
gyda gemau me\vn lla\v ond a
buddugoliaeth dda yn erbyn
nodedern yn ddl"veddar.

Gobcilhio he[yd bod BClllel
wedi troi'r gornel ar 01 eu
rhediad gwacl yn y cwpanau yn
ddi\vcddar. Mac popclh yn
~TJ1lddangos yn dibynnu ar y
6~myn crbyn Y Cobs er m\vyn
gweld ble fydd y penc~p\Vriaelh
yn mynd. Tipyn 0 gem rydd
honno.

Gobeitllio na fydd )' gem
hanna }r diwrnod af 61 )/ no~on
fawr yn y Bedol!

felly j weld y ei t ne\vydd yn
'disBicirio' ynB 0Bhystadleuaeth
TIViS yr 1:CO ClCl1 i.

Son am LlanruR! Cofio'r
s!orn 0 sot t! 0-<1 )'0 erb~"n y
Daran15[ DaClh I,;ryn ne,"vid byd
erbyn byn. a chrt\,v Eithin
Duon yo hen sefydlu eu huna~n
yn y Gynb"hrtlir. Dal1go~ IIp)Tfl 0
gymeriad.

Yn YT un modd y Darans,

'Wrlh ortl'W1oo'r 'Wobr :'r 'ben
tlJD·.

Y O\Vf19Q yw gwneuLl
rhaglen ~v 0 dafarn Pen bon t
yn ~~v\olm'~ ~\7rill) ~v yl.lQ y
cyflwynir v wobr. Rocdd yn
rownd derfynol 0 ~~fon
~nhysv~l- ftnQr"~"idd 50 iawn!
Llanrug a OfrU a "-7 yn erbYll
tim oel-droed y Ceinewydd.
Cecedig~on. P'drychwn ymlaen

,

Diwedd Llwyddiannn5 .••

1 rywun c~'n g~rmalot 0 gemau
rllyngwladol i f~rchcd ~
gynhelir erbyn hyn. Yn \vir mac
yna gystadleuaeth y Chwe
Gwlad iPerched hefyd )rn cyd
redeg gyda Cb\TSradleuaeth ~r
dynion. Yr unis wahaniaeth yw
fod Sbaen )'n )' gY5tadleuaClh yn
hyuach na'r nidal.

Yr U11 diwrnod ac }' creudd
Manon ei record roedd Non
Evans, capten Cyrnru , yn cn n ill
ei 50 cap, ~y'nrhoi cf}'n syndod
• •

* * *

Jones, 0 glwb y Bala, ymysg yr
eilyddion hefyd. Gall Clwb
Caernarfon a Bro'r Eco
ymfalchio befyd gan fod Carrin
Evison, 0 Gaeathro, i lawr yng
ghaerdydd dros hanner tymor

yn ymarfer gyda charfan dan 19
Cymru.

Wedi sesiynau hyfforddi
cenedlaethol, daeth yr alwad i
orcu huncs yn y gem yn erbyn yr
Alban. Yn amtwa, rnac'r
dyrchafiad yma'n golygu cryn
dcithro ar gyfer y sesiynau
ymarfer yng Nghaerdydd. Bra!
felly, ar daith undonog yr A470,
yw cael cwmni Kylic Wilson 0
Gaernarfon. A phwy a wyr, gan
fod Catt'in Hvisoo hithau yo
chwaruc ur yr asS',II, na welwn
dri ndod a Gaernanon - neu fwy
- yn cynryehioli Cymru.

Mac'r colofnau hvn wedi ben•
groniclo nanes y tculu
am ryddawn 0 Lanberis, 0 Iwan
y rhcolwr; Marc a Cai y
chwaraewyr, ac yn awr Manon,
ilcfydJydd hanes.

Ymfalchrwn yn ein bro. a'r
talentau sydd yma. Mwy 0
reswrn byth i ni eu cefnogi.

Gvda IIa,,,, son am asgellwyrl
Rh~'~Williams, Shane Williams,
,\1un\)n Williams. Unrhyw
straeon, Manon?

hefyd yn chwnrnewratg hoc;
sefonol - dcchrcuvdd fyn\l i
ymarfer gyda lhim rygbi
Caernarfon. Roedd wedi
chwarac ambcll gem i'[ \.lwb
ond Ran tod V 2emau rygbl a
f\h~t-droed. yn c~el eu cynn~l nr
y Sui] y bel-gron gni'r
£lacnorlact.h. 0 dip>rn i beth,
w~di'r ~nOl£,d",<;\h "wch i fentro
i faes y bel hirgron. Wedi
dyrnaid 0 gemau, dewlsw)'d
Manon ; d~m Merched y

pcneamp'Wrr
~hWDr4'OD rho§I'D bar,
~!laWrnX!lOlOcymru. Diolen
t weled;g~e.hn~ve Phtlli,,~~a
8W]~9~~'¥~1..rh]f~ddol J t~IDJ

bydd J clwb JIl dcrbyn y brif
wob ... ~ef ~iicy£1ilwn wedi ei
noddi can ] rhuolcn.
Oobeilllio n4f fydd y Wciran
G!lWg - un 0 ~elogion tim
Llanb~r - yn rhy 'embarasd'

G!lllwn 2!1U Den y mwdwl !lr
gamrau t~m cw:s Ctwb
1~"~jl'li4Llanl'''S, lIlY]
llynoeL1L1i m~i hWY YW

el!'W~

(~ogledd> ac ynn i Dim 'A'
CyJlll'~ yn crb yn y Fyddin
Br}'deinig ym mis ·lacbwedcL
~goriwyd dau gals gao yr
ui>eellwr Cll'viJll'~ytll, QC yn
amlwg roedd y de\visw~Tf yn
deehrau eymryd sylw.

Yn amlwS1 mae dewis Manon
3 Kylie \Wilson - sydd cisoes
'\.vedi ennjll 20 cap - y ddwy 0

gl\Vb CaClnar[Un yrJ rllOi ll,'\'b
sylweddol i'r gamp ~'n y
gogledd. Yn wir, roedd Lo\vrl

•--I--

Bryn Jones (Golygydd yr Eco)
a Gwenan ar enedigaeth
eu plentyn cynta' - Nel,

ar 3 Chwefror. .

LLONGYFARCHIADAU

Pan droediodd Manon Lloyd
Williams 0 Lanberis ar dir
Pare yr Arfau, Caerdydd ar 14
Chwefror, creodd record
al'bennig iawn. Wrth ennill ei
chap rygbi 'Ilawn' yo crbyn yf
Alha.n. daeth y l'erson cvntsf j
gynrychioli ei gwlad mewn
pel-droed a rygbi. Yo anffodus,
ar ddydd sam ffolant, nl
ddaeth diweddglo rhamantus

Iwnn I'r lim canrer ,01110
30-10.

Mae'n rbaid fod peTrform~ad
Manon wcdi plesio, gan iddi
ennui ei hail Rap vn erbvn
Iwerddon a.r narc Thorman~
Limerick, carrrcf lim cyhyrog a
uwvddtannus Munster. 1\r
wnhAn : enn;ll y cap:au, dyna
Munon h"fyd wcdi cael y wefr Q

cnwarae ar cuau 0 revsyud
hsnesvddol y bvd rygh1.

Yn 2~ oed erbyn llyn, ar yr
aSRell mae Manon vn cnwarae
ac yn wir wedl troi at rysbi mae
hi wedl caei avrra ddi~glair yng
nshamp 'I teulu] sef p~l-droed.
rn y maes nwnnw rocco clsocs
",,'ed~ ennill wyth cap ~ d~m
mercned Cvmru. Enltloud
owpan Cymru da;r O""'a~th6)"da
[111111 mercncc innas bangor a
chynrych;ol;'r clwb
llwyudlullflUG hW11I1W ynS
nzhwnan UEFA i rercned.

Vnil. ym mis T.'lch\.~edd 200 I
dacch cryn siom , TQrrQdd ei
cnocs mc\vn gem yn crbyn
Lerpwl. Roedd yn anat'dlfrif(\l !l

bu i&U.ano'r sCm Am fiwyddyn
gron. Ond, mae Manon yn
cyf~ddef bod effgith ~elcoleRol
;'r anaf hefyd. A h;tha'u'n
chwaraewraig mor gystadlcuol,
t:c:irnlai ddiffyo hyder, yD
Cl1wcdig mcwn ClfCfll1aU tacIo,
oherwydd yr anaf. I geisio
ndenn;tl ~; fhtrwydd - mae
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~f!~NESTRI • DRYSAU • CON5ERFATERI5
CVJ:lI;NWV~ AWOURDODAU LLEOL

Busnes teuluol gyda. blynyddo~dd c brofiad
Ffoniwch - 'dio'n costio dim j f}ael oris

I-I~~v~eOL CLANMOELYN
lLANRUG LL55 2RG

(01286) 678618 (dydd)
(01246) 670081 (nos)

FFENESTRI
CBLTIC WINDOWS

Harddwch @ieheartraf 9yda

GWFRIH\VR (~ARPEDI, 'f£II_S CARPIID A PRINVL
c~t\I\'NOr:DD0 DDE\VI 0 B.J\rRnv1.~UA RHAT~r~WNSTOr.

1'1:ONI\\'C!1 UNlUfl"\V ANISER:
WAUNFAWl\ (01286) 650552

CARPEDI GERAINT OWEN

NI CHYHOEDDIR YN ECO'R WYDDFA,
UNRHYW LYTHYR HEB ENW A CHYFEIRIAD IDDO,

GOLYGYDDION

Theatr Bara Caws
AR YLEIN
gan Gwyneth Glyn

Theatr Gwynedd, Bangor
Nos Wener, 5 Mawrth

Theatr Seilo, Caernarfon
Nos Iau, 11 Mawrth

Dau [flat, dau fywyd, dau
berson unig. Trwch wal a
thrwch breuddwydion yn
agendor rhyngddynt. ~Ma,~
gobeithion Brenda yn y ser a 1
thraed ar y ddaear, (ra mae
Daniel yn cerdded y [fin yn
ddyddiol rhwng concro'r byd a
cholli'r cwbwl, Wrlh i'r ddau
gamu'n nes i'r gagendor, prin
mae nhw'n dealt rod dyfodot y
ddau car y lein'.

Gyda drama newydd
Gwyneth Glyn mae Bara Caws
yn cyflwyno cynhyrchiad ysgafn
ac ystyrlon, sy'n mynd i'r afael a
rhai 0 broblemau sylfaenol
bywyd yn yr unfed ganrif ar
hugain, Dieithrwch, unigrwydd
a'r diffyg cyfathrebu sy'n
digwydd ar warthau technoleg.
Mewn deialog brathog, cyfocs,
dilynwn fachgen a gcneth wrth
iddynr gysylltu a datgysyl1tu,
ch\.vilio a cholli, cyff\\rrdd a
charu.

Y r actorion )'Vl Tammy Gwyn
o Lanrug a Rhodri Meilir (o'r
Wyddgrug) a'r dramodydd a'r
cyfarwyddwr yw Gwyneth Glyn
o I.anarmon.

www.iechy dgwynedd.org

Dylai'r Bwrdd Ieehyd Lleol
dderbyn syl\vadau ar y Cynllun
drafft Crb)7n 2 Ebrill 2004. Yn
dil~rn hyn, cwhlheir y Cynllun
a'i g}rf1wyno i F\vrdd yr Iaith
Gymraeg ar gyfer cymerad
\v}'ae[h derf)rnol erbyn
EbrilllMai 2004.

Cynllun Iaith Gymraeg
Mae Bwrdd Iechyd Lleol I
Gwvnedd wedi paratoi Cynllun
Ianh Gymraeg drafft yn unol a
Deddf yr Iairh Gymraeg 1993 ar
sut mac'n bwriadu cynnal ei
fusnes yn gyhoeddus. 0 dan
Adran 13 o'r Ddeddf, mae'n
ddyletswvdd ar y BIT #1 i
gyhoeddi'r Cynllun drafft ar
gyfer ymgynghoriad cyhoeddus
'er rnwyn cacl barn y cyhoedd
sy'n siarad Cyrnraeg ac eraill yr
effeithir arnynt gan y cynllun'.
Bydd )'r ymgynghoriad yn
dccnrau ar 9 Chwefror 2004 9
chwblhcir ar 2 EbriJl 2004.
Dosbarthwyd y Cynllun drafft
mor cane; a phosibl ac mac ar I
gael rnewn llyfrgelloedd
vyhccddus yn ardal Gwynedd.
Gellir cael copiau gan y Bwrdd
Icchvd Lleol vn:
Bwrdd Iechyd LJeol Gwynedd
Ervldon Ffordd Campbell
Ca~rnarfon Gwynedd I..L55
IHU
Hef) d, mae ar gael ar wetan y
BILl vn:-

l"c lJ~rl111(ll pC10I merllu
\Imweld ~ n; }'n ~rst(')d e:n

O'vibd"'th, byud crO\;GO ~YI~llCi)
lawn Iddynt roi c~nl!ld 1 t11 !It
l}1~Q66'7t; Q"'~l) no;" idtJ)'nI "ill ~
OOStio ::iT y Cytelr190 c9nl~rnol
Wendy] nnc!:o'0O"vy,"\cdJ5ov.uk i
Ulufou ymllcllaClJ.

Sian R.oherts
G\.ycith"vrais G)'UJdcithasol

An nwyl Olygyddio n,
Rwy'n gweithio yn y l~m
lleoliadau yrn Mangor i Gyngor
Gwynedd, a rhan o'rn TO} ydi
recriwtio ac asesu pobl i fod yn
ofalwyr macth i'r Cyngor. Mae
Renn~lm ddlffyg gofalwyr enbyd
ar hyn 0 bryd, ac 0 ganlyniad
mae plant sydd angen cartref yn
aml )rn gorfod cael eu lleoli o'u
cvnefin.

f'cllv, rvdvm wedi ttunio
cynl.lun newydd ar gyfer
strategaeth recriwtio ar gyfer y
£1wyddyn hon. Fel Than or
srraicgaeth yrna rydym wedi
trefnu noson ar gyfer ein
gofalwyr maeih ar nos Fercher )1
25 Chwefror yn ). Sportsman yrn
MOfthlnad()g am 7.30pm.

Amean }' noson ydi rhoi
tcyrnged i ofalwyr rnaeth am ).
gwaith caled maent yn el wneud
tf\v~"r flw\'dd)rn, ac fe f~'dd l\1r.
Glyn Hughes, pennaeth ne\~dd
V Gwasanaethau C}rmdeithasolyn g\vobrwyo y rhai hynllY sydd
wcdi rboi 15+ ac 20+ 0

I wasanaeth i'r C)-'ngor. Rydym
hefyd am gymeradwyo y
gofal"'yr nc" ..ydd :,)'dd \vcdi cael
\:u eofre~tru i'r Cyngor yn )Isrod
~r llv,'yddyn dcli\verhat. Rydym
~'n gobeithio cael Dafydd
Wisle)' yOIJ hefyd i gudi ~tatwi) y
no:;on.

Y11 dil VI} " nOSOll vma, [)'d~/nl
yn C)IInal 'g\vibdalLh' ble bydd
aelodau o'r rim hwn, ynghyd a
gofal\\rvr maerh orofiadol, yn
mynd 0 gwmpas ~' s~t' i fannau
c).hocdJ U~i fod ",. S~~li tlillIUU
a'r fllal 11~'IIIIY~Ydd a diddordeb
mewn macthu. :lC ~ egluro e~n
bod l.tn6'Yn pob 111~lb 0 bobl al'

I g)'ltr planr 0 \vahanol oedran a
hvnn\T~mwahano12yfnod!ltl. Fe
f~ddyn gyile gwych ~rn()gystal i
bob! o~~l \l'Y"llb\illl \lyuu Hr bile1
iddynr h\\'y IeJ g()fal\.vyr m~eth.

Pel rhan o'r d"i~h)fyQYJn )'11

ym\veld a'r P\Vll Nof1o ym
Mang-nT ~r [ore M(.'rchcr,
Ma.wrth 17 am 10.00)' bore \."'1

lUa 11.30, ifl gao()]fan Hamdden
yn Arfl"'ln am ~ 00 tan ttl~4.::tOo'r

Sian E. Roberts
Cyfadran Gofal
Neuadd y Dref

BANGOR

Rhifyo __

I Ebrill
Rhif Ffoo--
650570

Cysylltu a----"-
Nan Roberts

Oyddiad Plygu Ble

Ebrifl 1 Waunfawr

Dyddiad_Co_.!p_' _

Mawrth 22

DVDDIAD A LLEOLIAD PLVGU'R ECO
Trefnydd Plygu: Mrs Shioned Griffith, Pantafon, Waunfawr. (01286) 65057_0 _

l

gayy'r rnlryn nC3lJf0 r w~sg
NOg IAU. I;gr:lILL i

V Q~II=VtJ tJC_~A~
~v...ny~gI law'r

gOlygyoolon D@nnn~SOI
NO;;) L.UN. MAWnTM ZZ

OA9welwch Y" dd~

PENISARWAUN, Mus Ann EVQ(I:>ISy';;11~'Ih
(87~"07)

TAN V-COCD.MI~~"'nYY~nrUIIY,
"'~Iy t;;1l)'n (o(,c:ro}
YYAUNF~VVn:Mr~ Ndn t'lOOenS, fO'arnafon.
vvaunrawr (b!lU!)/OJ

Ffvnnon (A71A?O)

BETHEL: GOfaln\ Ells, Cilgurun

(0124A) 670726

BRYNREFAIL: MN>Lowri Pry.. Robert~'
Williams. Godra'r Coed (970590)
CAEATHRO: Clivp .J::lmes.H~fan. Bryn
Gwna (S77~~A~
C~Uf.JANT:Trvstan 9 ~;onorll nr<lQn
Onrl"lfon Counnnt l~!,;070~)

eWM-V-GLO: Mr", lro~ Row, ... "J..,

GI\"Jnl't."fo"~07327!)}

DINOnWIG: M~nlOlnvQne~,MHIi1IlI,
7 Oro 1;11011,DII1UIWIY(t)T~lJ
DEINIQ~eN, Mf>JMafgorel Gynll Oll,mlli.
(o;rv~~-tl
LLANBERIS. awynottl UCI;ihon Roberts,
~Ymy a),Yylll (UrOT~01
LLANflUO; tryllioOert~. 3 Bryn Moelvn
l[jf !1.~~41
~A~T P~RIS: Lllnl)!'>Jones. e Nant

CAOEIRVDD V PWVLLCOR OWAITI-f
Arwel Jones

eOlV~VDDe"'WARAEON
~ichard LL Jones, 5 Y Dd81,Bethel.
(01248) 670115

FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes. Glasgoed,
Llanrug (677263)

TREFNYDD HVSBVSEBION
John Robarts. BAdw Gwynlon. I=fordd
Glanffynnon. Llanrug (675605)
e-bost· johnroberts@ prjr.wales.com

TREFNYDD BWNDELU
Jean Jones, Cesalf y Mynydd,
Deinlolen (871550)

TAEFNYDD AAIANNOL
Goronwy Hughes, Elthlnog, 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)

TREFNYDD GWERTHIANT POST
Olwen Hughes. ~ithinog, 14Afon
Rhos, Llanrug (674839)
TR~fNYDD P&-YOU
6hloned Gnl1ltn (050570)

GOHEBWVR PENTREFI

TIm GolY9yddoi
d/o PALAS PRINT
7B STRYD PLAS
CAERNARFON

Ffon/Ffocs (01286) 674631
eoo@palasprint,com

Elrian James 1012gb) h7.4b~1
Bryn Jones (01296) 674405
II:nos Jonell (0129S) 971920

Richard Thomas (01286) 871954
Sion Williams (01296) 971959

Allin rills ~01~9S)S50761

SWVDDOGION A GOHE9WVR
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Argraffl!Y.d gan Wasg Gwynedd
Clbyn, Caernarfon

Cydnabyddir cefnogaeth
Bwrdd yr faith Gymraeg

i'r cyhoeddiad hwn
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LLANRUG Ffon: 01286 675175
QWVLIAU eARTR~~ A TI-IRAMOR
Cwmni tgUluol gydag 20 mlynedd 0 brofiad 0

redea Pecynnau Gwyliau oll-gynhwysol

Wavell
Roberts

GIGYDD
London J-touse
LLANRUG

IifOn~(01286)H7J~74
PEN OIGYDD Y FRO
rrWyn lIeOI mvvYClfbld:JU\)

6010i9 varlr~t
~:aaodd parad :'w bwy4a

Ar~~~bi~nal ovtgr V rnQwglgr
MYNNWCH Y GORAU
DEWCH ATOM Nil

eyfrwllg Rysarus "Y~Qibod y11

eyo-wei lhio gylll1 Mcic Robel [::I a

Am LVJY 0 \vybodaelh am
weithgareddau Rygarug
c),s),lltwch A'r Trel'nydd - Audra
!\UU\;llD ial 0190971~149 neu
c}'syllt\vch dIVVYC-bU~l:
postl.!1,rygarug.org

OWEASI PIANO
A CHANU

:5llaron V. Williams B.A.
j:)entlr (01~4a)~S~74S

Trip i'r Theatr
No~ I_tin 16es 0 C:h\I.'efror aeth
llonu b" S 0 aelodau a rhicni i
'J'hea[f Gogledll Cymru.
Llnndudno i ,l,'Yuo pcrfformiad
\.:y[frous gan ). G'hintsc.: Scate
C,rcus. Roedd na bob math 0

5ampau'n cael eu c)·Oa.....ni Ole ben
C'ddciri(1U, POllUl1 a phcli mcwn
gwlsgoedd lliwgar lraddolliadol.
Roedd y miWSlf! [faddodJatiol
Sieinaidd yn wych - ond }'chydig
yn uehel i raj!

~rORIELI
CWM

~~CwmyGlo
FfonfFfacs: (01286)870882

G\\'asanaeth Fframio
Lluniau 0 bob math
ar gael ar y ~afle
frisiau Rhesymol

Arddansosfa 0 Iltniau
gwreiddiol gan
Arti liaid Lleul

Richard s.Humphreys

Copa Cabiin

Dcwch C1f dC11l11 ryfcddol drwy
Fro nco'r Wyddfa ~ydag aelodau
Rygarug yn eu Sloe diweddara -
Copn Cab~n. llydd 100 0 bob1
if"uc; yn I;UO"'J Uil"Vl1~ioac actio cu

ffordd drwy SgriPl gyffrou~ Mair
Tomo~ Ifans, sy'n llawn antur,
tToeon trwstan a llond trol 0 h'-''Yl.
Gyda 12 0 gancuon nc\y)'UU :>U011
gan Sian Whe\vay 1'",' dysgu mge'r
aclodau wedi bod yn brysur iawn
dros y misoedd diwethaf ac }rn
edrych ymlaen i berfforrn io yo
Tll~'r S~il0 \luwai\.h eto.

f'e fydd dau bcrfformiad - n05

Wener, locg u Ebrill a nOi)
Sadwrn. l7ef! 0 Ehrill. Bydd y
tocynnQU ar gncl drwy ffonio
07909713149 ncu cyR)'ll~ch drwy
C-bO~l- pOl)[@ry~i:lrue,org
Cwefan llyal'UJl
Mac ucloduu dosbnrth~adau Arnl-

ch""mni Dcl ..vedd ; greu gwcfan
l>y'11 lla,,'n g1)'ybodl;l~lh alU ein
holl weithgt1rcuLlau. Gall\y(;h
anton syl~lJadau neu wneud
ymholiadau dr\v~1 ym\vel d li'r
'Wefnn ww,"v.ryurug org

Daeth cryn lwyddiant i rai 0
ddawnswyr Bethel yng N gWyl
Gclf Clybiau Ieuenctid
Gwynedd a gynhaliwyd ym
Mhorthmadog. Yn cynrychioli
clwb Bethel daeth Hayley
Roberts yn gydradd gyntaf ar y
ddawns disgo unigol yn yr
oed ran 15-19. Yn cvd
ddawnsio gyda Sioned Evans,
catwyd yr ail wobr yn y ddawns
ibarau.

Bu generhod o'r pentref
hetyd yn cynrychioli clwb
Llanrug. Ers rhai wythnosau
bu Sasha Williams, 14 oed 0
Fwthyn Tvddvn Andre, yn
hyfforddi lim dan 15 y clwb.
Cipiodd y grWp dan 15 y brif
wobr a daeth yr un teilyngdod i
5a:,h£1 ci hun yn y ddawns
unigol. D\vy arall o'r pcntrcf,
Zoe Williams ac Elliw Sharpe -
y ddwy yn 13 oed - a gipiodd y
Ll w:> fel y par gorau.

Dvrnunwn yo dda felly i
Hayley] Sasha, Zoe, Elliw a
gr\vp Llanrug, fydd yn
cvnrvcnioh Gwynedd yn y
gys tadleuaeth i Gym ru gyfan
yn y Drenewydd. Bydd r hai
hefyd yn cynrvcmon Ysgol
Rrynrefail yn F.i~teddfod yr
Urdd.

Rhaid cyfcirio hcfyd Cll
ddoniau tad. ahsa. sef Andre\v.
Pel nrfer mae ei draed yn tincial
wflh brQwlio ar hyd y llinell yn
annog tIm pel-droed Bethel, a
g\"'ncud ) n siwr, gyda'i lais
olelodaidtl. bud pob d)'farnwr
vn cadw'n effro! Mae ei f\'sedd. -
hef}'d ar dan ar hyn 0 bryd, gan
el fod yn scrennu fel aclod 0

dim uarllau y Bedol, i>ydd ar
rediad diguro 0 S31lh gem.
Dinyn gwell record na
HoullicTJ ynte Andrewl

Tydi hi ddirn wedi bod yn fis braf
i'r Draenog, Gormod 0 law ifentro
'nhrwyn allan! Mi ddysgais i
'ngwers fis ynghynt ar nos Calan
pan own i'n stwyrian 0 g"..mpas
Llanberis yn chwilio am srori.
Roedd hr'n pistyllio, a 'mhiga
bach i'n socian. Ond yn sydyn
daeth criw 0 ddynion allan 0 un 0

westai'r fro - yn wlypach na fil
Roedd m....'y na ewrw wedi llifo y
tu mewn y noson honno. Roedd to
y gwesry wedi dechrau gollwng!

Bu'r digwyddiad yo ddigon i
un a alwai ei hun 'V Bardd Gwlvb'
ebychu, mewn goslef farddonllyd,
y pennill aruchel yma:
'Mae'n bwrw glaw yn sob or iawn
Heno, ar Noswyl Calan;

Ninnau'n 'rnochel dan yr ambarel
Yng Ngwesry y Dolbadarn!

Mae'n dda gan Dracnog gyhoeddi
fod )' nam "recti ei atgywcirio, a'i
hod, unwanh ero~}T un mor glyd a
chartrefol yn y gwesty,

Yn 01 bob son mi fu'r anffawd
)'11 dWOOD i bercherrnog y gwCSl)'
'i miglo hi, ynghyd it rna: o'i lets,
draw am Barbados) yn ddigon pel}
o law. Ood doedtl pciha ddim yn
fel igyd yn fanno chwanh. Daerh
y cvfaill i lawr isweer un noson yn
teimlo'n bur anghyfford dus,
g)'da'i gcrddodiau weul'I Ieetelrlo,
Cerddai tel cowboi "recti rreulio
bob munud o'i oes ar gefn ceffyll
Daerh eglurhad maes 0 law -
roedd ""edi rhoi ei dCQns tu 01
ymlaen. Docs dim gwir )'11 y stori
ci rod wedi pwdu'n Ian hefo
Robin, Ray a Dafydd am feldctio
gofyn Iddo at trons 'waterproor
oedd ganddo!

DAWNSIO
DISGO

Cystadleuaeth
Nadolig Llyfrgell

Caernarfon
Llongyfarchiadau mawr i
Dafydd Llwyd, 4oed, 0
Waunfawr, ar ennill
cystadleuaeth Nadolig
Llyfrgell Caernarfon.

Cyflwynwyd ei wobr sef par
o becynnau Llyfrau, iddo yn
Llyfrgell Caernarfon Dydd Iau
Nawfed at Hugain 0 Ionawr.

Diolch i pawb a gymerodd
run )'n y gystndleuaetb :I

chofiwch edrych ::Illan am
gystadlcuaerhau a digwydd
iadau eraill yo Llyfrgell
Caernarfon )'n y misoedd
nesaf.

RtnAN WVN PARRYEVANS

DRAENOG



44 Olonffynnon, llanrug
CA~RNARFON673513
Ffon Symudol; 07774 496616

-

~tj"
~1 • .,.

Cynnal boileri nwy,
olew, tanwydd solat
a thredio peipiau

PLYMAR A
PHI;IRIANNYDD
GWRESOGI

YR
ES

(Richard a Meirwen
Williams)

Ffon! (01296) 672790
Ar agor bob dydd

I a'r wythnos at eiGh
I gwasanaeth
I Nid OG~unrhyw dill am
Iddanfon archeb i'ch cartref
I yn ardal Llanrug

V STORFA
LLANRUG

I

LLEFRITH POETH
Ymddiheuriadau gao werth,\-'!
llefrith o'r dyffyn am roi Ilefrith
'di ferwi i'w gwsmeriaid un
bore. Roedd yna esboniad -
llosgodd ei law ar Y :Slof cyn
cych\vyn ar ei rownds. Mae'n
gobeirluo nad amharodd hyn ar I
I~WNC ei gwsmeriaid a'u bod i
gyd wcdi dod at eu COED erbyn

~yn!

ENOGD

Cyn diwedd y noson fe
sylwodd y Banewr parehus iddo
gael ei dwyllo, nid yn unig y fo,
ond iddo fynn u iAndre Previn
gyfarfod §'j gyfeillion yn
ogystal. Ia, dyn blin iawn oedd y
Rheolwr Bane a ymadawodd a
gwesty Bron Eifion y noson
honno, ac mi ges innau y
rhyddhad 0 ddod yn 01 fel
Selwyn Griffi tho

Ond y bore SuJ dilynol roedd
'na rai yn dal igoelio bod Andre
Previn yn Bron Eifion ae mi
gefais am bell gais am lofnod, ac
mi ofynnodd un hen wraig imi
a fyddwn i cystal a rhoi tine ar y
plano.

Do, mi wnes i fwynhau'r
profiad 0 fod yn Andre Previn
am ychydig ddyddiau, diolch i
Gwyn Erfyl am ei wledigacrh, ac
mi gyrnerais fwy 0 ddiddordeb
yng nghyrfa'r cerddor enwog ar
&1hynny,
o na bawn i'n gerudor dros y

penwy thnos hwnnw yn
Eisteddfod Bro Dwyfor 1975.

Andre Previn
Doeddwn i erioed wedi clywed,
er mawr gywilydd imi, am y
ccrddor enwog Andre Previn
hyd nes imi gael fy nghyflwvno
gan Gwyn I!rfyl, heb ddim
rhybudd, i ryw Reolwr bane
cuhe parch US, feI Andre Previn.

Yng Ngwesry Bron Eifion,
Cricieth yr oed dan ni, ar
achlysur Ej~[edd[od
Genedlaerhol Bro Dwyfor 1975.
Roedd y ffordd y eyflwynodd
Gwyn Erfyl £i yn awgrymu imi
mai lramorwr oedd y Andre
Previn 'ma, ac mi sylweddolais
yn ddiwcddarach bod 'na ryw
dcbygr\vydd arbennig ynom ran
pryd a gwedd, ae yn steil ein
g\valltiau. Yn anffodus doedd
gen i ddim gwybodaeth
gerdddorol, na fawr 0
ddiddordeb mewn cerddoriaeth
glasurol. Oeddwn, roeddwn i'n
hollol yn y tywyl]\vch cyn belled
ag yr oedd eefndir gyrfa Andre
Previn yn y c"7estiwn.

Roedd y Rheolwr Bane yn
hynod faleh 0 gael y frain[ o'i
gyflwyno i wr mor enwog ac fc
ofynn\vyd a fydd\vn i'n barod i
g),farfod a'i gyfeillion. Cytunais,
a bum yn ysgwyd llaw a
chj.'farch tua dwsin neu fwy
OhOD;'11t) a diol"h i'r drefn,
doedd na'r un ohon)'n nh\v yn
llCibod ~el\\r}'n Griffith. Na.
Toeddan nh\.v'n cae1 y (Taint a'r
anrh~·dedd 0 ~'sowyd lli:1W IICfo
Allure PfcYin. Gofynnodd un
ohonyn nhw imi,

'lla've you beell in this part of
IWal.es be/ore?J

flu brOIl imi a rhoi'r gem i
l.nvrdd pan atebais gydag aeen
dramOf,

'Yt?S, I ha'l,.'e bqqr, Irl Bu&tins. '
FeI )' deallais gan Gwyn Erfyl

yn ddi\veddarach, d}rna'r lie ola
y hydda: lIn fel An~r~ Previn yn
ymwtld i:1g o. Do, \vr[h gwrs, [e
ofynnwyd am n' llofnod. ond mi
aefais nodyn mewn pryd B)'da'r
cn\-v 'An~re Prc"ill' arno, nell
lllac'n eirha posib mai fel
Andrew Prefin y b),dd~vn iwcdi
rhQi fy llQfnou i'r lUlco1wr Bdnc
a'i gyfeillion. Cefa1S saw I cais i
roi perfrormiad ~r y piano,
O,vrtllod . wnes i. gan
ychwanegu fy mod i yno "r fy
nsvyr1iilu al: )fJl cllrych yrnlaen
dt dip~'n 0 seibiant a
llonyddwch.
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Dyna gychwyn y ddrama
rnwng Proffesssor Phyllips ag
Ahm. Roedd 0 wedi adrodd y
stori i ni sawl tro ae wcdi
ychwancgu rein at y ddeiruog.
yn ei ddulllli\vgar ei hun.

Yn )7stod Eisteddfod
Rh)rdaman, roeddan ni'n aros
yn LIangadog, ac fe lwyddwyd
rhywsut i roi or wybod i Alun
bod y ProffC~ijor Phyllips 'rna yn
bY\\' yn yr ardal. Fe drefnwyd i
G\vyn I~lywelyn (os coJia£) roi
cefndir )r stori i un o'r
eymeriadau lleol, ae yn
ddiweddaraeh fe gyflwynwyd
Alun i'r Proffessor Ba\v Ieir.
Bu'r ddau yn sgwrsio drwy
g~'dol y nason, a phan ofynnwyd
i Alun pwy oedd y bruwd, yr
atcb a 83f\vyd oedd,

'Proffc:,~or 0 Goleg
Abcrys(\\-) th, B.Sc., dew, boi
gwybodus. Gwbad bob dim am
gaehu ieir, a gyda llaw Ph~'llips
ydi enw fo, nid Phillips.' F~dra i
ddim llai na meJdwl mai Alun
oedd yrl cu~l hwyl am f)' mllen i
af ddi~'l:lld y noson honno.
Cyfarwydd Cia~C
Y!l Di:stcudIod Bro Dwytor y
daerhom i gysylltiad a'r cyfalll
yma. Roeddan ni'n m)vynllllu
"111b~11btint ac yn gwrando ~r
Alun yn deud straeon~ ac un neu
ddau arall ohonom yn rboi

awsrymu,
'Wel, dwedwch llond bocs

sgidic go dda.'
Clywais floedd o'r ochr arall,
'RargJwydd mawr ddyn,

llond hoes sgidia, mi fydd 'na
ddrcwdod uffernol erbvn i
hwnnw gyrraedd Aberyst\.vyth
'na.'

'Mi allwn i roi syniad go dda
ichi.' medda'r g\vr gwybodus.

'Faint o'r haw ieir 'rna ydach
chi isio?' oedd cwestiwn nesa
Alun. Fedrwn iddim ymatal, ac
roedd hi'n anodd cadw'r
ddeialog, ond rni fencrais drwy

Phillips neu Proffcsor rnyntps
Digw)rdd gwrando ar y rhazlen
Hyd N atur ar y radio yr oeddwn
i rhywdro dde(.;hrau haf 1970.
Fy hen waill, f\.lun Pierce,
ncrnadog, oedd yn ceisio cael
cymorth y panel oherwydd
roedd 'na nifer o'i ieir o'n mam',
ac roedd hyn, yn naturiol, yn
aebosi pryder iddo. Mac'n siwr
i.'r panel roddi C\jbOllii1d ac
umbell Ciwgrym itldo.

Yn ddiweddarach. cefais
innau fy nhemtio i ffonio Alull)
a mabwysiadu rh Y'''' fa th 0 acen
ddeheuol igydymeimlo ag o. ac
i gynnig cymorth Dywedais
wrtho fy mod l'n gweithio yn
Aciran Amaethyddol, Coleg y
Brifysgol Aberystwyth, ac \vcdi
~gwrsio ynglyn a'r broblcm,
awsrymais iddo unfOll ~anlpl 0
faw yr leir i gael ei archWllio a'i
ddadansoddi, ac 0 bosib y
gallwn ddarganfod beth oedd yn
gyfrifoI am ladd ei ieir.

Alun yn torri ar draw~ ac yn
holi pwy oeddwn i. AI
amranlii:1d alebais, froffessor
Phyllips 0 Adran Amaethyddol"
Coleg y Brlf\rSgol AberYSh\Tyth.

'Yd9Ch chl 'r;oed yn deud
wrtha i)' nleduui hlun, ·os
anfOll£t 1 Sampl 0 I:;J\V yr lelr 'rna
1 Chi t'r [oleg Jnn.. y rncdrwch
ch: ddcud wnha i be ~y'n 'u
Iladd nhw?'

Yn dilyn Ilith y mis diwetha, pryd y bum yo son am rai
atgofion a ddaeth imi 0 ddarllen Crycb dros dro, Gwilym
Owen, fe'm holwyd gao un neu ddau pwy oedd Cyfarwydd
Caer, Phyllips ac Andre Previn y cyfeiriais braidd yo
niwlog atynt.

Cymeriad cwbl ddychmygol
oedd Phyllips. Roedd
Cyfurwydd Caer yn
eisteddfodwr selog - un 0
gyffiniau Caer oedd 0, ac yn
gyn-enillydd ar )T Unawd Bas
yn y Brifwyl, Dwi'n bertfarrh
sicr na fu i'r Andre Previn
gwreiddiol drculio yr un
uiwrnon yn ern rrirwyl, ond fe
dreuliodd yr Andre Previn Y
eyfeiriais ate ychydig 0
ddyddiau ym Mhrifwyl Bro
Dwvfor 1975 d io lch. i
ddychymyg Gwyn Erfyl.

eyfraniad. Yna, fe fynnodd y
'Cyfarwydd' ddcud stori. Un o'r
straeon diflas hir-wynrog
rheiny, a'i hergyd glo hi mor
fflat a ehrempog. Fe fynnodd
gael encor, heb ineb wneud cais
am hynny. Y bore dilynol fe
ddaeth i gyd-frecwasta hefo ni,
ac fe aflonyddwyd arnom gao
ryw wenynen. Ceisiodd y
'Cyfarwydd' ei orau glas i gael
'madael a hi, ond aflwyddiannus
fu pob ymdrech. Yna fe gafodd
gyngor ffraeth a chrafog gan un
o'r criw,
'Dudwcb srori wrLhi rrawd, ac
mi fydd ni'n siwr 0 fynd allan, i
chi. '
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.. antur WAUNFAWR. .

Ysgrifenyddion: Mr Glyn E;vans a
Mr Tony Elllo~ Mr a Mrs Gynrig
Hughes, Mr LeSlie Jones, Mr len
Jones, Mr a Mrs Tegld Roberts,
Mrs ~Iinor Williams, Mrs Delyth
Williams, Miss PhyllIS ~lIis,Mrs
Eluncd PorterJ Mrs E.M.
Pritchard, Miss Price a Mr~ E.
Lewis

Dyma lun a dynnwyd dros
chwarter canrlf yn 61: i fod yn
fanwl gywir - 1g77. Llun ydyw 0
bwyll90r Penisarwaun ar gyfer
vodi ~rio.n tUQs at Eisteddfod
Genedlaethol Gymru Caernarfon
a"r CylCh. Aelodau o'r pwyllgor
OQdd - CadQlrydd: Pat Larsen;
Trysorydd' Mrs !;lunGd Jones:

llONGYFAAACHIADAU i Anest
Bryn ar ennill Medal Arian mewn
Cystadleuaath Gymnasteg i
Ysgolion Eryri (Gwynedd a Man).
o ganlynlad bydd Anest yn
cynrychioll Tim Y::;golion Eryrl
mewn cystadleuaeth genedlaethol
ym Merthyr ar 6 Mawrth. Felly, pob
Iwe i ti Anest, a mwynha dy hun.

Llongyfarchiadau hefyd I Gethin a
Lois ar glpio'r wobr qyntaf am
ddylunio logo ar gyfer Crys-T.
Llongyfarchiadau i'r Clwb am gael
cyntaf ar wneud Baner I'r Clwb
leuenctld. Ein Iiongyfarchiadau
gwresog ninnau i chwi fel clwb a
phob dymuniad da i'r dytodol.
EISTEDDFOD GENEDLAETHOL
CYMRU ERYRI A'R CYFFINIAU.
Cynhelir cyfarfod cyhoeddus i
sefydlu Pwyllhor Apel Eisteddfod
Eryri a'r Cyttiruau Nos Fercher
Mawrth 10fed am 7.30 yn yr
ystafell Cymuned. Croeso Cynnes
i bawb.

Nghapel Ssuoh, Tregarth.
EGLWYS SANTES HELEN. Fore
SuI. 25 lonawr cynhaltwyd
gwasanaeth Derbyn aelodau Ifanc
Eglwys Llanfair-is-Gaer,
tlanddetniolen ac Eglwys Santes
Helen. Gwasanaethwyd gan y
Parch Ann Srmtharn, Mrs Angie
Williams a'r Gwrr Barchedig
Saunders Davies, Bangor.
Derbyniwyd 15 0 aelodau set, Alys
Hughes. Barry Woodhall, Jennifer
Hamer, Christopher Hamer.
Gethin Philips, Endaf Jones,
Gruffydd Jones, Hanna Williams,
Morys Williams, Llyr Hughes,
Rhys Pleming, Mari Pleming,
Rebecca Evans. Richard Sturrock
a Sophie Hutton. Dilynwyd gyda
lIuniaeth yssafn yn NQuadd yr
Eglwy~,
URDD ADRAN BENTREF
11 onwerror mwynhavvyd Gwalth
Llaw gyda Anti Bronwen. Dlolch 0
galon.
25 Chwcfror bydd '8ingo' yng
ngofal Anti Jean.
Dymunir pob Iwe i'r partion a'r
uruoouon sy'n cystadlu yn
Eisteddfod Cylch yr Urdd ar 25
Chwefror.
CLwe IEUANCTID.
Llongyfarchiadau i 3ioned Griffith,
Tai Arthur, a Catnn GntfTlh. Cae
Cornlog. a'u ffrrndlau ar gyrraedd
yr ail saflA yng Nghystadleuaeth
Dawnslo Disgo, Clybiau leuenctid
Gwynedd ym Mhorthmadog.

YSGOl GYMUNED. Dechreuodd
y tymor gyda dwy fyfyrwraig 0
Goleg Bangor yn ymuno a ru ar
gyfer cvtnoo yrnarter dysgu. Am y
chwe wythnos olaf mae Miss
lowri Morris wedi bod yn gweithio
gyda BI. 5 a 6 a Miss Elen Evans
gyda'r Babanod. Braf yw cael
rhannu'r newyddion fod y ddwy
wedi gweithio'n galed dros ben, ac
wedl cael yrnarter llwyddrannus
iawn llongyfarchiadau i'r ddWy a
dymuniadau gorau ar gyfer
dychwelyd i'r Coleg.

Yn ddiweddar daeth Anti Mary
l'r ysgol I siarad gyda'r plant bach.
Fel arter, roedd pawb yn edrych
ymlaen yn fawr lawn i'w gweld, ac
wedi mwynhau el chwmni a't
sqwre yn rawr iawn. Diolch am
eicn help unwann eto, Anti Mary.

Mantetslr ar y cyfle yma i
ddlolch i Mr Glyn Mowll am ei
9aredigrwydd yn cyflwyno bwrdd
tonis i'r YS9ol, i'w defnyddio gan y
plant, y Clwb leuenctid a'r
gymuned. Ar ran pob un ohonom,
oiotcn yn fawr lawn i chi, Mr Mowll.
Fe wnelr defnydd ca onono,
GAI~ 0 DDIOLCH. Dymuna Elnlr
ac ~dwin I-lumphreys a Cairi.
flStyll, fwllhcli, ddiolch 0 salon
am yr hOIi gardlau ac anrhegion a
dderbynlodd Lieu ar el
enedigaAth. Diolch 0 galon.
PWVLLGO~ N~UADD Dyms
enillwyr Clwb Cant Chwefror: 1.
MClnonGlyn, Erw Gain, Llanrugi 2.
Fhilip Jone::;, {} Brynlirion, 3.
Susan Williams, Bryn Ahydd.
Gobeithlr trefnu ychydig 0
wQithgarodd~1 J yn fuan gr budd y
Nouadd Gymuned.
aWE:I.L.IIAD. l:in cofion anwylaf
atoch Chi, y rhal sydd wed bod yn
sal yn ddlweddar a dymunlr
adferiad lechyd buan i chwi 011.

Anfonlr y dymllniadau gorau
am wellhad buan i Nant Roberts
wedi antfawd i'w throed yn
ddiweddar. Brysla we"a, Nant.
COLLI ANWYLIAID.
(;:in cydymdemlad dyfnaf a Mrs
~Iinor Jones. ~Aather Bank ar
golli dau frawd 0 fewn wythnos i'w
Silydd. Rydym yn meddwl
Qmd~noch yn elch coiled fowr.

Yn :>ydyn ac annlbgwyl iawn bu
farw David (23 BrynUrion gynl) yn
Ysbyty Gwynedd ac ynrau ond ,,5
mlwydd oed. Y mae ein
cydymdGml:;}d yn fawr a'i wraig.
Rosomary a'i blont, ~arah ac
Andreo., o.ca'i frodyr o'i chwiorydd,
Jt1nICO, Gwynrol, Dilwyn, Alwynl
MGirwen a Celnon.
C~O~SO CYNNES.Pethbraf yw
cael croesawu plant y pentref yn
01 i'w rynQfin CroA!=:o cynnA~ i
Sioned <Perthi) a Martin. sydd
wodi ym9~rtrofu yn eu cnrtrcf
nevvydd iJOOn, 1.1y~ yr Awe!.
COflwcn yrnuno a nl yng
nOwAlthaarGddau'r penuef. Mae
aneon ~wa~d ifanc Arnom
CAQNFA'R Hl:NOED. CynhQlir
Dingo rlJ:lg yn y Nvuadd
QY""U~~tf na~Wgngr. 2fS Mawrtn
~m 6.30. Crocco cynnQs i bawb
YuGOl oUL eOoF\(\. MQ~ e\~~9
OIV~ur I dC1011gyda dWy Gymanra
ar y OWQil1.CynhAhr Cymanfa'r
Annibynwyr elen: yn9 t.Jghal"lGI
vOrIYY~QI~m, Llanberis a
Ghymanfi!fr MO\hodistia,d ynS

Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. Ffon: 677263

PENI"SARWAUN
Mrs Ann Evans, Sycharth. Ffon; (01286) 872407
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BANDUNDYN
Nid band un dyn mo Dewi Santo
Pa mor bwysig a dylanwadol
bynnag oedd Dewi mae'n rhaid
cofio mai un 0 lawer oedd o.
Roedd eraill yn pregethu a
dysgu'r Efengyl yng Nghymru
yr un pryd a'r gwr y cofiwn ill
amdano'n flynyddol ar
ddyddiad ei farw, Roedd Dewi'n
perthyn i Oes y Seintiau, a
barodd yng Ngnyrnru 0 ganol y
Burned Ganrif i ddiwedd y
Chweched Ganrif. Roedd y
cyfnod hwn yn amlwg ar ci
harmer erbyn amser Dewi. Nid
Dewi oedd y cynraf o'r Seintiau
hyn, felly. Roedd dynion fel
Dyfrig ac Illtud a Deiniol wedi
bod wrth y gwaiih o'i flaen, a
Dewi 0 bosibl wedi cael pcth o'i
addysg yn yr ysgol vr oedd llltud
wedi ei scfydlu yn Llanilltud
Pawr ym Mro Moroannw8'

Ac aid band un dyn rnu'r
~~r8iwr Hvan Roberts chwarth.
Pa rnor amlw5 bynnag oedd
Evan Robcrt~ yn y diwygiau y
nodwn eteni ei ganmlwyddtam,
mac'n bwysig cofio bod eraill vn
rhun o'r cvrrrrwrf mawr a \.vclodd
eln g\vlad yn 1~Oi·05. Yill rnis
Mcd~ ]Q04.y cLteth Ev~n Roberts
yn amlwo rm mcrw'r Di\v),siad
\Vec11 cyfarfod arbcllnlg YIll
M1aenannerch yn Sir Aberleifi.
Ond roedd y Di\-vygiad wedi
dc~llr"u\;yn llynnYJ moe gynnar
a di\vellO 1~Oj mttc'u deb)'g.
Rocdd pohl fel loseff Jenkins a
Seth Josua ae R B Jones a
Ntlllliaii> )Y\idi pron swrcs a

chynn\vrf y Di\vygiad fi:socuu
eyn i E\'an Roberts ddod I'r
amlwo' Felly nid Diwygiad
Evan KoberlS mu Di\vygittLl O't
OS mewn gtvirionedd. Koedd
lli:1wtr mwy i'r Diwysiad llU

gweilhgaredd un uyn.
Wrth gofio'r bendithion

ysbrydol a hrofodd oobl ein I
OW1ad, 0 ddyddiau Dewi gant
byu ddyddiuu Evan Roberts) I
mae'n bWYSig g\\'eld }' C)'[ttIl ) 11
Than 0 ddarlun ma\Vr
oweit.h8arvvch grasol Duw ~'n
ein plitb. Mae'r cyfan yn rhan 0

Wailll DU\V cr CY1lJ)ul )'ll till
olith y dystiolaeth j'r RW21rh
Qchll hoI !l gyflawnodd yn yr
.t\q;l)vydd Ic\)u Gcii)[, Mac Dewi
a'i gyO\Veirh\vyr, ac Lvun
ROberts !l" (tytelilion ynl:lU,
)'lleh)'u ~'.rhQII 'vyr a 6"vrasedd
a ddcfIl)luuiOdd y Dr~ljil1 Miwr
yo elD gwlaO i lcllacIlu'l Lfcllb)'l
dros y cenedla~th9u yn
oyda~lodau ~~~ g~lydd mC\vn
~\lldUQrfu ,nfiwr ~J'n~einio
clOaYdd eu l1arglw~rl111 it'U
GW!lredwr, Iesu.
h Lhnvy 1'''~) )- rh),{eddoJ

mrvy yW eill hoO ninJlaU ~y'n
"rddcl (r Ilf~ncyi h~ddiw, ~r
21V3IJIJcll llL tl ~Cllcd JUJIIlJ yn
..h:ln o'r un g~rddort!l. Ae os
Du)y ll'imynn, r, \1lJ ~i'lDQJ"U

gf1!lfllr ninOllU \'0 Y Jllan }rn
relod~Qu l,yl..yd ac yn synttt~nt

UN FUNUD FACH
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CYDYMOEIMLAD. Ar lonawr 23
bU rarw Mrs N~lIie Valmai
Pritchard, Pen Dyffryn. yn Ysbyty
Bryn Seiont. Caornarfon yn ee
ood. Bu Mrs Pritchfilrd yn Gwyno
am beth amGor. Bu'r angladd yn
Eglwy5 Crist Llandinorwia. a
rhOddwyd el gW~ddlliion ym
mynwent yr Eglwys. Yr wyf yn sier
ein bod yn anfon ein
cydymdeimlad IIwyraf a Richard. a
boed iddo gael nerth oddi uchod
yn ystod y dyddiau tywyll yma.

Yn meddwi amdanat. Richard,
a boed iti gael nerth ac iechyd i
wynebu r dyfodol.

DINORWIG
Miss Marian Jones, Minaltt, 7 Bro Elidir

olnorwlg. fO'On: 870292

CYDYMEIMLAD. Estynnwn ein
cydymdeimlad dwysaf it theulu
Mrs Roberts, 3 Maes Gerddi.
YN YR YSBYTY. Anfonwn ein
cofion at Mrs Enid Price, Stryd
Newydd, sydd yn Ysbyty
Gwynedd.
UNDEB Y MAMAU. Cynhaliwyd y
oyfarfod blynyddol yn yr ysgol
Gymuned nos Lun, 2 Chwefror.
Croesawodd Mrs Dorothy Jones
bawb i'r cyfarfod a chafwyd
9wasanaeth byr. uerbvmwyo
ymddiheuriadau oddi wrth Mrs
Menna Roberts.

Darllenwyd cofnodion y
cytarfod a gafwyd yn 2002 a
pnasiwyd eu bod yn rhai cywir.
Cafwyd adroddtad gan Mrs Jones
ar y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar
nvo y flwyddyn a diolchwyd i
bawb am y gwaith da oedd wedi
ei wneud.

Cafwyd adroddiad gan y
Trysorydd, Mrs Joyce Ransom ar
y sefyllfa ariannol. Etholwyd
swyddoglon am y flwyddyn fel a
ganlyn - Swyddog Cofrestru: Mrs
Dorothy Jones: Ysgrifennydd:
Mrs Hilda Orritt; Trysorydd: Mrs
Joyce Ransom; Ymwelwyr a'r
cleifion: Mrs Enid Taylor (Llanrug)
a Miss Meira Williams (Cwm-y
glo). Trafodwyd rhai materion gan
Mrs Jones.

Bydd cyfarfod y cyngor yn cael
ei gynnal yn y Felinheli ar 27
Ebrill am 10.30. Paratowyd
rhaglen am y flwyddyn.

Yn gofalu am y lIuniaeth oedd
Mrs Joyce Ransom a Mrs Enid
Taylor a diolchwyd iddynt gan Mrs
Gwyneth Roberts. Rhoddwyd y
raftl gan y gwesteion ac fe'i
henillwyd gan Gwyneth. Doedd
dim arall i'w drafod a therfynwyd
trwy adrodd Y Gras.

CWMYGLO--Mrs Iris Rowlands, Glanra1on.
Ffon: (01286) 872275

•www.ybistro,co.uk
Perchnogion: Danny a Nerys Roberts

LLANBERIS
Ffon 871279
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Cafwyd adroddiad 0 sefyllfa
ariannol iach iawn y Cor gan y
trysorydd, IIo ..vard Hughes, ac
yna adroddodd yr ysgrifennydd
am \veirhgareddau y Cor }'n ystod
y flw}'ddyn, gan ddiolch i holl
aelodau'r P\\-'}'llgor am eu gwaith.
Caf'\'yd adroddiad gan }T
anveinydd, James Griffiths, gan
gynnwy!) diolchiadau i'r
cyfeilydd, Lowri Roberts
Williams, am ei gwaith ar draws
IS mlynedd er pan y dechreuodd
ym mis Mehefin 19&&, pum mis
ar 81 dydcliad cychwyn y Cor yn
Iona\vr 19&&. Diolchodd yr
arweinydd a hefyd i'r unawdwyr,
Huw HUBhc~, Dob Thomas,

Cor Meibion
Dinas Bangor

ddydd Llun,
Y gwasanaeth newydd hwn

yw'r yehwanegiad diweddaraf i
BBC Cymru'r Byd, gwasanaeth
arlein Cymraeg BBC, sydd ar gael
ar y cyfeiriad:
http://www. bbe. co.u klcym rul

Meddai Grahame Davies,
uwch-gynhyrchydd Cymru'r
Byd: 'Eisoes rydym wedi derbyn
sawl neges yn gwerthfawrogi'r
gwasanaeth newydd hWD, Mae'n
rhoi cyfle i bobl wrando ar
raglenni Radio Cymru ar amser
sy'n gyfleus iddyn nhw, a hynny 0
unrhyw Ie yn y byd.'

Dywedodd fod gwasanaethau
Cyrnraeg BBC Cymru yn dechrau
ymddangos ar nifer 0 wahanol
dduJliau newydd 0 ddarlledu.

Ceir y storiau newyddion
Cvmraez diweddsraf ar ffurf
tesrun ar ffonau svmudol drwv
Cldefnyddio'r gwasanaerh WAP.
Ewch i:

• Die

A wnaethoch chi golli'r ddrama
afaelgar 'na ar Radio Cymru? Neu
a hoffech glywed drosoch eich
hunain ryw gyfweliad pwysig ar
Llinyn Mesur? Neu oes gennyeh
awydd iwrando eto ar hen ffefryn
o gan 0 raglen t\r Eich Cais?

WeI, mae modd gwneud y
cyfan bellach, achos mae safle
'Radio-ar-alw' arlein bellach yo
fyw ar gyfer Radio Cymru.

Drwy'r safle hwn y mae modd
defnyddio eich cyfrlfladur
personol er mwyn gwrando ar 35
o raglerrni rhcolaidd Radio
Cyrnru ar eich cais.
http~llwww.bbc.co.ukI
radio/aod/radiocvmru.sh tml

Bydd y rhaglenni wythnosol
yn aros ar y safle am wythnos tan
i'r rhifyn nesaf cu disodli. Bydd
rhaglenni dyddiol yn arcs am
udiwrnod, ac eithrio ar ddydd
GweD~r, pryd y byddan nnw'n
aros dros y penwythnos tan

Yng nghyfarfod blynyddol y Cor
etholwyd y canlynol yn
swyddogion ac aelodau'r
pwyllgor;
Llywydd: Clcdwyn Jones,
Penrhosgarnedd; Gadeirydd:
Robert John Williams> T)rddyn
Badin, Pentir; Is
Gadeirydd:Dafydd Evans;
Y"grifcnnydd: David rnce, 8
Min Menai, Eithinog, Bangor
362929; Trysorydd: Howard
Hughes; Ysgrifennydd
Cyngherddau: Arfon Jones;
Llyfrgellydd Emrys Hughes
Pwyllgor: Y swyddogion a
Norman Evans, Sulwyn Davies,
David Roberts, Dewi Hughes,
John Arthur Owen.

Diolchodd y cadeirydd, Huw
Hughes, am hob cydwcithrcdiacl
yn ystod ei Owyddyn fel
cadeirydd ac adro<.ldodd hanc;:,
1lwyddiant y Cur yn y\)[Od Z003,
gyda'r uchafbwynr ym mis Awst
pan aeth y Cor i Lorlent yn
IJlydaw :i gynrychioli Cymru yn
yr wyl Geltaidd fawr yno.
Diol~hQdd yn arbcnllig j'r
Llywydd Mr Cledwyn Jones>
~ydd yn dod yn aml iawn i'r
ymarfer 9C yn ymddiddori yng
n~weithgareddau'r cor.
D~olchodd befyd i Jal11C15
Gl"iffitlli), yr arwcinyOo, am el
''faIth cal eO yn coat !:9fon Cantl y
(:6r ac hefyd i Lowri Robert~
W~ll:!lrns am ~i SWUilh [cl
cyfcil)'dd, Hcfyu diolchutld HU\rJ
I1ugl1CS, i'[ IS Arweinydd,
Gwilym Le\.vis 0 Gaergybi am ei
ffyddlondeb i'r Cor, uc am
oymryd J GOI yn yS[OO
absenoldcb yr ~rwcinydd pan
fyQQ yn (Cilhio tlramor gyd~>;
wdIrh rei !lrholwt' cerdd.

F'R(B/~U RHESYMOL
P~Ii'JTIWAAG ADDURNWIit

http://www.bbc.co.uk/cyrnru/
gwasanaethau/wap.sh tml
am fwy 0 wybodaerh am hyn.

Os oes teledu digidol ntl neu I
Telewest gennych, fe gewch y I
newyddion, y tywydd a
chwaraeon i gyd yn Gymraeg ar ,
ffurf gwasanaerh tesrun. Ceir y I
manylion yma:
http://www.bbc.co.uk/cymru/ I
gwasanaethau/tesrun.shtrnl I

Ac mae Radio Cymru bellach I
ar gael, nid yn unig ar y radio ac I
ar y we, ond hefyd trwy Ewrop ar
deledu Iloeren, ar sianel 904. I
Hcfyd, os ocs gennyeh wasanaeth I
Freeview, mae Radio Cymru ar
gael ar sianel 90. Ac ar wasanaeth I
cebl digidol ntl mae Radio I
Cymru ar sianel 897. I

'Mae'r chwyldro technolegol
yn cynnig nifer helaeth 0 I
gyflcoedd i'r iairh Gymraeg, ac I
mae'n galonogol iawn i weld bod I
rnodd derbyn gwasanaeth
Cymraco mewn cymter 0
ddulliau newydd,' meddai
Graharne Davies.

,----------------, -Norman Evans-a-G-w-il-ym-J-o-n-e~ I
gan ychwanegu pa mor ffodus I
yw'r Cor 0 gael pcdwar
unawdydd - buasai sawl cor yn
faJch 0 gael un, hcb son am
bedwar,

Aeth yr arweinvdd ymlaen i I
son am y gwahoddiad i ganu yng I
nghymanfa ganu fawr Gogledd
America naill ai yn 2005 neu I
2006. Awgryrnodd sefydJu I
&"\\eithgor i edrych i mc\\'n i bob
ag\vedd 0 h}'n, sef }' cadeir}'dd, yr I
)'sgrifenn)'dd, }' trysof}'dd a dau
aelod arall o'r Cor, sef Hu\\ Harry
Williams a Dafydd Ellis. Y mae'r
gweithgor elsoes wedi dechrau ar
ei waith. Gan fod angen Cor
mawr ar gyfer America. estynnir
g\vahoddiad i gantorion sydd a
diddordeh ymuno, ddod iYsgol y
Faenol, Penrhosgarnedd unrhyw I
nos Fercher am 7-30 am fwy 0

fanylion, neu i gy~ylltu a'r I
ysgrifennydd nell'r arwcinydd. I

Bydd y Cor yn canu mewn I
Cymanfa/C}'ngerdd yn Eglwys I
Dewj Sant Glanadda ar nos Lun
1Ma\'VTth)i ddathlu Ow)'l Ddewi.
Hyd yo hyn y mat gan y cor nifer I
Q synbhcrtldau yn ys(od y
Qwyc1Clyn,gan gynnwys pump yn I
Llandudno, un ym Metws y Coed
a chynacrdd arbcnnig hefo cur I
m"Wf \} l\nlt:rica )'n y Gadelrlan I
ar Orffennaf 9fed.

Prul ddechreuwyd y Cbr yn I
!ona\vr 19S5, 12 aelod o~dd ynu
ac felly y b\l al11 \,VyrhllU:saUlawer. I
ftr hyn 0 bryd y mae 49 0 aelodau I
yn dod 0 ardaloedd Mon ac I
Arfon. gyda ch)'fartal~dc;l u~h(il I
iawn o'r aelodau ym m)'nychu
pob ymarfcr a chyngcrdd. I

DIOARALW
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Dylan Griffith
TR~J=NWR ANGLADDAU ANNIBVNNOL a LLEOL

TROS·Y·WAEN, PENISARWAUN
Vn gwasanaethu'r hoi I ardal yr ~CO ac
ymhellach i ffwrdd

G\N3sanaeth teimladwy,
urddasol a phersonol.
24 awr y dydd
FfoniwGh: Dyla n(LJys)or87183

Svmudol~0777812739
-HEfYD~~~========~====~
...==:--:~C~RBYDflU CLfI~UROLYRWYDDffl

CyrhQoddw~h mown $toil - mewn cerbydRolls Royce
ar gyfer priodasau, pen·blwyddi ac

achlysuron arbennig eraill

BI. 11 a 12. Arlunio: 1. Dafydd
Meredydd Williams; 2. Megan
Jones; 3. Megan Jones.
Perfformiad Offerynnol
Gorau: Cheryl.
Unigolyn gorau yn y
cystadlaethau canu ac
adrodd: Heledd.
Enillydd Cadair Lowri: Llyr.
Celf a Chrefft - Cwpan Emma
Bernard: Shannon Christy.
Dylunio Cyfrifiadurol
Babanod. 1. Gwydion Rhys
Williams; 2. Beca George; Adran
lau: 1. Hannah Wilson; 2. Rhodri
Brookes; 3. Lowri Ffion Jones a
Natasha Sellers. Uwchradd: 1.
Elin Hat Williams
Tecstiliau
Babanod: 1. Llinos Roberts. lau:
1. Ffion Wyn Roberts.
Uwchradd. 1. Elin Haf Williams.
Agored. 1. Menna Williams: 2.
Mrs 0.1. Jones; 3. Mrs 0.1.
Jones.
Coginio
ffotograffiaeth
1. Lleucu Brookes; 2. Rhodri
Brookes: 3. Rhodri Williams ac
Anna Wyn Jones.
Gosod Blodau
1. Siw Brooke5.
conmto
Meithrin/D~rbyn: 1. Gwydlon
Rhys Williams; 2. Llinos
Aobertsj 3, Lleucu Brookes ac
Owain Gibbard.
BI.1 a 2: 1. Mari Gibbard; 2.
Gwern Brookes.
BI 3 a 4: 1. Rhodri Brookes.
BI. S Q 6: 1, Deian Williams; 2.
Gwenno Gibbard.
Chutney. 1. Menna Williams
Jaml Marmaled: 1. Dafydd M.
Roberts, Dynion; 1, Vaughan
WI"lams.

Llenyddlaeth
V Gadair: DAbbiA Hugh~s.
Tlw~ yr Ifane. 1, Gwion Oafyddj
2. Elain Roberts
91. ~ a 4: 1. I=fion~rin Williams;
2. Aled Jonei5; 3, Emma Smith,
SI 5 a 6: 1. GWiOn Dafydd; 2.
Tom Chetwode-Barton: 3.
~eledd Roberts.
91. 7: 1. ~lIn ~af Williams.
91. S a 9: 1. Declan Jonas.
el. 10 II 11i 1, Debbio Hughes;
2. Megan Jones.

Cystadlaethau Llwyfan
Cynradd
Cyn Oedran Ysgol. Unawd: 1.
Llinos; 2. Harri: 3. Osian a
Georgina. Adrodd: 1. Harri; 2.
Oslan: 3. Georgina.
Dosbarth Derbyn/Meithrin.
Unawd: 1. Gethin; 2. Alys; 3.
Sion Morris. Adrodd: 1. Alys; 2.
Sion Roberts; 3. Owain, Gethin
a Hanna. Arlunio: t. Caitlin: 2.
E"iott; 3. Owain Gibbard. Tri
Dimensiwn: 1. Owain Gibbard;
2. Ueucu Brookes; 3. Gwydion
Williams.
81.1 a 2: Unawd: 1. Llyr: 2. Nia;
3. Robbyn. Adrodd: 1. Hanna; 2.
Llyr; 3. Bethan. Arlunio: 1. Beca
George a Shannon Christy; 2.
Rebecca; 3. Hanna Huws
Tulliver. Tri Dimensiwn: 1. Mari
Gibbard; 2. Gwern erookes: 3.
8eca George.
91. 3 a 4~ Unawd: 1. Chlos: 2.
Cara; 3. Anna a Rhys. Adrodd:
1. Anna; 2. Morus: 3. Tomos.
Arlunio: 1. Conor Hardy; 2.
Danny Barton, 3. Osian Davies.
Tri Dimensiwn: 1. Rhodri
Brookes; Q. Tomos ~. Tulliver: 3.
Anna Wyn Jones.
ei, 5 a e. Unawd. 1, Heledc: 2,
Debbie; 3. Lisa. Adrodd: 1.
HQIGdd: 2. GWQnno: 3. Rhian.
Arlunio: 1. Tom Chetwode
Bartonj 2. Gwenno Gibbard; 3.
David Fleetwood, rn
Dunensiwn: 1. Gwenno Gibbard:
2. OQian Williams: 3. lauan
Ceorge.
Farti Unsain. 1. 51. 5 a 6
(Llanrug): 2. 81 3 a 4 (Llanrug.
Parti Llefaru' 1 Parti'r Dynion
Pwy~i9 (Llanru9)i 2. Parti curo
Rwsla (Llanrug). Unawd
Offerynol: 1. ~eledd ac ~Ialn:
Parti Dawn5 Werin: , , Parti
Chris a HQledd (Llanrug):
Uwchradd
Cyflwynlad Cerddorol Unlgol: 1.
Beverley. Oawnsio Ois90: 1. Elin
Hat WI"lams: 2. Rhlan ac
~mma.. Unawd OffGrynol: 1.
Cheryl.
91.7 a S. Arlunio: 1. ~Iin Haf
Williams. Tri Oimensiwn: '1. Elin
Haf William;:;,
HI. 9·12. Trl Dlmenslwn: 1.
Megan Jones.

EISTEDDFOD LLANRUG
A CHWM Y GLO 2003

Bu Beryl yn cymryd rnan yn y
Distawrwydd Noddedig a
gynhaliwyd ar 23 lonawr - tipyn 0
gamp yvvcadw n ddistaw am ddwy
awr.

Cyhoeddwyd y bydd Y Cwis Hwyl
elenl yn cael el gynnaJyng Ngwesty
Victoria, Llanberis, ar nos Wener, 2
Ebrill.

Derbyniwyd lIythyr 0 ddiolch gan
Liz Woodcock, sef y wraig wadd yn
y cyfarfod a gynhaliwyd ar '3
lonawr. ar 61 I'r gangen gasglu £47
tuag at gronfa Tear Fund.

Y wralg wadd y tro yma oedd
Llinos Roberts, Cefn Meiriadog,
cyn-Lywydd Is-bwyllgor Cenedl
aethol HWyI a Harncden. Deeth a
thoreth 0 enghreifftiau o'r ,gwaith
lIaw a gynhyrchwyd ganddi dros
gyfnod 0 flynyddoedd ac eglurodd
sut yr oedd wedi cynllunio a gwneud
amryfal elternau - tegannau I blant,
ciustocau meneo, sgarff sloan wedi
el osnno. ciawr IIyfr mewn clytwaith
gwa"gof. gwaith gwehyddu, powlen
net. gwisg fedydd a ddefnyddiwyd
ar naw achlysur. decoupage,
brodwaith 0 sawl math. lIuniau - 0
frodwaith, pasnt, gwaith peiriant.
9waith Hawa 9waith canfas, coron 0

frodwaith, semwaith 0 waith swnio a
gwehyddu, mycnau, jae yn y boce,
eglwys Awsiaidd 0 frodwaith ac i
uororur cvran oanuosouo Lllnos oa
mor ddeheuig y gallai tod cvoa
gwaith coed Mae'n bencampwraia
ar ystod sang 0 grefftau ac roedd yn
bleser ei chroesawu i roi orig mor
ddiddan i aelodau'r sangon.

6ethanne, Heulwen ac Anwen a
Wndelh y lJtlnea ec enlllvvyd y raffl
gan Mary.

Cynhellr y cytarfoa nesaf ar 9
Mawrth a bydd y gangen yn dathlu
GIANIDdewi ynC]nghwmni'r Prifardd
lauan Wyn Bydd pryd bys a bawd
yn caci ei we,n; yn ystod y cyfarfod
a bua5al aeloddu'r f'vvyllgor yn
QwerthtawroOI cyfranladau 0
ddanieithion bychain
YA Y500L. GYNRADO,
Dramau. Yn Y5100 y ml:5 ou Oau
awmni drama yn diddannu plant yr
YS90L Mwynhaodd disgyblion yr
adran 9ynradd a 61.2 wylio artistiaid
cwmnl NOnnern :SCOTIISnTheatr yn
pertformio au drama 'Y Pioydd
Brith'. a chafodd disgyblion 81.3 a 4
fwynhad 0 wyllo Cwmni'r Fran Wen
yn oerfformlo'r ddrama 'Pencl'.
Llonayfarchiadau i James Logan a
Cathin Jonos. y ddau 0 ~Iwyddyn S
ar sael au dewls I symryd rhan yn y
rhaglon I ffp (7()U ~9;P'
Liongyrarclliadau I Megan Jone:l,
BI.DerDyn ar ddod yn ail mewn
cystadleuaetn "tWIO sam ran a
drefnwyd oan Y Cymro. Derbyniodd
fagiad 0 nwyddau yn wobr ynghyd a
rhai pathau i r dosbarth. Diolch yn
fawr iawn j'r trefnwyr.
Dymun~ Dis9yblion 91. Derbyn a'r
MOithrinddlolch i Anti Gvvt\vvram roi
01 hamoor i orafco eJ Gvvyoo rei
QurttlvvrdlyOruuOIy ffolOO yr yogol,
MrJenlyn OllVll tnerna 'Fobl 6y'n eln
H~IOU'.
11m P~l-rwyd. Llongyfarchiadau i
aelodau tim pel-rwyd yr yssol ar

gyrruuuo y rovvno ocrtynol yng
ngnysradleUaeLn P91·rwya yr uraa
ac ar dod yn fudduool yno
nQhyp.tndlouAoth twrnamont p~l-
myel Anon,
Yr Urdd, Dymunwn yn dda I'r
aeloOtlu Iyoo yn CYjICldlU yn
EISreaafOd eylCtl yr urdd dydd
Sadwrn. 28 Chwefror a nos lau. 4
Mawnn.

CANGEN PLAID CYMRU
Nos Wener, Chwefror 27 am 730
Cinio G\WI Odewi yn Y BISTRO,
Llanberis gydag ALUN FFRED ac
ALWEN Pris: £15.00
Dydd Sadwm, Chwetror 28, AALI
FAWREDDOG yn y Celtica,
MB;_chynlleth,am 2 o'r gloch fel rhan
o Wyl Cymru yn Ewrop. Dyma Rail
gyntaf DAFYDD IWAN fel Llywydd
Plaid Cymru: dowch i'w getnogi.
Bydd bws Arfonia yn cychwyn 0

Sgwar Llanrug am 9.45 a.m. ac yn
codi yng Nghaernarton,
Bontnewydd a Phorthmadog ar y
ffordd i Fachynlleth. Pris bws: £5.00
Dyma gynnwys gweddill GWyI
Cymru yn Ewrop:
Nos Wener, Chwefror 27,
cyflwyniad gan John Davies ar
Owain Glyndwr yn Sefydliad y
Senedd, a bore Sadwrn, Chwefror
28. trafodaeth ar ocvtoco: gwledydd
bychain 0 fewn i;wrop. gyda Simon
Thomas ac erail!.
Nos Fercher, Mawrth 17, am 7.30
Darlith newydd sbon san Arwel
Jones (Hogia'r Wyddfa) 'Teithio tu 61
l'r gan'
Yn seryouao Corta Llanrug Nos
FerCtler, Ebrll 21 am 7.00 rsoson
yng nghwmni Llywydd y Blaid.
DAFYDD IWAN, Yn Sefydliad Cotta
Llanruo CRO~SOCYNNES lAWN I
BAWB l;nwau. ac arian, ar gyfer y
cinio, ac enwau ar syfor y bws i'r
nen I uince C, DtlvloG, Argrai91
Llanrug (Fran (74475) erbyn Dydd
Llun, cnweiror 23, os gwelwch yn
dda.
BRYSIWCH WELLA. Anfonwn em
dvrnuniadau corau am wollhad
buan j Mr Ifan l=Ioberts(Ianto). Alon
~hos. Bu'n cael profion arbennig yn
Ysbyty Walton ac moo'n oros i fynd
yn 01 ynQ etQ, eyddwn yn mQddwl
omdanoGh.
Daallwn fod Mrs Dora Evans. Y
I!'odwon, ~/ordd yr Orser, wed; cael
dod 0 Y\;ibyty ~ryriac yn avvr yn
aros ynQ Nghanref Nyrsio
Penisa.rwaun. Qrysiwch chlthau I
woHahefyd.
DIOLGHII\DI\U. Dymuntt Melfyn a
Sioned, 21 Rhos Rug, ddlolcn yn
lewr iawn i bawb a.M yr holl ga.rdia.u.
anrhesion a dymuniQdou da
dderoyniwyd sanddynt ar aChlysur
genedigaeth eu mab b,",ch, Clan
~IQn,

DIOLCHIADAU. Dymuna Ansola ae
Eiflon, Nant yOlyn, (J(jIOltitldill y
careolgrwyoo a pnoD arwyod 0
Clvdvmdalmlad oan fu tal'\N ma.o
cyntAfAnAdigDAvid A ~Arah. ac w.;r
bach iddynt hwythau. yn wyth
niwrnod ood. Oiolch ;;1my cardiau, y
galVVaOtluNOn cfr rtloddion, fyau yn
rnyna I f\aron GOral DvvYriYiJOyty
Aldertley. Lerpwl.
OVMUNA ~mvr JonQ~ (Plvma.r). 44
Glanffynnon. ddiolch yn fawr iawn
i'w ffrindiau. cymdoqion a
chwsmenaid am au cafnogaeth a'u
dymunl~dau da yn ystod al gyfnod 0
wsalodd yn ddiweddar
MIiiF\vHIii~ y YVAYVA, ¥ynh~livvyQ
Gytonoa o'r gongen or no~ Fovvnll,
1U CnWQfrOr yn y GanOlfan
QvmllnAO. Croe~awndo (;ryl. yr I~
Iywydd, Fawb :1,. cyl",riod.

Oyaa y gongen yn oynnol GOrriyn
tlslsooroa yr uraa a gynn@lIr yn
V~o~1glVl'\r~t~iIar ddydd S~dwrn.
28 Chwefror.

Gofynnwyd i aalodnu wirloddoli i
Ginrad 8yda8 nclodau
oooburthiaO{;lu Oyogu OymrQc9 I
Ocdohon.

LLANRUG
Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. Fton: (01286) 675384 --
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Trefnwr Angladdau
Llanberis ac Ardaf yr Eco
(01286) 870 870
(01286) 872 491
(07770) 265 976

-

Cwmni Annibvnnol Lleol
Profiadof

STEPHE

I Dewis eang
o Welyau a 3PI$uites.

I Llenni V{)netian a Llenni Ao/er.
t 5.000 lIathsn sgwar 0 garpedi
I mewn stoe - allwch chi
fforddio prynu 0 batrymau?

-GLANHAU CARPEDI GYDA STIMVAK

Ar Agor

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
----,CANOlFAN CARPEDI

9-7 pmWAUNFAWR I 9·5 pm SadwrnI
L._-:----:~-~-~-_:_::_::_:_--II Ar Gau
Ffon/Ffac:;; (01266) 650291 Sui a MArcher

•
iddi gan y prifathro 'to
remind her of her success in 7~~if1
heading the list of County I 'i
Scllolars ill the Llalzberls J f!U~-4I1
District County Schooi,.. (/" ;I.L~ Aft ~

Witll best unshes for a bright I L7 ' d:.
and brilliant future.' Erbyn /~.~~ Lc__, u..{ I
heddiw, mae gor-wyrion I /0-

.Annie Catherine yn jJk.w c£~ ('A..:~-_", ;Ya~'_.<...
ddisgyblion yn ysgol I -;e.,....,.~~ q
ne\vydd Penisarwaen ac / /
ysgol ne,vydll Brynrefail. / ~"r~d"~

Ac ,0 Son am I /b'~A /,~,....~~
ddisgybllOn Ysgol Tan y I . Ai a'.' d;. L~~
Coed yn ennill prif .,/,P<.el"'~ ; ~ 4 ~,rtt;.u~
wobrau'r 'scholarship',~. ~ ~
daeth cadarnhad rnai I j)",,~ r
l\1ar}' Ellen Parry oedd yr /:: tlatjd- 1'1a2.
eneth a ddaeth i frig y

rhestr yn 1911. Daeth I ~~kJ.~L..r~h-......u-a..'4-t
galwad ffon i gadarnhau f'/'de _. P_:_ 7 _
hynny gan nun lddi, sef I ~~ ,.
G\V)'neth Lloyd Williams, L
o Abergele, Mae llyfr 0 -- ~

ddramau Shakespeare ganddi, a prifysgol. Roedd y teulu yn
gyflwynw )'U 1 Mary Ellen Parry aelodau 0 Gapel Hermon, a
am wanh da rnewn Hanes a hithau)n athrawes Ysgol SuI. Bu
Saesneg ~lng Ngorffennaf 1912. farw'n ddi-briod yn niwedd
Merch T>' Gvt':·n, Penisarwaen 1941. Gobeithiwn gynnwys
ocdd Man· Ellen, ac yr oedd ei lluniau 0 gyfnod cynnar Ysgol
mam, Jane Parr~· (Morris cyn Tan y Coed yn rhifynnau nesafyr
priodi) ~'n athra\\'cs }'n yr ysgol cEco'.
am gyfnod. Gyda diolch i bawb a

GraJdlodcl .\1ar)· Ellen Parr}· gys~'ljrodd ar y ffon neu drwy
ym Mangor \rn 1919. '_\rmudodd l~,thyr_ Daliwcb ali gyda'ch
y teulu I &"" j'r Pron H)'[')'d, "mholiadau a'ch pyriau
Llanrug, a dacth .\1iU)·Ellc:n )'fl ~VYbodaeth am unrhyw agwedd
athIa""t~ i Lanrug. Roedd )'n caeJ 0 hanes bro'r 'Eco'. Anfonwch i
ei hadnabod \'no fe] ~11 ParI}'. Dafydd Whiteside Thomas,
B.A. BI)'d h~'nn}',roedd pob un 0 Bron y Nant, Llanrug,
athrav.'on ac athra\'\'e au \~sgol Caernarfon (Pfon: 01286
Ganol Llanrug it graddau 673515).

gynt), LIn arall sy'n haunu 0
deulu'r Jeffrey. Mae boll deuJu
Jeffrey ym mro'r 'Eco' yn hannu
o Robert Jones Jeffrey 0
Laniestyn, a'i wraig Martha, a
ymsefydlodd ym Mwlch y Groes
uwchben y Clegir a Llanberis.
Mae disgynyddion lu iddynt yn
parhau i Iyw yn y fro, ac eraill ar
wasgar - gan gynnwys America!
Gvda llaw, mae rhan o'u cocJell
deulu wedi ei cnyhoedd; yn
Aaiau tnu: ° deuf110l!ddheft siroedd
Caernar/O'l. J\tlnirionl'l_vdd a
1'lzrefaldwY11 gan Ceiri Griffith.
(Rhif 102).

Ym""'clodd Robert Jeffrey
Ju nior ag grdJ:lI yr '£co' rai
hl~rnyddocdd yn 61 pan ocdd yn
f)'fyriwr )'n J\bcrysr\V}1h. Mae ei
dad, Robert ]elTrey, yn gohebu a
Geraint Hu\vs Roberts, ac yn
medru rhy\..,faint 0 Gymracg.
Mae'n ddarlithydd yng Ngholeg
William a l)1ary, Williamsburg,
Virginia, ac yn diddori Ilawer yn
hanes Goronwy Owen 0 Fon.

Mae Robert Jeffrc)' yn
ddiiigYIlylld un iongyrch 01 0
RoberT O\ven Jeffrey, Craig y
Pachwel1, a ymfudodd i
ardalo\;;ud cJl~'arel)'lldol1\rfonia,
COUlllY BuckIngham, \Tirginia.
Aeth y' hrn\vd arall, Samuel) i
arllal Slalinglon, Pennsylvania.

Yr h)rn ~v'n ddlddoroJ ynslyn
a'r holl hanes t~uluol ll\vn yw'r
[falrll fOd}' cyfenvJ Jeffrey' \,vedi ej
Slolli ym mro'r '£co' (er ei fod
wecU ei t5"~'Y yn aInl [el enw
bedydd ~r la\ver o'r
dlsgynyddion), ond i'r CyfCI1W

Gsel ci sadw yn Amcrica.
earthen Pwllhcl:
D"ctll fJwy t:ll)vuu f[011 arall yn
Y L()U Y ml~ ; gadarnhau
bodolncth d,vy ou.r~heu urall - un
)'D NI10~VYI1,Meirjonn~'dd (ond
yn wretddiol 0 ardal Llanberis)?
a'r II~II)fIn Montncwygu, M"c'n
;,yndull faint o'r cgrth~nni h)fn
<:y'n dod ;'r amlvrS bcllach.
D"li'r'l \th a [i i dnfoL) J:!\VYbodaerll
as gweJwch ~'n dda.
B~"I1QJonc~ ac Y§gol DIn y
Coed
P!lrh~u rnae'r vmateb~on ; hanes
y rrlfathro Q l}cni\jUlwi:len.
1\11f()llOdd NeVIlle Roberts,
Prc5t"\) 11, cflb'hraiffr 0'1
13\VyrsgriIen (gweler gyferbyn). £l
f!lm, Ann:<' Cu~I'l~.oni' WilJiumol
B'·)·n rii)lYll~ l'(Jn rrhYLhalll, !l
ddgerh i7r hrig yn llrhol;adau'r
(schoIQr~hip' 1n 1?OZ~ dd~y.y
ll)'ncdd VvCUJ agor vr Y~a(lI Sir
vm Mt'\'nrcfa;l. C;yllwynvvyd llyfr

Daerh llond arnlen 0 nodiadau
a gwybodaclh werthfawr i law
oddi wrth W Arvon Roberts,
P\\'llheli. Mae wedi bod yn
gohebu o'r blaen ynglyn a
theuluoedd Proscairon, a'r mudo
o Landdeiniolen. Y LIo hwn,
rocdd ganddo wybodaeth
uniongyrchol am deulu Rhian
WjlJiams~ sef hancs ei hen, hen
Jaid a'i hen, hen-nain, Griffith a
Hannah Evans.

Roedd Griff~th Bvans ~'n fab i
Evan a Margaret Prichal'd, Cae
Bach) Wttun fa"vr. Fc'i ganed yn
1808, Derbyniodd ei add}' g
Rynnar y'n yr YSgo] Sul, ac )'n
ddyn lcuanc, roedd yn
c)' J1UrLhwyu gvd~'r Cllnu
cynulleidfaol ~'ny capel. Pan
oedd lua ugain oed} priododd cl
IIannah, nl~rch David a Mary
IIusJle\), PCIlrall[, WaUma\Vf.
Erbyn 1~40 roeddent wedi
symud 1 Lanberis i ~v> ac yn
1RS5 m\ldodd r teuI" i WC5l
Dunsur, l>enll~}llvaItia. Y! oedd
ut o'j feibion ejsoes \Vedl mlldo
yno'n barod, a'r h\vriad oedd i
v.1cddill Y L\;ulu ymuno a 11\VY,
Ond \v}rrbn()s cyn i'r teulu
gyrrlledd, bu far,v hvan, un o'r trl
mnh ocdd ei~ocs yn Alllcrica.

Bu far\'Y IIannah E\rans ar yr
,vythfed 0 Yydrcf 1866 it
chladdwvd hi yn WCi>( Bangor.
CYhOeddllJYd coffad iddi gan y
Parch Bvan Poulk J0IlC\)} a
ymddallgos0dd }'ll Y (;yfOIII
((:h\vefror lR67)_ Yn yr "lIn rhifyn
cvhocdJ ..v}·dprce-ceh allgladClOI a
C1~'(111UO(}\VVd gan Y l!\v~nidog.
Hu Griffith bvans far'W ar y
pedwcrydd ar ddcg 0 H}'llref
la7 j, a clleir coft~d iddo yntau
hefyd Sfln ~ Parch E, Foull"
JonCi), Y11 y corrad 11WllilW, nOdtr
(ClO ~!lith (\ blant o'r l,r~oJa5 _
(Ja" u.,,,di Il'Urn, duu yll Wesl
BUT'Kora llln Ylt Llul1beris.. Hen
d~lt..l Rhl!1n w; II~aIns1 s~f J01111
l}vaJll> oedd Ull o'r [ri a dClaerh yn
oj 1 I.an beri ~ Pwy t:50,bed ocdd y
dct"ll aru11~

G) U(1 [llrlJad ~f DO~r hef~'d
l1!lerh d~tl Jyth~'r yn cadarnhnu
cy""lltlad R<,berl Jeffr<:y J~niQr
a'r P'4~h)"\WI1 - tl h,·nn} gan
dcloctau er!UJI o'r r~tlltlNev;Ue
Robcr~~ \] DrCl)[Ul)ll (IJlanruQ
u:ynrJ !J !lntr.nodd ; dd ..veud tod
dau 0 frodyr ci "~i~)Y\iUi ynlfutlo
1'[ limCrJl~ 0 ljrgtLl ~,F~c.hwen
rtl~chnnnl >' b~d\ ....arcdd. 5~n.r.'ifijf
b)'ll'~hie' G(111tlJlll1lt~rV}rd11\rnllY
TIl~UIn IIvth~'r !II'llU gan Gern.!n t
UU\V" nobcl·tSJ Dan5vr (LJUll[U~

YmiS diwethaf cafwyd adroddiad gan Rhian Williams ar ei
hymweliad a'r America. Soniodd am ei hymdrech i ymweld

a rhai o'r IJefydd y sefydlodd aelodau o'i theulu ynddynt pan
aethant drosodd 0 Lanberis yng nghanol y bedwaredd ganrif ar
bymtheg, Soniodd hefyd am gysylltiadau craill a bro'r 'Eco', sef
teuluoedd 0 Benisarwacn a'r Fachwen. Y syndod yw fod
gwybodaeth am rai o'r teuluoedd hyn wedi eu anfon j mi 0 fewn
llai na phythefnos 0 gyhoeddi'r rhifyn diwethaf o'r 'Eco',

CYSYLLTIADAU
AMERICANAIDD



Ffacs: 01248 601982

Ffon (nos):

01248600477 a 601011

Ffnn: 01248 601257

PIa swydd£a
Penrala, Tregarth, Gwynedd

Whiteheadcy£.

l'"",_ "''WY'" "t'.ycL.n
'£bote~dfodyrUr44
1'"Cened.lae>-.hol

•NICI!IC

Cwasanaeth ;
CymruCyfan

A.~do

Contractwyr
TryddIl
GOleUlldau

ArgyftJ]rt~a~
otter Larwm Tin

ones

2) C03A/063S/1S/LL - Estyniad
deulawr - 20 Ffordd Ty Du

3) C03A/0603/1S/LL - Estyniad,
mynedfa a garej - 19 Ffordd
Capel Coch

4) C03A/0713/15/LL - Newid
defnydd a dy i swyddfa
hyffordcli - 27 Srryd Fawr

5) C03A/0738/1S/LL - Newid
defnydd SlOP i olchfa - 'Green
Bank' 54 Stryd Fawr

6) C03A/0741/1S/LL - adeiladu
ry, Mart.eg, Llanbcris

7) C03A/OS39/1S/LL - estyniad
Maes Padarn

Newidiadau yn y Pentref
Cyfeiriwyd at y newidiau sydd ar
droed yn y pentref, yn arbennig y
gwaith ffordd a ddechreu wyd ger
y Ganolfan, air darn eang 0 dir }'
Dd61 a ddefnyddiwyd.
Mynegwyd pryder na chafwyd
ymgynghori cyn i'r gwaith
ddechrau, gan fod yma
newidiadau sylweddol a chostus
yma, Holwyd ai arian 'Yr
Atlwedd Gwyrdd' a
ddefn yddiwyd?
Ceisiadau am Gymorth am
Ariannol (Grantiau Bychan
Blynyddol)
i\r sail y ceisladau a
dderbvni wvd, nenderrvn wvd
rhoi cymorth fel a ganlyn i'r isod.
• C1wb v Casrell - £50;
• Tima~ P~-dt'oed (5) - £350;
• Tcganfa Gwynedd - £:50;
• (:g_pel Rehoboth NantDeris -
£ 100 (>'n amodol fod y Capel yn
parhau ar asor);

• BrO\\'nleS I Rainbows - £100; ,
Clwb Ty Dol J ,\.{inature Cluh -
£50;
• Eco'r Wyddfa - £40()~
• Cronfa Corfa R H O,,'Vcn -
£300;

• Clwb/Vs.sol Feithrin Llanberis
- £lZ30 (i.w dalu'n cb,vartcrol
Fe] rbent i'r Ganolfan,
Llanb~riB.

Ni chafwyd catS am arian mag at
oostau oQl~"opClllrcf Llanberis y
Nadc)iig nesaf. rel1derf)rn~d
neilltuo arian yn y Praeseblad
nesC\ at hynny. Cynn.ig: PO) Eilio:
DJ.
Priseb
Gan y bydd\vn yn cyfarfod eto
ymh~n tair wythnos
penderfynwyd cynn:aI y briseb
hryd hynny.

(ParJlaa ar d1ldalen 11)

weithredu fel Rhcolwr Parth
Cymunedol (Community Beat
Manager). Mynegwyd siom na
chafodd y CC wybod am
benodiad yr Heddwas, 1609
Peter Willcligg, a mynegwyd
pryder ei fod yn ddi-Gymraeg,
Ho1wyd a oedd yn byw yn yr
ardal? Penderfynwyd anfon
gwahoddiad ato i ddod i
gyfarfod buan o'r CC i ni gael
deal! beth fydd ei swyddogaeth
a'i weledigaeth ar gyfer y
gymuned yn y dyfodol.
Cynnig: KJ, Eilio: FO.

4) Adwy Cyf: cafwyd adroddiad
byr gan EB ynglyn a
gobeithion y cwrni yn y
dyfodol. Mae'r Cwrnni Tref yn
edrych ar ddcfnydd posib i
nifer 0 siopau gwag ar hyn 0

bryd. Gofynwyd a oedd
gwahoddiad wedi mynd i
Gwynfor Dafydd, swyddog
newydd Adwy Cyf, i ddod i
gyfarfcd y Cyngor?

Penderfynwyd anfon un arall
rhag Om.
Ceisiadau Cynllunio
a) C03JV0713/15/LL-27 Siryd

Fawr, ncwid dcfnyuu 0 dy i
swvddta: DlID sylwacau •••

h) C.O.lA07()611 SILL - 54 Maes
Padarn, Cod! Gare;: Dim
gwrrnwyneblad

c) C03AJ0757J15 'A1\i - 9 Ralll
GOCll~Colli t5° ar lain 0 dir
cyfagos! l)lm
owrt.h ..vyn(;;biad

ell) Nr3/15/LB3Bn Ciiptl
Rehoboill, Nanrperis, creu
ramp i ddrws y festri
(t\dcil5lU Rhcstredis): Dim
gwrlh wynebiad

d) NPJJl S)l.RJQA Capel
Rehoboth, Nantpcril), 11~wid
i~d~u mewnol (Adeilad
Rhes~rec1lo): Dim OWl'lt'l

\vynebiad
dd) CO~AJ0741JlS/LL - Marteg,

Buyd Fawr, Codi tj; Dim
gwrthwynebiw •• •

e) C04A/073R/15/I_L - 'Green
B~nk'J 54 Slryd Paw!") newid
defnydd 0 5iop i Olchfa:
Dim gwrtbwynebiad •••

f) C03Aj07S7/15/LL 16
rforll<1 Ty Du, eilLYlllad j'r
ty~Dim S!Wrth\~ynebiad

( • • • £lsloes wedi ell can~atau)
Ceigiadau Cynllanio a
sanlatawrd
1) C03Af061911)/LT,

D)'mch'Wcl adcilacl ;l chodi ty-
50 Liuyo l'CI'tYf

TICEDI LOTI!RI AR WI!RTH YMA!

BORSAF BETFIOL
flXl BE

DCINIOLCN
f!fvni (01200) 0.,1821

Ar agor 7 a.m. • ~ p.m. bob diwrnod

Petrol • Disel • Nwy Calor • 010
cyl(!n9ron~u• p~pur~uNQwydd

Cordlou Penblwydd • Wyau
NwyttttgU Gro~gr• Mgly~ion

MacGyngor Gym~Dcd LlaDb~ri" yn ~h~ilio ~~ .Gler~
iweinyddu a swetthredu ar el ran. Mae n chw11to an:'
berson cyfrftol a brwdfrydig yn byw yn lleol, byddal

adn!lbyddiaeth o'r !lrd~l0 gymorth mawr.

Telir cy£log yn unol 9. (:;r9.ddfa Clercod Cynghor~u Lleol
yn llcilicdig ar nifer pcnodol 0 oriilu'r miG. Tclir crtuliau,

Gy~ylllWl,;ll yu y lie cYllta a Dei Tomo\j~Gadcirydd y
Cyn~01'3ac ~fonwch eich egis gto erhyn 15 ~wrth 2004.

De~ Totnos_. rr:,vJnTwll, N9ntperis_ I~l_SS 4[J L
(01Z56) 571Z50

Oes gsnddoch chi ddiddordeb mewn m~teri(')n II~nl?
Fcdrwch chi WCilhiu'n tlrcfnu:l ac e-ffcithiol~fl.rcich pcn

cich hun] ac YS5r~fennu Cymraeo cywlr~

CYNGOR CYMUN:ED LLANBERIS

Clerc i'r Cyngor

drafnidiaeth ac i wella'r
marciau sydd ar y ffordd. Dylai
cynrychiolaerh o'r Cyngor
Cymuned (CC) fod yn
bresennol pan gynhelir
arcbwiliad O'T ffordd gan CG.
Mae'r CC yn barod igyfarfod y
gost ychwanegol 0 godi
arwyddion. Byddai cyfraniad y
CC yn 75%.

2) Ar gais Pwyllgor Llywio yr
Eisteddfod Genedlaethol (EG),
a gynhelir yn y Faenol yn AWSl
2005, penderfynwyd galw
cyfarfod cyhoeddus er mwyn
ffurfio Pwyllgor Apel lleol i
godi arian at Gronfa'r
Eisteddfod. Dyddiad y
cyfarfod fydd y 2Sain 0
Chwefror, yn 'Angorfa' am 7 yr
hwyr. Bydd angen ei
hysbysebu n eang, ac apelio ar
bobl i ddod yno.
Penderfynwyd cyfrannu £2000
eleni a £2000 0 gyllid Y
flwyddyn ariaunol nesa at y
Cronfs leal. Mae nod
Llanberis a'r Nant yn £6.950
sv'n seitiedig ar boblogacth 0
~ .
1no yn 01 £3,50 Y pen 1
ardaloedd 0 fewn 15 rrulltir I'r
Bistcddfod. Cyoois: AC, .£;'1;'0:
Of:

J) 'l"rafodwyd penodiad heddw~s
ncw'ydd i Lallberi~, i

IONAWR 2004
Cofnodion cyfarfod o'r Cyngor a
gynhaliwyd yn 'Angorfa',
Llanberis ar nos Iau y 29ain 0
Ionawr, 2004.
[Bu'n rhaid gohirio cyfarfod
Rhagfyr 2003 yn absenoldeb
anorofod y Cadeirydd a'r is
Gadeirydd, a gohiriwyd cyfarfod
Ionawr oherwydd gwae1edd mam
y Clerc.]
Ymddiheuriadau
Carys Morris. Gavin Allsup
Presennol
Ward Padarn; Elnlyn Bayliss,
Olwen Gwilym, Derek Jones,
Kenneth Jones, Fred Owen,
Douglas Pritchard, Helen Sharp,
Ward Peris: Anne Cumberton,
Dei Tomos (Cadeirydd)
Cadarnhau Cofnodion
Cadarnahwyd cofnodion y
cvfarfod a gvnhaliwyd nos Ian yr
20fed 0 Dachwedd, 2003, fel rhai
cy~ir.
M!lt~rion vn eodi o'r
cofnodion
1) Derbyniwyd llythyr oddi wnh

rwan Byanil, Cyngor Gwynedd
(CG) mewn perthvnas an

1" "=r= ynS yn a 80ryrru yo y
Nan[. fenderfynwyd gO[JIl i'r
Cyngor godj nrwyddion
ychwancgul i dawclu'r

CYNGOR CYMUNED LLANBERIS



)}Wl:J ZZ :Jedd ar gael ar gyf~rpob
math 0 lOBi preifflt - llo~weithiau
allan, paft,'on, l1"1piau ac aH,
Gwa~anaeth personal a th~]erau
rheaYlnol gan (01248) 361044

D. P. 0 ENS RHIWLAS

5WS BACH AR LOG

Nofio Cefn Rechgyn Rlwyddyn
11i- - 6ed: GWion Owen
Nollo Pili p"l5l GClltlhod
Dlwylldyn 11+ - 211: Nikki Hill
Nofio Droga Generhod
Blwyddyn 11+ - 4ydd: N~kki
Ill!l
Norio Cymyse Unigol Dcchgyn
7-6 - 6ed: Iwan Arwel
LlonOYfar~hiadi1u i Clli igyd!!

Nofio Cymysg Unigol
Bl\vyddyn 11 + - 1at: Eifion
Wtlliams
N ofio Braga Bechgyn
Blwyddyn 11 + -- 4ydd: Gwion
Owen

HI\vyddyn J 1+ - 2il; Eifion
William~

Dyma ddigy\'ylllliad hlynyddol
p1yvysig yng nghalcndr yr ysgol
)'n sgil y ffaith fod gennyrn
g)'mainr 0 nofwyr arbennig 0

dda yma )'m Mrynrefail. Felly,
ar Nv\) Wtncr "vIvb a thV\v~(11. -c\'clll.vynodd mtntai 0 dd~'sin
tuag Aherta\\"1! i lSY~[a\llu )'Ilg
Ng11ali:1 Nofia CcnedJaelhol
C}rmru. Bu c\'stadlu brwd, a
LJw~!ddodd ) cri,y i Sjpio di1n
llai llli N t\W 111ellll1aur ~ Dwy
llrian yn r 8'ys[adle"'''~thl!
Dymu'r canlyniallau:
Tim C),fn ..,vid RllyUU Bc(.;hgyn
Blwylldyn 11+ - 19f
Tim Cyfnel.vid (:ymy~g
Rechgyn Rlwyddyn 11 I laf
N 0110 Rhydd Rechgyn

Gala Nofio Cenedlaethol yr Urdd

Er na bu mwy 0 sgorio bu amryw
o gyfleon i'r ddau dim, gyda'r
agosaf i Frynrefail yn ergyd 0
hanner ffordd gan Joseph
Simpson ond a darrodd )7 rrawst
yn galed iawn. Bu'r Moniars yn
anlwcus pan darodd eu blaenwr y
bel dros ben y gol-geidv/ad, Iwan
Machno, ac fel roedd hi'n croesi'r
lein daeth y cefnwr, Kyle Collins,
o rhywle a'i chlirio.

Buasai gol i Y sgol Syr Thomas
Jones yr adeg ymo wedi gwneud
yr arnser a oedd yn weddill yn
nerfus iawn i chwaraewyr,
hyfforddwr a chefnogwyr Ysgol
Brynrefail. Daeth y chwiban olaf
gyda'r eanlyniad 0 2 0 iFrynrefail
a oeddent, ar )' cyfan, yn ei
baeddu.

Yn dilyn y gem,
llongyfarchodd Mr Bryn
Williams, Athro Yrnarfer Corff
Ysgol Syr Hugh Owen, y ddau
dim ar eu hymrwymiad,
ymdd)lgiad a safon y chwarae ae
am ddifyrru'r gwylwyr gyda gem
dda. Rhaid hefyd oedd can mal y
dyfarnwr ifanc, Iwan Jones am
reoli'r gem yn dda iawn ac yn ddi
ffwdan. Cyflwynodd Mr Williams
y tlws i gapten Ysgol Brynrefail,
GUlO Llywelyn.

Mae'r fuddugoliaeth yrna yn
[hoi yr bawl i Y~gol Brynrefail
chwarae garlrcf yn erbyn lim o'r
de yn 16 olaf C\vpan Cymru gan
obeirhio cnnill, mynd ymlaen i'r
rownd nesaI ae ymlaen wedyn i'r
ffcina! i ennill tl\VS C}'mru. Bu'n
rhaid i dim Ysgol '[bomas Jones
deithio i)r de i ch,varae ell gem
hwy. Efallai Y daw Brynrefs a'r
Moniars \vyneb yn llJyneb
unwaith eto yn fIeinal Cymru;

"pry a \V)'r.

IWAi\ MA(.HN() I.IOVD
22 Iona\vr 2004

I Ysgol BrynrefaiJ, LJanrug 2 -
o Ysgol Syr Thomas Jones,

Amlwch
Yn dilyn buddugoliaelhau 0 4-2
yn erbyn Ysgol Gyfun Llangefni;
2-0 yn erbyn Ysgol John Bright
Llandudno a 2-1 yn erbyn Ysgol
y Berwyn Y Bala roedd tim pel
droed dan 16 Brynrefail wedi
cyrraedd ffeinal Rhanbarth Eryri
o Gwpan Ysgolion Cymru.
Cb\.varae,vyd y gem brynhawn
Mercher 21 Ionawr 2004 yn eroyn
tim Ysgot Syr Thomas Jones
Arnlwch a'r gae Ysgol Syr Hugh
Owen Caernarfon.

Agorodd )' gem gyda'r Moniars
yn cael y gorau o'r chwarae ond,
gyda ond rhyw hum munud wedi
mynd a gyda'i hymosodiad
cymaf, aerh Brynrefail ar y blaen
gyda gol gan y blaenwr Guto
Llywelyn. Yn dilyn cyd-chwarae
da rhwng Kyle ColJins a Steven
Davies ar yr asgelI, derbyniodd
Guto'r bel a'i tharo i gefn y
rhwyd.

Rhoddodd hyn hyder i
chwaraewyr Brynrefail a nhw
nawr oedd yn rheoli, a chyn bo
hir daerh gol arall, gyda Guto
Llywelyn yn sgnrio ei ail. Tarodd
y canolwr Gareth Jones hel bir o'r
cefn, dros gefnv"yr Ysgo] Syr
Thomas Jones, a pheniodd GUlo'r
bel dros y gOI-gclu,,'ad ac i'r
rh\-vyd. G) da Brynrefail ~'n dal i
reoli bu ond y dIm 1 Guto gael ei
drydedd gol ond tarodd ei ben iad
o gic cornel y tra\.vst. eyn di\vedd
~'rhanner cyntaf daeth y Moniars
yn 01 i'r scm ylll)ryfgyda chwarae
da i lawr }r ddVJV a!lgell, gan gael
ambell gyf}e i sgorlo.

Parhaodd yr ail hallner yn
gYSlailleuol i~\vn mrda7r chwarae
~rn sym ltd 0 Ul1PC!l u'r cae i'r llall.

Cwpan Pel·droed dan 16 oed Ysgolion Gogledd Cymru
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4) ,.ifllP-ffer· Rhowch belen eich
t.rncd i hODc;iall ~r o\;llr hir y
b\vrtlll, l:iclwch allan ar raddfa
o 45: Jl~de\JJch i'r bwrdd
droell;~ He yna cc.i~iw~lllanio
umo.

GwnlO'll!ltfWCldf! Pob lWc! 1

Vdy~h~hi'n ~ybod beth
yw gglefrfyl"dd~o?

IJyma raj o'r g~iligtJ allwcddol:
1) Yl' Oli; Bef,vch ar y b~vrdd.

11ithrwch }' droed ilaen i tYnYJ
n~idj)Y~h i"r a\V}T, a glaniwcb
!:IT Y hwrdd.

Z) Yr ()J I I80o~ j.4·elyn rhif I, ond
~'nyr awyrJ ceisiwcll uro] eich
curf! ro\vnd _[1'0.

3) Pflip-ojc; Rllo\ych un droed ar
011£145 ar y b\vrdd~ ffilCiwch
y hwrdd ;'r awyr, a cheisiwcll
lanio nrno.

Llwyddiant Bord
Ar brynhawn gwlyb ym 'Bord.' Bydd y rhaglen yn son am
A-lhenisarwaen, daerh criw bob math 0 ddiddordebau
talentog 0 fechgyn Ysgol byrddio - o'r byrddio
Brynrefail at ei gilydd j traddodiadol i'r rnathau
arddangos eu sgiliau diwcddaraf 0 cirfyrddio a hwyl
sglefrfyrddio yn 'sgubor un o'r fyrddio. Cafodd John Williams,
bechgyn. Mae Llyr Roberts, 0 Llyr Roberts, Josh Royle, Gethin
flwyddyn 9, yn ddigon ffodus i Roberts, Owen Bracegirdle a
fod yn berchen ar ysrafell Dewi Foulkes (0 1]\vyddyn 9 ) a
bwrpasot ar gyfer sgJefrfyrddio Zoot Warren (0 flwyddyn 7)
sy 'n cynnwys yr offer glyweliad j nailJ ai gyflwyno neu j
angcnrhcidiol, megts harmer ymddangos fel arbenigwr sgiliau
peipen, bariau greindio a rampau. ar y gyfres. Ll\\;'dulant anhygoel
Bu'r bechgyn wrthi'n ddiwyd, fel felly, oedd i Llvr Roberts gael ei
y gwc lwc h yn y lluniau, yn ddewis ar gyfer )' rhaglen hon!!
arddangos eu sgiliau anhygoel. Bydd)' cwmnr'n dychwelyd i
Cwrnni te1edu Boomerang 0 Benisarwaen i ffilmio mwy o'r
Gaerdydd oedd y tu 61 i hyn, gan criw ac yn defnyddio arbenigedd
eu bod yn cynnal clyweliadau LI~7r yn ). gyfres _
ledled Cymru ar gyfer cyfres LI~ONG'trF.O\RCHIADAU j bob
dcledu arfaerhedig o'r enw un ohonoch!

YSGOL BRYNREFAIL
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• Pob math 0 ddodrefn ty
• Cegin, 'stafell fyw, IloHt
• Prisiau cystadleuol
• Danfon am ddim i holl
erdal Bro'r Eco

Ffgni (01286) 676 040

DODREFN PERKINS
(~afle'r hen Nelson)

CA~RNARIiON

Iystyried sefydlu
Grwp Gweithgarwch Ieuenctid

yn y penrref er mwyn cael rhywbeth
gwerth chweil iddynt ei wneud.

Siaradwr; Heddwas Peter Willdigg
(Rheolwr ]Jarth Cymunedol LlanbBrt~)

yng Ngwesty'r Fictoria (Quality Hotel)
am 7,30

nos Lun, 15Mawrih 1004

CVNGOR CYMUNED LLANHF:RIS

Cyfarfod Cyhoeddus

eraill perygl us gan fod
rnodurwyr yn parcio mewn
mannau anghyfreirhlon.

Cyrunodd ). cadeirydd ianfon
llythyr at CG i bwysleisio'r
pryder air anfodlonrwydd.

Adroddwyd fod cais wedi ei
dderbyn am gymorth i oleuo'r
pentref y Nadolig nesaf. Roedd
cytundeb i gefnogi mewn
egwyddor, ond roedd angen
eglurhad o'r costau uehel.

Roedd ceisiadau am grantiau
hefyd wedi dod oddi wrth, Ffair
Nant, Theatr Bara Caws, Radio
Ysbyty Gwynedd a Cymorth ar
Bopeth (CAB). Cyrunwyd i roi
£100 yr un i'r mudiadau ac i
glustnodi £1000 ar gyfer goleuo.
Cynnig: KJ, Eilio: DJ.
Priseb 2004-5
AI sail hyn ac amgyfrif gwariant
y flwyddyn bresennol
penderfynwyd ar bresebiad 0
£11,500 ar gyfer y flwyddyn
2004-5. Cafwyd pleidlais
unfrydol.
Ceisiadau Cynllunio
1) C03N0803/1S/IJL a

CO 3A/OS04/15!LL.
Dymchwel rhan 0 adeilad
presennol ynghyd a newidiadau
ac estyniadau i greu 5 Uned
preswyl a Bwyty, S9 Stryd Fawt,
LlanberlS. - <.lim gwrth
wynebiad mewn ~gwyddor, and
holW),d lIe y byddai preswylwyr
y ffi9tl!lU'n pardo. Doetltl dim
llefydd parcio wedi eu dan80s ar

(Par/lad ar duduleft 12)

lSfed 0 Fawrth, yng Ngwesty'r
Fictoria i geisio mynd a'r maen
i'w wal. Bwriad yr heddwas ydi
gweiihio gyda phobl, a tbrwy
hynny reoli'r problemau
anghymdeithasol. Heddweision
eraill fydd yn delio a throseddau.

Dymunwyd yn dda iddo yn ei
waith,
Ymddiheuriadau: Dim
Presennol
Ward Padarn: Emlyn Baylis,
Olwen Gwilym, Derek Jones,
Fred Owen, Douglas Pritchard>
Helen Sharp, Gavin Allsup, Ken
Jones, Carys Niorris.
Ward Peris: Dei Tomos
(Cadeirydd)
Cadarnhau Cofnodion
Cadarnahwyd cofnodion }'
cyfarfod a gynhaliwyd nos Iau yr
29ain 0 Ionawr 2004, fel rhai
cywir. [Cytunodd HS i gofnodi
eto'r rnis hwn Iel y mis diwethaL]
Materion yn codi o'r
cofnodion
Adroddodd DT ei fod wedi cacl
gair a II Lynne Jones un 0
swyudoglon Adran l>riffyrllll
Cvnzor Gwynedd (CG), ynglyn
air ffordd ger caffi 'Pete's Eats', air
ffait h nad ocdd y gwaith a
allda" yd i w gwneud yn
unffordd, ar 01 creu bylchau
pucciQ) w~di ~i8\vblhau. Roedd
\vedl ei hargoffa mai d}TIDUniad
llcol oedd ei ch3d\v'n fel ag yr
oedd, JrdIl ddlleu'r llef}'dd parcio.
C)''tunwyd fod )' ffordd yn
beryglu~ [el y mac, ac fod llcfyud

QWU;JUnuulhTrylwyr
gan V b&hl IIROIi ..... IYNOL

•
Qyyuounuo,h rvr'~n~1 Cyf9illscar ICHWI

V GWlunMth Tacnn9(J01Gorau
i'~hOAR. ¢y,1'" •

GwaaAnllAtI1 Prl1 DlJ9liwr
Folly, pa yar bynnag ydy~h

el-iWI yn el yrru.
o AUIlI I lft!tBVtJ

- Btl~gedl F1Clntliglon,
glodo.u I=fr~~a. ~ile

• Danton blodau 7 dlwrnod
yr wythnos drwy'r fro

• QwasanaGth Tudal~nnau
oiClrudfTaflfing PagCl~
0800600900

• Hefyd, HClmperi 0 LY5iau
a ~frwyth!tu~fr~~

Ffan 870605

RHOOO Q'A ~ALON YW BLODAU

Blodau

CYNGOR CYMUNED
LLANBERIS

CHWEFROR 2004
Cofnodion cyfarfod o'r Cyngor a
gynhaliwyd yn IAngorfa',
Llanberis ar nos Iau y 1ge9 0
Chwefror, 2004.
Ymweliad
Estynnwyd eroeso eynnes j'r
heddwas Peter Willdigg a
benodwyd yn ddiweddar Iel
Rheolwr Parth Cym unedol ar
gyfer Llanberis ac ardaloedd
cyfagos, yn cynnwys I..lanrug a
Deiniolen. Ei fwriad y\V
gweithio gyda'r trigolion ac yn
arbennig pobl ifanc yr ardal,
Bydd yma am 0 leia dair
blynedd, ac rocdd hynny )'n
galonogol 0 safbwynt )' Cyngor
Cymuned, sydd wedi gweld
mynd a dod garw a diffyg
sefydlogrwydd vmhlith
swyddogion yn ddiweddar.
Mae'r heddwas vri bwriadu•
trcfnu g,\,cithgareddau fel pel-
droed, i gadw pobl ifanc oddi ar
y strvd ar nos \\'ener. ac mae
b,vrdd snwcer wedi ei archebu.
D,·\\lCd\\" vd \' bvdd modd.. .. .. ..
cysylltu a'r heddwas ar ei ffon
symudol, ond )D natunol fydd
dim modd iddo fod vmhob man
yr Ul1 pryd. Djwcdvdd y bydd ar
ddyleLS\vydd Dan f~rdti mwya o'i
angen.

Adrodd\vyd foll GClf)'1)Mou'i\j
ac era.; 11s'u bryd ~ ffurfio GrWP
GWc;ilIlgar,'Vcll, ac fc dr-efnir
cyfnrfod cyhoaddt]~ no~ l~un, y

Gohebiaeth
1) Cymdeithas y Cerddwyr -
gofynnwyd i DP ddarllen y
ddogfen a ddaetb i law.
2) Barry Davies (BD) - llythyr a
anfonwyd oddi wrtho at BT, ac at
y Cyngor ynglyn a chodi pol ion
teleffon ger gorsaf newydd
Rheilffordd y Llyn, Doedd y
cyngor ddim wedi derbyn llyrhyr
o'r blaen, ond roedd na gytundeb
y gellid tanddaearu llinellu yn
hytrach na brechu'r ardal a
rhagor 0 bolion. Penderfynwyd
cael gair a BD, ac anfon gair at
BT i'w gefnogi. Roedd hefyd
wedi cedi cwestiwn ynglyn a
chynnwys tir rhwng Stryd Olgra
a Stryd Warden ar gyfer datblygu
o fewn Cynllun Datblygu Unedol
Gwynedd. Roedd yn
gwrthwynebu, ac wedi anfon at
~n 0 swyddogion polisi Gwynedd
yngljn a hynny, Penderfynwyd ei
getnog].
Unrhyw Fater Aral1
1) Gofynn ..vyd a oedd Llinos
jcncs wcdi dwcud unrnywbcrh
pellacn ynglyn a cnano mlaen
gyda'i swydd fel Clerc y
Cyngor. Rai misoedd yn 01 fe
soniodd ci bod yn gweld )'
zwann yn ormou llllli,
Dywedodd AC y hyddl-li'n cael
oair per~o1101a hi.

Z) Bin Sbwrlel geI T~r'n l ..ldn,
Nantpcr~l>Ill~n;~u Daw c~n:
f\drodtiwyti nad ocaa y Din
rhwng TylM J .laM air Ciosc Ffon
wt;di ~iurwijiu ~~\), a 110lwyd
lle'r oedd y Biniau Baw c\vn a
archebw).d.

3) Y .Rhi)v i'r Yi>gol; Gyfciri)vyd
!It gyflwr y rhiw un hore
rhewllyd yn JJiwed.d.ar} aji bod
yn beryg)us. fendert'ynwyd
cael oalr air PrtfaLhro.

4) Cahinet: DerDynl\vyd CtU~
caredio DJ ~ ~8 cabinet
ffeilio i'r (:yngor i'w leol} yn
IAnfforral.

5) Y fyn\Vell[: f\droddwyd foll
darn bycl,nn 0 d~T>ol,erwydd ei
gyn'YI gcr w(1} gt;fn y rYllwcnt,
yo !lD~ddas ar $lVfer claddu. I
Pcndcr{ynv.ryd el ddefnydd1o, I
m(lt;i) u law, ar gyf~r ~luuu~I
llwch.

GYNH:fjLIR Y CY:fhRYOD
NESAlf NOS IAU. IS
CHWliPItOIt ~oo~.nydda:'n
OOyrnunol loutl prttltllUldclJ
p!lwb.

(Parhad 0 dudalen 9)

............................. -----------------------------------------------------------------------------------
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Ffon; Llanberis (01286) 870253
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Priodasau - Dathliadau
• Achlysuron Arbennig • Cynadleddau

• Pwyllgor@u • Bwydlcn Bar
Cinio Dydd Sui

• Gwerthwyr Glo ac
• Olew Gwre5 Oanolog j'ch
cedw'n gynn~s ac yn glyd!

BWlhyn Gadlys
LLANBERIS

FFon: 870444

A'I FEIBION
••

CYNHELIR Y CYFARFOD
NESAF NOS IAU Y 18fed 0
FAWRTH, 2004.

.granuau
9) Mantell Gwynedd

manylion cymorthdaliadau
10) Holiadur am y Cae Chwarae

dan ofal y CC oddi wrth CG.
Unrhyw Fater AraJI
1) Costau Claddu - gofynnwyd

pa bryd y cafodd y costau eu
hadolygu. Penderfynwyd
trafod y prisiau y mis nesaf.

2) Adroddwyd fod tyrchod yn 61
yn cloddio yn y fynwent. D1~i
drefnu i'w difa.

3) Adroddwyd fod yr arwydd
sy'n cyfeirio at Raeadr
Llanberis wedi diflannu,
ysgrifennu at CG.

4) Ers rhai wythnosau mae'r
Lori Ludw wedi bod yn troi

ar dir glas yn ymyl Maes
Padarn - ysgrifennu at CG.

5) Pryder fod carafanau ar draws
llwybr yng Nghoed Fictoria.
Holwyd hefyd lle'r oedd y
preswylwyr a fu yno ers
diwedd yr haf yn mynd a'u
gwastraff a'u carthion. DT i
holi CG.

6) Adroddwyd rod sbwriel a
llygod IDa\Vr ar y llain tir
rhwng yr afon a cheg y ffordd
tuag at Bont y Bala. Nodyn i
ofyn a ydi'r tir yma ym
meddaint CG. Os ydyw, a oes
modd ei glirio?

7) Gofynnodd Carys Morris a
Iyddai modd i'r Cyngor
drefnu Cyfarfod Cyhoeddus i
weld a ellid sefydlu GrWP i
greu gweithgarwch ar gyfer
llanciau a merched ifanc y
pentre, mewn partneriaeth a'r
Heddwas newydd. eM a DT i
drefnu.

8) Mae busnesau yn Llanberis
wedi ail ddecbrau gosod
arwyddion ar balmentydd 0
flaen siopau, mae'n arferiad
peryglus. Oni all CG eu
gwahardd?

9) Gan mai yn Y prynhawn y mae
Partneriaeth Llanberis yn
cyfarfod penodwyd CM i
fynychu'r cyfarfodydd nesa yn
lie EB, sy'n methu mynd
oherwydd galwadau gwaith.

pryder ynglyn a'r bwriad i
sefydlu rnudiad 'Un Llais i
Gyrnru'.

4) Cais am daJ aelodaeth 'Un
Llais i Gymru'.
Penderfynwyd holi mwy am
y mudiad yma, a gofyn barn
'Cymdeithas Bro a Thref
Cyrnru'.

5) Cais am dal aelodaeth yr RA
(Ramblers), Onid ydym wedi
tal u eisioes?

6) Llythyr oddi wrth Dafydd
Roberts, Curadur
Arngueddfa'r Chwarel yn holi
barn ynglyn a'r bwriad igreu
llwybrau treftadaeth, ac yn
gofyn am gael dod i gyfarfod
}' CC. Cytunwyd i hynny.

7) Llythyr Ymchwil - cywirdeb
manylion am y Cyngor gan
CG

8) Cist Gwynedd - manylion

u

· P~CWJNAIJ CWVllAU VM MURVDAIN, EWRor he
YMIIELLACH.

· I-HJTH1AUJ CYNCJ..JJ;:RDllAU A TJ.lPATn.A_U.
TR'EFNU P£<;)'NNhV GWYLli\U I GR.l'YfIAU A
MUDIAUAU AM BRJ~IAU nIIh~VMOT .

· DWSIAV MOD~l\N1\MOl3frruB
· GWHSIAlO ~A~ON
· <;WMtil T~VL\lOL
· MANNAU COOl ~ CVN~WV~: LLANBERlS, <;WM Y

GLO nLL1\NI\Uli,
Am fwJ e fanJilon am eln lelthllu, ffanlWcII

.1" flV)'1IM. .r JMI.. yo HlhacrnarfDn If 01ZIIUUTIll]

~

-r ..........-=-
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IAU SEREN ARIAN

-

neu
e-boot: william:;gw®parllm@nt.uk

CYMORTHFEYDD
Os DeS gennych fater yr hoffech ei
drafod gyda'r A.S. nsu'r A.C. mewn
cymhorthfa, ffoniwch 01286 672076

i wneud apwyntiad
neu

ysgrifennwch arvnt:
Swyddfa Etholaeth

8, strytl y CAAtAII, Caernarfon LLSS 1SE

Etholaeth Caernarfon

Alun Ffred Jones
Aelod Cynulliad

Hywel Williams
Aelod Seneddol

ar lain 0 dir cyfagos i 9 Rallt
Goch, Llanberis

2) C03A/0787/1S/L Estvniad 16..
Ffordd Ty Du, Llanberis.

3) C03N0032/1 SILL Estyniad i
Llwyn Celyn Bach, Llanberis
Ystafell wely ar y Ilawr cynta a
storfa a thoiledau ar y llawr
isaf

Gohebiaeth
1) Llythyr oddi wrth Alun

Ffred Jones AC yn mynegi
pryder am newid ffiniau
etholiadol. Penderfynwyd
anfon at y Comisiwn Ffiniau
yn argymell dim newid.
Cynnig: eM, Eilio: DP

2) Llythyr arall san A Ff Jones
AC yn cyfeirio at fwriad
Heddlu'r Gogledd i gau
Canolfan Alwadau yng
Nghaernarfon. Penderfynwyd
gwrthwynebu'r bwriad.
Cynnig: CM, Eilio: DP.

3) Llythyr oddi wrth Mark
Isherwood AC yn mynegu

(Parhad 0 dudalen 11)
y cynlluniau ac onid oedd lIe ar
gael roedd arnheuaeth a
briodoldeb y datblygiad.
2) C04NOOS7/15/CR Estyniad a

newidiadau bach mewnol,
Kent Mountain Centre, Glyn
Padarn, Llanberis - dim
gwnhwynebiad.

3) NP3/1S/170 Codi dau bolyn
pren gyda an rena a gosod
caban mesur ar lefel y tir ar
ran Airwave mm02 Ltd., yn
Ty Isaf, Nanrperis - dim
gwrtbwynebiad mewn
egwyddor er fod cwestiwn
wedi el holi am ddiogelwch
mastiau o'r fath, ac roedd na
bryder am godi po lio n
ychwanegol. Mae'r Nant yn
frith 0 bolion yn barod.
Gofynnwyd i'r cadeirydd holi
am ddiogelwch y mast.

Ceisiadau Cynllunio a
Ganiatawyd
1)C03A/0757/15/A Adeiladu Ty



GENEDIGAETH.
Llongyfarchiadau i Steve ac Avril,
StAd Tref Eilian, ar enedigaeth
mab bychan, Jonathan, brawd
bach i Stephen a Beth.
YMDDEOL. Dymunwn yn dda i
Mrs Melra Turner, Collfryn, ar ei
hymddeoliad o'i qwaith yn
swyddta garej Pant Waun.
COR Y WAUN. Diolch i bawb am
eu cefnogaeth yn prynu'r CDs -
mae ychydig yn dal ar 61, felly
cofiwch gysylltu a ni os ydych
eisiau ychwaneg.

Bu'r Cor yn canu i ferched y
W.I. yn Ysgol Bryn refai I ar bnawn
Sadwrn, 7 Chwefror. Byddwn ym
Mlaenau Ffestiniog ar 24 o'r mis
hwn: Capel Ebeneser,
Caernarfon ar 4 Mawrth ac yna
yng Nghlwb Hwylio Caernarfon
ar 19 Mawrth. as ydych eisiau
trefnu noson gyda'r Cor, gallwch
gysylltu gyda'r yogrifennydd,
Emyr Robets ar (01286) 650128.
GENEDIGAETH. Uongyfarchion
i ~arry a Christine Davies,
Haran, ar ococ yn daid a nain i'w
wyres racn, Efa Medi. merch fach
i Emma a Chris.

Llongyfarchiadau i Haydn a
eienys Jones, Ahandlr Mwyn ar
ddod yn catc a nain am y tro
cvntat. Ganwyd mab bvcnan,
Cai, i Eilir a 8arbara...
DVW~DDIAD. Dymunwn yn dda
i Gwyn Morris, 3Ael y 6ryn, ar ei
ddywedd'iad a Charlotte 0
Pontllyfni.
TALWRN Y BEl ROD. Bydd TIm
Wa.unf~wr yr't herlo Tim y Monwyr
mewn gornest 0 Dalwrn y Beirdd
am 7.00 o'r gloch, nos Fawrth, 2
Mawnh yng Nghanolfan y Capel,
Caeathro. Hefyd ar y noson bydd
enillwyr y lIynedd, Caernarfon, yn
wynebu TIm y Moelwyn.
MARWOLAETH. Ddeuddydd
wedi iddi gyrraedd ei cnant a
phedwar mlwydd oed, bu farw
Mrs Southworth, a dri9ai yn
Gwynant eyn iddi symud oddi
yma YChydiQ0 flynydd09dd yn 01.
Cydymdelmlwn a'i theulu a'i
ttrindiau yn ou coli fi'd,
Y GYMDEITHA5 LENYDDOL.
yng ngnyfarfod mis Chwefror o'r
Gymdeithas cafwyd sgwrs tra
derbyniol ar fywyd yr actores
Ellen Aoger Jone::; gan y
Parcnadlg Harrl Parri. Llywydd y
noson oedd Catherine Jones, a
hi a Gwilym O. William::; roddodd
y diOIChladau. Hyfrydwch I'r
Pwyllgor oedd cynifer o'r aelodau
oedd yn bresennol. Bydd
oyfarfod olaf y tymor, nos Lun, e
Mawnn, pan y celr darllth gan yr
Atnro Hywel Wyn Owen ar y
testun, 'Lien cynefin - agwedd ar
enW<lU lIooodd' J syda Pat Parry
yn lIywyddu. Darperir lIuniaeth
ysgatn ar derfYn y ddarltln I glol'r
tymor.
!;IST!;DDI=OD Ar:lDAL
WAUNI=AWR. Cynhelir cyfo.rfod
oyhoeddu5 I drafod dyfodol
Eisteddfod Ardal Waunfawr yn y
Ganolfan Fach nos Lun. 15
Mawrth am B o'r gloch. Rydym yn
mawr obeithio y daw nifer dda
ynghyd i'r cyfarfod pwysig hwn.

CLWB 300. Dyma restr 0 enillwyr
Clwb 300 mis lonawr:
£40: Mr Emrys Owen, Bryn Mor;
£25: Mrs H.I Williams, 8 Croes y
Waun; £10: Mr Haydn Jones,
Rhandir Mwyn.
SEFYDLIAD Y MERCHED. Yn y
cyfarfod ar 5 Chwefror
croesawodd Mrs Catherine A.
Jones, y Llywydd. Mrs Helen
Bradley. Eglurodd Mrs Bradley,
yn ddiddorol iawn, hanes sefydlu
y busnes 'Body Shop' ac roedd
wedi dod ac amryw 0 samplau o'r
math 0 golur sy'n cael ei
gynhyrchu ganddynt. Er mwyn
dangos ansawdd y colur, bu Pat
Parry yn fodel i Helen - Qyda
chanlyniad dymunol iawn!
Diolchodd Anne V. Williams i'r
wraig w8dd. Enillwyd y raftl, oedd
wedl ei roi gan 'Body Shop' gan
Wenna Edwards, ac enillydd y
raftl, a oedd wodi ei roi gan
Menna McDaid, oedd Anne.
nauer sylw: Ni fydd y cvtarroo
nesaf ar 4 Mawrth fel arier ond ar
11 Mawrth gan nee oedd y gwr
gw8dd, set y Parch Gwynfor
Williams. yn gallu dod. Croeso
cynnes i aelodau newydd.
DIOLCH I swyddogion Capel
croesywaun am innl gael
oemvomor Festrl ar uvrsr plygu'r
rhlfyn diwGthaf o'r Eco. Diolch
hefyd i'r cnw ddaeth i blygu.
Roadd yn braf 9we1d wynebau
newydd ym mysg yr hen griw
rheolaioo.
GYMORTH. Bu lIawer 0 dngolion
y pantraf a thu hwnt yn hynod 0
barod i astyn lIaw ; helpu teulu
An90ria wadi iddynt ddioddef tan
yn eu cartref.

Hetyd bu tan yn gyfrifol am
beth difrod yng nghartref Mrs
Enid William" yn ddiweddar.
CYDYMDEIMLO, Anfonwn ein
cydymdeimlad dwysaf at Mrs
Rc~aljnd OWQn, Bryn Mar. wedi
iddi 90lli ei brawd yn ddiweddar.

Cydymdeimlwn hefyd a Mr
leuan Hugnes, wernos. Stad
Croa~yw~un. yn ei brofedigaelh
o solli ei fam.

Yn dawel yn Y::;byty Eryri. bu
farw Mr ErIC Wyn Jones, Stad
8ro Waun_ Cydymdeimlwn ag
Anntoinattel Anna Marie,
Janetle, Datydd Emrys, Eillan,
Gwyngtn. Eric a Ggraint yn QU
profedi9aeth 0 90lli eu tad.
AOAEF O'A Y66YTY. GrOe6aWn
Mr RObin ROberts. Bryn Golau;
Mr Trefor Beech. Bronallt a Miss
Katie Roberts, Tref Eilian adref
o'r y\1byty, Goboithio y byddwoh
yn telmlO'n well wedi cael dod
adrgf.

Anfonwn ein cofion at Mr ~van
I-Iu~hes, 3Qryn Golau, sydd wodi
SQrfQd dychwelyd i'r yiJbyty
Onerwydd annwylOer lecnyd.

Anfonwn eln coflon neryC1 at
Mrs Mary Davias. Bryn !;Ithin.
sydd wed: mynd j aros i aartre{ V
Foel~§, L.lanrug dro\5 drol ao a1
MrS Catherine Williams. sydd
vno nOha.rtr~f PI~~ Pan Gwaith.
Llanberis, ac nid yng Ngherrlg yr
Afon, fel y dywedais yn y rhifyn
diwefhaf.

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

WAUNFAWR
Mrs Nan Roberts, Pantafon. Fton: (01286) 650570

•ac atl mewn stoc

MENAI SEWING
MACHINE CENTRE

21 StryeJ fiawr
rORTHAETHWY

,..lon: (01246) 114043
no", C"orniilrfvn

~fe,n' (01~D~)~'"~O
Edau. NOdwyddau

I drin a thrwsl0
pab math 0

beiriannau gwn'jQ

ORA NOG
~TOKIDKYDANOL

Digwydd clywed am aelod 0 GAr
])y(fryn Peris wcdl basio'i sal' i
ben polyn letric! Nid yn
llychrcnnol, bry~iaf i ychwancgu.
Ni wyddgl'r CgnWr fod yng bolyn
wed~'~ adaeJ 'In llorweddol 'In 'I
tywyllwch, a bagiodd drosto. Er
ytndI"cchu'n 5a1ed ar 61 y pr"clii>
Iii lwyddodu 1 gael y car Yl1 ryull.
HllnoClCl ar ddiSQWyl ac aerh grn
heint! Bironi'r stori ydi fod hwn
yn adnabyddus clrwy Dd'lCfryn
p"'>J fil Ifl'rnYT - !JI1l'IT bWb
nynoa olalu~ a ·sTEDI'. Hydd yn
canu ~iun~wd 'I~e Weary of
Wa~t~n' gyda l1awcr m\.vy 0

arddeliad 't Iro ncsaf, a bydd y
&Yliullciufu yn gwciddi am fwy -
MOK, MOK, MOR!!!

Stryd Fawr, Llanberis, ddiolch 0
galon i'w theulu, ffrindiau a
chymdogion am eu caredigrwydd,
galwadau ff6n, blodau a'r cardiau a
dderbyniodd ar 01 ei damwain yn
ddiweddar.

Diolch 0 galon i staff Wardiau
Beuno a Glaslyn, Ysbyty Gwynedd
am eu gofal ac i aelodau'r TIm
Galwadau Brys am eu
caredigrwydd ar 01 iddi ddod adref.
CONSORTIWM BUSNES
Rafl Nadollg 2003
Cyfrifydd: Jan Cambridge; Tocyn
£100 i siop Mynydd Gwefru: Bryn
Bras; Tocyn £25, Y Bistro: Val
Brown; B & B, Quality Hotel,
Snowdonia: Derek Ayden; Tocyn
Teulu Rheilfford yr Wyddfa: Denis
Jones; Tocyn Teulu Rheilffordd y
Llyn: Erw Fair; Tocyn Teulu Green
Wood Forest Park. Eiddwen
Thomas; Cinio dydd Sui. Quality
Hotel Snowdonia: T Edwards:
Tocyn £20. Joe Brown: Mrs H
Jones; Tocyn £20. Fframia: Gillian
ASQdlaj Tocyn pll:l:a, Ty 0100,
Meled, dlo Marte§g; Tocyn cmio,
5eafresh N. Humphreys. tocvn
£10. EnQrgy Cycles: Darren. d/o
Marteg; Addurniad Swrdd, GI<ln y
Bala. Lyndsay Oaxton House'
Patel 0 eauevs. roan House:
RUSSQIIRoberts' Potel 0 BaIIQYs.
Idan House: Selwyn. Morris Bros
Bakery
Busnes wedl Qi addurno orau: 1.
R.J. Robertsj 2. Y Bistro;
OioiCh yn tawr i nawo sy wecJi
nelpu nero Gwyl Nadolig uarnens
2003.

MARWOLAETH. Ar 11 Rhagfyr
2003 bu farw Lottie Jones, Stryd y
DWl'gynt, yn Corby.

Bu Lottie Jones yn organyddes
yng Nghapel Seion am ddeuddeng
mlynedd, cyn iddi hi a'i theulu
symud I Groesor yn 1950.

Symudodd y teulu 0 Groesor yn
y pumdegau, gan ailsefydlu, fel
nifer 0 deuluoedd 0 Lanberis, yn
Corby. Roedd ei diweddar wr. John
Owen Jones, yn un 0 blant East
Lynne. Ef yw cyfansoddwr y don
'Meinir', sydd yn y lIyfr emynau
Caneuon Ffydd.

Estynnwn bob cydymdeimlad
tuag at ei phlant, Elliw Whitehouse
ac Irfon Wyn Jones.
DYMUNA Gordon, Gill a Mark
ddiolch i bawb am bob arwydd 0
gydymdeimlad a ddangoswyd
iddynt yn eu profedigaeth 0 gOlli
David, mab a brawd annwyl iawn,
-ac am bob rhodd a dderbyniwyd
tuag ar ymchwil
NeuroacanthoGytooio.
DYMUNA oaver a Gwen Edwards
ddiolch i'w tsulu a ffrindtau am y
eardiau a'r anrheeion a
dderbyniwyd ar acnryeur eu
mocas Anan.

HQfyd ovmena Gwen ddiolch i'w
theulu. ffrindiau a chymdoqion am
eu caredi9rwydd yn dilyn ei
oemweln yn ddiweddar.
OYMUNA Enid, cerye, eetren a
tneulu y dlweddar Eurwyn Jones,
Delfryn. ddiolch 0 galon am bob
arwydd 0 garedigrwydd a
ehydymdeimlad a ddanqoswyd
tua9 arynt yn eu profedigaeth drist,
ae am y cardiau a'r rhoddion a
dderbyniwyd. Diolch i'r Parch D.
John frltOhcara ca Gvvynfor Jones
am wasanaern a rnrefnladau
urddasol.
DVMUNA Mrs Myfanwy Jones.
~nowdon Street, ddiolch 0 salon
i'w theulu, ffrindiau ~ c;hymdogion
am yr noll roddion hasl. blodau.
cardiau, galwadau ffan ac
ymwaliadau a oafodd tra yn Vsbyty
QobowQn ae ar 01 dod adrel Diolch
hofyd IGta.ff y ~eddysfa i 8yd " ~t~ff
YFforyllfa am cu oareolgrvvycJcJ00l)
amser.
DYMUNA Mr~ NQllie OWQn a
+heulu'r d:weddar Torn Lewis
OWQn, CQrby, ggiQlvh Q SQIQn i'r
teulU ct Gllymoogion a nrlnOlau am
bob arwydd ° gydymdeimlad a
dd~nao~wyd tuao a.tynt yn QU
pro/ed'gaeth.

Oiolch hotyd ~mY QQfQjQ\,I Q'r
rlloddlon luctg at EglWYS~tFaoarn,
i'r Canon Idris Thoma.s. Mr Osrsk
Jones. ~r W "-4unro, Mr Myrddln
Pri\vhQrQQMr Ovrynfor JonOiJ,
DYMUNA LilIan, tnlO ac Emlyn
ddlOICtl yn rawr lawn am yr hall
o~rdl~u a OQirj~ ~ oydymAimlad a
dderbyniwyd ar 61 colli mam
annwyl iawn, Beryl Jonas,
G~rndolbenm"en, yn wreidaiol 0
Lanl)orlO, DlolCn nerya tlm y
rnoooion ariannOI a doeroynlwYd
tuae af DO GOll~ith ~ Dj~b~tQSUK.
Diolch hQfyd :'r kulu : oyd Am eu
ee/nogaeth dros y misoodd
dwrhn.
~,(M'w'Nfl '(Y~nnv HI L.Oyeli
OOatgan ell oiolcngarwcn I
nQrtnn9~QU Q Ct'1vf~lIlion ~m y
~t\I'ANiol"Wydda aalodd ar gehly~ur
e: phen-blwydd. Dioleh yn fawr i
bawb.
DYMUNA Mrs Avril Pritchard. 4

LLANBERIS
Gwyneth ac Elfion Roberts, Swn-y-Gwynt. Fton: 870740 .....
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LLANBERIS Ffon: 870277
arn

G-urE!St:y

Ymestyniad Ffon wedi Torri?
Angen rhai Newydd? as felly

'8' FFONIWCH 'D"

(01296) 650247 neu (07780) 811617 (symudol)

Elflon Hughes (7 diwrnod)
Gwocanactii Da am Br[j anhygoel

NOSON FAWR CLWB PELDROED BETHEL

DYLAN WYN (RADIO CYMRU)
YN CYFLWYNO

"JONATHAN DAVIES
c'i FAND"

"DYLAN Q NEIL"
"y CYFFRO"

"YNYR ROBERTS (EPIT AFF)"
YN Y BEDOl, BETJ..4El - NOS WENER Sed.

MAWRTH am 8.00 o'r gloch.
TOCYN - £ 5.00 AR GAEL YN:

• Y BEDOL
· SlOP ANN Q BILLY
. GAREJ BERAN

N2U tfonio:
TREFOR FOULKES or 01/11 593144
TECWYN HUG~ES or 01248 671469

Geraint Elis, Cilgeran. Ffon: (01248) 670726

BETHEL

II"

Mawrth.
Gobeithio y bydd holl aelodau'r

pwyllgor yn gallu bod yn bresennol
gan fod materion pwysig ynglyn a
dyfodol y neuadd i'r trafod.
TARO NODYN
Gwerthfawrogwyd cyfraniad Sian
Huws, Bryn Ogwen yn ddiweddar
am ei gyfeiliant medrus yn
oedfaon y Cysegr. Edrychwn
ymlaen at elwa o'i dalent yn y
dyfodol:
Dy hyder wrth oteryn - roddodd liw

Aoddodd lais i'r emyn,
A nwyduslif pob nodyn
Yn adfer haul, oedta'r hYn.

yn mynd ymlaen rwan i gystadlu
yn Chwaraeon Cenedlaethol yr
Urdd yn Aberystwyth. Pob Iwe
iddynt. Diolch i Miss Nia Gwawr
Jones am eu hyfforddi.

Bydd plant yr Adran yn cynnal
cyngerdd nos lau, 26 Chwefror yn
Ysgol Bethel am 6.30. Mae hwn
yn gyfle da i'r plant gael perfformio
eu eitemau cyn yr Eisteddfod.
Mae hefyd yn gyfle i rieni a
ffrindlau gael clywed y plant.

Bydd cyfarfod nesaf yr Adran ar
10 Mawrth.
Y NEUADD GOFFA. Cynhelir
Pwyllgor y Neuadd yn y Neuadd
am 7 o'r gloch nos Fawrth, 2

gartrefi hefo Blwyddyn 3 a 4.
Llongyfarchiadau cynnes iawn i

dim pel-rwyd yr ysgol a ddaeth yn
fuddugol yn Nhwrnament yr Urdd
yn ddiweddar. Bydd y tim yn
eynryehioll Eryri yn Aberystwyth
yn y dyfodol, Diolch yn fawr i
ymroddiad Miss Nia Gwawr Jones
yn hyfforddi'r tim.

Mae'r ysgol yn edrych ymlaen
eta I groesawu Clwb Bro Bethel
rw te a cilyngerdd GWyI Oewi ar
ddydd uun 1 Mawrth.

Rydym yn falch 0 glywed fod
Mr Dylan Parry yn gwella wedi
iddo dorn asgwrn yn ei droed.
Gobeithiwn ei weld yn 61 yn fuan.
Buom yn Iwcus lawn 0 gael Mr
Cemlyn Jones I ddysgu Blwyddyn
6. Dymunwn daith ddiogel i Mr
Jones pan fydd yn ymweld a
Nepal yn Iuan lawn.
ADAAN YA URDD. Mae
prvsuroso mawr WQdl bod yn yr
Adran y tyrnor hwn. Mae lIawer o'r
aelodau wedl bod yn ymarfer ar
9yfor Eisteddfod yr Urdd, a
gynhelir dydd aacwrn, 28
Chwefror a'r steddfod symudol
nos lau, 4 Mawrth. 8ydd nifer 0
Itnigolion yn ooystai a pharfion a
chor yn cynrychioli'r Adran eto
elenl. Rydym yn Nodus bod rhlQni
a ffrindi::lll wadi cytuno i'w
hyfforddi. Diolch yn fawr Iddynt ern
rol eu ncmeer I Ilyrrorddrr plant.
Mae'r plant yn sicr vn mwvnhau'r
proflad vn fawr

Mao'r Adran yn cyfarfod bob yn
all wythnos ar noe Frcher e
OJ1Elrvvyd nner 0 wellhgarsdoaU yn
vstOd vr tlanngr tvmor. Ar 7 lon~wr
~a.fwyd CWIS. Vna ar ~1 lonawr
v~fQdd y pltlnt gyfle I vvrando ar
SIan ::sanIes DwynWgn ac vna
gwnoud cardiau. Bu nifer o'r
~elQdQumewn diogo yn Y~gol oyr
Hugh owen, Caernarlon ar 14
lonawr. Cafwyd nason 0
chWflraoon 0 dan ofal ICIJ~nJQne~
ar 1GllvvefrOr. Roedd paWn yn
amlwg wedi mwvnhau vn aMI

Ar ddydd ~dwrn. i0 lonawr bu
ttm r~l-dro~<;! y 9QnethQo yn
cy~tadlu yn Nhwrnament yr Urdd
ym Mangor. Dlolch I lorwerth
WUllamg am QU hytf~rddi. !;r nQ
dd3Qth IIwydd:anl y t ..o hwn rocd~
~QYYLJ vvtitli mvvynlltlU'r dlwmad.

Ar ddydd Sadwrn. 7 Chwafror
bu'r tim pcl-rwyd yn IIwyddiannus
yn Nhvvrnament yr Urdd.
LlongyfarchladaU Iddynt. Byddant

YFtY600L
Bu'r hannQr tymDY Ar~ dAchrau
lonawr yn un prysur oto ol~nl i'r
plQnt err ulhrnvvon, E)uBlwytJdyn J
a 5 yn NQuadd JP, ColQO y
grlfv~col gang~r yn Qwrondo ar
borfformi~c;t 9Qr1 uortlOorfa
~noerrltJle Gyrnru 0 'Fedr a'r
ESlaIOO'oyaa LIlOn WIIIJ~M~ yn
~drodd y ~~or: yn ~ym ..aos.
Wodyn olyvvS0l11 un o'r
pcrrrormladaU cynrar 0
'!\IGIIVVtldan'gan Gal8lrJ Glyn.

Qu ~wtlnd~ Willi:;\m~ oil'
ArchHdy 'In ymwcld "'V A..trQn y
DtlbanoO I SOil doln. d dangos Cglf!
dlwrnoCfOOlchiAr~ t~lwm. 9ydd yn
dychwelyd i siarad am yr y~901ers
lalvvnl 11IJfo OlvvydOYllj a (j etC am

14

nhw

TiM PEL-DROED DAN 7 OED.
Mae tim pel-droed dan 7 Bethel
wedi cael cit newydd. Noddwyd y
tim gan Siop Treflyn. Dymuna'r
hyHorddwyr, Maldwyn John a
Hywel Jones ddiolch i Billy ae Ann
am eu haelioni.
DIOLCH. Dymuna Brian ac Eirlys
Sharpe, Ael y Bryn, ddiolch j'w
teulu a ffrindrau am y cardiau ac
anrhegion a dderbyniasant ar
achlysur eu Priodas Ruddem ar 8
cnweiror.
CLWB BRO BETHEL. Cynhahwyd
cyfarfod Chwefror y Clwb yn festri
Bethel yng nqhwrnn: Mr Emyr
Price. Croesawyd Emyr r'r Clwb
gan y Llywydd, Y Parch Gwynfor
Williams. Cafwyd sgwrs hynod 0
ddifyr ar hanes Lloyd George a'r
Parch RJ I-lughes. fu'n woinidog
ym MAthel flynyddoedd yn 81.
Cyfeiriodd Emyr at Eisteddfod y
Plant 0 gycnwynnwyd gan y Parch
RJ Hughes, a hGtyd at yr amser
pan D~dd corddorfa yn y CapoL

Bu Emyr a Mair a'r teulu yn byw
ym Mothol am 25 mlynedd gyda
Mair yn weithgar yn yr Ysgol Sui
am flynyddoedd Daeth Angharad
a bralnt iddi Gi hun. oi thoulu a'i
phontret pan erullodd Fedal
AyddicUlh yr nsreooioc
Genedlaethol vn NhyddAwl yn
200~.

Diolchodd t:1i~~bvlh (;;vans d
Goronvvy cones I Emyr ar ran y
Clwb.

Dvdd l lun. 1 Mawrth bydd y
Clwb yn cyfarfod yn yr yssol drwy
wahoddi"c;l ~rierQI y ponneein, yr
ulilfaVVon er plaru. FawO I oono
nort 9 onwoan !) ~o~~r~ ~hlat hafo

Camera yn ngofal Richard LI. Jones, 5 Y Odcl. Ffon: (01248) 670115
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Am Offer Ty a Gardd ...

CynullIad, ac Alwen ei \vraig,
}'n dod i fwynhau cinio Byda'r
g!lngen yn y Bistro, IJ19nheri~.
Porti Sadwrn, Chwcfror 28,
bydd bws yn gada.el sgwar
Lluurug urn Ch)YarlCr i UUCl; i
fynd i Rali Senedd ym
M~chynlleth Mae br~idd yn
hwyr erbyn hyn, ond floniwch
I_linos (674.47R) rhag ofn hod
lIe ar 01 i'r ~inio neu i'r Rali

M~e gan Arwel Jones
(IIof)ia'r Wydd.ia) s8V11rs
newydd SbOIl, a dyna gawn
5Qnddo ar Wyl ~an Padris]
l\1.awrtb 17. Mae pawb eisoes
weJi cl~¥ed a m\"ynhau 'Y
:5Luri lU 01 i'r gan'; y LfO yma
'Teithio tu 81 i'r gao' fydd y
(c~(un) ac y mac cro~o cynne~
i9wn i bawb i'r cyfarfod am 7.30
o'r Bloch )'""0 y ~ef),dliad Cotta.

Ca[odd Cangen Llanrug 0
Blaid Cymru noson ddiddorol
nos Fercher, Ion9wr 21, yn
clywcd Dilfydd Wielcy'n rhoi ci
argr9fftQd9U l'ersonol 0

Gynulliad Cymru yng
N{th!lerdydd. (:hwaraeodd
Dafydd ran allwcddol yo y
[rwydr i'w gael yn y lIe cyn[af~ a
hu'n aelod dros Etholaeth
ArfQn ~m y pvd~ir blyncdd
cynlaf o'i hanes. Hellach mae'n
swc1d y Cynull~ad olr lu allan.)
ac yn gweld cryfderau a
swcndlc1aulr scfydl~ad1 mae'n
amlw~ meddai~ mal'r ffordd
ymlaen i'r dyfodol fydd cael
rhagor 0 b\verau a chrcu
Senedd go iawn i Gymru.

Dyoo Ginio Gwyl DUtiwi no~
Wener3 Ch\vefror 27, a bydd

I Alun Pfred, e~n haelod yn y

(D)
----H---A-- V MA1:S II£PYD
(Cyfrol gynLaf ar y eya Ted
Rree2e Jones Q Gwyn Thomas.)
·L- (f\il gyfrol ar y eyd Ted
llreezc Jones a Gwyn Thomas.)
B\vya i'r gwcnyn mcwn lJlodau:
-H----D--
El1W ilIilll ilr Siani flewoe --N--
lir mwyn enilio cynhyrchir y
rha~n gan adar a phryfcd:
-y--
·N···f\Uf\K (gan) UeWi .c.
J.ew;fl. IJorthmndog.
fYD,udYIl lly'n tlritlnnu~ tl
chyffredin. 'Rre~m' yn yr i~ith
fain -1\---,
Ymwelydd y Gae9f. lIn 0 deulll'r
hwytaid, pinc riln lliw ci brcl)t
·W·W··.
Vn awr ewch at~ ~ adrefnu'r
llYlhr~nntlut tl ffurfio UIi G.t\Ift
ym myd ngtur. Cbwiliwn am
~n'\V !\c1~rrn nob hwrl

PLAIDCYMRU

Coel ar Goel?
Cwhwian. Trydar, Hwtian. Ebe'r
Parchedig Elias Owen (1833-99)
yn ei lyfr Welsh Folklore (1896):
'can yr adar eyn Chwefror, hwy
griant eyn Mai.' h.y. os yw'r
tywydd garw yn dilyn. D'wedir
hefyd yn nechra' tymor yr hydref
fod gweld adar yn heidio ynghyd
yn arwydd sicr bod gaeaf cynnar
ar fin digwydd ac y byddai'n un
cal ad sobor. Os yw'r adar a
beidiodd yn ymwahanu yn y
gwanwyn ac yn ail-ddychwelyd
yn un haid, )'D3 bydd tymor y
gaeaf yn dal ati hyd fis Mai fan
bella'! Sobrwydd bach.
Yr Alarch - D'wedir bod wyau'r
aderyn yn ca'l eu deor bob amsar
yng nghanol 'Storm 0 fellt a
th'rana'l
Aethncn - Mac swn rhuglo
ymhlith dail y goedan yn
arwyddo bod glaw a thywydd
stormus ar gyrradd. (Trevelyan,
Marie, Folk-lore & Folk storiesof
Wales).
Bran - Dynoda griw 0 frain
swnllyd, a'r cyfan obonynt yn
crawcian yn uchal, fod
gwyntocdu cryfion ar duyfod.
Ci - Os yw Pero'r All Rwdms yn
ubam, yna daw corwynt o'r de-
orllcwin.
Cnocatl y coed/Caseg WaovJyn -
Mae'i hysgrechian "In dynodi fod
glaw ill' fin cyrra'dd.
rtwyaden - Os ydyw'r hwyaid yn
vmlid ei zilydd ac yn plvmio'n
wyllt yn y dyfroedd. gan glecian
eu badenydd ynShyd rnewn
modd ffyrnig, ) 11a[)"Wydd g,vl)-b
~y'ndilyn perfforlniada' ()or faLll.
Paun - D)wedir fod cri aflafar }'r
adcryn yo duro5uo 5\VDlOcdd
cryfion a glaw. (~redir h()d
galwad y paun 'In ymdcbygu i'r
gill Cymrael! g'law!
Tylluan Muc'~ chly\vad 'In
hWtian ar gwr pen[ra' neu dre yn
rag:fyne~ant cI~r bod eira
rywlu'n y ncn:
Mi wnawn ei llada>l hi tan 'na am
y m :s hwn. Os ocs gcnnych
dd'wediada' lIeu soelion
ynghlych synau anileiliaid, neu
adar, ~y1n ymwneud ~1r tywydd
s5wcnnwch utom. Coclion?
Dlcnon [aLl rhai ohonynl yn wir
bob tama'd! Ac os nad ydynt "In
wir ran 0 broff\Y)'doloia'lh a
bl'offesir ynddynt, yna tloded em
br\) a'n \;cncul llCbuuYlll. MaClIl
yn llillfyr lU ll\.vnl, d mm" bob
iaith hch ei difyrrwch! I.lecha
fywyd mcwn Qil-QQilfodQ ilf
dafod leferydd. Mae grym cof yn
0!:1rh~11 9C 191th yn In'frwn~ hy\-v.

Cystadleuaeth
ibob oedran

Un wobr yn unig, sef tocyn llyfr
Cymraeg gwerth £10. Os bydd
mwy nag un ateb cywir, yna
tynnir enw'r enillydd o'r
grochan-dewis-enw-ffodus.
Cwblhewch (B) a chofiwch
ddanfon eieh enw a'ch cyfeiriad
yn llawn, ynghyd a'r ateh cywir,
at Dafydd GU(O, Neuadd
Glasgoed, Llanrug LL55 3BB.
Y dyddiad cau yw 7 Mawnh
2004
Mae ch, ff, II, rh, th, yn un
llythyren. Dyma enghraifft o'r
hyn y disgwylir i ehwi ei
gwblhau, sef (A).

J\
Mewn gardd, planhigyn llwyd
ei enw, chwerw ei flas. (Wermod)
Arogl y planhigyn blodyn piws
hwn sy'n cicn cynonhwyo ira'n
ceisio cysgu. (Lafont)
Yr hyn nad ydyw 'r garddwr
cydwybodol yn ei groesawu ran
tyfiant yn ei ardd. (CHwyn)
Oes un cto ar yr hen
fynyddoedd, yn crwydroJ beb ei
gonror (GafT)
Rhsn each eorff ymwelydd
p1uoS sydd hefo ni yn ys\od
rymor y Gaeaf. (Aden Godi)
Mae'r llythrennau canlynol ar

Sil~l)scf W, L, CH, G ac A, ond
maen [ went eu cvmvssu. a'r
cvfan sv'n rhaid i chwi ei
8yflawni yw Adrcfnu Llythyrcn
Gynt~f pob eair a ffurfio enw
ym myd na[ur: Yr a[eb yw
Gw!tl~h

DIOLCH Dymuna Mrs Phyllis
Jones, 2 Hafod Lon, Rhiwlas
fynegi diolch am bob arwydd 0
gydymdeimlad a estynnwyd at y
teulu yn eu profedigaeth 0 golli y
ddiweddar Mrs Maggie Lizzie
Ellis, gynt o'r Gors.
CYDYMDEIMLAD Estynnwn
gydymdeimlad dwys a Mrs Jennie
Angharad Roberts, 2 Ffrwd
Madog a'r teulu yn eu
profedigaeth ddiweddar. Bu farw
Mr William Jones ei brawd yng
nghyfraith 0 Fryngwran, ar lonawr
25ain. Mae lIawer ohonom yn ei
gofio flynyddoedd yn 01 yn byw yn
ein plith yn 1 Tal Orwiq gyda
EIleen ei briod a'r plant, cyn
symud ohonynt I Ynys Mon.
LLONGYFARCHIADAU Mae
Rhian a Mared Morns, 5 Minffordd
wedl bod yn IIwyddiannus unwaith
eto ym maes Gymnasteg. Oaeth
Rhian yn gyntaf allan 0 ddeunaw
mewn cystadleuaeth i ymgeiswyr
o Ysgolion Uwchradd Eryri. Yn
adran yr Ysgollon Cynradd daeth
Mared yn ddegfed allan 0 naw ar
hugaln.
SEFYDLIAO Y MERCHEO
Cytarfu'r gangen yn Ysgol
Gymuned Cwmyglo nos Lun,
onwerror 16eg dan Iywyddiaeth
rat Jones. Gwr gwadd y noson
oedd Mr Robin Jones 0 Fethel.
Cafwyd sgwrs ganddo am y
gwaith a wneir i wella safonau byw
yr henoed gyda chymdeithas 'Age
Concern'. Yna catwvc adroddiad 0
Gyngor y Gwanwyn gan Verna
Jones. Paratowyd y Iluniaeth san
Falmai Owen a Gwenda Roberts,
a'r olaf yn Cyflwyno gwobr y mi5 a
enillwyd gan Carol Houston. Bydd
y cyfarfod nesaf nos Lun. Mawrth

15fed sef dathliad GWyIDdewi ym
Mhlas Tirion, Llanrug.
YR EGLWYS BRESBYTERAIDD
OEDFA 'R CYMUN
Yn ystod yr oedfa Nos Sui,
Chwefror Bted, gyda'r Parch
H.Gwynfa Roberts, Llanwnda yn
gwasanaethu, gweinyddwyd y
Sacrament 0 Swper yr Arglwydd.
Anfonwyd cotion at Miss Blodwen
Owen 2 Tai Orwig a gymerwyd yn
wael i Ysbyty Gwynedd yn ystod
yr wythnos.

Yn dilyn dosbarthu Adroddiad
yr Eglwys am 2003, diolchwyd i
bawb am eu gweithgarwch a'u
hymroddiad ynglyn a'r Achos dros
flwyddyn arall.
DYDD GWEDDI CHWIORYDD Y
BYD MAWRTH Sed 2004
Ers nifer 0 flynyddoedd bellach ni
fu i ru gynnal y gwasanaeth hwn
fel eglwys. Eleni yn dilyn cyfarfod
ym mis Tachwedd 2003, a
gynhaliwyd yn Seilo Caernarfon ar
ran Eglwysl'r Gogledd i godi
ymwybyddiaeth o'r dydd arbennlq
hwn, bwriadwn ymuno yn y
gwasanaeth byd-eang a
baratowvo y flwyddyn hon gan
ferched Panama.

Trefnwyd i gynnal yr oedfa
bnawn Gwener, Mawrth Sed am 2
o'r gloch. Groe5awn yn gynne5
unrhyw un garal ymuno a m yn yr
oscta arbennig hon.
O~DFAON MAWRTH
7; Parch Emrys Thomas,

Caernarfon am 10
14: Mr Richard Lloyd Jones,

Sathel am 5.90
21: Mr Evan Jones, Bontnewydd

am 10
25: Mr W.Arfon Robert5, Pwllheli

am 5.JO

Mrs Lowri Prys Roberts-Williams, Godre'r Coed. Ffcn: 870580

BRVNREFAIL



Ymoynahorwyr Anannol
Annibynnoilleol ~sefydlwyd 1(74)

Ffon: (01246) J55055

CDH

DIOLCH
DYMUNA Tony Ellis, 5 Nant y
Ffynnon. ddioleh 0 galon i bawb am y
lIu cardrau ac anrheqron a
dderbyniodd ar aehlysur el ben
blwydd yn 65 yn odiweddar,
DIOLCH. Dymuna Selina Morris a'r
teulu ddtolch 0 galon i'w eymdogion a
Hrindiau am bob arwydd 0
gydymeimlad a ddangoswyd iddynt
yn eu profedigaeth a gollj brawd ae
ewythr annwyl iawn, sef Tom Curig
Morns.
DYMUNA Gwynedd a'r teulu ddatgan
eu diolch cywrrat am bob arwydd 0
gydymde,mlad a eharedigrwydd a
amlygwyd atynt ar 61eu protediqaeth
o golli Brenda.

Carwn ddiolch 0 waelod eaton iDr
Robin Parry a nou staff y Feddygfa yn
Llanbens am y gofal a gafodd Brenda
ganddynt yn ystod ei gwaeledd.

Diolehaf hefyd r'r Prof. Nic Stewart
a', holl dim yn Ward Alaw, Ysbyty
Gwynedd am eu gotal hwythau yn y
Ward Ddyddlol ac yn y brit Ward.

Diclch hefyd i'r Parch Wynne
Roberts, Caplan Ysbyty Gwynedd
am el alwad a Brenda y nason y bu
farw ae hefyd am el wasanaeth
gyda'r Parch Eric Roberts a Mr Derek
Jones yn yr Eglwys ae ar Ian y bedd,
a dioleh I Del Tomos am adrodd y
pennill hardd a fynegai cenntacau'r
hen eren, owrn siwr, a orotcn j
oerem. yr oruanvoo. Dlolch hefyd i
Mr Gwynfor Jones 0 Gwmni 't_W.
Pritchard a drefnodd bopeth mor
drwyadf
Trwy garedigrwydd pawb casglwyd
E1,020 er COr am Brenda, ac yn y
man fe'j rhoir tuag At Ward AJaw,
Vsbyly Gwynedd.

-
NANT PERIS

~

Llinos Jones, 6 Nant Ffynnon
Ffon: (01286) 871820

OINt D(jCi/~rcu-odcl UrYILTLDaVIes_.
lid.))~l!tl LY~)lra"g dML~\I astt.ld;n
llyfr~" yrJ (Ii Kurcrr;[parL oedd V'l
u.Jvfarw>'ddwr Addysg Yllg
N,llaer. Gwefr arberzl1ig zddo oedd
ca~l siarad Cj"~lraeg a'i fant,
Ma'Y (Pol~v» Cyl'l ei Illtlrw )'1'1

1971 I

rhaid oedd mynd i Gapel
Disgwylfa a chael awr a hanner
o weddi, can a phregeth, a I
ninnau heb unrhyw obaith 0
ddeall dim.
o dro i dro byddem yn I

mynd i Rhyd-ddu - taith
ddiddorol iawn - efo Nain a I
Mam iweld Anti Meri, chwaer I
Nain. Yr oedd hi a'i theulu yn
byw yn llythyrdy'r pentrefbach I
lle cafodd mam ei geni yn 1894. I
Amser hynny yr ocdd tren bach
)7 'Welsh Highland Railway' yn I
dal i redeg rhwng Porthmadog
a Chaernarfon, a byddai John a I
minnau'n rhedeg yn gyflym
iawn iweld yr injan bach yn yr
orsaf yn ym y1 ty An ti Meri.

Taith arall oedd mynd ar y
bws i weld Mrs Parry, mam
rnodryb Nel, a oedd yn byw yn
'Tan y Bryn' yn Dinorwig, ty
llaith oedd dan gesail y chwarel
fawr, lle'r oedd y mwyafrif 0
ddynion yr ardal yn gweithio yr
arnser hynny, Eistedd yn
Ilonydd ac yfed te oedd ein
dyletswydd yn y fan honno, I
ond yr oedd John a minnau yn
edrych ymlaen at ddychwelyd i
Clwi-y-bont ar bws Crosville.
Pan oeddem yo dod i lawr
Gallt-y-foel, mi welsom
olygfevdd gogoneddus dros y
""lad h)'d at YnYb MOn.

\Vedi d~Tchwelyd 1 ty Nain,
ac amser g\,,'cly \vcdi dod, aero
ni i ystafcl1 w\;ly ffryol i drio
cysgu meu,n gwely mawr ac I
uehel i3\Vn i blant b'lch fel
nyni, 1\r y murl9U yr oedd I
darluniau crefyddol a I .------------,
tlly~l)'jjf7rifau y~gol ~ulo'r h~Il I Pa un o'r rh"in ~ydd

o Dwysicaf?oe~_ Nid (')cdd unrhyw olau)
wrth gwr", a fhaid oedu i ni YSWIRIO EICH T~
a9u'n Jlygaid yn dynn, rhug of i (I arbed coiled i chi);
ni )veld b\vgan yn dod (if ern YSWIRIO EICH CAR
hoI ni. Yn gynnar }'n y bore (i arbed coll~di chi ). neu
deuai ~wn uehe1 esgidiau YSWIRIO EICH BVWVD
hoelton m9\~r y dynion yn ( I arbed collod i'ch toulu)
cerddcu yn gyflYJll i f}lly'r Ion Cysylltwch Q r 150diweld mor rllad
Rul ~r y ffordd i'r chwarcl. I yw cost yswirlant oyda COH

Ylla ucuai yn amser i ni fynd Andre (BetheI/LIQnberi:;)
adref. (~aelcinio reit dda eyn 6ryn (MOn)
ccrddc;u iDdeiniolcll i fynd ar Euryn (Caarnarfon a'r eylch)
motor 'Johnny lIughes' yn Al ~ John Eifion (Ponlourwaun)
Fansor ~'r lr(;nlllllwr LMB 1
Gat:f, HOOllln a Wlllasron.o dro i dro yr "vyf )"n da! i
f~'nd yn 01 i Clwl-y-bonl, olld
nid YUy\VpelhlltI reI yr oedd~1nt_
;Uae Ta;dJ Naln ali cynluogion
wedl Inarw crs l(i)\Vm, ac yn awr
nid oes dim ond cQffadwriacth
all1danynr yn aros. Os oe~
unrhyw un Sy'll cofio John Ii
Williams ae BIIn Ann Williams
.Bryn Terrace, mi lloff..,vn i gael I

guir ganllll)'nt,
WV\J\J DAVlF<::

(46 Boughton Hall Drive,
Cll~i)l\ir,GD) 5QQ,

(01244 341047) I

Dyddiad eau i dderbyn ceisiadau:
1lfed Mawrth 1004.
Dydditld cyfwQld ~1J_~_04_

Moo AOCC vn gyflogwr cyflQ eyt~rtal.
Croe:;ewir c@isiili1;1u 0 bob .han Of r
9ymuned-

AMGUEDDFA lECHI CYMRU LLANBERIS
GOFAl VDD DROS-ORO

5_4.04 - 31.10.04
£5.90 yr awr

Gwahoddir ceisiadau am swydd
Gofalydd yn AmguQddfa Lechi Cymru,
LldnbgriQ
Oriau gwaith. 37 awr yr wvthnos.
M~Q'rsallu i siarad Cymraeg yn
gnSQnrheidiol.
Am ffurfl@n gais cygylltwch a!
AmguQddf9 LQchi Cymru, GilfaGh Ddu,
Lranberis, Gwynedd. LL55 4TY. (01286)
970630.
(ebost; Ilechi@aocc.ac.uk)

t... ; :~'., .~j i.u fi ,
AMcu~nDJ:'~VDOAC ORIELAU CENEDI..AI!THOL. CYMRU

tJATIOtJAL UU~I!UMS.. OA~L.CRIES OF WAL£S

fyny Terrace Dinorwig hyd at
Bryn Terrace, lle'r oedd Nain a
Taid yn byw mewn ty taclus
iawn a choeden fawr (monkey'
puzzle' o'i flaen o.

Ychydig iawn 0 Saesneg
ocdd gan Nain, ond yr oedd
hi'n gwybod yn lawn bod
cbwant bwyd arnom ni hogiau,
ac neb oedi byddem ni'n bwyta
bara ffresh 0 Becws Rowlands,
Deiniol Road a mcnyn fferm
gan Anti Jane Minafon. Yr \vyf
i'n cofio ty Nain a Taid yo dda,
yn en wedig y soffa yr oeddem
ni'n eistedd arni, am fod ei
rhawn eeffyl yn cin pigo ni yng
nghefn ein penliniau. Nid oedd
Taid wedi dychwclyd o'i waith
hyd yn hyn, ond wedi ini fwyta
yr ocdd John a minnau'n
awyddus iawn i fynd allan i
sglefrio ar y creigiau a oedd tu
61 i'r ty.

Yn ddi weddarach y byddai
Taid yn cyrraedd adref ar 61 ei
ddiwrnod 0 waith calcd ar
lonydd a llwybrau'r llano Yna
yn wir caem ein boddi gan lif
mawr 0 eiriau Cymraeg, a
ninnau hcb wvbod beth oedd

'"vn cacl ci ddweud. Yr oedd
zennvt ddiddordeb mewn
ceisio d)·sgu T)""\vfainl 0 iailh t).
l11am, ond nid oedLl hvnny'n
bOSlbl yr adeg honno oherwydd
b}rder ein hymwcliad, O:s
byddem ni yno !lr Ddydd SuI,

Pan fo rhywun wcdi cyrraedd
ei bed war ugain oed, pwysig

iawn iddo y\V cofio ei
blentyndod cynnar, Felly dyma
ychydig o'm hatgofion 0
gyfnod y 1920au, pan oedd fy
rnrawd a minnau yn ymweld a
Nain a Thaid Clwt-y-bont.

Wedi i ni adael gorsaf
rhcilffordd Bangor a chyrraedd
Stryd Fawr y ddinas, yna yn
sydyn roeddem mewn byd
dieithr, Saesneg oedd ein hunig
iaith enedigol a theuluol, ond
rwan dim ond y Gymraeg a
lenwodd ein clustiau. Nn mam
ni hefyd yn clebran pym theg
yn y dwsin yn yr un iaith
dieithr.

Yr oedd yn rhaid i ni fynd
efo Bws 'Johnny Hughes' I
Ddeiniolcn - nid oedd unrhyw
fws yn mynd 0 Fangor iGlwt-y
bont amser hynoy - a thaith
gyffrous iawn ydocdd, wrth
fynd igamogam irwy goed
Nant-y-garth. Ac wedyn, wrth
weld Elidir ac agosau at ei
chwareli, gwyddem yn sicr ein
bod ni mewn byd hollol
newydd.

C3w~om blcser rnuwr yn
rhed~~i lawr lonydd gwciglon
penaef Clwt-y-bont. ~:n
en\vcd;a pan orrracdda:501D i1l
'lfon Galtllf[nvd, a ehael hwyl
fawr wrth datlll cerrig o'r bont
.tach i'r "fon. RIICdcg \¥cdyn 1

ATGOFION AM GLWT·Y·BONT
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Rhlf tlusen IObgS51
Rhlf Cwmrtl 3420171

Am f}1i!()f 0 wybo(1aelh
cysyllt",,'el, a

57 :)[ryo ra,~r. Ll(1nb~n~
Fron 01286 879080

W\\"Ur.Surt:'llnes.co.uk
cich fllI1Ul CIIi yoy\-y ...

• i gycll\\yn prosiecl
I 1 redeg mud lad

• •• 1 selSlO run !rant
• i gaclllyfforddialll
I Iwirfoddoh

Cygyllrn'ch a ~1antell G\\rynedd am help~
C'YJ.iLJ:. WY R DILLAD
AC OFFBRARBENIGOL
A(_'YSGA~ AR GW£R
RHEDEG, RASIO ANTUR

AMYNVDD

eLL-GWYNEDD
, . ! ~"' ~5" {i1I1l1ol C1 cilymu r(1(11
!Iii ("t.: -. .....1., ~rQ'" ollltd ~.,."!'!,.... ""If ;tr"ft~,

(Hefyd yng Ngherrig-y-Druidion)
J.'el cwmni hoffcm ddiolch i'r cannoedd 0 gwsmcriaid a
eernorocc etn busnes dros y blynyddoedd diwethaf.
Rydym yn fusncs Cymreis sy'n amcanu i roi owasanacth
cetr proffesiyno! ac iwerthu ceir am bnsiau di-guro. Mae
sennym brynwyl' PI'Q££~sjynol yn t~ithio dwy fil 0
filltiroedd yr wythno~ i chwilio !1m y ceir gorau am y
pri5iau i~(Jf.
'Rhowch Syn~i .t\'~n~~i)\ICym,~ie 11~olddilneo:; ~\Iew~rth
yo lIytraeh na ehwmniau dyfod ae arehfarchnadoedd
~e:s~6"

CEFNOGWCH FUSNESAU LEOL

F: ramia Gwasanaeth Fframio Lluniau
Arbenigwyr ar fframio gwaith edau a nodwydd-Nifer netaetn 0 luniau ar werth • Dewis eang yn cynnwys:

IVOR STUBLEV • KEITH ANDREW
KEITH BOWEN· ROB PIERCY

PARe PADARN, LLAN.8,ERIS (870922)
(Ar gau dvdd SuI a dvdd I.lun yn ystod y gaeaf)

eEl
Bethel (01248) 670451

CONTRACTWVR TRVDANOL E' IDI8
Bob math 0 waith trydanol j'r Cartref, ac
i Sefydliadau Masnachol a Diwydiannol

Tel: (01286) 879064 • Symudol: 07810736482
Amcangyfrif am ddim • Ar gael 24 awr y dydd
Shaun Jones, Terannedd, Rhes Cynfi, Deiniolen I-L55 3LG

Bwydydd
Cymreig

Cinio
dydd Sui
a
Byrbrydau

Jim ac Anne Cumberton (01286) 870 284
Croeso cynnes bob amser

Ty'n Llan Nant Peris

~ Ffoniwch Lloyd ar

l:~L01286 830 805
ffi.. ••• ~~) ~7

Gosodwr Teils
Arbenigwr mewn waliau a lIoriau

Gwaith bach neu fawr
Gwaith da bob amser

Groe~o f bawD
Mynediad am ddim!

TALWRN Y BEIRDD
no~Fawrth.2 Mawrth

am 7 o'r Sloch
CanOITan y CaOQI

Caoathro

¢aornarlon v VMovlwyn
a

Waunfawt v V Monwyr

a bydd hwn ar 9ael ar ofyn.
OQfvvyd noeon oreeerue iawn

yng ngllwmnl Sue 0 gllnlg 'Holistic
Tharapy' ym Mahgor. Cafwyd
cyngor er eut i eynnwyro
arwvooion 0 strasn ar y corn, ar
sut i ymlacio. ac ar ddGfnyddio
ol~YV erornemeraot yn gywir.
GwirfOddOIOdd Olga EVlson i gael
'Ind:'9n Woad Massoso' a

diOIGhodd Olga I Que am noson
ddltyr i9wn. Rhoddwyd v r~ffl o~n
Carey a'r enillydd oodd Harriet,
gyda Gatrrn a Gvvenno yn gwneucJ
pa.n~d.
Cynhotir y cyfarfod nesa( ar 26
GhweTror am a o'r Oloeh yn Y
Canolfan. f')An fydd Mr ~ol
WlIliam:i> o'r Wa\..4nfavvr yn ~iare\d
fir 'Gomowta neu Gallrarlllo·.
CrOQSOi bawb.
TALW~~ V~~I~nn.
Ar no~ r~YYl1h, 2 MQvvrth, byud
Talwm y Belrda yn cael el rscOrdlo
yng NQhanolfan y Capel.
Oaoathro am 7.00 o'r glooll. Oydd
anlllwyr IIynadd CaarnarTon. yn
erbyn y Moelwyn a Th1m
Waunfavvr yn herio y Monvvyr,

Croeso IDawD aaoa araw.

CVDVMD~IMLWt-J yn ddwys £t
Wondy ThomQ~1 Bryn y Oof, er
teulu ar farwolaeth 81 mam yng
Nohao~narfon ddiw~dd mi~
tonawr.
BVVYDD NEWYDD.
Llonoyf~r~l"Iiadau i O::\fydd Morris.
Frond09 ar oi bonodiQd fel
cvrarwvcowr 1 owmm Hogan,
QnnQor ColIGd fawr j Qyneor
Gvryncao,
DIOLCHIADAU. Dvmuna Gw~nno
~obb, Qryn Uair, ddiolch i bawb
am eu gClriau Gareolg eu Gymonh
Iddt ht :;t'r tQUIU :lOgo marwolagth
ei thad, Owain Qcbb, yn
cJcJlvvecJdar.
TVN~A MI~OL [;nlllwyr mi~
ChYlieiror oedd: C40: (57) nichard
flObel1~,\:J Dryn y Qor; rz~: (Z1)
Arwel Evans. 8 Tai Glanawna~
Q10: {101) DAWi Da.rry. Cefn ~hos:
£5: (110) Ann~ Wlllie\m~JCofn 001.
GVVABANAETHAU'Fl GAf'EL.
CynhAilr y OWA~~naothauMnlynol
yn y~lo~ mi\1MlAvvrllli
7: 10.00 Parch Trsfor Jones:

11 00 V~gol Qui
14; 11.00 YS9Q1$1.11
ll: 10.00 farCh Gwyn Erryl;

11.00 V~aol Sui
~~: ~~.00 Yssol Sui
orouoo I lJuvvtJ- UtlflG neu hy n.
GLWB Mt:HCHtD. Ar nos lau. 29
I()nawr. cynhaliwyd y cyfarfod
cyntaf olr ~IYllyddyn newydd ynS
Nytll.lrJolrun y pontfel. Dan
lywyoolaQtn Mr~ Marian HUW~.
~y~ymdo;mlwyd A Urs Vera
Roberts, '1 tryeorydd, wedi ldc;li
g01l1 ei GhWCler, Cl GhrOe~awyd
atom a~lod n@wydd. sef Mrs Einir
WV"'''' WII"~ms. V Wsrn.
~er6yn:wyd y cy/ansoddiad a
baratowyd Qan nhiannon Roberts

CAEATHRO
clive James, natan, Bryn Gwna. I·.... I=fon: (012QS) S79;Ot (gwaith). G774~9 (cartref)

Beryl Jones, Garndolbenmaen.
DYMUNA Kathleen Davies, 9
Hatod Olau, a'r teulu 011 ddiolch i
ffrlndiau a chymdogion am bob
arwydd 0 gydymdeinlad a gafwyd
ar farwolaeth eu chwaer, Beryl 0
Garndolbenmaen. 8ydd yr arian a
gafwyd er cot amdani yn mynd i 09
Gobaith a Diabetes UK.
MERCHED Y WAWR. Noson 0

frethyn cartref a gynhaliwyd ar 19
lonawr, pan fuom yn dysgu crosio
yng nghwmni Ann Lloyd, un 0 n
naerocau. Cafwyd lIawer 0 hwyl
wrth gelsio ymarfer crefft a oedd
yn ddieithr i amryw ohonom.

Diolchwyd IAnn gan y Llywydd,
Buddug Jones. Cynhelir y cyfarfod
nesaf nos Lun, 16 Chwefror yng
nghwmni cynrychiolydd o'r 'Body
Shop'.
Y GYMDEITHAS LENYODOL.
Cawsom ein diddanu nos Lun. 26
lonawr gan aelodau ieuengaf y
Seindorf, gyda Herin Goronwy
Jones yn au harwaln ac yn eu
cyflwyno Cawsom ddehongtiad
amrywiol iawn ganddynt, a
fwynhawyd gan bawb.

Oiolchwyd iddynt gan y
Llywydd, Y Parch John Pritchard.
Cynhelir y cyfarfod nesaf nos Lun,
23 cnwerror yng nghwmni'r
cartwnydd, Gareth Roberts, ean
v-tost

DYMUNA Lilian, Enid ac Emlyn
ddiolch yn fawr iawn am yr holl
gardiau a gelriau 0 gydymeimlad a
dderbyniwyd ar 61 colli mam
annwyl iawn, Beryl Jones,
Garndolbenmaen, yn wreiddiol 0
Lanberis. Diolch hefyd am y
rhoddion ariannol a dderbyniWyd
tuag at Dy Gobaith a Diabetes UK.
Diolch hefyd i'r teulu i gyd am eu
cefnogaeth dros y misoedd
dwytha.
ESTYNNWN ein cydymdeimlad i
oeunrr coiweouar Mrs Rhiannon
Price, gynt 0 Tai Caradog, a fu
farw 21 lonawr ym Mhlas y Bryn,
Bontnewydd. Cynhaliwyd yr
angladd yng Nghapel Cetnywaun
ar 28 lonawr. Gwasanaethpwyd
gan y gweinidog, Y Parch John
Pritchard, y Parch Euros W. Jones,
Llangefni a'r Parch Geraint
Hughes, Bethesda.
CYDYMDEIMLWN hefyd a theulu'r
ddiweddar Mrs Bessie May
Williams, 31 Rhydfadoq, a fu farw
23 lonawr yn Ysbyty Gwynedd: et
gwr. Mr Eifion Williams. ei meibion
Dafydd ac Ian. a'u teuluoedd a'r
merched y bu hi fel mam iddynt.
Cynhaliwyd angladd preifat yn
Amlos9fa San9or.
Hefyd CYOYMOfIML.WN a Mre
Kathleen Davies, 9 naioo Olau yn
el crouac 0 g01l1el cnwaar, Mrs

Mrs Margaret Cynfi Griffith, Cynfi. Ffon: (870394)

DEINIOLEN



TREFNWYR ANGLADDAU
,
CEIR AR GYFER PRIODASAU

Ffon: (01286) 8702'02

helpu dy fodryb', yehwaneg
asai'n filain. Bu'n dweud y drefn
yn hallt wrth Anti am beidio
gyrru Lina allan i weithio i
ennill arian i gadw'r cartra
ynghyd. Edrychodd ar Anti yn
ceisio yfed y te; yr oedd ei gwallt
wedi mynd yn wynnach a'i
llygaid yn fwy pwl.

'Mi am lori Pritchard a
mherha fi i'r FelinheIi ddoe,'
meddai, 'ac rni gaiff gwraig ty
nesa beth bynnag sydd ar 61.'
Roedd Anti wedi llogi stafell yn
nhy perthynas pell.

Roedd y glaw'n tip ian yn araf
ar lcchi'r ewt yn yr iard a
theimlai Lina'r oerni'n codi oddi
ar y llawr tells noeth,

'Mi fydd Bobi'n iawn yn Bron
)1 Graig. Mi gaiff fwyd da a mi
edrychith Wilias ar ei 61. Mi
ddoth yma bora.' Gwyddai Lina
na fyddai neb ohonynt byth ar yr
un aelwyd eto.

Acth i fyny'r grisiau. Yn y
llofft gefn doedd dim ar 61 ond y
gwely bach pren lIe cysgasai Anti
neithiwr.

Yrna y byddai Bobi'n cysgu, a
hithau'n arthio arno am luchio'i
ddillad i bobrnan.

Roedd y gwely mawr pres
wedi mynd i'r Felinheli o'r llofft
ganol. Safodd wrth ffenestr-bae y
Ilofft ffrynt a syllodd ar y stryd
wag a'r serddi gwlyb. Rocdd pob
tculu'n ddiddos wrLh eu cinio
neu'n pararOl ifynd i'r Ysgol SuI.

Teimlodd I_ina'r gwacter yn
pwy:;o irni ac aeth igrynu i g}rd.
Pan aeth i lawr yn ei hoi roedd
Anti wedi gwisgo'i chot lwyd
ddu ac \vedi rhol'r tebo[ arian
rbwng y cynfasau yn y
PQflmiintO byehan,

'Aros iMrs Huws ddod i no} y
Boriad,' meddili gan eodi banets
a[ ei gwefusau.

Rocdd y tan priciau wcdi
diffodd, gan adael dim and
cd~fyn troclloo 0 fWe a
mymrynnau 0 lud\v llwyd ar 61.

Daeth Mrs Huw<: drwy'r ccfn.
'Duch clli'n nlYlld rwan,'
meddat. ~Tata. Mrs Jos. Mi ddoi
i cdrAcb ilmdano~h tua'r
Felinheli na.'

Oufclodd Lina yn y
pOfLmaDlO ac geTM y ddwy dan yr
3tl1barel i la..vr y stryd lim y ITO
olaf.

fynd yn eu blaenau i gyfeiriad
Capel Jerusalem a throdd hithau
o'r ffordd fawr wrth y Pare Bach,
Cerddodd i lawr y stryd, y stryd
lie bu'n chware cylchyn a london
pan oedd yn blentyn yn y
dyddiau dedwydd gynt. Wrth
fynd heibio'r rhes gyntaf
gwelodd ffenestri di-Ienni ty
Jeni ei chyfnither; yr oedd y ty'n
wag 0 hyd. Aethai hi j weld Ieni
yn yr ysbyty yng Nghaernarfon
eyn iddi farw o'r diciau. A
chofiodd arndani pan oedd yn
ifanc yn agor caead y piano ac yn
canu, '0 na bvddai'n haf 0 hyd',
fel aderyn mewn cawell.
Teimlodd y galar yn cronni'n ei
gwddw. Wrth basio Ty Pen daeth
sawr hyfryd cinio Dydd SuI i'w
ffroenau - cig eidion a thatws yn
y popty, a phwdin reis a chroen
du arno. Trodd i'r adwy gefn at y
llidiart, oedd yn rhwd a sigledig
ar ei echel. Roedd y ffenestri'n
weigion fel llygaid y meirw, a
gwelodd Anti'n cistedd yn yr
hen gadair dderw a'i het velour
lwyd ar ei phen, honno a gafodd
ei hail-fowldio i siap newydd
rnewn siop yng Nghaernarfon
erbyn y Cyfarfod Gwobrwyo yn
)7 ysgol.

'Wei, '}' ngenath i,' rneddai, ei
hwyneb yn \vyn fel papur a
chlyriau duon fel parddu 0 dan ei
llyStaid. Roedd d\v}' gwpan a
soser a phlatiad 0 frechdanau cig
aT fwrdd bychC:tn o'i blaen, a'r
gegin ganol yn edrych yo fychan
heb y hwrdd mawr mahogani ar
ganol y lla\vr, y bwrdcl lie bu'n
llafllrio wrrh ei gwaith cartre tan
oriau m~n )' bore. Call~i'r tCecll
du ar dan coed yn yr ben rat
hilearn. 'IYwalltodd Anti dd~r
poclh i'r Lebor arian, I\eth
llYIl!lid I.ina i'r stIff ben tan, Ue
bu rhe:; 0 sosbcnni a rhegelli
copor. Wedi mynd efo'r pcthau
eraill? Ble rocdd y shiffoniar
RYdg'r wyt1~b marmor gwyn 9'r
dresal ddcrw a'r ci1dciriau ply~11
coch? '1\1.1 rydwi wedi rhoi Y
wutnot i£lin1t meddai Anti,

Yr ocllu Lina weLli gweld
cymydog ar stryd R:logor} a
hunnu wccli d\vcu(] wrlhi bl)U
Anti yn gwas89ru 'i phethau am
y ne\jtl[ pcrh i uQim 1 UnrllYW
mrtnydog a'i chwenychai.

'Mi f"~..ffitiach ili fod yno yo

A dyma hi yn gweld yr un ffawd
frawychus o'i blaen.

Dringodd y bws yn araf dros
bont y Lein Bach a throellodd
yn herciog drwy'r coed trwchus
a oedd 0 bobtu'r ffordd.
Gorchuddid popeth gan y niwl
a'r unig swn oedd swn y peiriant
yn bustachu'ri araf, Dal iddisgyn
oedd y glaw a gwyliodd Lina'r
drferion yn dilyn ei gilydd ar y
gwydr, yn ymgrormi, ac yna'n
gwasgaru'n IIi bychan ar y ffram.
fir ymylon y [fordd roedd dail
cringoch yr hydref yn 11ipa a
gwlyb a'r man lifogydd yn eu
gwthio'n anochel i lawr )r rhiw.
Cripiodd yr oerni 0 dan ddrws y
bws, gan fferru'i thraed a gyrru
ias drwy'i chorff. Meddyliodd yn
bleserus am law gynnes Jeff yn ei
chyffivrdd drwy ei [frog yn y
waltz neithiwr, ond disgynnodd
ei chalon wrth sylweddoli na
ailai byth fynd ag ef adre ide fel
y gallai Helen.

Erbyn hyn roedd y bws allan
o'r coed ac yng ngolwg y
ffriddoedd a'r cribau creigiog a
yrnledai 0 lethrau Elidir i
\vaelodion }' d}'ffl)'l1. Roedd pob
can a ac amJlnell o'r nanorama a
welai'r ~:mwel\.\')·r >'n ~T haf o'r
golwg dan y caddug. 'G)'IIlylog
gas(cIl y Uitlo~lur la\v', meddai'r
bardd 0 Fethel. Barddoniaeth.
Cciriau. Pa hawl oedd o~nddi hi
i blesia'i hun drwy ymgolli
m~wn llyfrall. mynd i'r Cymric i
fwynbau dadl, mynychu~r GOr ar
nos Wener a hoddi yn 'Eltjah7~
d3rllen am Oalullus )'11 sulufu ar
61 adcryn LO ci garjad. a l)af~'dd
:lp Cw;ly-m yn ymserchu rne"vu
lltian wrrh ei phaderau yn yr
Eglwys.

f\rhosoud )r bws 0 fiaen capel
hychan a da~th )' pre6eth ..vr ;

llltWD i'r bw~yn Cl gOt duu a'i
her aantallydan Aeth ieistedd at
y m)rfyriwr " bu'r ddau'n
sgwrsio'n !Sel. Edry'chenr mor
s;cr a d~hryd.cr] yo ffyddiol; yn cu
cty[odol. RoeLl (1 y defnynn!lll
slaw tel perlau ar rimyn 11\« y
PfCgcLllvlT. 1>re2elhu... DY~RU
plant... ~'Wydd: parchu:. ...
B)vyddi af~wyllu;:;. Daeril la~ ()
ll[R:lSedd dro~ti. Dwrdio plaot.
Dwrd!o pechnJur~a.id.

<Myfi'r pccnadur pennaf',
mcddai wrthl'~ hun, rn tta\.vo °
)vyillineb am Ilad oectd ganddi
d!ld g m!lm! am. ~a allai brJrou
s(5a.-ff mclyU-~-!pyyrQg f\il y
Dlyfyrwyr ergill; am fynd 1
~ter~csyo hoean ),s801 a (S'-vrthod
llnilu'r lluflytld~ giU1 fud Yll gas
llrulddi y Ilw~hllwyd ll'r gwe pry
cop ° dan y OW1A\.J, A phan o~dd
i\nri WCdi'i gyrru j 19Wr i SlOP
clrygist in~l potel 0 beparm:nt at
~iphO\tll, ro~dd hi )YCcli lfUi i
mewn i hlCtJwr~ y t'nawn iweld
}.Jetson EJ~y yn 011(1 Nibl'~of
Love. 1\( [oedd boo runs:er vn
CltC~o pan drlwcda1 Ant! ,yrth.i
Rill 15lDhLlU~gilllau'i brnwd,

Pm Slyrhgeddoddy bws y
ter&rn gadawodd l'r ddau ddyn

RhOddodd haen dew 0 liw
coch ar ei gwefusau ac aeth

allan drwy'r mwrllwch i lawr y
llwybr a droellai drwy'r pare i'r
dre. Teimlai'n fler yn ei
hesgidiau fflat a'i sanau leil, ond
ni allai fforddio dim ond llyfrau.
Ni fyddai yn y Coleg 0 gwbl oni
bai am grant hyfforddi athrawon
y llywodraeth a'r Y sgoloriaeth
f\gored a gafodd. WeiLhiau
llenwid hi ag anobaith ac
anniddigrwydd. A oedd hi wedi
bod yn hunanol a dideirnlad yn
ymgymryd a chwrs coleg am
bedair blynedd, byw yn yr hostel
a gadael Anti ar ei phen ei hun i
edrych ax 61 ei brawd, a oedd
newydd adael yr ysgol i fynd i
weithio. Daeth lwmp i'w gwddw
wrth feddwl am ei chwaer nad
oedd ond blwyddyn yo hyn na
hi, yn gweini a byw i mewn
ynghanol Saeson rnewn gwesty
dros y bwlch, ae yn crio 0
unigrwydd a chaerhiwed.

Safodd Lina i aros am y bws a
syllodd ar y stryd a oedd yn wag
a diyrngeledd. Dim 0 fill a
phrysurdeb pnawn Sadwrn, pan
dyrrai milwyr yn eu gynnau
uuon i'r tai bWYla a'r pictl\vr~.
Roedd y rban fwyaf oh(')nvnt ~Tn
gapelwyr ac yn myn)'chu'n
5YS011• Gw~lodd Ul1 0 fcrehtd y
CuIcg Hyffoftl(li'n dlSg\vyl y bws
am l)alybont Roedd h i'n
ddiharcb am ymfalchlu mai hi
oedd vr enerh fwyaf swanc yn y
Col~g. C.a;bob math 0 dclilladau
cranu e~n ci mam, a oedd yn
~wydduj:! iddi fG~hu gwr hefo
B.A.} B .D,) yn lie l1ipf)'n 0 amro
heh radd. Edrychodd Lin~1n
eiddiscddus ar ~i:;anau sidan C:t'i
he, gJdiau sodlau-m~ln.

Torrwyd ar ci meddyliuu gall
sWn y bws v ffrwtim ~ drin.aodd
~ddol 8an tynd iei~tcdd yn y ccfn
o'r gulwg. Daeth un lelthiwr i
m~wn; adnahu ef fel un o'r
lllyfyryyyr hyu a ,,,,clid YJl
cerdded yn g!ld~rn drwy'r
Llyfrsel1 i'r ccllocdd cuud tu
hwnt i'r drw~ yn Y f\~ndraw. 1-1;
chynl~'~Dl fU'rYf 0 Gylw U'[ mtln
leuencrid wrtll v hyrdd~tl'n
h:>.nncr ytnlu.l'nio !t'u ~r~,,\hQguu
U h(11111Cr frcuddwYdiu aID
ble~er!lu)1' dref nell'r \.vlad Wyn"h
l1wyQ) llYowi\l gm1! lll\lullylbur,
a'j [rvel ~ M.A. mewn Hru1~~!
rh~bidlres 0 ddyddiudllu a
lJrwyClrau Ii chowdal 0 noLtig_d~lI
sych ~'w dysgu ar y co! oedd
ll"n~ )'11 yr YG~ol 6ir. Yll 01 tl
{!lyW!l1 n i fydd!ll 1t't't1 o'r
tnhrwrr ymchvvil yn myllQ yll
ClLllIo Y~I!OI Illt( vn welni(J()ll.
Dlt~th rl.arlun ~)w rnc~dwl 0

£ccho;n gQo\7""~l) IY yn i:Jlrnuciu
It cnauw rei!]! n~n dd~~th
st;wd"nt ~'rr''601 ! ymarlcrj y
\iwbl (1 )Ylli1CLh oeClO 11envJi'r
bwrdd du ; hrawddev:ll-u rnewn

Y~ol'if~n "llll\;ulluoWYi (l'r
n01l19U'n gwnE!Ull !tTi i \tJMddi.
Un sr AJr 1lall, itwJtarls 1:)'01 'Word)

o,r:' I\ucdtl ~tlndrubili llrosto to
yn ~Orfod gweiddt it throl'n gas.

lli

gao Olwen M. Davies
Y DIDOSTUR LAW
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Cefnogwch
ein Hysllysebwyr

£Z5: Cor Eryri.
&10j Enid, Oarye a Bethau,
teu 11111' diweddar Eurwyn
Jones, Delfryn, Llanbcria;
.hnid .Eggin ton, IJilian ac
emlyn, Inrmingnam:
Vvonne Lovell, Llanberis.
r;: gel~na Morr~s, G:lrdda
Bach, Nant Pens: Tony EllIS.
~ Nant Pi)·nnon, Nanl Pcris ;
()ddi wnn deulu'r diweddar
Tom I.ewis Owen} Corby)
Oliver a Gwen Edwards)
Ll9nberis~ Myf!lnwy Davie~,
Snowdon Srreet, Llanbcris;
Avrtl Pritchard, 4 Stryd }<a\\'r,
I~lanherisi Mrs Phyllis Jones, .
Z tIafod Lon~ Rhiwlas; Brian
ac ~~rlys gharpe, Acl y Bryn)
lBerhel .

RHODDION

(:llerfyrd din.
Ymgais Gareth Oliver, Ty'n

Gltl~Ydd, Trcgarlh LL57 ~J\L
ddaeth allan o'r het oedd yn
cynn\v}':; y1' arcbiun cy,vir.
LloD{!yfarch i9d9U 9 £S i ti>
Gareth.

Ar ol CWhlhgU CrOe~gl1 mig
M"wr~llJ ~nrvn)Y~h ~i~h
~rehion !ll Dgfydd Hvg_n~,
Sycllarth, PcnitiUr)'YUUll,
Gwvnedd LL5S 3HE erhvn ZZ_ J

Maulrtb.

R. L. DAVIES
Coed 60lyn Mttvvr, Bethel

JC!S Faslracs a trailers 1G turmcll dl8ge~by~hilin
ac excavators .3000 newvdda Ilawar mwy

• ar gyfer Ilvgi peiriannau
• tvuu toottnas
• cl;r;o serddi
• neu unrnrw warm curio saneoerm

I=fon;wcham fanyliol'

(01248) 671~OOneu (07775) 638620

WAUNFAWR
'Iy Rhydd • Bwyd Cartref • Prydau Plant

• Ystafell Deulu • Cinio Dydd Sui Traddodiadol
• C~rddoriaeth Fyw • Cwrw Go lawn

Ffon: 650218

Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol
Cerrig 0 bob math
argael-

Ffon: (01286)
672898 (dydd)
676285 (nos)

YSgwOr
Llonrug

J.M.
JONES

A'I FEIBION
GWAITH
CERRIG
BEDDAU

L\r Draws:
1. Cvfnod yn y Coleg

Trydyddol (3)
3. ...... ac anrheg YIn mnoced

un o'r myfYf',V)rr (J)
10. Natur ffrwydrol yr adyn (5)
1I. Mge ynu Nuhonwy tun ~

~lap ~~bY8 i bel I'Yebi
vnddol (5)

12, Camd ..r ($)
13. Rhy\uh~th svml, l'la~n (7)
Ii. Rhui 0 oreanuu'r

rlnnhi~ion (4)
15. l)1iwSi£ vn creu noruwni

(4)
16. Yn .l5ifionydd mac bra "ncb

__ ~t!lennn chrnith" (4)
15. earn vu Ol? (5)
20. Jar ddwr, ond nid ble mac'n

bywl (6)n. (lefaidd (6)
~4. nr\Vydr mctPs Tr~tall3ar (6)
l). uvmuer y cern r()ft (oj
~o .... ond l'lcb rod )'11 h"wJJ

(4)
~~. TlFnnyn Elinr (4)
jj. (_jtui~aayfgn (4)
~$.Tril\fd y 111)'Il)'UU? (7)
39. y mawr {!\.\Tghgnol)(S)
40. Pl~iJiYYr ($)
41. Y nerh 9 ddefnyddir idrot1r

trydan Flaen (5)
iZ. Gcllocull 0 UClllYddacar (?)
43. I~lwfrc1rg una n{lholotil!lu>r

papur bro (3)
1 La\vr:
1. TYIlnU'n rhytltl (5)
~. (~ut't\ 0 w~I~,.}""e'\'1 tn~loedd

01 Y [1'o[1)'rl1(1!! (j)
. MI1~cyn(~)

QI fllll11(iidiU a'l llYbtJU (0)
7. Hwydydd wedi cu cad\v

mc,"vn t~nevr net) dd,t'r
hallt {4)

8. Dirwedd (7)
9. Yr athrawiaeih

gydnab}'ddedig ( 11)
17 ' . .,. . .... a r gwyruon ar y plano.

(5)
IR. Ypryd hwn l (5)
19. Troi'n 01 (5)
10. Rog gwr~rw(~)
21. Nifer fawT yn Ilcry 'r farn

yng ughyfraith: (5)
26. Metel wedi el dvnnu i Hurf

cor dyn (7)
ZlS. ~g[\\'llill(7)
~O. Rha i hch ddi llad (7)
31. IIcb ddolur na gonu yn y

b>'d ((,)
31'. nucllauau uchcl (5)
.lb. Det)ddes ch-~n) (5)
37. Y staen svn stuaru ei

l'lcnw! (5)
~X. Psst i sicrhsu gwydr9u

ffcncstri (-+)

D 1 I. b" .Cl·OYl1.1alSate ron 1 OI"O~;;1~11'

Chwefror R!ln Olwen Owen,
Nan OW"'l) EuwYll Bobcrta,
Moreen Lennon> Vera
Grif:G.ths oc Aylvvyn Hushes,
Llanncus, n.n.wnuaur, ac
~luned Jones, Trcforj
M.l~Jll11es d jennv Williams.
Clynno5i Jean IIu8h~~-JQn~~~
Carhsnne A. Jnnes. Pencaersu:
M~il EYCll1\) ta Murgarct W.
Roberts, (:!l~rn!lrfon ~ ~iriQn
Rober[;), Ccrluwcn Willi£tm~ a
HtlW T~gldRobert5:. Llanrug ,
Dilye {\. I'rnchuru- Jones,
Abererch! N. H1lghes, Cwm y
Cio} Mesan Morris] DinorwiS5
DIlcll fri[cllaru,
Garndolbenmacn; h ..h.Jones)
fiholJninvoun; H.O.I1U~l1c~,
Pwllheli! Gtven Griffith.
DeiniollFnj Ellid Jon~~,
'lglYS!lrn; RO~emgry Wil1igm~.
Myn)'~~ Ll"n~..g"i; JwQl1
V!!uQh~n Jone~. Rhlwl!l~~
AIYQn~ JQl1~\)} PrC\)lulyn;
Garcrh Oliver, -rrcgarrh; Nansi
D!lvie~, Rbuthun a Pat ()\ven,

Yn ystod tywydd mawr
dechrau Chwefror daeth i gof
nanes 44 ar draws. 5 ar draws
(4,5) y tywysodd yr 16 i lawr i'r
Z3 ar draws cyn y l7 ar draws
mawr" ac yno y huont am 2 a 4 i
lawr,

CROESAIR MAWRTH



Cynyrchion C6sd:
Gatiau, Ffansus ac a.ti
am brisiau cystadlQUOI

GWYNANT
PIERCE

UnAd 1. I=fArm gryn Afon
LLANRUG

Ffon: (01296) 660349
(0569) 699901

JOHN BRYNAPON
LLAN'nUC

\ O\lt-oele ... 675190 I b731BB

,..CiS 0 ffermydd 11<:01.. Parlion
rhwng 110a 40m

~Gyd" SilWC; :lEal a c;k,,,{{inmewn
rholi~\l

.. ffo saJad hefyd os dymunwcb
DhWCS, MAE 0' FLASUSf

RHOSTIO
MOCHYN

ARGYFER
POD ACHLYSUR

C\VASANA['I'IJ LLEOL AR CYfER
PARnON • PRIODASAU

fISN-DLWYDD
6EDYDlJ • DAWNS' GWYLlAU

yn ddiweddar: fod arian wedi ei
ddynodi i'r gymdeithas brynu
cwch arbennig i'r rhai sy'n
gorfod defnyddio cadair olwyn.
Lleolir y cwch ar Lyn Nantlle.
Bydd 0 fydd mawr i rai oedd
gynt yn ei chael yn amhosib
treulio ychydig amser yn
pysgoia neu fyfyrio yn y llechyn
arbennig yma.

Mawr yw'r gobaith y bydd yn
bosib i'r wyau torgoch, sydd yn
y ddeorfa yn Crawia, gael eu
magu i faint fydd yn bosib i'r
clwb eu ddechrau eu gwerthu.
Mae galw mawr am y math yma
o gynnyrch, ond araf iawn yw'r
awdurdodau sy'n gyfrifol am
helpu i ariannu prosiectau o'r
math) i gefnogi'r mentrau.
Dyma'r unig fenter o'r math yn
)' wlad. Sgwn i os 'j\v'r Eco yn
cael ei ddarllen gan rywun sydd
a'r gallu, neu a'r weLedigaeth i
gefnogi rnenter or'r fath.

Ers oddeutu chwe blynedd,
mae arbrawf wedi ei gynnal ar y
Seiont i weld a yw'n briodol i

•ymestyn ryrnor sgota eog 1

ddiwedd Hydref Mae
Asiantaeth yr Amgylchedd wedi
cyhoeddi'n ddiweddar y bod 15-
Ddeddfau Pysgodfcydd, sydd
yn aros i'r Cynulliad
Cenedlaethol eu eadarnhau~ yn
cynn ..vys estyniad parhaol i'r
t)rmOr i31 liydref.

HL'\~ PRJCl~HUGHES

I Ar Ben Arall y Lein
I Dyrna ni ar drothwy tymor
newydd unwaith eto. Mae amser
yn hedfan ac mae'n teimlo fel
ddoe ers pan oedd y
genweiriau'n cael eu cadw ar 61
tyrnor 03. Gobeithio y bdd gwell
lwc i),v gael yn y misoedd nesaf.
Roedd yr haf diwethaf, yr amser
pan ddylai'r pysgota fod ar ei
orau, yn grasaboeth gyda
sychdwr mawr. lawn i'r rhai
sy n mwynhau crasu, mac'n
debyg.

Roedd vn ddechrau•
Tachwedd cyn ini weld digon 0
law iwneud gwahaniaaeth i lefel
yr afonydd a'r Seiont yn llawn 0
eogiaid, ond erbyn hyrmy, wrth
gwrs, roedd y tyrnor drosodd.
Mae'n debyg mai dyma'r
rhediad gorau ers blynyddoedd,
sy'n argoeli'n dda am y dyfodol.
Er hynny, mae'n bleser deud fy
mod wedi caelllawer adroddiad
da am eogiaid i'w gweld yn
Nant Peris: y pwll dan Pont
Meibion yn lle da i'w gweld.
Ardderchog!

Yr addasiadau i'r llwybr
pysgod yng ngheg y twnel sy'n
gyfrifol am wneud eu taith yn
esmwyrh, siwr 0 fod, ond rnae'n
angcnrhcidiol caet claddu trwrn
yn Nant er mwyn denu rhediad
mwy natllriol yn ystod misocdd
yr llaf.

Mge'n sicr etch bod wedi
syrffedu ar yr adroddiadau yn y
gorffeonol am ein cynlluniau 1
addllSu Melin y eim.
Pont11yfrni. WeI, mac'r gwailh
weill dEchrau~ ac i fod i gael ei
gwbIhau arbYll A\\'::il elcni.
Felly, dim ID\V',' am hyn Des
hydd y gwalth bron a'i swblhauJ
0:) nad oes rhy\vun eisiau
hwcio'r wythnos gyntaf, wrth
&,vri>.

Cafwyd newydd go dda arall

Tymor Rasio Mynydd I
Ar Sad\vrn olaf Chwefror bydd
RDS Mocl-y-ci, I\11iwla~ yn cat:]
ei ch)rnnal. Yn dr9.ddodiadol>
d>·ma'r ras leol gyntaf yn
nhYIl10r ~, rasio mynydd, ac fel
arter, mac'r ra.s bobloauidd hon
yn llcnu llawer a red\-..,yr 0 bob
cwr 0 ogledd Cymru a thu draw
i'r ffin. Mac'n ra~ fer - cw[a dair
milJtir, ond sy-da drinso scrth

o'r penlref i fyo}' i gopa'r
mynydd. Dlsgwylir y rhedwyr
CYllltlf yn 01 0 fe\vn ugain
munlld.
BJ~h~fnoijyn dw)ycuui1Iach

bydd Ras Moel W nion 0
L9nl1cchld7 ac ;rna ccir rasus

rhcolaidd llron bob ~adwrn
m~wnrhyw gwr ()Gymru. Rydd
RDG Elidir clcni yn rhan 0
J:SenC9mDwrilleth IJrydain.

Bu fht;;dwyr lleol yn
llwyddlmnus i9wn ~, Ilynedd.
Docs ond sobci~llio Y S'Ywlir )T
un llwyddiunt yn dod i rcdwyr
brO'r 'Bco' eta eleni. Gwyli\\lch
y dudalen gefn am fwy 0 hanes
ell gorchcslioIL

erbyn hyn )'n cdrych ar y
lluniau a g\vrando af Y I
~ylw~h~eth radio.

Nid y),\,'u udibol1 Ud i
~vlwehydd t~ddwl yn ·~eisniG'
~ sob"iLllio ~Jficirllu af y pryd.
A.nuen f!.WM~j yrt !lmJwg neu
n~wiQ y Gyl)Ytbwyr. rei }I
dvwel1!U~ ~, rrl\ diw~th!lf, hrgf
elywed Mel1ir Owen a Dai I
Davicil )'11 ua[od } gem yn
Ilithri1!, dania] 9 1!wybodus. Ar
y radio!

..,"

Safon Iaith
IJym!l un (\'1' pwyntiau )'
c)..feiriaf ato 0 drQ i \l[O, a~ nid
o rcillrwYdd !{[ y eye. (~vteiri!lt'
y tro )'"':1 nt salon sylwcba~ll~
~CmllUl1f J'1oC.

~r<; hlynyddocJJ bc11achJ
Illtle [crmau cn\V;![aeon awl
cnmp 'Wed~cnnaI eu plwy. ~lJ
'llllobyllllillcLn' Ileu '~larlJd
posh' neu 'criw Sowlh eto' rno
h d fl. ~ • •.1.
yr'-) on rllUl ~~a~~1 r lQllli.

Rilaid cyfaddc[ - [el llawer
mae1n ymddangos - fv mod

Os cafodd )' ddau fychan -
Shane a Rhys - ganmoliaeth gan
y torfeydd, yna 'Earnshaw Bach'
ocdd yr eilyn nos Fercher,

Tim arall dan bwysau eto, 0
gofi'r siom anhygoel 0 fethu
cyrraedd Portiwgal. (Anhebyg y
caiff Rwsia eu taflu allan.) 0
gofio yr holl dynnu'n 61 cafwyd
pcrfformiad canmoladwy gan
Gyrnru, er rnaid cvtaddef mai
gwantan iawn oedd yr
Albanwyr.

hm )' Iro ~ynlaf ers lalwID,
cafw\Td dull 4-4-2 gan Gymru,
yo lle'r bel hir i fyny i 1-IarL;)Oll.
Mwy 0 chwarae i droed, a mwy I
o c;ymud i lawr yr esgyU. I-Ien
ffasiwn, onu cffcithioll

Y ITO c}'nlaf i mi weld
b:arnshaw, rocdd yo chwarae i
dilll Y~gulioD Cymru, YD >'f un
tlm ac h~hon Jones7 I_lanrus·
Rhuid cyfaducf ci fod Yl1 dlla ar
y bel, ond rhatd oedd amau a
ocdd yn ddibon cryf.

20 gol i Gnerdydd y tymor
) l11a\ 6 gol 1 Gymru me\vn 10
gem. 'Se no mor.) Os nad Y'V e'n
fa\Yf mac c'n ddigon. I

~e \vyr j\Aare HtlWS erbyn
hyn fod o~nddQ ddyfodcr i'w
gartan, 9 thipyn 0
gystadleugeth. Vn anffodus yr
un Illan gwan yw canol yr
~mddiflyn, ond sell~d syml,ld
Gubbidoll YIIO. Y mae'r
~~rtformi(:ld yma 'ved~ rho~ I
h)'dcr i ni Hr gyfer Lci~io
c~'rrlledd yr AJmaen ynS I
Nellwpun y B)'u. YmlacD a'[
frelldd~'vd - 9', Bwireddu.
g\)b~ithiol

* * *

Cymru 2 Yr Alban 0
Ie, yn haeddiannol, y crysau dorri crib y Ffrancwyr gartref
coch ddaeth i'r brig ym mrwydr yn y gem nesaf. Yn sicr - I
y cefndryd Celtaidd. Yr oedd gobcithio - ni ddychwelwn 0

cryn bwysau ar y ddau dim Ddulyn yn ein dagrau fel dwy
Cymreig. flynedd yn 61, i wlad y 'cwrnwl

I'r lim rygbi rhaid oedd gwyn'.
dangos bod modd cario mlaen Mac'n rhyfcdd meddwl, y tro
a'r dull 0 chwarae 'traddodiadol' nesaf y bydd y Cochion yn
a daniodd ein hedmygedd yn wynebu'r Duon, mai dau 0 gyn
ystod Cwpan Rygbi y Byd, Ni hyfforddwyr Cyrnru fydd yn
chawsom ein siomi yn ystod yr llywio'r Duon, gan fod Hansen
hanner cyntaf, gyda hefyd yn dychwelyd adref i
symudiadau celfydd a thrafod gydwcithio a Henry. Dyna her
graenus, a'r cyfan yn cael ei fydd honno i Gareth Jenkins -
wneud 0 gyflymder. Ocs yr yr hyfforddwr newydd,
aihlerwyr ffit )'W hi crbyn hyn, gobeithiol
nid y cwlffyn mawr a'r bel dan
ei gesail, yn rhedeg purn llath
yna disgyn yn glep ar lawr.

Tybed a oes gan y dull
rhanbarthol 0 dimau gysylltiad
pendant a'r newid meddylfryd
yma. Amser a ddengys, ond imi
y mae'n dal yn boendod y nifer
o 'dramorwyr' sy'n dal j fritho
cin timau. Mae'n siwr mai'r
wrtb ddadl yw mai'r 'scr' llyn
~y'n dcnu'r iyrfaocdd, etc felly
yn cynnyrchu'r adnoddau
ariannol i feithrin y g~m. lIen
ddadl mewn sa"vl CQI'l'lp yl.l .,iowr.

131fcn galOllugui arall y\V mai
tim ifanc yw'r tim presennol, ac
m~c blYllyddocdd o'u blacnau.
Yr her fydd i bobl Retnogi'r
timau rhanbarthol, reI na fydd
..nocn i'e \"h\varacwyr uClwnu:s
ymhel 9m horfeydd brn~aeh
clybl~" LIQ~sr, Rhuiu i'n
hieuenctid weld eu hgrwyr yn
chwarae ~'r tim 'lleol' Q S~dwrl1
i 5adwrn. D~'n9.'rher fwygf i1r
\.lndeb a'r clybiau - lroi ye
'ardaloedd' vn <glybiau' ynR
nao1wo )' cyhQcddi Y Drcieiau,
Y Khyfelwvr, Y ~{!grJetQ. Y
Clc~s;on} V G,,ycilcll - a phwy M

wyr, cfallai rhY\~ ddi~vrnod. y
Gogs!

I\)yY'11)':l~rl[cnDu'r lli[ll }fIJ13
cyn y trw~rdr yn erbyn ei n
cefndryd ..raill ~r Biirc
IJtlndsctowne. Ryl1l1!lf yno yn
6""e1dd!'n oroc1'l 5~nQb~ithio
bOd y rneLlJ~d yn p~rhgl)
Cobc~tbio y byJJ y \~"'l\.l
MCDr1111e, 0 !"rynrefail erbyn
hyn "1m ymfnlch'iu ym
mherfformiad RobIO a'r tIm.

A bydd cryn edrych ymlacn 1


