
M.. hOI Ill'" gwtrtlWonl I "ftbywbwyr Eco',
Wydot. YfI eM! ..... tuddaoddl ~nv Pf,P<!I' at fNff
tud.lttnn.u n.wyddJon I cnW1' d.,~.nwyr
C•• glwVcl .,1." ydow.n,gol f.lly .t g'(1'''
g... ithglrldclw OATHLU'R200 110 fe'u cynn.l" on
oIrwv hHl1ool', NOODOWYR • ger\lyn

I'NF NODDWYR
aAHC v ",U)UNO • EUJlO.OfIC
OWA$G GWYNEOO ' fflLMlAU Dl\YNOWYH
MnunA~QftIV MA"""""
CAMBRlANCAlmING MAnl(EW BROWN,
CYR.fNWYR eLWlI Y IJ,.ENO ,"YOElNlO,
lLAItlUlS

RoecIdPwv1lQOfUywioEco',Wyddfa ,'n Gwlrfoddolwyr.
yn awyddua Icldathlu" 200fed rhlfyn Doat>erthwyr,
",awn modd I fyddai 0 fudd pam801 C.sglwyr Newyddlon.
I', fro. felly "Ifn,,,yd hll • illl11y" Tynnwyt Uunlau.
• Cyf1wyno .. Leu c:yfllwn 0'1 Pf,pur • ' lie lit! , • , Ie III'

wed! .... "" mo·" g.,ftollN ~.In I' O. Vdych,neu oa y buocll
-Ly"ve- v Uwct\,lICId Brvnrefu yn "'." 0 dim y" f,eo I.'"...

IIw1hodd" I., _'nyOO ymc;hw4y ".gybl«)n; NO.oN DATHLU'" 200
_.........,._..., •.• ~ u..nbo!"", at _ m"~N'.cI'vaf ..,o OPC
ddofnydd Y eyhoodd; LJ""l,erla, .' ~ Faroner.
-It'fTll1lR Do",..,"'" ., OcIefnycidy 18 Mel., hoi .tQofion 1m V

, 8 ",hmodd • "'ll IIllblo.
c:yhOedd. 8VCk1 ynO QVflwynledl<l I

IiOOCWMl a'" * Uun...MVNEGAl 0" mel rt..fvn t.sg tha",.>d 0 fwv~VIIogyIIlI
~ .. NANT '.:lIjOUNLi:si(Y;..:;f1;;;_;LIIf;______ ICOU!G PIIIFYIOOI. \1\ •• , ..... _d banfodal I aaellly!!..cI.!..J.,iO~ nl ctlawSOCflIythyT •===~ ...a Dathlu'r 200 c~;~~~:f'UdOO
CSILlIl • AIM _ II John RobertO
CYItIXf1'1:IAI TA111m1

• • •DIOLCH YN FAWR

c

I ,,

Cyrraedd y 100...
Ei geiriau

ImI thrt"cOd - Ie yn .11,1.,... }f
hoUtoro""d..1u ,nel\ •• d.-erw.
ddltlh }11s}l c.t "fnl"k\eb

\ "" uo .. cb ,cIu cD 11 a'

--

I•

RHIFVN ARBENNIG
Pebai'r Ecomewn bodolaeth ganrlf yn
61 beth fyddai ei gynnwys'?
'Wei, oewch syniad go lew yn yr

adroddiad sydd yn y rhifyn arbenn,g

h~~.Eco ar y strydoedd yn cyfarfod ~
cnwrr ctorllenwyr - trowch I
dudalennau 12 a 13 i weld elch barn,

~R~HIf~100~ ..::CH::W~E.FR:.:.::O:::R...:'.::~::li p_rts_20c:_a'ch "U niau.

Kia Ora Tatoo tud.5•
•

Dathlu canmlwyddiant
T. Rowland Hughes tud. canol

Llanrug yn Bencampwyr tud. 19

•

Yn y rhifyn hwn

AhIf 200

'DDAW
O'R YSGOL?

-

Gobaith yr iaith fu'r maeth iawn,
Fu'r fagwraeth gyflawn,

A heddiw mor amryddawn
Yw'r plentyn yn llencyn llawn.

Eco'r Wyddfa yn ddeunaw oed

DDOE, HEDDIW
A FORY

Rhwng Chwefror 1976, pan
ymddangosodd rhifyn cyntaf yr
'Eco' - a'r rhifyn hwn ym Mai
2003, daeth 300 copi i'ch cartref,
pob un yo adrodd gwahanol
ddigwyddiadau'r fro, y dwys a'r
digrif, y cyffredin a'r
anghyffredin. Dros y cyfnod
hwnnw bu deuddeg golygydd yn
gofalu fod y papur yn cael ei 'roi'n
ei wely' yn fisol yng Ngwasg
Gwynedd, a bu rhai cannoedd 0
wirfoddolwyr yn sicrhau fod y
papur yn cael ei blygu, ei fwndelu
a'i ddosbarthu i wahanol
gartrefi'r fro - a thu hwnt.

Os buoch yn rhan o'r fyddin
wirfoddol a fu'n cynorthwyo'r
'Eco' dros y 300 rhifyn diwethaf
DIOLCII YN FAWR. Os na
fuoch -weI mae rhifyn 301 eisoes
ar y gwenr, a nycn y Cyfarfod
BlynyddoJ yn cael ei gynnal 0

fewn y mis. Bydd augen
ysgwyddau i helpu cario baich y
300 nesaf .. ,

•••Dyma'r Cyn

PRIS 40cMAl 2003RHIF 300



CASTELL BOWNSIO
AR GYFER

POB ACHL YSUR

Down a fo atoch
a'; no. wedyn

Ffon: 871782

Ymgyngharwyr Anannol
Annibynnol Lleol (sefydlwyd 1974)
ffon: (01248) 355055

CDH

Pa un e'r rhaln sydd
bwysicaf?

VSWIRIO EtCH TV
(i arbed coiled i chi);

VSWIRIO elCH CAR
(i arbed coiled i chi ); neu
YSWIRIO EICH BYWYD
( i arbed coiled rcn tsuiu)

Cysylltwch a'r isod iweld mor rhad
yw cost yswiriant gyda CDH
Andre (BetheI/Llanberis)

Bryn (Mon)
Euryn (Caernarfon a'r cylch)
John Eifion (Penisarwaun)

Sian Gibson a John Eifion.
Ymysg yr emynau y mae rhai

o ffefrynnau ein cenedl ac
edrychir ymlaen am ganu
gwefreiddiol a bendithiol.

Yn yr ail raglen y thema fydd
'Y Diolchgarwch' a chlywir
cyfraniad gao Gor Plant Ysgol
Brynrefail yn ogystal.

Rydym at ran y pwyllgor yn
erfyn ar aeladau capeli ac
eglwysi talgylch yr Eco i'n
cefnogi, ac wrth gwrs holl
aelodau y chwe chor, yn feibion a
merched, sydd yn bod yn y
broydd hyn.

Dyma gyfle nid yn unig i dalu
teyrnged a derbyn bendith ond
hefyd i ddangos i Gymru gyfan
fad y ddawn gerddorol gyfoes yn
dal yn amlwg yn yr ardal.

Chewch chi rno'ch siomi - a
pheidiwch a'n siomi ninnau.
Dowch }'D llu nos Fawrth nesaf,
~iai 6 i'r Capel Coch.
Yn obeithiol,

Parchedig John Pritchard
(Llywydd)

Rol Williams
(Ysgrifennydd)

IEUAN
WILLIAMS

Glanffrwd
DEINIOLEN
(01286) 870484

I l\~ Bys~au~ ~2 i53 sedd

.....Teithiau Lleol a Thra;nor l
'.

e I

I~ Gwaith Contract l
, " .)

~ T@I@rau arbAnnig i
oenslynwyr, myryrwyr a

phlant ysgol

Annwyl Gyfeillion,
Nid oes raid i mi ddweud fod y
pwyllgar sydd yn trefnu
Cymanfa Eryri yn y Capel Coch,
Llanberis ar nos Fawrth, 6 Mai
ar gyfer y rhaglen deledu
'Dechrau Canu, Dechrau
Canrnol' yn dibynnu i raddau
helaeth ar gyhocddusrwydd trwy
golofnau Eco'r Wyddfa - wedi'r
cyfan cysylltir talgylch yr Eco a'r
Gymanfa hon, a phobl y dalgylch
rydyrn yn gobeithio fydd yn
presenoli eu hunain (ae eraill
wrth reswrn).

Byddwn yn hynod ddiolchgar
felly pe byddai modd i'r llythyr
amgaeedig 0 law y Parchedig
John Pritchard Q rninnau
ymddansos ar cluda'leri arfcrol y
llythyron yn rhifyn nesaf yr Eco.

Yn amgaccdig hefyd ceir
erthygl g)'ffredinol ac }'n ogystal
hysbyseb i'w gynnwys os
gwelwch )'n dda.

Mae Arwel, sydd rw}"n sylwi,
yo Gadeirydd eich pwyllgor, yn
aelod 0 bwyllgor y Gyrnanfa ac
yn un 0 arweinyddion y canu ac
y mae'n hynod awyddus i'r
G)'manfa gael cyrnaint 0

gyhoeddusrwydd ag sydd modd
yn yr Eco a phapurau eraill.

Gobeithio'n wir nad ydym yo
mynd a gormod a ofod. Wnewch
chi anfon }' hi] am yr hyshyseb

-
LLYTHYRAU I

Ffc" 871278
www. yo (stro.co.uk

Perchnogion: Danny a Nerys Roberts

Annwyl Gyfeillion,
Cymanfa Pawr Talgylcltyr ECD
Carem ddal ar y cyfle hwn i
wahodd ardalwyr talgylch Eco'r
Wyddfa i Gymanfa Eryri sydd
i'w chynnal yo y Capel Coch,
Llanberis, nos Fawrth nesaf, 6
Mai am 6.30 o'r gloch (yn
brydlon, sylwer). Fe recordir y
Gymanfa ar gyfer y rhaglen
'Dechrau Canu, Dechrau
Canmol' gan Gwmni Teledu
Elidir.

Yn naturiol, mae'r Pwyllgor
fu'n trefnu'r G~rnanfa hon yn
gwir obeithio y bydd ardalwyr yr
Eco;o Fetws Garmon i Lanberis,
~-n cefnosi'r ymdrech ac v
bvddant vn dod vn eu lluoedd i'r- - -Capel Coch nos Fawrth ncsaf
gan >' neulltuir }' rhan gyntaf i
dalu terynged i ernynwyr a
chyfansoddwyr a fu'n
gysylltiedig a'r ardal, gwyr fel
Gutyn Arfon; y Parchedig John
Roberts (leuan Gwyllt); T.
Rowland Hughes; William
Owen, Prysgol ac R. R. Morris
ac fe genir emyn 0 waith un sydd
yn fyw heddiw, sef Dilys Baylis 0
Lanberis ar don 0 waith ei
brawd, :Edwin Lloyd [ones, gan

i'r cyfeiriad uchod os gwelwch
yn dda.

Yn hynod, hynod ddiolchgar
am eich cefnogaeth,

Rol Williams
(Ysgrifennydd y Pwyligar)

DVDDIAD A LLEOLIAD PLVGU'R ECO
Trefnydd Plygu: Mrs Shioned Griffith, Pantafon, Waunfawr. (01286) 650570

I Rhityn Dyddiad Copi Oyddiad Plygu Ble Cysylltu a Rhif Ffon

Chwefror 21 lonawr 30lonawr Cwm-y-glo Ins Rowlands 872275
Mawrth 17 Chwefror 27 Chwefror Llanrug Eifion Roberts 676339
Ebrill 19 Mawrth 27 Mawrth Waunfawr Nan Roberts 650570
Mal 21 Ebrill 1 Mal Oeiruoten Jean P. Jones 871550
Mehefln 19 Mal 29 Mal Brynrefail Gwyn Hefin Jones 870848

y RHIFYN NIi~AF
Oeunydd i law'r

golygyddion perthnasol
NOS LUN, MAl 19
Os!lwelwch yn dda

Daw'r rhifyn nesaf o'r wasg
NOS IAU, MAl 29

TREFNVDD PLVGU

Shioned Griffith (650570)

GOHESWVR PENTREFI
BETHEL: Gsramt Ells. Cilgeran
(01248) 670726
BAYNAEFAIL: Mrs town prys Roberts
Williams, Godre r Coed (670580)
CAEATHRO: Clive James Hafan, Bryn
Gwna (677438)
CEUNANT! rrystan a SIOnQd LarSM,
eo~ur(1n,CUVIlClIlI (O~07ee)
CrtM-Y-QLO; Mri) III;:,A()wIClntl~,
Gtanrafon (872275)
O\NOR'IIIIIG~Mar\on ..lonas, Mln-a\\\,

7 Bre Elldir Dlnorwlg (870292.)
DEINIOLEN: Mrs Margaret Cynfl Griffith,
'~1~~~t.\
LLANBERIS: Gwyneth ac Elflon Rob~rts.
SWn-y-Gwynt (870740)
LLANRUG' Eryl Roberts. 3 Bryn Moelyn
(675384)
tfAI'fT rr:nlil; LllnO:; vone:;, 0 fiCInl
Ffynnon (871820)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans. Sycharth
(872407)
TAN-Y-COED: MIss Anwen Parry.
1\9' Y Oryn(07~7~)
WAUNfAWn: Mf:) Nan Raben:>, F'dnldton,
Waunlgwr (6505/0)

GOLYGYDD CHWARAEON
Richard LI. Jones, 5 Y DdOI.Bethel.
(01249) 670115

FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf HuShos. Glassoed.
llanrug (577253)
TREFNYOD HYSBYSEBION
John Roberts, Bedw Gwynion, f=iordd
Glanf1ynnan, Llanrug (575005)
TRtl=NVDD SWNOtLU
Jean Jones. cssan y Mynydd,
Delnlolen (871550)

TRERFNYDD ARIANNOL
Goronwy Hushes, Eith,nos, 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)

TREFNYOO GWERTHIANT POST
Olwen Hughes, Eithinog. 14 Aton
Rhos, llanrug (674939)

CADEIRVOO V PWYllGOR GWAITH
Arwel Jones

TIm Golygyddol
d/o PALAS PRINT
76 STRYD PLAS
CA~RNAR~ON

FfOn/Ffacs (01286) 674631
eco@palasprint.com

Eirian James (01286) 674631
Bryn Jones (01286) 674405
Llinos Jones (01286) 871820

SWVDDOGION A GOHEBWYR

RHIF 300
MAl 2003

Argraffvtyd gan Wasg Gwynedd
Cfbyn, Caernarfon

Cydnabyddir cefnogaeth
Bwrdd yr laith Gymraeg
i'r cyhoeddiad hwn.
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oj. G.xda saws alaI a stwHin mewn
rholiau

~ fLo si11adhe€yd os dymunwch

DEWCS, MAE O'N FLASU5!
Cysylltwch a

JOHN BRYNAFON
LLANRUG

'} O't['f OG tl 675190 / 673188

G\\'ASASAEI'H LlEOL AR GYFER
PARTioN • PRIODASAU

PEN-BLWYDD
BEDYDD • DAWNS • GWYLIAU

-

Cynnal boileri nwy.
olew, tanwydd solat
a thredio peipiau

PLYMAR A
PHEIRIANNYDD

GWRESOGI

YR
ES

Qusnas teuluol syda blynyddoadd 0 brofiad
Ffoniwch - Jdioln costio dim i gael pris

HEN YSGOL GLANMOELYN
LLANRUu LL55 2RG

(01286) 678618 (dydd)
(01248) 670081 (nos)

l!:=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~

I=J:ENESTRI • DRYSAU • CONSeRFATERI5
CYFlENWYR AWDURDODAU LLEOL

FFENESTRI
C;1P;L1'lC WINDOWS

Harddwch eich cartref gyda

44 Glantfynnon, Llanrug
CAERNARFON 673513
Ffan Symudol: on74 496616

-

I

(Richard a Meirwen
Williams)

Ffon: (01286) 672790
Ar agor bob dydd
o'r wvthnos at eich

gwasanaeth
Nid oes unrhyw dal am

ddanfon archeb i'ch cartraf
yn ardal Llanrug

Y STORFA
LLANRUG

DRAENOG
El Huw y Toreador!

Ar 01 i HUW cyn Cwsg ei
feddiannu, dechreuodd gwr
hynaws a charedig 0 Faes
Padarn Llanberis ddechrau
pwnio ei wraig yn ddidrugarcdd
- rhywbeth oedd yo hollol groes
i'w natur. Bu'n rhaid i'r wraig
godi yng nghanol y nos gao fod
ei chefn yn gleisiau igyd. Roedd
yna esboniad dilys iawn. Roedd
yr hen foi wedi bod mewn cae
yo ymladd hefo tarw ffyrnig!

'Pa frid oedd o?' gofynnodd y
wraig, gan fod amaethu yn agos
at galon y ddau.

'0, BRID DA!' oedd ei areb
yntau,

DRAENOG
Tei(p) Wahanol
Mewn cyngerdd arbcnnig yn
ystod y mis sylwodd nirer fawr
o'r gynulleidfa fod gan un
aelod 0 Gor Meibion Dyffryn
Peris dei wahanol. Gall
Draenog ddatgelu Dad rei
wahanol oedd hi ond yr un tei
u\,; Ii wi~e~i'I' gweddill and
fod hon wedi 'ffedio'! Effaith
glasurol o'r hyn sy'u digwydd
pan mae rhywun yn eysgu
mewn ty gwydr!

Huw P. HUGHES

Rhaid rhoi eanmoliaeth i rai
aelodau sydd wedi bod wrthi'n
brysur yn clirio'r glannau yn
ardal Pontrug. Mae meinciau a
llwybrau newydd wedi eu
gorffen. Gobeithio'n wir y bydd
yr aelodau o'r cyhoedd sy'n
mwvnhau cerdded ein tiroedd•
yn parehu a chadw llygaid. Pam
rwyn gofyn hyn? WeI mae
rhywyn, yn eu doethineb, wedi
chwistrellu paent ar }' meinciau
yn Crawia. 'Does eisiau gras!

Mae'r gymdeithas wedi bod
yn ffodus i allu manteisio ar
Gynllun Datblygu Pysgodfeydd
sy'n cael ei redeg gan Asiantaeth
yr Amgylchedd, gydag arian o'r
Cynulliad Cenedlaerhol. Bydd
yn bosib dcchrau ar waith i
atgyweirio criw Llyn Tywod a
gwneud llwybr i'r anabl allu
mynd at yr afon o'r maes pareio
yn Crawia. Bydd y gwaith yma
yn dechrau yn yr wythnosau
nesaf.
Pluen i fis Mai: Petrisen Cor!!
Gunn. Bachyn maine 12 neu 14.
Cor!! - sidan tliw gunn, hachle -
petnsan (pluen sydd dim yn rhy
olau)

* * *

Fflatiau Ffowndri, Llyn
Wisgin, Llyn Du. Yng
nghyffiniau Llyn Du ar un adeg
roedd Llyn Potel, oes rhywyn
yn gwybod ble yr oedd hwn?

Mae'n sicr fod llawer 0 enwau
eraill. Beth amdani, gafaelwch
}'11 y bensel, neu'r ffon wrth
gwrs.

Diddorol dros ben oedd cael
gwybodaeth am Llyn Doctor
gan Dafydd Whiteside Thomas
mewn rhifyn diwethar o'r Bco.
Rwyf yn rhoi y dasg imi fy hyn
pan gaf amser i ddelfio tipyn i'r
enwau ddiddorol sydd ar
rannau o'n hafonydd. Fel }'
Saint neu'r Seiont yr
adnabyddir yr afon 0 Ben Llyn
i'r mor, ond mewn gwirionedd
mae dau enw ar yr afon, sef 0
Ben Llyn iBontrhythallr yr enw
eywir yw Afon Rhythallt
wedyn mae'r Saint yn dechrau
ar ei thaith tua Chaernarfon.

Felly dyma rai o'r enwau sy n
gyfarwydd i mi. Buasai 'n
ddiddorol dros ben eael mwv 0-wybodaeth drwy'r Eco.
Pen Lly,z I Pontrhythallt: Rhyd
Bach, Rhyd Mawr, Llyn
Bodgelyn, Seston Fawr Pwll
Pon, Llyn Carreg y Fran a Tro
Tryciau. Mae pawb wrth gwrs
yn gyfarwydd a tarddiad y ddau
olaf.
Pont Rhythallt i Pont Crawia:
Llyn Du.. I...lyn Du Bach, Llyn
Tomos Lewis, Llyn Garreg
Fawr, Fflatiau Hen Laneiau (a
adnabyddir hefyd fel Fflaiiau
Hogiau), Rhaeadr Mawr, Llyn
Garreg Lwyd, Llyn Doctor,
Llyn Tywod.
Crawia i Poturug: Rhyd Feiniog,
sy'n rhedeg 0 Bont Crawia i
Pforch Harri Parri. Ar y Fein iog
rwyn eredu mae un o'r enwau
mwyaf ddiddorol ar yr afon, sef
Carreg Ddedwydd. Pwy sy'n
gwybod ble mae hon rybed?
Mae un peth yn sicr, pan mac
dwr yr afon yn isel, mac sC'r\·in
braf yn mochel yn ei ehysgod
bob amser. Yna Llyn Harri
Parri, Llyn Plyms a wedyn Llyn
Glanrafon neu LLyn y Dryw,
Ynys y Dry\v, Srepiau Nazareth,
Fforch Pontrug.
Pontrll.g i Gaernarfon: Llyn
William Owen, Fflatiau
Will,l\m Owen. Llyn Felin Wen.
Cerrig Mawr, Llyn Engan, Llyn
Di\jtaw, Llyn Graig, Llyn
Coeden Gelyn, Llyn Garnage,
Llyn Criw, Caeau 'Rafon, Llyn
Mwnci, Llyn Byts, Llyn Crwn,

Ar Ben Arall y Lein

JOlIN PlUTCRARD

Llongyfarchiadau mawr i'r Eco
ar gyhoeddi ei dri chanfed
rhifyn beddiw. Gall llawer
ohonoch ddweud mae'n siwr i
chi brynu pob rhifyn, a diolch i
chi am ei gefnogi cyhyd. Yr
hyn sy'n fwy 0 ryfeddod yw fod
am bell un wedi bod wrthi yo
gweithio drosto ers y dyddiau
cynnar, yn sgwennu, yn trefnu,
yn hybu, yn trin arian, yn
gwerthu, a diolch yn arbennig
iddynt hwy. Ac wrth brynu a
darllen yr Eco mae miloedd
ohonoch yn dangos fod yna
groeso mawr iddo yn ein plith 0
hyd.

Gwel y rhifyn hwn olau
dydd ddiwrnod Etholiad y
Cynulliad Ccnedlaethol. Bydd
canlyniad yr Etholiad yn
hysbys i'r mwyafrif ohonoch
erbyn i chi ddarllen y geiriau
hyn. Ers wythnosau bu'r
bysbysebion yn ein siarsio fod
bwrw pleidlais yn ffordd 0
ddangos ein bod yn malic am
ein hysgolion a'n hysbytai a'n
hamgylchedd a'n gwlad. Mae'n
siwr gen i fod mwyafrif
darllenwyr yr Eco yn malio ac
wedi dangos hynny trwy fwrw
pleidlais beddiw.

Sut tvbed fyddwch chi'n
dangos eich bod 0 blaid yr
Efengyl ac 0 blaid yr Arglwydd
Iesu? Neu, os oes rhai ohonoch
yn ddigon caredig i ddarllen y
golofn hon er nad ydych yn '
rhannu'r un olwg ar bethau a
hi, sut fyddweh chi'n dangos
nad ydyeh o'u plaid? Y ffordd
yr ydym yn byw sy'n dangos Ite
safwn wrth gwrs-, ac mae'n
dangos hynny i ni'n bunain
lawn cymainr ag i bobl erail],

Fyddwn ni'n darllen y Beibl,
er enghraifft, ac yn ffcindio'n
hunain yn cael bIas arno?
Fyddwn ni·n gweddlo, ~c yn
gweld fod yna rywbeth ar goll
os nad ydym yn gwneud
hynny? Ydym ni'n eael ein
denu at bobl eraill sy'n credu
yn Iesu Grist? Ydym ni eisiau
dweud wrth eraill am Iesu
Grist. Mae pethau felly yn
dweud llawer wrthym ni ein
hunain am ein ffydd.

A pha mor amlwg i bobi
craill yw'r ffaith ein bod yn
eredu yng Nghrist? Fyddwn
ni'n d'\.veud. hynny wrthynt)
Fear pobl weld ein boo yn
ceisio byw e~n bywydau yn
debyg i'r Icsu? Yuy'n
llawenydd a'n gobaith a'n ffydd
yn Nuw yn amlwg iddyn nhwl
Ydy pobl yn cael yr argraff ein I
bod yn eu caru ac yn awyddus
i'w hclpu "'1m mhab ffordd
posih?

Duw roddo ras i ni fod o'i
blaid.

DANGOSOCHR



GWERTHWR CARPEDI, 'I'EIlS CARPED A FEINYl
GIiNNOEDD 0 DDEWI5 0 :BATRYMAUA IUiAl MEWN S'l'OC

FfONIWCH UNRHYW AMSER:
WAUNFAWR. (01286) 650552

Uned 1, Fferm Bryn ArCn
LLANRUG

Ffo": (01286) 650349
(0569) 899901

-

Cynyrchion Coed:
Gatiau, Ffensus ac ati
am brisiau cystadteuol

GWYNANT
PIERCE

Stori Rydd
Dyma BRIF stori A THRO yn
ei chynffon. Gwelwyd un gwr 0
Lanberis yn rhuthro i'r ly o'r
strvd a sylwodd rhai ei fod o'n
rhedag yn rcit od. Yn 01 pob
tebyg gwrthododd yn Ian a dod
allan o'r lie chwech am
hydoedd, cr gwaethaf apclio taer
aelodau eraill y teulu. Roedd o'n
GWILydd 0 BETH a deud y
gwir. Gyda phawb erbyn hyn yn
'desperate' dechreuodd yr holi,

'Dad, yda chi ishio help?'
gofynnodd y mab, Dim ateb.

'Dad, 'da chi ishio doctor?'
gofynnodd y ferch. Dim ateb.

'Fasa ti'n licio rnymryn 0

''0"'(; help, gofynnodd y Wraig'l
Dim ateb. (For EVANS sake -
BETH w't ti ishio?' gof)'Ilnodd
cil\vaith.

Ac yna daeth ateb gwantan
o'r ochor draw, 'Dim bvd mewn
gwirionedd, ond os weli di
GORCYN yn rh'wla - stwffia fo
o dan y drws!'

DRAENOG

Cymanfa Talgylch
Eco'r Wyddfa
- wrth y drws

Cynhelir y Gymanfa nos Fawrth
nesaf, Mai 6 yo y Capel Coch,
Llanberis am 6.45 o'r gloch ac
rnae'r cwmni teledu, Elidir, yn
erfyn ar i bawb fod yn cu scddau
erbyn hanner awr wedi chwech,
sylwer. Trefnir maes parcio.

Cenir pum emyn yn y ddwy
Gymanfa, y rhan gyntaf wedi'i
neilltuo iernynau a thonau rhai a
fu'n gysyll[iedig a phenrreft
talgylch yr Eco, 0 Fetws Garmon
i Lanberis. Yo y rhan gyntaf,
cenir deuawd gan Sian Gibson a
John Eifion (mae Rhian Owen
yn muthu bod yn bresennol) - y
ddau yn canu emyn 0waith Dilys
Bayli1:l u'i brawd, BdWin Lloyd
Jones.

Yn yr ail rnn, bydd y pwyslais
ar therna'r 'Diolchgarwcb' ac
edrychir ymlaen yn fawr at
gyfraniad Cor Plant Ysgol
Brynrefail, yn canu darn 0 waith
yr Athrawes Gerdd, Anwen
Guile.

Mae'r pwy11soI'yo 6o\:>cilhio y
bydd corau'r ardal yno yn gryno
a nifer helaeth iawn 0 aelodau
eglwysi a chapeli yr ardal. Ni fu
Cymanfa 0 deyrnged i'n pobl ni
yn yr ardal o'r blaen, dyma gyfle
unigryw felly i dda.ngos ein
balchder a thalu gwrogaeth.

Mae angen stiwardiaid ar
gyfer nos }4"awrth.as yn gallu
rhoi help llaw, cysylllwch ar
unwailh ag !for Jones yn Siop
Formag yn Stryd Fawr
Llanberis.

Noson 'hwyJ' 0 bel-droed wedi ei
threfnu gan Gymdeithas
Cyfeillion Ysgol Brynrefail.
Cynhelir hi heno (Mai I) ar gae
pob rywydd yr ardal. Os nad
ydych am gicio, dowch draw i
gefnogi. Dechreuir y cyfan am 6
o'r gloch.

Fel rhaghysbysiad, cofiwch
hefyd am Dlws Cynradd yr Eco. Y
bwriad yw ei gynnal tua diwedd
Mehefin. Mae hyn yn edrych yn
bell i ffwrdd, ond gyda'r
gystadleuaeth yn tyfu 0 flwyddyn
i flwyddyn, mae angen trefnu
ymhell 0 flaen llaw. Cofiwch i ni
gael cystadleuaeth wych llynedd,
dros ddwy noson. Bydd y ffurflen
gystadlu ar gyfer y gemau pel
droed a phel-rwyd yn ymddangos
yn rhifyn nesaf yr Eco.

CofiwchNos Fawrth, 6 Mai
am 6.30pm

Cymanfa Eryri
i'w recordio ar gyfer y

rhaglen deledu
'Dechrau Canu,
Dechrau Canmol'
Emynau gan rai fu'n

gysylltiedig a thalgylch
Eco'r Wyddfa a thema'r

Diolchgarwch
Aruieinyddion:

Lowri P. Roberts Williams,
Robin Jones, Glenys Griffith

ac Arwel Jones
Organydd: Gareth Jones

Eitemau hefyd gan
Sian Gibson, John Eiflon

a Chor Plant Ysgol Brynrefail
Maes parcio ar gael

Dowch igefnogi ac i
dderbyn bendith

CARPEDI GERAINT OWEN

I

Bydd mi fydd 'na National
IV'itzners yn troedio tir y Faenol
yo hWiit ZOO) llcfyu. Ond nid
ceffyJGU fydd~n nhw.

.. .. *

Mae'n fis Mai. Hanner can
mlynedd yo 01 fe concrwyd
Everest. Dyn gwyn a dyn tywylI
ei groen yn sefyll ar gopa'r byd:
Edward Hillary a Sherpa
Tenzing Norgay. Yr eglurhad
pam na welwch chi Iun 0 Hillary
ar y copa ydi am na fedrai
Tenzing drin camera. Ta wacth
am nynny, daw aelodau o'r tim i
ddathlu eu buddugoliaetb i fro'r
Eco bob blwyddyn, iwesty Pen
y-Gwryd, gan iddynt ddod yno
yn rheolaidd .i ymarfer ar
Iethrau'r Wyddf9.

Bclli:1chdim ond saiLh o'r dau
ar bymcheg g\vreiddiol sydd ar 01
ac mae gwesty Pen-y-Gwryd yn
parhau yn amgueddfa fechan
sy'n croniclo concro Everest.

Mae nhw'n deud i mi i'r
Frenhines gael ei choroni yn
Llundain rna'r un adeg. Mi wn i
.,icrwydd i Stanley Matthew
cnnill ei fedal yn )' gcm ryfeddol
honno rhwng Dlackpool a
Bolton. Oedd, roedd 1953 yn
fiwyddyn gofiadwy.

Gan i mi ddechrau'r ysgrif
hon drwy son am y 'Steddfod
gade\.vch ; mi gloi drwy cich
atgoffa i'r frenhines gael ei
choroni yn sicr yn 1953.
Digwyddodd hynny yn
EisLCddfod Genedlaethol y Rhyl
pan goronwyd Dilys Cadwaladr
- y ferch gynt~f iennill Coron y
Brif\vyl. Prifardd sydd a
chysyllriad ago~ iawn a bro'r
Ero, gan tddi dreulio ei dyddiau
cynnar ym Mrynrefail, ac mac'r
dystysgrif a gafodd pan enilJodd
i'w g\veld yn Pestri Capel
BrY'lf~f~il, Fc'i claduwyd i1T
Ionawr yr ugeinfed ym mynwent
Llanrug. Darllen,,'ch Merc/~ yr
Oriau Mawr, nigra Lev/is
Roberts7 i chi Baet dilyn trocon
by\vyd y ferch RYn[a i ennill
Coron ein Prifwyl.

'* * *

ac, yn 61 yr hanes, fe roddwyd
diwrnod 0 wyliau i'r chwarelwyr
hefyd a gwahoddiad iddynt i'r
dathliad. Fe gyfansoddwyd can i
ddathlu'r fuddugoliacth fawr.
Dyma un pennill:
1erry M the Jat1l014S hourse
At VaYllol you can see,
He jumped the fence, the ditch and gorse
And won the LSD.
His owner is a sportsman,
Syr Charles II.e is by "ante,
And proud he IS oJ such a horse
That proved to be so game. '

Cyn derbyn y gwahoddiad,
bu'r chwarelwyr yn trafod a
ddylent ei dderbyn ai peidio, gan
fod pethau yn wed dol ddrwg yn
y chwarel ar y pryd, a'r cyflog
fawr mwy na chardod, a sgweiar
y plas yn medru gwario ffortiwn
ar lwyddiant u.no'i geffylau. Ydi,
mae pethau wedi newid. Mae
Stad y Faenol wedi hen gilio o'r
tir ond mae'r Brifwyl yn dal i
dyfu.

Cofiwch chi, mae [ir y Faenol yn
hen gyfar~ydd a. chroesawu
NacioTLal Wlnnm. Fe lwyddodd
ceffylau1r ~'aenol i ennill ras
("Wf y Grand Nfltionltl am lIm
blynedd yn 01ynol. Jt>rt:;.J M yn
1912j C()1l~r C(Ja, yn I? 13 a
JumlDcll yn 1914.

Dwi'n coho mam yn adrodd
yr hanes fel y ca[odd plant
Bethel wahoddiad j'r Faenol 1
Bact te pUI'ti i QQ~~lllu
buddugoliaetll Jnrrv M yn 1911
4.

* ... *

Ys gwn i be fyddai barn yr
eisteddfodwyr ffyddlon a
fynychai yr Eisteddfod
Genedlaethol tua chanol y
ganrif ddiwethaf 0 glywed mai 0
Iewn i ruriau'r p'aenol y cynhelir
Prifwyl 2005? Ydi, mae'r
Steddfod wedi mynd yn rhy
fawr bellach i gael ei chynnal ar
gyrion ein trefi a chael ei galw
yn 'Steddfod Caernarfon,
Bangor, Pwllheli neu
Borthmadog. Mae talgylch ein
prifwyl bellach yn eang, fel ag y
mae 0 yrn Maldwyn a'r Gororau
eleni, ac fel y bydd 0 yn y
flwyddyn 2005 pan fydd yr Wyl
ar dir y Faenol.

Chwarelwr oedd fy nhad, a
gwr y Faenol - Syr Michael
Duff-Assheton-Smith oedd ei
'fos' o. Dwi ddim yn credu i
'nhad gyfarfod a'i feistr erioed,
ond mi gafodd ei fab 0 y cyfle. 0
leia, fe fynnodd 0 ai ffrindiau
gyflwyno eu hunain i sgweiar y
plas.

Drwy garedigrwydd Jennic
Thomas, Cefn Isa, Bethel fe
gawsom ni ganiatad i chwarae
pel-drocd ar un 0 gacau'r Cern.
Couau occn (in PY~lgot, a mawr
fyddai'r taeru yn ystod pob gem.
Er mwyn heddwch roedd angen
cael pyst gol go iawn. Felly rni
nenderfynwyd anfon
dirprwyaeth iofyn iSyr Michael
a fydda fo mor garedig ag
ystyried trefnu ini gael pyst g6l
ar sae 'Stadiwrn' Cefn Isa,

Aethom un bore ar sefn cin
beidau, heihio i'r <l1Jdgp' !lI' wih
ac at ddrws y plasty
gwyngalchog. Cyflwyno ein
hunain a'll neges i'r forwyn a
alebodd y drw~. Do, fe ddaelh
Syr Michael ei hun atom i
wrando ar ein cais, ac fe gawsom
afal bob un run fod mor hy, a
chwarae Leg i wr y plas, Ioedd
'na b~t go} go ia\vn ar 2ac Cefn
ISla 0 fewn ychydig ddyddis.. 0
ia, hen [oi iawn oedd Syr
Michael yn ein golwg ni, y
ddirprwyaeth a fu mor hy a
chnocio ar ddrws ei blasty i
apelio am byst g61~ yn ei n
Saesneg bratiog.

Ys own i be ddywedai 0 pc
gwYddai fad 'na bellacb fyJchau
yn y mllI, a bod gwcrin gwlad yn
htidio rnO bOb lIiwclld 1\l,VS[i
wrando ar ganrorion enwoca'r
byd yng 'NgWyl Bryn 'lerfel' Ac
mi fydd y miloedd yn h~id.ioyno
i gynnul cin GWyl Gcncdlactllol
yn Awst 2005 hefyd.



ErA

hymweliad air ffair grefftau leol,
ble mae Carl yn gwerthu ei
luniau. Penderfynodd Hywel
gael massage pen hefo rhyw
declyn wedi'i wneud 0 weiran,
oedd yn debyg i bry copyn
android. A beth am yr olwg ar ei
wyneb pan oedd yn haneru y
pen mochyn ar gyfer yr hangi
(sef ffordd draddodiadol Maori
o goginio)! WeI, fe fydd yn rhaid
i chi weld drosoch eich hunain
ar y rhaglen!

Ond yr hyn a drawodd fi
hcfyd oedd y parch a'r sylw a
roddodd Hywel air criw ffilmio i
gyd i'r hobol ifane a
gyfarfyddent. Yr hogiau sy'n
derbyn gwasanaeth gennym a
berfformiodd eu can rap ar gyfer
y rhaglen, a'r plant ysgol a
berfformiodd y KapaHaka gyda
dwyster ysbryd.

Bvdd son am amser iddod yn
Wh~katane am yr amscr y daeth
}' criw tclcdu 0 Gymru i ffilmio.
'Sgwn i faint mwy 0 bobol oedd
allan cfu'u camerau yn cofnodi'r
cofnodi? Roedd hi'n bleser cael
Hywel, Gwennan, Steve a
Dafydd draw am gyfnod.
Gobeithio y gwnewch chi
fwynhau gwylio'r rhaglen
gymaint ag y gwnaethom ni
fwynhau ei gwneud!

Mae byw yn Seland Newydd
yn wahanol i adref. Rydym yn
byw ar y traeth ac mae hi'n braf
iawn yma. Adref rydym ni'n
byw yn y mynyddoedd lIe mae'n
oer. eyn fy mhen-blwydd
diwethaf mi nes i gael
surffboard ag dwi'n mynd allan
yn y mor i surffio mor amI a
phosib aehos mac oln gymaint 0

hwyl.
(:yn dod yma mi roedd hi'n

anodd iawn gadael fy ffrindiau)
teulu, ysgol ac~ weI, Cymru i
gyd. Mi nes i adael Ysgol
Penybryn ganoi Ionawr 2002 ac
mi ryd.,'yf yn cadw mcwn
cysylltiad hefo fy hen athrawes,
Mrs IJloyd. Mae fy ffrindiau
rwan wedi syrn yd i Ysgol
Dyffryn Ogwen~ IJe fydda i yn
mynd pan rydym yn dod yn 81 i
Gymru [ach. i\r Y [uflud d\vi yn
y~gol Whakatane Intermediate a
d\Vi ym mlwyddyn B. Mi ydw i
wedi 'neud lot 0 ffrindiau
ncwydd ag docdd hi ddim yn
anodd iawn i setlo i fewn.

Kia Ora!

rhai pethau yr un fath ble
bynnag rydych chi'n byw!

Mae Hywel yn dipyn 0 ges, a
rhwng shots rhoddodd
berfformiad bach direudus i ni,
yng nghanol y stryd, 0 gymeriad
waliaidd yn ei anorac a'i helmed
feie. Roedd hi'n anodd i
geidwaid y siopau guddio eu
diddordeb trwy eu chwerthin.
Hefyd wnf i byth angofio ein

MAE Gwenllian Parry, 0 Benisarwaun, a'i theulu wedi bod
yn byw yn Seland Newydd ers blwyddyn. Ymhen mis bydd
cyfle i gael cipolwg ar ei bywyd newydd ar raglen. S4C ~r
dy Feic', wedi iHywel Gwynfryn fynd draw yno 1 ffilmio.
Mae Gwenllian wedi sgwennu i'r Eco am ei bywyd yn
Seland Newydd ac am ymweliad y criw ffilmio 0 Gymru.
Daeth Efa imewn wedi bod yn gilydd pan fo angen. Roedd cyd
sglefrfyrddio heno hefo bag 0 ddisgyblion Efa yn gyffro i gyd
ffrwyrhau nwydus yn un llaw a fod y criw am ddod i'r ysgol i'w
dau ffotograff yn y llall. Lluniau ffilmio yn ymarfer y Kapa
o'r criw ffilmio yn cofnodi Haka. Canu a dawnsio ydi'r
Hywel Gwynrfyn a minnau yn Kapa Haka, sy'n uno pobol yn y
cyfarfod am y tro cyntaf ar y presennol hefo pobol y
ffordd sydd rhwng ein ty ni air gorffennol, ac sy'n dangos
Cefnfor Tawel oedd ganddi. gwerthfawrogiad 0 ysbrydion da

'LIe ar wyneb y ddaear ges ti y ddaear a'r bydysawd sy'n
rhiena?' oedd yr ymateb a cynnal bywyd. Aeth y criw
gafodd hi! ffilmio iysgol Iago hefyd, i weld

Cymdoges sy'n byw i lawr y sut mae nhw yn dechrau eu
Ion oedd wedi eu rhoi nhw iddi. diwrnod 0 waith!
Nid ein bod ni'n 'nabod y Tra'n ffilmio daeih pobol 0
gymdogcs, ond roedd hi, fel bob twll a chornel i weld beth
llawer o'r bobol leol yma, wedi oedd yn mynd ymlaen. Yn un
cymryd diddordeb yn y ffaitb o'r golygfeydd, pan oeddwn i a
bod y BBC wedi dod i'n ffilmio Hywcl yn bcieio i lawr y stryd
fel teulu fis Hydref diwethaf fawr, roedd hi'n rhyfeddol faint

Daethom allan i Aotearoa- 0 bobol y siopau oedd yo ail-
Seland Newydd ym mis Ionawr drefnu eu ffenestri tra roeddem
2002, i dreullo blwyndyn a yn ffilmio, cfo banner llygad ar
hanner yng ngwlad y Kiwi. y ffenest a'r un a harmer arall ar
Roeddwn iwedi derbyn gwairh y cameral
efo'r bwrdd ~cchyd yn Mewn golygfa srall aethom
Whakarane fel seicolegydd i'r archfarchnd leol
clinigol gyda gofal am blant, 'Pak'N'Save'. WeI, am gywilydd!
pobol ifanc a theuluoedd. Un C)'r Pawb yn cymryd diddordeb,
rhesvmau y cefais gynnig y wrth gwrs. 0 fewn dcng munud
g"WttiLll ocud am fy mod yn dod 0 orffr,;Il daeth ffrind araf i
o ddiwylliant Ileiafrifol, sydd adrodd yn 61 1mi am yr hyn }TC
wedi arfer byw yng nghysgod }' oeddem ni wedi'i ffilmio yn yr
hygyrhiad 0 golJi iaith a archfarchnad, wcdi i f)....vun ei
tl1,r~ddQdiad, a'r' ofn 0 oo11~ ffon~o h~ i adroJJ ~'n S1.• \inc
hunaniaath sy'n cerdded law vn
11aw a'r bygythiad hwn. Felly
hefyd yw bywyd beunyddioJ y
bobol Maori, sv'n ganran
sylweddol o'r boblogaeth yn yr
ardal yma 0 Aoteraroa-Seland
Newydd.

Docdd 0 ddim yn
benderfyniad hawdd i ddod
allan yma. Rhaid oedd i Carl
roi'r gorau i'w fusnes
fIotograflftaethym ~ethcsda, ac
roedd yn rhaid i. bfa ac Iago
adael ffrindiau, ysgol a ffordd 0
fyw gyfarwydd. Rhaid oedd
dweud hwyl fRwr wrth deulu:
rhieni, nc;n~au~ teidiau>
cbwiuryuu a brawd, cr mwyn
trafcilio i ochr arall y blaned am
£1wyddyn 9 hanner 0
anturiaeLhau.

Prin yr oeddem yn gwybod ar
y pryd ein bod am ddod ag

., 1 d .annlr 1r oro OTtOn yn eu trO.

Am gyffro a achosodd dyfodiad
Hywel a'r criw ffilmio yn y dref
f~ehgnhan!

eyn i'r criw gyrracdd
mynnodd y rim rydw j'n
OWC;itllio cfo Eo fod yr adeilad
sy'n gartref i'n gwasanaeth
anOcn cacl uyl-.v. Felly dyma

ferch l~olYll ~Yllllig gwnCUQ y
~erddl>a ely-a oeclclyo pasio (yn

ein gweld yn racluso) yn cynnig
l1t1~U y gw~lth D~ent. M9.e·r
bobol yn llynod am dynnu ill ci



Mrs Violet Hume, wyres Syr
Hugh Rowlands, ac aeres stad
Plastirion oedd yn gwerthu, a'r
ocsiwniar oedd William Dew 0
Fangor. Roedd dros fil 0 aceri 0
diroedd yn y tri phlwyf i'w
gwerthu, gan gynnwys plasdy
Plastirion ei hun, dros ugain 0
ffermydd a thai unigol. Ym
mhlwyf Llanrug roedd y
mwyafrif o'r eiddo, ond roedd
tair fferm sylweddol 0 blwyf
Llanwnda ar werth hefyd, sef
Cefnhcnryd, Bodaden a'r
Gadlys.

Yn Llanrug, tiroedd a
ffermydd yn ardal Pontrug a
gwaelodion y plwyf oedd y rhai
mwyaf gwerthfawr, ond roedd
nifer 0 dyddynnod ar lethrau'r
Cefn Du ac yn y Clegir ar werth,
gan gynnwys rhes 0 dai, siop a
Regent House ar sgwar y
pentref.

Ynghlwm gyda'r Catalog
roedd dalen rydd mewn
llawysgrif yn nodi cynigion a
wnaerhpwyd am wahanol
eiddo. Mae'r mwyafrif ohonynt
yn nodi mai 'cynnig gan y tenant'
a geir, ond mae ambell un yn
cnwi'r cynigydd, Nid yw pob
eiddo a restrir yn y catalog wedi
ei gynnwys yn y rhestr
cynigion, Maent yn amrywio 0
£100 am Gamedd Wil (y cae
wyth acer ar gongl Lon Tyddyn
Rhyddid) gan R. Owen,
Rhoslan, i £4850 am fferm
Plastirion (150 0 aceri) - 'cynnig
McKi,lnoTl' (sef raid deilydd
presennol y fferm). Wrth gwrs,
nid ocs SiCIWydd mai'r rhai a
restrir ar y daflen a fu'n
llwyddiannus yn yr
arwerthiant, na chwaith mai'r
pris hwnnw a dalwyd am yr
eiddo. Pwy tybed oedd cStarkie 0

Bimzi11gha11z' a gynigiai £1350
am cPlastiriol~ mansion and 20
acres)? Cynigion eraill a enwir
ar y rhestr yw Greaves
(perchennog plasdy Glangwna)
yn nodi £2000 a £ 1800 am
ffermydd Dolgynfydd Uchaf a
Dolgynfydd Isaf; a Closs
(Llwyn Brain) yn cynnig £400
am Bryn Fedwen bach.

Yr hyn sy'n ddiddorol
ynglyn a'r catalog yw'r ffaith
fod pob cae ar y gwabanol
ffermydd yn cael eu henwi.
Mae'n syndod cymaint o'r
enwau s)rdd weill newid dros y
blynyddoedd, ond mae rhai
ohonynt wedi parhau - fe'u
rbcsrrir aT [i:1pii:1u dcgwm plwyf
Llanrug bron i bedwar ugain
mlyncdd yn gynharach, ac ar y
map arolwg a wnaethpwyd o'r
stad yn 1814. 'Sgwn i yeti Llain
Rodyn, Bone Las, Maes Madoc
a Nantalgwyn yn parhau i gael
eu defnyddio ar rai 0 gaeau
fferm Plastirion heddiw?

Mae un enw sy'n peri peth
venbleth. Enwir un d~liad yn
(1Yddyn RJl.)'dd or Pare y Rhos J -

ty a naw 0 gaeau ym meddiant
John Pritchard, gydag
arwynebedd 0 46 acer. Yn cael
eu cynnwys gyda'r daliad hwn

gweithio i'r Penrhyn, liwio peth
ar y penderfyniad.

Pan ddechreuodd Robert
weithio yn Chwarel Dinorwig
roedd yn wynebu taith hir fore
a nos. Cychwynnai 0 Faes
Meddygon am banner awr wedi
pump y bore er mwyn cyrraedd
erbyn saith, ac roedd yn saith
o'r gloch yr hwyr arno'n
cyrraedd gartref. Ac wedi'r hol I
ymdrech, byddai'n ffodus 0
ddod a phum swllt 0 gyflog am
tis 0 waith. Ond gyda'r [ad wedi
ei gloi allan 0 Chwarel y
Penrhyn, roedd pob ceiniog yn
gyrnorth i gadw deupen llinnyn
ynghyd.

Daeth llygedyn 0 oleuni i
fywyd y teulu pan
benderfynodd Assheton Smith
ddathlu trigain mlynedd 0
deyrnasiad y Frenhines Fictoria
trwy blannu coed ar Foel
Rhiwen. Llwyddodd Dafydd
Jones i gael gwaith yno, er mai
gwaith dros dro yn unig oedd.
Plannwyd y coed ar Iethrau
Moel Rhiwen fel bo'r bylchau
rhyngddynt yn dangos yr enw
'JUBILEE'. Does ryfcdd fod
Ilawcr 0 dngonon hyn yr ardal
yn dal i adnabod Moel Rhiwen
fel 'Mynydd jlwbili', ac ar lawer
o fapiau na chawsant eu
diweddaru, mae'r llethrau'n
parhau igael eu nodi fel 'Jubilee
Covert'.

Pan ddaeth y zwaith ar Foel
Rhiwcn i ben, roedd Dafydd
Janes unwajth eto allan 0 waith.
Gwaethygu roedd y sefyllfa yn y
Penrhyn. a sylweddolodd mai
anhebyg fyddai 0 gael gwaith
byth ClO yn Y chwarel honno.
~RhesJlT7lai[ad un aelod o'r teulu
mewn fJ'Waith sefydlog )'11

Ninorwi£ ac mai diogelu'r swydd
hon7lo fyddai'r petl, doetha[ i 'w
wneud. Manteistol hefyd fyddai
arbed faith hir i Robert 0 Fal!s
Meddygol1 i Ddirzorwig, ac felly,
tua 1903 synludodd y teulu i)r hen
siop chwarel, Blue Pens,
Dinorwig. )

Aeth canrif heibio bellach
ers i'r teulu olaf fyw ym Maes
MeddY8on.

Y mis nesaf, dilynwn hanes y
teulu yn eu cartref newydd yn
Ninorwig a Deiniolen.

hrwenhiant Stild Pla~tirion
Ar yr 2 0 tis Tachwedd 1918,
yng N gwesty'r Sportsman,
Caernarfon, cynhaliwyd
arwerthianl u Srad Plas[irion
ym mhlwy£ Llanrug,
Llanwnda a Llandwrog.
Dyma'r dyddiad felly, pryd y
chw~lwyd stftd a fu ym
mherchnogaeth yr un teulu -
teulu Rowlands ers
canrifoedd. Anfonwyd catalog
yr arwerthiant i mi gan Mrs
Helen Francis 0 Gaer (gyn t 0
fferm CiISW}'thwch~ Lln..nru8)~
yn~hyd a nodiadau ychwallcgol
yn 8ysyllticdil) a'r oweriliiant.
Roedd y catalog yn wreiddiol
ym meddian t ci hewythr ym
Melin Pon rrug.

Rhiwlas tua 1887. Brodorion o'r
Rhiwlas oedd y ddau ohonynt;
Dafydd yn fab Robert ac
Elizabeth Jones, 'Rallt, a Catrin
yn ferch David ac Ann Jones.
Roedd Dafydd yn wr tal, ten au,
gyda mwstash trwchus; yn
dawel ei natur ac uchel ei barch.
Roedd Catrin yn fechan 0
gorffolaeth; prin pum
troedfedd 0 daldra, ond yn
llawn bywyd. Roedd yn uniaith
Gyrnraeg ac yn anllythrennog.
}1tferai dduieud mai un diwmod 0
ysgol a g%~~dderioed, a 'doedd y
sgwi ddim yno'r diwrnod hummo!'

Roedd iddvnt chwech 0
blant: Ann, Elizabeth a Robert
(tad Owen Jones) a anwyd yn
Rhiwlas, a Dafydd, Ebenezer a
Morris a anwyd ym Maes
Meddygon. Bu Dafydd ac
Ebenezer Iarw'n blant ifanc.
Rhiwlas oedd yr ysgol agosaf, er
fod cryl"! wairh c~rdd~d )""DQ Q

lethrau Moel Rhiwen. Byddai'r
plant yn cyrracdd amI i fore yo
wlyb at eu crwyn, gao adael eu
CUlii:1U i i>ychu wrth y tan nts
bod cymylau 0 angar yn codi
oddi wfrhynl.

Roedd gan Robert, y mab
hynaf, ei ddylcrswyddau i'w
cyflawni ar 01 dod adref o'r
y~g()l- Rhaid go£olu fod digon 0

fawn igynnal y tan, ac yn ystod
yr haf bytluui'n hclpu ci dad i
dorri mawn ar y fawnog. Roedd
hefyd angcn cario dwr o'r
ffynnon a gorllchwylio'r
anifeiliaid. Byddai weithiau'n
cael SWaith i 8Ynorthwyo yna
Nghae'r Gof, fferm arall heb fod
ymhcll i ffWrllu.

Cyfnod hclbulus oedd hwn
yn yell war(,;li llcchi, yn enwcdig
yn y Penrhyn, ble g\veithiai
Dafydd Jones. Cwaethygru'r
anghydfod 0 ddydd i dydd, ac
o'r diwcdd Ci:1fOdd yr holl
weitbwyr eu cJoi allan o'r
5W\llLb. Rv~ggRob_rt b_llach
yn dm ar ddeg oed ac yn amser
iQQQ ~d,,~l JT Yi)sol (l chwilio am
waith. Mewn cyfnodau gwell
byddai wcdi tlilyn ei dad i'r
chwarel, ond gyda'r cload allan,
nid felly y bu. Aelh i swyddfa
chware1 Dinorwig, a bu~n
llwyddlannus yn cael gwaith fel
rybe1wr. Roedd hyn yn syndod
hraidd gan fad cytundeb rhwnfl
y Penrhyn a D~norwio "In nodi
n9 chai streicwyr y Penrhyn na'i
meibion waith yn Ninor'vig.
Efallai i'[ [faith fod Dafydd
Jones yn denant i'r Faenol er yn

Saif adfeilion Maes
Meddygon ar y llwybr sy'n
arwain o'r Rhiwlas dros
ysgwydd Moel Rhiwen i'r
Drosgl a throsodd i gyfeiriad
Deiniolen a'r Marchlyn; llwybr
digon unig a diarffordd bellach,
ond un a fu'n brysur iawn ers
talwm. Eiddo i Stad y Faenol
oedd y tyddyn, fel y rhan fwyaf
o diroedd y Iro 0 amgylch.

Dyma ddisgrifiad Owen
Jones o'r ty pan oedd ei deu.hr'n
byw yno: 'Roedd iddo un ystafel!
fyw gyda simdde fawr ynddii un
siambar a chroglofft. Roedd cloc
mawr a dreselYll yr lJsta!eLlJYw a
wnaethpwyd gan saer Ileol.
f'rynwyd hwy gan fy nhaid a nai»
pan vmfudodd teulu 0 'r Rhiuilas
i'r Unol Daleithiau. Cludwyd y
ddau ddodrefnyn i FaesMeddygon
gyda CILTOl a cheffyl. Maen: yn
barhau ym meddiant aelodau o'r
ICl~lu h~ddiw,- y eloc yrr~
Mhenrh()sgarnedd a'r dresel yn
N(;i'tiol(j1t, Y (u draw i'r llwybr 0 'r
ty rondd bB1Jdy. cwt mnchyn a chwt
icir, gycla!fYILTLOTL galla'w. J

Ar ddiwrnod 0 har mac'r
safle'n odidOS!, gydg'r Fenai a
Mon yn ymestyn o'ch blaen; ac
ar dywydd elir gellir gweld
rhimyn 0 fynyddoedd
Iwerddon, Vnys Manaw ac
ucheldir gogledd Lloegr. Ond
yn Y btlcuf IDac'n llceyn
didostur gyda'r gwynt mileinig
o For Iwerddon yn brarhu
wyneb y tY.

Mae enw'r tt'n ddiddorol.
Dywcd rhni. iddo oael ei ~n"Yi
oherwydd yr arfer 0 greu
meddyginiaelhau carrref yno ar
un cyfnod pell yn 61.Mae crail!
yn U"Ulitu fod yr cllw'n llawcr
hyn, ac mai atgof sydd yma 0
hen trwydrau <U' "I ~astadedd
islaw] ac mai ar y meysydd
gcrllaw y cai'r clwyfedlg ell mn.
'Rhyw bflH! tan llilth tu dt't1W 1'I'

VwflfJ(f, "~ yr. KYf(/ri{'ffJr, a'r '&wyar
mae hafn ddoJn _yn_y dliaear. tua
~IJw"rffr ((fittfir a {~ycJ, hannr;T
canllatlz 0 ddyftuler a deg llallz ar
ftUlailL 0 led. 11r ei llawr mae
t~zeltligwastad. Yr enw ar lafar am
jJT Ilaln hon oedd 'J:lant LlatJron:
ac yn 61lraddodiad, dyma'r fan y
cutJd1a1 lLadron cyn j)nlosod ar
deteJlwyr a groesai ·r tir ucltel 0
flvfniriod. Cnnw_v drow am .Y
6r~}1£MU);?t.'

Mg_e~ Meddyg(\n oedd CQrtrcl
Dafydd a Catrin Jones (taid a
nain Owen Jones). ~ymudodd y
tculu yno 0 S\.ryd B~~w~,

Addewais y mis diwethaf roi sylw i gyfraniadau a anfonwyd
gryn ddeufis yo 01bellach. Felly, yn unol a'r addewid, dyma
gychwyn gyda sylw iardal y Rhiwlas a Deiniolen. Mr Owen
Jones, Llangefni, ond brodor o'r ardal, sydd wedi anfon y
wybodaeth am denantiaid olaf Maes Meddygon yng
nghesail Moel Rhiwen.

Tenantiaid Olaf
Maes Meddygon



Adfer ar ran y staff) a
chynigiwyd llwnc destun iddo
gan traer Bangor.

Pan gychwynnodd Gwilym
yn ei swydd roedd y
Gymdeithas wedi dathlu ei chan
mlwyddiant ae yn edrych
ymlaen at ddarblygu ac ehangu
canolfan wybodaeth ym
Mangor, a chael stiwd.io
recordio yno hefyd. Heddiw
mae byn wedi ei wireddu yn
ogystal a chacl Canolfan
Casetiau Llyfrau Cymraeg yng
Nghaerfyrddin. Bryd hynny
roedd Llys Onnen) sef cartref i'r
deillion yn Abergele, gyda un
Swyddog Adfer wedi ei lleoli
yno. Heddlw mae Llys Onnen
yn parhau ac mae'r Gwasanaeth
Adfer, mewn cydweithrediad a'r
Cynghorau Sir, hefo 5 0
swyddogion yn gwasanaeinu
Mon, Gwynedd a Chonwy. Y
mae'r Ganolfan Adnoddau ym
Mangor erbyn hyn yn cynnwys
arddangosiad 0 offer a
~hymhorthion ~offistigedig j'r
gegin, y cartref a'r swyddfa, ac fe
rocldir hyfforddiant erhyn hyn
i'r dcillioo cofrestredig i
fanteisio ar gyfrifiaduron
modern hefo meddaJwedd sy'n
siarad. Hyn 011 i geisio adfer
rhywfaint o'r hyder a'r
annibyniaetb a gollwyd.

A ran pawb oedd yo
brc~tnnol a thyf\;illion craill
oedd weru ~yfrannu at y dysteb,
cyflwynwyd iddo deledu. !li\v
l1ydan; pem.aot fideo; pelrlant
DVD; eopi 0 newyddiadur a
gyhoeddwyd ar y diwrnod y
cychwynnodd ar ei waith gyda'r
Gymdeithas yng_hyd ~
newyddiaduf ar ddl\Vrnod Cl
ymddcoli.ad; fIeil 0 sylwadau a
chardiau dyrnuniadau da nirer 0
ffrindiau; llun wedi ei fIramio
o'r Wyddfa 0 Ben Llyn a'r llyfr
Cymru 0 Hud. Dymunwyd iddo
ymddeoliad hir a hapus.

Daeth tua 70 0 hersonau i
gyfarfod arbennig yng. Ngwesty
Victoria Llan beris yn
ddiweddar. Trefnwyd y cyfarfod
gan Gym deithas y Deillion
Gogledd Cymru i ffarwelio a'r
Cyfarwyddwr, sef Gwilyrn
Charles Williams, ar er
ymddeoliad ar 01 21 mlynedd 0

wasanaeth.
Wrth groesawu pawb yno

dywedodd Jenkin .Griffiths,
Cadeirydd y Gymdeithas, fod
Llanberis wedi ei ddewis fel
Lleoliad gan fod Gwilvm yn
bannu oddi vno. Yn wir roedd
Gwilym eisces wedi cael sylw
gan y Prif~rdd R. Br}'~
Williams yo ei gerdd 1

Wauncwmbrwynog fel a ganlyn:
Daeth deugain addolwr i'r capelllwm
Rhai o'r gwa~tadedd a rhai o'r cwm;
Ac wrth dy fedyddio, Faban gwyn,
Cofiais am wynfyd y llethrau hyn.

'Y n 61 a ddeallaf,' meddai
'G\vilym oedd y baban y cyfeirir
ato yu y gcrdd. Felly roedd
Gwilym eisoes wedi cael sylw yn
hallt:1S yr arda! o'i ddyddiau
cynnar, ond heddiw dyma
reswm arall i'r ardal gofio
~mdilno f~l \oln ~ roddodd un
mlynedd ar hugain 0 wasanaeth
clodwiw drwy ei (lr)Yciniuu i
Gymdeithas y Deillion Gogledd
Gymru,'

Yo ystod y cyf!lrfod daeth
cyfraniad Gwilym yn glir wr(~
i'r amrywiol siaradwyr ddwyn 1

gof y d9tblygiadau yn ysrod y
~yfnod. Talwyd lcyrngedau iddo
gan Iu 0 bobl) yo eu plith Arthur
Rowlandti ar ran y deillion, Tom
Hughes ar ran y l1wyllgor
Cyllid) Paul llreoneck ar ran
RNIB", Glyn 'lomu~ ar ran .Y
C:rnehQr~") Mr:;; JCnOle
Rowland Jones ar ran Clybiau'r
Deillion (mae 12 ohonynt dros
Ogledd Cymru), Ma~on
Williams, un o'r Swyddoglon

Cadeirydd Cymdeuhas y Deill~o~, Jenkirz. GriffitltS.yn cyj7:wyno un o'r
anrhegion i Gwilyrtt Charles Wzllla1ns ar ei ymddeoliad fel Cyfarwyddwr
y Gymdeithas

Ffarwelio a
Gwilym Charles Williams

GWEASI
PIANO

Sharon V. William5 B.A.
Pentir (01249) 353746

yn holi am hanes teulu Henry
D. Hughes, sef tad y diweddar
Arglwydd Cledwyn 0 Benrhos -
ac y mae yntau hefyd yn hannu
o'r un cyff. Felly, os oes unrhyw
un o'r darllenwyr yn perthyn i
unrhyw un 0 ganghennau'r
teulu hwn, cysylltwch.
Gwneuthurwr Telynau 0
Lanberis
Bedyddiwyd Thomas Vaughan
yn Eglwys y Plwyf, Llanelwy yn
1819. Erbyn 1881 roedd yn aros
yo Llanberis, yn wneuthurwr
dodrefn wrth ei alwedigaeth, ac
yn gweithio fel saer. Yn
Eisteddfod Genedlaethol
Wrecsam 1876 enillodd wobr 0
ddegpunt a bathodyn aur am
lunio telyn deires. Aeth y delyn
yn eiddo i Bwyllgor ~
Eisteddfod ac fe'i eyflwynwyd 1
ferch 0 Langollen a ddyfarnwyd
yn orau yng nghystadleuaeth
canu'r piano. Dyna'r yehydig
wybodaeth sydd gennym
amdano hyd yn hyn, ond mae
angen rnwy. Oedd o'n briod?
Lle roedd ei weithdy yn
Llanberis - ynteu gweithio fel
saer yn y chwarcl a wnai? Fa.in~
o delynau a wnaethr Oes rhai
Qhonynt yn parhau yn y fro?
Cwmniau Llongau
Mae Adran Ddiwydiant
Amsucddfa Geoedlaethol
Cymru yn chwilio am
wybodaetb am gwmniau
llongau a oedd yn eiddo i
chwarelwyr. Maent angen
gwybodaeth am Gwmni Eryri 0
Lanberis a Chwmni Gwynedd 0
Glwt y Bont. O~\1 s"n unrhyw
un o'r darllenwyr wybodaeth?
Y 300fed rhifyn
Do fe gafwyd rhifynnau

) .
'arbennig' i ddathlu'r cant a r
dau gant. Ond roedd 'creu'
'Eco'r ~ddfa' ganrif a dwy
ganrif yn 01 yn wed dol ddi
crattcnn, gan fod papureu
newvddion mewn bodolaeth
bryd hynny, a .digo~ 0
gofnodion ysgrifenedlg era!ll ar
gael ar gyfer yr un cyfnodau.
Ond mae ceisio creu papur
oewydd ar ffurf yr 'BCD' gogyfer
a'r nwyoQyn 1703 yn OIIIlOtl 0
waith ...

f1 dyna duigon am y trOt Y
mis nes9f C9wn ddiweddglo
hanes tcnantiaid o]af Maes
Meddygon_, a han(1)
~ilre"'lfyQQAt\d 8Q O\n8hyffredin
ym Mryn refail. Yn y cyfamser,

II 1 .,
05 oes unl"hyw un Q sy W t w

wneud am wahanol benawdau'r
mis hwn, neu ar unrhyw
agwedd 0 h911eslleol bro'r "b'co',
yn1:1 cy~yllrwcll a Dafydd
Whiteside Thomas, Bron y
Nanr, Llanrug, Cacrnarfon.
(Pf~n: 012S667~515).

mae 38 acer ychwanegol 'of
rough grazing land close to t!te
village of Llanrug and unth.
extensive frontages to the roadfrom
Llanrug to Bryn Bras.' Mae'r
disgrifiad yn awgrymu mai Pare
Minffordd yw'r borfa arw, ond
ble'n union oedd Tyddyn
Rbydd? .

Enw arall na ddeuthum ar ei
draws o'r blaen yw
Clwtygraigddu: fe'i cofnodir yo
un enw ar y catalog. Mae'n
ymddangos mai dyma'r hen
enw ar dyddyn Pendraw yn
ardal y Clegir. Eiddo arall ar
werth yn ardal y Clegir oedd
Penybwlch (Bwlch y Groes yn
hytrach na'r Bwlch Gwnnog).,
Mae enwau'r caeau yno n
dangos y cysylltiadau cryf a'r
hen chwareli llechi: Cae Drwm,
Cae Barracks a Pare Tramway.
Mae un rhan o'r mynydd-dir,
pare naw acer, yn cael ei alw'n
Pare Betty. Tybed ai hon oedd
yr hen Betty Ffowe a fu'n byw
yn ardal y Clegir flynyddoedd
ynghynt?
Chwilio am Deuluoedd
Ddaeth neb i ~yllti~d rns1,n
g_'rteulu a symudodd iLansilin,
n~ \;hyy~i\ll "'II Qe",l", awdur y
gan i gapel y Bryngwyn.
Derbyniais un alwad ffon am yr
athrawes a arferai reidio moto
beic yn y cyfnod rhwng y ddau
ryfel byd, ond tybed ai'r u.n
Der~on ydyw? Roedd yeats
gwreiddiol yn holi am Kate neu
Katie Jones oedd yn byw yn
ardal y Ceunant. Roedd y
wybodt,cth a (Sefa;.:; dros y ffon
yn son am athrawes yn Ysgol
Dolbadarn, Llanberis yn ystod
daundcgau'r ganrif ddiwcthaf
Ei hcnw oedd Kate Hughes, a
ehredir mai 0 ardal Clwt y Bont
neu Ddeiniolen y deuai. Roedd
yo athrawes ar 'Standard III'
~m flvnvddoedd, ~'r hvn oedd
yn sefyll yn y cof amdani ~edd. ~
'gaunucu' ncur mawr a Wl\)ba11
reidio ei moto beic.

Oes rhywrai 0 hen
ddisgyblion Ysgol Dolbadarn
yn cofio'r athrawes hon?
H~lAc;hau
Daeth y dosba.rthiadau yn
LlanruB i ben] a diolch i'r
pedWar aclod ar dd~g 1:1.fu DlOr
ftYddlon dros y mtS dlwetha[
hr ddiwcclcl y cyfarfocl olaf
cnlWrd rhgl ymholia.dau am
deuluoedd rhai o'r aelodau.
Roedd un a~lod yn chwilio am
wyboaaeth am deu~u~r
}4·!ll.'hwen, !le un Mill yn cel~lO
llculiad 1:»Cl1ralltt a'r cy~yllriad
rhvvn6 y tyddyn ac ardal Lla~n
Wen yn l~lanberis. f\ dyna bern
o;dd ~YQ-QQigwyddl"d)
oherwydd roedd merch
WilliQm Sioo} Pc::nrallt wedi

priodi Moru~ Wiliam, Y
Pachwen] a'u mc;b~<)n oedd
Wili!J.m Morll~ ~ l1uw Morus a
rannodd yr hen Jy yn neuac:lcl.a
chegin fachwen. Ond nld
dyna'r unig gyd-ddigwyddiad.
Yehydig ddyddii1u'n
ddiweddarach cefais alwad ffan
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Antur Waunfawr

'Y di, mae'n oer. Dwi'n
dweud wrthat ti. Dwi'n deud
wrthat ti. Mae bi'n oer,'
fyddai'r ateb. Chdi a chditha
oedd pawb ganddi.

Dylid son hefyd am y
Marconi a sefydlwyd ar ochr
Cefn Du yn 1912. Roedd
Marconi ei hun 0 dras
Gwyddelig ac Eidalaidd, a phan
laniodd yn Lloegr am y tro
cyntafbu i'r Saeson feddwl mai
ysbrwr ydoedd.

Bu'r Marconi yn orsaf
bwysig, yn wir y bwysicaf yn yr
ynysoedd hyn. Anfonwyd y
neges radio gyntaf 0 Gyrnru i
Awstralia yn 1918, ac anfonwyd
neges yn 01 gan Brif Weinidog
Awstralia, William Morris
Hughes, ei hun 0 dras Gymreig
ac wedi derbyn ei addysg yn
Llandudno.

Cyflogodd lawer 0 bobl tros
y blynyddoedd a bu'n effeithiol
hyd 1938 - flwyddyn ar 61
marw Marconi ei hun. Bu peth
dirywiad ar 6] hynny a chredaf
i glwb nos gael ei sefydlu yno
yn ddiweddarach.

Un 0 lwyddiannau mawr y
pen tref yw An tur Waunfawr a
sefydlwyd gan R. Gwynn
Davies. Mae hanes yr Antur
wedi ymddangos yn y
cyfryngau droeon ac yo
adnabyddus iawn bellach. Bu
gwaith diflino Gwynn Davies
dros y blynyddoedd er budd
mawr i'r ardal a'i phobl. Mae
pobl y Waun yn dal i roi o'u
hamser a'u hegni yn hael i
gymdeithas.

Er fod George Borrow wedi
cisgnflo Waunfawr yn ei lyfr
Gwyllt Walia (Wild Wales) fel y
pentref prydferthaf a welodd §'i
lygaid, anodd gwybod sut y
d!lerh i'r C!lsgllad. Nid yw'r
Walln, wedi'r cyfan ond rhyw
stribyn hir 0 bentref yn
ymestyn rhyw filltir ne,u lai.

H wyrach iddo edrych ar
Gefn Du 0 AlIt Coed Mawr neu
Alit Coed Mawr 0 Gefn Du.
Neu hwyrach ar Betws Garmon
o Allt y Bont. Yn sicr, roedd
popeth yn wabanol yr amser
honno a hwyrach fod rhyw sail
i farn Borrow.

lenorion, cyfansoddodd Owain
Gwyrfai ddwsinau, os nad
cannoedd, 0 englynion ac mae
eofeb iddo ym mynwent Betws
Garmon ac arni englyn o'i
waith ei hun:
Cael llonvdd mewn cell unig, yn fy nydd

Yw fy nef arbennig,
Byw yn dda heb neb yo ddig
Na noddi dim anlddig.

JAC WMFFRA BACH: Rhyw
gymeriad yn syth allan 0 un 0
nofelau Daniel Owen. Deuai i
lawr o'r Groeslon unwaith yr
wythnos, nos Wener neu nos
Sadwrn fel arfer, at Mr Oliver y
barbwr i dorri ei farf ac yr oedd
ganddo ddigon i'w ddweud. Yr
unig hanes rwyf yn ei gofio
amdano yw i ryw fforman neu
ben dyn ei orchymyn i s« me a
two foot rule'. 'Whal?'
gofynnodd Jack. Roedd hynny
yn ddigon i gael y sac, a dyna
ddigwyddod iddo. Fel mae
pethau wedi newid!

Ac mae pethau wedi newid -
er gwell neu er gwaeth.
Dechreuodd y newid yn raddol
yn y pum degau. Yn gyfochrog
bron roedd pobl capal a phobi
siop chips; pobl seiat a phobi y
cwt biliards; pobl eisteddfod a
phobl y Majestic a'r Guild Hall;
cynulleidfa cymanfa a
chynulleidfa'r bws ddeg 0
Gaernarfon, yn aml yn eanu yr
un emynau. Ac yo fwyfwy yn
dechrau dod yr un pobl.

Rhaid son am y Garreg Fawr
unwaith ero. Beth sy'n hynod
am y lle ydoedd y ddwy simdde
fawr a'r meini mawr 0 gylch y
drws. Unwaith erioed y bum
yno ac yn 1977 fe ddadfeiliwyd
y [9ggrreg wrrh garrea a'i anfon
i Sain Ffagan.

Unwaith befyd y bum yn
Llwyn Bedw - plasty byehan
hynafon arall. Roedd arfbais
Collwyn ap Tango - pwy
bynnag oedd hwnnw - ar y mur
uwchben y tan yn yr ben ran o'r
cy. Rwy'n cofio Miss Williams
yn byw yno - cymeriad arall
allan 0 un 0 nofelau Daniel
Owen. Cerddai a siaradai fel
dyn ac os y dywedai rhywun
wrrhi,

lMac'n dd160n oer, Mi.ss
WiIliUffi1>. '

Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol
Oerrig 0 bob math
argaol-

~---------I

Ffon: (01286)
572636 (dydd)
676285 (nos)

¥'Sgwar
Llanrug

D,~FYDD Dou TIRVRT: Vms.
hefyd y ganwyd Dafydd Ddu
Eryri (neu '0 Eryri' i fod yn
gywir). Ych)rdig sydd yn darlIen
ei waith bellach gan fod
chwaeth pobl wedi newid
cymaio£, er ei fod yn
(_ldylan~v9.dol ia'Wn 'In ei ddydd.
Mae earreg u\vchben drws ei
sartrefyn Alit y Ront.
O)Vt\IN GWYRf'i\li 0 ~Qn am

•iawn.
MA.\fWS: Cafodd yr enw ar 61
gwisgo sanau ei fam i fynd i'r
ysgol. Roedd y bachgen i fyny a
phob mathau 0 drieiau ac un o'i
hoff ddifyrrwch ydoedd dringo i
ben cocden gyda'r nos, yng
ngwaelod Allr y Boot yo amI,
yna disgwyl i ry\v unigolyn
anffodus fynd heibio cyn
gwneud y nadau mwyaf
dychrynllyd a tharfu ar
dywyllwch a distawrwydd.
Rhywbeth tebyg i aderyn go
fawr yn cael ei lindagu.
T. H. WILLIAMS: neu Tom
Garreg Fawr. Gallai ysgrifennu
barddoniaeth mor naturiol ac
anadlu bron. Ysgrifennodd
ddwsinau 0 benillion ar gyfer
bron pob achlysur a rhoddodd
yn hael 0'1 amser i'r gymuned.
Dyma enghraifft o'i waith:

Molawd)' Watl11fawr
Mi wnaf bwr 0 gan yn awr
I'r Ian Waunfawr a'i doniau.
Bu yrna gewri enwog gynt,
Daw gyda'r gwynt cu geiriau;
Mae swynion fyrdd 0 fewn y fro
Yn Liwnio gycld'r ldIll13U.

yn breuddwydio mai cf ydoedd
brenin Ynys Enlli. Mor
boblogaidd oedd y ddrama bon
fel y byddai'n cael llythyrau
wedi eu cyfeirio at 'Brenin
Enlli'.

Roedd wedi ennill yn y
genedlaethol hefyd ac yn
arbenigwr ar bob math au 0
bethau. Bu'n athro ysgol Sui ar
ddosbarth 0 fechgyn ifanc a
fyddai, wrth natur, yn llawn
myrraeth a drygioni, ond byth
yn nosbarth Wil Fon. Roedd yn
genedlaetholwr pybyr pan nad
oedd hynny yn boblogaidd

J.M.
JONES

A'I FEmION
GWAITH
CERRIG
B£.DDAU

Bu un 0 fechgyn. y W&un yn hel
atgofion.am y Waun.
Pob! y Waun
JOHN EVA~S: Fe'i ganwyd yn
Gwredog Uchaf yn 1770 a
glaniodd yn America yn 1792.
Mae'n rhyfedd na chlywsom
Miss Parry, athrawes yn ysgol y
Waun, a oedd yn hyddysg mewn
llawer pwnc, yn son amdano.

Y gred ydoedd fod John
Evans wedi darllen am rhyw
Gymro mewn ysbyry yn Efrog
Newydd yn siarad yn ei gwsg yn
ystod y nos, ac Indiad yn y
gwely nesaf yn gofyn iddo ai
dyna ei iaith, canys dyna oedd ei
iaith yntau befyd. Yn sicr nid
oes cred iddo ddod ar draws v•
llwyrb 0 Indiaid, 0 deulu'r
Padoucas, a ddaeth i gysylI tiad a
Madog ap Owain Gwynedd pan
laniodd ef yng Ngogledd
America yn 1170.

Gwnaeth gyfraniad mawr i
ddathlygu'r wlad trwy wneud
mapiau 0 St. Louise a New
Orleans ond bu farw o'r
dwymun yn 29 oed.
CANON:Idris wrth ei enw cyntaf
ond fel Canon yr oedd pawb yn
ei adnabod, 1\rwcinydd naruriot
eisteddfod a chyngerdd ac yn
cadw popeth yo rhedeg yo
hwyliog tan y diwedd, a hynny
yo aml tan ddau a Lhri o'r ztoch
y bore. Byddal corau yn rrafeil'io
milltiroedd igystadlu ac yn cael
mynediad am hanner pris a
Crulon yn cadw trefn ar bethsu
yn ei ffordd unigryw ei hun
erd" chwacth \4~ arnbell stori.
Rwy'n credu fod rhai yn mynd
i'r eisteddfod i glywed Canon yn
gymaint a'r cvsmdleuwvr,
WIL .fON: Arhro yn ysgol
Drynrcfllil llC yn dod 0 dculu
hynaws a dawnus. Roedd wed i
ysgrifennu amryw 0 ddramau ac
yn eu plith 'Brwyn ar Gomin'.
Roedd cael rnynd i'r festri iweld
y fath ddramau yr amser honno
yn gymaint 0 wledd i ni 3C Y
mn~ pobl b~ddiw yo ~ieil~l Q

edrych ar operau sehon.
Y~erifcnnodd "QnQQr~m~a~

ynddi rocdd gwr Cyrnanr Lodge

Waunfawr Trwy'r Oesoedd
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b groeso cartretol Cymre:g bob amser Aneuryn Jones aIr stalt

LLANBERIS Ffon: 870277

(01286) 870 870
(01286) 872 491
(07770) 265 976

Cwmni Annibynnol Lleol
Profiadol

Trefnwr Angladdau
Llanberis ae Ardal yr Eeo

TEPHEN

Ial Ond nid yr un ydyw!
Cywir: Y Timarcha tcncbrico~a, a'r
C';'wtUn Drwyn-Waedlyd yw han!
Nid yw m'n bedfan ac arat ydyw
ran symudiad. Bydd hon, o'i
chynhyrfu, yn arllwys gwaed o'i
chorff. Nid yw'r Chwilen Bwm yn
poeri gwacd. Fa un sydd iawn 0
ran enw rybed? A ydyw Eco'r
Wyddfa yn rynnu sylw aI wall sy'n
bodoli er:s cannocdd 0
flynyddoedd? Beth feddyliweh
chi?

CVSTADLEUAETHI I
CYI=Lt I tNNILL
£601

Y dasg: darlun, ffotograff neu
frodwaith yn addas ar syfer

Cerdyn Nadolig
GWyI Ffair Nant 2003.

Nid oes rhaid i'r lIun fod yn
'Nadolisaidd' - dim ond ei fod
yn dangos agwedd 0 Nant Peris

a'r a.-dal ayfaaos.
Oyddiad cau! Diwedd Mehefin

Flhif FfOni
Gwenda Roberts: 872177.

Iesgob Dafydd! mae angan i'r
darllenwyr fy nghynorthwyo'n
enbyd y mis hwn! Yr enw a roir
mewn Geiriaduron Cymraeg ar y
chwilen uchod yw Chwilen y Buim.
- Melolontha melolontha. Nid
oeddwn, yo fy niffyg gwybodaeth,
}"D gw'bod am ei bodolaeth hyd
nes i rni, ar ddarnwain, daro ar
gorff marw oedolyn un o'i
thylwyth ar oehr y dreif ger
Neuadd Glasgoed, drws nesa i'r
cae silwair, a hynny yn ystod yr ail
wsnos ym mis Mai llynedd. A
dyna fyod ali i drin y corff, a'i
ddaofon mewn blwch bvchan•

arbennig, sef Arch Bost arbennig
ar Arbenigwr Pryfetach.
Maddeued pobol glen y llythyrdy
yo Llaoru8 imi am y fath hyfdra!

Mymryn 0 ffeithiau am y
Chwilen dan sylw. Mae'n hedfan
o gwmpas wedi iddi dywyllu ym
misoedd Mai-Mchefin. Gwna
~n chwyrho. Perthyn liwiau
hynod brydfertb iddi - mae ei
phen a'i thoracs yn ddu bitsh a
blew llwydion yn ryfu ohonynt.
Mae gweddil! ci chorff yn union

I fel petae wedi1i losgi yn yr haul I
Mae larfa, sef un bycban y

chwilen, yn byw yn y pridd am

Gwyliwch allan am y
Chwilen hon y mis
hwn!

arn
Gvves

Gwynfa AODertS. y ParCh Alchardo Jones Molin-V-WiSI a Mr Gareth
Jones - Yr oruanvco am 8U
9wasanaeth Diolch hefyd i staff
Meddygra Llanberls a staff ward
Peris, Vsbyty (;ryri am ou sofal
tyner. Diolch hefyd i'r Bistro,
Llanboris ac i Mr Gwynfor Jones -
E.W. Pritchard am 9U tr9fniadau
trylwyr. Dlolch i bawb.
GYDYMDEIMLAD.
r;$+ynnwn oin C"!ydyrndoirnlad
dwyst1f fQI PQntrQf i Mrs AlicQ
eQ~rgll .JQnQ~ Q'r \Qylu wr QU
profedigaeth ddiweddar.

DYMUNA AIICQa'r plant - Mair.
Emyr a F\hiannQn a theulu'r
dlWQddar GWllym Sgargll Jonas.
ddatsan au 9warthfawros;ad IIwyr
am bob arwydd 0 gydymdelmlad a
chared;srwydd a ddansoswyd
Iddynt yn ystOd eu profedigaeth 0
golli gw, tad a thaid annwyl a
hoftus Diolch i'r t9ulu, ffrindiau a
vhymdQ9iQn Qm y vQreJiay, y
lIythyrau, y galwadau ffOnac am y
rhodd:on haol tUBS at ~eddy~a
LlanbQris (£;00).

DIOIOh rr f'aroh uohn f'rltoharO,
y Parch Trefor Lewis, y Parch

Camera yn ngofal John Pritchard, CllfYnydd, Llanberls. FrOn:872390

umos Jones, 6 Nant flynnon. fifon: (01286) 871820

Mi aeth yn 'dan poeth' rhwng
gWr a gwraig 0 ardal Llanrug
pan oeddynt ar eu ffordd i lawr
i Gaerdydd i weld )' gem
rhwng Cymru ac Azerbaijan.
Tua'r canolbarth,
sylweddolodd y wraig ei bod
wedi anghofio pacio crysau'r
gwr, Aeth )' gwr yn gandryll=- a
phan yn y stad honno fc dry i'r
Saesneg am ryw reS\\'ID. 'HOW
YN earth nes di lwyddo i
anghofio?'

'MAI'R ateb mor gilr a crys
tal,' atebodd y wraig. 'Pam na
fasat u wedi eu paclo nhw dy
hun?'

Oni bai fod samaritan
MYFYRgar ar et ffordd i lawr
y diwrnod canlynol mi fyddai'r
gwron wedi gorfod bodloni ar
un crys am benwythnos.

CRYS CROES TAN POETH
NOGD

NANT PERIS

Camera yo ngofal John Pritchard, Cilfynydd, Llanberis. Ffon: 872390

DYMUNA Margaret Ann Morris Mrs Nan Owen wnaeth y
a'r teulu ddiolch 0 galon i'w diolchiadau i'r Rheithor Vittoria a
theulu, ffrindiau a chymdogion Nelli gyda Mrs Hilda Williams yn
am bob arwydd 0 gydymdeimlad eilio. Terfynwyd drwy adrodd Y
a ddangoswyd iddynt yn eu Gras.
profedigaeth 0 golll Mam a Nain BORE COFFI. Cynhelir Bore
annwyl, sef Mrs Ella Morris, 4 Coffi yn Y Bistro, Llanberis ar
Bryn Teg, Llanberis. Diolch i ddydd Gwener, 2 Mal rhwng
bawb ym Meddygfa Llanberis, 10.30 a 12 o'r gloch. Yr elw tuag
Staff a Meddygon Ward Alaw, at Gronfa Ymchwil y Galon.
Ysbyty Gwynedd ac hefyd Ward
Cadnant, Ysbyty Bryn Sejont, a
phawb a fu mor garedig wrthi yn
ystod ei salwch. Ac i Mr Gwynfor
Jones a Mr Myrddin Pritchard,
Trefnwyr Angladdau a Mr Aneurin
Jones. Dolbadam am y lIuniaeth.
Bydd y rhoddion er cof yn mynd i
Ward Alaw, Ysbyty Gwynedd.
UNDEB Y MAMAU. Cyfarfu
aelodau y Gangen yn Eglwys
Sant Padarn bnawn dydd
Mawrth I 8 Ebrill am eu cyfarfod
misol.

Catwyd Gwasanaeth Garawys
wedi ei drefnu gan ein Curad, Y
Barch Vittorla Hancock a hi
arweiniodd ni drwy y Croeshoelio
a'r Atgyfodiad. Cymerodd ein
Rheithor, y Parch Philip Hughes,
y darlleniadau a'r myfyrdod.

Trafodwyd ychydig 0 fatarion
busnes i ddilyn a cheisiwyd eu
oatrvs.

Cafwyd lIuniaeth YS9afn wedi
eu danton gan Mrs Nellie Morris,
ac enutyoo y raffl oecc Mrs
Audrey Evans.

LLANBERIS_. - - ~~ --

Gwyneth ac Elfion Roberts, Swn-y-Gwynt. Flon: 870740
: .....

oddeuru tair neu bedair mlynedd.
Daw'r oedolyn i'r fei yn ystod yr
hydref ac yna mae'n dychwelyd
dan y pridd hyd fis Mai y
flwyddyn ganlynol. Yn ystod yr
adeg tanddaearol bydd y larfa'n
bwyta gwreiddiau planhigion,
gan achosi difrod. Ond bydd
brain, gwylanod, drudwenod a
thyrehod daear yn difa nifer
ohonynt. Mae'r oedolion, pan yn
hedfan 0 amgylch, yn fwyd i
ystlumod a thylluanod y nos.

Rwan ta, beth yw fy mhroblem
ynghylch y chwilen? Yn syml, yr
enw eywir ami!

Yr hyn a godais yn ei grynswth
o'r llyfryn gan W. Meredi th
Morris, sef A Glossary of the
Dementian Dialect (1910) t.327 yw
chwiLen lnmlzp - chwrli bunnp yn
Arfon, whilen y bomp yn Nyfed. Y
mae'r Pare hedig D. G. Williams
yn Cofnodion a Chyfansoddiadau
Buddugol Eisteddfod Genedlaethol
Llanelli, 1895 t.345 yn crybwyll
bod plant yn arfer dweud wrth y
chwilen - Poera dy uia'd (waed),
poera dy uia'd; neu "zi ladda' dy fa111
a dy dad. Byddent wedyn yn poeri
ar y chwilen, a hithau wedyn yo
poeri hylif'run ffunud a gwaed. A
dyma lun arall- y Cbwilen Bwm?



ORIEL,..
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CWM
~~CwmyGlo
Ff6n1Ffacs: (01286) 870882

GV\Tasanaeth Fframio
Lluniau 0 bob math
ar gael ar y salle
PriDiuu Rllc~ynl01

Arddan~o5fa 0 Itmiau
gwreiddiol gan
Al'tistiaid Llcol

Richard S. Humphreys

T.Rmoland Hughes Yll
fachgen bach.

ychydig eyn Nadolig 1937.
Cadarnhawyd, ar 61 sawl
prawf meddygol, fod
'multiple sclerosis' arno,
Dirywio yn raddol fu ei
hanes wcdyn gan ymneilltuo
i'r gongi. Ond o'r 'gongl' yma
y digwyddodd rhywbeth na
ell'ir ei ddisgrifio ond fel
SWyrth lenyddol.

Ae yntau'n gorfforol
ddiyrnadferrh ond yn
feddyliol effro, a thrwy
berswad ci wraig, fe
gychwynnodd y grifennu'r
nofelau. Pump ohonyn[! 0
Law i Law yn 1943; William
Jon2S yn 1944; Yr OgD! yn
1945; Chwalfa yn 1946 a Y
C)'chw)'n yn 1947. G91wodd
Yr Athro Bobl Jones hwy 'y
pum pwdln Dolig', gan
iooynl ymddangos ychydlg
cyn y N9dollg bob h1wyddyn.
Ond yn eironig Y CYChWYTl
fyddai'r diwedd hcfyd. Bu

•

r yr ail ar bymtheg 0 Ebrill 1903 y
anwyd un 0 nofelwyr amlycaf ein

cenedl - T. Rowland Hughes. Dathlwyd y
canmlwyddiant gyda rhaglen swmpus ar
Radio Cymru ddydd Gwener y Groglith a
nos Sui y Pasg.

Wavell
Robens

CIGYDD
London House
llANRUG

Ffon: (01286) 673574
PEN CIGYDD Y FRO
YrtJ.JynlIeol mwyaf blasus

gelsis cartref
Ciaoedd parod i'w bwyta

Archebion ar gyfer y rhewgist
MYNNWCH Y GORAU
DEWCH ATOM NI!

Nghymdeithas Dafydd ap
Gwilym fe gyfarfu ae Eirene
Williams 0 Gwm Ogwr. Bu'r
cyfarfod yn ffrwythlon a'r
hartneriaeth yn barhaol.
Priodwyd hwy yn 1933 yng
Nghwm Ogwr gan Y Parch
A. J, George.

Symudodd y ddau ar 61
gorffen eu ewrs yn
Rhydyehen a derbyniodd
Rowland swydd darlithydd
yng ngholeg yr ail gynnig yn
Harlech. Er fod y ddau wcdi
gwirioni a bywyd y coleg a'r
ardal daeth iddynt awydd
svmud eto. I Lundain y tro
hwn. Derbvniodd swydd
VVarden y ~ary VVard
Settlement yn y hrif ddinas.
Rocdd y swydd hon wrth
fodd calon y ddau gan eu bod
yng nghanol gweithgareddau
celfyddydol a diwyllianol
Prydeinig. Ond buan y trodd
y lIe yn hunlle. Gweinyddwr
ydoedd 9. chan fod dros dair
mil 0 fyfyrwyr yn mynychu'r
llc - dacth y gwaith yn drwm
ac ni chai amser iysgrifennu.
Casfti Eirene y lIe,

Ar 01 blwyddyn
dychwelodd y dd9U i
G~erdydd 9. derbyniodd
Rowl9.nd ~wydd yn y B.B.C.
Bu'r gwaith hwn yn bleser
llwyr iddo. Apwyntiwyd ef
yn gynh yrch yOd rh~gIenni
nodwedd !l drama.

GweJ\vyd arw~rddion cynlaf
ei afiechyd eynam~cro1

CANMLWYDDIANT
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WAUNFAWR
.ry Rhydd • Bwyd Cartref· Prydau Plant

• YGtaf,lllJeUIU • CiniO oyClCl ~ulTraCidOCIiaCiol
• CQrddori~QthJiyw • Cwrw Go lawn

Ffon~65021 8

Dyna'r Pasg drosodd unwaith eto
a'r garddwyr yn torchi eu llewys.
Y dynion yn plannu tatws er
mwyn cael tatws newydd ond
bydd Ilawer yn rnynd uli yo
gynharach er mwyn cael bod 0
flaen pawb arall yn cael pryd 0
datws newydd.

Amdani rwan er mwyn cael
mwynbau mis Mai. Mae'r cwpled
yma gen i fel tiwn gron bob
bIwyddyn:
Mynnwn pe'r nef a'i mynnai
Mai'r deuddeng mis fai mis Mai.

Mae mis Mawrth eleni wedi Ganwyd T. Rowland Hughes
bod yn eithriadol 0 gynnes a yn 20, Stryd Goodman
ffafriol i fynd ati yn gynharach, Llanberis, ond symudodd y
ond fel y ffermwyr sy'n dweud teulu i Angorfa, Stryd y
fod eisau gLawgan na fydd dim Ffynnon. Hwn fu cartref
yn tyfu, felly hefyd y gard dwyr. William a Mary Hughes,
Ond mae un peth yn dda, does E or .
dim eisiau torri'r lawnt mor aml. uronwy a romi am

Ond mae'n brafcofio'r Pasg yn flynyddoedd. Hwn oedd tY
y dau ddegau, rhywbeth yn debyg John Davies yn y nofel 0
ond fod yna Iwy 0 arddio a chael Law i Law. Bachgen swil ae
bwyd o'r ardd yn hytrach na'r eiddil yr olwg ydoedd yn
bwydydd parod a geir heddiw, ystod ei ddyddiau cynnar.

Beth aral! a fyddem yn wneud Nid oedd ynddo ddawn
dros yr Wyl ar wahan i groesawu addysgol arbennig ychwaith,
teuluoedd adref? Dvdd Gwener Yond me amser cafodd ei
Grogllth byddai cyngerdd wn.. .
cysegredig yng Nghapel ddylanwadu gan ei Welnldog
Tanvcoed. Beth meddech chi I Y Parch. A. J. George; R. E.
oedd yn wahanol? Cvnzerdd 0 Jones (Cyngar) a Robert
fawl, adroddwyr 0 fri a chaneuon Morris] a dd)rsgai Saesneg
sylwc.ddol, ~im canu pop fel syd~ iddo yn Ysgol Brynrefail, 0
hed~w. Diwrnod ~re[yddol., 1 Ysgol Brynrefail aeth i Coleg
gofio ~ croeshoeliad ydi r y Brifysgol Bangor. Yno y
Groglith. d bi dd i c d t.,..t.'Yna'r SuI byddai cyfarfodydd at ygo. 1 1,0 yn ryrynwr
prcgcthu Yl1y capcll. Thir prCbCW acadcmaJdd 0 r r~dd Haena!
a dall bregeth,vr 9. chyrnundcb. nc nr ddachrsu el flwyddyn

Yna. dydd Llun byddai cyfle i olaf yn y coleg cafodd ei ethol
ymlacio tl mwynhau tin hunain, vn I...lywydd y Myfyrwyr.

V ct;.ddordc~,mwyaf i X:'li oedd Tipyn 0 gamp i hogyn bach
caeI m~od 1 r dre I... weld trw,l Q Lanbsrie.
pcc£fO~mlQdQu, 0 ddramau ~un Aeth i Abcruar fel athro
owu1n1'r Dd1'~1~Co~llyu yr 11\;0 •
bahliwn ma\vr ers talwm. Cymraeg a Saesneg - ond nld
Cwyn-foc QcJJ CynhYTChydd y oedd dysgu pignt wrth fodd
cwmni. Dgerh yn un 0 hrif I ei g-alull. Yno y derbyniodd
fcirniaid yr TIii)[cddfod Y:lgulul'iaeUl i fac~ ymchwil
C~n~dl~~LhQl, ~. nQ ~h"wi)"i I VOl! Nghuleg yr Iesu
cr;ocd fynd ; Col~o Drama. ) R.hyctYChen. Oherwydd
Cofinf dd!ltl herffornund, ttn yn y ~IIObydllidLlll Y myfynvvr yn
nrvnhawn ac I1n arll11 vn ~
h~yrach. Y ddrama fawr agOnal y faD honno fc drodd yn
~ oedd 'neddllu'r Protl'wyd~' 6an erbyn y lie gan awcllu ~m
W. J- Oruffy(ld. A d:vna fv Mh~sJl ~acl dod yn 61iGymru. Ond
iyn 192 ? tra mewn cyfarfod yng

"-

GWRAIGYTY
YNYRARDD



A. hyn 0 bryd, mne'r tim
wrthi'n ceisio datrvs smrywiol
netnau ar gytcr y gyfrcs
newydd. Hefyd maent yn
zobetrtuo clvwed zan
\vranua\vyr Radio Cymru am
unrhyw broblem neu sam
maent Yl1 eu dioudef er mwyn
eu helpu.

Al!\yn ni eich belpu?
Cysylltwch ani ar unwaith! Os
oe~ unrhyw un yn chwarae'n
[rwnt, mynnwch chi Cllwarae
Teg.

Os ydych chi yn crefu
chwarae teg, allfonwch e-bost
at chw9raetegCq bbc.couk neu
ffonio'r p~iriant ateb 24 awr ar

02920 )76666.
Mae croeso i chi yssrifennu

atom hefyd. Ein cyfeiriad yw:
Chwarae 'reg, Radio Cymru,
BBC, Llandaf, Cacrdydd, CPS
2YQ.

B-ws ~~ sedd ar oael ar Byfer rob
maUt 0 ll)~i1'r~;f~t- nOQw~ithiau
lIJJTI, pJfl'ion, tripiau ae ali.
Gwasanaeth personol a thelerau
rhesytnol Ban (01248) 361044

BWS BACH AR LOG

Ydych ~11i w~Qi cael yt\m?
Ydych Chi am gyngor neu
eisiau cwyno? Dyma'r cytle!

Mac'r bedwaredd gyfre:; o'r
T'h~gI~t\ boblOIl9.1dd 'Cnuarae
reg' yn ei hoI ar B13C Railio
G)'mru a, mii~tr '1m yn c;i 1c yn
barod iweirhio ar eich Ihan.

Mae'r 8yfres] sydd yn
ymladd achos y defnyddiwr,
yn purhau ieYmryJ achosion °
annheg\vch a thwyll a'u
hymladd dros y defnyddiwr ac
mae'r gy{res ncsaf yn gobeithio
gweld mwy 0 lwyddiannau.

Yn y~tQd y gyfres
ddiweth!lt: llwyddodd y tim i
llClpu llawcr iilwn 0 bobl, Siiln
g~rnnwy~cgel oerRell newydd i
i':lnnil Williilll~ ~ \hlecleu
newydd i Caroll Hughes.
Llwyddiant aral1 oedd mcdru
arbcd CtlI1IIOedd 0 bunnau ym
mil trydan aelodau capel yn Y
Bala.

Chwarae Teg iBawb
DATGANIAD I'R WASG

Cor Waunfawr

Clive James, Hafan, Bryn Gwna.
Ffon: (01286) 679501 (gwaith). 6n438 (cartref)

DylanNl!JiJ

Oafydd Iwan

Noson 0 Adloniant

ENS RHIWLASD. P.0

Norman Wisdom}

11 Mai: 11.00 Ysgol SuI.
18 Mai: 10.00 Gwasanaeth

Teuluol a phaned
wedyn, efo Dafydd Iwan;

25 Mai: Dim gwasanaethau.
1 Meh: Dim gwasanaeth.
8 Meh: 11.00 Ysgol Sui:

2.00 Parch Harri Parri.
CLWB Y MERCHED.
Croesawodd Marian Huws.
Cadeirydd y Clwb, y niter helaeth
o aelodau a ddaeth ynghyd fis
Mawrth i fwynhau noson artistig
yng nghwmni Mrs June Baghn 0
Dretor. Dangosodd ei dawn
arbennig ar sut i drefnu blodau
a'r thema a ddewisodd oedd
Mother's Day, SprIng IS in the Air,
Easter Bonnet a The Old Rugged
Cross. Cafodd y blodau eu
cynruq ar raffl ac enillwyd hwy
gan Mair Jones. Jill Thomas, Nan
Huws-Roberts, Dorris
Mulhenfeld. Letty Williams, Betty
Roberts a Norma Evans.

Diolchodd Dilys Griffiths yn
gynnes i Mrs Baglin am noson
mor ddiddorol. Helen Jones a
Oilys Griffiths oedd yn gyfrifol am
v te a'r bisgedi.

~ydd oyfartod mis ~brlll yn
cael ei gynnal ar ffurl Dawns
Llinell. croeeo i hen aelodtll.l ac
aelodau nowydd yn ogystaJ a.
nnnoisu.
N090N 0 ADLONIANT. M~nt~r
ovnrar Pwyllgor Codi Arian
CanolEan y Capel am olani oadd
trcrnu noson 0 arnoruant Ileal yng
rvonenouan y Gapel, Daeth
oynl,.l"~'dfa lu i'r noson a chafwyd
gwladd 0 adloruant gan Gar
Waunfawr, uaivoo Iwan, Norman
Wi~dQm, Oylan a Neil, Gwyn
Wr11l9m~ tuwsn Gruffydd a
Ahian Roberts.

Fgl caruvruao ou elw 0 £500 ar
9yfer talu'r dyledion sydd
gQnnym Diolch i bawb am eu
cytrenladeu unigol. (G~vol"ry ""nla,,)

MARWOLAETH. Ar 22 Mawrth
bu farw Mair Roberts, 4 Caeathro
Bach yn 81 oec. Roedd hi'n un 0
deulu'r 'Post'. Cydymdeimlwn a'i
dwy chwaer a'r teulu i gyd.
BEDYDDIO, Unwaith eto,
bedyddiwyd tri 0 blant Caeathro
yn yr un gwasanaeth, Ar ddydd
SuI. 6 Ebrill cynhaliodd y Parch
Marcus Robinson y gwasanaeth i
gape I lIawn. Y plant oedd
Shannon Mai (merch i Sharon a
Jason) a Katie Ann a Ceris Hat
(merched i Jayne a Tim).
TYNFA MISOL. Yr enillwyr ar
gyfer mis Ebrill oedd:
£40: (93) Rosie Lloyd, 2
Caeathro Bach; £25: (85) Owie
Williams, 19 Tai Glangwna; £15:
(100) Willy Anderson, Tafarn
Bryn Gwna; £5: (71) Clive
James, Hafan.
GENEDIGAETHAU. Croeso i
Eleri, a anwyd i Gareth a Jan
Jones, T9 Gwyn ar 17 Ebrill,
chwaer i Lowri.
HELFA WYAU PASG. Diolch i
Llyr Roberts roedd yr Helfa Wyau
Fasg ar gyfer plant y~gol
synradd nQU iau yng ngardd
Fenrho:5 eteru, gyda nurueein
ysgafn wedyn, Trwy sefno9aeth
nao-cnwaraewvr y Tynta MIBOI
bu'n b9~i~ prynl.l wyau i 55 0

hl9ntl
CYNGOA CYMUNED.
Cynhaliwyd ovtartoo 0 Gyngor
Gymuntid y WQunfovvr farnee ',,1,.11
17 l;b "iII y~ V Ganolf(:ln.
WgunfQwr. ~OQdd y Cynghorwyr
Glive uernee e vera Aobert~ yn
bresennol.

Unwaith sto nid osoc Cyngor
Gwynedd weol gweithrodu far
unrhyw un 0'1' Matorion or~ml~
Mawrth. Aoedd siom fawr ynglyn
as ~gwodd Ad,.~" Gynllllnio
Cyng9r Gwynedd tuag at
sa~i~Mdfform ~bwyd,mvnoota
nowvou, oau dwnnel ooll. tanc
OyY r, panoli hQul t;\ ~9nQr~dur
gwyn! ar safle ho~ y~bytyPon y
com. ~oQdd swvnoooron v
Gyngor weal onruetau'r CQi~ cyn
l'r Cyngor Cymuned ei drafod. Y
prif bryder oedd yr amod I hQldlO
aorfoO gWQlIg mvnornao or
"';05.5 or looliad poryglu\1 y t~
mewn j ddwy flynadd ar 01
cwblhau. Hervo bydd y Cyngor
CyMU~Ad yt-\ ~WYP'\o'" ~wvcfdOaOI
I 5wyddog Monltro Gyngor
~wyn~dd.
GWA5ANAETHAU'A CAP~L.,
Bydd Y gwaSanaethau canlynol
dros y mis nesa/:
.4 Ma:: ~0.00 Parch John J-Iuw

Hughes.
11.00 Vsgol SuI.
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M"i S; CQr u. Dawnswyr
Rygarug yn cymryd
rhSln yllS N5wyl Fai
Antur Waunfawr 0
1.00 o'r gloch ymlaen;

Mai 7; TNT yn Vsgol
Gynradd Llanrug ::lm
7 u'r gloch, mynedigd
£2;

Mai 14; Bingo yn Ysgol
Gymuned
Penisarwaun am 6.30
o'r 510ch;

Mai 15: Dawn~wyr Deiniolen
a Disgo yo Ysgol
Gwaun Gynfi am 7.00
o'r gloch

\Mai Zl; Cyf"rfoo Blynyddol
Agored a fideo
Digon Teg! am 7.00
o'r gloch YJl Y~gol
Gynradd Llanrug~

Mai 22; Fidco Digon Tcg! yo
Nhy Elidir, Deiniolen
am 6.30 o'r gloch.

Rygarugasorws yn yr
ymarfer pel-droed

Nos Lun oer oedd hi ac roedd
Iwan yn dysgu pel-droed i
flwyddyn tri ac yn gwneud
iddynt redeg 0 un ochor i'r cae
i'r llall ar gae pob rywydd Ysgol
Brynrefail. Roedd y plant
wrthi'n rhedeg yn y canol pan
neidiodd Rygarugasorws imewn
i'r cae dros y ffens. 'Hei, beth
wyt ti'n dda yma yr hen fwystfil
herllyd hyll?' gofynnodd Rhodri
Gruffudd yn ddewr. Baglodd
Dyfan dros y bel gan ei fod wedi
dychryn cymain t. Gwaeddodd
Ffion Erin, 'Bobol y Bala bach!'
Rhedodd Ynel Len adre-f.Roedd
y plant i gyd wedi dychryn yn
arw, a phawb yn swatio yn un
criw gyda'i gilydd yng nghornel
y cae. Gwaeddodd Iwan,
'Peidiwch a chynhyrfu blantos,
mi rydw i yn FWY na fo.' Ac
yna, gan droi at Rygarugasorws
meddai, 'Be wyt ti'n da yo em
ymarfer pel-droed ni Rygaruga?'
'Meddwl roeddwn i,' atebodd
Kygarugasorws. 'y byddwn yn
cael y plant sal am chwarae pel
droed i swper gan fy mod i ar,.
lwgu.' 'PLhNT SAL AM
CIIWARA£ Pi;:L DROED?!'
maddai Iwsn mewn braw a
syndod, 'ond docs dim plant yn
chwarClc pel-dro~d sal ym
mlwyddyn TRI! Mae'r rbain yo
w~ll n!l Beck9m, Giggs a
Michael Owen hcfo'i gilydd!
Maen nhw wedi ehwalu holl
dimau'r ardal yo raes!'
'IIWR£!!!' gwaeddodd y plant i
gyd, a ch9.D eu hod wedi gwneud
cymaint 0 S\Vll, neidiodd
Rygarugasorw15 yn 61 dros y ffcns
mewn braw, a'i baglu hi am adref
i'r llyn, Wedi Borffen ym:ll'f~r ~u
sgiliau pel-droed i gyd, aeth
ItV9n n'r plan( i gyd adref hefyd.
i ddweud yr hanes cyffrous am
)'mweli.ad Rygarugasorws g'r
ymarfer!

I Digwyddiadau Rygarug

Rygarugasorws
Gan fod Anti Haf wedi bod
braidd yn fler ac wedi methu da1
yr Eco cyn iddo fynd i'w wely y
mis diwethaf, dyrna ddwy stori
am Rygarugasorws, y deinosor
sy'n 11echu tua chastell Bryn
Bras, i chi y mis hwn.
Mwynhewch!

Rygarugasorws am
ymuno a Chor Eryri!

o na! Mae Rygarugasorws wedi
dod yn 61 am yr eildro y
flwyddyn hon i bentref bach
Llanrug. Fe'i gwelwyd yn camu
allan o'r llyn wrth oehr Castell
Brvn Bras. 0 diar! Mae 0 ar ei-fIordd iGapel y Rhos. Yn 61 pob
son mae 0 ar lwgu. Mae am fynd
i chwilio am damaid blasus i'w
fwyta \ n ymarfer 'Cor Eryri'
Ann Sian yng Nghapel y Rhos.
l\.1ae'n gwthio i mewn drwy
ddrv..'s )' festri. Sgrechiodd Anti
Sian dros }' lle a gwaeddodd,
'Mawredd mawr! Deinosor
byw!' Llcwygodd Anri Awcn,
Cuddiodd Anu Haf tu 61 i'r
biano. Rhedodd Anti Mannon
nerth ei thraed 1 chwilio am
help. Chwilote am gumorlon
OWacl i swpet oedd
Ryg!lru{I!l!;!orws. 'Arnoswcn
funud Rygarugi4' mcddai Anti
Bian~(doei) dim C~11torionswael
yn ein cor ni.l' l)echreuodd y
cor g!lDU 'Cwrw Da'. Gwnaeth
Rygaru~asonvs ci orau glas i
ganu lCwrw Da' ond yr unlg
beth a ddaeth allan o'i geg oedd
'0 da da dg'!! 'Does dim Ue i
ddeinosor sy'n merhu canu yn
tin cur ni~·mcddai Anti Sian,
lfclly ffwrdd a chdil' Aeth y
Deinosor llwglyd yn 61 am y
east~ll_ Suddodd 1mewn i'r llyn
a't [01 yn Wgg.

-
NghYI~hfan Alit Ddu yn myna
ymlaen yn hwylu~,

Bwriadir gwnQUd trgfnladau j
gasglu ar gyfer Nyrsus Macmillan
yn y cyfarfod nesaf. Diolchwyd i
John a Rose Cantrell am
ddarparu'r ta ac am y raftl a
enillwyd gan Katie LI. Hughes a
Kathlaan Davies.
In y cyforfod or 10 Ebrill daeth

Mr Phil Wat~on, Swyddog
Cymonn iGleifion I amlinellu rhan
y swasanaeth m~wn cynnig
cymortl1, nid yn unlg i gleifion ond
hefyd j'w teuluOedd a'u gOfalwyr.
Er~ dechrau'r gwasanaeth
rhoddY'f)'d cymorth i 94 0 ~Iwadau
a dderbyniwyd a'r galwadau
nynny'n Ood yn bennaf oddi vvrth
yr henoed, er bod y 9wasana~th
wedl el fwriadu ar gyte;r pob oed
yn y 9ymdaitha~. ~hoddwyd sylw
gan Mr Wat50n i niter 0
brobl~mau a laisiwyd gan y
gwrandawyr. Diolchwyd iddo gan
Jonn Cantrell

Rhoddwyd y te gan Morfudd I
Jones a Nvllie W, Jone~, Enillwyr
y rani OQddMargaret faulk@ner a
John ~rennan.

GafWyd manylion am rtlglenni'r
wythnosau sydd I ddod a bu
trafodaeth ar y gwasanaeth
bwsiau yn Ninorwig.

galwadau ffon a dderbyniais.
Vn y~tod y flwyddyn olaf bu l'r

mudiad dro~9lwyddo ~40,000 j'r
Y~byty. Swm anrnya@ddus lawn,
Oiol~h yn lawr : bawb am au
cnrQdigrwvdd a gobeithio y caf
north ,,~ i~Qhyd : gar:o ymlaen
hSTo'rowaith.
CLW9 o~wla. John Cantrall
oadd yn diddanu yr aelodau yn y
Clwb ar 27 Mawrth. Bu'n dango~
lI~nlau 0 fynyddoadd Aw~trla a
90glQdd yr Eidal. IIQmae et ei hun
yn ymwelydd cy~onJ ~ rhoddodd
Inn; bQth 0 tlanes y wlad.
DiolQhwyd iddo san r:lay gower.
Cytlwynwyd telsen ar gyrer pen
blwydd Res !=aulkener yn BOoed
ond nld oeOd yno gan ei fod yn
cwyno. Un arall OQddyn abSAnnol
i dQ~'hl~ oi ben-blwydd oedd
Terry Taylor.

D~wl~wyd J~hn CantrQII. Tgrry
Taylor, Margaret ~aulkener a
MOrruOdJone\) IgynrychioJj'r clwb
yng Ngnwis 'Age Concern'
Qwynedd a Mon.

Mae'r darpariadau ar gyfer
codi cofeb i'r chwarelwyr yng

ADRE~ O'R YSBYTY. Yr WVf yn
sicr eln bod lei ardal yn falch 0

ddeall fod Mr Reginald Faulkener,
~ron Oirion w~dj ~~ttl d~d ~drgf 0
ISbyty Gwynedd ar 01 c16rbyn
-tr;nlae~h. Coboilhio Gi fod yn
OW@II~0 ddydd I ddydO ao y onwn
e: weld allan yn reit fuan. ~~fyd
lIongylarohiadtlu Idao eIlrQQii\1hll.l
vi b(Jn-blvvydd yn eo o~d,
DIOLC~. Cgrwn ddlolCh 0 galan I
swydoogion Ymddiriedolaeth
YQl;;>yty Qwynedd, a hofyd i
swydOaolOn Gwasanaeth
Ow:rtoddol y Merchad aM i mi
Oderbyn medal hordd i ddQthlu
uaain mlyn~dd 0 wa.~an9~th i'r
mudlad. G(Jfai~ andro~ 0 fr~w ~r
no~ Fawrth, 2~cnwsfror pan fu
imi gg9r&,1yn y fedal, so.n nad
o@ddwn yn gvvybOd dim am y
peth Yr wyf yn ei deimlo yn
anhrydodd 0'1" mwyal.

Dloloh i GaaoiryQQ yr
YmddirlQdOlagtn am 81 @iriau
earod:g. geiriau nad ~'n~no~f
byth ac hetyd am y fasged fawr 0
flodau a dderbyniais. Diolch l'm
ffrindiau am y Ilu cardiau a'r
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MI;~ Murl;n 1J9n~~,Mlnallt, 7 aro ~Ild:r,elnorw:s. f!fon! O'O~g2

noson Hybu Cig Cymru
Llongyfarchwyd y Llywydd, Beti
Owen, gan yr Y~9rifennydd, ar ddod
yn Naln i Eleri Cernyw, merch fach
Mainir.
Y gwr gwadd oedd y Parchedig
Gareth Maelor a'i destun oedd
'Pinocio'. Wrth gychwyn ei sgwrs
dyfynodd lmetlau o'r Hogyn Pren
gan l. D. Hooson, ac yna aeth i son
am ddyddiau ei blentyndod yn
Stiniog. Cafwyd hanes nifer 0 bobl
gyffredin ganddo. pob un yn
wahanol, a phob un wedi gwneud
bywyd, dros gyfnod 0 amser. yn
ddiddorol - pobl fel Pinocio, yn
wahanol.

Diolchwyd iddo ar ran y Gangen
gan Anita Owen, ac enillydd y raffl
oedd Glenys Griffith. Yng
Nglynllifon y bydd Y cyfarfod y mis
nesaf a phawb i gyfarlod yn y Maes
Pareto am 7.30.
CLWB 100 Y NEUADD. Enlllwyr
lonawr oedd Rhian Hughes, Erddig:
£50, Margaret Hughes 6 Bro Rhos:
£25: Medwen Green, Corra Linn:
£10.
Aelodau Iwcus mis Chwefror oedd
~van Owen, Wern Las' £50; Helen
Morris, 29 Bro ~9Iwys: ~5;Collwyn
WilliamS, 4 Tan y Gae: f10.
Enlllwyr mis Mawrth oedd Mrs E. J.
Jones. 7 V Ddol~ £50: Mrg snsna
nooorte. Tan y euertn. £~Sj Mre K.
l-tuShos, Coed Qoly,,",Lodo~t £10.
ac gnlllwyr Ebrlll oeoo: Mrs Ann
Gtuhtrolderl ~1 y Od~l: QSO;
Gwyndaf a Sandra Jonas. Ty Gwyn.
[Z5. JOhn Owen, Gofn Oynrig; £10,
O,olch : bawb am eu cefno9a~th_
DYMUNIAOAU GORAU I Mr
Goronwy Jonl:iiJ. Tan y C~Q sydd
wedi bod yn waal yn Ysbyty
Gwynedd. Oymunladau gorau am
Y'follhadbl.lQniddQ,
QWQWlQ QUL VNG NG~OLEG Y
BALA RIJwyth 0 aelodau YSQOISui
v Cysegr yn bwrw'r Sui yng Ngholeg
y ~ala rhwna Qg a QQ [;bfill. CAlr yr
na.ngf!yn rnlfyn ng~at yr f::co.

Er cot am y diweddar Jac Foulkes
a hunodd Sadwm y Pasg 2003
Llond eglwys, fab Llandagla,
Yn gytun, i ddwyn dyn da
I gymod a'i wir gymar
Y ddau'n gu, y deuddyn gwar.
Er colyn aelwyd unig,
Yn ei Dduw, ni ddaliai ddig.
O'r Rafn, drwy fyd yr ofnau
Yn ddl-sMr bu'r gwr yn gwau.
Yn gynnar, cofiai gyni,
Ond iddo to, bro mewn bri.
Caed nerth 0 barchu gwerthoedd,
Yno'r gwir a'i roi ar goedd
Yn brawf, drwy y dyddlau brau
Fe gariodd got y gwreiddiau.
Yn el d~, brenin 0 dad,
Di-guro led ei gariad,
Trwy ellan, bu'n trot ei law
A'i hestyn mewn ffordd ddistaw.
Yn ei rot, Ai hwn ar red,
Comiwnydd mewn cymuned.
Yn y gwalth, ymdrechai'r gwas
A'i harddel gydag urddas.
I'n hardal; daeth yr alwad
Ar tis gwyl, i faes y gad.
Galw wnaeth un gaeth Igur.
Un distaw yn ei dostur.
1'nur eto daw'r hlraeth
Am hen ffrind, ae am un ffraeth.

R.L,J,
DIOLOH. Dyrnuna Mary Evan~,
Gwyn i;ryri ddloleh vn oynnas lawn
I bawD am y gyml.lni~9~u da, y
~d'~i~ua'r bIOdQU,v g~lwadau ffOn
er ymwelladau rn y\)tOQ ~i
lI~wdnn:aelh dd;wQddar.
CYDYMOEIMLO_ novoo Qaawrn.
1a Eon" yn Y~byty Gwynedd bu
f~rw M~J~~k ~oulkgQ. T9n y CaQ.
Estynnlr POb Gydymdeimlad d'r
teulu yn eu profediga~th.
ME~C~ED Y WAWR. Yn dllyn
canu Can y Mudiad, croesawyd
pawb ; 9yfarfod MI~ [;brlll g9n y
UYWYdd.B@[i Owen. d dlOlchodd i'r
douduliY Clvlog " flol'n vynrych:oH'r
Cans on yn y Cwj~ COl"\odlQAthol
yl"\o Nowi'\~ty'r VictOria. Ogrbyniwyd
gwahoddind Oungan Llanrl.lQ I
yml.lnQ A nhw y m:s nosaf l'YI~wn

r- .-. -

BETHEL
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Geralnt Elis, Cilgeran. Ffon: (01248) 670726
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DRYSAU PATIO . II
[ PORCHES I
BVRDDAU FFASIA I

I = CLADIO I
I CON:lERFATEnlsj

BLYNYDDOEDD 0 BAOFtAD YN Y MAES

neu
W.G. Roberts (Wil Korea)

676741

)

DRVSAU I

GARTH ISAF,LLANRUG
(01286) 650764 I FFENESTAI

[

CWVN JONES

FFENESTRI ERYRI

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

GLANHAU CARPEDI GYDA STIMVAK

Ar Gau

9-5 pm Sadwrn
9-7 pm

Ar Agor

SuI a M~rchGr
Ffon/Ffacs: (01296) 650291

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI

WAUNFAWR

r Reuland ll~.g},esv» Llywydd y Myfyrwyr, Coug y Brtfysgol) Ba11gor,
1925-1926.

LLANRUG Ffan: 01286 675175
QWYI.II\\I GAnTAmf! A TWIlAlVlon
Cvvn'\",i tAuluol avtJaa 20 nuvnsuo 0 orortsu 0

redeg Pecynnau Gwyliau oll-gynhvvysol

~ nflmfa ~Lumbens, Jl)Jda Seian. Gupcl.v Bcdvddwyr. wrrl~~idalce«.
farw ar 24 Hydref 1949 ac dcialogau gan Maureen Rhys
yntau ond yn chwech a a John Ogwen a bu Dr. John
deugain oed. Rhoddwyd ef i Rowland::; yn pwyso a rnesur
orffwys yrn rnynwent cyfraniad mawr T. Rowland
Cathays Caerdydd. Hughes i lenyddiacth ein

Derbyniwyd cyfraniadau ccncdl.
gan sawl un o'r fro yn y Roedd tri gWr yn flaenllaw
rh!lgl~n dsvrnged, gan vn y cvnhvrchiad: Emlyn
gynnWYR Mr. Llew Hughes, Davies, cvfarwvddwr C\vrnni
CWID y Glo gynr a Mr:;, Dily\> 'Icledu Elidir a chyn
Baylis a gohai'r bardd a'r ddisgybl yn Ysgol
lIenor. Cafwyd brnslun 0 Brynrefail; Gwyndaf
Lsnnerts ar dcccnrau'r Ruberts, l1r Lee', ).
ganrif ddiwcthuf bun Dr cynhyrchydd, ~idad )'ntau
Dafydd Roberts) Ceidwad yr yn gyn ddisgybl o'r un ysgol
Amau~ddfg T.ecn: vn y 9C Arwet Junes, Iluniwr y
Gilfach Dddu. Canodd plant sgript a'r cyilwynydd, yntau
yt)J;ol Dolbadaru iLlan y hefyd yn B~'n ddisgybl 0

Dwr'. Csfwvd darlleniadau a Yszol Brvnrefatl.

GENI T. ROWLAND HUGHES
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Ffon: (01286) 870202
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TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU

• Danfon am ddim i hftll
ardal Bro'r Eea

• Pob math 0 ddodrefn 11
• Cegin, 'staf@11fyw, IloHt
• Prisiau cystadleuol

DODREFN PERKINS
(Sofle'r hen N@lson)

CAERNARFON
~ ..

(01286) 676 040Ffon:

Penderfynwyd gyrru llythyr
at yr Heddlu i ofyn iddynt
ddod i'r pentref i geisio dal y
rhai sy'n gor-yrru yn hytrach
na chylchu'r pentref wedi
hanner nos pan mae'r ffordd
yn dawel.

• Dywedodd y Cynghorydd
Fred Owen fod twmpath go
fawr 0 sbwriel yn ymgasgiu
ger Ty Newydd, Clegir,
Penderfynwyd hysbysu
Cyngor Gwynedd o'r
broblem.

• Mynegodd y Cyng John
Pritchard bryder fod y giatiau
ger y goIeuadau traffig, ar
ffordd y Siop Goed, ar agor yn
barhaol. Esboniodd eu bod
wedi eu cloi ar un adeg a'i fod
yn poeni fod eu cael ar agor fel
hyn yn beryglus.
Penderfynwyd gyrru llythyr at
Gyngor Gwynedd i ofyn
iddynt drefnu igloi'r giatiau.

• Dywedodd y Clerc iddi
gysylltu a'r Cynghorydd Sir,
Trefor Edwards, ac y bydd yn
dod i'r cyfarfod nesaf i drafod
gweithgareddau Cyngor
Gwynedd yn Llanberis.

• Trefnodd y Cadeirydd i
gynnal munud 0 dawelwch
cyn diwedd y cyfarfod, er eof
am Gwilym Searell Jones -
aelod ffyddlon o'r Cyngor
Cymuned am flynyddoedd
Iawer, a hunodd yn
ddiweddar,

Daeth y cyfarfod i ben am 9.30
yr h\vyr.

gwaith byd yn byn.

J Penderfynwyd gohirio'r mater
tan y cyfarfod nesaf.
Llwybrau Cyhoeddus
Trafododd y Cadeirydd ei fod
wedi bod yn holi am brisiau i
atgyweirio'r llwybr 0 Fur Mawr
i Hafod Lydan. Cafodd ddau
amcan bris ond cytunodd i
chwilio am un pris arall eyn
penderfynu'n derfynol.
Meinciau Cyhoeddus
Yn sgil ':l drafodaeth bon,
hysbyswyd y Cyngor Cymuned
fad y plac gwybodaeth (sy'n
dangos enwau a hanes ffurfio'r
mynyddoedd) wedi diflannu o'i
safle ger Pen LI}'n. Cytunwyd i
gysylltu a Chyngor Cefn Gwlad
i ofyn iddynt ailosod y plac.
Gohebiaeth
Llythyr yn gofyn am
gynryehiolwyr o'r Cyngor i fynd
i gyfarfod cyhoeddus i gyfarfod
tim dylunio Copa'r Wyddfa yng
ngwesty'r Victoria, Llanberis ar
y trydydd 0 Ebril1. Cytunodd y
Cadeirydd a'r Cyngh Ken Jones
gynrychioli'r Cyngor Cymuned
yn y cyfarfod.
Unrhyw Fater Arall gyda
chaniatad y Cadeirydd
• Dcrbynbtwyd sawl cwyn
ynglyn a phobl yn gyrru'n
wyllt drwy Nant Peris.
Awgrymodd y Cadeirydd y
byddai'n syniad gofyn i
Gyngor Gwynedd beintio
arwyddion 30 mawr ar y
ffordd i geisio arafu'r traf£is.

,.,

• Gw@nhwyr G 10 ~c
• Ol~w GwrGSCanol09 i'ch
cadw'ngynn~~a.~yn Slydl

awtl1yn GadlY:i
LLANBERIS

FFon: 870444

•
A'l FEIBION

eu

Wern, lie y bylchwyd y waliau
gan ddamweiniau ceir a
llifogydd.

Awgryrnwyd yn y llythyr
hefyd nad oee angen
atgyweirio'r llwybr ger Craig Yr
Undeb and anghytunodd nifer
o'r Cynghorwyr a hyn,
Derbyniwyd rhagor a gwynion
am gyflwr 'y. llwybr yma a'i bod
yn anodd iawn ei groesi
oherwydd )' llaid a'r baw
gwartheg. Penderfynwyd gyrru
Ilythyr arall at )' Cyngor yn
datgan anfodlonrwydd y
Cynghorwyr ac i awgrym u y
dylid neilltuo rhan o'r tir ar
gyfer y llwybr dr wy osod ffens
neu bostiau.
Ceisiadau Cynllunio
Er gwybodaeth, cafodd y
ceisiadau canlynol
cymeradwyo:
Ncwid Siop yn dy, S9 Stryd
Fawr, Llanberis.
Ystyriwyd y ceisiadau cynllunio
canlynol:
Newid defnydd 0 todurdai i dri
uned gwyliau i'r anabl / cynllun
diwygiedig, 1 Stryd Fawr,
Llunbcns. Dim gwnnwynebiad
er bod amheuon a oes digon 0 Ie
pareto ar gyfer y cvnllun.
Ncwid defnydd ty i ddau
annedd, Gwel ~rDwr~Llanberis.
Dim gwrthwyncbiad.
Ceisladau am drwyddedau i
werthu alcohol:
(i) BWYLY Pete's BUlt>, Llanbens
- dim gwrthtvynebind.
(ii) Dau gaffi Rheilffordd yr
Wyddfa - dim gwrthwynebiad
y Fyftw~ftt
TJywedodd y Cyng Derek Jones
illoo fynd i'r fynwenr. gyd~
il'WloJ u gwnlru JMJones,
Llanrug, er mwyn edrych ar y
cerrig beddi Q o~dd wedi eu
di£roui yn YSlod y scormydd
diweddar. Bydd y gwaith
atgywcirio'n tlcchrau'n fuan.

Gw~lW)7d )'11 udiwcddar fod y
ryrchod wedi dilfnnnu o'r
[yn\ven[ wedi l'r pIa 19ddwr fod
yoo.

Esboniodd y clerc :dd~
gysylltu a thri chwmni yn!tl9n a
gosod haen newydd 0 darmac ar
Iwybr y fynwclll. Nid oedd \vern
derbyn Qmcan brisiau am y

Cofnodion cyfarfod rheolaidd a
gynhaliwyd ar nos Iau, yr 20fed
o Fawrth 2003, yn 'Angorfa',
Llanberis am 7 o'r gloch.

Croesawyd y Cynghorydd
Alun Ffred Jones i annerch y
Cyngor Cymuned ynglyn a'r
etholiadau YIn mis Mai. Cafwyd
trafodaeth drylwyr ganddo ar
agweddau'r CynuIIiad a'r
Cyngor Sir. Mynegwyd sawl
cwyn gan y Cynghorwyr ynglyn
a diffyg llais y Cyngor Cym uned
wrth wrthwynebu ceisiadau
cynllunio ac am ddefnyddiau
adeiladau anaddas mewn
pentref gwledig, Awgrymodd
Mr Jones y byddai'n syniad
estyn gwahoddiad j Mr Dafydd
Iwan ddod i gyfarfod y Cyngor
er mwyn trafod swyddogaetb yr
Adran Gynllunio.

Diolchodd y Cadeirydd iMr
Jones am ei anerchiad.
Materion yn codi o'r
cofnodion
Y bleruxb ym Mharc Padarn,
Dywedwyd tod y sbwriel yn
parhau i fod yn broblem yn y
pare ae mewn mann au o'r
pcntrci; nu'r Cyng Ken Jones
mewn cyfarfod diweddar 0
'Fforwm Plldlltn' ~ dywedodd
fod cynllun newydd ar y gweill i
daclut;o'r pcntref cyfan.
Mynegwyd stern ggn y
Cyn5horwyr nud otddCDl yn
yn\Q'ybodol o'r eynllun hwn nac
o'r cyfarfod oiweddar.
Pendcrfynwy<l 8)'IT" llytllYC Ul
Gvngor Gwynedd iofyn beth yn
union yw'r cynl1un ac 0:) oes
IIn rh~rw ymgynghori ilw SYn.J131
gyda'r penrrefwyl' cyn ~i
J!w(.iiLhrcdu.
A dru lJ Pri/fyrJJ. DUrU(.iDOdd y
Cadeirydd lythyr a oedd yn ateb
cwynlon y Cyngor ynfllyn d
ehyl.1wr rhal 0 (fyrdd a llwybrau
cyhoedduS yr 9rdRl. Mynegodd
y Gynghorwyr nyn
anfodlonrwyJJ y'181~'1 ue
ym~teb yr !ldr!.ln i'r fl·Q1thfod
nifer 0 fylchau yn y wallau at
o~hry ffordd 0 NaDt Peris iBen
Y Pas. Dywed Cyngor Gwynedd
mai cyf'rifoldeb y perchennog tir
yw atgyweirlo'r wa]~nll ond
mae'll anQQQ d\irbyn yr ateb
ym;i mewn llecynnllu feI Y

Cyngor Cymuned Llanberis



Cvrhaeddwch mewn steil- mewn terbyd flolls /foyce
ar gyfer priodasau. pen·blwyddi ac

achlysuron arbennig eraill

aROL R WYDDFA

Dylan Griffith
TREFNWR ANGLADDAU ANNIBVNNOL a LLEOL

TROS·Y.WAEN. PENISARWAUN
Yn gwasanaethu'r hoiI ardal yr ECO ac
ymhellach i ffwrdd

Gwa~anaeth teimladwy,
urddasol a phsrsonol.
24 awr y dydd
Ffoniwch: Dvlan (LIYS)ar8718

Svmudol: 077781273
HEFVD trRIlV"4!la (

docs neb arall wedi son
nmdsnn ers decnra'r Ilwyddyn
- tybad pam fod y Ion bcrig
arall yn yr ardal 'maj honno °
jyncshon Llwyncocd i
groeslon 'ly Mllwr wedi newid
ei henw (wel, ei nymbar a bod
yn bcrffairh gywir) yo ystod y
misocdd dwytha? Lon B (am
Bcryglui}?) 4547 o'dd hi crs
blynyddoedd. Erbyn hyn rna' I

hi'n A4244. Ypgredio ydi
term y1' Adran Priffyrdd llr y
newid. Ma' Ion wedi ei
hypgrcdio 0 SafOD wcIl~yn fwy
lcbyg 0 gario lraffi\; trwm) ~c
yn debY1501 0 8a'l mwy ° brcs
at ei chynnal a1icbadw. Ac os
bytld Y DOJTI yn Cit'l ci fuldio,
ar hyd y lon yma y bydd y
milocdd yn dwad bob dydd o'r
ASS.

Achos 0 roi'r drol 0 fiaen y
ccffyl d'wch I Ynta1 ydi'r
awdurdoda' yn gw'bod mwy
na ni'r bobol gyffrcdin?

D~·d~· i heb glwad S~t1 ~,
nghefndsr 0 Gvnarfon ers-netn amsar, ond vn
ddiwcddar bu'n cymowta 0
gwmpae i)wyddf~ydd Adran
Priffyrdd Cynsor Gwyn~dd
ac mi a.nf6n~dd adroddigd
r~itgym.y~glydi mi 9 deud y

•gwlr.
Son ro~dd 0 am Jnfnllun i

grcu bowndarowr yn y ~U\;

gyferbyn ug ysgol LlaDnlg i
helpu problam trnffic ar
~gwfir po~t~ mn hi'n b@fig
hywyd j b()bol a phlanr bach
yn fanno heb son am
ddraenos· Ond dydi 8t1~udlle
saffacb i bobol 9 phlan[ bacb
Llanrug - a pha\vb arall 5)"n
pasio tt'w9.dd ddim yn
preioriri gin y Cyngor os na
\;h~ithy D011:l ~i~l~o yn
Llanbet'i~.

J\c () ~{)n alll Y DOm - a

DRAENOG

Aeth plant Adran y Babanod
am drip i Gricieth ar 25 Mawrth.
Gwelwyd y bad achub, y castell,
y siopau a'r gwestai a chafodd
pawb hufen ia i ddiweddu'r
diwrnod.

Bu plant 81. 3,4 a 5 ar
ymweliad ag Oriel Men a
Beddrod Bryn Celli Ddu ar 3
Ebrill ac aeth Blwyddyn 6 ar
ymweliad maes i'r Foryd ac i
Ysgol Llandwrog.

Daeth Mr Twm Elias I sgwrsio
a phlant Blwyddyn 6 am smyglo
yn y oneunawten ganrif a buom
ym mynwent Eglwys Llandwrog i
wold Y clsnau bedd lIe'r arterat
smyglwyr y cyfnod guddio'u
hysball.

Plant yr ysgol yn mwynhau yn yr haul.

Cynhaliwyd Noson TASAU i
rienl Blwyddyn 5 a 6 ar 3 Ebrill a
chafwyd Noson Gwis
Iwyddiannus yn nhafarn y pentref
ar 4 Ebrill. Diolch i bawb a
gefnogodd y noson. Casglwyd
£300 a diolch arbennig i Huw
Ynyr am drefnu'r noson.

Rydym fel ysgol yn easglu
tocynnau Tesco a thocynnau
creision Free Books for Schools
- casglwyd digon ar gyfer cael
teledu lIiw i'r ysgol lIynedd. Os
oes rhai ohonoch yn y pentref yn
oeroyn rnar, eranet y buasech
garediced a'u cyfrannu i'r ysgol.
Diolchir I chwi am eich
cydweithrediad.

Coed Bolyn Mawr, Bethel

JCS FMtra~$ a trailers 16 tuftft@11
digger~by~hiainia~excavators 3600 newydd

a Ilawer mwy

• ar gvfer Ilogi peiriannau
• tvllu lootinns

~ • Glirio gorddi
• nau unrhyw waith elirio saflao9dd
J:foniwch aM fanvlion
(0'249) 671300

neu (07775) 638620

~. '-WAUN-FAWR - .: - - 1
,
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Mrs Nan Roberts, Pantafon. Ffon: (01286) 650570

Camera yn ngofal HeulwenHughes,Argo~d. Ffon: (01286) 650556

CLWB ~oo. Dyma restr 0 enillwyr Dilwyn Jones, 8 Ael y Bryn yn
y Clwb: ddeunaw oed ac i Karen Parry,
Mawrth: £40: Mr Norman Bro Waun ar gyrraedd ei un ar
Williams, Llidiart Wen; £25: Mrs huqaln. Dymuna ffrindiau Mrs
Gwenda Griffith, Trefeddyg; £10: Margaret Jones, Arosfa hefyd
Mrs Dilys Griffith, 14 Tref Eilian. anfon eu cofion cynhesaf ati ar
Ebrill: £40: Mr S. Wroe, Bryn ddathlu pen-blwydd go arbennig.
Siriol; £25: Mr Gareth Jones, DIOLCH. Dymunaf ddiolch i
Glyn Ceris; £10: Mr Wyre Swyddogion Capel Croesywaun
Thomas, Weirglodd Fawr, am gael caniatad i blygu rhifyn y
BEDYDD, Fore Sui y Pasg, mis diwethaf o'r Eco yn y festri ac
gyda'r Parch S. O. Hughes yn i'r ffyddloniaid a ddaeth eto eleni
gweinyddu a Mrs Rhian Ellis wrth i'w not a'i osod ac i wneud y
yr organ yng Nghapel gwaith plygu. Oiolch 0 galon.
Croesywaun, bedyddiwyd 1010 DIOLCH. Dymuna Myra Turner,
Dafydd, mab bychan Karen a Collfryn ddiolch i'w theulu a'i
Dewi Morris, Bryn Celyn. ftrindiau am y cardiau, galwadau
GENEDIGAETH. ften, y blodau a'r caredigrwydd
Llongyfarehiadau i Eleri a Jason mae wedi ei dderbyn tra bu yn yr
Anoerson, Stad Glyn Afon ar ysbyty ac ar 61dod adraf.
enedigaeth eu mab bychan, DYMUNA Margaret, Sandra, Ella
Morgan Elis, Brawd bach i Jamie a theulu y diweddar William
ac Wyr i Evelyn Anderson, stac Elwyn Jones (Wil Beies),
T9 Hen. 'Arosfa', Waunfawr ddiolch i
ADReF O'R YSBYTY. Croesawn bawb am bob arwydd 0
Mrs Eluned Coles, Stad Bro gydymdeimlad a'r geiriau 0 gysur
Waun; Mrn erece Dawijon. ere a ddangoswyd tua9 atynt yn au
Waun a Mrs Myra TurnQr profedlgaelh cnst 0 golll gwr. tad,
Collfryn adref wadi iddynt dreulio taid a Hrind annwyl iawn can
evmoo yn vr VSOYly. Mawr Oawb.
hyd,?rwn y byddwQh yn swolla ~offom ddiolch yn ~rbOl"ll"llg I
wadi ~!lOI dod anrct. Mr M@rfvnJones. M~Galherlne

oroeso aorer nerve i Mr~ Jonoe, Mr~ ~h;~ln ~lIisac i'r
Hughes, mam Myra, wedi iddi yMSyM~l'WyrJ 1;. W. PritChard,
drQuliO ovtnoc yng Nghanrer Ltannens am eu trernleceu
f>re3WVIMa.eslnGlet. gofQlu~ ilQ vrddasol ;awn.

Oca Qwold Rhydian, Tan-y- D~rbyr\lwyd cytr9nl9dau or cor
~~~., wodi gWQIIQ Qr 01 mno nom am WII tu~g at 'Ty oooenn rno
@I goes d oarwvn oacn. 6tad Tj Nghymru', C~~Qlwyd dwy fll °
Hen wedl viilgl tynn\,l'r pl~~tar bunnau, Diol~h e salon I b9Wb.
oddi at' ~i fl'~j~h wodi Iddo OYMUNO YN ODA. Fsl Y caw v
ddlggyn g'l thorrl. rhlfyn ymd o'r EGO o'r W(l\jg\j

YN YR Y5BYTY. Anfonwn ein bydd lIawer iawn o'n pobl ifanc yn
ooflon Qt Mr\i Owl"dy~ J9n~~ Q yr ysgol a'r e616S~u yr\ h~l'l)d I
Mi~~ I(~tit) ~ObQrtQ. Y ddwy 0 SQfy11 yr arholladau sy'n eu
Stad TrQf Eillan a'r ddwy ar hyn 0 hwynebu. Dymunwn yn dda j bob
bryd yn Y~byty ~ryrL Qoboi!hio un ohon6~'" - gwnawch olch
yr\WI' Y ~yddw~hyn gWQIIQ gordU.

Yr un VW @irl dymunlad i Mr Y6GOL WAUNFAWfi.
Evan Hughes, 3 eryn aolau sydd Vn ystod yr hanner tymor bu pOb
WQdi QI gYfTlrya I YSoyty dO:lbtlfltl drwy'r yogol ar
Gwyn6dd. ymweBad A mahnau arbennia a

Al'\fol'\wn oin cofion hgfyd at OQdd yn ymwneud a'u gwalth
GWion Ovie~, ~ryn Eithin a'r tymor.
Antur sydd wedl cae I nlweO rw BU deg 0 ddlsgyDllon 1:)1.0ar
Iyga.id aG at I;ira, L.lwyn Celyn ymweliad ag Vsgol Qrynrefail ar
~ydd nQO fod yn dda yn 19 Mawrrn, RoedO pawn weal
dOrfieddor, myyynhla\,l'r Qiwrnod ac mao1r
OATWLU P(;N-QI WVOO diQOYOIlOnyn Qdrvch ymlaen at
Dymunwn bon-blwydd ha~u~ i g~el dechrau yno ym mls MadL
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PRISIAU RH£SYMOL
PEINTIWR AC ADDURNWR

• Die

I

I drin a thrwsio
pob math 0

beiriannau gwn'io

MENAI SEWING
MACHINE CENTRE

21 Stryd Fawr
PORTHAETHWV

~t6n~(01248) 714043
neu Caernarfon

~fon:(01286) 674520

Edau,Nodwyddau
ac ati mewn stoe

.,I

ORIEL
CWM

~~ CWlll YGI~
FfonfFfacy! (01286) 870882

Gwesenaeth Flramio
Lluniau 0 bob math
ar gael ar y safle
Prisiau Rhcsymol

Arddangosfa 0 luniau
gwreiddiol gan
Artistiaid Lleol

Richard S. Humphreys

Y Pwdin Reis Neis
Mae saga pwdin reis Gwesty
Dolbadam yo parhau - ac yn
mynd 0 ddrwg i waeth.
Paratowyd llond powlan fawr
o'r pwdin rhyfeddol ar gyfer y
gwesteion un penwythnos yn
ystod y mis. Mae 0 mor
boblogaidd fel na fedr y
perchennog wneud digon
ohono. Llowciwyd y cyfan
mewn chwinciad. Pan ddaeth
y gwesteion ola' at y bwrdd -
doedd dim o'r gymysgedd
blasus ar 01. A phwy
feddyliech chi oedd y gwestai
ola? Mam y perchennog! Sut
aeth yr 'Ambrosia' i lawr, Mrs
Jones?

DRAENOG

Llyfryn hane!) y fro. Mae'r
Grwp yn dal i ehwilio am
rywun sy1.n fodlon crynhoi yr
holl wyhodaeth sydd ar gael.
Dyddi"d y ~yfarfod nesai; 6ed
o Fai 200J.

Gwnaeth y Cynghorydd
Phyllis Ellis sylw ar y
datblygiad yng Nghapel
Glasgoed - Caniatawyd newid
yr adeilad yn fflatiau rhyw 2
flynedd yn 61ond mae'r gwaith
a wneir ar hyn 0 bryd dipyn
helaethach na muriau'r Capel.
Penderfynwyd cyfeirio'r mater
iWynedd.
Llwybrau:
Derbyniwyd llythyr oddi wrth
y Cynghorydd Pat Larsen yn
cyfeirio at yr angen i wella'r
llwybr 0 gyfeiriad Bryn'refail at
y llyn ym Mhenllyn, a'r angen i
gynnal a chadw'r llwybr 0 Lon
Waun (Hendre) heibio i Ty'n
'Rardd.
Penderfynwyd gofyn iWynedd
am bris gosod ramp ger y llyn a
chynnwys (2) yn rhaglen torri
gwair y Cyngor y gwanwyn
yma.
Adroddodd y Cynshorydd
Huw P. HUJ;!hes bod y ffordd 0
Tan Dinas i Pen Dinas mewn
cyflwr drwb cr ci bod yn 160
dosbarth 3. Pcnderfynwyd
h~byi)u'r Adrun Priffyrdd.
Llwybr Pfynnoll Gegin Arthur.
Cyflwynwyd 1lythyr Gwynedd i
Tilhill Bconomic Forestry,
nercnnozlon y tir, yn rhoi ~
wythnos Iddyru i glirio'r
dramwyfa.
hdroddiadau.
V GrWp CYD1unedol. Bydd y
GrWp yn cyforfod gr yr 2il 0

nbrill.
Cyflwynwyd awgrym y Grwp
itr Cyngor dalu aID Fyrddau
Gwyn Rhyogweithiol ar raIl
Cymdelth9.s Rhieni ac
Athra~'on y pcdair y;,gol yn y
gymllned. Y go~r f'ydd £~020yr
un~ cyfanswm 0 £ll 080.
lIysbysfwrdd Canol fall
Neuadd Penlsa1rwaun:
Derbyniwyd pri!) 0 £345 am y
bwrdd. Pende-rfynwyd ~i
archebu.

Cynllunio:
Caniatawyd gan Wynedd:
Gwelliannau i Glasgoed Hall,
Penisa'rwaun.
Ni fu gwrthwynebiad i'r un
cais yn ystod y mis ond
amlygwyd amodau Asiantaeth
yr Amgylchedd ynglyn a'r
maluriwr yn Coed Bolyn Mawr,
Bethel.

Gwynedd, ni fydd cost ar
Gapeli na Neuaddau Pentref
pan fyddan t yn ceisio am
drwydded adloniant.
Gohebiaethau eraill:
CCBTC 'Adfywio Cymunedau
Gwledig yng Nghymru'.
Cynhelir rali ym Mae
Caerdydd ar y 31ain Mai 2003,
gofynnir hefyd am sylwadau
Cymorth Cynllunio Cymru.

Penderfynwyd danfon copi
o'r holiadur i bob aelod gan
obeithio am yrnateb i'r cyfarfod
ncsaf Danfornr crynodcb i'r
Gymdeithas.
Plismona - Cyfarfod
cyhoeddus 'Deud dy ddeud',
dydd Iau 17eg Ebrill yn
Llyfrgell Dolgellau. Yn 01 y
Cynghorydd Len Jones
gwahoddwyd aelodau i wneud
sylwadau yng nghyfarfod
cyboeddus diwethaf yr heddlu
- beth ddaeth ohonynt?
Gosodir wyth 0 finiau bychain,
gan Gyngor Gwynedd, ar
bolion yo Neiniolen,
Cronfa Gwella Gwynedd ac
Arian Loteri ar Gyler
Gwynedd. P~nderfynwyd
dan[on vr adroddiudau i'r
Grwp Cymuncdol erbvn cu
~yfilrfod er y 9cd 0 Ebril1 zan
obeithio am ymatcb igyf'arfod
n~~~f y Cyngor,
Gwynedd da~l\l~; Bwriad
Gwy",edd Y'" 81anhau cu
heiddo, fel waliau, arwyddion
a.v.v.n. Cynigtr hefyd
~wai)anacLh zlannau lluchcsi
by~i~~i>y'n ciddo'r Cynbor.
Nid o~dd gwrt.hw1Dehiad.
Cynnal a chadw hawliau
~yho~dduo - Gyflwynwyd
adrQddi"d Gwynedd a'r
~yfcirlad at grfrifoldeb y
Cyngor ynglyn a llwybrau
cyhoeddus.
EdiJon, Llanberis -
Gw~hoddiad ; arddansosfo
lluniau ayyb i ddarhlu 20
mlyt1~dd ers cwblhau)r gwaith.
Danfonlf c:nWdU'[ CynS!horwyr
Huw P. HugllCi» Mr~ rat
Larsen ~ Richard Lloyd Jon~si
~JnrYllli()li'r LyngOL
Macs Paccio Gj1facb Ddu~
Ltaoberis. Dywedodd y
Cynghorydd Gwilym Williams
bod y [AIurn btlfCio wcdj ej goui
i £2 a bod hyn yn cficlthio itr
fu~n~s"u 5y'n dibynnu ar
ymweIwyr. Penderfynwyd
cwyno i Adt'~t\ Rl.'lmdden
Cyngor Gwynedd.
Carffosiaeth Dinorwig:
Dywedodd y Cynghorydd Len
J6t1~~hod o~lcuon yn dod o'r
uned dros y ffQrQQ i Miles
Eilian. Mae alJ!~eyn ffurfio !lI'
Lyn PAd"rn, P\lndcrfynwyd
!lofYn 1 Adr!lD Tru. Gwyn~dd a
oes cysyllt1ad rhwng y ddau ac
a yw'r uncQ yma'n gwCiLhio'n.19wn.

Cytlwynodd y Clerc y conlynol:
I .1ythyr B'di~{)n EnlJf"gy a'r
wybod9.eth bod perch nog~eth
illllO Dltrcio MarChlyn M~wr
wcdl cl cirosglwyddo i GyngOf
GWYIICdd.
Afon Goch, Deiniolen - Yn 01
'f\IuIY1!Jerh !lfon9.u Gof!ll
Cymru' n:d oes cais wedi ei
5yfiwyno i ;OfrClj[IU'r lIe CIf
aytMl C'()tolplant. Ateb Adran
GynllufllO O,vynctld ocdd naO
yw1r Ue yn cael ei ddefnyddio'n
angbyfre~thlon.
1\leb Adran Cyfreirhiwr

Cyfarfu'r Cyngor ar nos fawrth
y Iaf 0 Ebrill. Llywyddwyd gan
y Cadeirydd Richard Llwyd
Jones ac ef offrymodd y weddi
ddechreuol.
Derbyniwyd cofnodion
Mawrth fel rhai cywir.
Materion o'r Cofnodion:
Gwnaed sylw o'r caniatad
cynllunio i Ysbyty Fachuen,
danfonir cywiriad i'r Adran
Gynllunio gan mai Ysbyty'r
Chwarel y dylai fod.
Post Penisa'rwaun -
Adroddodd y Cynghorydd
Phyllis Ellis a'r Cynghorydd
Pat Larsen eu bod wedi danfon
llythyrau i bob ty yo y pentref
er ceisio parhad i'r Swyddfa
ond ni chafwyd yr un ymateb.
Defnyddio Gwastraff Llechi -
Amlygodd y Cynghorydd Len
Jones anfodlonrwydd i
sylwadau Sue Essex. AC ynglyn
a hyn.

Gwaith Adran Priffyrdd
Gwynedd>
Mynedfa Ystad Y Rhos, Bethel
- dvwedodd y Cyngh(\rydd
Huw P. Hughes hod Ilwaith
arddcchoe wcdi ci pvblbau ynn
a bod lle ~amryw 0 oelr barcio
yn ddiogel.

Ad,oddodd y Cyt\Shorydd
Len J()ne~ h~t~d bod nifer 0

driRolion Rhe~ Mgrian~
Dciniulen wed i nunzos eu
gwcrthfawrogiad o'r gwaith ~
wnecd ar y llwybr cern.
Cyfe~r~odd hefyd ilt y
eunlynnol:
Mae zweus'r ftordd drwy
Ddinorwig ar ei raglen fel aelod
o Cynsor Gwynedd a hefyd y
ffo~dd l\ g!tnJlj l)~i.J1jol~t\(l!.Y.)
hyd ~{ IDTD~!l1le l.!lP91 Yygllll1y.
Cynllun Walio - yr anhawster
yw cael Y lirfEddianwyr i
sy{rannu.
Dio2elwch y ffyrdd - Tir mewn
pcr~llnObac[h brcifal ~ytld0
l1!Cll 'lai JiiCll)nY, Y Ilrell yw
bVQ y ~~irGJ'n Pdf\,;io yn nrnfu
trafn idio.eth.
Gwelliannau Deiniolen - mae
mw)' '\J Slryuo\ldd cro i'~y
owneud yn y ~ynll\&n ""lth
mlynedd ond 'dyw Tai Fictona
ddim yn gYllwysi~die'

Cyngor Cymurred
Llanddeiniolen



Am fwy 0 wybodaeth, ffoniwch:

(01286) 677013

Ydych chi'n ddibynadwy ac yn gallu rhoi chwe
awr o'ch am56r bob wythn05? Nid 065 angen
profiad na sgiliau arbennig, cewch hyfforddiant

lIawn.

WIRFO
Rydym angen

cyngor
ar
bopeth

A

CAS uWYNf!DD & DE YNYS MON
Bangor' Caernarfon • Dolgellau • Pwllheli

Gwasana8th Trylwyr
gan y bobl

Gwasanaeth Personol Cyfeiilgar iCHWI
Y Gwaaan_th Technegol Gorau
i'chCAR. Cystal A

Gwasanaeth Prif Ddeliwr
Felly, pa gar bynnag ydych

CHWI yn 8i yrru,
o Audi i Za~taVQ

~~

MARATHON LLUNDAIN. Mae un
dewr yn ein plith a fu'n rhedeg ym
Marathon Llundain.

Oyna fu hanes Ashley Wager, 5
Tai Orwig a llonqyfarchiadau mawr
iddo ar gwblhau y ras mewn 3 awr
58 munud a 46 eiliad. Dywed
Ashley, er fod y tywydd braidd yn
boeth, rr profiad fod yn un gwych
a'r torfeydd oedd yn cefnogi yn
anhygoel 0 niferus. Casglodd y
swm a £388.94 tuag at elusen
'Dreams Come True Charity' a
dymuna ddiolch i bawb ar ran yr
elusen am y nawdd a dderbyniodd.

Cefnogwch eln
Hysbysebwyr

Ashley Wagner, Brynrefai/ yn
Marathon Llundain

Bydd Y oyfarfod nasaf yn y
Festri nos lau, Mai 8ted yng
nghwmni Mr Sion Llywelyn,
Llanuwchllyn. Y Cadeirydd fydd Mr
Gareth Llwyd Datydd, Creigle.
Craeso cynnes i bawb.
OEDFAON MAl
4 CYMANFA DOSBARTH

PADARN yng Nghapel Cysegr,
Bethel

11 Mr Merfyn Jones, Caernarfo
18 Parch rrsror Jones.

Caernarfon
25 Oedfa i'w mretnu
PLYGU'R ECO. Cofiwch mai tro
Brynrefail yw plygu'r rhifyn nesaf
o'r Eco. Fel y lIynedd byddwn yn
cyfarfod yn Ysgol Gymuned
CwmY910. Goboithio y cawn
gefnogaeth dda fel arfer nos tau,
Mehefin zsain.
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CYFLEUSTERAU CYNHADLEDDAU a
PHWYLLCOAAU

Mao'r 9wt\~tyyn darparu ar gyfQr
••

PRIODA5AU • PARTION • DATHLIADAU ac
AQHLY3URON ARDENNIO

~ LLANBERIS ~'t;~y

fechan 0 wneuthuriad lIechen lie
gorweddai gweddillion corff baban.
LLONGYFARCHIADAU i Lois
Eifion, Ffrwd Goch ar ei IIwyddiant
cerddorol.

Derbyniodd Lois Oystysgrif
Anrhydedd am ei pherfformiad yn
yr arholiad canu'r piano Gradd 5.
DVMUNIADAU DA. Mae nifer 0
blant y pentref wedi bod yn
IIwyddiannus yn Eisteddfod yr
Urdd Sir Eryri fel unigolion ac tel
aetodau 0 barfion. Oymunwn yn
dda iddynt 011 yn Eisteddfod
Genedlaethol Tawe Nedd ac Afan
a gynhelir yr wythnos olaf 0 Fai ym
Mharc Margam ger Port Talbot.
VR EGlWYS BRESBYTERAIDD
Yn yr oedfa nos Sui, Mawrth
30ain. cydymdeimlwyd ag un o'r
aelodau Mr Maurice Jones,
Meillionen yn ei brofedigaeth 0
golli ei trawo, y diweddar, Mr
Edward H. Jones, Caernarfon.
Nos Sadwrn, Ebrill 12fed, yn
Theatr Sello Gaernarfon,
mwynhaodd grwp o'r aelodau
berfformiad o'r pasiant '01
Arglwydd dyro awel', sef portread
o Gaernarfon yn ystod Diwygiad
1904-05. Roedd y pasiant yn
ymgais ar oromwv canmlwyddlant
y Diwygiad i gyfleu bwrlwm a
brwdfrydedd y cyfnod cyffrous
hwnnw yn hanes Caernarfon.
Nos Sui y Pasg, daeth cynulliad da
ynghyd i'r oedfa dan arweiniad y
Parch Dafydd Lloyd Hughes,
Caernarfon Gweinyddwyd y
Sacrament 0 Swper yr Arglwydd.
Y GYMDEITHAS. Agorwyd tvrnor
newydd y GymdQithas nos ~awrth
~brill 6red, Croeoawyd pawb rr
cvrartoo gan y caoeirvoo. Mr
Gwyn Hefin Jones, a diolchodd i'r
swvooocton am baratorr arlwy ar
oyter I rmsosdo svdc i ddod
Cafwyd ennyd 0 fyfyrdod dan ofal
Mrs Ifanwy Jones. Cyflwynodd y
Cadeirydd y siaradwr gwadd set
Mr Gwyn Parry. llys Myfyr, Stad
Erw Nant, aelod o'r heddlu sy'n
gweiltliO ym rnaes oiogelwCtl yn y
Gymuned. Cafwyd noson hwyliog
ond lIawn gwybodaeth ganddo am
wann yr tleddlu a envncnonon
buddiOI ar SUI i ddiogelu sin
hoiddo. Croosawodd 9wostiynau
gan yr aelodau a chafwyd
tra~odaeth ar niler 0 bwyntiau ar

ddiwedd y noson. Paratowyd y
oaneCf gan Mrs Eirlys Williams ac
Mrs Euronwy Robarts.

PRIODAS RUOOEM Estynnwn
longytarchtadau i Edfryn ac Ada
Jones, Ty'n Twll ar ddathlu eu
priodas ruddem ar Fawrth 30ain.
Dymuna'r ddau ddiolch i'r teulu a
ffrlndlau 011 am eu dymuniadau da
a'u caredigrwydd ar yr achlysur.
PWYLLGOR CYMUNEDOL
Cyfarfu'r Pwyllgor yn y Festri nos
Fawrth, Ebrill 1af dan Iywyddiaeth
Mr Gwyn Hetin Jones. Hysbyswyd
fod y cais am arian nawdd wedi ei
anfon. Cyflwynwyd copi o'r
ddogfen ddiwygiedig 'Gwahoddiad
i dendro'. Wedi trafodaeth a
gwerthfawrogiad o'r cynnwys,
cynigwyd fod yr addasiad yn barod
i'w gyflwyno pan ddaw'r arian
nawdd i law. Yn y cyfamser bydd
yr Is-Bwyllgor codi arian lIeol yn
oyfarfod i drefnu gweithgaredd ym
mis Mehefin. Bydd y cyfarfod
nesaf yn y Festri nos lau, Mehefin
5ed am 7 o'r gloch.
DIOLCH. Dymuna Eifion ac
Euronwy Roberts, 8 Trem Ellian
ddiolch yn gynnes iawn i'w teulu
a'u ffrindiau am eu caredigrwydd
ar achlysur eu priodas aur.
TEULU CYN-BRIFATHRO. Dros-Wyl y Pasg ymwelwyd a'r pentref
gan aeionau 0 oeuiu Prifattlro
cyntaf yr Vsgol Si r yma ym
Mrynreran, set Mr John Rees
Foster. Ef a benodwyd yn 1900
pan agorwyd yr ysgol a daliodd y
swydd hyd y flwyddyn 1924. Tybed
beth oedd eu teimladau wrth weld
yr hen ysgol a'r adoilad orbyn hyn
wedi estyn ei Ie i'r Ganolfan
Grefnau newydd? Aoeddynt hefyd
yn awyddus i ymweld a'i hen
gtlrtref yn y rro, \jef Meillionnydd,
Penisarwaun. llawenydd I'w or
wyres oedd cael troedio hen
Iwybrau el hen daid a cniuoo'r
newyddion i'w nain svdd dros ei
phedwar ugain oed ac yn ferch i'r
diweddar brifathro.
OllON HVNAI=Ol Mae un nou
ddau a dai hynaf y pentref yn cael
eu hadnewyddu ar hyn 0 bryd.
OiddOrOI yW'r datOlygiad cremus i
adfail un 0 dai Gors Bach - y safle
ger y capel presennol lie
cycnwynnodd yr ACtlOS
M@ttlodlstaldd yn y p@ntf@f.Tra'n
cloddio ~c ~dnowyddu lIoriau hon
fwthyn Adwy'r Dwr a Mr Hugh
I;vans, U:n y ~on yn cynorl.hwyolr

adelladydd, darganfuwyd dan lawr
IISCnl y Owtnyn OIlOn Osddrod

- - - BRYNREFAIL- ---, - - I
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Mrs lowri Prys Roberts-Williams, Godre'r Coed. Ffon: 870580
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LLYSIAU, ~~RWYTHAU,BWYDYDD
AG ANGHENION ANIFEILIArO ANWES

.GARTH MAELOG
51 5tryd Fawr, Llanberis

Ffon= 870840

• PryrfH " Gwortl~uTj • .cwyllysiau a rhrojianr
• Hawlillda1J Dam'lJ.)a~'1;a1i • Prydlq$ "~ Eidda

• Cyfreithiad TrQ~~ddQl"Sifil •Dead!Drwyddedu
• V~enMda r~arckodactl~Pkt~tyr'

• PHchl!nnog a Jlhenant

• Pob Gwaith Cyfreithiol Cyffredinol

1

~ GARETH GRIFFITH
A'IGWMNI

!Cy/reilhwyr
16 Pepper Lane, Caernarfao, Lt.5S lRG
I Tel: 67 68 69 Ffac~:67 77 OS
l'li-bost: sgriffitb ·B8co@v{roin.ne\.

Er bod Y Scfydliad Coffa
wcdi ei w~ddn~wid i lou yn
8!lt1olfan gym~nedol bwy~ig~
nld ~1'nhollol addas ar gyfcr y
maw 0 wcilhgaretld (hearrig/
olf\irynnol/pcl [furmio SY'Il cael
el gynnig gan y Band a Rygarug.
Ac y maeJr gwahanol
~ymdcitl1a~au a muClladau sy'n
defnyddio'r Scfydliad yn golygu
fod bron pob ytltafell yn yr
adeiJad eisoes yn llawn
g\Vahi:lIlOI wcilhgareddau bob
nos o'r ~vythno~1
Er mwyn i drigolion a
threthdalwyr Llanrug cael cyfle
i lelslo cefnogaet h i ganolfan
gelfyddydol, cynhelir cyfarfod
cyhocddus yn Ystafell y Band
(docdd dim posibl arcbebu
ystafell wag yn y Sefydl iad
Coffa!) ur nos Iau, 8fed 0 fis M9i
am 7.00 0'1' glocll, Bydd C},nC i
glywed am y syniadau sydd
eisoes wedi eu gwyntyllu, a
chyflc llcfyd i cbwithau,
drigol10n Llanrug ddatgan eich
barn yngl~na'r syniad.

Dros yr wy[hno~llU diwcthaf bu
Ilifc[ 0 drafo(l~~rh~u gnffilrfi01
rhwng aelodau Cyngor
Cymulltll LlaIlfug :!
cynrych.iolwyr nand L1Qul'ug i:l

Chwmni. RY6:lrl.16 yn51Yll a'r
posibilrwydd 0 g~eJ cQ1101fan
ilddai) a fylldai'n gwa~anaelhu
anoheruon y D"nd Q RYeuru~,ClC
unrhyw fildilld celfyddydol arall
o fe\lJn yr ru'dal. Er fod gan y
fif11111 eu l1clcllIu eu nunllin gr
Pfordd Glanmoelyn, mae'n
rhaid wynehll'r ffaith mai
adeil~Qprell ttil-lu)v oeLid u pan
hrynwyd ef yn 1957, ac nad oes
hir OC:) ilIlIa fel Y~ldfell addas i
Bencampwyr Cymru ymarfer
ynddi. Yn yr un modd, mae
Ryggrug wedi datblygu dros y
ddwy flynedd ddi\vethaf i ddod
yn weithBarcdd the~tris prYGur
g phohlogaidd 0 fewn y fro}syda
gal,v am nifer 0 adeiladau ac
ystafellocdd 0 faint gwahanol ar
gyfer eu hymarferiadau. Mae
ucfnu'r g\vahanol leali~dau yn
Bosod srracn ar cu hadnoddau.

Canolfan Gelfyddydol iLanrug?

dilyn ei phrofedigaeth.
Hefyd fe ddymuna Mrs Mair

Williams, 23 001 Ellian, Llanberis,
chwaer y diweddar Mr John Elwyn
Jones 11Glanmoelyn, a fu farw yn
dawel yn el gartref ar 15 Chwefror
oorotcn i bawb am bob arwydd 0
qydyrndennlad tuag ati hi a'r ptant 0
golll ei brawd. Diolch hefyd am yr
holl gardiau a galwadau Hon a
dderbyniwyd. Diolch yn fawr i'r
cymdogion a'i hall ffrindiau.
DYMUNA Mair, Eirwen a Dick a'r
toulu ddiolch 0 galon rw ffrindiau,
cvrnooulon a phawb a
9ydymdaimlodd a hwy wodi colli eu
nannwvt frawd. '101' sst lorwgrth
.lonee, ~1VGlyn, Caernanon, gynt
o tanruo.

DIOIGhheryd am yr snan hasl a
roddwyd at Ward Alaw, Y5byty
GwynQdd. gyda diol~h i bawb am
eu gotal.

fawr lawn i'w pherthnasau a':
ffrindiau am yr anrhegion, y cacrau
a'r galwadau non a dderbyniodd ar
el phen-blwydd. Diolch yn fawr.
DYMUNA SIAn a Maldwyn Morris.
44 Nant y Glyn ddiolch am y
rhoddion, y cardiau a'r galwadau
ffon a gawsant ar enedigaeth eu
merch, Elilw.
CYOYMDEIMLWN a'r teuluoedd
sydd wedl colli anwyliaid yn
ddiweddar. Aydym yn meddwl
amdanoch.
GWELLHAD buan i Mrs Caridwan
Williams, 25 Hafan Elan sydd wedi
bod yn yr ysbyty ers wythnosau
bellach. Collon gorau atccn ont.
DIOLCH. DymUnQ Margar~t,
merch y ddiwcddar Mr:, M@nal
Jon~~.gy~harlhl Qw&HynydQJ
ddlolch vn nomuant IQwn rr teulu.
ffrlndlau a onrmcouton am non
a"""Ydd 0 sydymde:mli\d t~"9ali yn

Y eigydd, Wavell Roberts, Llanrug a enillodd bedalr gwobr aur mewn
cystadleuaeth yn Llandudno yn ddiweddar. Ymysg y cynnyreh a enillodd
roedd Pore Amarillo, sef steeen pore wedi'i gorehuddio gyda briwsion
Hawaii. Enlf/OOdy Pore Pei. y Selsig Pore Traddodiadol a'r Byrgyr Gig
Eldlon wobr aur iddo hefyd. Llongyfarchiadau.

MERGHED Y WAWR. Cynhaliwyd
cyfarfod o'r gangen ar nos Fawrth,
8 Ebrill yn y Ganolfan Gymunedol
gyda Menna yn lIywyddu.
Cydymdeimlwyd a Helen ar golli ei
mam yng nghyfraith yn 101 oed.
cynosoowvc , roo y Cyfarfod
Blynyddol a r Wyl Haf i'w cynnal ym
Machynlleth ar 17 Mai a Gwyl
Wanwyn y Pum Rhanbarth ar 10
Ma; yn Ysgol Friars, Bangor.

Daeth cangen Llanrug yn ail yng
nghystadleuaeth Llyfr Lloffion y
Rhanbarth a oerbyruodd sylwadau
ffafriol lawn gan y beirniaid.

Y gwestwragedd oedd y tair
chwaer 0 Gaernarfon, Manon,
Medi a Malan Vaughan Wilkinson
Rhoddodd y tair berfformiadau
caboledig lawn - canu. canu'r
piano, adrodd, monolosau a sgow
byrfyryr, noecc pawn weal eu
cvtarscou gan safon y tair a
diolchwyd Iddynt gan Nan.

~aralowvrf y to O~I'\ Uoirwen,
MQlr il Beryl eo enillwyd Y ram 04f1
PJI!l'OA'~t, Dwyros. Cyh9*i'c;lc;lodd
Beryl ioo &QIOd::l1rr OQngQn w~tfi
vyfrQnnu oyfon~YYm0 r(j~IlJeUJat V
di~t~wlWydd nodd~c;ll~~ dlglvhOdd
vn t~wr I 09wb.

Gynhellr y cyfarfod nesaf ~r 13
M", SYQw Mel Thomotl 0 HyDUGig
Cymru yn wr gwAdd a hefyd bydd
Y'" Oytorfod QlynyddQI,
YA Y~(301 GYNRADO
Yr Urdd. Dyrnunwn longyr~rcfl elln
Jones, ~I.S ur dd9d yn ruaougol
yno NgnVICn Arfon OVd9.'jaw~lt"
graffeg Cvfrifiadurol ClG yn drydydd
drwv Sir ~rvrl
Qwaith Thema.: Fel rhan o'u owalth
thQMa 'I=y Mhenlref' bu dis9ybllon
01, 1a E O'U IltllnraWOn ar yrnw911ad
!l" ~Slwyc ymo yn Llann.l9 Qy, yn y
gwasanaeth borQol fora GWQnar
91~fy ,ymof, O{lWOanlgynt! I rannu
eu praflad gydQ aw~ddill yr ysgoL
Dymunent ddiolch i Mr Arthur
JOneS am rOIa', amser jlw harw~jn
~ ~Mgylch yr eglwys.

Ymweld (i'r YSQal Fictarlanaldd
yn uany~umdwyy bu disgybl:on

CANOLfAN GELFYDDYDOL
I LANRUG?

CYFARFOD CYHOEDDUS
YSTAFELL Y BAND,
Ffordd Glanmoelyn.

Nos lau, 8fed 0 fis MAl
Am 7.00 o'r gloch.

Croeso Cynnes i drigolion
Llanrug leisio eu barn.

BI.5 fel rhan o'u gwaith, a bu lIawer
o drafod a chymharu Hordd 0
ddysgu y cyfnod hwnnw gyda'r hyn
a gant heddiw.
Diolch: Diwedd y tymor roeddym
yn ffarwelio a Mrs Ann Thomas a
Mrs Rita Williams a oedd wedi cyd
wetthlo a ni yn yr ysgol yn ystod y
tymor.

Cyflwynodd Mr Williams, y
Prifathro, flodau r'r ddwy a diolch
iddynt am eu gwaith cated gyda'r
plant.
Cydymdeimlo: Anfonwn ein
cydymdeimlad dwysaf at Mr a Mrs
Wyn GriHith a'r teulu yn eu
profedigaeth 0 golli tad Mrs Gnffith.
DYMUNA Ronnie, Doris, Adrian a
theulu'r ddiweddar Annie Mary
Evans ddiolch yn ddiffuant i bawb
am bob arwydd 0 gydymdelmlad a
dderbyniwyd ganddynt yn eu
profedigaeth 0 golli Mam, Nain a
Chwaer annwyl iawn.

Diolch i'r Parchedigion John
Pritchard a Gwynfor Wiliams ac i E
W. Pritchard, Llanberis am
drefniadau parchus a thrylwyr.

Hoffwn ddiolch yn arbennlq i
staH Plas Pengwaith am eu gofal
caredig a thyner.
PAIODA5. uoruvrarcruaoau mawr
iGWlon ap Llwyd a Meinir Thomas,
Ystrad, Ffordd yr orsat ar eu
onocas ar 19 ~bri" yng Nghapal
Horm9n. Ovyuhoddvvyd ootn y
pantrt\f I'~Qonolfan i sael tam"lcl Q

fwyd a dlod oydtt'r cwpwi so wQdyn
yml~*i'n I WC~IY meuoo.
8ontn~wydd. Pob dymun:ad c;I~ l'r
dfltlU.
GAel NCWYDD.
Llol'\syfarchi~c;I;\y mawr i e,fin a
MQldwyn Morris, 44 Nan! y Glyn ar
enedigaeth au merch fa~hJ Elliw.
Ma@ Tald 4 Ndln I IQIlrug. Gorol'\wy
~ Glonda Morritl (l Naln LIt'lnb8rtS.
V~~AGriffiths, wQdi gwlrloni,
DIOLCHIAOAU. DymunQ Gw~rn
ddlolch yn (awr lawn lAm y
dymllniQd~u an y ea,.d:Qu aIr

anrhegion a gafodd tra yn yr ysbyty
\In tidiWc.ddor ~dryeh 'fm\~Qn i tQQ
yn 61yn yr ysgol ovda Mrs Rohprts
Q ~hl~nt y dosbarth dorbyn.

Fe ddymuna Mrs Sarah ~
ThomQ~ (Sally), Min-y-rhos. Ffordd
yr Orsaf ddlOlth yn fawr iawn i'w
theulu a'i ffrlndlau am eu
carediorwydd tuag ati ar aehlysur
ei phgn-blwydd yn 99 OQd yn
ddiweddar.
D'OLC~- I=e ddymuntl Jean
Davies, Rhyd y Delyn, ddlolch yn

r - LLANRUG
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Eryl Roberts, 3 Bryn Moalyn. Ffon: (01286) 675384



Cefnogwcn ein
Hysbysebwyr

Wedi ei fyw y mae dy fywyd, dy rawd
Wedi ei rhedeq hefyd:
Oaath awr i fynd i'th weryd,
A daeth i ben deithio byeus,

Mr Evie Wyn Jones ac eelodeu 0 Ysgol Sui Bosra, Penisarwaun yn
cytlwyno s/ee j gynryetuolydd 0 '1JiGobaJlh'.

--------- --------
o wenhleu dwi wodi olywed rhywun 0 6ELAND NEWYDD, Cofiwch
yn dweud eu bod nhw'n ~i~gyvyl i wyllo'r rhaqlen 'Ar dy Feic' gYQa
Bobbi fywam byth, Ac mi fydd o! Hywel Gwynfryn, nos Sui, 4 MaL

~oodd 0'''' I'\~I'\ gr~lldur G~lwodd i w~ld GW~l'\lhan Parry,
bythgofl9oCfwy.9.C mag gl ucuru, T9.welta, syn gwelthlo fel
Emrys, Olwen. GWQnnan. Sion, Selcolegydd Clinlgol yn Onopa.
8gtty. Robgrr. Huw. GWdwrw@n, svoo vn nrat cast nanss Gwenlljan
Sl~n, B@tn~n, rona, KelVin, Erin a'r tsutu sy'n byw ar fin y traeth a
Mal. Garwyn Daniel Gai. a unne, cnivweo am waith diddorol
wrth gwrs yn lIawn galar 0 weld un Gwenlilan gyda'r MaorI.
a oedd mor addfvvyn yn ymadael a CAONFA'A PENSIYNWYR.
nl. Ond mi fydd yn agos ,awn at Oym\,ln~lr Pwyllgor ddiolch i bawb
gAI~nng_u POt) un ononom nl, a ~ g~fl'\ogOdd y No~on 81ngo yn
chwlthau dYOlwn I. ddlweddar. Dlolch arbennlg i

i=yddyr hQnardal yma fyth yr un SQlwyn am drAfnu i fonthyg y
p@th Ond eto mile yntl p81rldrll ac am alw r Bingo.
h~p"'\irwydd, II"pu~rwydd 0 gael y Own~~d ~Iw 0 ~'i90, Mae trip wedi
eyfl~ i fod wsdi adnabod un mor Ai drAfnu ar gyfQr 7 Mehefin.
tJrbennig, ByOdwn yn mynd ar y bWG i

Vn bersonol, mi fydd Qobbi ym G.aernarfon ac yn3 ar y tren bach i
rnnOD man n@to fI, lie Dynnag y waunrawr ae yna ymlaen ar y bvv~
bydd IIwybr yr han fyd 'ma yn fy i Feddgelert, lie bydd cyfle i 9ael te,
nhywys. cyn dychwelyd ad ref.

Bob tro y bydda i'n clywed band CARTREF NYRSIO. Ca!wyd
pres, BOObl rydda rn glywed. BoO amryw 0 wellhgaredOau oros Wyl y
tro y Oydda fn camu ar fws, ml rydd Pasg.
Bobbi yno yn oistodd yn sgwrsio Dydd lau Cablyd: Cymun 0 dan
heto'r gyrrwr, Pob tro y bydda i'n otal ficer St. Helen, y Parch Ann
arogli mwg DaCO,Bobbi Iydd yno. SmHham:

Ac wrlh feddwl amdano: DWI'n Dydd gul y Pasg: Gwasanaeth dan
gweld Bobbl yn elstedd ar ei gildair oral y Farch Dafydd Lloyd Hughe::>
frAichiau gytforddu~ yl'\ yr ardd, 9yda'l briod Mrs Anl'\ Hughes yn
wedi ei amgylchynu A haul eynnes. eyfeilio.
glipar~ am Ai dra~d, cap fflat am ai Dydd Llun y Pasg~ Rhanwyd wyau
ben, piboll yn tii geg de andrQ~ 0 pa~g i'r pre~vvylwyr gan H,,~ol,
wQn a.r ~iwyn~b. yn ordro Mam i o~dd wedi ~igwisgo fel bwnl'r
fynd i wneud paned Iddo. A dyna'n Pasg, gyda Mair a Liz yn
union sut dWI am 91 OOrIO. cynorthwyo. Talwyd am yr wyau 0

eyn i mi orffen mi hoffwn ddlolch gronfa'r preewylwyr, Diolch i Holon
ar ran y teulu, I Mam a Dad, set am drefnu j'w prynu. Roedd raftl
Emrys ac Olwen, Llanllyfni am roi wedi ei threfnu a'r enillwyr oedd:
cartref a chariad a phob eymorth Miss MabeJ Edwards, Towyn; Gill
iddo. Diolch i chI. Holdsworth: Marian DaVies,

Mae'r geiriau olaf yn perthyn i Llanberis.
un 0 letrdd mwyaf oin gwlad. r:l. Diolch i'r gogyddes, Hilary
VYilli(\m~Parry, wedi 0\,1 nQwid rhyw Humphrey~, am y te blaG~s ac i
rymryn felly maddeuwCh I ml am Y bawD a gyfrannodd at woOrau'r
n~widcdl yn y Ilinallolaf: raft!.

Claire, Leanne a Sian Patrick yn cyflwyno siec ar ran yr ysgol i
gynrychiolydd 0 'Ty Gobaith'.

Ysgol Sui Bosra

Ysgol Gymuned Penisarwaun

Contr~crwyrTrydan
fllteaaroo yr uraa

~'1"Ce:ned1aethol

Aelod 0

Ffon: 01248 601257Gwa~anaethi
Gymru Gyfan

Coleuadau
ArgyfWng de

otte.-Larwtn Tk

Prif swyddfa.

P~Ma.l~,T"~gal'th(GwynQdd

ones
Contrdctwyr

TrydilIl

1;£on (l'\O~)~

01248 600477 a 601011

Pfacs: 01~4g 6019B2

Whiteheadcyf.

M~~'n~ hQn, hon chwodl Colto.idd
yn sOn am wlad tu hwnt I'r mor.
Dyma wlad UAmaA pawb yl'\ byw
am byth, aw1ad 110 mao powb yn

Camera yn ngotal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. Ffon: 6n263

PEN-BLWYDD ARBENNIG. byw yn ifane. Does 'na ddim
Llongyfarchladau I MrS Betty tfa~iwn beth a nenetocto yn
Evans, Llys y Gwynt ar gyrraedd ei digwydd yno. Yn anffodus, ni chat i
90 oed. Pob dymuniad da i'r fyth Y framt 0 fyw yno, y mae lir-
degawd nesaf, Mrs Evans. na-nog yn bell 0 fy ngatael i.
GENEDIGAETH. Yng nghanol bwrlwm bob dydd,
Llongyfarchiadau i Emyr a Katy ar mae'n hawdd anghofio pethau
enedigaeth mab byehan, loan, ac i byehain bywyd. Mewn ffordd mae'n
Eiriona a leuan ar ddod yn daid a synhwyrau ni i gyd wedi eu cymylu
nain unwaith yn rhagor. Pob trosodd. Dim ond wrth weld plentyn
bendith i chwi tel teulu, bach yn chwarae neu'n rhedeg
DIOLCH. Dymuna Mrs Elen neu'n chwertnm y mae hi'n bosib I
Williams, 2 Bryntirion, ddloleh i'w ni gael cipolwg 0 fywyd dmiwsd.
theulu, ffrindiau a chymdogion am Bywyd sy'n bell 0 gyrraedd pob un
y cardiau a'r anrhegion a gafodd ar ohonom ni.
achlysur ei phen-blwydd yn 90 yn Ond i Bobbi, roedd psthau'n
ddiweddar. wahanol. Do, mi dyfodd yn ddyn
PWYLLGOR NEUADD, Tynnwyd Ond eto mi gariodd Dir-na-nog yn
Clwb Cant Ebrlll a'r enillwyr oedd: ei galon hyd y diwedd.
Manon Glyn, Erw Gain; Gwen A gwyn ei fyd 0 am hynny.
Griffiths, 6 Tai Arthur, Susan Mi fuo fo'n byw hefo ni am yn
Williams, Bryn Rhydd. agos i ddeunaw mlynedd wedi i'w
YSGOL SUL BOSRA. Cynhaliwyd rieni, .Jenrue (Price) Jones a Will
Cymanfa'r Annibynwyr CylCh Jones, fy nhaid a nain, Iarw, A
oeimoren a Chwm-y-glo bnawn dwi'n ddiolchsar fy mod wadi cael y
Sui, 6 Ebrill am 2 o'r gloch ym cyfle i ddod l'w nabod 0 mor doa.
Mosra. Braf oedd gwald y capel yn Roedd Bobbi'n ffrind i bawb, mae'r
lIawn a phlant yr ysgolion Sui yn rhestr yn rhy hir,
9wneud eu rhan mor raenus Mae pob gyrrwr bws 0 fan hyn i
Dioleh i athrawon Ysgol Sui Bosra Ddolgellau yn ei adnabod, yn
am gymryd y rnan deehreuol. ogy~tal tl phtlwb ey'n gweithio nero
Diolch hefyd i Arweinydd y Gan, Manweb a'r post, a phob siop a
.ionn Eifion am arwam y Gymanfa onern elf hyd a lied yr ard"l, Miilo'n
mvr Qlilrtro(91~Qn givrh~\,4Oym~nf~ WI" I ddwnun tod pllwb yn yr 9.rdal
Iwyddi~nn~$ drcs ben. yn "rind 10dO.
e y '" '" ~ I i I' C Y M ft. 1'\ t !t • r MI o~rOdodd fillllroedd ar

Mntl'\ndl~tillid ym ml~ Mohofln. nnnroeoo yn el gap 1I0ngwr aji
(!Wt'!LLHAO anronwn fi!ln rnnon olloklno, yn mrnd gQYl'-gQWi wold
ttl msWilliams. oaer Bleodyn wedi hwn c'r IIQII, yn elopio am $9wr~ A
9i tnnnrastn yn yr ysbyty ac rvdyrn smec, gan obeithio y byddal el
yrl Inlon 0 glyYfod dy fod yn gYVolla, bocod yn lIawn po.ndd61o.dp'!i
Iris. un 0 brossrau mwyaf soot»

nydym yn holl'n QYClQnam or~ill o~dd ccrooonaatn. nooo yn Olt~r
ohonoch syn derbyn trinlaethau ac ngu'r gorn band, neu'n elstedd yn
yn moddwl ~mdonoeh 01 yn oyfforddll~ fQI brQnln yn el
IJQOJ-~OIGA~T~ Anfonlr gin Oarlwr yn gWftlndo tlr John ilGAlun,
eYOYllldelmlnd IIwyrof d lhuulu f O~fydd Iwan, Paval'oHi nou fond
diweddar Sobbl. Sydd bwlch mawr LlanbabO. yr oeda ganddo gymalnt
tlr f!1 01.onllllU 0 t'ltfJOflOnmfilYll. 9 f9ddwl ohonynt.
CYMVNA \~I.III.Iy d:woddor ~obert Yn rhVfoOdOOloon Ovn::l un o'r
JOnQQ(~OOOI).gynl 0 13 8rynunon, peml1U 010 OuOOor vi fuuOYVI0
Fenl:Jarwl1Unddillgan uu diolon am brynhawn dydd Llun yn Vsbyty
bob arwydd 0 aydyMd~iMIt1d 0. GwynQdd. F(OQddBonOI yn @II@dd
ddanooswvd IU~O ~Ivnt yn eu yn oi wely fol "rQlwyd~ ~ ph~wb yn
profedlgaeth 0 golll 9obbl. Diolch ffyQIOO'Jgwmpag,
yn fawr '0, Gwennan,' medda fo, 'OQ~

TeyrngQd i DobbS adra a chuddla ty nghapla i cyn i
o~n ()I n~1.O~lan Osian ddod adref 0 Aberystwyth

a'u dwyn nhw i gyd:
O~dd wir, rOAddgal'\ddo f~ddwl

y byQQ'i bo\ha\,l bach,
Fel teulu, mi tyddwn yn gwelCl

~1\1Il)d f~wr !1rgj 01. Wn i ddim faint

, Mrs Ann Evans, Sycharth. Ffon: (01286) 872407
•

PENISARWAUN

·---- --- -
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I GENEDIGAETH.I Uongyfarchiadau i Graham a Sian,
Marvista, Ceunant ar enedigaeth
eu mab Osian Eifion - brawd bach

I newydd l Sian Eifion.I EF~ILLIAID. Llongyfarchiadau i
Evan a Helen Parry, Morwel,
Ceunant ar ddod yn Daid Be yn

I ream I gfgllli~id yn ddiwedde\r, eet
I L.i~a Erin ec Elln Mair - ganwyd yr
~feilli3.id ICwenno a Dafydd Jones.

I COQdCas Ou, Ynys, Cricieth.
I GYDYMDEIMLAD. Anfonwn einI cydymdeimlad at Evan Parry a'r
teulu. MorwGI, Counant ~r golll

Imam, naln a hen nain annwyl iawn
I yn dd'weddar, set Gaenor Parry.I ArfaQg, I=fordd gethel, Caernarton.
I DYMUNA Evan a Hslan Parry
c;ldiQloh am bob arwydd 0

I gydYMdGimlad a chiilredlgrwydd aI ddangoSwyd iddynt yn el.l
I profedigat}th.

CEUNANf~'
.

""-

TV ELIDIR
Mae Ty Elidir, Stryd Fawr,
Deiniolen ar gael igynnal

cytarfodydd neu bwyl'gorau
neu barfion pen-blwydd ayyb.

Golyga hyn 0 10 Y bore
hyd 10 yr hwyr bob dydd

ond Sadwrn a Sui.
Cysylltwch am fanylion a9

Alan Parry, 19 Pentre Helen,
Deiniolen LL55 3LM
Ftcn 07n3 447223

e-bost: alanparry@anserve.com.

Nantcol, ger Llanbedr, Sir
Feinonnydd yn 1908. Rhoddodd
inn; enwau'r cymeriadau a fu'n
eistedd yn y cape', gyda'u hanes
a'u cysylltiadau a'r ardal, Diolchwyd
i'r Parchedig Jeffrey Hughes am roi
inni noson hynod ddiddorol.

Nos Lun, 12 Mai bydd y bws yn
gadael Rhydfadog am 6 30 i Bias y
Faenol ac yna am bryd ysgafn i'r
Half Way House yn Y Felinheli.

TICEDI LOTE;RI AA WERTH YMA!

GORSAF BETROL
1,18 BE

DEINIOLEN
Ffon: (01286) 971621

Ar llgor 7 a.m. - 9 p.M. bob diwrnod

· PECYNNAU CWYLIAU YM MHRYDAIN, EWROP AC
YMHEI4LACH.

• TEITHlAU 1GYNGHERDOAU A THEATRAU.
· TREFNU flCYNNAU GWYLIAU I GRWPIAU A

MUDIADAU AM BRISIAURHfSYMOL.
· BWSIAUMODERN A MOETHUS
· GWI35T.t\IO BAliON
· CWMNIT~UlUOL
, MANNAU COOl YN CYNNWVS: lLANBERIS, CWM Y

CLO.A LLANRUG.
Am rwy 0 tanylion am eln feithlau, Honlwch

81nawyddfl .r y Ma•• p Nah.emarfon ar 01286 672333

~

-.- - -="

LIAU SE N ARIAN

Nifer helaeth 0 luniau ar werth • Dewis eang yn cynnwys:
IYOR 5"I'UBLEY • JG:ITH ANDREW

KEITH BOWBN • ROB PIERCY~=====--=:::__=:-_._----- - -=::::=:==::::!
PARC PADARN!> LLANBERIS (870922)

(Ar. $tau dydd Sut a clydd Llun yn y~tQdy 8iS~

Gwasanaeth Ffnmio Lilioiau

bnawn lau, Mai y eyntaf. Croeso
cynnes i bawb.
Y GYMDEITHAS LENYDDOL.
Cynhaliwyd swper y Gymdeithas
nos Fercher, 2 Ebrill yn Y Caban,
Llanberis. Cafwyd gwledd
ardderchog yno mewn awyrgylch
gartrefol a diolchir yn fawr i Mr a Mrs
Kevin uaviss a'r staff am eu croeso
a'u gwasanaeth. Y gwr a'r wraig
wadd oedd y Parch a Mrs Trefor
Lewis, Porthaethwy a chawsom
sgwrs ddifyr gan Mr Lewis wedi'r
wledd. Dymunodd y Parch John
Pritchard yn dda iddynt ar eu
symudiad i Goleg Trefeea, ger
Aberhonddu. Cafwyd noson
ddymunol iawn gan bawb.
CYMEITHAS CYFEILLION
EGLWYS CRIST. Y gwr gwadd yng
nghyfarfod mis Ebnll o'r
Gymdeithas oedd y Parchedig
Jeffrey Hughes, Caernarfon. Roedd
wedi dod a'r darlun 0 'Salem' gan
Curnow Vosper gydag et ac
eglurodd yn fanwl iawn teouao y
darlun yng Nghapel Salem, capel y
Bedyddwyr. Cefncymerau. Cwm

1&

Petrol • Diael • Nwy Calor • Glo
Cylehgronau • Papurau N@wydd

Cardiau pgnblwydd • Wyau
NwytlClau Gro5er • Melysion

ac roedd plant CA2 yr ysgol yn
cymryd rhan.
DIWRNOD TRWYNAU coca.
Casglwyd £288.36 tuag at yr elusen
yma drwy werthu trwynau coch,
dyfalu steil gwallt a'r plant yn talu
am ddod ,'r ysgol gyda'u gwalltiau'n
wahanol i'r arter.
CYNGERDD. Bu plant CA2 yn
gwrando ar gyngerdd bandiau pres
Arfon yn Neuadd PJ ym Mangor
dydd Mawrth, 8 Ebrill.
DON'T TOUCH - TELL. Bu cwmni
pypedau yn yr ysgol yn rhoi
cyflwyniad o'r sioe 'Don't Touch -
Tell' i nou blant yr ysgol. Sioe oedd
hon yn codi ymwybyddiaeth plant 0
ddefnyddio cyffuriau oedd hon.
YR AMGUEDDFA LECHI. Gan fod
plant CA 1 yn dilyn merna tai y tvmor
nwn nu'r plant yn ymweld a thai
Fron Haul yn Amgueddfa Lechi
Llanberis. Gwelsant sut y mae tai
wedi newid ar hyd y blynyddoedd.
PLANT BLWYDDYN 6. Bu plant
blwyddyn 6 yn ymweld ag Ysgol I ~Mrs Irl~ Rowlands, Glanrafon.
Brynrefail am y diwrnod ar ddydd I Ffon: (01266) 672275
Gwener, 21 Mawrth.
MERCHED Y WAWR CynhaJiwyd I CAPEL Y TABERNACL.
cyfartod yn Ty Elidir ar nos Lun, 14 I Cynhaliwyd y Gymanfa eleni yng
EbrilL Estynnwyd croeso eynnes rr I Nghapel Bosra, Penisarwaun dan
gwr gwadd. y Parch Marcus S I
I=lobinson san e~ddug Jones. Yn 81 I Iywyddiaeth atnrewon YsgOI U
ddull omatat ei hun soniodd wrthym I Bosra. Arweinydd y Gan oedd Mr
am Qi gefndir yn nhrof cecrnerron I John I:jfion 9yda Mrn Ann trans
ae yna am ei fywyd ar y mer fel wrth yr organ. Cymerwyd rhan gan
Capl~n yn y Llynses. Mwynhaodd I blanl Yegoflon Sui eosra, CapQI
pawb y sgwrs vn rawr iAwn C:1fwyd I Coch. LIQ.nhoris, Tabernacl, Cwm
dioo" 0 h;wmQr a uirceon lmstan I y-glO ac EbSnQSQr, O~inlolon.
gflnddO. vn Ogygt91Q onyflwyniad l'r ~hoddwyd y fendith gan Mr
cclndlr mvrwrot. DIOIChwyd iouo I xenon Lloyd, Jerusalem.
uanM~riol'lWilliams. I Llanberis. Dymunwn ddiolch yn
Cynhellr y cYfarfod nQsaf nos Lun. I ddiffuant i athrawon yr Ysgolion
, 9 Mai pan fydd Margaret Jones. Sui Am hyfforddi'r plant ~c i'r plant
Tregann yn dangOQ~ut i baont;~ ~r I hwythau am walth canmoladwy
sidan, Aiff amryw o'r aelodau I'r Wyl I iawn, hofyd diolCh I drefnwyr y
Wanwyn I J=anSorar i0 Mai I Gymanf~.
OYMDEITHAS Y C~WIOt=lVOO. GWIBDAITH. TrQfnir taith 9yda
Cynhallwyd cyrartod Gyntfll y tymor I chydweithrediad Teithiau'r Grug i
yn Fgstrl ~b~noSGr bnawn lau, a I 'S~f~ri Park' a Bodley ar 72
tibrill. Dectlr@UwYd 9 lIywyd~wyd I M8t1snn. CQlr mwy 0 fanyllor1 yn
g~1'\ Mrs Jano Thorman Jones d nc§ ymlacn.
rtl0ddwyd V lQ OQI'\ M,ss get.
WallQm~, CUVViJoingwmnl Y P~rch
Jonn Prlteh~rd a son,odd wrthym
am Folbl Net tl gyflwynwyd gaIl Mr
Arfon JOI'lt>s.Caerdydd ac ~m Iyfr a
Glltli>et newydd 0 ganQuon I blant.
Cawsom gyfla i glywed y plant yn
canu rhai o'r eaneuon a gyfielthwyd
gan Arron JonQs.

Anfonwyd ein coflon cynne~ at
Mrs Dilys Williams. sydd yn Ysbyty
Gwynedd ar hyn 0 bryd.

Cynhellr y cyfarfod ne~a1 ar

Y SEINDORf. cynneur Gyngerdd
Blynyddol y Seindorf nos Wener, 16
Mai yn Ysgol Brynrefail, Llanrug am
7 o'r gloCh.

Yn eYlYlryd rhan gyda'r Seindort
fydd John Elfion. COr Eryri. Parti
uruo OQinlol~n a Stephanie
William~, Yr arweinydd fVdd Elflon
Harding.

eYQQ bwu am ddlm yn cychwyn 0
~Ydf!lnOQ AM G.90pm,
Y FAaG. CynhdJlwyC1~ytAl'fodyna
~shofnyVVQun n05 rau Cablyd
GWQinyddwyd y Sacrament 0
Swper yr Arglwydd gan Y Parch
John Prltehard. Calwyd AVYrDClWc:;1
o e hyd J yn f!gIWYQUA~dlnorwj9
ddydd Ow~ner Y Grogllth 0 dan of~1
y P;:!rch GQntfroy ~l'ahes.

Ar Bul y PIrtSO. cynnAllwyd
Cyt~riod Pregcthu Cefnywaun. Eln
c@nnao Glgnl oodd y Parch Trofor
J9n90, vOul narton I!t cngfwyd
O!lndd~ bl'oe~lhu srym~§ Q OnOulll
fol ol1er.
OIOL~I-L Dyrnuna t\nnene Bryn
Pam. Cyngfln ddioleh am yr hQII
8ard:~u, lIythyrflu cfr dymunladau
d~ d ddQrbyniodd yn dllyn y
lIawdrini~e\h a garodd yn ystOd mis
Mawrth.
Y~GOL QWAVN GYNFI.
Oynhollwyd Nason 0 Odawn~ nos
Fawrth, 1 Ebrill, yn Theatr Gwynedd
Bangor. Noswaith 0 blant ysgolion
<lwynedd yn per1formlO OQdd hon

YSGOL FEITHRIN. Mae Ysgol
Feithrin Deiniolen angen
Arweinydd a Chymhorthydd
Meithrin I arwain a chynnal
seslynau bore a phrynhawn, ac i
gychwyn cyn gynted a phosib.
Bydd angen cymhwyster NVQ3
mewn Gofal Plant ar gyfer swydd
Arwemydd ac NVQ 2 ar gyfer
swydd y Cymhorthydd, neu fod
yn baroc i astudio I gael y
cymhwysterau yma.
Mae'r gallu i gyfathrebu drwy
gyfrwng y Gymraeg yn
angenrheldiol.
Cysylltwch a Glenda Jones ar
(01265) 870836 neu Elen Jones
ar (01286) 872192. Dyddiad cau:
Oydd Llun, 12 Mai

MARWOLAETH. Dymuna teulu
Mary Roberts, 15 Minafon, Bangor
(yn enedigol 0 Ddeiniolen), ddiolch
i'w holl syfoillion Q ardal yr Eco am
eu caredigrwydd a'u hymweliadau a
hi tra bu'n wael yn ystod y flwyddyn
ddiwethaf, ae am eu cydymdelmlad
pan fu farw ddiwedd Mawrth.

If DEINIOLEN I

~_.-- - _ .. - '..- ~

Mr9 Margaret Cynfi Griffith, CynfL Ffon: (870394) .._
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ennill y bencampwriaeth
roeddwn yn dyfarnu pan
chwalwvd tim y Brifysgol 0
17-0, a Llanrug yn trechu tim
da Machno 0 drwch y blewyn.
Os dsw y bencamnwriaeth, yna
bydd pwysau igyflawni'r dwbwl
drwy guro Porthmadog am
Gwp~nGwynedd,

Gyda Bethel hefo cytle am
bencampwriaetb a rllaif ewpan,
II Llanberii> d ~hyflc da i gipio
Cwpan Alves, sallai'r golygydd
chwaraeon gael mis diog y mis
nesaf - rudalen olilawn oluniau
timau buddugol y fro.

... ... ...
Gyda llaw, a welwyd c}~lallim
clwb a thim cyfredol Real
Madrid. Gwefreiddiol yn wir. Y
gem yn ymddangos Yll hawdd,
gyda phasio a symud rhyfeddol
oddi ar y bel. Edrychaf ymlaen y
tymor IlC af iweld g61-geidwaid
ein timau ileal yn tatlu'r bel
allan i ddechrau symudiad yn
lIe y gic hir undonog o'u dwylo.
Beth am wneud y [ymor nesaf
yn dymor gwella sgiliau?

Llongyfarchiadau Llanrug!
Pencampwyr Gogledd Cymru 2003

£6: R. Gwynn Davies, Bryn
Eithin, Waunfa\.vr; Miss M.
Griffiths, 21 Caerhun, Bangor;
Di-enw; Mrs G. McGarthy, Yew
Bank Road, Childwall; Mrs
Anna Sidebotharn, Whealey
Bridge;
£5: Elen Williams, 2 Bryntirion,
Penisarwaun; Mrs B. Williams,
Alnwick Close, Bishop
Auckland; Mr a Mrs O. Jones,
Rhos Llwyn, Llangefni; Mrs
Helen Francis, Higher
Kinnerton; Mrs Sally Thomas,
Min y Rhos, Llanrug; Mrs Mair
Williams, Llanberis er cof am
Mr John E. Jones, Glanmoelyn,
Llanrug; Mr a Mrs Gordon
Davies, 10 Bryn Moelyn.
£4: Mrs Jenny Williams, Morfa
Bychan; Mrs Lena Lee, Morfa
Bychan;.
£3: Mr Ronnie Williams, Yr
Erw, Aylestone; Mrs Mair Parry,
Gorwel, Llanllyfni; Mrs Alvona
Jones, Prestatyn; Er eof am
Iorwerth Jones, 21 Y GIyn,
Caernarfon.
£1; Mrs J. Davies, Siop Gwynfil,
Llangeitho; Mrs Elizabeth
Williams, Y Fetin, Llwyndyrus;
Mr Goronwy Owen, Heol Crees,
Porthcawl.

£40: Er cof am Mrs Menai
Jones, Sycharth, Gwel Fynydd,
Llanrug.
£25: Mr a J\1rs Alun Lloyd
Jones, Llanberis.
£20: Mrs Alice Searell Jones,
Nant Peris; Er cof annwyl am
Mrs Peggy Roberts, Elidir, Beck
View, Suffolk gan ei gwr Mr
Leslie Roberts, Elidir, Hafod
Garegog, Clwt y bont,
Deiniolen; Eifion ac Euronwy
Ro berts, 8 Trem Eilian,
Brynrefail; Er cof am y
ddiweddar Mrs Annie Mary
Evans, Llanberis.
£16: Mr P.w. Williams, 19
Chatellerault Court, Corby.
£11: Mr R.W. Roberts, Dorvil
Road, Blaenau Ffestiniog; Di
enw; Mrs Olwen Ebrell,
Coventry; Mr John Evans
Hughes, Kirby Muxlowe; Mr
Alun T Williams> Bron Waun,
WClunfawf;
flO! Evan a Helen Parry,
Morwel, Ceunant; Dr Fraser
Williams1 Sale, Cheshire; Mrs
Gwyneth Beswick. The
Boulevard, We~L Derby; Er cof
am Bobbi Pcnisarwaun, gan y
teulu; Mrs Margaret Jones a'r
teulu, Arosfa, Waunfawr.

Erbyn y byddwch yn darllen
hyn bydd Llanrug wedi eu
coron i yn bencarnpwyr
Cvnghrair Gwynedd.

D~n50~wyd ~.yn 1.1er~S
rwydd yn y gem gyfat'tal 1-1 yn
crbvn Ncfyn zanol yr wythnos,
ond dylsai'r tri phwynt
angcnrbcidiol grracdd i
c6,"ve}u)rofnau.

Mge RlwmgreS yn dru 1
yrnurcchU'Il grucd, yn cnlvcdi~
wcui'r I)~or al111YeQ~1Q 17-3 yn
erbyn Deiniolen. Ydy hyn yn
9rwydd lybed?

Y Lro diwcrhaf i Lanrug

RHODDION

17 Richard. i'w rers (3)
18 Bod, ncu fynd vn ddistaw

(4)
23 Yrnestyn (5)
Z5 Ystad annormal 'In 'I

meddwl yd~atal dwyn!! (Q)
26 Gwneud vn un (3)
27 GWl (l b11Ul;unhrcfnue!l ())
28 Di~mddiffYIl (7)
JO C~~s;o don80~ fod

dnmeaninat h yn wtr (7)
~1 Ctsbrvn pilloR !l busnestvrt

yr ceo (7)
jj Troclloz, ac yn dill felly CiT 01

~\)11iun!! (6)
J6 Amser cytnddns ; ro~pw)'sau

ym mhac y flewog gawres!
(5)

37 Gwich gaa uu sydd wedi
dychryn (S)

39 I fyny yn y de!! (3)

Dernyrnais atetnon i grcesair
mis Ebrill Ban Jean Hughes-
Jones a Catherine A.Jones>
Rhiw; Ellen Pritchard,
Garndolbenmaen: E. R. Jones,
l\hoLlJlirwncn; N I1nl Rubene,
Llanru6i Gwen Griffit.h1
Demiolen: MeRdn Morris,
DinorwiS1 Olwen Jones, Bethel;
M(f]) rdrrY·l011t~, Morfa Ncfyn;
Mijrgijr\;L Wyn l\ob~.t~ " M~ir
i!vans, C~~rn(\rf6n.~ J~t\ni~
WiJIJ~m~ :.:Ie M. f. Junes,
Clynnog; N. IIugllC;S, CWIIlyglu;
Nansi Davies) Rhuthunj Y. O.
IIughes, Pwllheli; NQnOwen,
Vera Griffilh, Ml)reen Lennon
a~ 01w~n Owen, Llanb~rl~; Pat
Owen, Caerfyrddin; Y. Mowll,
feni~~rwaun; Dilys 1\..
Pri [chard- JonCG, ilbcrcrch a~
hl~lncdJone~.Trefor.
Enillyaa y mi~ ydi H. o.
Hughes. Tan y Graig, Pen Ion
Llvt1, Pwllheli. TJIJS3 SSW
Llongy{arehiadau a .£~l chi.
Ar 01cwblhau croesair nUs Mai,
S)'mvcll cich atebion at Dafydd
hvans, Sycharth. Penisanvaun,
LLSS 3HE erbyn Mai 19.

1\r draws:
1 ~ucan tenau (6)
7 Y zanu i atw yo 01 i'r

uicddwl --- (3)
10 --- PQO fydd y 5'Vl"a~hQdar

droed (J,5)
11 Yn !l{!ored i nnenectrwvdrt

(X)
13 Cyfanwai Ih rncwu un

notlrcfnyu cnin ())
14 M~~lr rh"l pryo"r A 8vrnlvd

o'r rhn~n s= y t~n (~)
15 Gorchymyn am nwyddau?

(5)
17 M~ddY8 iwella'r ddannoedd

<7)
I~ Certlun I'w weld wedi tnrri?

(1)
20 Ymserchu (4)
ZZ Plannu gwjdd (8)
24 Cadachau poced (8)
Z8 Til1u'r pwyth 'In 01 (4)
29 V dref hle rnoe'r afon yn

!lrllWys o'r llyn! (4)
j 1 Myfyrio (7)
J-l Art:hur ofitndwy 0 ofnndwy)

(5)
JS V cyntM" yt1 y Rl(\~ti(\u; (S)
3D i\u(Jf l·r aLhro wnh i'\~

dd~fDydd yo",,.i(\innu ddQJ
'In ol~ {S)

40 ChWib!U'logl y mynydd (X)
11 .M11~ncl0 bc~vn y Go~lcllll?

(')
42 R.huthtl\ l\ ewm~!1~(6)

11AWI"i
2 Cymeryd lie un arall yn

:mnheg (7)
3 HC1'). Qrttwyoian .tncwn

cyfnod a ddaw drachcfll (5)
S Deniadol (7)
I. ~_'T'\e'ld C~ (I.)
7 PliSByn Y crancod? <3)
II Ai ar y Sui yn unig y dylid

cyfarch reI hyn? (3,Z)
16 Anif~ili~i~bychl\n) ~ion¢,

sy'n byw ar waed (5)

4 ar draws ydi'r adar sy'u
cuddlo'n y croesalr ac sydd
heh gliwiau idd),nt.

CROESAIR MAl



(Parhad aTdudaletz 19)

uwch am weddill y tymor.
~vbed beth mae ffyddloniaid y
timau yu deirnlo, 0 gael cu
hunain 'ar y fainc'. Efallai fod
cael tlws ar ddiwedd y tyrnor yn
'C9.U cegnu'.

Y mae rhai o'r clybiau
Ilwyddiannus yn gweglan ar
hyrt 6 oryd. Clywais nrn un elwb
yn chwarae pedair gem mewn
deg diwrnod - a dwy ohonynt
yn gemau nos, a olygai deithio.
Ydi'n chwaraewyr amatur ni yn
cbwarae gormod 0 g~mau? Ydi'r
nifer 0 gcmau, a chyflwr sawl
maes yn ffactorau yn nirywiad
sIDon ar y lefel henuefol?

Yn 61 at y brotest. Nid yw
R~thel eto'n gwybod pwy fydd
eu gwrthwynebwyr yn rownd
gyn-derfync)1 y cwpanau.
Enillodd y Parlwr Du yn erbyn
Amlwcll, Amlwch yn protestio
iI~yn cnnill y brotest. Ond yn~lr
Parlwr Du yn protcstio yn
erbyn dyfarniad y brotes(. Mae
nhw'n tlweud fod Cymru yn
hoff 0 bwyllgora - ond mae hyn
yn chwerthinllyd. Yna sefyllfa'r
Gynghrair. M~e Bermo wedi

I colli tri phwynt, ond rwan son
am golli mwy. Pryd y daw y
dyfarniadi Pwyllgor arall!

Beth yw'r ateb? Dywedodd
M.alcolm t\lli~on un tfO y dylid
gwahardd trosglwyddiadau am
dymor, fel y gcl1id gweld pa
ddawn oedd yIll mhob t~m.
Hefyd, beth oedd gallu y
rheolwyr!hyfforddwyr i weithio
ar eu ~hwaraewyr iwella safon.
Yn y cynghreiriau llai, e.e.
Cynghrair Arfon~ hoffwn weld
dim ond un Lrosglwyddiad y
flwyddyn gan cbwaraewr, a dim
symud i lawr cynghrair gan

I llnrhyw chwMRewr. Buasai hyn
yn ailffurfio'r syniad (pyramid'
tt d~fnyddlo'r gynghrRir fel
modd 0 feitbrin chwaraewyr - y
prif bwrpas i unrhyw amatur
chwarae'r gem. Unrhyw
brotest?clUl14ffer) am sawl nos Lun eto -

yn cnwcdig os oes 'curry' ar y
fwydlen.

byw y byd w~.mp~uhcfyd. Mae'r
tri b!lchgen yn ymddiddori.
eli vc yn gyn bcncampwr
Snwcer Prydain ond erbyn hyn
yn chwaraewr pwl, a newydd
cnnit1 y gYllghrtllr gdu
Penbont. Mae Nigel> hefyd ym
myd y 5nwccr, ac wedi ennlll y I

Beneampwr~aeth yng
Nghynghr!lir B9ngOr. Yna
Kenny, :;ydd yn gwneud ei enw I

yn y sgwar bocsio ac hefyd yn
taRtl dartiau i Glyntwrog. 'Dim
yn bad,' oedd barn y tad am y
daruwr ne:saf o'r brid.

Llawer 0 ddiolch iGwil am ei
arwcilliad pendant yrn myd y
d:trt19u. Diolch hefyd am ei
gwmni. Caw~om orig ddifyr a
d!1eth ~!lwl enw 0 hen
ddyddiau'I byd criced ileol i'r
fei. Gobeithio y cawn ei gwmni
hefo Gwynfryn T.loyd (y I

Dyno ha~ri!ld iloerig meddech
en j! Cyfeirto rydw i at y sef~II ftl
wirton yn vmwncud a phc)·
uroed ileol ar hyn () bryd,

Y mse'r brohlem yn deillio
o'r ffalth fod embelt gynghrsir
yn salluogi chwaraewr i
arwyddo ifwy nag un tim. Aed a
hyn i)r entrychion yn aches
elwb Porthmadog gyda'r sefyllfa
o'i gol-geidwad yn ymddangos i
bcdwar tim, a hynny yn groes i'r
rhe()lau. 0 edrych 0 bell, nid yw
hyn yn d\veud fawr am
'ueyrngarwch yr unigolyn'.

Rwyf w~di cyfeirio yo !lTIl1
dros y hlynyddoedd Q(

cbwaraewyr fcl Gwilym
W~lli~ms (Cwil Raeh) A
roddodd £lyrtydd6edd 0
W!\~!\rt!\l!th. i un clwh - drwy'r
cyfnod!lu d9 Q'r 11wm. Mor
wahanol yw hi hcddlw. Er nad
yw rhai o~r (0 ifun~ yn boffi'r
Lcnn, y mae ein timuu yn frith
o'r 'trophy h1Jntet's'. Dyma'r rhni
sy'n ymuno yn amI tua diwedCL y
tymor, wedi bod mewn lefel

Ydi'n Amser Gwahardd 'Protest'?

•

gamp mewn llaw, gan osod ei
safonau ei hun ar y perfformiad.

Gyda llaw, tra'n cael llymaid
yng Nghaffi Hanner Ffordd
clywais sgwrs a gododd fy
nghalon yn arw. Dwy ferch
ganol oed - 0 P6n y tybiwn - yn
eistedd ar y glaswellt. Meddai
un wrth y llall, 'Dydy'n
ofnadwy bod nhw eisiau
cymryd y pwyntiau oddi wrtha
ni hefo'r ffwtbol?' 'Yndi,'
meddai'r llall, 'fe 'nawn nhw
rywbeth i'n stopio ni lwyddo, 'n
gnawn.' Y Fam yn poeni
unwaith eto!

Wedi safiad y gwir gefnogwyr
i gael chwifio ein baneri
cynhenid - Dewi Sant a
Glyndwr - gobeithio y bydd y
wlad yn uno i ennill y pwynt yn
y ddadl hon hefyd - neu chwe
phwynt!

Fel miloedd eraill cymerais
fantais o'r tywydd godidog i
gerdded llethrau'r Wyddfa. Yr
oedd Eryri yn ei ysblander, ac
yn sicr yn gwneud i rywun
synfyfyrio R cheisio dychmygu
b~vyd 0 ddydd i ddydd yng
Nghwm Brwynog, Capel
Hebron a'r Hafoty. Y r oedd
cerdded y llwybrau yn anodd,
ac ni allwn lai na pharchu camp
y sawl sy'n cystadlu yn ras
flynyddol yr Wyddfa. Yn sicr,
mae'r rhedwyr yma ymysg y
rhai mwyaf disgybledig ym
myd y campau. Y mae meddwl
am redeg i'r cop a ac yn 61mewn
ychydig dros awr yn ysgytwol -
a hynny unai mewn gwres
llethol neu wyn t a glaw. Dyma
wir ystyr y gair arnatur ym myd
y campau - un sy'n paratoi a
defnyddio'i dalent i herio'r

Y Bregeth ar y Mynydd
•

delfrydol. Siom iddo oedd y
gwahanu yn nhyrnor 2001/02
pan adawodd rhai 0 dimau'r
'dre' y synshralr- Serch hynny,
mas'r Csernarfnn and District
vn d!ll el ttur.
~

Yn amiwg mae tyfiant
poblogrwydd pwl wedi nmanaru
ar rai tim:lu. Hefyd eostnu
teithio i gemnu yn drech na
rhai. Hr hynny, mae'n gynghrair
~l)luuleuul ond llefyd yn
zvmdcithasol iach 0 hyd. Braf
nodi hefyd fod nifer 0

ch\varacwyr ifanc yn cael eu
denu j'r gamp. 0 reidrwydd,
rhaid (letld ec.lrych yn 61 ac
ymysg y prif chwaraewyr cuna
w. J. am Guto Roberlg
(Dolbadatt1), Bryn l,riffiths
(Glan~wna), Owie Lewis
{RhyJJ"ll~} ~ Ruw Owen a
Michael GrdIiths (Rhydd~ilt).
01fO tim!\u} ttmnu cry[ H!llfW!ly..
l-i~inhell (60'llU) g'r Rhydd!l11t
(Rano} y 70·lIu).

Ei ail gariad yw criceJ, Butn I
ch\yurac aIll flynyddocdJ fel
bo'\vliwr ey£lym i J:ron DinGS a
ttpyn 0 'slogiwr' gyda'r bal. Yn
43 oed, cymerodd 94 wiced
mewn lym()f'!Ie oni bai am
dlliv~ ctldglo g\vlyb i'r lymor
te;mLru fod y 100 hudol 0 fewn
ei IDTTrgedct. Com'n arbennig
am gymryd 8 - 18 yn Octc1,
Amlwch :l eholli. Mae'n wyliwr
o'r gem, ac \VIth el fulltl [OG
Moronnnw8 yn "teithio i Pae
Colwyn yn t1ynyllllol. Mae'n
holl'r batwyr Ylllotjodul, Q~ yo
d.:.pyn 0 ffan 0Mathew Maynard
(y dd~lJ ohonom yn CYluno).
o ran cymeriadau~ purchai

ddy~nw~h a greddf Brian Close
a Fred ·Iru~m!1n. Sonlodd gm
nifer 0 gemau a dyfynnu
sgoriau. Mac'n byw y s~m.
Cerdded adref 0'[ hen ysgol
Drynreft):l amser cini.o iwrando
ar sylwebaelh radio 0 gyfre:s y
Ll~'rYvJ 1949 a thZn1 Awstra.lia.
dan Dai Bradman yn ~nnill eu
plwyf fel 'y tim ilOr9.U erioed' -
yn tnvtl'lciblcs. nU3~3i'n d;pyn 0

gem rh)'ogddynt it thim
pr~ennol y 'capiau g\yyrdd'.

Ond mae Ilinach y teulu yn

w. J. Griffith, Pant'Tirion,
Llanrug, Cwil Plymar, dyn
cnwaraeon o'j goryn i'w ~a"vdJ-
Q~ 'Il~~hynny'n Bryn bellter.
Cefais oris dd1tyt' yn e1 pm ni,
Ban 8tlt161bwyntlo n.r ei ddtuy
hoff samp - dartinu II ennead
Erbyn hyn ~iyw Llywydd
Cynbllralr Dartiau C~emQrfon
a'r Cylch ere 15 rnlyncdd, Bu'n
Gadcirydd evn hvnnv ac Yl1
aelod 0 'r nwvllzor CIS C) n cof.
Yn wlr, urrldwvd cf ag
Aelodaeth am Oes yn 1975 am ei
gyfraniad hyd llynny, ac mae'n
d91 i ru'wain.

~-filrfiwyd y Gynghrair gyda
llaw yn 194b, R thimRU
Rhydd~llt Q'r OQ;l~)Pen-y-sro~s
fu'r acloduu di-dor Alll yr amscr
hiraf.

Fel ehWilIilG)Vr, \iynry,1110!odd
dlmuu Glyn lwru~, Pill~~~IN) y
Rllydd"llt ;\ llrynBwna. ~onlo.i
am y 60'au a'r 70'a.1.1 fel (oe~ nut"
gydn dim onOlln wnuhrill 0 16
[1m - a ph~wh yn Ralllu CUfll'j
gllydd. Enillodd y
btillCtlmp)vriQ\;th eyd~ {him y
Rhyddallt chwe gwaith, a
chyrraedd ffeinal y dwbwls
ddwy waith 8yd!\lj b!U'tner o'r
Khydd!lllr, OWl~ Lewis. re!
~"pt\;n, ~il~Lh yr ""~h;\fbwynl
pan lediodd dlm.!l.tt W !1 iR' Y
Gynghralr i cnnill pencanlp
wriVtw1;h Gwynedd - y S'l~pcr
League. Ti~yn 0 g"g,mt'! 1 ggel
1)yniud o'r uyfll~\rr gillll", IV~\l\l
yn rh9.~d eynnnl pedttir g~m
c1reJ~li (](]rVJI~y umau~ Er ntili
yw'n ~hW"T~\;bwl1Qwh Y ID"C'n
~o.ptet1 M dim y Gynahr!lir £lr
Ryfer ell JlEm nynyddol yn
erl)yn Cyng'hrair Bangor u·r
Cylwh "hyd yn hyn mac1n
ddlgurO!

Y ncwid mwyaf 0 dun ci
~rwe;ni9d oedd ymestyn y
<Jy11ohri\ir Q'r 16 dechrcuol.
Dgeth ttll gdrgn ddiwedd y 70'au
ilC yn_a~ ohcrwyuu y eaIw )'De
nghanol yr aO'au, dacth rrydydd
adran . .4.Q ('I d;m9U - drO!; SOO yn
tan" b\J\7 nv~ L"u. Yn wir)
daerll y gamp mor boblogaidd
fel y bu rhaid [roi rhai dmau i
lawr er mwvn cadw'r rhif j'r 48

Awr Gwerth Chweil


