T"~?llI'iddtpod ~ bee QtI\ctI~ opilOoI!d

• MAl 20, 21, 22, 1948
MAY 20, 21. 22. 1948
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HEN YSGOL GLANMOEL VN
LLANRUG LL55 2AG

Harddwch eich cartref 9yda

FFENE TRI
Sefydlvvyd

eEl, TIC WINDOWS 1980

bClrniadu.
Rocdd y cystadleuthau adrodd

yn cael eu (.,,),nnal, yn 61 ).
rhagten, ·tn~,{.I..lll ).scafell 0 da'1 y
71euadd ra~vr', ac roedd angen
adrodd darn 0 lenyddiacth a
gyhocdd\\'Yd ar 01 1938.

rocdd }' cystadleuthau ieucncrid,
gyda chystadleuaeth y corau
plant am un o'r gloch y pnawn.
Roedd angen canu dwy gao:
'Alawon 'yO Bryniau' a 'Y Tiwlip'.
Roedd y pcdwar cor yn dod 0
Arfon: Pcn-y-grocs; Scilo Bach,
Caernarfon; Ebenezer,
Caernarfon a'r Fclinheli.
Ar :>- dydd Gwener roedd

cystadlcuthau yr her unawdau:
cyfarfodydd yn dechrau am
harmer awr wcdi naw yn y bore)
am un 0 'r gloch y pnawn ac am
hanner awr wedi pedwar yr hwyr.
Roedd dros ddwsin 0 unawdwvr-
yn ymddangos ym mhob
cyfarfod, pob un yn canu dwy
gan unawd Gymraeg ac
unawd heb fod yn Gymraeg. Yn
eu plith rocdd hen ffefrynnau
mcgis 'Paradwys y Bardd ', 'Llam
y Cariadon' ac '0, na byddai'n
haf 0 hyd'.

Am dri 0 'r gloch }' pnawn
roedd cg\\')') i'r cantorion tra
(.ynhclld seremoni'r cadeirio am
awdl neu bryddcst ar un o'r
testunau canlynol: 'Tan',
'Cad\\)'nau' neu 'Ym Mrig y
l\10f\\ vdd'. Cvnan a'r Parch- -
WillIam J\10rris oedd vn-

un gystadleuaeth enwir rhywun
o'r cnw Gwyneth Peris. Oedd
cysylltiadau Ileal ganddi tybed?

Ar ddvdd Iau'r eisteddfod-

•aIr.
Mae'r holl raglen, fel y gcllid

disgwyl, yn ddwy-ieithog, ond
gydar Gyrnraeg yn cael
blaenoriaeth.

Roedd yr eisteddfod yn
cychwyn yn swyddogol ar y nos
Fercher, ond 'Cyngerdd
Mawreddog' a gynhelid ar )'
noson honno, a hynny yn )'
Central Hall, Lerpwl. Yr
arwemydd oedd Caerwyn (cf
hefyd o cd d arwe inyd d yr
eisteddfod oedd yn dilyn ar y
dyddiau canlynol) a'r cadcirydd
oedd Philip \X'halley, un 0
gyfarwyddwyr Siop Lewis's, Yr
hyn sy'n syndod yw fod ~.
mynediad i'r cyngerdd yn rhad
ac am ddirn. 'Sgwn I sut roedd
gwarchod wyr ) drysa u yn
penderfynu PW)' oedd yn cae I
mynediad? Trefnydd y cyngerdd
oedd gwr 0 'r enw Gwilyrn
Bethel. Ef hcfyd oedd ysgrifenn
ydd yr eisteddfod, a rhoir ei enw
rei w.c. Thomas, Tcgfan, 174
Ffordd Penrhos, Bangor. Pam
rybcd y galwai ci hun yn Gwilym
Bethel? Ocdd ganddo
gysylltladau a Bethel y fro hon?

Mae 'n ymddangos fod y
cystadleu\.vyr yn anfon eu
hcn~'au 1'r trefn}'dd cyn dyddiad
yr eisteddfod, ohern)'dd rhestrir
vr holl gystadleu~'Yr yn rhaglcn
y dydd, gan nodi eu dosbarth
oed ran a thestun eu can Mac
ambell enw yn adnabyddus. Er
C;!nghraifft) \!n\vir y ddiv,reddar
Shan Emlyn ar gy5tadlcua\.:lh 'I'
solo dan 14 oed, 1 ganu He! flo
o waith Haydn Morris (a oedd
~'n un l1'r beirillaid cerdd). Yn yr

Ahithaun tis holl eisteddfodau cylch a sir yr Urdd, diddorol
oedd cael benthyg copi 0 raglen Eisteddfod Gadeiriol Lewis's
Lerpwl gan un 0 ddarllenwyr y golofn (gweler llun o'r flaen
ddalen). Does gen i ddim syniad am faint y parbaodd yr
eisteddfod arbennig hon: copi o'r unfed eisteddfod ar ddeg
a ddaeth i law, sef yr un a gynhaliwyd yo 1948. Tybed a
gynhaliwyd yr eisteddfod yo flynyddol dros gyfnod yr Ail Ryfel
Byd? A phryd tybed y daeth yr eisteddfod i ben? Os oes gan
rai o'r darllenwyr unrhyw atgofion am rai 0 eisteddfodau
Lerpwl, yo enwedig os oedd cysylltiadau lleol a hwy, anfonwch

Eisteddfod Lewis's
Lerpwl
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LLANRUG
ff6"~ (01286) 650349

(0689) 899901

Lluniaeth ar gael

Ebrill 29
9.00 ymlaen

£5 y car

yn y Maes Parcio
Ysbyty Gwynedd
(dros y ffordd i'r Post)

Cyfeillion
Ysbyty Gwynedd

Arwerthiant
Cist Car

yr Ysgol a , neu sesiwn i rannu
atgofion.
Maumh, Mai 26: Sioe Gerdd gan
ddisgyblion yr ysgol yn y neuadd.
Mercher, Mai 27: Dim wedi ei
drefnu eto,
Iau, Mat" 28: Cyngerdd gan gyn
ddisgyblion a chyfeillion yr ysgol
yn y neuadd.
Guiener, Mai 29: Os bydd gofyn
mawr am docynnau i'r cyngerdd
gellir cael ail berfformiad ar y
noson hon.
Sadumi, Mai 30: Dim wedi ei
drefnu eto.

Mae gweithgareddau eraill
wedi eu trefnu eisoes. Ar Ebrill
7 bydd y disgyblion a'r staff
presennol yn cael llun o'r ysgol
wedi ei dynnu.

Nos Lun a nos Fawrth,
Gorffennaf 10 - 11 fe berfformir
Sioe Gerdd gan y disgyblion.
Comisiynwyd hon yn arbennig ar
gyfer yr ysgol. Bydd y sgript gan
gyn ddisgybl, Eirug Wyn a'r
gerddoriaeth gan gerddor
cymwys iawn, Euros Rees Evans.

Bwriedir gwerthu plat wedi ei
ysgythru i ddynodi'r achlysur
hwn.

Os oes gennych ddiddordeb
mewn cynorthwyo gydag unrhyw
weithgaredd rhowch wybod i
Brifathror ysgol.

44 ~18n«ynnon. Llanrug

Caernarfon 673613
Ff6n Symudol: 07774 49SS16

Cynnal boileri nvvy I

ol@w. tCJnvvydd ~olot
a thredio P~IPlgU

YR
J NES

PLVMARA
PI-I~IRIANNYDD
QWRESOGI

Cynhelir un cyfarfod elern yng
Nghapel Jerusalem, Llanberis,
bnawn Sui, Ebrill 16 am 2 o'r
gloch. Trefnwyd y rhaglen I
gynnwys emynau ar gyfer y
plant a'r oedolion a gobeithir
cael cefnogaeth deilwng. Bydd
y bws yn cychwyn 0 Ddeiniolen
am 1.1 5pm gan alw ym
Mhenisarwaun am 1.2Spm,
Cwm-y-glo am 1. 30pm a
chyrraedd l.lanbe ns am
1.35pm.
l-lvderwn y bvdd yn Gvmanfa

fenClithiol I bavvb.

CYMANFA'R
ANNIBYNWYR
DOSBARTH
CWM-Y-GLO.

Da e th nifer dda 0 gyn
ddisgyblion Ysgol Brynrefail
ynghyd i Lyfrgell yr ysgo] nos
Fawrth, Mawrth 21 j drafod y
trefniadau ar gyfer dathlu
canmlwyddiant yr ysgol.

Y Prifathro, Mr Eifion Jones
oedd yn cadeirio'r cyfarfod ac
roedd yn eglur fod y mwyafrif
oedd yn brcsennol yn awyddus
iawn i gynorthwyo gyda'r
trefniadau.

Penderfynwyd ethol pwylJgor
gwairh canolog gydag is
bwylJgorau i drefnu yr amrywiol
weithgareddau. Nid oes un dim
wedi ei gadarnhau'n derfynol
hyd yma ond dyma fraslun o'r
gwei thgareddau sydd dan
ysryriaeth.

Clustnodwyd yr wythnos sy'n
cychwyn ar Fedi 23 fel adeg
addas a pherthnasol i gynnal y
gweithgareddau.
Saduirn, Mai 23: Diwrnod
Agored yn yr ysgol yn cynnwys
arddangosfeydd a.y.y.b.
Am 7 o'r gloch, cinio iddathlu'r
canmlwyddiant yng Ngwesty'r
Victoria, Llanberis.
Sul, Mai 24: Yn y prynhawn -
Oedfa neu Wasanaeth i ddiolch
am yr ysgol. Nid y\rv'r lleoliad
wedi ei gadarnhau eto.
Llun, Mai 25: Darlith ar Hanes

Dathlu Cantnlwyddiant
Ysgol Brynrefail

PRIDIWCH A (iOKJ

ARSTORI -
J\NfONWCH m I'R BCO

DIOLCHIADAU. Dymuna plant a
theulu y ddiweddar Mrs E.J. Jones
(Lil)2. Y Dd61,Bethel gydnabod yn
diolchgar i gymdogion. ffnndiau a
cherthnasau am bob arwvcc 0
9ydymdeimlad a ddsrbvnrwvd ar
achlysur trist 0 solli mam, nain a
hen naln annwyt iawn. ac hefyd
am y rhoddion er cof tuag at
Gronfa Celfi Meddysfa Waun{awr
Diolch arbennlg iawn i Feddygon a
Staff Meddygfa Waunfawr am eu
so(al tros y blynyddoedd; i'r tll'l"l
gofal cartref, staff Ward Padarn
V§byty !;ryrl. cartrgf 5t TellO ~'r
ymvvelvvyr iechyd. Diolch am
Qymwynasau ac ymvvelladau
d:~I;noMr~ [;lattv Willl~m~. Mr a
Mrs Gltdd d Mr) rMelliGt1rl, Diolch
" r ~arch W J. Lp.wis ~M III
W9~gn~l:!1n. i Mr Goronwy Jone:l.
Mr v.M. Griffi\h iii Mr A.L. JonoG
am drofn\l a chy~I'V~t\lol"r C9PQI.
I Mr~ G Grltflln vr orqanydl.le~ DC
I Gvvilym Jon .. ; ~J: ~ob am
wosanae~h tryIWV~.

Rhagor 0 newyddion
BETHEL

Da 0 beth fyddai cael pytiau
tebyg gan gyn-ddisgyblion (neu
gyn-athrawon) am wahanol
flynyddoedd yn hanes yr ysgol 0
hyn hyd dathlu'r cant ym mis
Medi. Beth am anfon atgofion?
Docs wahaniacth pa mor hen
neu ifanc mo'r sgwennwr -
bydd pawb yn rhoi trern yn 61 i'r
ganrif ddiwethaf

Mac'n sicr hcfyd y bydd angen
digon 0 amrywiacth 0 lunaiu i
ddangos gwahanol agweddau 0
fywyd yr ysgol dros y ganrif a
aeth heibio. Felly, ewch ati rwan
i sbring-clinio eich drors ac 1

wagior cisitiau yn yr atig!
Anfonwch unrhyw ymholiad

ncu wvbodaeth ar unrhvw
• •

agw edd 0 hanes lleol }' fro 1
Dafydd Whiteside Thomas,
Bron y Nant, Llanrug,
Caernarfon (Ffan: 01286
673515).

1( * *

Doedd dim ond cerdded ar
bob tywydd i'r ysgol, ac ambell
waith byddai'r afon wcdi gorlifo
a byddai'n rhaid troi 'n 61 0
Stabla neu 0 ymyl stcsion Cwrn,
a byddai plant Llanrug, Cwrn-y
g10 a Phenisarwaun yn cael
diwrnod 0 wvliau. Doedd dim~

son urn fysiau i'n cludo, ond
cafodd rhai ohonom feic. Ymhen
amser wcdyn )7 daeth y bysiau,
ond nid rhai arbennig i'r plant.
Ei golli'n arnl, a chyrraedd
Penllyn yng nghar llefrith Cae
Hoedyn. Mae bywyd dipyn yn
haws i'r plant erbyn hyn, a diolch
am hynny.

Yn anffodus ychydig ohonorn
sydd ar 61 o'r cyfnod hwnnw,
ond efallai fod gan arnbcll un
arall atgofion i'w rhannu yn yr
Eco.

Ym rnhentrc' Brynrefail roedd yr
ysgol bryd hynny, a'r pentre roes
ei enw iddi, ond Llanbcris
District County School oedd yr
enw swyddogol, a dyna fyddai ar
ein copiau ac ar boced ein
'blazers': LL.D.C.S.

Y prifathro oedd Mr Foster,
gWr bonheddig, ond Sais uniaith.
Yr oedd mor anodd iddo fo ag
oedd hi i ni, blant y fro. Byddai 'n
gofyn 'Understand?' a ninnau'n
deall dim!
Fel hcddiw, plant o'r

gwahanol ardaloedd oedd y
disgyblion i gyd, ond yr oeddynt
a ddeuai 0 Nant Per is a
Dinorwig fel chwa 0 awel iach o'r
mynydd. Plant pob pentrcf yn
wahanol: plant Llanberis yn fwy
trefol na phlant Deiniolen, a
phlant Uanrug a Chwm-y-glo yn
closio mwy at dre Caernarfon.

Ar wah an i'r prifathro, tri dyn
oedd yn athrawon a phump neu
chwech 0 athrawesau, Sacsneg a
siaradai'r athrawon ani, er eu
bod yn Gyrnry Cymracg eu
hiaith. Dechrau'r broses 0 wneud
Saeson ohonom er mwyn j ni
ddod ymlaen yn y byd. Ond er
hyn 011 roedd yn gymdeithas
hapus iawn a'r plant yn gwneud
ffrindiau newydd. Byddai'r rhai
a basiai'r 'scholarship' neu'r
'eleven plus' yn cael eu gosod yn
nosbarth lA, a'r plant oedd yn
gorfod talu yn mynd i 1B -
dechrau snobyddiaeth ymysg )'
plant. Rocdd plant 1A yn
meddwl cu hunain yn dipyn
clyfrach na phlant 1B, ond efallai
oherwydd eu dycnwch mal 1B a
ddysgai orau.

Yr oedd yr ysgol braidd yn
fychan yr adcg honno, a byddai
rhai o'r plant yn cael gwersi yn
fcstri capel Rrynrefail. Bu'n rhaid
adeiladu rhyw fath 0 gwt i gynnal
dosbarthiadau yn nes ymlaen
lle oer ofnadwy. Fel y tyfern,
byddai yna gymdeithas ddrama:
cofiaf rai 'Ffrois a'r Inspector'
(enw'r de am grcmpog). Rwy'n
credu mai Eric Davies neu Eddie
ParI)1 ocdd yr awduron. Byddai'r
anfarwol Robert Morr;s ein
harhro Saesneg yn rho]
5hak~:,pcarc i ni i'w ddarllen yn
uehel yn y dosbanh, a chefais )'
fraint 0 fod yn Lady J\A.acbeth.
Rocdd\\'n v\l:ui gwirioni, a hyd y
dydd heddiw rwy'n cotio 'All rl12
perfi~f"t:~ of Arabia will floe sweet.:"
thf~ /'1 Itll} J7[J~/d ...• Byaaal'r
atllrawCi) Pfrangeg yn mynd a
rhru ohonom am bna\\'n 1 Bare
GU(;111Llrioo, M ~i~,.·~dd:m ond
rfx-"nf5cB cfo n;: ~tht'Q
D~~(\*"Yttli!lteth yn mynd !l nl I
hpn y BiUiJ. a (1~nll()~ i:tL tllVti'l
lIl1}] fynydtll)Cod: Lacl t~ Iaf Y
lil'WTIl 0 ~u~n).tf Ar dd~..vrnod 0

h"f.
U66l1li yn yr Y~lJlll 'IJ [~r:Jry

nenar1ng ~()C]cry' a hwyl ["'lYf
Ulna"l liy,~lYY'1.nocdd dim s';n
3.n'\ Yldtd C-ymm bryd hvnny. !l
droS y Rhytltlfrydwyr y byddVt'n
~'n sefYll ne~ meddwl Mdt mef'ch
Uoyd Gcor~t; ocdgwn I.

Wyt ti'n cofio Ysgol Brynrefail yn 1921?



cbymdogion ym Mro Deiniol
erbyn canol bore SuI. Roedd hi
mor benderfynol 0 beidio
anghofio troi'r awr.
Ond yr orau oedd y wraig 0

I.anrug aeth ag un o'r plant i
Bias Menai i notio ben bore.
Roedd hi WEDI COFIO troi'r
awr, ac eto pan gyrhaeddodd
Blas Menai ar yr amser arferol
doedd neb yno. Bu'n disgwyl yn
hir - am awr gyfan - cyn i neb
arall gyrraedd. Fedrai hi yn ei
byw a deall pam fod y lle mor
ddistaw) a hithau mor brysur
yno fel arfer ar fore SADWRN.
Do, roedd hi wedi troi'r awr
ddiwrnod yn gynnar. Y Owyddyn
nesaf, bydd rhaid SlANelu'r egni
i wneud yn safT fod y diwmod
cywir gennych.

Do, fe ddaru ambell un gawl 0
bethau adeg troi'r clociau nos
Sadwrn dwytha. Gan fod gofod
yn brin, bydd rhaid i chi fodloni
ar ddwy o'r straeon a ddaeth i'm
clyw.
Angho6o troi'r cloc ymlaen

fydd y rhai sy'n arfer gwneud
cawl 0 bethau yr adeg hon o'r
flwyddyn, a cbyrraedd y capel
neu rywle araB yn hwyr. Ond
mae'r ddwy stori orau eleni am
bobl lwyddodd i fod YN
GYNNARl
Dyna i chi or wraig honno 0

Ddeiniolen a newidiodd y cloc
DDWY WAI'I'H, gaIl lwyddo felly
i fod awr ar y blacn i'w

DRAENOG

GWYN JONES
FFE ESTRIERYRI
GAATHISAF,LLANRUG

(01288) 850764
neu W. G. RobortB (Wil Koroo) 676741
* Ffenestri * Drysau * Drysau Patio

'* Porches
* Byrddau Ffasia
* Cladio*Conserfateris

'2 MLYN~DD0 8ROJ=IADVN V MA~S

CYMEITHAS CYFEILLION
EGLWYS CRIST LLANDINORWIG.
Yn neuadd yr eglwys ar Fawrth 6
cynhaltwyd cyfarfod i ddathlu
Dydd Gwyl Dewi. Mwynhawyd
swper 0 gawl a ehrempog wedi eu
paratoi gan aelodau'r gymdeithas
Yna cafwyd noson ddifyr iawn yng
nqhwrnru Mr I.M Griffith, Bethel.
Ei destun oedd y lIinell
adnabyddus: 'Ac ni fu dwthwn fel
y dwthwn hwn.'

Diolchwyd i'r gwr gwadd gan y
Parchedig Tegld Roberts. Cynhelir
y cyfarfod nesaf nos Lun, Ebrill 3
am 7 o'r gloch a'r gwr gwadd fydd
Mr Kell Jones yn sgwrsio am
Lanberis.

CYFARFOD GWEDDI BYD EANG
Y CHWIORYDD. Cafwyd cvnulliad
da iawn y flwyddyn hon eto i I r
Cyfarfod Gweddi blynyddol a
gynhaliwyd yn Festrl Capel
Ebeneser. Mrs Jane Jones oedd yr
arweinydd ae aelodau eglwysi'r
cylch yn cymryd rhan yn y
derlleruadau. Da oedd gweld
mamau ifanc yn cymryd rhan am
y tro cyntaf I hefyd yr hen
ffyddloniaid, a Miss Jean Parc
Jones vn eyfellio.

Diolchwyd i Mrs Margaret C.
Griffith am fed yng ngofal y
Cyfarfod am rat blynyddoedd.

Cytunodd Mrs Linda Owen d
Mrs Anwen Jones i fod yng ngofal
y gwaith y flwyddyn nesaf.

•
DEINIOLEN

W. O. WiUiams, 6 Rhydfadog. Ff6n: (01286) 871259 J

ADREF O'R YSBYTY. Bu Dafydd
Llwyd, mab bychan Nia a Gary,
Stad Ty Hen yn yr ysbyty am
gyfnod a gerfu INia ei hun dreulio
ychydig amser yn yr ysbyty.
Gobeithio eich bod yn gwella
CAN ACTOL. Llongyfarchiadau I
aelodau Can Actol yr Urdd a'u
hyfforddwyr ar eu IIwyddiant yn
Eisteddfod Cyleh yr Urdd. Byddant
yn cystadlu eto yn yr Eisteddfod
Sir ym Mangor ar Ebrill 1. Pob Iwe
ichi.
DATHLU PEN-BLWYDD.
Llongyfarchiadau i Mrs Idris Jones
fu'n dathlu eyrraedd ei phen
blwydd yn 91 oed yn ystod y mis.
DYWEDDfo. Llongyfarchiadau i
Derfel Williams, Bryn Beddau ar ei
ddyweddYad a Ceri Morris 0
Gaernarfon.

a Ynys Enlli yn ddiweddarach
eleni.
Cadarnhawyd y bydd y Cyngor yn
ystyried ceisiadau am gymorth
ariannol gan fudladau a
chymdeithasau Ileal yn ystod ei
chyfarfod ar 28 Mawrth, 2000.
Cynhelir cyfarfod nesaf y Cyngor
ar 28 Mawrth yn y Ganolfan,
Waunfawr am 7 o'r gloch.
LLONGYFARCHIADAU AR
ENEDIGAETH. Llongyfarchiadau i
Anna a Gareth Williams,
Gwastadfaes ar enedigaeth mab
bychan, Huw Emrys Lloyd, brawd
bach i Sara a Dafydd ac wyr
bychan I Emrys Lloyd Hughes,
Dreflan Isa.
Llongyfarchlon hefyd , deulu 1 Bro
Waun ar enedigaeth plentyn
bychan.

FfOn: (01286) 870253

MdQ'r ~WQsty yn darparu ar gyfQr ~rioda~au,
Part'lon, Dathliadau aG AGhly~uron ArbennlQ
Cyflgu~tgrgu Cynhadladdau a Phwyllgorau

Bwydlun Bar a Chlnio Dydd Sui

LLANBERIS

Camera yn ngofal Heulwen Hughes, Argoed. FfOn: (01286) 650556
SEFYDLIAD Y MERCHED. Erddi yn achlysurol wedi Igwynion
Dathlwyd Gwyl Ddewt y Sefydltad gael eu derbyn ynglyn a phobl yn
ar bnawn lau, Mawrth 2 gyda Mr chwarae pel-droed yn y stryd.
Meinen Hughes, Caernarfon yn wr Bydd y Cyngor yn dilyn i fyny
gwadd. Cafwyd sgyrsiau diddorol qwvruon a gafwyd ynglyn a swn
ganddo am 'Ysgol .Jos Bach' a'r yn delllio 0 fast telathrebu yn
'Baton Aur'. Diolehwyd iddo gan Groeslon, Waunfawr.
Mrs Catherine Jones. Croesawodd Bydd y Cyngor yn argymell i'r
Mrs Marr W. Williams y Llywydd, Grwp Gwirfoddol sydd yn cefnoqi
Mrs Pat Simpson 0 Betws Garmon Rherlffordd Ucheldir Cymru eu bod
fel aelod newydd. Enillwyd y raffl, nhw yn sefydlu pwyllgor gwalth
oedd wedi el rOIgan Mrs Marr Parry bach I drefnu dathlladau ar gyfer
gan Mrs Peggy Jones. Ar 01 y y tren cyntaf fydd yn cyrraedd
cyfarfod cafwyd lluruaeth ysgafn gorsaf Waunfawr (mae'n debyg
wedr'i drefnu gan yr aelodau. ym mis Mai 2000). Bydd y cyngor
Cvnhellr y cyfarfod nesaf ar bnawn yn fodlon enwebu un o'i aelodau
lau, Ebnll 6 pryd y eeir sgwrs gan i eistedd ar y pwyllgor yma.
Mr Robin Jones 0 'Age Concern'. Adroddwyd nad oedd gan yr
Croeso cynnes I aelodau newydd. Awdurdod Cvnllunio Lleol
CYMDEITHAS LENYDDOL. Mr wrthwynebiad I gais cynllunio i
Gerallt Pennant oedd y siaradwr adeiladu estvruad i gwrtil
yng nghyfarfod olaf y tymor o'r presennol a mynedfa newydd yn
Gvrndetthas ar nos Lun, Mawrth Ty'n Coed, Waunfawr.
13. Cafwyd sgwrs a sleidiau ar y Penderfynwyd oerdio a hawlio
testun 'Tu hwnt i'r ar dd '. mwyogyHidi'rCyngordrwygadw
Rhoddodd Mr Pennant olwg Praesept 2000/2001 ar yr un lefel
wahanol a diddor o! iawn ar a lIynedd (a'r flwyddyn cynt).
blanhrqron a choed anghyffredin, Bydd cynrychiolydd 0 Tasglu
gan egfluro sut y daethant yn rhai Amgylcheddol Gwynedd (TAG
cyffredin yn ern gerddi. Roedd yr Arfon) yn bresennol yng
aelodau wedi mwynhau'r noson nghyfarfod y Cyngor ar 28 Mawrth
yn fawr Y Llywydd oedd Mr 2000.
Gwilym 0 Williams a ddiolchodd I'r Bydd y Cyng Bryn Jones yn
siaradwr. Pasiwyd yn unfrvdol fod cynrychioll'r Cyngor ar Fwrdd
eisiau Cvrnderthas eto y tymor Llywodraethwyr Ysgol Waunfawr.
nesaf a'r pwyllgor presennol i Derbyniwyd argymheilion Cyngor
werthredu, ynShyd a Miss Ifanwy Gwvnadd j osod grid metel wedl el
Rhisiart a Mr Rol Williams rolltio i'r ddaear mewn modd y

Cafwyd uuruaeth ysgatn ar 01 y gallai pobl edrych i mewn i'r
cyfarfod wedr': drefnu gan ffynnon ar safle ffynnon Pant
aelodau'r pwyllgor Gobeithir Gwyn. Bydd hyn yn gwella sefyllfa
trefnu trip yn ystod yr haf. ddiogewch y safle (yn enwedig i
CLWB 300. Dyma enHlwyr y Clwb gerddwyr).
300 am fis Chwefror: £40: Mr V.J.
Davies, Bryn Gwyrfai; £25: Mrs Aroddwyd fod giBt fochyn newydd
Alma JOnes. Tan y Fron: £10: Mr wedi cael ei osod ar Iwybr
J.H. Edwards, Anneddle. cyhoeddus rhif 9 ger Pengamdda.
DIOLCHIADAU Dymuna Mrs 8ydd Adran Priffyrdd Cyngor
Mary Evans, 7 Tref Eilian, Gwynedd yn casro sylwadau yr
Waunfawr (Rhosgadfan gynt) Heddlu cyn cysidro vrnneuech yr
ddlolch i'w theulu. ffrlndl3u a angen am linell felen ddwbl yn
chymdogion am yr anrhegion, ymestyn o'r gyffordd hyd at
cardlau, galwadau ffon a hefyd am Manchester House.
y cynlorth a dderbyniodd pan yn Gosodwyd y gwaith 0 dorri
symud 0 Rosgadfan i Waunfawr glaswellt IIwybrau Waunfawr a
Dlolch I bawb. Chaeathro. Mynwent y Plwyf a

Cae Chwarae Gerddi Bach amCYNGOR CYMUNED. Cynhalrwyd
cyfarfodydtJ IIdWn o'r Cyngor ar dymor 2000 i gwmniau Ileal.
13 lonawr, 2000 a Z1 Chwefror. Bydd y Cynsor yn cyfrannu £:3y
2000. pen i bob dlsgybl blwyddyn
Cafwyd cadarnhad y bvdd vr chwech 0 Ysgol Waunfawr fydd
~~eddlu yn gyrru drwy stad Dol yn manteisio ar y eyfle I ymweld

Mrs Nan Roberts, Pantafon. Ff6n: (01286) 650570

WAUNFAWR



CasglJad at
Gyrnorth Cristnogol

Croeso i bawb

Nos SuI y Pasg
Ebrill 23 atn
6.30 o'r glo~h

yn
Egl~s S~nt P!ld!lm

Cantata gan
Ggrth Hewin

Eglwysi Uanberis
yn cytlwynO

-

Catherine, Helen, Meryl, Marian ac
Ann Parry am eu cymorth a'u gotal
drosom ac i'n cynnal ymlaen yn
ystod yr wythnosau diwethaf.
Diolch hefyd i griw 'dawnsio llinell'
Llanbens a phwyllgor Eisteddfod yr
ardal. Diolch 0 galon i bawb.
AELWYD. Bu dau dim pel-droed
5-bob-ochr yn cystadlu yng
ngornest bel-droed yr Urdd ym
Mhen-y-groes yn ddiweddar. Bu
ond y dim I'r tim hynaf gyrraedd y
rownd derfynol. Ar y reffari roedd
y bai am beidio canlatau un gol a
sqonwvd yn gyfrelthlon gan yr
hoqiau.
CAPEL COCH. Yn ystod wythnos
hanner tymor yr ysgol bu timau
pel-droed a phet-rwvd yn cystadlu
yn Chwaraeon Ysgolion Sui Arfon
yn y Ganolfan Chwaraeon yng
Nghaernarfon. Roedd dau dim pel
droed cynradd a dau dim
uwchradd ac yn rhyfedd iawn eleni
y timau iau yn y ddau oedran a
wnaeth orau. Ond ni chyrhaedd
odd yr un or pedwar tim, y rownd
derfynol. Bu'r timau pel-rwvd yn
fwy IIwyddiannus, gyda genod y
tim uwchradd yn gwneud yn
arbennig 0 dda yn erbyn merched
oedd bedair blynedd yn hyn na
hwy. Ond y ser oedd aelodau' r tim
pel-rwvd cynradd a ddaeth yn all
yn eu cystadleuaeth, a'r tim yn
cynnwys tri 0 fechgyn oedd wedi
eu Ilusgo yno ar y funud olaf am
em bod yn brin 0 chwaraewyr.
COLEG Y BALA. Bu ugain 0 bobl
ifaoc Clwb y Capel yng Ngholeg y
Bala nos Fercher, Mawrth 8.
Cafwyd pryd 0 fwyd i ddechrau ac
yna sesiwrn amrywiol yng ngofal
y Parch Bryn Williams (Llanrug
gynt) sy'n arwain gwaith y
Ganolfan leuenctid yn y Coleg.
Cafwyd amser da, a chroeso mawr
gan Bryn a': gydweithwyr. Bvddat
Bryn yn falch 0 groesawu criwiau
o gapeli eraill i ymweld ar Co leg
unai ar ymweliad gyda'r nos fel
hyn neu i dreulio diwrnod neu ddau
yno.
CLWB FFRINDIAU Y5GOl
DOLBADARN. Enillwyr Mawrth
200 oedd: (181) Rhiannon Jones,
Ty Ucha'r Ffordd - £35; (30) Dr
Gwyn Wilhams, 3Preswylfa - £25;
(78) Jane Roberts, Rallt Isat - £ 15;
(6) Anwen Williams, 3 Preswylfa
- f 10; (133) Ceinwen Williams,
Cambrian Terrace - £5.

gobeithio cael addurno nifer o'r
ystafelloedd.

Triust yw cyhoeddi marwolaeth
Mrs Cassie G. Davies, gynt 0 6 Dol
Elidir yn Ysbyty Gwynedd ym mis
Mawrth. neu Anti Cassie i bawb
oedd yn ei hadnabod. Roedd wedi
ymgartrefu'n hapus ym Mhlas
Pengwaith ers tro. Estynnwn ein
cydymdeimlad i'r teulu yn eu
profedigaeth.

Yn yr ysbyty ar hyn 0 bryd mae
Mrs K. Williams a Mrs P. Jones a
dymunwn well had buan iddynt.

Byddd Mrs D. Griffiths a Mrs
M.A. Roberts yn dathlu eu pen
blwydd ym mis Ebrill. Dymunwn
ben-blwydd hapus iawn Iddynt.

Pob Iwc a hapusrwydd i Elen
Flynn. Wedl geni ei phlentyn mae'n
gadael y Cartref ond edrychwn
ymlaen i'w chroesawu yn ei hoi I
weithio yma yn achlysurol.
DIOLCH. Dymuna Derek Jones, 62
Maes Padarn ddiolcb 0 galon i'w
deulu, ffrindiau a chymdogion am
yr anrhegion, arian, caridau a
galwdau ffon a dderbvmodd ar
achlysur ei ben-blwydd yn 60 oed.
Diolch un ac 011.
DIOLCH. Hoffai Mari Wyn ddiolch
am y galwadau ffon a'r cardiau yn
ei llonqvfarch ar 61ymddangos ar
'Y Bocs: S4C yn ddiweddar.
Diolch yn fawr.
DIOLCH. Dymuna Graham a
Nerys, Talwrn, Sir Fon ddiolch i
bawb am yr anrhegion, arian a
chardiau a dderbyniwyd ganddynt
ar enedigaeth eu mab, Owain Llyr,
wyr i Grace Roberts, Hyfrydle.
Diolch 0 galon I bawb.
DIOLCH. Dymuna Mr Hugh Morris,
Maes Padarn ddiolch yn fawr iawn
i bawb am y rhoddion, cardiau a'r
galwadau ffon a dderbyniodd tra
yn Ysbyty Gwynedd. Diolch yn
tawr iawn.
DIOLCH. Dymuna Ann Pritchard,
Madryn ddiolch 0 galon i bawb am
yr anrheqion. cardiau a galwadau
ffon a dderbvruodd ar achlysur el
phen-blwydd yn 60 oed. Diolch yn
fawr iawn.
DIOLCH. Dymuna Olwen a theulu
y diweddar Ernest Roberts, 3 Rhes
Faenol ddiolch am bob arwydd 0
gydymdeimlad a charedigrwydd a
ddangoswyd iddynt yn eu
profedigaeth. Hefyd diolch am y lIu
cardiau, galwadau ffon a'r
rhoddion tuag at Feddygfa
Llanberis.

Diofch i'r Parch Philip Hughes
am ei wasanaeth, cymorth a
gefrlau caredlg ac I Mr E.W.
Pritchard a Gwynfor Jones am yr
holl drefniadau.
OIOLCI-l. Dymuna ~Iwen, ~on a
theulu'r ddlweddar Mrs Nellie
Jones, Cynlas, ddataan eu
dlolchgarwcn am bob arwvdd a
sydymdeimlad a ddaneoswyd
Iddynt yn eu profedigaeth 0 goll;
mam a nain Oiolch hefyd .' r
Parcnedigian Jonrl frllcnard a
John OYYQn "m 0\,1 c;ylronlad.
I-iafvd I M, Ga~Qth Jongs am el
vyooonaoth, Ololvh hgfyg i Mrl
Myrddin Prltch~,.d A Gwvnfor
Jon@s am eu trefniadau.
~IOLel-t. ~ymuna Kon a lola
Sellars a:r canod ddlolcn j'w t@ulu,
ffrindiau, cymdoaion a thrieol:on
Llanberls a'r pentrefl Gyfagos am
bob arwydd 0 gydymdaimlad a
ddansoswyd iddynt yn au
profeoigaeth drl~ 0 90111 vyyre~ a
nith fJch hoftu!;: lawn. set Cadi yn
ddim ond 5 mis a hanner oed.

Dlolch yn arbennls i Norah,

Dewiswyd y canlynol mewn Disgo yn y Ganolfan nos Wener diwethaf:
8renhines: Sophie Jarvis, Gweinvaoeseu: SaraJones a Katherine Heald,

Gwas: 8edwyr Davies.

CYMDEITHA5 YR EGLWY5. Yn dilvn, derbyniwyd Cofnodion
Cynhaliwyd cyfarfod mrs y mis blaenorol a derbyniwyd hwy
Chwefror yn y Hhe rthordv. vn gywir. Gwnaed trefniadau
Cymerwyd y rhan agoriadol trwy ynglyn a gwasanaeth arbennig
weddi gan Mrs Audrey Evans. 'Lady Day' i'w gynnal yn y
Cyflwynodd Mr Ralph Jones y gwr Gadeirlan ddydd Sadwrn, 25 o'r
gwadd, sef Mr Duncan Brown o'r rrus yma.
Waunfawr. Cafwyd sgwrs ddifyr Mrs Nan Owen oedd yn ymorol
lawn ar Dirwedd a Thirlyn Cefn am y baned a hi hefyd, gyda Mrs
Gwlad, rhan o'i warth dyddiol gyda Kathleen Williams yn eilio
Chyngor Cefn Gwlad Cymru. ddiolchodd i Mr Ralph Jones am ei
Talwyd y diolchiadau i Mr Brown, sgwrs. Drotchodd Mrs Bet Hughes
Mrs Heulwen Lewis a Mrs i'r Rheithor am ei garedigrwydd yn
Elisabeth Roberts am y baned a'r agor drws el gartref i ru. Enillydd
raffl gan Mr Stanley Owen, a'r y raffl oedd Mrs Audrey Evans.
enillydd Iwcus oedd Mrs Nancy Diweddwvd trwy adrodd y Gras.
Jones. PLAS PENGWAITH. Estynnwn
UNDEB Y MAMAU. Yn Festri groeso i Ms Linda Owen fel ein
Eglwys St Padarn pnawn dydd 5wyddog Mewn Gofal ar 01 i Mrs
Mawrth, Chwefror y cyntaf Christine Williams gael el phenodi
cynhaliwyd y cyfarfod misol 0 dan i'w swydd newydd ym Mangor.
arwelniad Mrs Betty Humphreys. Wedi dod atom mae Mrs Vera
Ail etholwyd y canlynol fel Jones a Mrs G.E Thomas. Maent
swyddogion am y flwyddyn yn gyfarwydd a'r Cartref ers tro
bresennol. gan fod Mrs Jones wedi bod yn
'Enrolling Member': Mrs Betty mynychu Gofal Oydd a Mrs
Humphreys; Trysoryddes: Mrs Thomas yn byw drws nesaf i'r
Nan Owen; Ysgrifenyddes: Mrs Cartref.
Audrey Evans. Derbnyniwyd y Ar lonawr 2 cawsom ein diddori
swyddi gan y tair. gan Mr Dafydd Bullock, Bethesda

Tynnwyd rhaglen ddiddorol am ac fe twynhaodd pawb eu hunain
y misoedd nesaf a gwnaed yn gwrando arno. Diolch yn fawr
trefniadau ar gyfer y 'Lady Day' iawn iddo am ddod.
Gwasanaeth I'W gynnal yn y Hoffem ddiolch yn fawr Ideulu'r
Gadelrlan tis Mawrth. ornweccar Mrs Nellie W. Pritchard
I orffen y pnawn roedd rna. or am eu rnoco rr Cartref er cot am

aelodau wedi dod a hen drvsor eu mam. Diolch yn tawr iawn.
(antique) nero nhw a chafwyd Estynnwn ern cydymdeimlad I

amSAr hanus vn sowrsio daulu Mr a Mrs Munro, sef Mrs N
omaonynt. Enillvvyd y ruffl s~nMr~ O'13rion ~ Mrs V. Davies a'u
Audrev ~van~ tQuluoedd vn PIJ orofedlgaeth a

Dlolchvvyd I Mr~ BOtty golll'r ddCluohonyn\, Mr MIJnro ym
Wumphroys am y IIlJnlaeth YS9afn ml~ Inngwr a Mrg Munro ym mrs
ac r'r swyddOgion am eu gwaith yn Chvvt:fror. Roeddynt wed.
yQtod y flwvddvn a aeth hQlbio gan ymoartrefu yng NOhartr9f V Borth
Mr~ Clara Rober\~1 9ydo Mrs Bet ar 61 ein aadaol n; ym Mhlas
WUO"I'!! vn 01110 To,fvnwvl1 trwv Fip.nOWJITIl_
CldrudLlV Gras. V mlla M~ O. JJrICQWAdI SymUd
CvnnQlfWVC1 CVfarfod Und@b II I WClrllef flol}-y-6ryn, eontnovvy~~
MarTllilw ~~IYYYiJG\ r"~,,rn yn y a dymunwn hob "'a~u~l'wvlld Idllr
Q~l\lt~A'lfv ~~:'IWI'\.1V.1d Mawrth. vna
Mavvrth 7. )' Mnerthor, y farGh Llonsylarch:adau; Jennifer
Ph.!,? l-Iu~hQS arwolnlodd y ~ohp',.tg ar QI nvroorecn I QOdlarfan
OW8~itllitetn a', gweddfaU. Y i'r Ctartrvf \rvyy 90lli PVVY$ou.Mae
s:aradwr ewadd oodd Mr Qalph wadi awnQud hvn ac wp.dl cadi
Jon(j~, Tall(j~in, a Ghafvvyo omi)or ~wm de lawn Cronla'r
hynod 0 ddiddo,oI vn ~I awmnl pan Preswylwyr Da iawn, Jt:n.
e~I"Jrodd w:r ystyr j Dydd Mawrth ~vdvm vn brvrur yn V Cart ref ar
Grtimpog'. Mocao yn gl111VYg fog hyn 0 bryd yn rhoi awres canolo9
orl9U 0 vmchWl1 wedi eu cwneud I mewn, a Qosoa ff(jn(j~trl dVYbVYI,
: ddArganlod y lath wybodaeth a ae m~o'n ,nald ymddiheuro I bawD
mvvynh~wyd ei sswrs addys801 yn a fu'n galw am y gwaith sy'n
rawr IClwn. myn<l ymleacn. Rydym hefyd yn

Carnifal Uanberis 2000
Camera yn ngofal John Pritchard, Cilfynydd. Ff6n: (01286) 872390

Gwyneth ac Eition Roberts, Becws Eryri. Ff6n: 870491.
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cof am Dad a Mam i Hosbis y
Plant. Ty Gobaith.
MAM
Diolch i chi am fod.

Yn fy hiraeth amdanoch dwr'n
diolcn am I Valerie a minnau a'n
teuluoedd gael eich cwmni cvhvd.

Diolch I chi am etch gofal annwyl
amdanom, am eich cariad ac am
esiampl ae arwemied. Mi gofiwn
am eich sioro deb a'ch hiwmor - ac
am elch cymwynasgarwch yn y
cartref ac i'r ardal.

Edmygwn eich cryfder yn ein
cynnal yn em tristwch 0 golli Dad,
a' ch dewrder yn wyneb poen
difrifol afiechvd hvll,

Mam, heddrw. er ein bod hi'n
brito o'ch colli chi 'da ru'n diolch
na fedr neb na dim eich brifo chi
byth mwy.

Wrth ddiolch am eich bywyd fe
gofiwn eich ffnndiau, y rhai fu'n
cyd-gerdded a chi. y rhat y bu ichi
fwynhau a thrysori eu cwrnni, Yn
arnanrun c1lolcnwn ~M
~ydymdelmlod y rhHi tu'n gofalu
amdal'loeh. y rhai fu'n ceisio
uenorucn nosn ar rrnnorau osoc
m9r dynor 0\01 8of til vvrth i GhJ'n
oada~1 I'll

'Da rll'n eleh colli chi'eh dau,
Mam a Dad.

Ololch i chI am tod, ~M bob
h"pu\jrvvydd OGarTl gymorth mewn
O~fic!'i.~M~yfoethoe' tn bywydou
df Y UUdeaf ac am afOS efo ni vn
yr ysbryd. Dydd I'n ~Qlar
amdanoch eaal AI 1II"IIarU gan
falYGOer Gin hCltgoflon 0
"a~u~rwydd a charlad a bydd i ni
dtlvvalvvGh 0 vvyboCJ elcn bod
avda' en ~ilydd yo saff.

Cys9vvch yn davvel elch dau a
gwyn eieh byd

'Welwn ni chI.
run pogO tlrtrtfol C)'Dllti,bob am~crAoturyn JOOt3a'r staff.

MARGARET MUNRO Ty Capel,
Penisarwaun gynt). Bore Mawrth,
Chwefror 15, 2000, ar 61 cystudd
hrr a blin, bu farw Mam yn 89
mlwydd oed. Cawsom wasanaeth
o ddJolchgarwch am ei bywyd yng
nghapel Amlosgfa Bangor,
Chwefror 21, dan arweiniad Mr
Merlyn Jones a'r Parch Richard
Glyn Jones.

Yn el deyrnged deimladwy i
Mam soniodd Merfyn Jones
amdam fel 'dynes y bwrdd'. Roedd
y bwrdd yn bwysig ym mywyd y
teulu . roedd croeso Ibawb i rannu
o beth oedd arne, roedd on fwrdd
y trafod. y penderfyniadau, yn
fwrdd swper chwarel a the'r
gweinidog ar y SuI. Mor ddidwvll
a gofalus y bu Mam yn gofalu am
fwrdd y Cymun - roedd yn fraint
ganddl gymryd y cyfrifoldeb.

Cafodd Valerie a finna fam
arbennig - un bendant ei meddwl
ar yr aelwyd, yn y capel ac yn yr
aroat. Su'n gVmwVn9~g9r ArioQd -
'gvvtiOdl fer rnewn ornec gvvallll'
o~dd QI ffordd hi 0 helpu pawb yn
ddi-WBnan. nosoc v darllenlad am
Iy f!'9m' yn QQurl\o1nvyvvlr oncru.

Vn y~tod YMig cwta ar 01marw
Dad, towel ,awn fu Manl a'l
dymun;ad dyddiol oedd oael'mynd
at lesu Grigt 9 Jim'. ROQdd edrveh
grni' n dioddof yn ogr, und 0
t'~r'''''U'r baloh oe~a;s tod yn rhan 01r
fraint.
D:oloh : bob un Iy'n 9ydymllith

I Mam Mag' n dloleh vn Arh~nl"ll~
i t;linor om oi ffyCJdlondetJj' n rhienl
~e~M oi sirioideb a'i charedi9-
rvvydd movvr tuog atyn1. D'Olchwn
am bob ~rwydd 0 gydvmdeimlad
a ni yn ein trlstvvch ac am y
rhoddlon hael er cot amdani.

Anfonwyd cvfanswm 0 £B20 er

Sioned A/aw, Anest Eifion a Sarah Woodward.

Y dawnswyr heiru,

Mrs Ann Evans, Sycharth. FfOn: (01286) 872407

PENISARWAUN
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Dylan a Bedwyr.

Cymeriadau'r Pantomeim

11\

EIUS FlOn: 870],77L

Ovve§

arn
•

GWERTHWR CARPEDI, TElLS CARPED a FEINYL
CANNOEDD 0 DDEWIS 0 BATRYMAU A RHAl MEWN STOC

FFONIWCH UNRHYW AMSER:

WAUNFAWR (01286) 650552

CARPEDI GERAINT OWEN

URDD ADRAN BENTREF.
Chwefror 29 - Dathlwyd Gwyl
Ddewi hefo Dawnsio Gwerin yng
ngofal judith Harding a Nia Lewis.
Mawrth 7 Cafwyd 'Fy Hoff Beth'
ac eitemau Eisteddfod yr Urdd.
Mawrth 21 mwynhawyd
Oawnsro Llinell gydag Anti Jean.
Mawr th 28 - Noson 0 wneud
cartwnau gyda Mr Humphreys.
tlonqvferchrr pawb a gymerodd
ran yn yr Eisteddfod Cylch.

Daeth Anest Ejfion ac Anest
Bryn yn gyntaf ac ail ar Ddawnsio
Gwenn Uniqol. Daeth Lois Eifron
yn gyntaf ar chwarae'r delyn ac ad
ar y plano. Cafodd Kieron Hughes
Iwyfan ar ganu dan 8 oed hefyd.
LOIs a Bedwyr a enillodd ar y
ddeuawd. Dymunir pob hwyl i
bawb yn yr Eisteddfod Sir yn
Neuadd PJ, Bangor ar Sadwrn
Ebrill 1 a phob dvrnuruad da i
Cenin Eifion yn Eisteddfod Sir yr
Oedran Uwch.

'Pinocio' oedd y pantomeim
gwych a berffonniwyd gan holl
blant yr ysgol. Roedd y canu, y
dawnsio a'r actio yn glodwiw iawn
ac fe fwynhaodd pawb y
pertforrmadau. Addawyd lIuniau
yn y rhifyn hwn, felly dyma rai o'r
prif gymeriadau.

SIALENS DIFFEITHWCH ALASCA.
Bydd Gerarnt Williams, Careb, 8
Bryn Eglwys yn herlo diffeithwch
Alasca er mwyn codi arian tuag at
y Byddar/ddall. Am 7 ruwrnod
bydd yn herio mynyddoedd Iii a
chroesi afonydd rhewllyd am 8
awr y dydd.
I gymryd rhan yn yr her hon

mae'n ofynnol i Geraint godl'r
swm sylweddol 0 £2,250 er budd
yr Elusen. Os dymunwch el noddi
cysyllter a Geraint ar 872408, y
mae rhai o'i gyfelilion hefyd gyda
ffurflenni noddi ..

PWYLlGOR NEWYDD. Tynnwyd
Clwb Cant Mawrth a'r enlllwyr
oedd 1. Alwyn Hughes, Aljen; 2.
Mrs E.J. Williams, 2 Bryntirion; 3.
Osian Dafydd, Sycharth.
YSGOL SUL BOSRA. Cynhelir
Cymanfa'r Methodistiaid yng
Nghapel Seiloh, Tregarth bnawn
Sui, Ebrill 9 am 2 o'r gloch. Trefnir
bws ac mae croeso i unrhyw un
ddod arno , gefnogi'r plant.

Bydd Cymanfa'r Annibynwyr
yng Nghapel Jerusalem, Llanberis
bnawn Sui, Ebrill 16 am 2 o'r
gloch. Bydd y bws yn cychwyn 0
Ddeiniolen am 1.15 ac yn galw ym
Mhenisarwaun oddeutu 1.25.
Hyderir y bydd y ddwy Gymanfa
yn tendithrol i bawb.
EGLWYS SANTES HELEN.
Gwasanaethau'r Wythnos Fawr
a'r Pasg:
Dydd Sui, Ebrlll 16 • Sui y Blodau
- Cymun Bendigaid a Bendithio'r
Dail Palmwydd am 10.am;
Dydd Mercher yn yr Wythnos
Fawr - Ebrill 19 - Cymun Bendigaid
a Myfyrdod am 7 yr hwyr;
Dydd Gwener y Groglith - Ebnll 21
- Cyn-gymun a Litaru am 10. 30am;
Dydd Pasg - Ebrlll 23 Cymun
Bendigaid am 10. 30am;
Cynhelir Festri'r Pasg eteru yn
Neuadd Santes Helen, nos Wener,
Ebrill 14 am 7 0' r gloch.
LLONGYFARCHIADAU gwresog i
Mrs Annie Williams, Metllionydd ar
ddathlu ei phen-blwydd yn 101 ar
Fawrth 20 - un a all vrnfalchio 0

gael byw mewn tair cannf ac a
welodd newidiadau dybryd yn
ystod ei bywyd. Cofion annwyl
atoch oddi wrthym i gyd yn y
pentref a bro ' r Eco.
YR YSGOL GYMUNED.

Unwaith mewn amser
o ddarn 0 goed yr ardd.
Geppetto gerfiodd byped
Un cryf a da a hardd.

Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes. Glascoed, Uanrug. Ff6n: 677263
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Chwith oedd ganddo feddwl
am fardd y clwb, R. Gwynn
Davies, yn rhoi taw ar ci grwth
wedi wyth mlynedd arbcnnig fel
bardd y clwb a hyderai y deuai
iddo olynydd teilwng maes 0 law.
Trist oedd gorfod cofnodi
celled ion a ddaeth iran y Clwb
yn ystod 1999, sefEmyr Jones yn
Awst ac Ieuan Ellis ym Medi.
Galwyd igor nodweddion
arnlycaf y ddau, sef ffraethineb ac
ymroddiad Emyr a llonder
afiaethus Icuan a'i ddrwydrwydd
digymrodcdd fel trysorydd y
Clwb am flynyddocdd.

Cyflwynwyd y gwr gwadd, Rol
Williams, a chyfeiriwyd at ci le
unigryw fel yr unig un i oroesi o'r
aelodau gwreiddiol pan
sefydlwyd ~' Clwb yn 1955.
Soruodd y llywydd am Cl lwyr
ymroddiad fel ysgrifennydd a
thrcfnydd cyffredinol y
gwei thgarcddau am 35 mlynedd.
Teimlid mai priodo] lawn oedd
cael un a nodweddai ysbryd ac
ystyr bodolaeth CIwb Eryri i'\0\.'
annerch yng nghinio Gwyl Dewi
cynta'r mileniwm newydd.

Yn ei sgwrs, soniodd Rol am
rai o'r 'cymeriadau' y bu'n ffodus
i'w hadnabod gydol y
bJynyddoedd a chafwyd arnl i
stori a hanesyn i ddiddori'r
gwrandawyr. Fel diwcddglo i'w
sgwrs dangoswyd sioe 0 lumau
allan 0 archifau'r Clwb.
Diolchwyd i'r gWJ: gwadd gan yr
is-lywydd John Hugh Hughes a
thalodd deyrnged hefyd i'r
IIywydd am ci arweiniad call a di-
101 dros y tyrnor.

Gwcrthfawrogwyd hefyd
gefnogaerh staff y Victoria
ganddo a chlodd ei sylwadau
trwy atgoffa pawb am y wibdaith
Oynyddol " dr;fnu gan Edgar
IJarrYJ dd),dd Sad,,.'rn) 17
M~h~tl".~ ~hytt\rf6d o'r
,\wyd onzion ynR nah!:}rrre'r
llywydd 11()~Lunl, M~i B am 7
o'i gloch.

theulu a'i ffrindiau. Ni chymerai ran
gyhoeddus ond yrnddiddorai yn y
diwylllant Cymraeg er dvddrau
reuenctrd hefo'r Urddd (Urdd
Gobaith Cymru Fach fel y/i
gelwid). Cefnogai' n selog yr
Eisteddfod, y Gymdeithas
Lenyddol, Merched y Wawr a
Blodau'r Grug ac wrth gwrs,
crefydd.

Bydd chwithdcx:l mawr ar ei hoI
a chydymdeimlir yn ddiffuant a'r
ferch Owena a John, el dwy wyres
a thn wyr.

Clwb Eryri
Yn y cyfarfod ar nos Wener,
Chwefror 4 cyfeiriodd )'
llywydd, John Emlyn Hughes, at
gamp John Roberts Williams yn
ennill Gwobr Syr Anthony
Hopkins am ei orchestwaith
rnewn cydweithrediad a Geoff
Charles yn llunio'r ffilm arloesol
Etifeddiaeth yn 1949. Diolchwyd
hefyd iFardd y Clwb, R. Gwynn
Davies, oedd yn ymddeol o'i
barchus awenyddol swydd wedi
blynyddoedd 0 ganu cywrain yn
y mesurau caeth a rhydd.

Cadeirydd y nos on oedd
Arwel Jones a gyflwynodd y
siaradwr, Gwyn Hefin Jones.
Cafwyd sgwrs ddifyr ganddo,
wedi rhagarweiniad fideo celfydd
a chynhwysfawr, ar hanes Nant
Gwrtheym o'i ddyddiau cynnar
Brythonig hyd at heddiw pryd y
deil i ffynnu fel cadarnle hybu
iaith a diwylliant Cymru. Wedi
trafodaeth amrywiol ei naws o'r
llawr, diolchwyd i'r siaradwr yn
ddiffuant a gwreiddiol ar fydr a
chan gan Geraint Lloyd Owen.
Wrth glor'r cyfarfod,

cyhoeddodd y llywydd bod Cinio
G-wyl Ddewi'r Clwb ar nos
Wener, Chwefror 25 (7 - 7.30 o'r
gloch) yng Ngwesry'r Victoria. Y
gwr gwadd fydd Rol Williams,
Waunfawr, yr unig un bellach i
oroesi o'r criw a sefydlodd 'Clwb
Eryri' a cheir sgwrs ganddo am
rai 0 droeon trwsran a
chymeriadau'r gwmruaeth fu'n
britho'i gor.
Ar nos Wener, Chwefror 23
cafwyd cynrychiolaeth dda 0
aelodau a'u cyrnheiriaid i ginio
dathlu gWyl em nawddsant. Yn
ci sylwadau wedi'r wledd,
cyfeirlQdd y llywydd, John
hmlyn Rushes at y eymor reI un
Ilwyddi!'\t'\t'\lt~ dlW}'ddo drnvv a
utotcnoud arn llyfrnninl1 y
elarauwyr a fu a'r swvuuozion.
yn ~..nnilf, lam cu cyfruniad.

MARWOLAETH. Ar Chwefror 29
bu farw Mrs Ceinwen Roberts,
Tan-y-eoed. Ganed a maged hi yn
Rhianfa, Ffordd yr Orsaf ae yno y
cartrefodd nes pnodi a mynd i fyw
i Geunant. Yno bu hi a'I phriod,
Hugh Lewis Roberts, yn cadw Ty
Capel, Tan-y-coed am
flynyddoedd. Yna aeth i fyw I Tai
Tan-y-coed a bu yr un mor
ffyddlon a gweithgar yn y capel
wedi ymuno a Chapel y Rhos.

Yr oedd yn gymdoges arbennig
iawn ac yn ffrind ffyddlon i'w

41A STRVD FAWR, LLANBERIS
Ffon; (01286) 872501

FORMAG

A

AM OFFER TV A GARDO

Anwsn Parry, Asl y Bryn. FfOn: (01286) 872276

TAN Y COED

•i.
\
~~.I.

Mae gen i gariad ...

•
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R. h. PRITCHARI)
PARe, CARNEDDI, BJi-rHESDA
(01.248) 601216

WALlO
A

f"f£ I\IS10

ANGEN CODI CLODDIAU
o FATH
A FFENSIO:

Yn yr ardd!
WIL G. ROBERTS
Bod Gwilym, CWlu-y-glo

I='£Sn: (012Y6) t!l70674
CWASANA~TlII)VNlnAMP AM RIDSRHh~\,M()I.

aveil
o erts
CIGYDD

london HOU:i6

LLANRUG
~fftn!(01286) 673574
PEN CIGY[)[) Y FRO
rr wvn 11801 rnwvar OI8§U§

5elsig certrer
¢igoedd parod "w bwyta

Aret'\gbion ar avtgr v rhgwgi~t
MYNWCM Y GORAU
DEWOH ATOM Nil

Yr hen vsgol vm Mrynrefail wed; diflanu 'n Ilwyr.

Rha; 0" Plant yn yr ysbyty yn cael eu diddanu gan John Piper

,")

GW~RTMU
- TRWSIO

*Telcdu "* Fideo*Offer Trvden
GW9~9naQth Ffon 24awr
(01286) 870646

OSMOND SHAW
OEINIOLEN

Ymgynghorwyr Ariannol
Annlbynnol U.ot (•• fydlwyd 1974)

ffOn; (01Z48) 355055

CDH

Pa un 0 I r rhain sydd
bwyslcaf?
YSWIRIO EICH T9 (i arbed
coiled i chi);

YSWIRIO EICH CAR (i arbed
coiled i chi); neu

YSWIRIO acs BYWYD (i
arbed coiled j'ch teulu)

Cysylftwch 4' r isod I weld mor
mad yw cost yswiriant gyda CDH

Andre (Bethel/Uanberis)
Bryn (M6n)

Euryn (Caemarfon a'r cylch)
John Eifion (Peninrwaun)

Mozambique
Ein llorio gan luniau lloeren

•o gn
o groth gwlad rncwn angen;
Ni ddaeth braw ,. baw 1 ben
o gydio mam o'r goeden.

R.L.].

Cyfeillion Ysbyty
Gwynedd yn rhoi
gwen ar wynebau'r

plant
Y mae Cyfeillion Ysbyty
Gwynedd wedi cyfranu £540 i
POD (Performance On
Demand), sef cwmni sydd yn
mynd 0 amgylch ysbytai i
ddiddori plant. Bydd aelod 0 'r
cwmni yn mynd i Ward )' Plant
yn Ysbyty Gwynedd unwaith )'
mis. Ym mis Rhagfyr diddanwyd
y plant gan John Piper - pypedwr
o Sir Gaer. Dyma luniau o'r
plant yng nghwmni y pypedwr.
Roedd yn eli i'r galon gweld
wynebau'r plant a'u chwcrthin
iach er gwaethaf eu salwch.

Braf yw gwybod bod eich arian
yn cael ei werthfawrogi mewn
amryw ffyrdd er lies y cleifion.

Ar Ebrill 29 cynhclir
Arwerthiant Cist Car yn y Maes
Parcio (gyferbyn a'r Swyddfa
Bost) yn Ysbyty Gwynedd - cyfle
ardderchog i chwi gael gwared 0
eitemau wedi'r 'Spring Clin'!
Yna mac Bore Coffi yn Neuadd
Talgai yn Llandegai ar 2 Mai 0
10 - 12 dydd dowch yn Jlu!



Ymweliad Bardd a
Chanwr

Ar brynhawn dydd Gwencr,
Mawnh 24 treuliodd Set 1,
blwyddyn 10 Cymraeg y
prynhawn yn Uyfrgcll yr ysgol
yng nghwmni Twm Morys, y
bardd a'r canwr. Bwriad yr
vmweliad oedd ceisio cael y•
disgyblion i ysgrifennu
cynghanedd. Cafodd y dosbarth
lawer 0 hwyl wrth ymlafnio a'r
grefft ac erbyn diwedd y
prynhawn llwyddodd pob un i
lunio llinell 0 gynghanedd lusg a
sain. Diolch yn fawr i Twm
Morys am brynhawn
addysgiadol a hwyliog!

Camembert - y caws enwog.
Cyfle i flasu'r caws a'r athrawon
flasu'r Calvados a'r seidr enwog
o Norrnandi.

Bydd hwyl wrth hwylio rywod
a siopa yn y farchnad leol. Ond
nid hwyl i gyd, bydd y plant yn
trculio dau fore yo cyfweld pobl
leol (yn Ffrangeg) ac yna yn
defnyddio'r wybodaetb i wneud
gwaith, ieithyddol ar y cyfrifiadur.
Trip 0 fri, wedi ei drefnu'n ofalus
gan athrawon yr AdranFfrangeg.

Erychwn ymlaen am luniau a
hanesion gao y plant y nus nesaf.

GrWp Dawnsio Ysgol Brynrefail
Yn ysbryd y tyrnor mae grwp dawns blwyddyn saith ac wyth wedi
bod yn brysur yn ymarfer ar gyfer 'Noson 0 Ddawns' yn Theatr
Gwvnedd.•

Cyrhaeddodd y diwrnod mawr ac roedd pawb yn edyrch ymlaen
i berfformio ar v Ilwyfan 0 flaen cynulleidfa.

Roedd y dawnswyr yn edych yn arbennig 0 dda yn eu gwisgoedd
ac roedd y noson yn llwyddiant mawr.

Bu'r grwp yn cystadlu yng Nghystadlcuaeth Dawnsio Creadigol,
Eisteddfod yr Urdd a daeth y genethod yn gyntaf yng
nghystadleuaeth y cylch ac yn ail yn y Sir. Llongyfarchiadau calonog
iddynt.

Tim Hoci dan 14
Y mae tim hoci 0 dan 14 Ysgol
Brynrefail wedi bod yn chwarac
yn arbennig 0 dda y tyrnor yma.

Aeth y tim draw i Ysgol
Dyffryn Nantlle i gystadlu yn
Nhwrnament Ysgolion Gogledd
Gwynedd, a chwarae yn erbyn
Ysgol Syr Hugh Owen, Ysgol
Dyffryn Nantlle ac Ysgol
Dyffryn Ogwen,

Roedd y gem gyntaf yn erbyn
Ysgol Syr Hugh Owen yn gem
galcd ond amddiffynnodd
Brynretau yn dna a'r sgor ar
ddiwedd y gem oedd 0-0. Aeth
y tim imewn i'r ail gem yn crbyn
Ysgo l Dyffryn Nantlle yn
hydcru::. a t.hrwy ymosod yn
effeithrol Sgoriwyd pedair gol,
dwy gan Ceri Jones ChI.8), un
gan Lieu Williamb (bl.S) ac un
zan Koren HVllnQ (hl.u).
IT bull y lim vn uccnrau blino

.AVyn y s~nlQl~fyn c;rbyn V~sol
llyfftyn Oaw~n r~~dd y
uenemnn vn dJI I rrwvurn.
Bgoriodd Rtbtccu Owen (bl.9),
C~nJvn~"(bIIS} " R"r~n£Y~n$
(bl.O} t5"n "",neud y st50r tcrfynol
}'t\ t.n i VC!~(\IRf'Y"'t:!fail.

A~lh V nm vrnracn J
anrr~hiQlj Goel~\1dOW)'ll"~Q
yn NkWft\!\.m~f\t Ef'Yfl. Ro~dd y
om yn cnwarec yn UUi:!ond (..ul11
1-0 ~Vs601 'Y lIerwyn, V 11"1,, yn
y gem zvn-uerrvnoi :l wnaethant.

Tim iyml'alch'io ynddo yn w:r]
dsnwcn an zenod,

Yrnweld a Ffrainc
Ar Ebrill 13 bydd 42 0
ddisgyblion ynghyd a phedwar 0
athrawon, Madame Sylvie
Gartau, Mr Elfyn Roberts, Mr
Dylan Parry a Mrs Megan Ellis
Davies yo cychwyn ar eu taith.

Y stop cyntaffydd Paris, y brif
ddinas ble bydd cyfle i flasu naws
y ddinas arbcnnig yma a chael
cyfle ifynd ar y Bateau Mouche
ar yr Afon Seine.
Yna ymlacn i Normandi am 5

diwrnod a chael aros mewn
Chateau wrth ymyl Cacn.

Bydd cyfle i ymweJd a'r
Tapestri Bayeux, a'r traethau lie
digwyddodd y glanio D-Day yn
ystod yr Ail Ryfcl Byd ac hefyd
y ffatri ac amgueddfa

Elouise, Cefyn a Barry.

REFAIL

Graeme a Smanatha.

Diwrnod di-fwg
Ar yr wythfed 0 Fawnh trefnwyd cynhadledd diwrnod di-fwg i
ddisgybJion blwyddyn 7 gan ddosbarth Sgiliau Bywyd blwyddyn 10.
Bu Elouisc Griffith, Cefyn Davies, Samantha Roberts, Graeme
Williams a Barry Roberts, gyda help Mrs Linda Hughes, yn brysur
iawn yn trefnu'r gweithgareddau.

Cafwyd Twnel Cydwybod, Dramau o'r corlI sy'n cael ei heffeithio
gan fwg a chwis i asesu gwybodaetb am ysmygu.

Wedi cymryd rhan yn y gweithgareddau gwobrwywyd un 0 bob
dosbarth a ddaeth yn fuddugol yn y cwis gyda thocyn llyfr. Y
buddugwyr oedd: 7S Samantha; 7E Lorna; 7i Jason; 70 Carys; 7N
Ryan.

Daeth uned ffilmio Ffeil draw ar y diwmod a braf oedd gweld
y disgyblion ar y telcdu y noson honno ar ddau aehlysur - rhaglen
Ffeil a hefyd Newyddion S4C.

Diwrnod llwyddiannus iawn wedi ei drefnu gan ddisgyblion i
ddisgyblion fengach.

L BRY



Donna Griffiths
1 nL

Un 0 fy hoff bethau y rnwvnheais
fwyaf yn ystod y gwyliau yn
!<1onda oedd cad y cyfle i fynd
yn V 'lilno~' i J'{U11I!l l1Ultt"lJ;lIlJU.
Roedd yn deio11ad ~)....y(.h
oherwydd roeddech yn tcimlo'n
bwy~tS.Nic.1 d~1i 6~c.1d ty urtt$
beth gOf9U oherwydd roedd
BliLizard Beuel! lxfyd yn dda, Olld
Y p~m gQ,i\\4yn Dl"N;;~rdDc~,ll
6~dd SU"1mlt RUII1'11lt, sef y slcld
rnwyaf ferligol yn y byd.

Diolch yn fawr iawn i'r Daily
Post am [oi g\\rylisu ardderchog

dwr serth iawn, SLi11111111PlI~1111111t.

Dywedodd )' 'Lifeguard' wrthyf
bod person yn gallu trafeilio mor
gyflym a char ar y sleid yma.
Cynhyrfais gyda hyn tan 1 mi
sylwi hnncr y ffordd i lawr bod
fy 80gls s» nofio ym mhoccd
cefn fy siorts. AAWWW!

AI 01 bore cymylog yno dacth
yr haul allan yn y pnawll. Ar 61
bwrger a chips aethom i chwilio
am fwy 0 sleids ac wedyn cael
ymlacio yn yr hau 1poeth.

Huw Evans

Wythnos i'w chofio
Wedi setlo yn y gwesry 'All-Star
Movies' gwvch ac arfcr i'r
rywydd poeth, bwyd di-stop a
cynllun diwrnodau blinedig
cyrhaeddodd uchafbwynt yr
wythnos j rm. BI1!J!!ar{/ Beacl1 yw
un 0 barciau dwr gorau'r byd hcb
gwestiown ac yno cefais un 0 'r
diwrnodau rnwyaf hwvlus a
chyffrous i mi gael. Cefais y
pleser a'r pocn 0 fynd ar y sleid

Y,1 5' 'Magic Kingdom '.
Uchafbwynt y trip i Florida oedd Yr atyniad roeddwn i yn hoffi
Magic Kingdom. Roedd y naid orau oedd y 'Rocking
'splasli mountain' yn ardderchog Rollercoaster ' yn MOM,
ac rocdd y llethr olaf yn uchel oherwydd roedd yn mynd yn
ofnadwy. Ond y naid orau 0 sydyn iawn - 00 i 60 mewn 0.2
Magic Kingdom ocdd 'space eiliad, ac roedd y '0 Force' yn
mountain' - doeddach ch: ddim gryf iawn. Trwy gydol y reid
yn gallu gweld dim byd ac roedd roedd yna fiwsig gan Acrosmith
yn gyflym iawn. Teirnlais yn drist yn dod o'r uchelseinydd oedd yn
oherwydd roeddwn yn gorfod fy set. Rocddwn wedi mwynhau
mynd yn ()I adref ond dwi'n cymaint rocddwn cisiau mynd
gobeithio ga i fynd yn 61 rhyw arno eto!
bryd eto. Rachel Morris

Aaron Jones
na chawsom em siomi gan y
s iopau Amcricanaidd yng
nghanolfan siopa 'Bets'. Roedd
degau ar ddegau 0 siopau
an fcrtho I yno, oil yn gwerthu
dillad 'designers' am ffracsiwn
prisiau }' Deyrnas Unedig.
Roedd hyd yn oed y bechgyn (er
nad ydynt yn fodlon cyfaddef
h}'D.IlY)wcdi rnwynhau'r siopa ac
wedi bachu bargen neu ddwy.

Roedd popeth a welsom ac a
wnaeth orn yn Fflorida yn
anhygoel ac mae'n SIWr na welwn
ddim o'r fath eto. Roedd yr
arddangosfeydd tan gwyllt a'r
sioe goleuadau laser yn
anghredadwy yn ogysral a
champau gwefreiddioI
perfforrnwyr y 'Cirque de Soleil'.

Mae'n arbennig 0 anodd rhoi
fy mys ar un diwrnod neu un
digwyddiad a oedd yn sefyll
allan. Y rheswm syrnl am hyn
oedd y ffauh fod pob diwrnod in
anhygocl. Roedd yn w yliau
gwych, heb ei all, yn anbygoel ac
yn fythgofladwy, ac rwy'n i\vr
fod pawb aeth ar y daith yo
cytuno fod holl waith caled y
casglu, torri a gludo'r miliwn 0
docynnau wedi talu ar ei ganfed.

Sian Pritchard
Blwyddyn 13

Fflorida - Dosbarth 2000
Cychsoyn ben bore 0 'r _vsgol.

Rbywbryd, rhywsut, rhywlc ar }'
daith hir 0 Fflorida yn 61 i
Gyrnru, fc gollon ni ugain. Nid
ugain 0 ddisgyblion, nid ugain
doler, nid ugain punt nag ugain
pwys yn sicr, ond ugain gradd
selsiws,

Wcdi wythnos wych yn haul
poeth America) beth arall oedd
i'n croesawu gartrcf ond storm 0
wynt a glaw. Ond nid oedd y
storm yn ddigon cryf i chwythu
cin hatgofion i ebargofiant.
Byddant hwy gyda ni am byth.

Roedd y parciau In anhygoel,
a'r reidiau amrywioJ yn Magic
Kingdom, Epcot ac MGM yn
ffantastig. Mae'r Twighlig}zl ZOlze
Tower of Terror lie roeddech yn
cael eich gollwng dri llawr ar
ddeg mewn lifft, a'r Rock'n
Rollercoaster a a oOmya i 60mya
mewn 2.8 ciliad yn aros yn y cof.
Cofiadwy oedd yr Animal
Kingdom lIe roeddech yn
wirioneddol yn credu eich bod
yn niffeithwch Affrica, yng
nghanol vr eliffantod, llewod,
hippos a'r iiraff oedd yn rhedeg
yn rhydd o''ch cwrnpas: Ae wrth
gwrs, Blizzard Beach - y pare dwr
anhygocl gyda'r llithren bron
fertigol uchaf yn y byd a wna i
Canolfan I-Iaul Rhyl ymddangos
rei pare cnwarael
Ni wnaf fyth anghofio'r daith

arbennig l)'r gwcsty i Planet
//ollvwooct vn Downtown Disney
mcwn cndwyn 0 ddeuddes
nmoustnc, nac ychwailh
wyn~6"\.l'r 6061 ;\ dd~~swyli;\i'n
ctddS9r tu all!l.n ,1r h"~ ran
wel(!!lnr \1 'C!PY" - l1roC! ugnr
ohnnonl • vll L~Il1U alla!l. I\C
YIlu'r b", yd~ Bwyu ymhob mun
::1'r pol;s; (b""'JT',vch BYm::1~ntOf) Y
g!lllwch' yn y rhgn helgeth
{)hllnynl. fi()cdd yr Y:llod bwyd
yn arbclU"l;S 0 e~ 0McDonalds
i bryd chwe ch"1fSynrl Nrlhsrell
DrcnhinvJ Siu<.:rcla,

Does vr un QUlYl1!luyn mrfu\.lJ11
heb siopa] ac n'lae'n maid d"W'eud

Yn ystod wythnos hanner tymor Chwefror 19-27 bu 31 0 ddisgyblion
a 6 0 staff Ysgol Brynrefail yn ddigon ffodus I gael mynd i Florida
ar 61 ennill cystadleuaeth casglu tocynnau yn }' 'Daily Post'.
Bu'n wyliau bythgofiadwy a phawb wedi mwynhau. Dyma

sylwadau rhai o'r disgyblion ar eu huchafbwyntiau nhw o'r gwyliau.

Gwyliau i'w Gofio
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Rh~ilffQrdd y Ll)'Il
~{)'nydd Gv.'eiru

l/are Gwleditt P~d~rn
f\mgueddfa Ysbyry'r r:ll\Vafel

t\lllgu cddfa Lcclli
RhcilITordd yr Wyddfo

CanoJfan Coed C\vrndef\.\len
- do\vch yn Ilu l'r atynladau ae
t bentref Llanberis.

Wyrhnos Hanner pris i'r
Cyhocdd yo Alyoiadau

Uanberis
Hh"ill g - 14

Mac'r alyoladau CanlYIIOI \.\'c:di
tr~fnu i br\;i)W)'lwyr yl ardal i
fynd ar) ncu 0 amgylch) cu
hgr~'ni9d9u run hMn~t' t"t't~ yn
Y~lod ~'r""1rrhnO\EbrillB - cbrill
1'1,

<:llruD MACKINNON
(01286) 673190

nwU (0374) 9~550~

PRYD I BAWB
Bwffe at bob achlysur ~
BwJfe blasus 0 sajon ar gyfer .......

eINIO BU8NE5
CINIAWAU ACHLYSURON ARHRNNTG
MH(;TS RHDYDD NYU RYN-YL*WVDD

PIUODhS
Tn fRYliHnWN : TI i\NGLt\DDJ\U

yn ~i,h l/~al~'adchi nauyn ain tY !fr;mzni

WAVNFAWR

II01286 650 72] www.anturwaunfawr,org wrth yr organ, ac yna ym
mynwent Nant Peris.

Diolch hefyd am y cyfraniadau
yn rhoddion at Bias Pengwaith.

DIOLCH. Dymuna teulu'r
ddiweddar Cassie Goodman
Davies ddiolch am bob neges ac
arwydd () 9ydymdaimlad a hwy yn
eu profedlgaeth. Roedd hi a'i
diweddar wr, Gwilym, ymhltth
tcnantiaid cynlaf lOI 001 Elidir, dro5
60 Mly~add y'" 0 Gworthfawr-
ogodd y cymorth effelthlol a
dd¢rbyniodd gan y tIm
()wa~anggth aofal vn V c::Irtrgf am
yn agOi:i i ddeunaw Inl:J. Roedel ym
Mhlas Penowatth ers y lIynedd. lie
y cdrodd groeso d gofl!ll caril!lduS.
Vno y dathlodd e: phen-blwydd yn
89 mlwvdd ood

Oiolch I'r nyrllull Gyrnunud 0
meddyaon a staff y ~eddY9fa.
Llanberls, OrO!; bvthafnos Qi
syygeledd yn Y\)byt y Gwynedd
~~fodd sylw gofalus staff ward
Hebog. flu el hangladd ddydd lau,
Mawrth g 9yda 9wsanaeth yn9
Nghapel Goch dan arweiniad y
Pareh John PrItchard atr Parch
tirian Rees a Mr Gareth Jones

Tim /)BI·fWyd Y~{}()I SuI, Capel CDch, Ilanberi$ a ddaeth yn all yng
Nghvstadleuaeth Ysgol SuI Arfon

Rhagor 0 newyddion Llanberis

John Owen

Yn agos drwy'i hir nosau
bu et Grist

A bu grym Ei eiriau;
Er mor dristgwcld erst yn cau

Hwn a wcl Duw yn olau.
R.L.J.

angladd yn addas iawn. Dyrna'r
dyn roedd 'ffydd 1 yn wisg
naruriol iddo. Byddai'n plannu'r
hadau blodau pob blwyddyn gan
wybod ~'buasai eraill yn elwa 0'u
dyfod. Byddai'n rhcdcg stiwdio
yn ei gartref i baratoi tapiau ar
gyfer y deillion ac yn sicr cafodd
llawer ohonom elwa o'r profiad
o'r sgwrs ar noson recordio.

Rwy'n sicr bod y llu oedd yn
yr amlosgfa ddiwrnod yr angladd
yn uniacthu eu hunain a geiriau
teilwng y Parch Dafydd Hughes
yn ei deyrnged. Yr oedd parch
mawr iJohn Owen ar sawl lefel.

Yn bcrsonol, diolchaf iddo am
ei arweiniad a'i gefnogaeth sawl
tro. Cofiaf ei eiriau a minnau yn
pocni am fy anallu i lunio
gweddi, 'Paid a phoeni, pan
ddaw yr arnser, fe ddaw y
geiriau.' Fel ardal, tra'n diolch
am ei fywyd yrnroddcdig,
anfonwn ein cydymdeirnlad
dwysaf iCatherine, Ann, David
a'u tculuoedd.

Gyda dyfodiad y gwa.nwyn iBare Cartrefi Gwyliau Brynteg,
Uanrug, mae'r cwmni ar fin agor y rhan ddiweddaraf 0
gynllun uehelgeisiol i drawsnewid y pare i fod 'y gorau YJD
Mhrydain'.
AI Ebrill 1 agorir Clwb Gwlad a
Chanolfan Hamddcn newydd a
fydd yn cynnig amrywiaeth 0
fariau, brasserie, cyfleusterau
chwaraeon, yn cynnwys campfa,
ncuadd chwaraeon, snwcer a
bowlio deg, ynghyd ag ardal
adlonianr - y rhain oil yn
hwylus dan yr unto. Mac'r
ganolfan yn ychwanegiad i'r pwll
nofio a chyfleusterau hamdden
braf a godwyd cisocs. Gyda
chymysgedd 0 thernau
traddodiadol a chyfoes, bydd y
ganolfan yn lIe delfrydol i
yrnlacio i'r teulu cyfan.

Meddai James McAllister, )'
Rheolwr Cyffredinol, 'Ers inni
brynu Brynteg, rydym wed!
buddsoddi dros £3.5 miliwn yn
darparu'r math 0 gyfleustcrau a .
gysylltir fel arfer a gwestai a
chlybiau iechyd o'r safon uchaf.
Crewyd pare i'w fwynhau waeth
be fo'r rywydd - lie braf drwy
gydol y flwyddyn gron.

'Cafwyd ymatcb gwych gan
ern cleientiaid i'r ncwidiadau a
wnaethom. Derbyniwyd
ymholiadau lu yn dilyn ein
hymgyrchoedd marchnata.

'Rydyrn bellach yn un 0 brif
gyflogwyr rwristaidd yr ardal, ac
v cdi cvnvdd u nifer eln

~ -

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

Wcdi cryn gystudd bu farw John
Owen, Erw Wen, Llanrug a
hynny ddiwrnod cyn ei ben
blwydd yn 81 oed. Yn nhy capel
~. Glasgocd y magwyd JOhI1, a
chafodd y fraint o'i godi'n
flaenor vno vn 29 oed. Svrnud_. .
wedyn i Bcnrhyn Bach a
gwasanaethu Capel y Cyscgr fcl
blacnor ffyddlon am sawl
hlwyddyn. Bu 'n drysorydd ac
ysgrifennydd y capel yn ci dro. Er
colli ei olwg roedd yn meddu ar
gof rhyfcddol, a geirfa goeth
naturiol. Roedd yn ddyn dewr ar
sawl ystyr, ac un oedd yn mynnu
cyfrannu. Goleuwyd sawl ocdfa
gan wcddi daer John Owen. Yr
oedd rhyw agosa rrwydd a
diffuantrwydd yn y geinau.

Dyn y 'ffordd' oedd John. Yr
oedd y daith 0 Benrhyn Bach i'r
Cysegr wcdi et mesur i'r cam -
beth bynnag y tywydd. Dacwth
Owic, y ci ~'YS, a John yn olygfa
gyffredin ar y Suliau. Ar wahan
i'r ci, roedd John yn yrnwybodol
hcfyd o'r '1Ia\\' oedd yn ei dywys'
cr nas gwelaf hi. Yn sicr, 0 nabod
John roedd canu'r gciriau 'Rho
fy nhraed y fan a Iynnwyf' yn el

Teyrnged

gweithgareddau amgylcheddol,
(ldloniant, ~tondinnau a llllwer mwy

Agar caffi newydd Bias y Waun
diwmad a hwyl i'r teulu igyd

ANTVR
t\.\.\.t

GWYl fAI - 2000 Mai laf
Llun Gwyl Bane 2.00 - 5.00 Y pnawn

gweithwvr llawn arnser 0 13 i49,
ynghyd a staff rymhorol. O'r
rhain, daw 87°/1) 0 Wynedd a
Goglcdd Cyrnru. Pryd bynnag y
bo mo dd, fc ddefnyddiwn
gontractwyr a dcfnyddiau lleol.'

Cydnabvddwvd y gwelliannau
ym Mryntcg gan y diwydiant
ymwelwyr. Mae'r pare yn falch
o fod wedi cyrraedd rownd
dcrfynol cystadleuaeth bwysig
Calor Arlosr Improued Park ill

Wales ac yn ddiweddar
derbyniwyd Gtoobr Arlall Dauid
Bellamy ant Godtoraeth yn sgil y
gwclliannu arngylchcddol.
Medddai James McAllister,

'Gwcrthfawrogwn ~. gwobrau
hyn yn fawr. Maent yn
dystiolaeth iwaith caJed holl staff
Brynteg dros y 18 nus diwethaf.
Canmola e in gwesrei on
gyfeillga rwch cin staff a'r
gwasanacth rhagorol a roddant
i'r cwsrncr.

'Ond nid vdvrn vn llaesu-. -
dwylo ym ,\1rynteg. Ar 61 agor
ein Canolfan newydd edrychwn
ymlaen at chwarae'r rownd
gyntaf ar cin C\O\TS golfI newydd
naw twll, par 3. a ddyluniwyd
gan arberugwyr proffesiynol i
apelio at ddechreuwyr a golffwyr
profiadol fel el giIydd.

Brynteg yn Datblygu



Cymhgrwch y ~t'i~i1r ffcrmwr
175 x 15 ;; £26.2'5 9.m oen
15kilo, gyda'f prj::; a dalwyd gan
wraig y t)r) sci {,5.99 2{ 15 =

LMO.05.
Yn 19~5 cafodd y ffermwr lru
fyth, t)cf £20.00.

Pris
(ceiniog/kg)

175
65
133
85
16
15
10
40
2;
~5

r- ffermwr
Cost lladd-dy
Torri
Pacio
rco esu
Cludiant
Costau depo
Siop
CO~t9u staff
5wyddfeydd

Costau Wyn yn 61 y
Consortiwm Mrchnata

Prydeinig (BRC)

gonestrwydd oherwydd ar 61
swyddi moethus mae'r gweddill.

Dafydd Morris
Fferm Cefn Coch

Deiniolen
(01286) 870108

CfRBYDAU CI,ASUROL YR WYDDFA
Cyth.cteddw~hmeWD :;teil -
IDcwn cerbyd Rol1s Royce
ar sr{er priodasaut penblwyddi
DC achlYluron arbennig eraill

Dylan Grimtb~Tro~y-W34!ft.,P~llisarwauQ
ffoD! (01286) 871833

Cefnogwch
ein

Hysbysebwyr

ADREF O'R YSBYTY. Dymunwn
well had IIwyr a buan i Mrs Mary
Roberts, Ty'n Ffridd ar 01derbyn
triniaeth yn Ysbyty Llandudno.
YN YR YSBYTY. Anfonwn ein
cofion gan ddymuno gwellhad
buan i Mr Dafydd Roberts (Dafydd
Arvonia) sydd yn Ysbyty Walton,
Lerpwl.
EGLWYS SANT GABRIEL. Nos
Sui, Mawrth 19 cynhaliwyd
Cyngerdd Mawl Mawrth, sef
cymanfa 0 Emynau'r Grawys
ynghyd a ChOr Eryri dan arweiniad
Sian Wakey. Cafwyd eitemau gan
Anwen McGuffie, Debbie Hughes
a Susan Williams. Diolchwyd i

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

DIOLCH. Dymuna Peter ac caplan Ysbyty Gwynedd am ei
Amanda Welsby a'r plant ddiolch wasanaeth tra yn yr ysbyty ac ar
j'w teulu a phawb am eu ddiwrnod yr angladd (yn
earedigrwydd a'u cydymdeimlad a absenoldeb y Parch Philip Hughes),
hwy yn eu coiled fawr 0 golli i Susan Williams ar yr organ ac i Mr
merch a chwaer fach, sef Cadi a M. Pritchard a Gwynfor Jones am
hithau ond 5 mis a hanner. ofalu am y trefniadau.

Diolch i drigolion Nant a Diolch I Mr Eifion Jones,
Llanberis a phentrefi cyfagos am y Prifathro Ysgol Brynrefail, i
lIu cardiau, galwadau ff6n a'r athrawon a disgyblion yehweched
rhoddion sydd yn rhy niferus i'w dosbarth a tfnndieu David,
hateb yn unigol. Stephanie a Nicholas am eu

Diolch i'r Parch Wynne Roberts, caredigrwydd tuag atynt. Diolch 0
galon i bawb. Mae'r arian a
dderbvniwvd yn mynd at y
'Meningitis Trust'.
CYDYMDEIMLAD. Yr oedd pawb
yn yr ardal yn drist 0 glywed am
y brofedigaeth lem a ddaeth i Peter
ac Amanda Welsby, 1 Glanrafon
ddeehrau mis Mawrth. Bu farw eu
merch fach Cad i Francesca
Welsby ar Fawrth 8 yn bum mis a
hanner oed. Cydymdeimlwn yn
fawr a Peter ac Amanda, ae a
David, Stephanie a Nicholas yn y
brofedigaeth gWbl anrusqwvt hon.
GYMNASTEG. Uongyfarchiadau i
Renee Mullane, Cae Gwyn am
baslo arholiad gymnasteg ym
Mangor. Mae gan Renee
ddo:1barth gymna~teg ym Mangor
erbyn hyn lie mae'n rhoi gwersi i
blant.
GOHEBYDD. Ni chafwyd ymateb
if, apel a wnaed y mis diwethaf am
ohebydd pentref yo Nant PerfS.Os
aallwch helpu rhovvch vvybod i nl
eyn gynted a phosib.

Ann Cumberton, Gwastadnant (870356)

NANT PERIS

bawb am eu cyfraniad i'r gymanfa
gan y Parch Philip Hughes.
UNDEB Y MAMAU. Cyfarfu'r
aelodau yn Hafan Elan, Llanrug nos
Lun, Mawrth 6. Gweinyddwyd
Cymun y Grawys gan ein rheithor,
y Parch Philip Hughes. Ar 01 y
gwasanaeth trafodwyd rhai
materion gan Sandra Birbeek. Yn
gofalu am y lIuniaeth a'r raffl oedd
Mrs Joyce Rawson a Mrs Enid
Taylor. Enillwyd y raffl gan Miss
Meira Williams. Diolchwyd I'r
gwesteion gan Mrs Kath Jones.
Terfynwyd y cyfarfod trwy adrodd
y Gras. Bydd y eyfarfod nesaf nos
Lun, Ebrill 3.

Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes, Glascoed, llanrug. FfOn: 677263

Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. FfOn: (01286) 872275

CWM Y GLO

Ar ~('Jor tl'wy'r tlvvyddyn or

gyter priodBSdU. ddthlraoau.
bedydd, pen blvvydd 0 pholJ
~Chlvsur arOQnni(l ~r~ILGallvvn
drefnu aolQniont - disgo

d_v.v.b.
[\wrdQ PWI or gCltjl.

BWVOl9n 8ar a ~A~taurant
Mao 8~nnym btillaeh drvvydded

lawn tv tafarn.

Hotel
ItR~gel!fJ~nt
Llonb6ri3 870203

Mac Gwyn Jones yn mynd
ymlacn iddweud fel mae fferrnio
yn mynd i lawr, ac yn awgrymu
fel y byddai'n well i ffermwyr yr
Ucheldir fanteisio ar y cyfle
masnachol a ddaw hefo'r hawl i
grwydro. Gan fy mod wedi
cymryd diddordeb arbennig yn
aches yr Ucheldir a'r bugeiliaid
crs dcchrau yr wythdcgau, gallaf
brofi i Gwyn Jones fcl mae
ffermio'r Uchcldir wedi ei redeg
i lawr yn fwriadol 0 sa wl
cyfeiriad. Efallai mai gwir ysryr
y polisi yw i Seisnigeiddio'r byd,
oherwydd mae yna fwy nag un
ffordd 0 gael Wil i'w wely.
Gallaf ddweud gyda'm llaw ar

fy nghalon y byddai'r
Llywodracth wedi bod yn fwy
caredig tuag at y bugeiliaid a
Chefn Gwlad pe byddai Cyngor
Cefn Gwlad Cymru wedi cael
cymonh byddin i'n gwaredu,
oherwydd mai cynnig cynllun fel
cynllun Tir Gofal i rai, a dim i
eraill, yn gyfystyr a gweithredu'n
Iilwrol ond yn llawcr mwy
creulon.

Er gwybodaeth, dydd Sadwrn
Mawnh I 1 mynychais gyfarfod
ym Mlaenau Ffestiniog a oedd
yn ymwneud a thwristiaeth.
Ceisiais egfluro i'r rbai oedd yn
bresennol fod y bugciliaid wedi
talu am y tiroedd gyda'r bwriad
o ffcrmio, a bod cymysgu pobl a
defaid yn gyfystyr a chymsygu
dwr ac olew, ond yr yrnatcb a
gefais gan Swyddog ar ran y
Bwrdd Croeso oedd ei fod 0 wedi
dod allan or Coleg ac wedi
gorfod mynd i Loegr i weithio,
am y rheswm nad oedd swydd
iddo yng Nghyrnru, a pha mor
falch oedd or cyfle i ddod yn ei
61 iGymru. Mcddyliais wrthyffy
hun sawl Cymro gwerth ei halen
oedd wedi dioddef yn dawel a
thlawd i ddisgwyl am swydd yn
y wlad yr oedd yn ci garu, ond
dyna siorn mac'n dcbyg, pan
aeth y swydd i'r sawl oedd yn
caru cyfocth.

Siom hefyd i'r bugeiliaid
oherwydd os caiff y swyddog ei
ffordd ei hun bydd 0 a'i debyg yn
rhcoli a dinistrio'r Ucheldir gyda
llif ymwelwyr. Bydd yn rhaid i'r
b\.lSc:iliiiid ,vafchoc.J yr
amgylchedd a chadwraeth, a dim
ood hwy all wncud h}nny gyda

Annwyl Olygydd,
Yr Haw} i Grwydro

(RZKhc co Roam)
'Y sawl a fu a Wyr y fan',
mcddai'r hen ddihareb Gyrnreig.
Er hynny, sylwaf 0 ddarllen
llythyr Gwyn Jones (rhifyn mis
Mawrth) ei fod yn cael trafferth
i dderbyn fy sylwadau yn yr
erthygJ a ymddangosodd yn y
rhifyn blaenorol.

Sylwaf hefyd ei fod yn
camddebongli rhai 0 'm
sylwadau. Boed hyn yn fwriadol
ai peidio, mae yn desrun pryder.
Er enghraifft, mae Gwyn Jones
yn dweud rnai ffolineb hollol
fuasai rhwystro hawl ibob 1ddod
i gerdded y mynyddoedd a'r
llwybrau? Rwyf wedi parchu
hawliau y cyboedd eriocd ac ar
sail yr egwyddor honno y tybiais
y bydda!'r cyhoedd yn
gwcrthfawrogi'r wybodacth a'r
cyfle i dalu'r pwyth yn 61,
oherwydd ni allaf dderbyn mai
dymuniad y genedl yw cael eu
dylanwadu gan ddwy fenyw
estron, dwy sydd wedi Ilwyddo i
argyhoeddi'r Llywodraeth mai
cyfiawn weithred fyddai lladrata
eiddn'r bugeiliaid trwy'r drws
cern, ac yna ei ddosbarthu i bobl
y byd. Agwcdd gomiwnyddol y
Llafur newydd mae'n debyg.

'Fel Dafydd Morris,' mcddai
Gwyn jones, 'roeddem yn cael
cwn o'r pentref yn ogystal a chwn
yrnwelwyr,' mae hyn eto yn
gamarweiniol, oherwydd cwn yr
yrnwclwyr yn unig y cyfciriais
atynt yn yr erthygl. Mae Gwyn
Jones, fcl llawer 0 bobl, wedi ei
gyflyru i feddwl mai estroniaid
sydd yn cynnal y ffermwr.
Hoffwn wybod 1gynnal pwy mac
treth incwm y ffermwyr wedi
myod dros )' blynyddoedd.
Gallaf ddychrnygu fod cyfran o'r
arian wedi ei ddcfnyddio at
adeiladu llongau ac awyrennau;
er hynny, talu drachefn fydd raid
am eu gwasanacth. Pan ar fy
ymweliad a Brwscl beth arnser vn•
61, daeth yn hy bys mai dim ond
35·Yo 0 oedolion Ewrop ocdd yn
cynhyrchu, felly mae 65°Ic, yn
ddibynol ar y llciafrif am cu
cynhaliacth. Byddai'n hawdd
ia\vn profi fel mae pawb ym
Mhrydain )'n derbyn c}rmhorth
dal, unai yn uniongyrchol ocu'o
anuniong).'rchol. Mae'r hunan
S},£1osed;SJ yn en'\h.'edis ffenn)'\yr
~IIlt~lu trethl !lrre~ym(\1ar y
p~lrol U'[ di:ld macnr yn ~i
ddefnydd;o l"l~b Qb"ilh PU1)iO'l
UD'!t ymlQ~n t1r c\....sme~a;d fc;l
mAe"r CVfryw yn et urn~ud.Mae)r
labl canl\ fIlll yn d~nuo~ mgt
l~6.~~Q.. \l\l jft'fCltb uen 1') kilo
t'" tlenn\.Vr yn 1009j crbyn 1999
ruedd v prlJ:l WPl1; ~l\~twn8
uracllc[n 1 oddeuru £2Ll.
Cob<,;i~1.1Qiv\l hyn YJl c~Juro'n
Ild,~..n bc.th mac ~Y'llh\}rthdal
~nlJni('naY'-~k"l )'n c; olY5uJ
lJhcrwydd De b~,rdd!li'r rr~rmwyt
yn derbyn c)·fr~nueg 0 'r
C1fgn~wm yn Y tAhl, fydda; d~tT'I
il'l~~ncymurthdaliac.J~u Ar v
ilertT'l""Yr] and S),l\-v~hPWY ijydu
yn elu'~mewn awir1Dn~dd.
Iq
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Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. Ff6n: (01286) 675384
._--~----------------------------------------~--
Camera yn n90fal Gwyndaf Hughes, Gla8coed. Ff6n: (01286) 677263
DIOLCH. Dymuna Mrs Maggie thad yn ddiweddar. Anfonwn ein
Lewis ddiolch 0 galon am yr holl cofion i'r teulu, yn enwedig ei mam
garedigrwydd a dderbyniodd ar ei sydd wedi bod yn sal hefyd.
phen-bwydd yn 93. Diolch yn fawr Brysiwch wella .
•lawn. DIOLCHIADAU. Dymuna Mrs J. E.
DIOLCHIADAU. Dymuna Cledwyn Parry, 21 Hafan Elan ddiolch i
Jones, 4 Hafan Elan ddiolch i bawb am yr holl alwadau ffon, y
berthnasau a chymdogion am yr lIu anrhegion, blodau a chardiau a
holl gardiau, anrhegion ac arian a dderbyniodd tra yn Ysbyty
dderbyniodd ar ei ben-blwydd yn Gwynedd ac ar 61 dod adref.
80 oed. Diolch yn arbennig i Dilys Dymuna Mrs Sarah E. Thomas
ac Arthur Jones, Hafan Elan am (Sally) Min y Rhos, Ffordd yr Orsaf
drefnu gwledd ardderchog yn y ddiolch 0 galon i'w theulu a'i
Ganolfan. Diolch yn fawr iawn. chymdogion am eu caredigrwydd
PEN-BLWYDD HAPUS. Dathlodd ar achlysur ei phen-blwydd yn 95
Mrs Sally Thomas, Ffordd yr Orsaf oed yn ddiweddar.
ei phen-blwydd yn 95 oed yn PLAID CYMRU. Bu Cangen
ddiweddar a deallwn ei bod wedi Llanrug yn dathlu Gwyl Ddewi ar
cael parti bach gartref gyda'i Fawrth 1 yng Ngwesty'r Faenol,
theulu a'i ffrindiau. Nid ydych yn Nant Peris a chafwyd noson ddifyr
mynd yn hyn 0 gwbwl Mrs gyda chinio blasus ac araith
Thomas - 1I0ngyfarchiadau mawr arbennig gan y Prrfarddleuan Wyn.
i chwi. Pwysleisiodd arbenigrwydd Castell
COFIONat bawb sy'n cwyno adret Dolbadarn yn hanes Cymru, gan
neu yn yr ysbytai. Brysiwch wella roi darlun byw a diddorol 0 hanes
Mrs Jennie May Jones, Hafan y gwrthsafiad Cymreig yn y
Elan, sydd yn aros dros dro gyda'i cyfnod ar 61 lIadd Llywelyn yng
chwaer Mrs Sally Thomas a'i nith, Nghilrneri, nes ildio i luoedd brenin
Rachel. Lloegr yng Nghastell y Bere yn
Croeso gartref i Mrs Jean 1283.

Pritchard, 8 Gwel Fynydd. Mae Cafodd leuan Wyn waith
wedi bod yn yr ysbyty am ychwanegol fel beirniad ar
wythnosau ond dayw deall ei bod, gystadleuaeth y Llinell GolI, gyda
erbyn hyn, yn gwella. Megan Williams yn ennill y wobr.
MARWOLAETHAU. Mae pentref Dyma' r lim rig . gyda' r lIinell
Llanrug wedi colh saw I un o'i fuddugol:
drigolion hyn dros y gaeaf ac mae
hwn yn gyfnod trist iawn i bawb.

Estynnwn ein cydymdeimlad
diffuant at Mrs Catherine Owen
Erw Wen, Ffordd Glanffynnon,
Ann, Dafydd a'u teuluoedd yn eu
coiled drist. Bu farw Mr John
Owen (Penrhyn Bach) wedi
gwaeledd hir. Mi fydd coiled fawr
j'r teulu ac yn chwith mawr peidio
ei weld vn cerdded y ffyrdd gyda'j
gi tywys ffyddlon.

Hefyd IWenna, John e 'r teulu,
Tan-y-coed. Bu farw Mrs Celnwen
Roberts ar Chwefror 27 vn 89 oed.
Bvdd coiled fawr j'r teulu bach
yma hefyd yn enwedig gan eu bod
wedi rhannu aelwyd ar hyd y
blynyddoedd.
Anfonwn ein cydvmdeimlad

hefyd i Dwynwen a Gwen a'r teulu
i Syd yn eu profe<:lisaeth 0 90111ei
mam, set Mrs Beny Owen,
grYl"\rafail.

Hefyd 1Gwenda Roberts, Hafle,
Ffordd vr Orsaf svco wern colli ei

GWAITH
CERRIG
BEDDAU

Tan y Coedm, a fu'n aelod
ffyddlon o 'r gangen a
chydymdeimlwyd yn ddwys ag
Owena a'r teulu. Cydymdeimlwyd
hefyd ag Ann Lloyd Griffith yn ei
phrofedigaeth 0 golli ei thad, Mr
John Owen, Erw Wen, Ffordd
GlanHynnon. Bu farw tad Gwenda
Roberts, Hafle yn ddiweddar hefyd
a chdymdeimlwyd yn ddwys a'r
teulu.

Diolchwyd i bawb a gyfrannodd
mewn unrhyw fodd at y lIuniaeth
yn yr Eisteddfod Cylch ac i Cerid
Mackinnon am baratoi bwyd y
beirniaid.

Atgoffir pawb 0' r Noson
Ffasiwn (Pringles a Ceri a Morus)
sydd i'w chynnal yng Ngwesty'r
Celt, Caernarfon ar Ebrill 5 am 70'r
·gloch. Dylid dychwelyd y
tocynnau raffl i Myfanwy neu
Meirwen erbyn y dyddiad yma os
gwelwch yn dda.

Noson yng nghwmni Dafydd
Roberts a Sian Wheway a gafwyd
i ddathlu Gwyl Ddewi. Bu Dafydd
yn son am ei gefndir teuluol ac am
ddylanwad Nanst Richards arno.
Mwynhawyd gwrando arno'n
chwarae'r ffliwt a'r delyn deires a
rhyfeddwyd at ei dalent. Diddorol
oedd clywed am anturiaethau'r
grwp ,Ar Log' ar eu teithiau.
Hyfryd oedd gwrando ar lais
peraidd Sian a da yw deal! ei bod
bellach wedi sefydlu Cor Merched
yma yn Llanrug.

Diolchodd Bethanne Williams i
Dafydd a Sian am noson arbennig
o ddiddorol ac ar ran Cangen
Penrhosgarnedd fe ddiolchodd
Cynthia Owen i aelodau Llanrug
am v wledd hyfrv9.

Yn v cvtartoo nesaf ar Ebrill 11
bydd Bryngwyn Griffiths yn siarad
am ei gasgliad 0 lestri 'Gaudy
Welsh' .

derfynol, trechodd Kenny, Sean
Pepperall (y pencampwr am y 3
blynedd ddiwethaf) a bu yn hynod
o anlwcus i gael ei guro gan Kevin
Ellis 0 Gaerfyrddin. Pob Iwc iti yn
y dyfodol.
EISTEDDFOD YR URDD.
Llongyfarchiadau i holl aelodau'r
Urdd fu'n cystadlu yn yr
Eisteddfod Cylch. Daeth y Parti
Dawnsio Gwerin dan 12 oed, y Cor
a'r Parti Cerdd Dant i'r brig ynghyd
ac Alis Haf, Lois Angharad, Llinos
Catrin. Ftion Angharad a Manon a
Ffion yn unigolion. Byddant yn
cystadlu yn yr Eisteddfod Sir ym
Mangor ar Ebrill 1af. Dymuniadau
gorau iddynt.
CYFARFOODGWEDDI BYD-EANG
Y CHWIORYDD. Dydd Gwener,
Mawrth 3 cynhaliwyd Cyfarfod
Gweddi Byd-eang y Chwiorydd
yng Nghapel Hermon. Yr oedd y
neges eleni oddi wrth chwiorydd
Indonesia a chafwyd anerchiad
gan Mrs Enid Whiteside Thomas.
Mrs Mair Jones oedd yr
organyddes. Daeth cynrychiolaeth
dda o'r eglwysi ynghyd.
DIOLCH. Dymuna Ella Jones a'r
teulu. Y Bwthyn ddiolch 0 galon
am bob arwy dd 0 gydymdeimlad
a ddangoswyd atynt gan eu
ffrindiau a'u cymdogion yn Llanrug
yn eu profedigaeth 0 golli priod,
tad, taid a hen daid annwyl iawn.
Diolch 0 galon am y cardiau a'r
rhoddion ariannol tuag at Feddygfa
Waunfawr a Llanrug, sef y swm 0

£328. Diolch yn fawr iawn.
MERCHED Y WAWR. Cyfarfu'r
aelodau yn Neuadd yr Ysgol
Gynradd nos Fawrth, Mawrth 14
ac estvnnwvd croeso cynnes j
aelodau Cangen Penrhosgamedd
9an y Llywydd, Ann Evans.
Trist oedd civweo am

farwolaeth Mrs Ceridwen Roberts,

Plant Ysgol SuI Capel y Rhos yn cymryd rhan mewn gwasanaeth
arbennig i ddathlu'r mileniwm.

TICEDI LOTERI AR W~RT~ VMA!

CIiINIOLIiN
FrOn: (012B&) 871521

Ar agor 7 a.m. - 9 p.m. bob diwrnod
P@trol - Ols@1 • Nwy Calor • Glo
OYlc"'~ronau • papurau NQwydd

Cardiau Penblwydd • Wyau
Nwyddau Groser • Melysion

QORSAF BETROL

Vn arwain i fyny i'r ornest

Enillwyr raffl y noson oedd Ann
Thomas a Paul Rowlinson ac
enillwyr y Clwb Cant oedd:
Chwefror: 1. James Jones; 2.
Margaret Williams;
Mawrth: 1. Carrie Owen; 2.
Gomer Roberts.

Bydd y cyfarfod nesaf am 7.30
nos Fercher, Ebrill 5 yng
Nghanolfan Penisarwaun, gyda
sgwrs ar Syr William Preece gan y
Cynghorydd Charles Jones.
Croeso cynnes I bawb.
LLONGYFARCHIADAU mawr i
Kenny Griffiths, Pant Tlrlon ar 81
Iwyddiant arbennig yng ngornest
y Welsh Amateur Boxing
Assocretlon, pwvsev canolig yn yr
Avan Lido yn ddiweddar.

Roedd Dew; yn Ilwyrym wrthodwr,
Fe gafodd Iys-enw 'Y Dyfrwr',

Pe byddai yn westei
'Ma heno, beth ddwedai?

'M; gymra i beint hefo Pleidiwr!'

LLANRUG



CefnoQwoh ein
HY5bY:lebwyr

HwylaSbri
y Trenau Bach

Edrychir ymlacn bob blwyddyn
am arddangosfa'r Trenau Bach
yn Arngueddfa Leehi Llanberis.
Bob mis Chwefror dangosir
casgliad cang o fodelau
rheilffyrdd rhwng 24-27
Chwefror. Roedd y plant wrth eu
bodd yn cael gwcld y modelau a
chael pas ar hyd yr lard ar injan
Bagnall, Paul Perryman. Mae
Paul yn perthyn i'r 'Brandon &
District Model Engineering
Society' 0 Norfolk. Wrth law yr
oedd I>.C. Tucker o'r Heddlu
Trafnidiaeth i gynnig cyngor
ynglyn a'r peryglon sydd \~Irth

chwarae ar a chroesl'r cledrau.
Daeth C)wb Rheilffyrdd
\x"recsam a phurnp 0 fodclau
bychain a daclh Andrew l...aoce
o Reilffordd Ffcstiniog a model
nla'nT yn cynnwy~ tren Hornhy
DubIo, Caiwyd cytle ibrynu neu
ychwanegu llt fodl.:lau a~ offtr of
slondirl Modelyu'r Celt.

•

Ym mwyty'r Ffownt~n ~afw)'d
rei en {In yn rhad nc nm ddin'l)
u cha[\vyd l\'fle dro~ baned ,
v,.'rando ~r y tclYUtlf Cn\\lllg
11!ifydd I-Iuw. 'I'cimlid f~d yma
wir gwyrgyl~k prtodol 1 Wyl ein
Nawdd~dnt

Dathliadau Dydd
GWyl Ddewi yn yr
Amgueddfa Lechi

RHIWLAS
01248 361044

BWS BACH AR LOG
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godi estyniad i Tan y Ffynnon.
Adroddwyd fad y gwaith 0 ledu

a gwella lIwybr ym mynwent Nant
Peris eisoes wedi cychwyn.
Penderfynwyd hefyd gwneud
atgyweiriadau i wal a giat y
fynwent i atal defaid rhag mynd i
mewn.
Mynegwyd pryder ynglyn a

chyflwr dau Iwybr eyhoeddus -
yn Nant Peris (rhwng y briffordd a
Phont y Meibion) ac yn Llanberis
(rhwng Bron Eryri a Llwyn Celyn).
Penderfynwyd galw cyfarfod 0
Banel yr Amgylchedd er mwyn
gwneud trefniadau i gerdded ae
archwilio mwvafnf 0 Iwybrau
eyhoeddus y plwyf yn ystod
misoedd y gwynwyn a'r hat.

Derbviniwvd lIythyr yn cwyno
am gyflwr y fainc gyhoeddus
gyferbyn a Madurdy'r Wyddfa.
Gwnaethpwyd tretrnadau i'w
hatgyweirio rhag blaen
Gofynnwyd hefyd i' r Cynghorydd
Ken Jones wneud arolwg 0 gyflwr
holl temcrau eyhoeddus y pentref
erbyn y eyfarfod nesaf.

Trafodwyd problem gynyddol y
ehwyn .Japanese Knotweed' yn
enwediq ar hyd glannau afon
Hwch, a phenderfynwyd gofyn i
Asiantaeth yr Amgylchedd am
gymorth.

Bydd cyfarfod nesaf y Cyngor
yn cael ei gynnal yn ' Angorfa' nos
lau, Ebrill 20 am 7 o'r gloch.

CYNGOR CYMUNED. Cynhaliwyd
eyfarfod o'r Cyngor yn 'Angorfa'
Llanberis ar nos lau, Mawrth 16
gyda'r Cynghorydd Dei Tomos yn
y gadair. Gydag amharodrwydd y
derbvruwvd ymddiswyddiad y
Cynghorydd Bert Parry, a fu'n
gwasanaethu'r gymuned yn
ffyddlon am ugain mlynedd.

Oerbvruwvd adroddiad y panel a
gyfarfu i drafod Problemau
Trafnidiaeth a Phareio ym
mhentref Llanberis Penderfynwyd
fod y panel I gyfarfod unwaith yn
rhagor gyda chynryehiolydd 0
Adran Priffyrdd Cyngor Gwynedd,
er mwyn gwyntyllu'r syniadau 0
fewn yr adroddrad.
T rafodwyd y broblem afrach 0

gwn yn baeddu ym meysydd
chwarae plant ae ar balmentydd a
strydoedd y pentref. Gwneir apeI
ar i berchnoqion cwn fod yn fwy
eyfnfol c'u hanrteiliaid, yn enwedig
gan fod iechvd plant Ifane yn y
fantol yn y gwahanol feysydd
chwarae. Hhorr gwybodaeth i'r
awdurdod perthnasol am
berchnogion cwn sy'n fwriadol yn
caniatau i'w cwn faeddu mewn
mann au cyhoeddus Mae'r Cyngor
hefyd yn gobeithio gwneud
trefruadau i'r Warden Cwn ymweld
a'r pentref yn rbeolardd.

Doedd dim gwrthwyneblad i
ddau gais cvnlluruo i weddnewid
wyneb Gwesty Padarn Lake ac i

Cyngor Cymuned Uanberis

16

DQwi~ ~ang
o WfjlyCJU a jPISuit8~.
Llenni Vonutian a Llenni Ro/gr.
0,000 lIathen 8gwar 0 gHrp@di
mewn stoe - allwch chi
fforddio prynu 0 batrYMau 7
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Ar agor
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Ar Qou
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LLEUFER O. lie N. PRITCHARD
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AUNFA R
Ff8n/FfBcs: 650291

x
PEIDIWCH
AGORI

AR STORI
anfonwch hi i
Eco'r Wyddfa

X

J. Errlys Williams

3 Pentrc Helen
Dciniolen

Yn rhifyn mis Mawrth sylwais
nad oedd enwau ar lun cor Plant
Deiniolen. Fell), rhag ofn bod
diddordeb:
Rhcs Uehaf: Maggie ~'v\ar}"
Evans, Megan E. jones,
Gwyneth Ellis, Willie Foulk
Jones, Dorothy L\1. Walker, Jane
Evans, J. Eirlys Jones. Y r ail res:
Gwyneth Jones (fy chwaer), Erud
Thomas, Peggy Hughes, Griff
Evans (Rochel) Arweinydd ,
Morfydd Wiliams Rhiannon I'.
Jones, Cernwen E. Jones

Tua dechrau'r 1930'au y
cafodd )7 cor el sefydlu. Amgaeaf
dipyn 0 atgofion.

Crcdaf mal diben y cor ar )'
dechrau ocdd rhoi cyflc i'r plant
gystadlu yn yr Eisteddfodau
lleol, a hefyd rhoi cyfle i'r
Arweinvdd ifanc, Roedd eisoes

•
wedi cael gwcrsi piano ac yn
awyddus iawn igael arwain cor.
Roedd ei farn, Annie Rochel
Evans, yn gcfnogol iawn rddo
Huw Evans ocdd ci dad
Rhoddodd ganiatad i ni gael

yrnarfer yo ell cartref. Does dim
son am }' ddau dy cyntaf oedd
wedi cu gwncud yn un, na
gwcddill )' stryd yn 'Back New
Street' e.rbyn h}'I1.Stryd Newydd
yn unig sydd ar 61. Ch\val\vyd
hW) i \vneud gerddi I'r tai o'u
blaenau ers blyn}'ddoedd
bellach.

Bu'r cor m~ln bn am rai
blynyddocdd ac }'n ll\t\-yddlannUl'-.
ia\vn vn Eisteddfodau'r cylch.

Ar .~, dcchrau, Mr Ro~landc;

(tad yng nghyfraith Gwen'
Rowlands) Ffordd Deiniol oedd
yn em dysgu, a Raymond (brawd
Griff yr arweinydd) oedd yn
cyfeilio. Roedd yr ystafell braidd
yn fychan a Mr Rowlands yn
chwys diferol a byddai yn dweud
bob amser 'Dyro dipyn 0 swing
ynddi, Raymond.'

Byddem yn cael hwyl fawr,
ond Annie Rochel oedd )7 bos. HI
ocdd yr un I gadw trefn arnorn.
Byddern yn gwneud au j fod yno
yn gynnar er mW)TIini gael stori.
Ston ysbrydion fyddai ganddi ac
wcdi troi y 'lamp 011' i lawr, am
fwy nag un rhcswrn maen
debyg, eistcddcrn 0 gylch y tan
vn ddistaw.-

Gwvddcm beth oedd diwedd~

pob stori. Rhoddai un sgrech
fawr a'i dwylo i fyny a ninnau yn
barod am y waedd Iawr, ond
credaf ei bod vn un dda am•

adrodd stori, ac yn dealt plant i'r
dim.

Bu farw Griffith Isaac Evans
yn ei arddegau cynnar ae fe'i
cla ddwyd ym Mvnwcnt
l\\acpela.

Cor Plant Deiniolen yn y tlwyddyn 1930

~~--~ -- ---
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un oddiwrth Jenima a'r llall
oddiwnh John Rowlands. Y
maent oll yn iach yno. Yr oedd
Jemima yn dweud ei bod am
anfon ei Photo yna i chwi yr haf
hwn. Cefais lythyr hynod iawn 0
waith John Ellis ganddi, anfonaf
gopi 0 hono i chwi pan y byddaf
yn ysgrifennu er mmyn i chwi
weled mor wahanol y mae yn
siarad yma rhagor yna. Bychan
y mae yn ei feddwl ein bod yn
gwybod yr hoII concern onide?

Y mae John P. Jones yn
Granville, New York, neu yno yr
oedd ddiweddaf, yng nghorff
chwech wythnos o'i arhosiad yn
yr East. Tuag wythnos y mae
wedi ei weithio. Cafodd ei droi
o 3 0 leoedd ac mi glywais ei fod
wedi ei droi 0 Granville etto.
Cafodd R. Williams lythyr
oddiwrtho yn cwyno yn arw
iawn, ac yn edifeiriol iawn na
buasai wedi gwrandaw ei
gynghorion, sef aros yrna, neu
fyned i Dakota a gweithio ar ei
ffarm gyda'i wraig a'i blant. Ond
ni wrandaw ar gynghorion,
gofynnai am gynghor ond ni
weithredau yn 01 y eynghor
hwnnw. Biti garw drosto.

Cafodd Mrs Rowlands, gwraig
y Boarding house yma lythyr
oddiwrth hi 0 Dakota ae yr oedd
yn dweud ei bod yn galed iawn
ami yno. Ei bwyd braidd a
darfod, a dim gobaith am beth 0
unllc. Yr oedd ef yn eyfaddef a
R. Williams ei fod wedi gwario
ei arian i gyd. Ai tybed fad
William Parry yn gwybod am ei
hamgylchiadau?

Aeth Mrs Rowlands yma at
bob Cymro oedd yma ac yn
L'Anse i hel tipyn 0 arian i'w
h'anfon iddi, a chafodd $20. go
dda, onide? Gwnant help mawr
iddi mewn angen, ond nis gwn
beth a wnant y gauaf dyfodol.
Dyna i chwi y gwir yn eu eyleh
a gallaf ci brofi mewn modd
cadarnhaol iawn yn hollol fel y
dywedais. Hwyrach eich bod
chwi yna yn meddwl fod dyn yn
meddu ar ychydig gannoedd 0
aceri 0 dir yma yn gyfoethog, 0
na, y mae yn ofynol iddo wneud
rhywbeth arno, improuements ar
dir sydd yn ei wneud yn
werthfawr, chwaith nid yw ei dir
yn lawer iawn iddo ei werthu
aehos y mae yn dir pur sal,
caregog iawn, ac nid ocs ncb yn
melndio am dir felly yn y wJad
yma. Yn fy mywnis gal1afbeidio
meddwl am dano. Y mae mewn
cyflwr cas iawn.

WeI rhaid ye (erfynu gan (lotio
anoch ynll. Cofiwl,h fi at deulu
Plas Coch : gyd. V cam mwyaf
g gttfndd Evan oood ei rwy!;!troior
wlad yma, mi gredaf. Yr wyf
mewn dyled iyITUguir i Thomui)
;\MQrns. Cefa~spresC1ltn~c ~awn
Ban Morns Y mae )Tn»latcht'o £Y
.~UI1newydd J'r dLm.

Terfynaf yn awr gan obeithio
y bydd hyn <' elri~u ~tchCl1~lyn
iach a chy~urus fel fy hWlan.
Vdwyf yr eiddoch yn garedlg,
Owen W, Rowland:>
Arvon, Michigan.

mawr oddiwrtho ar y Suliau di
bregeth sydd yma.

Hwyrach y carech gael ychydig
o hanes Arvon yna erto gennyf.
Am y chwarel nid oes yma rhyw
show dda 0 gerrig yn y dyfodol.
Buom 011 fel chwarelwyr am fis
yn tynnu y brig, ae wedi'r cyfan
nid oes ond ychydig iawn 0 gerrig
wedi dod i'r golwg, ac os na
ddaw yma well golwg nag sydd
yn brsennol bydd wedi darfod
yma ymhen ychydig flynyddoedd
etto. Sais ydyw y prif Stewart, a
hwnnw nad ydyw yn gwybod
dim am chwarel, yn myned i
gostau mawrion yma bob
blwyddyn fel pe bai yn steuiart ar
y Dinorwig neu'r Penrhyn
Quarries. Ond druan 0 hono, nid
yw wedi gallu cael ganddi, roddi
eymaint a cigaren 0 elw i'r Co. Bu
yn talu yn dda flynyddoedd yn 01
pan oedd 0 dan dwylaw yr hen
Gyrnry, sefR. Williams a'i frawd
yng nghyfraith John Williams.

Cyflog y Boss ydyw $5,000 y
flwyddyn, ac yr oedd ganddo
Boss arall odditano hyd yr
wythnos yma, ac yr oedd hwnnw
yn cael $3 y dydd, ond y mac yn
awr wedi mvned i'r Hen Wlad er•
dechreu yr wythnos, ac am fyned
oddiyno i 'Van Demaids Land'
gyda'i frawd, yrhwn sydd yn awr
gartref yn Sornertsetshorc, yn
chwilio am chwarelwyr i fynd
yno. George Farley yw ei enw. Yr
oedd yn fachgen ieuanc nice
iawn, hefyd.
Y mae yma Clerk, ae y mae

hwnnw yn cael cyflog uchel iawn,
agos cymmaint a'r prif Boss, sef
$4,500. Dyna ichwi ddynion a'r
afael oreu yn eu llaw eu hunain.
Nid oes yma ond 12 0
chwarelwyr, a thua 40 0 labrwyr.

Bum ddydd Gwener
ddiwethaf i lawr 4 milldir
oddiyma yn Ian Lake Superior,
scf, Huron Bay (gwelwch y map)
yn llwyrho eerrig I'r boat ncu'r
steamer. Llwythasom 160 squares,
dyna y lle ydyw ein Felinheli ni
yma. Y mae y locomotiue yn
rhedeg yno, ac y mae yno Ie
hardd iawn, yn llawn coed ym
mhob cyfeiriad ar y tiro Wrth
ddod i fynny oddiyno gallwn
weled eyn belled a'r guddfair y
mae Haughton a Hancock yn
sefyll amo, sef y lie y mae y
Copper 11zi11e mwyaf yn y byd.
ecdrychwch ar y map yna a
gellwch weJed y lie hwnnw ilr
Nonll dros 2 Bay 0 ArvOD yma).
Gresyn garw rod yma Ie mOf

gocdiog. Y mae yma Ie iach a
d.ym~ol gydg glnnn!lu Y Labl1
vrna. Y mae rrefL't\n c mc\vnUc
dymunol iawn, yn enwedig ty 1\,
Williams. V mae yn y lie h!'lrddnf'
07r dref. ~efuwch ~t!'hen ac 0'1
Olaen y nlae y ?ler IIead yn
rhcdc, j'r LUrk,. Hid Q"i) gwiliw
rhyw chwarter aVl.'l"; fyned o'r ty
i1wben drnw. Y mtt~ ll~Mtt~arno
ar 01 diwrnod poeth i fyncd ar ci
hyd B)'da1r nos] achos y mac yr
Qwel yn y nos yn cyfodi yn
oeraidd ac iachus oddiar y llyn.

Cefais dau Iyrhyr 0 Cambria cr
pan ysgrifennais yna 07r blaen,

groesaw mawr iawn. Yr wyfwedi
cael llawer iawn 0 hanesion
amdanoch chwi a Llanberis
ganddi, ac y mae R. Williams
wedi holi llawer yn eich eylch
chwi a'r hen deulu, sef ei dad a'i
fam. Y mae yn dweud yn gadam
iawn ei fod am ddod drosodd yr
haf hwn, ond y mae yn anhawdd
iawn iddo ddod, achos y mae
mewn llawn busness gyda'r
chwarel. Yr oedd ef a Mrs
Williams yn falch iawn o'r Present
a anfonasoch iddynt, ac yn fy
rhybuddio iddwcud wrthych eu
bod yn ddiolchgar iawn i chwi.
Yr oedd Mary wedi dod a
defnydd gwn sidan o'r fath
harddaf i Mrs Williams, ac ni
welais neb erioed eyn falched. Y
mae yn ei ddangos I bawb, a
phawb o'r Yankees yma yn
gresynu na buasai modd iddynt
hwythau gael ei debyg, ond ru
chant yn y wlad hon.

Y mae R. Williams yn hynod
iawn gyda'r Greenhorns, chwedl
yntau. Os y dawdrosodd yr wyf
yn sicr y bydd Nhad wnh ei fodd
gyda' g ef. Y mae wedi clywed fod
fy nhad yn hanesiwr blaenaf yn
Llanberis, a gresyn na buasai yn
ysgrifennu ychydig, fel i gadw
hen bethau mewn cof. Y mae yn
un o'r rhai mwyaf difyrus yn ei
gwrnpeini, ac yn gallu ei roddi ei
hun yn sefyllfa pawb a phob
eymdeithas y byddo ynddi.

Y mae yn hynod iawn gyda'r
ddwy Fari, chwedl yntau, (Mary
ydi enw ei wraig). Y mae ganddo
enwau ddigonedd ar y ddwy i'w
gwahaniaethu, sef 'Mari Bach a
Mari Fawr', Mari Ni a Mari'r
Hen Wlad', Mari'r wlad yma a
Mari Pennant', Mari L'Anse a
Mari'r Llan' etc. Y mae yn
edryeh yn gartefol iawn. Dim
hiraeth erto, meddai hi.

Yr oeddwn yn falch iawn o'r
Prsent a gefais gan fy Nhad, fe
anfonodd y right thing oedd amaf
eisiau. Bum yn meddwl am yrru
am dana droeon i U'tica, aches
yr oeddwn wedi ei weled pan yn
Wisconsin, ond ni chefais
ddarllen dim amo yno. Caf gysur

GWASANAETH NEWVDD AR GVFER
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Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

Arvon
Michigan

June 7th 1885
AnnwyI Dad a Mam,
Cyrneraf yr hamdden bresennol
i anfon ychydig eiria u, a thrwy
hynny osgoi yr amryfusedd 0
esgeulusdra, yr hwn ddiffyg sydd
yn barod iawn i ddod heibio imi
ar brydiau. Am newyddion i
chwi, nid oes gennyf ond
ychydig, achos yr wyf fel wedi fy
nghau o'u cyrraedd, ond yr
ychydig a fyddaf yn ei gael trwy
gyfrwng y papur newydd ac
ambel1 i lythyr. Derbynniais air
oddiwrth Nain ac yr oeddwn yn
falch iawn 0 hono. Yr oedd yn
ddrwg iawn gennyf ddeall am
farwolaethau sydd wedi digwydd
yna, a'r rhai hynny yn hen
frodorion yr ardal, yn en wedig S.
Owens a Elias Grifi ths,
Weirglodd Ddu. Pa faint yw
nifer y marwolaethau, ar 01 fy
ymadawiad oddiyna erbyn hyn?
Y mae y nifer yn lliosog yn Capel
Coch, heb son am yr ardal yn
gyffredinol. Nid oes braidd yr un
wythnos yn myned heibio nad
yw y 'Drych' yn cofnodi hanes
marwolaeth rhywrai oddiyna.

WeI, yr wyf wedi cyfarfod
unwaith etto ag un ag yr wyf
wedi derbyn llawcr iawn o'ch
hanes fel teulu yn Llanberis.
Cyrhaeddodd Mary L'Anse
erbyn tua 4 o'r glocb nos
Fercher, Mai 27th yn hollol
lwyddiannus. Ni ddigwyddodd
dim yn anghysurus iddi yr holl
ffordd 0 New York i L'Anse, ond
cafodd ei thaflu dipyn 0 fraw a
dychryn ar y mor, ond troes
pethau allan yn ffafriol iawn wedi
hynny trwy nad oedd yn wyntog,
neu buasai yn bur ddrwg arnynt.
Mae'n debyg eich bod wcdi
gwelcd yr hanes, fel nad yw ond
afreidiol j mi fyned dros y
manylion.
Bum i lawr yn L'Anse wvthnos
i hcddyw ac yforu, a chefais

Llythyr o'r America



R. M. 010) PARRY
PelNTIWR AC ADOURNWR

PRISIAU RHESYMOL
TAWELFA, PENISARWAUN
Ffon: (01286) 870846

Ffordd yr orsar, Llanrug (01286)672937

yddau 0 salon
ion y ty yn Ileol

bwyd a nw
holl anghen

* 8ydd y siop yn agor tan 7pm
bob Nos FAWRTH a Nos IAU 0 4 Ebrill

* Mae defnyddiau garddio - grobags,
gwrtaith etc mewn stoe.

Brysiwch wella Mrs Williams.
GWIREDDU BREUDDWYD. Ar 61
lIawer blwyddyn a !lawer 0 ymdrin
a siarad am y peth, yr ydym wed I
cae I gwireddu breuddwyd 0 gael
carped ar lawr y Ganolfan. Y mae
yn werth ei weld ac y mae yn lie
wedi clydhau. Y gresyn mwyaf yw
mai breuddwyd y diweddar Mr
Hugh Thomas, 1 Bro Elidir oedd yn
y dechrau, ac na chafodd fyw I
weld ei freuddwyd yn cael el
wireddu. Diolch yn fawr i bawb a
fu 0 gymorth i wrr eddu y
freuddwyd yma. Gobeithio yn arw
y caiff ei barchu gan nad carped
rhad ydyw.
CYMDEITHAS LENYDDOL
UNDEBOl Daeth tymor y
Gymdeithas I ben ar Fawrth 2 hefo
Cinio Gwyl Dewi yn y MarqUIS yn
Llanfairpwll. Cafwyd cinio blasus
a diqon ohono, and yr uchafbwynt
oedd cael mynd i Pringles am ryw
awr a hanner i wario. Roedd pawb
wedi mwynhau ei hun. Diolch
hefyd I Haydn, mab leuan
Williams, perchennog bysiau
Deinlolen am fynd a dod a ni adref
yn saff.
LLONGYFARCHIADAU. Yr ydym
fel ardal yn falch 0 Iwyddiant Iwan
Jones, 5 Bro Ehdir, sydd yn
fyfyriwr yn y coleg ym Mangor ac
a sicrhaodd fuddugoliaeth drwy
fod yn aelod o'r tim a enillodd 0
2-1 yn erbyn Coleg Llandrillo, a
thrwy hynny fu fydd ef a'r tim, yn
mynd ymlaen I gynrychioli Cymru
ym Mhencampwriaethau Cenedl
aethol Colegau Prydain 2000 yn
Blackpool. Da iawn Iwan, a phob
IIwyddiant It I i'r dyfodol.
DIOlCH. Dymuna Mrs Laura
Williams, Tan y Fron ddiolch i'w
theulu, ffrindiau a chvrndoqron am
y cardiau, blodau a'r anrhegion a
dderbyniodd ar ben blwydd
arbennig yn ddiweddar.

DATHLU PEN-BlWYDD.
Llongyfarchiadau i Mrs Laura
Williams, Tan y Fron ar ddathlu ei
phen-blwydd yn 80 oed ar
Chwefror 29 - dathliad go
arbennig. Gobeithio ichwi
twynhau etch diwrnad a phob
dymuniad da, bendrth ac iechyd l'r
blynyddoedd a ddel.
DAMWAIN. Drwg gennym ddeall
fod Kevin Jones, 2 Bro Elidir wedi
cael damwain i'w goes wrth
c.hwarae pet-droed. Da deall ei fod
yn gwella yn araf. Gobetthio y
bydd yn gallu all afael yn ell waith
ac hefyd yn cael chwarae pel
droed cyn diwedd y tymor. Brvsia
wella Kevin. Hefyd da deall fad
Mrs Alice Thomas, 1 Bro Elidir
hithau yn gwella ar 61 cae I
darnwain I'w choes yn y tV.
CWRDD GWEDDI CHWIORYDD Y
BYD. Brynhawn Gwener, Mawrth
3 daeth nifer 0 chwiorvdd yr ardal
at ei gilydd I' r Ganolfan ar 9yfer
Dydd Gweddi Chwiorvdd y Byd.
Lluniwyd yr oedfa eleni gan
Chwiorydd Cristnogol lndonesra.
gwlad sydd ar hyn 0 bryd yn lIawn
cynnwrf, a !lawer 0 Gristnogion yn
cael eu herlid yn tfyrnig, eu
cartrefi'n cael eu dinistrio a'u
heqlwvs: wedi eu Ilosgi i'r lIawr.
Morfudd Hughes Jones gymerodd
ran yr Arwernvcd ar chwlorydd
er arll oedd a rhannau yn y
gwasanaeth oedd Katie lloyd
Hughes, Betty lloyd Roberts,
Karen M Jones, Megan Morris,
Elizabeth Jones, Alice Griffith,
Betty Roberts, Nellie Wyn Jones,
Maggie Jane Jones ac Irene Morns
hi hefyd oedd yn gyfrifol am

drefnu'r cyfarfod. Swm y casghad
oedd £17
TRINIAETH I'W LLYGAID. Da deal!
fod Mrs Nellie Williams, 29
Rhydfadog yn gwella ar 61triniaeth
I'W lIygaid yn Ysbvtv Gwynedd.

Miss Marian Jones, Mlnalft, 7 Bro Elidlr, Dinorwig. 870292

DINORWIG
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CEFNOGWCH EIN HYSBYSEBWYR

gyda'r pwyllgor.
Yr wythnos ganlynol caewyd

allan y satle a symudodd y
gweithwyr a'u peiriannau i mewn
i ddymchwel yr adeilad. Wedl'r di
doi trefnus a gymerodd tua
wythnos 0 amser, trist 0 fewn
ychydig ddvddiau wedyn oedd
gweld yr adeilad a fu unwaith mor
hardd yn adfeilion, a hynny ym
mlwyddyn dathlu can mlwyddiant
el adeiladu.
COFION. Anfonwn ein cofion at
Miss Blodwen E. Owen, 2 Tai
Orwig, yr hynaf yn ein mysg. Bu'n
rhaid iddi gael archwiliad yn
Ysbyty Gwynedd yn ddiweddar ar
61svrthro yn ei chartref. Rydym yn
falch 0 ddeall el bod wedi cryfhau
erbyn hyn ac na ddioddefodd
niwed garw.
O'R YSBYTY. Dymunwn adferiad
buan i Mrs Ifanwy Jones, Rhandir
sydd gartref wedi iddi dderbyn
triniaeth yn Ysbyty Gwynedd.
EGLWYS BRESBYTERAIDD
BRYNREFAIL. Dyma drefn yr
oedfaon yn ystod mis Ebrill:
2: Parch S.O. Hughes, Bae Colwyn
- Oedfa Bedydd am 10.00;
9: Mr Gwilym Charles Williams,
Bae Penryn am 5.30;
16: Parch Oswyn Rees, Bangor am
10.00;
23: SUL Y PASG: Y Parch Harri
Parrr. Caernarfon. Gweinyddir y
Cymun yn ystod yr Oedfa am
10.00;
30: Mr Richard lloyd Jones, Bethel
am 5.30.
Bydd cyfarfodydd Cvmderthas y
Capel am y flwyddyn 2000 yn
dechrau nos Fawrth, Ebrill 11. Y
siaradwr gwadd fydd y Parch
Gwynfor Williams, Caernarfon.
Craeso cynnes i aelodau hen a
newydd ir cyfarfad ac i'r
cyfarfodydd fydd yn dilyn yn ystod
misoedd yr haf a'r hydref.

SEFYDLIAD Y MERCHED. Daeth
yr aelodau ynghyd i'r Festn nos
Lun. Mawrth 13 dan Iywyddiaeth
Mrs Elinor Williams. Darllenwyd
lIythyr y mls gan yr ysgrifenyddes,
Mrs Pat Jones. Croesawyd gwr
gwadd y noson, sef Mr Dylan
Jones, gan y lIywydd. Cafwyd
sgwrs ddiddorol ac addysgiadoJ
ganddo yn s6n am ei waith fel
paramedic. Paratowyd y baned
gan Mrs Carol Houston a Mrs
Elinor Williams. Enillydd gwobr y
mis, rhoddedig gan Mrs Pat Jones
oedd Mrs Elinor Williams. Bydd y
cyfarfod nesaf nos lun, Ebrill 17
pryd y disgwylir cynrychiolydd 0
siop Debenhams, Bangor i roi
sesiwn ar goJuro.
SAFLE HEN YSGOL BRYNREFAIL.
Nos lau, Mawrth 2 yng Nghapel
Brynrefail cynhaJiwyd cyfarfod
Pwyllgor Datblygu Satle Hen
Adellad Ysgol Brynrefall. Yn
bresennol roedd swvddoqion
Adran Gvnllunio ac Adran Bensaer
y Cyngor Sir. Eglurwyd y
cynlluniau ar gyfer dymchwel yr
hen adeiJad. Dangosodd y Pensaer
fodel 0 adellad a gweithdai
arfaethedig, gan nodi y bvddai'r
adeilad deulawr newydd yn gorfod
cydfynd a'r safle bresennol a
chadw rhai nodweddlon o'r hen
aderlad . Bu cryn drafod ar
ddefnydd posib yr unedau newydd
a daethpwyd i'r cas qliad y
byddai'n rhaid i'rgofod oddi mewn
i'r adeilad gael ei gynllunio yn
ystwyth ar gyfer gofynion yr
amrywiol grefftwyr a busnesau
bach. Eglurwyd hefyd y byddai'r
unedau yn cae I eu hysbysebu a'u
gosod ar rent i'r tenantlaid. Nid
yw'n debygoJ y bydd yr adeilad
newydd yn barod am 0 leiaf
flwyddyn. Y cam nesaf fydd i'r
Pensaer vstvne d sylwadau' r
pwyllgor a'u hymgorffori yn 81
gynlluniau I'W trafod ymhellach

BRYNREFAIL
Mrs Lowri Prys Roberts-Williams. Godrs'r Coed. 870580 .....
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Alis. 'Dyna fi'n gwbod lle i
ddwad pan fydda i eisio tebot!'

Ar nos Wener d6i Marged y
Garth a'i basgedaid fawr 0 wyau
a menyn i'w ffeirio am nwyddau
sych. Un go dawedog oedd
Margiad; dim ond rhyw CIa'
'Ydi' ac tOes' yn 6) Y galw yn
vmateb i bob ymholiad. Gwisgai
yn 61 yr hen drcfn; het fawr
cantel lydan :1'i gwallt yn gocyn
tynn tu 61 i'w gwegil; cot 0

frethyn cartref laes amdani a belt
lledr yn dynn am ei chanol.
Cerddai ar bob zywydd ar hyd y
llwybrau o'r Garth i Danycocd,
yn drymlwythog o'i chynnyrch
carnef ac ysgafrulch 0 nv.tyddau
cyfncwid ar y daim yn 01.

parhaa Y" y r/J,lyr. "g~Qf,

mawr ar y paraffin gan fod pawb
yn defnyddio lampau olew yr
adeg honno.

o gwmpas y tanc mawr roedd
caniau petrol da u alwyn.
Costiai'r rhain ddeuswllt - mwy
na'r petrol oedd ynddynt, ac
roedd y pris a'r enw Pratts yn
ymddangos yn y metel. Byddai'r
eaniau perol llawn yn cacl eu
gadael ar gyfer faniau cig fy
mrodyr, loan a Tom, a'r caniau
gwag yn mynd yn 61. Roedd dau
fath 0 betrol ami, gradd un a
gradd tri.'

Yn rhyfedd iawn, roedd Mr
Pentir-Wiliams, y Crwner, y
sonir amdano yn yr adroddiad
o'r Herald Cymraeg, yn perthyn
i Alun Roberts, Mae ei ferch,
Euronwy Pentir-Williams, sydd
yn ei oawdegau erbyn hyn, yn
byw yng nghartref Sant Teilo ym
Methel ar hyn 0 bryd. Bu Alun
Roberts yn byw ym Mryn
Madog, Bryorefail am
fJynyddoedd eyn symud i
Lanwnda.

Molc;hi, c;ribo a chlipio
c~n a chathod
o bob math

gan arbenigwyr

Bwyd i)y Qn9honlon
Anlteil'ald ~nwe$

a phYS90d.
Offer pysgota

G_EV
~-----------------------------------------------.

Wrtb ddarllen hanes damwain
Bethel yn yr Eco, sylweddolodd
Alun Roberts, Caer Moel,
Llanwnda ei fod yn cofio'r
drychineb a bod ganddo lun o'r
lori a fu yn y ddamwain yn 1926.
Roedd yn adnabod y ddau Wr a
laddwyd gan cu bod yn dod i'w
gartref bob wythnos i Ben y
Bryn, Fachwen. Cofiai fod Mr
Thomas Williams yn arbennig 0
glen, a byddai ef a'i was ac
weithiau ddreifar arall, yn cael
paned a sgwrs yn ei gartref.
Dyrna a ddywed: 'Teiars solet

oedd ar y lori "Pratts") a chan
nad oedd gwydrau ar yr ochrau
uwchben y drysau, roedd yn oer
iawn yo y gaeaf. ATy drws roedd
y geiriau, "American Oil Co.,
Ltd.,' ac ar yr ochr roedd
hysbyseb yn dweud fod y "North
Pole Expedition" wedi
defnyddio petrol y cwmni. Ar
gefn y lori yn y canol roedd tanc
mawr a thap ynddo i
drosglwyddo'r paraffin i Siop
Williams, Fachwen ac i Mrs
Rowlands y Post. Roedd mynd

Ar 61 teulu John Lloyd daeth
Sais 0 'r enw Allen a'i wraig i'w
chadw yo yr ugeiniau. Mae'n wir
y gelid prynu llawer o'r nwyddau
yn rhatach yn y Dre' ond rnae'n
rhaid talu am gyfleusterau yn y
fan a'r lle.

Wrth droed y gellrydd roedd
siop a iard 10 Lewis Roberts yn
Minafon, Tanyeocd. Yno gallech
brynu amrywiaeth 0 nwyddau
siop wledig, 0 fara iwig lamp neu
o debot i lestr golch. Cofiaf, yn
laslanc, gael fy anfon i n61 llestr
golch gan fy mam ond roedd
swildod yn fy llethu wrth feddwl
am ofyn am y fath dcclyn i Mrs
Jane Roberts. Gorfu 1 mi gael
nodyn sgrifenedig ganddi eyn yr
awn. Dyna hwyl gafodd y wraig
wrth weld y nodyn a gofalodd ei
lapio mewn papur i arbed fy
ngwrid.

Roedd glo i'w gael yn yr iard
gefn a bum droeon yn cludo
chwarter cant ohono ar fy nghefn
am gryn filltir pan oedd yn brin.
Pan ddaeth y lori 10 a'r bws i
gludo teithwyr i'r dre' daeth y
pwmp petrol cyntaf i Danycocd.
Mae'r hen bwrnp Pratts yno 0

hyd yn gofeb i'r pryd y mesurid
pob galwyn yn ofalus fel corddwr
yr hen oes. Saif y scin 0 ffynnon
seeh.

Ganllath )'0 nes i'r Bryngwyn
roedd Siop Pantycocd a gedwid
yn wreiddiol gan john Hughes a'i
deulu. Adwaenid ef fel 'Yr Hen
Siopwr' a bu 'n brif symudydd
gyda'r Achos yn Eglwys y
Ceunant ae yn sefydlydd yr
aehos yn Nhanycoed. Yn llofft y
Warws y cynhelid yr Ysgol SuI a
fu'n gnewyllyn i'r achos yno.

Cyflenwai Siop Pantycoed ------------
arnrywiaeth 0 nwyddau 0 'ras I blant hclpu eu hunain i'r siwgr.
hoelion clocsiau' fel dywed yr Cafodd un bachgen brofiad go
hen air. Ar waban i'r anghenion ehwerw pan ddygodd ddyrnaid 0
beunyddiol gellid prynu soda golchi i'w geg yn llc'r siwgr
blawdiau a bwyd anifeiliaid fel y rybiai.
ffermydd o'r Warws gerl1aw a'u Bu bywyd ardal Tanycoed yn
cludo gyda char a cheffyl yn troi 0 gylch y siop a'r Capel am
wythnosol. ddarn da 0 oes a diddorol yw

Fel y soniwyd eisoes yn llofft cofio y cymeriadau a dd6i yno ar
y warws y cynhelid eyfarfodydd eu sgawt. Alis Jones)
yr Ysgol SuI a'r Band O'Hopc Maesgerddi, eymeriad unlgryw,
dirwestol ar noson waith, hyd nes yn gofyn iTom Hughes, y mab,
adeiladwyd y fcstri trwy a oedd ganddo debotiau ocdd yn
ymdrechion gwitfoddol yn 1898. powlio yn 0 dda. cOes,' nleddai
Cofiaf fy mam yn son am yntau, 'ond eu bod nhw ar ben

ymlwybro i fyny'r grislau i'r lloffl y silff uchaf.' eGa i weld un yn
ar noson walth, gan mai golau powlio?' bolai. 'WeI, cci,' mcddai
p..t.llamp baraffin olcua;"r £rordd yntau g~n nol yllgOll'W cyrrgedd.
rh\.lmg y ~!\cl\!\U~tW~, ~yr~I1~> Wcdi carfangio j'w ~acl a'i lcnwi
bl9.wd 9.( 9.li, rl~dd L~ml9.~i\.vni d dwr i'Yr orddflngQO, m~dd~l

Alun Roberts) gyrrwr y Lon)Maggie Pen y Bryn;

Damwain Bethel

Cefnogwoh oin
Hv~bv~ebvvyr

Hen Ddihareb! 'Gwelillathen 0
gowntar nag acer 0 dir.'

Pe trafodid y datganiad uchod
fe awn i dir economeg a deddfau
galw a chyflenwad a rhag mynd
i ddyfroedd dyfnion, ni fentraf
ymhelaethu.

Yn y cyfnod cyn yr Ail Ryfel
Byd gellid rhestru siopau'r ardal
yn ddwy garfan. Cyflenwi angen
yr ardal am nwyddau parod oedd
amcan yr amryw fusnesau a
sefydlwyd ond yr oedd rhai
siopau bach a gedwid mewn
cegin neu barlwr fIrynt yn help
i anffodusion oedd heb
fywoliaeth amgenach.

Fy nghof cyntaf 0 fynd i siopa
oedd yn grwt dwyflwydd oed ar
'sgwyddau Wil, fy rnrawd, oedd
gryn ddeng mlynedd yn hyn na
mi. Rhoddai 'gom bwch' i mi
drwy fy nghario ar ei 'sgwyddau
a'm coesau yn ei geseiliau.
Roedd Wil yn awyddus i
ddangos ei frawd bach i Gwladys
yn Siop John Lloyd, Bron Hafod
yn y Fodlas, Ceunant.

Canai cloch fach erfyniol ar y
siopwraig wrth agor y drws a
Gwladys a'i gwen sglcin tu 61 i
sbectol ddisglair, yn sgwrsio efo
mi. Edrychwn 0 gwmpas y
silffoedd 11awn 0 bob math 0
bacedi a photeh lliwgar, pan
ofynnodd i rni, 'Be' gymri di,
Bob, bisgets ynte da-da?' A
minnau yn ddigon hen ffasiwn
yn methu maddau i'r cynnig yn
dweud yn 61 hir gysidro 'Bisgets
a da-da.'
Dyna, yn 61 yr hanes, fy

ymweliad cyntaf a siop yn y
wlad.

Roedd y siop yma ar ben y
gellrydd wrth fynd i fyny i'r
Ceunant. Dcallaf mai John
Hughes, Pantycoed a agorodd
siop ym Mron Hafod gan osod
ei ferch Mary Ann i ofalu
amdani. Ddiwedd y bedwaredd
ganrif ar bym th cg roedd
cysylltiad agos a Thanycoed gan
mai Eglwys y Ceunant oedd
cartref vsbrvdol yMethodistiaid
o'r Bryngwyn i fyny. Bu Siop
Hafod yn cyflenwi anghenion
beunyddio} ardal y Ceunant tan
ddechrau'r Ail Ryfel Byd. Bu
cryn dramwyo y fl"ordd hon ers
yr oesoedd cynnar 0 Fangor i
F<.:ddgclcn ac felly yn gyfle am
fusnes reithwyr blin.

Atgofion aIDSiopau'r Ardal
Robert Williams

Llain Gwta, Llanrug
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Ymgom y Pel-droedwvr - cyntaf
yn y Cylch.
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I-lwyl efo'r Mathernareg.

Kelly Cavanah a Ceri Wyn Griffith - cyntaf ae ail yn y cvtcn s'r Sir
yn y Dawnsio Disgo Unigol dan 12 oed.

• •

Cysegr dan lvwvddiaeth Mrs
Glenys Griffith cynhaliwyd
cyfarfod olaf y tymor yng
nghwmni Rol Willrams, Y
Waunfawr. Cafwyd sgwrs hynod
o ddrddorol am hen deuluoedd a
thrigolion Cwm Brwynog. Cafwyd
golwg ar fywyd lIawn a
chyfoethog cymdeithas
ddiwylliedig ardal sydd bellach
wedi di-boblogi yn IIwyr.

Diolchodd Mr Goronwy Jones i
Mr Williams ar ran y gymdeithas.
Cvnhelir y trip a'r swper

blynyddol eleni nos Fawrth, Mai
16. Dylai'r aelodau svdd yn
dymuno dod ar y trip ac nad ydynt
eisoes wedi rhoi eu henwau i Maud
neu Nerys wneud hynny mor fuan
ag sydd modd.

yr isod yn swyddogion ar gyfer
tymor 2000-2001 .
Llywydd: Glenys Griffith; Is
Iywydd: Mair Read; Ysgnfennydd:
Eirlys Williams; Is-ysgrifennydd.
Gwyneth Williams; Trysorydd.
Enid Williams; Is-drysorydd: Mary
Evans. Aelodau'r pwyllgor: Enid
Christie, Bet Owen, Eryl Roberts,
Jennifer Roberts, LIZWatkins, Rita
Williams.

Bydd y cytarfod nesaf nos
Fercher, Ebrill 12 am 7.30 yn
neuadd yr ysgol gynradd pryd y
byddwn yn 'Blasu Caws' gyda
Hufenfa De Arfon
Y GYMDEITHAS LENYDDOL. Nos
Fawrth, Mawrth 22 yn festri'r

thipvn go lew 0 drafod dros baned
ar y diwedd. Diolchwyd. i Ms
Davies gan y Permaeth, Mr Teifion
Thomas am noson ddityr a
Ilwyddiannus iawn.
CLWB 200. Enillwyr y Clwb am fis
Chwetror oedd: £20: Margaret
Williams, Llanddwyn; £ 10: Jane
Elis, Glenydd y DdOl; £5: Suiwen
Thomas, 1 Stad Eryri; Glenys
Thomas, Islwyn; Jenkyn M.
Griffith, Llwyn Eithin; Lona Jones,
6 Stad Eryri; Margaret Rees, 6 Y
Rhos; Richard Parry, 4 Rhes L!an;
Olga Davies, 10 Tan-y-cae; Manon
Griffith, Stad Eryri.
MERCHED Y WAWR. Yng
nghyfarfod mis Mawrth etholwyd

Aelodau 0 Adran yr Urdd Bethel eio'r darian i'r Adran efo mwyaf 0 farciau yng Nghylch Arton 2000.

Parhad 0 newyddion Bethel
CARTREF PRESWYL ST TElLO.
Mwynhaodd rhai o'r preswylwyr y
cyfle i ddathlu Gwyl Dewi yn yr
ysgol yng nqhwmru'r plant a'r
athrawon gyda chyngerdd a the
bach i ddilyn. Dymuna'r rhai fu yno
ddiolch i'r prifathro, athrawon a'r
plant am eu croeso.
URDD. Mwynhaodd Adran Bentref
Bethel Iwyddiant ysgubol yn
Eisteddfod Cylch yr Urdd dydd
Sadwrn, Mawrth 11. Ar ddiwedd
drwrnod prysur iawn 0 gystadlu
Adran Bentref Bethel enillodd y
darian am gael y pwvntrau uchaf
yn yr adrannau pentref. Mawr yw
em diolch I'r holl hyfforddwyr a'r
plant am eu gwaith caled.
Llongyfarchiadau mawr i bawb a
gymerodd ran a daeth y canlynol
yn fuddugol: lIefaru dan 8 oed
3ydd Gerallt Bryn. Canu dan 8 - 211
Gerallt Bryn, 3ydd Catrin Jones.
Cerdd dant dan 8 - 211 Catrin
Jones, 3ydd Greta Fflur. Parti
lIefaru - 211Parti Leah, 3ydd Parti
Ifan. Parti cerdd dant 2il Parn
Robin. Parti unsain - 1at Parti Leah.
Cor 1af Cor Lowri. Parti deulais
- 2il Parti Berwyn. Unawd pres -
1af Heulwen Ostler. Unawd
chwythbrennau - 1at Elan Rhys.
Grwp offerynnol - 1at Holiol
Bananas. Ymgom - 1at Y pel
droedwyr: Aled Gwilym, Dewi
Foulkes, Sion Foulkes a Sion
Garth, 2il Criw Berwyn: Berwyn
Jones, l.owri Vaughan a Ceri
Roberts. Unawd Cerdd Dant dan
10 - 3ydd Cai Jones.
Bydd y cor, parti unsain, grwp

offerynnol a'r 2 ymgom yn ogystal
a Gerallt, Catrin, Heulwen ac Elan
yn mynd ymlaen ; gystadlu yn
Eistedfod Sir yr Urdd ar Ebrill 1.

Unwaith eto cafodd y
dawnswyr lwvddant. y tro hwn yn
yr Eisteddfod Sir. Grwp dawnsio
creadigol - 1at. Grwp dawnsio
disco - 1af Grwp Sasha: Sasha
Williams, Ceri Griffiths, Kelly
Cavanagh, Siwan Humphries a
Gwenlllan Hughes. Dawnsio disgo
uruqol - 1at Kelly Cavanagh, 2il
Ceri Griffiths. Ardderchog wir l

Byddant yn cynrychioli'r Sir yn
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd
yng Nghonwy ar ddiwedd mis Mal.
MATHEMATEG PEN. Nos Fercher,
Mawrth 22 cynhaliwyd noson 0
tathemateg pen i rieni plant yr
ysgol. Daeth nifer dda iawn 0 'r
rhieru i Neuadd yr Ysgol i wrando
ar Sian Davies. A thrawes
Ymgynghorol Mathemateg ac i
ddy~gu lIawQr am 9y/rif yn Y pen
drwy chvvarae gemau rhi r. Clywyd
lIawer 0 chwerthin ar y noson a
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RHYS MEIRION
yn y 'Pysgorwyr Perl' (Pearl Fishers)
Coliseum, Llundain. Ebrill I::>- 1()

24 Gorff'ennaf 8 }\wst
BRISBANE, AWSTRALIA

yng DRh\\lmni Timothy Evans (Llambcd) ac Annette Bryn ParT)f

STEPS - Manchester Arena - Mai 29

PATAGONIA
10 - 28 Ebrill, 2000
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PORe LLI;OL.

H.P.

roedd y pwysa u wedi gosrwng i
280gram.
Dyrna'r newydd gorau a all

unrhyw un a diddordeb yn ein
dyfroedd ei gael. Rydym wedi
gwneud fideo o'r arbrofion yma
ac mae'n ddiddorol lawn i
unrhyw un sydd eisiau ei gweld.
Rhown bopeth at ei gilydd i'w
dangos yng Ngwesty Dolbadam
ar noson yr arwcrthiant. Mae
Norman Closs Parry hefyd wedi
ysgrifennu cyfnod o'i sylwadau
ar faint y torgoch ac maent ar
gael yn ':l N atur ia ethwr ,
cylchgrawn Cymdcithas Edward
Llwyd, Gorffennaf 1997 a
Rhagfyr 1999.

gorffen. Yn nechrau Rbagfyr '99
cariwyd allan yr arbrofion a
gynhelir pob dwy flynedd ar y
pysgod yma ac mae pethau yn
amlwg gwella. Fel y cofiwch,
dros y blynyddoedd diwethaf
mae pryder wedi bod ynglyn a
maint y rorgoch. Arwydd
pendant bod rhywbeth mawr o'i
le yn ansawdd dwr y llyn. Mae
dros ddeunaw mis ers i beiriant
tynnu ffosffates yng ngwaith
carthffos Llanberis fod yn
gweithio i'w ofynion, a thrwy hyn
mac pethau yn araf ddod yn 61
isafon blynyddoedd maith yn 61.
Dyma enghraifft - yn Rhagfyr
'97 roedd maint y torgoch ifyny
at 530 gram ond yn Rhagfyr '99

Llwybrau
Wrth groesi'r hen bont 0 Fori i Arfon,
Eryri 0 'mlaen, odanaf yr afon;
Ysblander hardd, godidog olygfa,
Ond - y llwybrau eoch ar ben yr Wyddfa!

Gwelir 01 traed ar lwybrau y gelyn,
Yn dinistrio Cymru, gwlad y delyn;
LIe mae'r eryr wedi ffoi 0 Eryri
A chrefft a thraddodiad, a'r ddawn wedi pydru!

Maluriwyd cynefin y defaid a'r wyn,
A llwybrau yr estron yn goch rhwng y brwyn;
Gylfinir y mynyddd yn drist iawn ei LIef
Wrth godi a disgyn, yn entrych y ncf.

Edrychaf yrnlaen at storrnydd y gaeaf,
A heno ar derfyn dechrau yr haf;
Crawc y gigfran 0 ben Craig yr Ysfa
A'r cira'n cuddio llwybrau yr Wyddfa.

John V. Morris
Rhianfa, Clwt-y-bont

*

Bydd cystadlaethau ar Padarn
a Cwellyn yn ail ddechrau eleni
hefyd. Mae Mr Trefor Jones 0
Nebo yn gwneud y trefniadau.
Rhaid peidio anghofio bod
cystadleuaeth i'r bobl ifanc ar y
Dywarchen am 1 o'r gloch
brynhawn Sadwrn, Ebrill 1, ar
chystadleuaeth yr oedolion ar yr
un amser dydd SuI, Ebrill 2.
Bydd stoc dda 0 frithyll brown
wedi eu stocio erbyn hynny.
Cyfle am fagiad cyn i'r llyn agor
yn gyffredinol ar Ebri11 3.

Un dyddiad ar all i'r
dyddiadur: diwedd Medi bydd
arwerthiant ceJfi sgota yng
Ngwesry Dolbadarn, LJanberis.
Os oes rhywun eisiau gwerthu
stwff sgota cysylltwcb ag unrhyw
un o'r aelodau, mae cryn
ddiddordeb yn y noson yma a
bwriedir cynnal noson debyg pob
dwy flynedd, gyda'r lleoliad yn
newid drwy'r ardal. Mae un
noson lwyddiannus wedi bod
yng Nghaernarfon ycbydig
flynyddoedd yn 01 felly y tro
nesaf tro Pen-y-groes fydd hi.
FeI y mae rhai sy'n mynychu

Penllyn yn gwybod yn barod
mae'r gwaith 0 dacluso a chodi
graddfa ein heiddo yn mynd
ymlaen. Mae'r clawdd cerrig yn
y broses 0 gael ei adeiladu,
gwaith arall yw codi ffens i
adnewyddu cynefin glannau
Afon Peris a'r Afr yn Nant Peris.
Bydd hyn yn hwb mawr i
fagwrfa'r eog a'r brithyll bach.

Rwy'n gweld hefyd fod hawl
cynllunio wedi ei roi i adeiladu
jeti ar Ian Uyn Padam yn
Llanberis i alluogi fferi i rcdeg 0
ochr y pentre i'r Gilfach Ddu.
Mae'r [eti 0 flaen ble rnae'r hogia
yn angori am y torgoch. Bydd
rhaid gweld os bydd y cwch yrna
yo amharu ar y sgota, ond mae'n
amlwg fod punt estron yn fwy
pwysig na hen draddodiadau'r
ardal a dymuniad ci phobJ.
Rhaid canmol Cyngor Cymuned
Llanberis am sefyll yn erbyn hyn
igyd, ond roedd y rhai a wnaerh
y penderfyniad terfynol yng
Nghacmarfon yn gwybod yn well
yn 61 pob golwg.

Un bach am y torgoch cyn

Tawel iawn fu dechrau'r tymor
gyda dim ond rhyw ychydig yn
mentro allan, er bod y tywydd yn
braf am yr amser o'r flwyddyn.
Roedd yn ofnadwy 0 oer aT y
glannau, a mae'n siwr mai dyna'r
rheswm ei bod yn teimlo'n oer a
doedd yr hen bysgod ddim eisiau
cydwei thredu. Un peth cal on
ogol yw'r ffaith bod tipyn mwy
o sils 0 gwmpas, y rhai a elwir yn
sits y gog. Rhain yw'r rhai mawr
sydd wedi bod yn brin ers
blynyddoedd, ond yn '99 fe
welwyd gwellhad sylweddol yn
eu nifer, a'r flwyddyn YIIla, weI
mae pethau i'w gweld yn gwella
eto. Gyda'r gwaith magu eog yn
y ddeorfa hefyd rydym yn
ffyddiog iawn y cawn weld
cynnydd yn y nifer a ddaw i'r
rhwydi yn ystod yr haf.

Peth pleserus yw gweld y nifer
o bobl ifanc y fro sy'n
ymgymeryd a'r enwair - dros
hanner cant y tyrnor diwethaf.
Rhain Y'W' ein dyfodol ac i'r
perwyl yma rhaid ymdrechcu i
godi mwy 0 ddiddordeb yn y
grefft. Mae nifer o'r aelodau yn
troi eu hymdrechion i'r cyfeiriad
yrna a rhaid diolch i Mr J.V.
Evans 0 Gaemarfon sydd yn
cyflwyno tarian flynyddoJ i'r
aelod 0 dan 18 sy'n dal y sgodyn
trymaf. Am dymor '99 yr
enillydd oedd 1010 Ellis, Bethel
gyda sewin 21/2 pwys 0 Crawia ar
y Seiont,

Yn ogystal a hyn mae'r clwb
wedi derbyn cymorth ariannol
gan Gist Gymunedol Gwynedd
(Sportlot) at drefnu hyfforddi
pysgota. Cynhelir sesiynau un
noson bob wythnos am 10
wythnos dan ofal yr hyfforddwr
proffesioynol, Derek Turner 0

Fodelwyddan. Bydd y sesiwn
gyntaf tua chanol Mai a
chyhoeddir yt union ddyddiad
mis nesaf yng nghlwb Rygbi
Caernarfon. Wedyn bydd
hyfforddiant i'w gael ar y
Dywarchen, Padarn, Cwellyn a'r
a[onydd. Mac croc~ocynnesirai
o bob oed fydd eisiau talu. Bydd
offer ar gael ar y noswcithiau.
Beth am i rai o'r merched roi

•cynnlt! 9.rnt.

Ar Ben Arall y Lein
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Dw i'n ista hefo Sarah ar yr

awyren. Efo hi dw i am fod
drwy'r dydd, bob dydd am
bedwar mis. Be' os nad ydw i'n
cae 1 ymiaen hefo hi? Ella bod
ganddi rhyw 'habits' hyll fydd yn
codi pwys arna i! Na, tyd Beth,
does dim pwynt meddwl fcl 'na,
ti yma iwneud ffrindia ncwydd,
i ddysgu 'n wirfoddol mewn ysgol
yn Fikkal, Nepal. Felly does gen
ti ddewis ond codi dy ben, un
anadl ddofn, ac ymdopi hefo fo.
0, mam ... !

Bethan Williams

Dysgu Dramor
1/9/99. Ma'r wythnosa' diwetha'
wedi fflio! Gesh i'm amsar i
ffarwelio hefo hannar fy ffrindia'
a dw i'n siwr mod i 'di pacio'r
petha' anghywir - mosgito net,
pecyn cymorth cynta', tabledi
malaria - Nefoedd! I Ie dw i'n
mynd? Dw i'n siwr mod i'n
cerdded i farwolaeth, yn
gwahodd Angau iddod ata i a'm
llyncu 'n fyw!! Be' ddigwyddodd
1 fynd dramor a phacio bicini ac
eli haul?

Ond dyma fi, ar yr awyren,
s'na ddim troi'n 61. Tydw i'm yn
drist. Mae o'n deimiad rhyfadd,
newydd ffarwelio a dad, a oedd
yn agos iawn i grio, ond dydw i
ddim yn drist. Edrych ymlaen
achos mae o'n rwbath rydw iwir
ishio'i 'neud. Edrych ymlaen i
gael bod yn rhan 0 gymdei thas
newydd, igyfarfod pobi wahanol
ac i fyw bywyd trigolion Nepal.
Gobcithio y ca' i fy nerbyn yno.
Ella na fydda nhw'n licio ein bod
ni'n byw hefo nhw, yn teimlo'n
bod ni'n bysncsu. O! Dw i'n
nyrfys rWan.
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YN GWRANDO
YN ABBEY ROAD

BANGOR
(01248)
354646

Gorftwysed mewn tangnefedd
o swn y byd a'i boen,
Yng ngwynfa'r pererinion
Svn arddel enw'r Oen

.J. LeWIS Jones

Rhyw fangre gysegredlg
Byth mwy fydd man ei bedd,
Heb ddtrn ond murmur awel
I dorn ar ei hedd.

Hiraros a wna hiraeth
Amdani yn ei bro,
Ond fe ddaw gwiw atgotion
Yn ffrwd trwy ddrws yeo'.

Croesawgar a charedig,
Bonheddiq trwy ei hoes,
A'r sinol wen yn aros
Er dioddef poen aloes.

Un annwyl aeth o'n gwyddfod
I'w hirdaith gyda'r wawr,
Nid oes yr un all wrthod
Pan ddaw yr alwad fawr .

I GOFIO'N ANNWYL AM
JEAN WILLIAMS

19 TAl GLANGWNA

traffig wedi cael eu peintio ar
wyneb y ffordd vn y pentref.
Disgwyliwn i drigolion y pentref a'r
cyrion barchu' r uchafswn
cyflymdra 0 30 rn.v .a. a
gobeithiwn y bydd pawb arall yn
dangos yr un parch tuag at
tywydau pobl eraill.
ADREF. Ar 61 seibiant yn Ysbyty
Gwynedd mae Mr Ronald Moore
adref yn 'Eryl Cottage' ac yn
gwella.
WYAU PASG. Diolch i gefnogwyr
hael Tynfa Misol Cymdeithas y
Cae Chwarae bydd aelodau'r
Pwyllgor unwaith eta yn dosbarthu
Wyau Pasq , blant oed ysgol
gynradd ac iau y pentref a'r cylch.
Gofynnir i rieru ddod a'u plant I
fynedfa'r Capel am 11 o'r gloch
fore Sui y Pasg, 23 Ebrill.

Ar aGor bob dydd
o'r wythno~ at Glch
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Misol Cvrnderthas Cae Chwarae
Caeathro ar gyfer mis Mawrth
oedd:
1. £40 (9'5) Selwyn Hughes, 7 Erw
Wen; 2. C25 (55) Wendy Thomas,
4 Bryn y Gof; 3. [15 (74) Mark
Bee, 5 Tai Glangwna; 4. £5 (57)
Richard Myrfyn Roberts, 9 Bryn y
Gof.
SER Y CAMPAU. Mewn serernoru
ym Mhlas Tan y Bwlch
gwobrwywyd Jayne Lloyd,
Bodawel fel Personollaeth
Chwaraeon Gwynedd y Flwyddyn.
Eisoes roedd lu yn ser y campau yn
Arfon.
TORRI COES. Ar 61iddi hi dorri ei
choes ar daith dros y ffin mae
Gwenda Jones, Plas Glangwna yn
gwella adref
PEN-BLWYDD Annodd credu ond
dathlodd Megan Roberts, 9 Cetn
y Gof ei phen-blwydd yn 60 oed
ym rrus Mawrth.
GWASANAEHAU'R CAPEL.
Drsqwvlir cynnal y gwasanaethau
canlynol yn ystod yr wythnosau
nesaf:
2 Ebrlll am 11 00 - Ysgol Sui, 2.00
y Parch Gwyn Erfyl, Caernarton;

9 Ebrill am 11.00 Ysgol Sui, Dim
Oedfa
16 Ebrill Dim Ysgol Sui, 2.00 y
Parch Harn Parn. Caernarton;
23 Ebnlt (Pasg) 11.00 Dosbarthu
Wyau Pasg;
30 Ebrill Dim Ysgol SuI.
Cefnogwch eich eglwys leol Bydd
cyhoedd Iad lIeol ynglyn a' r
gwasanaeth naill ai ar Sui 23 neu
Sui 30
GWAITH AR Y FFYRDD Ar 61
disqwvhad hrr mae Cyngor
Gwynedd wedi torri'r Ilwyni a oedd
yn atal cerddwyr rhJag gweld y
traffiq cyflym ar y 16n newydd
wrth iddvnt geisio croesi at y
llwvbr cyhoeddus 0' r Cae
Chwarae i'r Llyn Uchaf.

Hefyd mae'r mesurau tawelu

DIWEDD CYFNOD. Ar 61cyfnod 0
37 mlynedd ni fydd yr enw
'Atkinson' yn gysyllt,edlg a Chefn
Got. Symudodd Ptrick a Heulwen
Atkinson l'r fferm fel tenantiaid i
Stad Glynllifon ym mis Medi 1962
ar 61iddynt briodr. Ers mawolaeth
ei dad bu Shaun yn den ant i'r stad
ond daeth y denantiaeth I ben
ddiwedd mis Mawrth eleru,
FFYNHONNAU DWR. Faint 0
ffynhonnau dwr oedd yng
Nghaeathro ers talwm cyn
dvf odiad y dwr 'rnarns '?
Gwyddom am arfenad merched y
pent ref i gasglu dwr ar gyfer golchi
dillad 0 waelod y grisiau 0 clan y
bont dros Afon Efall Bach. Mae'r
hen tapiau'n dangos 'well' tua
hanner y ffordd rhwng Llain
Meddygon a Thy'n Gors, yng
nghanol y ffordd newydd. Hefyd
bu son am ffynnon naturiol,
Ffynnon Cefn Got, yng nghanol y
gors y tu 61i 'Eryl Cottage', tatarn
y 'Cross Keys' ers talwm. Lle'n
union oedd hi?
CROESO i berchnogion newydd
Glandwr , Mark a Wendy WIlliams
a'u rnerch.
CAE CHWARAE. Diolch i
gyfrannwyr y Clwb Cant. mae
Pwyllgor y Cae Chwarae wedi cod I
glat newydd I'r cae chwarae a
gwella'r ffensys. Fel canlyniad
bydd pos.b cael tractor modern i'r
cae ac felly tnn y cae yn well.
Adeg codi'r glat flaenorol, tua
1975, roedd hi'n ddigon lIydan ar
gyfer tractorau'r cyfnod. Hefyd
bydd posrb rheoh pon'r cae yn well
a chadw tern y IIwybr cyhoeddus
mewn cyflwr gwell i gerddwyr.
rYNFA MISOL. Erullwvr Tynfa

Ymddiheurwn am beidio a
chynnwys newyddion bro
Caeathro yn Eco'r Wyddfa mis
Mawrth. Nid oedd eich gohebydd
lIeol ar fai!

CAEATHRO
Clive James, Hafan, Bryn Gwna.

Ff6n: (01286) 679501 (gwaith), 677438 (cartref)

-



Ffon: 650218

,£IS: Gomer Davies, Tregarth.
£10: Rhodd gan Ffermwr Tlawd;
'[culu y ddiwcddar Lil jones, 2
Y Ddol, Rethel. Mrs J.E.Parry,
21 Hafan clan, Llanrug. MI
Cledwyn Iones, 4 Hafan Elan,
Llanrus·

RHODDION

WAUNFAWR

£5: Norah O'Brien, Yr
Wyddgrug; Graham a N erys
Roberts, Talwm, Ynys Mon;
Teulu'r ddiweddar Mrs Netta
Jones. Cynlas, Llanbcris; Tculu
}1 diweddar Ernest Roberts, 3
Rhes y Faenol, Llanberis; Mr
Hugh Moms, Macs Pnciarrr,
Ltanberis. Mrs Laura WIlliams,
Tf1I1y Frun, Dinorwig. Mr u Mr-J

o A,R,P~rry) ((Se;b;ant" L8n
Ddewi, Cnemarfon. Mrc: Sglly
Thomas, Min y Rho , Llan rug.
Haf Thomas, Buartha UJ
Llanrus. ,Ur a Mrs Hughes, 3
Bryn Corlan, Wal1nfaWT.
£3i Derek JonlW5, 62 M",:~
PadamJ I .lariberis. Mrs May
Evans, 7 Tref liflian, Waunfawr.
f,Z. Mari Wyn William:>,
Llanbcr;s. Mrs ,'-A. Lewis}
M!ldryn, l_lanrug.

* Ty Rhydd * Bwyd Cartref *
* Prydau Plant * Vstafell Deulu ** Cinio Oydd Sui Traddodiadol *
* Cerddoriaeth Fyw * Cwrw Go lawn *

Daeth wyth ar hugain 0 ateb ion
i groesair mis Mawrth i law, sef
gan Jean Hughes-Jones, Rhiw;
Margaret W. Roberts,
Caernarfon; Alice Griffith,
Dinorwig; G. Gill, Bangor;
Rosemary Williams, Tregarth;
Elfed Evans, Llanllechid; Hywel
Griffiths, Awstralia ; Nant
Roberts, Llanrug; M.P. Jones)
Clynnog; Gwen Davies, De
Wi rral; Ellen Pri tchard,
Gamdolbenmaen; Olwen Owen,
Llanberis; R. Eirwen Roberts,
Tregarth, Ceridwcn Williams,
Llanrug; N. Hughes, Cwm-y
glo; E.E. Jones, Rhoshirwaun;
Eluned Jones, 'Trcfor; Mabel
Parry) Porthmadog; Catherine
A. Jones, Rhiw; Dilys A.
Prrtchard-Iones, Abererch;
Nansi Davies, RhUthUD; Jennie
Williams, Clynnog; Rhiannon
Pritchard-Jones, Clynnog,; Nan
Owen, Llanberis: Malr livans,
Oucruartun, G111 ii> Robcnil,
LI"nruSj Moreen Lennon)
Llanberis !l Mrs D.H, Jones,
Llznruz.

Ymgais EIWl~ JQn~s)5 Uvvyn
A~thn~n>Trefor, Caornnrfon
ddaetn allan 0'[ ncr.
Llon~Jfur\;hiQdil~ il £5 ) mie i
chi.

Ar oJ cwtnnau croesair TIbrill
anfoIlwch Qt D"lyuQ EV\1nl1)
gYCh3rth1 Pen;sarwoun LL55
'3Hh erbyn Bbrill 17.

CROESAlR MAWRTH

35.

30.
32.
34.

Rhai sy'n canu'r ffidll (9)
Trwytb wed; ei gymysgu
gerllaw (5)
Y rhannau o'r peinanr sy'n
troi (7)
Ymchwydd y mor (6)
Gwr ncu wraig neilltuol (5)
Y rhai sy'n rhoi saim ar
bethau (5)
Cefn y gwddf (4)

24.
26.

nld

11. MUler lew rncwn clwyf
sw..nW)'nl1y~ (5)

l2. Gall gw~ithio 0 StVmpM
ununer dl-ddlwedd
ddi5ialonni (11)

1h. Orrcry" cc ed d ,
!lonhebyu I uit9r (J)

I <j. Mctan wenunot, ~allall01
(;) .

10. Mwnci yn ll!ldr!lt!l meirch!
())

~1, V ~n~"rynyr M~~ (~>
22. Hr rglwm igwnl (3.3.3)

I Lawr:
1. Gall afal Dei fod yn llithrig

(7)
2, Deg ar y llanw yn torri coed

('j)
•

3. Arddywediad (9)
4. Ffigurau geometrig di

drwch (6)
s. Gwisg y mynach (4)
7. l5icrllau fou mywbcin WIth

gefn allan 0 gariad noddwr
(5)

X M!lTnem!.lreu:tvr (9)

Mae nifer 0weithwyr ymysg yr atebion, ac mae i'r saith nad
oes cliwiau iddynt eu bylchau bach yn yr Eco.
Ar Draws:
1. Pethau i'....v gwisgo ar y

gwely? (5)
6, Gall leddfu poen (4)
9. Rhannau ymadrodd yn 29.

goleddfu berfau (8)
10. Gwraig o'r radd isaf yn yr

offeiriadacth (8)
13. Ni ellir ei osgoi (10)
15. Ergydion abl? Ar ddydd

arbennig (6)
17. Cysylltu a Fiat bach? (3)
18. Cyrun (6)
22. Adar (5)
27, Gylfin neu fochyn 0 sais (3)
28. Peiriant i fwndelu gwair (6)
31. Darganfod mai pe th

chwithig yw darllen
meddyliau (6)

37, Gwclleifwyr (8)
38. Aloi a ddefnyddir i asio

metalau (4)
39. Rhain sy'n profi llwyddiant

gyrfa prifysgol (6)
40, Cryfhau (5)

CROESAIR EBRILL DYDDIADUR EBRILL
1. Sad Eisteddfod Sir yr Urdd yn Neuadd Pritchard Jones,

Bangor.
3. Llun CWM-Y-GLO: Undeb y Mamau am 7 o'r gloch.

DEINIOLEN: Cyfarfod Cymdeithas Eglwys
Lland inorwig.

5. Mer YSGOL BRYNREFAIL: Ocsiwn Addewidion yng
Ngwcsty'r Fictoria am 7 o'r gloch.
LLANRUG: Merched y Wawr, Noson Ffasiwn yng
Ngwcsty'r Celt, Caernarfon am 7 o'r gloch.

6. Iau DEINIOLEN: Cyfarfod y Chwiorydd yn Ebcncscr am
2 o'r gloch.

8. Sad LLANBERIS: Ebrill 8 - 14 Cewch ymweld a rhai 0
atyniadau'r pentref am hanner pris: Rheilffordd y Llyn,
Mynydd Gwefru, Pare Padarn, Amgueddfa'r Ysbyty,
Amgueddfa Lechi, Rheilffordd y Wyddfa) Canolfan Goed
Cwmderwen.

9. SuI Cyrnanfa'r Eglwys Fethodistaidd yn Seilo, Tregarth am
2 o'r gloch.
CADEIRLAN BANGOR: Perfformiad 0 'Gloddest
Bywyd' am 7 o'r gloch.

11. Maw BRYNREFAIL: Cymdeithas y Capel gyda'r Parchg
Gwynfor Williams.
LLANRUG: Merehed y Wawr gyda Bryngwyn Griffiths.

12. Mer BETHEL: Mcrched y Wa\vr, Noson Blasu Caws am
7.30 o'r gloch.

16. Sui Cymanfa'r Annibynwyr yn Jerusalem Llanberis am 2pm
- bws yn cychwyn 0 Ddeiniolen am 1. 15pm a
Phenisarwaun am 1.25.

17. Llun BRYNREF AlL: Sefydliad y Merched, Sesiwn Coluro.
20. Iau DEINIOLEN: Cyngor Eglwysi Oedfa Nos Iau

Cablyd yn Eglwys Llandinorwig am 7 o'r gloch.
21. Gwen GWENER: Ocdfa Gymundeb y Groglith yn Capel Coch

am 10 y bore.
PENISARWAUN: Cyn-Gyrnun a Litani yn yr EgJwys
am 10.30 y bore.

23. SuI DEINIOLEN: Cyfarfod Pregethu yng [ghefnywaun am
lOy bore a 5 yr hwyr.



£100
TOCVN TVMOn ftLVNVDDOI. NI\WR AA GAEL

I 8ARi-fAU AM ~LWVOOVN GRON
lI'u,,19" oai§ ynghvd a manvHeon pollach i'w cael oddi wrth Meirlon

ANRttI!O DI!LfiRYDOLI

• Gwrs "ratu am 8alu' ~ twlt - ar aaor 7 diwtnod y' wythno$
• ColU d:-191 - ~iff)'o. Offar golH i gyd or gllel lOw logi
• CroAco i olffwyt 0 bob oed
• Oyflc rhogorol I O£lechrau £lysou"r oAm

T~L~MAU 2000
• Un r9't'Vnd ~ twit ,~ • Golti j'w hurlo [1
• TAIA,au t)ol'thnasol i', :fanc
• Rhaid i blunt dan 14 08(1 fod yng ngofal oadolyn

CWRS GOLFF TYDDYN
MAWR, lLANRUG

Ffon 674919 (Meirion Hughes)

COFIWCH ANFON EICH S'fRAEON
CHWARAEON I'R GOLYGYDD

Cymru yn Gemau'r Gymanwlad.
Roedd y gwahaniaeth 0 6 pwynt
ar gardiau y 'barnwyr' yn
adlewyrchu y camau breision yn
natblygiad Kenny, ers iddo
gychwyn bocsio 10 mlynedd yn 61.

Ymlaen i'r rownd derfynol yn
Lido Afan Mark Ph.llips 0
Gaerfyrddin oedd y
gwrthwynebydd. Er I Kenny
frwydro'n ddewr, teimlai fod
mantais y deheuwr yn nhermau
hyd braich wedi colli'r frwydr iddo
Yn srcr. mae ennill y fedal arian ar
etch ymddangosiad cyntaf vn
dipyn 0 bluen yn ei het. Mae
Cymru yn gwybod amdano erbyn
hyn, a r nod fydd mynd un cam yn
well y tymor nesaf, a dod a
phencampwriaeth Cymru yn 61 i
Fro'r Eco.

Rai blynyddoedd yn 61ysgrifennais
erthygl ar tocsio am y tro eyntaf.
Croniclo oeddwn ddeehrau gyrfa
bocsiwr ifanc 0 Lanrug, sef Kenny
Griffiths. Roedd wedi ymuno a
Chlwb Boesio Uangefni, ae yn
deehrau gwneud enw iddo'i hun
yn yr oedran ieuenctid. Brat
cofnodi bod y 'ciw' bocsiwr wedi
cvrnrvd eamau breision ers y
dyddiau cynnar. Yn ddrweddar,
daeth yn agos iawn at gip.o
Pencampwriaeth Pwysau Canol
Amatur Cymru. Dyma y tro eyntaf
i'r bocsiwr 21 oed, gyrraedd noson
y tternars. Yn 61 ym mrs Chwefror
IIwyddodd i ennill y rowndiau
rhagbrofol, nes dod wyneb yn
wyneb a'r bocswyr profiadol. Yn
y rownd gyn-derfynol curodd San
Pepperall, a oedd wedi cynrychioli

Cylch Cyfan yn y Sgwar

chwarae yn ail adran y
Nationwide.

Tra'n Anfield, yn sicr dysgodd
Eifion el grefft, a chafodd chwarae
gyda ser profiadol iawn yn yr all
dim. Yn anffodus iddo cyfnod y
prynu parod yw hi mewn sawl
clwb erbyn hyn. Yn amlwg, mae
Gerard Houllier yn meithrin tim
profiadol yn Anfield, gyda'r bwriad
o herio y coehion yn Old Trafford
y tymor nesaf. Mae wedi gwario
yn helaeth i gryfhau ei amddiffyn,
a oedd yn destun y fath wawd ar
ddechrau'r tymor. Yn 61 termau y
trosglwyddiad, mae Lerpwl yn
mynnu eanran 0 unrhyw dal y
bydd Blackpool yn dderbyn am
Eifion os caiff ei drosglwyddo oddi
yno. Bydd yn wynebu cyfnod
anodd ar Bloomfield Road, i
frwydro yn erbyn disgyn o'r ail
adran. Mae'r Iantars ganddo ei fod
dan adam cyn ehwaraewr Lerpwl,
Steve McMahon, sy'n rheolwr
Blaekpool erbyn hyn. Dyma un 0
chwaraewyr mwyaf eystadleuol y
cyfnod diweddar. Goberthio y caiff
Eifion Ie rheolaidd yn y tim ae aros
yn yr adran. Dymunwn yn dda iddo
ar ddechrau cyfnod aral! yn ei yrfa.
Mae'n ddiqon ieuane 0 hyd i ddenu
sylw y prif glybiau unwaith eto.

hen ffat5lwn I gredu mai Ileal lad y
geni yw'r unig faen orawt. neu'n
wrr dim pellach na man geni y
rhieni. ~;dmater 0 ddarnau 0 bapur
vn profi nawi sydd vrna ond prawf
t\ l\nestrwydd ar ~wllo~el tu (Q't'Vn
J Und@O RVgOI Cvmru NI~ YW't"l
d~i~9rl gO i ddvvliUd fod powb yn
OJ Wt"lAtJd. fGlly t;101chwchy lIechon
yn Ian ac ~II Qvchwvnwch. Qy~~V
sAm yng N~hymru Yl1 tlfO:) yn rynl
P91'\fyrfd y lIu o'n hiouonct:d ym
mh9b vtlmp Yl1 gweld eyrie
cvtart91 i OVl'\ryehloli AU gwlad. V
'fuithrinfo' i:iydd angerl Cvmorth ae
mao'r Qlw vno yn sicr i 9yflawn:
hyn 9'r QriQll \jylweddol y mae
ggm:lu rhYl'\owl~dol yn au
vynhyruhu.

Onid trist fu'r hanesion diweddaraf
ynglyn a thim rysbl Cymru, a phwy
sv'n deilwng Iwisqo'r crvs coch,
'rr elten nnstst Iml vw'r sawl sy'n
dweud mai dyfodol y gem
brorrt::'lvnol Sydd wedi d:ln{lo~
mor l~mQ\'-'r~idd' utidd
trgtni~d9Qtn VI'\ V,. ht}n ddyddieu
Ghvvcrllllllllyd yw hyn. Yn V 70~lJ
roodd se ron vlyb;"... Cymru yn
UChQI. ~ Chymru (l16yw yn dod 0

glyOI(JU 'GYlllft!lg' eu natur
Vna'r cy~'wyn:od olr rhool y

gOlloi chwaraewr ovnrVChlol1
Cvmru o~o~ddwod: byw yrna am
llyn (Jhyn 0 rtynydoedd. Gwn am
I'\if~r sydd werl. byw yn~ ~t;1hymru
am \j{Jwl Olvvyddyrl, ac nad vdynt
Ul'\ nwl'\~ yn fwy 0 Cymru ne phryd
y OOC[htllll ymEl. Yr WVr vn ddlgon

Mae hen wlad fy nheidiau

perfformiad gwych gan amddiffyn
Brynrefall, a gorffenodd y gem yn
2-1. Tanh bleserus, er blinedig,
oedd hi yn 61, ond roeddem yn
gwybod fod y dalth i'r rownd
derfynol yn parhau.

Oyma adroddiad Urien:

Mae'r gem bel fasged yn mynd 0
nerth i nerth yn yr ysgol. Mae
lIawer or beehgyn yn dangos
diddordeb ac yn dod yn rheolaidd
i'r vrnartenadau. Cvnhahwvd
cystadleuaeth I dimau BI.9 ym
Mangor yn ddiweddar. Enillwyd y
gem gyntaf yn erbyn Ysgo! Eirias,
Bae Colwyn. Yn yr all gem yr hen
elynion oedd yn ein hwynebu
Ysgol Uwchradd Caergybi. Ceir
gemau agos rhyngom bob tro. Yn
amlwg, mae dylanwad Phil Holland
yn aros yn y ddwy ysgot. Unwaith
eto, y Monwysion a enillodd ond
rWyn siwr y daw ein dydd ni rhyw
brvd.
Dlolch i'r ddau am eu cyfraniad
pared.

Unwaith eto y mrs yma rwy'n
ddiolchgar am eu eyfranlad. Mae
Geraint Iwan yn cronlelo
Ilwyddiant tim blwyddyn 9 Ysgol
Brvnretait yng Nghwpan Pel-droed
Cymru. Mae ei 9yfaill Urien Deiruol
yn son am gampau y tim pel
fasged. Dyma adroddiad Geraint:

Ar ddydd Mercher, Mawrth 8
roedd ein tim yn wynebu tanh 0
bum awr I SIr Benfro i gyfarfod is
thim Ysgol Uwchradd
Aberdaugleddau. Yn amlwg,
roeddem yn poem am effeithiau
blinder o'r teithio, ond cawsom
ddochreuad campus. Llwyddodd y
tim i rwydo ddwy waith yn y pum
munud agoriadol - y gyntaf gan
Steven Lewis. ac yna ergyd wych
Celyth Williams. Brwydrodd y tim,
cartref yn 61, ond roedd amddiffyn
Brynrefail yn dfll yr ymosodiadau.
Llwyddodd y tim cartref I dynnu un
g61 yn 01 eyn hanner amser. Yn
amlwg. roedd brwydr galod yn ern
hwynebu yn yr ail hanner. Er y lIu
o ymasodiadau ar eu g61. cafwyd

Ein Gohebwyr Ifane

Tim oet-droed bfwyddyn 9 Ysgof Brynrefai! a fu'n fuddugo/ yn Aberdaugleddau.

Llwyddiant yn Aberdaugleddau

Daeth y newyddion fod Eifion
Jones wedi ei drosglwyddo 0 dim
Lerpwl i dim Blackpool, sy' n

o Lan yr Afon i Lan y Mar


