
elusennol yn gwrthod dillad a
nwyddau cyffelyb am fod y
siopau yn gorlenwi. 0
ganlyniad, penderfynwyd y
buasai trefnu casgliad ariannol
yn fwy buddiol. Teimlai'r
fforwm mai casgliad ariannol a
diwrnod ui-wi'>e Y'>eo1Iyddai'n
csel ei drefnu yn hvtrach Mg
5weithsureddau h)vy1io5 ..
domoi. PellderfYIlWY<.l ar hyn
rh9R bact vn snssnsnn ruga st v
J')·~hin~b.

Y~urifennwyd Ilyrhyr ;
l5l',~~fi~,~i~sy\71ionyn sofyn I'r

Disgyblion Ysgol Btynrefail fu'n helpu casglu'r arian.
brysur wrth i'r cyfraniadau olaf
gyrraedd y swyddfa. Hunllef fu'r
prynhawn Gwener hwnnw i'r
prif ddisgyblion WIth iddyni
syllu'n rhyfeddol ar yr holl arian
yn cael ei arllwys ar Iyrddau'r
ll},frgell yn barod i'w cyfri.
Prawf tcilwng 0 garcdigrwydd a
nharodrwvdd y gymuned i
syfranl1u luag aL yr "pel. Yn
dilyn oriau 0 gyfri, y cyfanswm
l\edd f I,400, ~~da~ ~mbelI
eyfrQ'li~Q yn del i gyrraed d )'f
y~gQl.

Heffern ddiolch 0 waclod
~~ltI~i h~\.vh a g~rfrannodd tuag
ill yr apcl. Tcimlwn fel ysgo) cin
hod wed. llwvddo i wneud vr• r

h)'D il all\Vl1 i helpu plan[ a
f'htlhl if~n(' ~Trun oedran a ni
Y11 Ytif, 111uc'f ur)'~hincb
~('hrydu~ yma uledi ~neud iMj
f\il pob} ifdU\, oy!,ycuuo!i pu mor
tt~du~ ydym ni. ac 1

)Ywftllflawrusi il\l ymfuIcbJO yn yr
hyn ~ydd ~~n._nytn.Gobeithio
yUl'! Wl1b uClll ull,'fn ni )vneud
() hyn ymla_~n - ~obeithl() y cattf
plaut a phobl itanc cyf'andir
i\:,i£l N£ldolig gwcll y tl,V}'ddYll
t\~~af.

- (ttori IlllWI)
tud!llen IS

A.gr Rro~rECO
wcdi ci brynu
mown ocsiwn

• Croesair tude 19

rhieni am gyfraniad mag at yr
apel ar ran yr ysgol. Bu'r ymateb
yn rhyfeddol ac arian yn llifo i'r
swyddfa yn ddi-ddiwedd am
wythnos gyfan yn mis Ionawr.
Braf oedd gwcld fod )' gymuned
ym mro'r Eco mOT harod i rot
cyrnorth iorocswyr y drychineb,

Yn ogyStal a hvn, rhoddodd v
cLi\\Vrnod di-\'I'i:.o Y:'ool Sync i'r
disgyblion gyfrannu at yr achos,
Ryct9 Ohgwb vn cvrrsnnu 0 letgf
£1, hyn yn rhoi :jylf\4vn v\4QQrll Q
£700 t'r c9J;:f1I;gd

DU~I"dydd Gwencr yn 11)'11Qd

• Stori enillydd Tlws yr ifanc
Eisteddfod Ysgol Brynrefail
tude 11

Yn y rhifyn hwn:

Yng nghanol bwrlwrn a gwledda
ein Nadolig prysur ni, llanwodd
pob sgrin deledu a darluniau a
golygfeydd erchyll 0 gyfandir
Asia. Ychydig a wyddem ddydd
Nadolig fod trycbineb ar droed
- trychineb cwbl annisgwyl
sydd wedi effeithio ar y byd.

Buan y sylweddolodd pawb
fod rhaid ymateb, a hynny ar
Iyrder a'r cwesuwn vn hofran yn
ein meddyliQ\l~ 'Re allwn nl ei
wncudr'

YM dilvn cais y chweched
do~bQr\h, \.r~fnwyd cyfarfcd
fforwm brys a pnawb yn
unti'~dl\l v d~l~m ~~ft\tI~ilr~t\~l.
y 'W)Y~~liY(Jl 11~()Ur Of sin
m~l1l1~llnt'~~dd 'Pd fdth 6~~~1;7

Gw~lY'j)'U ruo uifur o oiupuu

MAE disgyblion Ysgol
Brynrefail wedi casglu £1,400
i'r Apel tsunami. Ar 81gweld y
clrychineb ar y tcledu dros y
Nadolis fe benderfynodd criw
o'r chweched dosbarth drefnu
apel i hel arian ar gyfer y rhai
sydd wcdi diodde yn sgil y
daeargryn yn Asia.

Ac rnae'r rhai fu'n trefnu'r
apel wedi eu syfrdanu gan
haelioni'r disgyblion ac eraill yn
yr ardal. Mae Huw Foulkes a
Ceri Meredydd Williams, prif
ddisgyblion yr ysgol, wedi
ysgrifennu am y profiad i'r Eco.

* * *

Disgyblion
wedi eu

syfrdanu gan
haelioni pobol

tuag at eu
Apel Tsunami
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llrilymhellion ~>r ffordd ymla~,
bydd. yYi~ri'9~ i\~9r"Q Q \lin
gadeiIyd.dlaelll Gerain l GeOrge,
Prifys.gol(~ymru. Rangor, am

7.00 yr hwyr
nos IRIlI

10 Ghw(;fror Z005
yn

l-JeuaJd. y Peolret) Dedd5clert

i-lydd y cyf~rfod yn agored ibawh.
O..11~.Q~{\7Y'l ..vpi o'r i&W'oddiad
rrwy rtllnio Kellh Jones at' (01766)
~10120. Croeso : pawb ; wrando)
llcll>io cu barn ac ymatcb i'r
l1rlltol1gerh aRored. P~id.lwch a
chol1:'r c~-tle ~ ddwc\.ld eich
!J,,\ ~\laJ l

L~vJarJot1 Dfl07'l!t1 i llra/oli c'\JliWl!iCh1lJ
() a»lffY]c), yr l'lyddj<r

Ym mis lIydref ll~'nedd hu t~m 0

~ailh arbcnil)"Yr yn y m..y~)'uu
l\Vfl~Llaern, cactwraetll, yr eCOnUIDl
lleol n chVmtln~dnt1 0 America, Vr
J\l~"n '" Llv'igr "" ,,\il\1WiI\itb
(Vrwelll i fru'r WVddfg. rei
canl~'n~Qdau ! 'W~.thn()~ ddwys 0

~yfllrfodydd, Lyfl\vynillUCiU,
tT'~f()dl,1ethall, ymweliadau 9C

)'£n._;l~,yilJ",,,, .. '1' ~im ~'''Qi~yflwyno
allfulllliau:

Glf DROB Y GOff1,
1 buoJ Y clIymUnel111u LI.!mOerls,
Waunfawr~ ncr'v~ ~:lrrnon '\
Bcdd5elel't. Er lnwyl1 tcafod yr

Cip Dros y Copa

BydJ ILflrh)~' till ofr fJt.IJ1I!JVJ)77IO ) n r(/1'1 t;
drosglll',I'ddo lapel Cylrh BeThelfllag at Eisteddfod
G~"~dlCU:IIw!J;1)'rI, Z{l()S

Richard Un.,)'d Junes

Cerddi'r
'Prentis'

Ymhen wythnos 0 argraffu'r daflen
hon, sydd a'i helw'n mynd igronfa
cylch Bethel at Eisteddfod
Genedlaethol Eryri 2005, roedd
Richard wedi gwerthu 70 copi.
Mae'n debyg, erbyn icbwi ddarllen
yr adolygiad hwn, y bydd Y nifer
tipyn yn uwch. Dyna, mae'n debyg,
yr adolygiad gorau.

Ieuan llVytl
Yn }IT iai th ces dy drwytho

- yn y gwaed
vsfa'i godi a brwydro

gyda'r werin ddiflino
nes daw'r awr iadfer bro.

Yng nghanol sgwrs, cyfarfod neu
bregeth, mae'n hollol naturiol iddo
adrodd darn o'i waith, ac mae cael
yrnateb ar y pryd yn bwysig iddo.

Mae Richard yn aelod 0
ddosbarth Ysgrifennu Creadigol,
ac yn ei elfen yn trafod yr hyn sy'n
gwneud i lenyddiaetb a phobl
dicio. Dyna pam dwi'n meddwl ei
fod yn ysgrifennu, gan mai proses 0
ddod i ddeall dynoliaeth a thrwy
hynny yr hunan ydi hi yn amI.

j\1ae'n ei alw ei hun yn brentis
oherwydd i ambell feirniad llen
mewn eisteddfodau 11eol
ddefnyddio'r un gair hwnnw yn eu
sylwadau. Ond os mai prentis yw
Richard, rnae'n brentis sydd
weithiau'n graddio gydag
anrhydedd, fel yn ei englyn i'w ben
gyfaill ysgol, y Prifardd Ieuan
Wyn:

Dyna Y\Y enw pamffled 0 gerddi 0
waith Richard LIwyd Jones. Mae'r
barnffled yn ddathliad personol
sy'n croniclo 10 mlynedd 0 geisio
meistroli'r grefft 0 farddoni. Deng
mlynedd yn 01 dechreuodd
ymddiddori yn nosbarth Ifor
Baines yn y Felinheli. Mae nifer
o'r englynion yn ymwneud a phobl
ardal Bethel. Pwrpas arall y
barnffled yw helpu i gynyddu
coffrau ape! ardal Bethel at gronfa
Eisteddfod Eryri 2005. Gofynnir
am daliad 0 £1 am y dafIen. Ar hyn
o bryd mae Richard yo mynychu
dosbarth Ysgrifennu Creadigol yng
Nglynllifon, dan arweiniad Karen
Owen. Dyma ymateb Karen i'r
cerddi.
Un o'r traddodiad
Mae gan ~' Cymry Cymraeg, ers
canrifoedd, arfer 0 gofnodi, dathlu
a galaru ar ffurf barddoniaeth. Nid
rh ......vbeth uchel acl vdv'r arfer hwn,. - -
gan fod y glust Gymraeg, rywsut
wedi'i thiwnio 1 swn englynion a
cnywyddau, [el pe bai'r odlau yn
gallu cydymdeimlo a thestun y
gerdd a'n teimladau ninnau.

Weithiau, fe fydd llinellau'n
chwerthin efo ni; dro arall yn crio;
ond beth bynnag Io'r naws, mae'r
cerddi gorau 0 hyd yn ffendio'i
ffordd i'r galon. Weithiau, fe fydd
union ystyr barddoniaeth yn
hedfan yn uehel uwch ein pennau;
dro arall bydd y geiriau symJaf yn
ein taro yn ein talcen. Ond mae'r
cerddi gorau yn aros ar gof ac ar
dafod am yn hir.

Mi wn fod Richard Llwyd
Jones, awdur y daflen Cerddi'r
Prentz.s, \vedi dorio ar y gynghanedd
ers mynychu ei ddosbarth cyntaf
yn y Felinheli deng mlynedd yn 61.

Mae'n awyddus iawn i ddod a'i
englynion, }'n bennaf, i ganol
b}"\vyd ei ardal ym Methel ger
Caernarfon.

Wrlh fynd am dro 0 ~\'mpas y
fro, ar y cae ffwtbol neu griced, yro
mhulpud y mYTdd gapeli b}'dd yn
ymweld a nh\,i i bregethu, yn el
waith fel Cynghorydd Bro ... mae
wrthi'n cyfansoddi'n ddYBD.

Mae Richard hefyd yn ddyn
pobl, ac yn awyddus i rannu ei
walth. Mae'n debyg mai ar !afar -
wrth silU'ad a phohl - mae ei
enolynion wedi eu clywcd amlaf.

CERDDI'R 'PRENTIS'

-Rhif Ffan

Y RARnn GWI. \'0

','Y'$1~,,1~'f ((..iu v,,\l\l p\ilh 5uru
Ncu )11 CllllL Y lJYUU;tt lm !Jura;
RMlid RH(:AR 'di diilAnnu
n.hA8 moO: t" (y...1d,,:'n Lalu,

Acth ALWV:N i'w "vl l&,,{vb"c{ ..:

DRAENOG
Helynt N!ldolil:! 2004

1\'01 rTculju-j IiuuuliI; }11bn ledOu,
AerhCKN] t'r Pllf~do]l~ b~lfttJ~!
(Jnd gwnaeth ormod 0 dwn.v.
R'61 "..leI tJ"rm.od 0 (5'VTVVI

Guu Uln\iU JI16 il&llcfn Dl!1cl\Maflll.

A~th ~tHE III W I:!.~yn_ llnl,:! a.m adrlt.
AI: lI....l:.N!J yn tie"...,.! A .t"~'''>
Il.ocdd 'J 59ri"~&QUM~lCI)L
DU'n rhall} C\'~J!U'D S(JIJal,

~l11d~~th ~etenuwchben cyn \' horn_

Bleri Fan
(II) [i) pliinl g)'da ChdJ1LI ncu
II\vc~emlg!'n ~ru\'muned)

Annwyl Olygydd
A fuasai'n bosibl irni, drwy
dudalennau Eco'r 'Wyddja, ddiolch i
drigolion pob pentrcf sydd yn
darllen ac ) n cyfrarmu i'r papur, 0::;
gwelwch yn dda?

Ar bnawn Sui, 19 Rhagfyr, roedd
Seindorf Arian Deiniolcn a Chor
Dyffryn Pens wedi trefnu pnawn 0
garolau yn Mynydd G"...efru,
Llanberis.

Erb:yn di\\'edd ). pna\\'n rocdd y
trigolion \vcdi codi f276.23 lr\\)'
gasgliad i eluscn g)lmuned Ileol
Cath. Bydd yr arian yn cael ei
ddcfnyddio i bI)'nu anrhegion i'r
plant Ileal hynn)' ydd )'n dioddt:f 0
gancr neu li\vcacmia.

Fel n)'rs ). plant I'\\,)·f yn
ddiolchgar dros ben i'r Selndorf a'r
Cor am en\vcbu'r elusen, ac yr
)'d)'ffi )fn derbyn y'r a ri an g)'da
cbariad ma,\'r,

Un\\'aith ero, diolch i h:1\vb a
g)'frannodd mor hael o!u harian a'u
hamscr ar v <.li\\<rnod.•

Yn g)'\vir

s« "Jdfa' r Brif \X'cin\'Jdc:,• •

\,'ard ~\\inffordd
Ysbvrv G\\'\ nedd.. .

BANGOR

Annwyl Olygydd,
Ar ei ymddeoliad, dymuna fy
ngwraig a minnau, drwy gyfrwng y
papur bro Eco'r Wyddja, Iynegi ein
gwerthfawrogiad iDoctor Williams
am ei wasanaeth i drigolion y
pentref dros nifer 0 flynyddoedd.
Roedd, nid yo unig yn feddyg, ond
yn ffrind a oedd bob amser yn
barod i wrando yn amyneddgar a
chydyrndcimladol, boed yn ddydd
neu nos.

Bydd llawer un yn )' pentref a'r
ardal 0 arngylch yn gweld celled
fawr ar ei 01. Dymunwn ddiolch i
Doctor Williams, y meddygon eraill
sydd yn y practis, a'r staff sydd yn
cydweithio a h ..vy fel tim am cu
gofal a'u caredigrwydd diflino.

Dymunwn ymddcoliad hir a
hap us iDoctor Wiliams.
Yo gy,vic
C'TiJ Smith•

Rhoslan
Waunfa\vr

Dyddiad Plyg.::.u .=..B_:le C~y!:....:s~y_"t_u_a
24 Chwefror Llanrug 1010 Llywelyn

Oyddlad Copi
14 Chwefror

Rhifyn
Mawrth

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

'-----

'( ""If IN NE:JAf
eeunydd I law'r

~~Iy~y~~i~nJ;lGnnnaoQI
N9~t.\lN. 11 QHWIiFflQfI

~G 9welwch yn dd~
onvv'r rtllfYn ne§8T o'r w~sg
tJ~~I.A.U,~.oi~""W~I!!ROA

TAN V-COED: M,....Anwen I"arry,
i"Iul-y-oryn (OT(:E70)
W~UI'4"~VV":MrsNan~ODQfts,P~nr~fon.
WAIH'\fAwr l~OgOI

NANT PERIS, Llirl .... Jonc""l 0 N<:>n\

rrynnon (0710l0)
P~NISAQWAUN! Mr§ AI\I\ ~V~~~,gv{'.h~rth
l~'~A6'~

LLANBERIO. Qvrynv\t1 ~'i;,r,YII nvllvng,
01m·v·owynl (010740)
LLANQUG! ~I\II Q<,h~rl~9 (:iNnMoolyn
i6't;t\n4~

(8703911>

GOLYGYDD CHWARAEON
Richard LI. Jones. 5 Y OdOI, Bethel.
(01248) 670115

FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes. Glasgoed.
Llanrug (677263)
TREFNYOD HYSBYSEBION
John Roberts, Bedw Gwynion, Ffordd
Glanffynnon, Llanrug (675605)
e-bost: john roberts @prjr.wales.com

TREFNYDO BWNOELU
Jean Jones, Cesail y Mynydd,
Detnrolen (871550)

TREFNYDO ARIANNOL
Goronwy Hughes, Eithinog, 14 Afon
Rhos. Llanrug (674839)

TREFNYOO GWERTHIANT POST
Olwen Hughes, Elthinog. 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)

TREFNYOD PLYGU
Shioned Griffith (650570)

GOHEBWYR PENTREFI
BETHEL: Geraint Ells. Cllgeran
(01248) 670726
BRYNREFAIL: Mrs Lowrl Prys Roberts
Williams, Godre'rCoed (670580)
CAEATHRO: Clive James. Hafan, Bryn
Gwna (677438)
CEUNANT: Trystan [l Sioned Larsen,
Sodafon Ceunant (650799)
CWM-Y·GLO! MrS iriS Rowlands.
Glanrafon (872275)
OINORWIC: Marian Jones. Minallt,
7 8ro ~lIdrr, Dinorwig (B70Q92)
D~I~IOl~tJ~ lA~ lAllrot:lr,,' C'ynfi GnHith

CADEIRYDD Y PWYLLGOR GWAITH
Arwel Jones

TIm Golygyddol
d/o PALAS PRINT
78 STRYO PLAS
CAERNARFON

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

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

Richard Thomas (01286) 871954
Sion Williams (01286) 871858

Alun Ellis (01286) 650761

SWYDDOGION A GOHEBWYR
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Argraffwyd gan Wasg Gwynedd
Cibyn, Caemarfon

Cydnabyddir cefnogaeth
Bwrdd yr faith Gymraeg
i'r cyhoeddiad hwn.



Mair, Jossof di~Qrtref

H~rQQQ'; fownsars.

Gabriel et angylion.
Ant; Janice a'i thoisen

ymddeoltad

'Elvis'.

GOGHELWOII, TIICftTA. QWYN!;DIJ,
Cafwvd QWledd 0 gyngerdd gan
ddl~oyhlinn yr y~061 ~~~ h~1'ff6fMIl.Wd
Gin Sioo Gerdd. 'G.abriol'
fliIQc.trOc.tc.tvvyc.t >;lori'r 9~nl 9yda
gOgwydO 10aern. yn Gynnwy"
nOWn~grg HgrOd. V dJ-Oarnel. ElVIS
U!ldona DaVid QQckh~m ~ (jWV~
pw~n~o Y~fnQ9 pVV91V9. MwynhQoddy
al~OYDIIOn y proflno yn rawr.
PMformlwvt1 V ~lnA ~r nll~wQlthlQU H
a. () Rhna'rr l'r crhoodd nc:- nr

oryntlavvn MorOtlor i honoo(J y
OQntrgt HOtlQm ddlolen J'r rnlenl am
barafol'r OWI~ooodd ~cI holl ~t~ffyr
rt=~ol Q lu'n ,.han 0',. &ioe. hob
<1n~hofio~y:..lum :..3.n GIL Ololch

Laura WIlliams ddioleh am bob
caredigrwydd ar achlysur ei
ymddeoliad.
APEL ADNEWYDDU'R CAPEL
Gobeithir eynnal amrywiol
weithgareddau I godl arian i
adnewyddu Capel Bosra, yr unlg
gapel ar agor bellach yn y pentref.
Erfynnir am gefnogaeth aelodau a
chyn-aelodau ynghyd a theuluoedd
aelodau'r Ysgol SuI a chyn-aelodau'r
Ysgol Sui a ttnndiau 011 yn y fenter
hon.
PWYLLGOR NEUADD.
16 Rhagfyr: Cafwyd Noson Sion Corn
Iwyddiannus lawn. Diolchri i Sicn
Corn am ei etriau caredig a'i
anrhelgon i'r plant. Roedd wrth ei
fodd yn ei Groto IIwgar, oleuedlg!
Diolchir i bawb a gefnogodd y noson.
Gwnaed elw sylweddol o'r RattI Fawr,
bydd hyn yn hwn da at gostau rhedeg
y Neuadd a'r Ystafell Gymuned.
Atgottlr aelodau'r Clwb Cant - yn
garedig - mae'n amser aonewycou'r
aelodaeth. £6 y flwyddyn, SOc y mrs.
neu gellir ymaelodi drwy Areheb
Bane. Mae croeso mawr I aelodau
newydd ymuno a'r Clwb Cant
buasem yn hynod falch 0 gael mwy 0
enwau ar y rhestr.\Cynhrlir Cyfarfod
Blynyddol nos Lun, 31 lonawr am
7.00 yn yr Ysgol Gymuned
EGLWYS SANTES HELEN. Mae
Apal Arrannol at drychlneb Tsunami
wedi'i hagor. Mae amlenni arbennig
ar gael gan 8wyddoglon yr EgIWY8.
Derbynir cytraniaoau yn octyrnoro! os
gwelWGhyn ooe,
YSGOLGYMUNEDOL
A gawn nrn gyntat coymuno
81wyddyn Newydd ooa InOli drtgollon
y pantrof. 1=01ysgol carom ddiolch j

Ghm I gyo am boo cernoqeem a
cnytramad a dderbyniwyd yn ystod y
lymor diwethaf.
Ymdd(}(JliRti f1ynnl1f. OQrbyniodd Anti
.Ianico lu °anrhegion gan ddisgyblion
a stall yr YS901 yn dilyn ei
hyrnddeollad cynnar. Cafwyd cacen
ernenrnq er mwyn coront el oiwrnoc.t
Olaf yn yr ysgol. evoo cnwnn rr
di~ayblicn a'r staff ar Qi hoi

IloHwn sroesawu'r soSyddos
newydd rn pum, Mre Karen
Jenk:lnson Mae Mrs Jenxmson wedI
ymgartrefu yn dda ymhlith y staff a'r
di:sgyblion
Swyddoglon dloge/wen y ttyraa.
.Elenl etholwyCl Elen Hughes a
JOShua Jones fel swyddoglon
Dlogelwch y Ftyrdd Mae dlogelwch y
di~yblinl"l yn nwylo'r ddaul!
Clwb psl-drtuld Vn wythnosol ar no~
Fercher cynhehr Clwb Pel-droeQ yr
ysgol ar gyfor dis9yblion blynyddoedd
5 & S. Pob Iwe i Bec.kam's nou
flOnn(jy'~ y l.1yrO(JOll lJiolohir i IvvQn
HardIng a LanOeriS am el gymortn
gyda.'r sesiynau hyfforddi Dyml Jnwn
pOb IVYG1000 or til gyvriJ rul uttrpclI
athro.
Ap~ 1 Tsunami Casglwyd oddAutu
f:l ~o tUQ9 ",1 Apel T~unami i'r
cyrnuneaau a ddlnlJtTlvvya yn "gil y
d~n antAwr a olcnoC1dC1rosr9nhglggtn

Blwyddyn Newydd Fendithiol I
chwi 011.
CROESO 2005. I groesawu'r
flwyddyn newydd bu 30 0 drigolion y
pentref hwn yn aros ym mhentref
hanesyddol Nant Gwrtheyrn. Roedd y
tywydd yn addfwyn a'r awyrgylch yn
ferw 0 hwyl a chyfeillgarwch. Bu
gwledda 0 dy i dy, a'r canu yn hwyliog
a soniarus! Cafwyd arddangosfa
wych 0 dan gwyllt ar drawiad hanner
nos a chatwyd ymweliad gan neb lIat
na Melnir a Rhys eu hunain. Dtoicntr I
Jane a Grey Evans am orffen y noson
mor fendigedig, Grey wedi gwisgo yn
hynod hardd fel priodferch a Jane tel
Rhys ac fe fwynhaodd y bobl Ifane
wrando ar y stori am Meinir a Rhys.
GObelthlo y cawn groesawu 2006 yn
yr un modd.
UN AR HUGAIN. Pob dymuniad da i
tr, Nia Porter, ar achlysur dy ben
blwydd yn 21ain yn doiweooar, Pob
bandith i'r dyfodol.
COLLI ANWYLIAID.
Cydymdeimlir yn ddwys iawn ag
Elinor Jones, 2 Bron y Waun, a theulu
Glan Conwy yn au profedigaeth 0

golll ffrind annwyl, Gwilym Evans.
Vr un modd, antonir ein

cydymdeimlad IIwyraf a theulu 8 Bryn
Tlrion, 0 golli brawd annwyl, sef Bryn
Jones, mab y diwaddar Johnny a
Maria a brawd hoffus John, Doris.
Henry, Eric, Margaret, Phil, Glanys,
Douglas, Dewi, Norman, Will, Carol
a'r teuiuoeco 011. Anrontr eln
cyoymoeumac I'w Wral9, Joyce, a'r
teuiu yn riyrnouin.

Eln cycJymcJeimlad cymat neiyo a
Mr Leslie Larsen a'r teulu all ar golli
ehwagr annwvl. Mamie t.srssn a
G~orn~rfon, a hynny wod! eystudd hir.

~yaym yn meddwi amoenocn 011
fQI tQUIUOQdd.
DIOLCH. Dymuna !;Iinor Jones. 2
Qron y Waun a lhaulu y diwoddar
Qwilym tvans, GolanConwy, ddiolch i
ffrlndlau a chyrndosion am bob
arvvyao 0 gyaymaoimlad a
GhareCllgrwyaa a aClango\)wyo Idoynt
yn su prOfedlgaeth. Ololenlr am y
rhoddion hael a ddorbvniwyd at
Cletyd y Sivvgwr.

Dymuna teuurr omeocer Bryn
Jonas. 8 Bryn 'nnon gynt. ddlOICn I
chwi oil am bob arwydd 0
,gydymdeimlad ac am y rhoddlon tuag
at Apel Ty Gobaitn yn ystoc eu
protecqaem 0 g01l1orawc annwyl.

Dymuna JaniCe Jones penhl,
ddlolch i bawb am eu dymunladau da
n'r anrhagion at Aehly~ur oi
hyrnddooliad fol cOSyddos yn Vseol
Gymuned Penlsarwaun
CROESO CYNNES Hyfrydwch bob
Qm~or yw vrQV~~VV\.l oin PObl if~nc yn
01 I r penlrel. Oroe:Jomawr I Emyr a
K9rv ~rrtQUIU 09Cn rw CanreT newyoo.

Croosoln 01 I John I;Hlon, MarIna,
LUI~ ~e Anest weal eyJnoa 0 tyw yn
NinorwlO tra rCQddQnt yn QdnQwyddu..... .y nowydd yn Wnwn ~ydym yn

raltill laVVI'1,/0110001 yn 01, ttiulu hynoo
wHllnoar a en8fnogol I OOP@ltl yn y
~al"ltof

C.0640 yn 61 i tlthau Sorwyn

rClltjr~On wed I cyrnoa nlr 0 wennlo yn
Llund91n
venOl QUL aQQ~A Catwyd
'GwD:>.:.nQoth Toulu' hyfryd bnawn

Oul, 1c: f1l1ayrYIyng Ilyorol MI Mortyn
Jones. Gaernarfon ae aelodau'r y~gol
Sill nlnll'hir i Mr .lnnA~~m AI
pnn,.~h:A,.I ,.Id~r :1,.",Ian' t\ rl:nl~h,r ;Ir
plant hYY)1tlaUam au QVV(ol~Qllia~\1l
CIOUWIW. Il'!l ~rff~r GWrll!@d Cl!~U"dU
eylwoddol fu~o ttf Qto~f~ A~~I
Adnowyddu'r c""f""l. Oiolchi,. I SiAn

OUrl1 Ifollll, yolyyu\> ani lJlJOU au
AnrnaOlon I'r Ol~nt ~ dlolchlr unw91th
040 : Ani. t)ronwen am y m:na pe;c ar
dd,...,Gdd r U-i>_nQel ....

WlI'V..~t11~ym ...ni\ ~I AC\ymQn'il ~ Mr,:;

· PENISARWAUN
,

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



Ffon~(0'296)
67~898(dydd)
675285 (nos)

Creffiwyr gwaith
Ilaw traddodiadol
Cerrig 0 bob math

I ar gael -

YSgwOr
lanrug

hoffter 0 ddarllen llythyrau neu
ddyddiaduron pobl eraill.
Arweiniodd hyn at ymchwil
trylwyr i lythyrau'r Parch Peter
Bayley Williams, Panrafon.
Eglurodd sut y daeth 0 hyd i'r
llythyrau ac iymchwilio iddynt.
Rhoddodd Edgar enghreifftiau
byw iawn )'11 codi o'r Ilythyrau 0
effaith gweithrediad deddfau'r
tlodion ar y gymdeithas leol yn y
cylch yma. Cafwyd trafodaeth
frwd a'r sawl mater gan gynnwys
ystyr )' dywediad 'Diwrnod i'r
Brenin' - pryd roedd pob
fferrnwr lleol yn rhoi diwrnod
o'i amser yn ddi-dal i
a tgyweirio'r [fordd fa wr,
Diolchodd Dr Robin Parry i'r
siaradwr am ddehongli hanes
lleol mor fyw a chelfydd rrwy'r
dogfennau gwreiddiol ac am
ddarlith tu hwynt 0 ddiddorol.

Yn ystod yn noson trafodwyd
y trefniadau ar gyfer y Cinio
Gwyl Dewi sydd i'w gynnal ar )T
4ydd 0 Fawrth gyda Norman
Closs Parry yn WI gwadd.

Cyhoeddodd "y. Llywydd, y
bydd y cyfarfod nesaf ar nos
Wener, Chwefror 4, 2005 a'r
siaradwr fydd Dei Tomos, gyda
Huw Price Hughes }'n
ll}'\vyddu'r noson.

J.M.
JONES

A'I FEIBION
GWAITH
CERRIO
BEDDAU

Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf 0
Glwb Eryri am y flwyddyn
newydd yn y Fictoria, nos
Wener, Ionawr 7, 2005. Wedi
croesawu'r aelodau a dymuno
blwyddyn newydd dda i bawb,
cyfeiriodd y Llywydd at y
tsunami yn Asia, gan gofio am y
rhai a gollodd eu bywydau a'u
heiddo yn y dryehineb fawr
yma. Diddorol oedd atgofion y
Llywydd o'i yrnweliad i ardal
Banda Aceh yn Sumatra - un o'r
ardaloedd a ddiddefodd waethaf
yn )' drychineb.

Darllenwvd cerdd \'(l\re• •
Thomas gan Geraint Huws
Roberts ..."1y{),rdod oedd }'gcrdd
ar sgwrs )' Llywydd, Ralph
Jones, ar y 'res-Iinellau a
blannwyd yno rywbryd ar draws
y paith' - sef llinellau'r Nazca yn
Peri w, De America.

Is-Lywydd y Clwb, Dafydd
Ellis, oedd Llywydd y noson a
chyflwynodd )r siaradwr, Edgar
Parry, drwy gyfeirio at ei
wybodaeth eang 0 hanes Ileol a'r
ffaith ei fod yn awdur pedawr
llyfr ar agweddau gwahanol 0
hanes y fro. Deallwn fod pumed
cyfrol ar y g...veilJ ac edrychwn
ymlaen ati.

Dechruodd y darlithydd
drwy son am ei chwilfrydedd a'i

GWERTHWR CARPEDI, TElLS CARPED A FEINYL
CA~TNOEDD 0 DDEWIS 0 B.:\TR1~1AU .A.. RHAI ~1EWNSTOC

FFONI\X'CH UNRI Iy\V .A.~1<)ER:
WAUNFAWR. (01286) 650552

CARPEDI GERAINT OWEN

CLWBERYRI

yn 'steddfod hynod 0
lwyddiannus. Beth am i'r ddau
uno a galw'r Eisteddfod yn
Eisteddfod Sir Fflint a'r
Glannau, a'i ehynnal hi, wrth
gwrs, ar dir Cymru.

Cwestiwn arall a ofynnwyd i
mi oedd. Fyddech chi yn mynd
i'r Eisteddfod pe cynhelid hi yn
Lerpwl? Byddwn wrth gwrs. Yn
wir, pe cynhelid ein Prifwyl ar y
Ileuad, fe wnawn i bob ymdrech i
fynd yno.

lewyrehus yn y ddinas. Ond
tybed a all Cyrnry Lerpwl
heddiw godi £250,000 0 gronfa
leol? Beth fydd ymateb
trethdalwyr y ddinas 0 orfod
cyfrannu 0 leia £300,000 at Wyl a
gynhelir yn gyfangwbl drwy
gyfrwng y Gymraeg?

Sir Fflint a Dinas Lerpwl sy'n
dangos diddordeb ym Mhrifwyl
2007. Dau le sydd mwy neu lai yn
gymdogion i'w gilydd. Roedd
Eisteddfod Maldwyn a'r Gororau

KlJ'r Wgga yn n!1fuf4ic'\1~rnfy hoh
~m fy malll YI1blyn it chai:;
Lt!f[lwi I gynnlll ern IJr~rl. Yn
onest rcJr~ 1JJinl bv\! yn hilPU1l
o feddwl hod Eisteddfod
C~n'i\!lQythol CYllli u i'w Ch)"lllllli
!1r dlr Uoe{!r Yfl yr O~~ !:~,dd I
911911&. Y l1 V olu i'r fiii)[cuufuLl
1l!l2l t:!t ~hynn~1 ~r dir e~tron,
0,\1\1 yll Lcrpwl )11 11l~,dL fc
wnd~th yr ht~teddfod honno
~l)QQQQ ~ollvd,

.tfel v gontru~, mae yna
CrD1de~Lhas CrmrncB hyo<.>J 9

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

Blwyddyn newydd hapus a llwyddiannus i chi i gyd. Yn ystod y
gwyliau mi gefais lythyr gan yr hen gyfaill, Y Dr D. Ben Rees,
Lerpwl, yn cynnwys y copi cyfredol 0 bapur Cymry Glannau
Mersi a Manceinio~ Yr Angor. Mae hwn yn bapur diddorol
iawn, ac yn profi bod yna frwdfrydedd ymysg y Cymry ar lannau
Mersi, cyn belled a mae'r Cymdeithasau Cymraeg yn y cwestiwn.

Bu dadl frwd rhwng yr eisteddfodau yng nghyffiniau
Archdderwydd, Robyn Llyn a'r Lerpwl yn ystod y ganrif
Dr Ben Rees ar y rhaglen Taro'r ddiwerhaf, mewn llefydd fel
POSl ynglyn a chynnig Lerpwl i Ashton-in-Makerfield, Prescot,
roddi cartref i'r Brifwyl yn 2007. St Helens, Earlstown, Leigh,
Yr un noson ar y rhaglen POSl Warrington a Wigan. Eglwysi
Prynhaum fe gafodd Ben a Cymraeg fel arfer a fyddai yn
minnau drafodaeth fwy gyfrifol am yr eisteddfodau hyn, I
heddychol ar y mater. ac yn wir yn Ashton, fe gynhelid

Fe wn i 0 brofiad bod yna dwy eisteddfod yn flynyddol. Yr
Gyrndeithasau Cymraeg unig bentref yng Nghymru y
llewyrchus ar Lannau Mersi, gan gwn i amdano ble cynhelir dwy
i mi gael y Iraint a'r pleser 0 eisteddfod ydi Tra vvsfynydd -
ymweld a Chymdeithasau 'Steddfod Stesion a 'Steddfod
Lerpwl a Phen-y-bedw, a chael Llawrplwy
cynulleidfa 0 dros gant yn y Roedd Eisteddfod y Ddraig
cyfarfodydd, Mi ges i'r cyfle Goch, a gynhaliwyd yn Lerpwl
hefyd 0 feirniadu yn Eisteddfod rhwng 1921 a 1926, yn enwog
y Ddinas, ac un o'r cadeiriau iawn. Gwahoddwyd beirniaid 0

eisteddfodol harddaf a enillais fri fel Pedrog, Eifion Wyn, T.
erioed ydi Cadair Eisteddfod Gwynn Jones, Meuryn ac
Gadeiriol Lerpwl 1986. R. Williams PaIT)' i feirrnadu'r

Bu'r Brifwyl yn Lcrpwl cystadlaethau barddonol, ac
deirgwaith: 1884, 1900 a 1929. ymysg yr enwau a fu'n beirniadu
Diddoro1 sylwi i rai 0 drigolion rhy duiairn gwelir, Tegla, Kate
nro'r Eco ennill clod !-1 on yn Roberts a Saunders Lewis, Cerdd
Eisteddfod 1884. Yr enillydd ar y - Dr Caradog Roberts, Osborne
bryddest ar y testun 'Yr Aifft', Roberts a Dr Hopkin Evans. Prif
oedd Edward Foulkes 0 bwrpas cynnal yr Eisteddfod hon
Lanberis, stiward yn chwarel oedd er mwyn cynnal yr holl
Vivian. Mercb iddo oedd Annie weithgareddau yn Gymraeg, ac
Foulkes, golygydd y gyfrol Telyn un a fu'n weithgar iawn ynglyn
y Dydd. Ugain punt oedd y wobr, a'r eisteddfod oedd y diweddar
ac roedd sairh wedi cynnig. Does lyfrwerthwr, J. R. Morris.
na ddim son iddo gael Coron. Cymraeg yn unig oedd iaith yr

Yn yr un eisteddfod enillodd Eisteddfod a gwrthodwyd
Cor Meibion yr Arvonic, 0 dan caniatau i unrbyw un feirniadu
arweiniad Robert Phillips, na thrafod na chystadlu ond yn y
Tanrallt, Fachwen, y wobr gyntaf Gyrnraeg, ac roedd h)'nny
am ganu 'Martyrs of the Arena' a cofiwn, eyn i'r Eisteddfod
14 0 gorau yn cystadlu. Genedlaethol ddilyn yr un
Buddugoliaeth fawr i chwarelwyr llwybrau.
Dinorwig. Eisteddfod en\vog arall oedd

Enillydd yr Unawd Bas yn Eisteddfod y Golomen Wen,
Eisteddfod Genedlaethol Lerpwl Birkenhead. Yn un o'r
1884 oedd William Ellis, eisteddfodau hyn yr enillodd y
Weirglodd Goch, Penisa'r\vaun. Prifardd Seimon B. Jones (un 0
Fe ganodd '0 Ruddier Than the Fois y Cilie) ei gadair g)'Iltaf.
Cherry', Handel. Roedd William Wrth g\\rrs, 0 ddwyn j gof
Ellis yn dad i'r diwcddar Arthur eisteddfodau Lerp\\l rhaid cofo
Ellis, Weirglodd Goch. Roedd y am EIsteddfod Le\vis, eisteddfod
Pafili\'Vn yn dal 10,000 tiC fe y bu Cyn(1D )'n g}'syllricdig a hi,
wnaed elw 0 £147.17,1, gan ei fod \rn awyddus 1 gael

Yn Eisteddfod 1900 daeth 'steddfod fnwr mewn SlOp yn I
"Gifion Wyn yn ail am y Gadair Lerpwl, a ddenai gysladleu\vyr 0
&am ci i\wul <YBUbill'. D}lna'r oglcdd CYJnru. Dae[h rhlll 0
unig dro iddo gystndlu am y fctrdd blldd'Llgol "hlsteddfod
GaJn~r. PedrvQ ~nil1QQd} ,,~f\; Lc'yi~ )'11 brifcirdd yr EiSlc:utlfod
bwc10tltl £lflon Wyn. Genedlnethol yn ddiweddarach,

Vn 1020, PedroQ ocde! yr rlClul fel Dil)'~ CilQ)y"ltlQI lll\ulUIll
fircllUllcf\-vyOa a 1u gafotld y 0 Fon.
fr~nt 0 ~oron; CnJ:sdooPJ:~chnrd
'Jllil cllillotltl () ci dryaeCltl Luron
Gened1acthol ~-n 01"1001. Vn '1''1:
ci~lClldfod 11Ul1 yr CIllllodd Dewl
l:!Mi'y~ e; (~ndn~r (;enedlscthol
I;ynluf. 011d Ci~Lcudfodau
d~}';e;tho&l 6rdn'r ~(\esnef5 yn
cllcl y llacnoriaerll, oedtl ~fr
~stcddfodntl Cenedlucthol hyu ..,
~YllnlllJ\V.YU yn LCfowl. M~~'r
Urfr t.--ch'"'» L1-z',,'r[>,)vl J.JUi:VrJffl
C'Ull'llaJoa I S~rJ. (O~O (\
JudAI~nnQ\.'> s;rJJ yo. ~
mcClcllllll[ YIJ lJ[dWI 0 llyn.

Fe gynh91;\vyd n;fer 0 f~



I gyfartod yr Urdd I wneud
addurniadau Nadolig gyda'r
aelodau Oiolch yn fawr iown iddi
roeddynl yn tlynod 0 ddenladOI

Cymerodd pob plentyn ran yn ein
Gwasanaeth Nadolig yng Nghapel
Tabernacl ble'r aethant a ni ar daith
yn 011Fathlehem. Gwnaeth pawb ai
walth yn dda ac roedd yn noson
hytryd.

Gwneaeth Anti Janot UG Anti
ChriSlIne ginio Nadollg gwerth
chweil i'r plant ac fe drefnodd y
Gymdeithas ~ieni Athrawon bartl
mor ddo fol y salwodd $i6n Corn ei
!lun 11I1~vvlIlDiOlch t bavvb ru wrthl'n
gWQlthlo mor aalad ar ran dl~ovblion
yr ysgol.

EnlllvvYI y Glvvb Gent drn fii)
Hnagtyr oedd 1. Gwyndaf DaVies:
!:) Doreen ~ober!s' ~ S. A.
Winstanloy. Ltonsyfarchladau i chi.

Aydym yn croe3dWU MiSS
Bathan Evans o'r Gro~~lon atom f~1
myfyrwraia 'I tymor hwn Bydd
eetllan yn lreUno ei ptlrorlad dy~gu
oyda Blwyddvn 5 a 6

Ar nos g",l, 9 lonawrr ooth SMp 0

blttnt o'r I\drtln 111Ui gymryd rhan
yno NowaSanagtn Y Plyoain yn y
~adoirlon ym Mansor ~oodd yn
broflc1lJLJytllyOflctClWyiHdyley. Gian,
Nata~ha ~mm~. ~~bA(!~~Co~or.
Moru$, Dylon, Chri~tophQr, K~\IO ~
enloe. ac roedoyn nlnnau lei
~lhrAwon yn falch lawn ohonynt.
DIOLCH. Dymuna Dr Aaymond a
MrS Laura Williams ddJOICnam 000
caredigrwydd ar achlysur el
ymddeoliad

Gwynedd.
GENEDIGf\ETH.
LlonOYfrucnigdgU 9. onob dymuni9d
da : ~r ~assie a Or Ora ham

I ThOmOO, Mln-y-Nont 01 linC(jI!,JC1elM
mgrcn (gen. CglnwQn.
~~TVtJtJWtJ aln oydymde:mlad
ClrtyOOfI MfG nUlM HOlJlJy, Gerfltlnl,
ar el onrotgOloagln 0 (lOIlI QIcnwaQr.
Uoonn yn yr Isoldlroedd (syn! °
LClnlJOriG), hofyO I Mr oylVICl
WIIII~mg. BWlcn. vn QI onrotQl1loggtn
o solli ewyth ...
Yr1 Y5GOL. cawsom flS Rllaglvr
pry~urlawn yma yn yr ysgol

6u'r Cabanod draw yn Yogol
DolOaOarn I W@IO sloe oyoedau -
dlolth ~M y ~fOQ~Oa oawsom yno.

~aeth Mrs ~ntJonos. Cao Coch

GAfEL Y TABERNACL NOS
Fercher, 15 Rhagfyr. daeth plant
Vseol Cwm Y 910PrCapellsyflwyno
drama 'GWyI y Genl. Gafwyd
cyflwyniad rhagorol iawn gyda phob
un 0 blant yr ysgol yn cymryd rhan.
Roedd yn blQser o'r mwyaf gweld y
capel yn orlawn. Dlolch i
br'fathrawes yr ysgol. yr athrawesau
aIr rhai sydd yn cynorthwyo gyda'r
pl~nl etm eu hyfforddl a gofulu
amdanynt. DIOlcn am gyflwynlad
canmoladwy iawn
GW~L~AD BUAN Anfonwn ein
cofion, 9an ddymuno 9wellhad
!JUCln I Mru Enid rrloc, 6UYCl
NQwYdd. sydd yn Ysbyty Gwyngdd:
I Mrs Mair Williams ~Iidir View,
CYflch, \iycld yn Yobyty Moolor
wecsam. ac i Mr Doug KniOnr.
9roda.wel. a.r 01 trinlaeth yn Vsbyty

Camera yn ngoral GwynClaf Hughe5, Gla:;coed, Llanrug. FfOn; 677263

CWM Y GLO
Mrs Iris Rowlands. Glanrafon. Ffon: (01286) 872275

Eistedfod Genedlaethol Eryri a'r
Cylch drwy gynnal cyngerdd gyda
Chor y Waun. Diolch i bawb am eu
haelioni.

Diolch hefyd i Gwmni Recordiau
Gwynfryn am drefnu IMeinlr Gwilym
ddod atom i'n dityrru ar ddiwrnod
olaf y tymor diwethaf, mae'r plant
wrth eu bodd yn cyd-ganu a hi.
Diolch Meirur am roi dy amser.

Diolch hetyd i Mrs Sioned Parry
am gynnal gwersi pel-rwyd ar 01 yr
ysgol ar bnawn dydd Llun. Bydd tim
yr ysgol yn cystadlu yn Nhwrnament
Arlon ac yng Nghystadleuaeth Pel
rwyd yr Urdd. Dymunwn pob
IIwyddiant iddynt.

NI tydd ysgol dydd Gwener, 4
Chwefror, oherwydd diwrnod 0
hyfforddian ti'r athrawon
COR Y WAUN. Bu'r cor yn canu
carolau yng Nghartref Henoed Plas
Garnedd, Llanberis, ar nos Sui, 19
Rhagfyr, a chafwyd croeso cynnes
dros ben - yn enwedig ar ran John
Gwynedd yn sefyll mor agos i'r
gwresogyddl

Brat cael dweud bod ein
cyfeilyddes, Ann Pritchard. wedi
gwella dlgon i fod gyda m y noson
honno ac hefyd ar gyfer y cyngerdd
gyda phlant yr ysgol ar 15 Rhagfyr.
Mae'n siw r too rhyw atyniad
arbennig at Lanbens gan mal yno y
cafwyd swper Dolig y Cor yn y
Bistro. gyda phawb yn canmol y
noson. Ailgychwynnodd yr
ymarlenadau ar nos SuI. 9 lonawr.
ac erbyn cyhoeddi'r Eco byddwn
wedi bod yn cvnnal noson ar gyfer
Cymdeithas Capel Penlel,
Tremadoc, ar nos lau 20 lonawr.

Os ydyeh eislau trefnu noson
gyda'r Cor cofiwch gysylltu a'r
ysgrifennydd. ~myr Roberts ar
(01286) 650128.

Gwernydd, Heddus Gwynedd, Nant
a Ffion Edwards, Melin y wig. Ar hyn
o bryd mae Nerys Thomas, Stad Ty
Hen yn teithlo 0 amgylch rhai 0
wledydd y byd. Dymunwn yn dda
iddi ar ei thanh.
Tybed oes rhai eralll, na wn i. wedi
bod yn crwydro 0 amgylch y byd?
YSBYTY. Anfonwn ein cotion am
welihad buan i Robin, Bryn Gwylan,
sy'n Ysbyty Gwynedd ar hyn 0 bryd.
LLONGYFARCHIADAU. Rydym yo
estyn ein llonqyfarchledau i Fflon
Edwards, Melin y wig, ar ei
IIwyddiant yn ennill gradd M.Sc. yn
ddiweddar.
Y GYMDEITHAS LENYDDOL.
Cynhaliwyd cyfarfod o'r gymdelthas
yn Y Ganolfan, nos Lun, 10 lonawr,
pryd y catwyd sgwrs hynod
ddiddorol yn !lawn rnwrnor gan Mr
Henry Jones. Cricieth. ar hen
gymeriadau Cncieth. Dtolchwyc i Mr
Jones gan y Cynghorydd Gwilym O.
Williams.

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar nos
Lun, 4 Chwefror pryd y bydd
Cymdeithas Bwlan, Llandwrog. yn
ymuno a ni mewn Cwis.
CYDYMDEIMLWN yn ddwys a Mr
Doug Jones a theulu Bron Eiflon yn
eu profecllgaeth 0 golll brawd. Doug.
YSGOL WAUNFAWR.
Hoffai plant a staff yr ysgol ddymuno
Blwyddyn Newydd Dda i holl
ddarllenwyr yr Eco. a charem
ddiolch i blant. rhieni a chyfeillion yr
ysgol am gyfrannu mor hael at Apel
Tsunami. Casglom £750 yn yr ysgol
drwy dalu dirwy am beidlo gwisgo
gwisg ysgol a chawsom brynhawn 0
chwarae gemau Nadolig ddydd
Gwener, 7 lonawr.

Yn ystod y tymor diwsthat
casglwyd dros £800 at achosion da:
C100 tua9 at y Ctefyd Siw9wrj £300
at eiem Mewn Angen a E400 uiao at

oar rug rUVVf, Lllon Imm, I\rallon;
Elln EvanS. Anrvn: Ulon WllIlgmg.

GENEDIGAETH. Dydd Calan. yn
Ysbyty Gwynedd ganwyd loan
Gruffydd. mab bach i Eleri a Derek
Dale, Stad Ty Hen. brawd bach I
Gwyndaf, Robat a Katie, ac Wyr i
John a Megan, Ty'n Mynydd.
CERDDOROL. Llongyfarchiadau j
Pryderi Tomos, Stad Tref Eilian, ar ei
Iwyddiant yng Ngradd 5 chware'r
plano
DATHLU PEN-BLWYDD.
Llongyfarchiadau a phob dyrnuruad
da i Elin Huws, Argoed. ar gyrraedd
ei deunaw oed. Pob hwyl i ti i'r
dyfodol, Elin.
ADREF O'R YSBYTY. Gobeithiwn
yn fawr bod Mrs Doris Roberts,
Dwyros; Mrs Lyn Brown, 2 Dol Erdd;
Mrs Kitt Jones, Stad Tref Eilian a Mr
Gwynn Davies, Bryn Eithin yn
gwella wedi iddynt gael dod adref o'r
ysbyty.
TREULIODD Teulu Ger y Ftynnon
eu noswyl Nadollg yn Uned
Ddamweiniau Ysbyty Gwynedd
wed. I Megan ddisgyn a thorri el
oraicn

Gorfu iddi aros yno dros nos, ond
gwelodd Sian Com ei bod yno a
gadawodd anrheg iddi yn ogystal ac
wrth el gwely aorer. Mae yn gwella
yn ara bach erbyn hyn.
YN YR YSBYTY. Anfonwn em conon
at Arnold Roberts, 10 Bryn Golau
syoo yn Ysbyty Gobowen ar hyn 0
bryo.
PROFEDIGAETH. Antonwn em
cydymdeimlad Qt deulu Siop y
Pentref yn eu proreoqaein 0 golli
tad Mrs Henderson. Roedd Mr
Whltbread yn byw yn Stad
Cro(ii:1ywaun,
nvmuns Rita ddiolch am bob
arwydd ° 9ydymdeimlad, cymorth a
chefnogaelh y mae weal el Cloerbyn
yn ystod el phrofedigaeth 0 golli ei
thad,
Yn DC1Wel yn el gartref, 9 Bryn
Golau. wedi owaelQdd hir. bu tarw
Mr ~obin ~obcrt$. Cydymdo,mlwn
yn ddvvy:5 a'l bnod, Jinnle, ae ag
Anwen. Arnold. Malcolm. Beryl ac
Adrian, oi blonl, a'u lauluoadd yn au
called a'u hlraeth.
DIOLCH. Dymuna Mrs jinnie
Monica Roberts. S Bryn Golau,
ddatgan ei diolch j'w theulu,
ffrindiau'r fro ymhelll ac agos, ac
hQtyd I'r cymdoglon am bob arwydd
o oydymd~imlad a dda.ngoswyd iddi
hi a'r toulu yn ou profedigaeth 0 soilli
gm, [ad a lnald ae drolhvvy r NddOllg.
Dlolen am y lIu cardlau. gallwadau
ffon :;Ie hgfyd yr ymWQlladau I
par~on~1
<;"~9IVVy'O.t~OOO or col, '" bydu yr
arlan yn cael el rannu rnwno
MQddyofA WAPnfAwr A aw~san30th
Ambiwlan~ C091edd cymrl.l.

DIOlen yn rawr iaWn I'r
Gwsanaath Amblwlans. y meddvoon
IIaol a W~ddlu ~o~lodd eymru om
1i1~"n90o ~O~yy~ym~oimIUa yn tiin
profedloaetn.

Vn ol~f ~c yn bennaf, dloloh Pr
r""r9h\i\.li~ 1J, ~, f'ri\vhQrg '-1m boo
arwvdd 0 aareolorwvoa ac am QI
w~s~ng",fh ar dd:wrnod y
cYllhcl,)rvv"9' IlofyCfl i Mr ~vrynf~r
Jone3 am v tr@rnlaaau Trvlwyr
TCITWIO Wrfh ~lywQd am
iI~i~Yfyil'_lail"W mWYfn yyvahQIlOI
WlgaVOa v ova Ovddaf yn mgddWI
am bobl :lonc y pentrel, y swn
amdanynI, :lydd wedl IrOedlO tlr y
OWI~lIVd~.~~ y~AU I"lAdMYOIl ~mAll
n'lC r"ItoI" Rhai fol 10nQ ac Owona.

Mwynhaoclcl 15 0 eeiooeu'r
Sefydliad ginio Dolig ardderchog yn
y Bistro, Llanbens bnawn lau, 6
Ionawr. Ar 01y cmlo treullwyd pnawn
difyr yn ~gwrGro a rnannu anrneqlon
I'w gilydd. Diolchodd Mair Williams i
Hilda Williams eo Anne wuuarne am
wnoud y trofnladau. AtS0ffwyd yr
aelodau am Gytarfod Blynycldol y
rreoeresn svoo rW gynnC11vn Ysgol
Brynrefall ar 2Q lonwr.

Ar 3 Chwefror, Mr Oloddyn
Williams 0 Gaemarfon fYdd y g~
gwadd. pryd y ceir sgwrs ar 'Vr l-len
Gaernarfon, Crooso cynnes I
aslodau newyCld.
OIOLCI-l i Marian, Olwon a Gina
Ovvyrfal am rynd i Ldnrug i blygu'r
rnlfyn Nadollg/lonawr o'r Eco.
'Dyma'r tro cyn~af i mi ddod i blysu'r
C(;O, meddai Ginfl, 'flC rwyf wecli
mwynnau. Fe rydda I yn slwr 0 ddod
otf) ,
DIOL.CH yn fawr iawn i fy nlleulu,
ftrlndlau a'm cymdogion am bob
cymorth caredlg a getals I symud i ty
nghartref newydd 'Y Dalar Deg'
Dymunaf Flwyddyn Nowydd Dds i
bawb - Margaret.
DIOLCH. Dymuna ValQriQ a
ehri~t.9n ~i)(on ddiolch :'w toulu a'u
ffrindiau am yr unrtluglol1 U
clcIerbynla~anl dr acnly~ur
oenedloaetn eu mercn taCh.
Gcorojn~.
OIOLCH. 0y,."una Jaoon oc Clori
f\IIUtJr\)UrI, Glad olynafon, ddrOlen 0
OQIOn i'w taulu. ~vmrli\oii\" ~
U..:nd:au am y ~alwadau H6n, 0',. lIu
~Qr~IQU Q 000IOYIlIC10C111lyn au
prOleOlgaem 0 g011lmam Elen.
GWA~ANAhT~ NADOLIC. DB iAwn
chi blo.nt yr Vesol Sui am oich
!,JVVa~clnaelnNddOllg. DIOlen I DawD
ovm~'t\rfi1 r,~eJVel~ I'twy. ~~ j ~i~~
Co ..n £1n'l ",Iw o.r dorfyn y
!,JYVO()OflaeUl gYOa anrnen I DODun.
I I ONr,YJ:AQC~IADAU
!")nIODA~. Oyn"lunwn 'In dd£\ i

DOllJall F\OOurto, 10 tlryn OOIOUor CI
OnnOll!lc !l OVitt" Qi\ht\l'te 0
Droyu..th ~ ..;odwrd r ddo.u ychydl3
cyn Y NOOOlln vnn NOIlM~rl1drron.
DVMlJ~W~ hob hapuarwydd ,ddyni
yn 9W ~iiUlrOf yn (1 fUJI Y oryn,
DymUna ~gman J;t DVlgn llOlolcn iw
loulu a'u U...:"dlau &In''l Y ~nrdi(\u, yr
~nrh 3'9'1 ~rr~ylllwl1ia~aw W~ i"Ir
aClllYJUr t:u JJnOUl1~.

.. .. ..

CLWB 300. Dyma restr 0 enillwyr y
Clwb 300 am fis Rhagfyr oedd: £40:
Mr Wyn Griffith, Gernant; £25: Ms
Sali Davies, Ty Capel; £10: Mr a Mrs
S. Jones, Ty'n Cae.
DIOLCH. Dymuna Dr Raymond a
Mrs Laura Williams ddiolch am bob
caredigrwydd ar achlysur ei
ymddeoHad.
SEFYDLIAD Y MERCHED.
Cynhaliwyd cyfarfod o'r Setydliad yn
Festri Eglwys y Waun, bnawn tau, 9
Rhagfyr. Croesawodd Mrs
Catherine Jones, y Llywydd, Mrs
Rosemary Bracegirdle i'r cyfarfod fel
aelod newydd. Cafwyd pnawn difyr
yo gwrando ar rai 0 hoff Gryno
Ddlsgiau'r aelodau Gwnaethpwyd
trefnladau ar gyfer mynd i
Feddgelert i wasanaeth Carolau
grWp Eifionydd ar 10 Rhagtyr.
Enillydd y raftl, oedd wedi ei rhoi gan
Mrs Maureen Hughes, oedd MIs
Frances Hurst. Mrs Hilda Williams
oedd yn gytritol am wneud y mms
peis a'r baned i'r aelodau

Y ms nesat, ar 6 lonawr, cynneur
y Cmio Nadolig yn y Bistro
uanoerts.

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

WAUNFAWR



GLANHAU CARPEDI GYDA STIMVAK
I

Dewi~eang
o Wolyau a (JPI$uit60.
Llennl Venetian a Llenni Aaler.
5,000 lIathen sgwar 0 garp@di
mewn stoe - allweh chi
fforddio prynu 0 batrymau?

Ar Gau
Bul tl Mercher 1

i
Ffon/Ffoua; (01Z06) 650Z91

1

g-7 pm
g-5 pm gadwrnWAUNFAWR

LLEUF~RO. ac N. PRITCHARD
----.

CANOLFAN CARPEDI Ar Agor

Cyngerdd yn yr Eglwys gyda
thalentau lIeol yn cymryd rhan.
Arweiniwyd y noson yn fedrus gan
Mr Glyn Tomos 0 Ddinorwig, ond
yn awr wedi ymgartrefu yn nhref
Caernarfon Cyfrannodd Seindorf
Arian Deiniolen, Lindsey Vaughan
Parry, Heledd Jones, Trystan
Morris, Elin Mai Jones, Manon
Jones, Daniel Taylor a Jenny Lyn,
gyda'r cvteitydoron Mrs Glenys
Griffith a Mr Hugh Foulkes, I
lwycdiant y noson. Methodd y
Llywydd, set Mrs Margaret
Roberts, Yr Wyddgrug, gynt 0
Ddlnorwig fod yn bresennol.
Diolchwyd am noson a fwynhawyd
gan bawb, y Semdort, a thalentau
hynod yr ardal, gan y Parchedig
Deiniol Morgan.

Mawr oedd ein dyled i ferched yr
Eglwys am werthu rhaglenni a
pnaratoi tlumaeth. Oiolchwn i Mrs
Eileen Hughes. am drefnu noson
mor IIwyddiannus.

Nos Sui cyn y Nadolig, cafwyd
gwasanaeth y Cristingl 0 dan
nawdd Cyngor Eglwysi Deiruolen.
Cymerwyd rhan gan aelodau a
phlant y Capeli a'c Eglwysi'r ardal.

Y Parchedigion John Pritchard a
Oeiruol Morgan oedd yng ngotal y
noson. Diolch am noson oedd yn

•em paratoi am Wyl y Geni.
GWASANAETHAU MIS
CHWEFROR.
6: 2.pm Gwasanaeth Teuluol

5.30pm: Cymun Bendigaid
13: 8.30pm Cymun Bendigaid
20 5.30pm. Hwyrol Weddi
27: 8.30pm: Cymun Bendlgald

FE HOFFAI Iona Richards, 5 Tai
Caradog, ddiolch i'w theulu,
ffrindiau a chymdogion am y
cardiau, anrhegion a dymuniadau
da a dderbyniodd pan yn dathlu
pen-blwydd arbennig yn
ddiweddar. Diolch yn fawr lawn.
APEL TRYCHINEB DE-
DDWYRAIN ASIA. Dymuna
Cyngor Eglwysi Deiruolen, a
drefnodd y dydd 0 roddion at yr
apel uchod ddydd Gwener a dydd
Sadwrn. 7 ac 8 lonawr, ddiolch am
bob cytraniad. Derbyniwyd y swm 0
£1,693. Oherwydd y tywydd garw,
penderfynwyd trefnu cyfle arall I
bobl gyfrannu at yr Apel, set dydd
Gwener, 28 lonawr yn Nhy Ehdir, 0
10am-12.pm, ac 0 2pm -4pm

Bydd cyfle hefyd i gyfrannu yn
oedfa'r hwyr yng Nghefnywaun am
5 o'r gloch nos Sui, 30 lonawr.
DIOLCH. Dymuna Dr Raymond a
Mrs Laura Williams ddiolch am bob
carediqrwydd ar achlysur el
ymddeoliad.
EGLWYS CRIST LLANDINORWIG.
Y mis Tachwedd Mr Richard Jones
o G ynnog ddaeth i'r Gymdelthas, I
son am sut y daeth yr Amgueddfa
Wer;n yn Sain Ffagan i tod. ac am
y gwaith 0 rOI ar gof a chadw.
hanes ein cenedl. Bu yno ar amser
cyffrous cyn symud yn 61 am y
gogledd, ac i warchod Yr
Wybrnant, cartref yr Esgob Willam
Morgan. Diolchwyd I Mr Richard
Jones am noson hynod
hanesyddol.

Ddechrau mis Rhagfyr aeth yr
aelodau am ginio Nadollg i westy'r
Padarn Lake yn Llanberis.

Mis lonawr, cafwyd noson 0
atgofion am ardal Oemiolen, yn
anftodus nid oedd Mrs Margaret
Cynfi Griffith, sydd yn aelod o'r
Gymdeithas, yn gallu bod yn
bresennol i gyfrannu i'r noson.
Aethpwyd trwy Iyfr hynod ddiddorol
Mr Glyn Tomos, Atgofion Mr W.M.
Hughes Y Rtuwet: (cyhoeddwyd
1987) am ei gwmni moduron, a
chymeriadau'r ardal a'r eglwys.
Cafodd yr aelodau gyfle I 'Foes a
Phryn' cyn trot am adref.
Paratowyd lIuniaeth ysgafn gan
Mrs Jennie Williams a Mrs Eurwen
Roberts.

Bydd y cyfarfod nesaf nos Lun.
7 Chwefror, am sarth o'r gloch yng
nghwmni y Darpar Archdderwydd,
Selwyn roien. ovoo croeso cynnes I
bawb

No§ SUi, 5 Ahagfyr, Gafwyd

DEINIOLEN
I' Mrs Margaret Cynfi Griffith, Cynfi. Ffon: (870394)

anghytuno'n llwyr a'r gosodiad
hwn, gan fod gennym, chwedl
yntau, ddigon 0 brawf fod gan
yr wylan a'r goegfran y gallu i
gyfrif

'Arferum.; ebe yntau,
'uieithio'n y chuiarel am uiyth.
mlynedd ar hugain, a chefais
ddigon 0 gyfle i sylwi fel yr oedd }7
adar I,Y1Z wedi dysgu rheolau'r
ffrw!>ldro yno. Fel IZY11 roedd
rheolau'r ffrwydro yn guieithredu
ar gem y clnuarel:
Rhybudd cynta] un pwff bjlr;
Ail rybudd - dau bwff byr;
Trydydd rhybudd= un pwff hit.

'R oedd y uydydd pwJf ar y com yn
parluiu nes byddai'r holl saethu
drosodd. lPed; i 'r saethu orffen,
rhoddid tri chuia byr i gyhoeddi All
Clear a bod )' ffruiydro drosodd.
Roedd cannoedd 0 adar )'11 ',-V(JZli
a( )"1 cartrefu yn y chuiarell oddi
amgylch ac yr oeddynt i gyd y1Z
ymateb yn yr un modd, fel a
ganlyn:

Ar J' rllybudd cyntaf: cyffro bv:
CU,t1lwl du a EJW)'r~0 urylanod yn
toun syilj111 ot1.t1.iar zv_vnllb v grazJI
Ac ynaJ'1 l;Z ar y ClOgwyll -feZ pe
bai dil" wt:di digwydd. fir yr ail
~h'ldtf,IffJ)1l)1,j t.vff~{)b>", 2in. (),td
ll' 11 aycl_vdcJ IYl1Jf{, l.ffwTllll U IlWJJ i
fJ)'d allan 0'11 )' nl(~'jy" Jdl"or, fcll
a dZOUIJI. AT ol.Y [,.1 {Jh'71Jfjby, npdd
y/~ dYTffJdi 'r hll \11car, bUJ'c;lca
h~lJjJnt jJ~ tfjJth'lJ.J~/_\Jd ,YH nl _V'l

fcanccldcf'U{ .•
Yn Y rhif)'11 lltlJdf u 15eo'r

lff.\,dd}h "'tl1t'i~d~f. ~~ by\.v !lC

id\ih\ fY1IU YIIIIIClll1cl1 iiI
dryw},dd yr 'un, dau, a'r tr;' 'na
ym m~(d au~r. Yu y CY[:lmS~r
bClh axn darQ I;>""W~WYM Il'i\tl
ddwy !It!tt 6~6~~ty~tiol!\eth a.r
~i:t'l J;cnnycl1 bOd aUl11, }'ll
wlrloneddol fellYl yn rncdru
cyfriI. I'} llghyfciriad: Y Nylh~
N"cuadd (~la~~oedl Llanru6,
GWYllcuLl LL5j JDD. Dlo1cll!

Ie ynte, faint mewn gwirionedd,
y medr adar gyfrif? Dyma hanes
digwyddiad sydd ar gael yng
nghylchgrawn Y Perl, Mehcfin
1900, t.179, am fran a oedd ]'11
lladrata wyau cywion ieir gwraig
ffermwr. Aeth yntau i'r hoewal
gyda'i wn i ymguddio, (yn Y
flwyddyn 1900 roedd hyn yn
digwydd, cofiwch da chwi -
prynu wyau o'r siop a wna'r
rhan fwya' ohonorn heddiwl),
ond gwelodd y fraD ef ac ni
ddaeth yn agos.

Y diwrnod wedyn aeth a gwas
gydag ef, ac yna anfonodd y
gwas allan. Ond gwyddai y fran
fod dau wedi mynd i fewn, a
dim ond un wedi dod allan ac ni
ddaeth yn agos. Call iawn yn
wir: Y trydydd diwrnod acth y
gwr a dau was hefo fo ac aeth un
allan ar 01 y 11al1,ond ni ddaeth
y fran 0 ben y goeden! Yr oedd
wedi cyfrif tri yn mynd i fewn, a
dim ond dau wedi dod allan, Un
cynnig arall arndani, a
phendcrfynodd yr amaethwr
fvnd ii thri ~V!l~ hefo fo j'r
ho~'tyal san cu gYITU ullun fc~ul
UI1. Gyua bod y rrydydd ~vedi
myncl php'r gt01'1~'r dym9'r fr9.n
1 Id\vr iim y C)rwiOll. a uvma
crarJ iJJ~.Nld QeJJ Yr'~'.li 5,,11\.1
c~'fri[ illlUY ng rhri. !1 rhybiodd
lQ\l p"wb w~di YlllQdn'l a'r
hCI~\U!l-J.

BClh f1 )Y 11\:))'c11 Lhwi 0 beth
fpl ]n~~

"D aCJ V gallu l g_v!rij' uaTl
1J",.·J'J,"lLl ad~r:>J'1.-.. J r...lo~dd ham
UI.:UUanLun llf Danel ~ela[ nyU
Mat\.lr, Q ddarllcd~d ar ItuJ.:.o

:J:41 n CYJ]]fU. ()fIU mge IJ n
tf""rQudq"yyo1. ,,~~"~) .. 11)'~hynYr
t!lnhrud 6 ~~~ (:(\Iwyn. yn Ilwyr
Un~hYlUnO ag cf ae yn GUltl 0
(;l1.ob.~J.,ynatl S:l!1'al J}~d Notz","r7
(1171) I.[.7"'·7:J, u'\\'cc1ir gandOo
fod Ilawer In..vn 0 chwarel~r yn
"rual Ll)'off1~ll i:l LluIllldulu\j yn

Un, Dau, Tri -
Oes Mwy Na Hynny, D'wedwch?



GANGEN ELUSENNOL LLANBERIS.
8u'r flwyddyn 2004 yn gyfnod
prysur a IIwyddiannus yn hanes y
gangen uChod.

Trwy gynnal Boreau corfi yn y
Gistro, Llanberls IIwyddwyd i
gtl~glu r 5vvm anrhydeddu5 0
£_1.926.QOe I wahanol tudlad9U
brawdgorOI.

V mae Mattie a Oelyth l-4ughas.
y Trefnyddlon, yn gvverthftlwrogi
cefnogaeth a chared,grwydd pobl
y penlrer.

Diolch yn arbennlQ I Danny ~
NeryJ Robert::; am ga61 oynnni y
aWAI'ha~rAddau a derbyn naQIIOnl
di-t.>t;n-Qr~w yn y Bistr9 bob
amser
DVMU~A N~~~~ ~ro ~eris
ddlOICh i Mr~ Monie HugheJ C1 Mr::;
Dslylh Wughas am au cyfraniad C
[100 at yr i:lchos wrth gynnal Bore
Colli yn y Sistro ~iolch hAtyd am
eu hymdrech trwy r IIwydOyn a
hefyd i Danny ;:) Nerys am ~u
cefnosaoth a'u caredigrwydd.

i blanl

pels wedl eu darparu gan y
merched.
Nos Fawrth, 4 lonawr, cafwyd
Cyfarfod Gweddi i ddechrau'r
flwyddyn 0 dan ofal y Parchedig
John Pritchard. Cymerwyd rhan
gan rai 0 aelodau'r gymdelthas.
Y cyfarfod nesaf fydd ar nos
Fawrth, 1 Chwefror am 7 o'r gloch
yn Festri Capel Coch. Y gwr
gwadd fydd y Parchedig Harri
Parri, Caernarlon. Croeso cynnes
i'r aelodau.
EGLWYS ST PADARN. Braf iawn
oedd gweld yr eglwys yn !lawn ar
19 Rhagfyr pan gynhaliwyd
gwasanaeth 0 Garolau a
Christingl, gyda'r adeilad wedi ei
oleuo gan gannoedd 0
ganhwyllau Cymerwyd rhan gan
aelodau c'r gynulletdfa, gan
gynnwys parti 0 oecouon.
organydd ieuanc, Iwan Wyn
Williams, ac unawdau gan Mrs
Susan Williams. Rhannwyd
orenau'r Cristingl gyda'r
canhwyllau j'r gynulleidfa ac fe
ganwyd y garol olaf i olau'r
cannwyllau yn unig - awyrgylch
arbennig a gwefreiddiol. Ar 01 y
gwasanaeth cafwyd lIuniaeth
ysgafh Nadoligaidd wedi ei drefnu
gan y Parch Deiniol a Mrs Helen
Morgan gyda chymorth parod
amryw o'r gwragcdd. Diolchwyd
yn gynnes iawn i oawb a
gymerodd ran, i'r rhal a tu'n
addurno'r eglwys I yn 90sod y
canhwyJlau a'r rhai a fu'n darparu'r
nuruaetn
Vsgol gul. Maa'r Ysgol Sui wodi't
hail ddechrau ac yn cyfarfod am
10.15 bob bore SuJ yn Nhy 5t
Padarn (drws nesaf rr
Rheithordy). Mae croeso cynnes
lawn i blant ac oedolion.
Cy5ylltwch ~:r Parch Oeiniol
Morgan (873678) am fanyllon
pellach.

~

Gyngll(jrulJ ar Wyl 8t Ffolant, Mae
partl 0 unawdwyr 0 St PQtQrsburg.
Rwsia, yn cynnal cyngerdd yn yr
eglwys. fel rhan 0 daith gerddorol
drwy Brydain, ar nos Lun, 14
Chwefror Bydd y rhaglen yn
cynnwys eitemau erasurol ac
alawon gwerin. Pris mynediad
wrth y drws fydd £3 ioedolion a £2

C6R MEIBION. Fel pob cor arall,
bu'r COr yn ddygn lawn yn ystod
mis Ahagfyr. Ar y 5ed cynhaliwyd,
ynghyd a Lleisiau Lliwedd a Chor
Plant Ysgol Dolbadarn, gyngerdd
yng Nghapel Coch er budd yr
Eisteddfod GenedJaethol. Y Sui
canlynol, y 12fed. cafwyd
cyngerdd gyda Band Deiniolen yn
yr Onel - lie casglwyd anan tuag
at CLIC (Canser mewn plant).

Yn ogystal a'r cyngherddau,
ymwelodd y Cor a Chartref Bron
Eryri ar y 13eg a thrigolton Hafan
Elan, Llanrug ar y Sed.
CynhaJiwyd Cinio Nadolig y COr
yng Ngwesty Dolbadarn ar y 17eg.

Mae'r COr wedl ailgychwyn
ymarferion, ac os dymuna unrhyw
un ymuno a'r COr mae'n debyg
mai nawr yw'r amser gorau i
wneud hynny, gan ein bod ar fin
dechrau gyda niter 0 ddarnau
newydd Cysylltwch a Hefina
Jones (871006) am twy 0 fanylion.
DIOLCH. Dymuna Dr Raymond a
Mrs Laura Williams ddiolch am
bob caredigrwydd ar achlysur el
ymddeoliad.
LLEISIAU LLIWEDD. Bu mis
Rhastyr yn syfnod prysur iawn i'r
Cor.

Treuliwyd ami i noson yn
diddanu ymwelwyr Gwesty'r
Quality yn Llanberis. Ar y pumed
or mis nur COr, ynghyd a cnor
Dyffryn Peris a phlant Ysgol
Dolbadarn, yn cynnal cyngerdd
yng Nghapel Coch, gyda'r elw'n
mynd at EisteddfOd Eryri, 2005.

Treul,wyd noson ddiddorol yn
Eglwys St Peris ar Ragfyr 19, pryo
Y cvnnauwvo noson 0 garolau a
darlleniadau 0 farddoniaeth
Nadoligaidd, gyda sieri a mins
pels i ddilyn yn Ty n Uan Diolch i
Ann a'r cnvv am y croeso,

Bu', Cor yn dlddanu tngollon
Pins Pen Gwaith ar ~agfyr 1~.
1reullwyd rlo~on 11apU5 iavvn a
braf oedd gweld rhai o'r trigolion
yn ymuno yn y canu. Dlolch i'r
staff am y IIunlaeth a r croeso

Ar Ragfyr 13 cynhaliwyd partl i'r
plant a chysylltiad ag aelodau'r
Cor yn festri Capel Coch.
Diddanwyd y plant gan y
consuriwr. Mr Howard ~ughes 0

FanQQf.
Oaeth gwelthqareddau'r mls j

ben gyda chinio Nadolig yng
N9we~\y P~darn Lake 9yda
adlonlanr Karaoke yng ngofal
R~ymond

Yn ystod y tymor, cyflwynwyd
rnoddlon gan y GOr r r elusennaU
cnnlynol· RbO I V~9ol P~l'Id~Itlr'
150 j NAGO, lrwy law Edryd
~harpe; ~501 ~r Mererid Owon at
ymChwil caner y fran; 150 j grorlrd
Nourocanthocytosis trwy law Mr a
MrS Gordon P~rry. Fen-dr-lag, a
~100: ~ronln ApAI ~o Ddwyrain
ASia.

Vn olaf hoffem ddlolch I Joyt~
Clu Anti !;univo urTl QIoI vcfnQQQQth
!lU C9.rQalorwvdd (1rwvr flwyOOvn
itA gymlolnvvnflvvydcJynn~wy9d da i
bdwn o'n cvfelllJon yn ZOOJ.
v ~VM~~IT~A~ L~~VDDOL
UNDEBOL. Nos Fawrtn. 14
nh~9f)'rl v~fvvyd n9G9n 9 Gar91au
a Darllgniadau'( NadOJlg dan
3rweln:ad y ~archQd;g John
Priich~rd, C~fwyd paned a mlns

Gwyneth ac Eifion Roberts, Swn-y-Gwynt. Ffon: 870740

LLANBERIS

M"c)r Cynt50r eto clcni yn
~~[vng\\l!l.hodill~d11lldig09U

prirfuuuulllcol wll~ud ~i1il)urn
oymorth Q~Qnnol () Gronft
CYI11Urllld~]i~adU tlvchan v

Cyn5Q1', Cy£ynslr)' ..~l~~"J~";
fUdlUdgll JleOI nell tlJd19d9U

OJ'11 MW"illll'\fg'M'11 11v91,
I JVltc1 !'l"tl\n ~!ltl!!lm!mtol~n
ilrillIlllol cyn Vf 11Cb 0

Chwefror7 1(){)~.

An!"onwch at Clerc Cyngor
(.vmun~l1 I .Ignberl~ (E).

~y'IJ T)vll, :NU!l{pcrjij~
(~!lern!lrf(\t1.LL ~/lUL.

CVNCOR CVMUN~D
LLJlNRERIS

RHOSTIO
MOCHYN

AR CYI=F.R
T'on ACHLV9UR

II- C~30 'ferm) dd ll~ol
• farrio" rh,' n1)-10a 400!

,. Gl'da 5a'\'5 afill a ..h"ffin mewn
rholiau

.. [fo salad l,efyd os dymunwch
DEWCS, MAE O'N FLASUS!

Cy&ylh',",ch 1>

JOHN BRYNAFON
LLAN.KlJG

Y17)N \;Iv.a 675190 /6'3199
Ffolt svmudol' 07798 7157B5
~rpfan''W'tvw.ydyt\~itt.to.ttk

GWASA::-;AETll LLLOL AR C,YfER
fAftTIOl'f • l'J\10LJA5AU

1~t:.N-BLW)DO
BEO) 00 • DA\<VNS • GWYLIAU

Y STORMYDD. Cafwyd gwynt cryf
a glaw yn ystod y gwyliau a'r
dyddlau diwethaf. Cawsom Nadolig
gwyn a lIawer 0 ddiolch i Gyngor
Gwynedd am ddod i fyny yma i rOI
graean ar y ftordd fel bod y rna:
oedd wedi paratoi I fynd allan i ginio
yn gallu mynd, a'r rhai oedd mor
anffodus 0 orlod mynd i weithio, yn
gallu mynd a dod adref wedyn.

Hefyd yn ystod penwythnos 8-9
lonawr, deallaf fod un rhan o'r ardal
wedi bod heb drydan am ddlwrnod
a hanner. Y gWyn gyffredinol oedd,
os oeddech yn ddigon Iwcus i fedru
mynd trwodd i Scottish Power.
gorfod dal y lem am tua chwarter
awr nau fwy a hyn yn creu costau
diangen. Tybed a fuasai modd cael
rhif lIeol pan y mae angen ffonio
pan fydd argyfwng yn taro?

Hefyd ers pan y mae BT wedi
bod yn rhoi y gwifrau 0 dan y
ddaear y mae dwr enbyd yn setyll
ar y Hordd. Y gwaethaf yw'r dwr ger
Pen Oyffryn, y mae llyn yma a dyn
a w.;r beth a ddigwydd pe bai yn
rhewi. Yr wyf yn deall fod gweithwyr
y cyngor wedi bod yn eorvcn ar y
sefyllfa.ond mae gennyf ofn bod
rhaid odrych eto. Mae'n fater 0

wneud rnywoetn yn lied fuan, cyn i
ddamwain ddigwydd.

Doallaf hefyd fod nifer 0 dai yn
yr ardal wadi cael dWr i'r t9 a dipyn
o ianee: ar 01 y stormyoc. Gobeltluo
na welwn gymainl 0 law etern etc
ac y bydd I oawo a cocccerooc
occ: wrth y storm ddod i ben a
threfniadau i atgywoirio'r difrod.
GobelUllO am well blvvyddyn.

Un~di, f!!l9rm Dryn AlQn
LLANRUG

f!/~ni(Oi~Ot}tGO~40
{O~gg)ggggOl

cynyrcnlon Co@d:
~~li~u.Ff9nsus~cM_ti
Qm nrl~Idlj cy~rd.dIQUOr

GWYNAN1"'
PIERCE

Brian a Rita
J-Ienderson

SlOP Y PENTREF
WAUNFAWR
FfOn: 65058g

• ~oll doeynnau'rlot~ri
Genealaernol

• cyflenwyr bwyd
anifeiliald - 'bull< a
rhydd - y rhataf yn Ileel!

• NWVddJUorO~gr.
alcohol, cardiau MANWE8

• 'P~V~OI~t'~rovf~rt~ru
bOb motn 0 F1I1ClU

DIOLCH. Dymuna Dr Raymond a
Mrs Laura Williams ddiolch am bob
caredigrwydd ar acnlysur ei
ymddeoliad.
BLWYDDYN NEWYDD ODA. A
nmnau unwaith yn rhagor ym mis
cyntaf blwyddyn 2005, mae rhywun
yn gorlod gofyn i ble yr aeth y
flwyddyn ddiwethat? Blwyddyn yr
oedd rhai yn falch o'i gweld yn
mynd. Blwyddyn yn IIawn 0
drychinebau mawr a Ilawer iawn 0
son am rytel. Does dim ond
gobeithio y bydd i bawb gael
blwyddyn well eleni, ym mhob
ystyr, felly ga i ddymuno Blwyddyn
Newydd Oda I bawb ym mro'r Eco.
EISTEDDFOD ERYRI A'R
CYFFINIAU Gan eln bod erbyn
hyn wedi cyrraedd y flwyddyn y
bydd yr Eisteddfod Genedlaethol
yn dod i'r fro, a hithau wedi dod yn
amser cyfrif y misoedd, ga i otyn a
oes unrhyw un yn dymuno cyfrannu
ati? Byddwn yn ddiolchgar iawn am
elcn cytrantaoau, bach neu fawr.
Gellir anfon eich rhoddion i'r
Trysorydd, Marian Jones, Minallt, 7
Bro Elidir. Dinorwig. Diolch am y
rhoddion sydd wedi dod i law yn
baron, a lIawer 0 colotch i blant yr
ardol syuo Oddl oertrer am eln
helpu drwy eu rnoooion hwythau.
ADREF O'R YS8VTY. Yr oedd yn
ddrwg iawn gennym glywed fod Mr
Rex Faulkener, Fron omon, wedi
qonoc mync I r ySbyty yn ysioo y
gwyllau. and srovn nyn da cean el
fod adref. Gobeithio y bydd Iddo
gael aorertao IIwy r.

Miss Marian Jones, Minallt, 7 Bro Elidir, Dinorwig. 870292

DINORWIG



CYMORTHFEYDD
Os OGSgennych rater yr nottacn ei
dratod uvda'r A.S. neu'r A.C. rnewn
cymnOl1hfa, ffoniwch 01286 672076

i wneud apwyntiad
ncu

YQgrifgnnWCh arynt:
swytttlta Etholaeth

8, Stryt:t y Castell. caernarron Ll55 15E
nQU

e-boet: williiilm~gweparllmeni.uk

Alun Ffred "'onea
Aelod Cy"'ulli~d

l-tywel Williams
AslOd seneocoi

• Pob moth 0 drlodrefn ty
• Cogin, 'l:,of911 fyw, Ilofft
• Pri:;iau cYGtadltuol
• I)anfon am ddim i holl

~ ..dClI BI'O'" I!ee

DODREFN PERKINS
(S~Jlelrhen N~I~6t\)

CA~IlNADI=ON

Gwelyau • Matresi •Wardrobs - Cadeiriau a
Byrddau • Cypyrddau • Byrddau Coffi a mwy.

Eitemau catalog a ddychwelwyd (newydd) a
'Seconds' Ffatrioedd am brisiau rhad dros ben.

Ar Agor: LLUN - SADWRN 10.30 - 5p.m.

e CWM-Y-GLO ~
o Ffan: 01286 879060 ~

Ffon 871278
www.ybistro.co.uk

Perchnogion: Danny a Nerys Roberts

Diolch i haelioni'r hapchwaraewyr,
roedd y Pwyllgor yn medru trefnu a
thalu am fonws Nadolig y
pensiynwyr, parti ac anrheg
Nadolig y plant iau a cnodl a
goleuo'r coed Nadolig ar gyter
canu carolau.
GWASANAETHAU'R CAPEL.
Disgwylir y canlynol yn ystod mis
Chwefror.
6 10.00 Mr Richard Jones

11.00: Ysgol Sui
13 11.00: Ysgol SuI
20 2..00: Parch lorwerth Jones Owen
27 DImgwasanaethau.
Llywydd y mis yw Deiniol Huws, Ty
Mawr (672998), a'r organydd yw
Bethan Iwan. Carrog. Croeso i
bawb.

ENILLYDD Y cwis I'r plant hyd adeg
Parti Nadolig y plant yng
Nghanolfan y Capel oedd Osian,
Bryn Marr,
DIOLCHIADAU. Dymuna
pensiynwyr Caeathro a Rhos Bach
ddiolch I Bwyllgor Cae Chwarae
Caeathro a hapchwaraewyr y
Tynfa Misol am eu cardiau a bonws
adeg Nadolig. Blwyddyn Newydd
Dda i chwi i gyd
TYNFA MISOL CYMEITHAS Y
CAE CHWARAE. Yr enillwyr ar
gyfer rrus lonawr oedd £40. (37)
Cen Roberts, 1 Hen Gapel; £25:
(100) Hugh Jones, 22 Tai
Glangwna; £15: (24) Ellen Burke, 3
Caeathro Bach; £10: (10) Dafydd
Morris, Frondeg.

Ffon: (01286) 676 040

Wavell
Roberts

CIGYDD
London House
LLANRUG

Fton: (01286) 673574
PEN CIGYDD Y FRO
YrWyn lIeol mwyaf blasus

Selsig cartref
Cigoedd parod i'w bwyta

Archebion ar gyfer y rhewgist

MYNNWCH Y GOAAU
DEWCH ATOM NI!

Dolig ar noswyl Nadolig yn nhafarn
Bryngwna. Ym marn y blaswyr, yr
enillydd oedd lan, hefo Shaun yn
aiLac Alun yn drydydd.
PEL-DROED. Erstalwm, un 0
draddodiadau'r fro oedd y gemau
pel-dread pob Nadolig a'r Pasg
rhwng hogiau Caeathro a noqiau'r
Waun Eleru trefnwyd gornest ar
gyfer GWyI San Steffan, ond roedd
gan Mri MANWEB syniadau eraBI.
Felly roedd angen ad-drefnu'r gem
tan dydd Sui cyntaf y flwyddyn
newydd.

Aeth y gystadleuaeth ymlaen
hefo ymdrechion caled gan y ddau
dim. Y canlyniad? Caeathro 2-
Waunfawr 2 oedd y sg6r derfynol a
dim ond 8 yn nhim Caeathro.
Diolch yn fawr i Gareth Griffiths,
Annedd, am drefnu. Gobeithiwn y
bydd gemau eraill dros y
blynyddoedd sy'n dod.
MARWOLAETH. Ar 3 lonawr, yn
sydyn yn yr ysbyty, bu farw
Margaret Jones, Ysbytty, gwraig
Cledwyn. I Gaeathro roedd hi'n
cael ei nabod fel siopwraig post a
siop y pentref ar ben Tal Glangwna.
Yn ogystal roedd hi'n ddawnswraig
o fri ac yn gefnogol iwaith 'Cled' yn
y byd pysgota afonydd.
Cydymdeimlwn yn ddwys a'r teulu
oil.
ADRODDIADAU BLYNYDDOL. Ar
hyn 0 bryd nid oes gan Gapel
Caeathro gyfres Ilawn 0 hen
adroddiadau blynyddol. Pe bai gan
rhywun gopiau ac yn fodlon eu rhoi
i archif y pentref er mwyn cofio'r
sawl a fu, gofynnwn iddynt gysylltu
a Clive James, Hafan.

lEVAN
WILLIAMS

Glanffrwd
DEINIOLEN
(01286) 870484

[BYSiaU 0 12 i53 sedd

Teithiau Lleol a Thramor
f- -L .Gwaith Contract

Telerau arbennig i 1

bensiynwyr, mytyrwyr a
omant ysgol

LLYFR NEWYDD. Y lIyfr
diweddaraf gan Emily Huws,
Tyddyn Llwyni, yw Eco (a
gyhoeddwyd gan Gymdeithas
Lyfrau Ceredigion am £4.99) sy'n
trafod thernau'r amgylchedd. Mae'r
lIyfr yn anelu at ddod a'r
amgylchedd yn agosach at brofiad
plant Cymru.
DIOLCH. Dymuna Dr Raymond a
Mrs Laura Williams ddiolch am bob
carecrqrwydd ar achlysur 81
ymddeoliad.
RAFFL FAWR. Enillwyr Raffl Fawr
Apel Canolfan y Capel, Caeathro
oedd: 1. Gwyliau (Rhodd Seren
Arian): Jeanne. d/o Bryngwna. 2.
Hamper Nadolig (Gare} Gwalia):
Dei Williams, Edern; 3. Voucher
Garddlo (aeraat Seiont): d/o
Penlon Bach. Aberffraw; 4.
Mynediad I Goed y Sipsiwn (John
Evans): Michelle. Ellesmere Port;
5. Llun 0 Gaeathro (Richard
Jones). Mrs K. Wiliams, Llanwnda;
6. Merlota (Snowdonia Riding,
Waunfawr): DaVIes Hughes; 7.
Voucher i brynu nwyddau
(Kwiksave): Kevin, Sea View,
Caeathro; 8. Coes 0 gig oen (Rhys
Evans): Bob, Swn y Gwynt,
Caeathro; 9. Voucher Bwyta
(Gwesty'r Celt): Ann, 7 Erw Wen;
10. Pel-droed tim Cymru (Ifor ae
Alwen Hughes): Evelyn Jones, dJo
Bryn Eden.

Dymuna'r Pwyllgor ddiolch i'r
rhoddwyr, prynwyr. gwerthwyr a'r
enillwyr 011 am eu cefnogaeth.
PWDIN DOLIG. Digwyddiad
newydd yn y pentref dros y Nadolig
oedd cystadleuaeth blasu pwdin

CAEATHRO
Clive James, Hafan, Bryn Gwna.

Ff6n: (01286) 679501 (gwaith). 677438 (cartref)
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FFENESTRI ERVRI
GARTH ISAF, LLANRUG

(01286) 650764

GWYN LlONES

!

I DllAENOG 1

I Gwawr Wedi Himos!
Aeth baswr enwog a'i wraig 0
Lanberis draw i'r Cobden's
yng N shapel Curig cyn Y I
Nadolig i Iwynhau cyngerdd

1 yn y gwesty enwog. Acth yo I
noson hir a 'gwlyb' ac ~rngall
iawn fe bendcrfynodd ~rddau
rnae'r peth doetha i'w wneud
fyddai bwcia stafell yn y
8'veS~)'1Yn unffodu\S dilll Ulld
lIn stllfeLl oedd ar goel, 0 dim
ond un gwcly ~engl ynddi!
Mentra oedd raid ac fe aeth 1

PQPc.;th yo DIJERIDW tan rna I
tri yn y bl\re. Yno, clywyd elee
I yn uial>peuaill (rwy'r fro!
IJisgynnodd y gWr yn glewt ar
la ..vr y 110fft gall ddeffro pa\vb. I

I Roe~d TYI.LUANOD Capell
CUIlg hyd yn oed wedi
d)·chryn a phob TITW
TOMOS T ~ S 0 fcwn cvrraedd

•
\\redi dcchlau hedfan evn iddi
\vawrio!

LIe cafodd )' Dracl10g ).!
wybudaeth meddg chi;> WeI,
~nnMR.. PWY A \WR, )YrLh I
g\vr:,! J

Dyddiad y cyfarfod nesaf: Iaf 0
Chwefror.

)'\V amserlen y rheolwr rhawd
yng Nghymuned
Llanddeiniolen? Ym mba
ardaloedd y mae'r rheolwyr
wedi bod? Pam nad oes rheolwr
rhawd ar gael gyda'r nos? (ar 01
08.30). Be fydd y polisiau a pha
adnoddau fydd ar gael i'r
dyfodol? Mae'r cyhoedd wedi
peidio adrodd am gam
ymddwyn i'r Heddlu am nad
ydynt yn ymateb. Y
Cynghorwyr sy'n derbyn y
cwynion erbyn hyn, nifer fawr 0
alwadau ar nosweithiau Gwener
a Sadwrn. Oherwydd hyn,
geiriau un Cynghorydd
Cymuned a Sir oedd 'Rwy wedi
cyrraedd pen fy nhennyn.'

Efallai bod yr ystadegau yn
dangos gostyngiad mewn drwg-
wei thredu yn y trefydd
oherwydd camerau a.y.y.b.
mae'r drwg-weithredwyr,
bellach, yn heidio i gefn gwlad
a'r plismyn yo dal yn y rrefi.

Pen'rallr oherwydd bod pibell
ddwr wedi cau - llythyr i
Wynedd.
Tanyrbenffordd / Ty'r Efail,
Clwt y bont. Ateb Gwynedd i'r
cais am olau cyhoeddus ar y
llwybr, byddai'r gost yn £2,200.
Llwybr 74 Rhiwlas. Hefin
Williams yn dweud bod dwr
dwfn ar y llwybr ychydig
lathenni heibio i giat Carreg }'
Gath (angen agor ffos) - llythyr
iWynedd.
Cyfeiriodd Len Jones at amryw
o gwyn ion llwybrau a
ddanfonwyd i Wynedd eisioes,
addawodd y clerc atgoffa
Gwynedd 0 lythyrau heb eu
hateb.
Cynllunio
Ceisiadau a ganiarawyd gan
Wynedd:
Stordy Olew gyferbyn a
Rheilffordd llyn Llanberis, Pare
Gwledig Padarn.
Estyniad: Maes y Dderwen,
Bethel.
Codi ty i weithiwr: Cae Coch,
Bryn'refail (08/12/04)
Depo Bysiau: Tyddyn Badin,
Pentir.
Adroddiadau
Dywedodd Phylip jones bod
Dwr Cyrnru, 0 bosibl, yn
gollwng dwr 0 lyn Marchlyn
Bach yn ystod llifogydd ac vn
gwneud y sefyllfa'n waeth. -
Llythyr ym holi i'r B\vrdd.
Vr Hcddlu. Cyfeiriodd IIuw Po
Hughes at yr hall gam
>,tndd,vyn ~y\11 digwvdd YIll
:\llethel, yn {"n",,'edig a r

no~\ytithiuu G"'(IlCr a Sadwrn.
Uywedodd Len Jones bod
rh}"VIai wedi gosod poteli
gwydr we~ eu lOrr! ynt;
11gwyncb cae oel-droed
D . . 1 ' I jelnlO en a r torlau ow),dr am i
fyny. Trafod\VVd cam-ymdd"u~rn
a fandaliaeth yn gyffredinol a
phenderfyn\vyd ysgrifennu at y
Prif G~vnslabl a d"nfoIl copi aL
Y prif U\vcharolygydd Gareth
Prichard ac Eira Huws,
Swyddog Diogelwch
Cymunedol, Cyngor Gwynedd.
Cynnwys y 11yth)'r:
AmlYbu ;)iOIllclllgaelh 0
w~s9n~eth YT Heddlu. Nid Y"v'r
"ynl1Yll Rhculwr Rhawd
Cymunel101 yn gweJthio. geth

1

Gronfa Gwella Gwynedd.
Trafodwyd cyflwr y
cysgodfannau yn gyffredinol,
maent yo darged fandaliaeth.
Byddai eu hatgyweirio bob tro
yn gost ddi-ddiwedd.
Penderfynwyd gofyn iMri G. L.
Jones eu gwneud yn ddiogel, 0
ran cyfrifoldeb diogelwcb y
Cyngor, Hefyd gofyn i Wynedd
am fanylion cysgodfannau
diweddarach syn anoddach eu
fandaleiddio.
Corlan )' Bont, Dciniolen. Ateb
Mri. Spencer Parry Williams eu•
bod am osod llwybr dros dro
heibio i'r gwaith, hefyd bod Y'
gwhau yn y Ion wedi eu cau gan
ro 0 ganlyniad i'r srormydd -
llythyr iW)·nedd.
Gohebiaethau Eraill
Gwasanaeth Swyddfa'r Post.
Amlygodd Phylis Ellis bod
trafferthion yo dal i fod yn y
gwasanaeth pensiynnau. Bu'r
system gyfrifiadurol i lawr eto
cyn y Nadolig a rhai wedi
methu cael eu harian. Mac'n
anodd i rai ocdolion ddeall SUI 1
ddefnyddio PIN ayyb. - Llythyr
ClO at y Swyddfa BOSl.
rrern Cyngor 2005/06.
Gwahoddiad i gynrychiolwyr
Cynghorau Cymuncd i drafod
hyo. Cyfarfou ym Mhellcaulys
Gwynedd, Caernarfon at y ged 0

Chwcfcor am 6.30.
Gtuirfodd()}odd }2}::;pcth
Mil\;hc~Oll a rhvlis EllIS l'l~
fynychu ar ran y Cyngor.
fost CIW[ y Mont. Amlygwyd
bod blychsu stQriQ wedi eu
llcoli yn y maes p!lrclo drl\~ y
ffordd ~'rPQ~tQC un gyftrbyn a
ffenestri'r -ry C9pel. (-;l\fyn i
Wyocdd Q OC5 11(1wl i hyn.
LI\¥ybr cyhoeddus. Dro~ dro
bydd y rhwy~trilu purcio ° fiaen
y I~ost.
Llifogydd. Dywedodd lien
Jones ei fod wedi lra[ou
lleoliadau fel Porth y Gogledd 0

Gallt y Poel orela Steffall JQnes)
G'rvyncdul ODd nld yw'n egluf
1'9 gyfrifoldeb sycld ~r
\7'r\,ihno~ion Lir. !"ClltlenYIl\vyd
1l0f~'t\ i W~..nedd beth yw eu
c"nllQwiuu af olfutli perCllt:nllog
[if neu fferm\VT 1 ~ilagor
ffosydd.
0)Y(1\;10Uffordtl fth i\vla~. HetlD
Wil.ltnmc; yn sofyn 1'r Cyngor
bwyso ar Anrru1 J;fyrdd
Cwrn~~.J i wcllu'r :;cfyllfa
Illfouydd 9~~. Cad9rnhaUlyd y
o~fyllftl btlll El~pcth MiLcheson
gyda UTrth llun o'r ((9,.J\1 Ullll
llllWr. fCIILlcrfYnwyd Clrulfon y
llun~ou ~ WyneJJ 8"n eciGio
Y1lll1Lcb bU311.
Llwrbrllu
Dtlhl;n Uou,,"e1Dinorwlo' h,~b
GwYIlCllLl cu nOa !,lTn ~ylltu !i'f!
Un~J Cern. Cwlwd a MYl1tdind
VJ1~IYJl g D112"~ht16ggeth y
11<C'ol!ad. Dj1y ..avud fh) lip
JUIIC~ bOll uwr ar lwvbr 11R (\
Cnnel D~(,\T"w~g ~ ¥yfe~riad

Cyfarfu'r cyngor nos Fawrth yr
11eg 0 Ionawr. Gweddrwyd i
ddechrau'r cyfarfod gan
Richard Llwyd Jones.
Materion 0 Gofnodion Rhagfyr
Biniau Baw Cwn. Darllenwyd
llythyr Timothy J. Hughes,
Gwynedd, bod angen tri lleoliad
ar hyn 0 bryd a bydd mwy 0

nifer ar gael yn fuan yn y
Ilwyddyn newydd.
Penderfynwyd ar: Lon Tre Gof,
Bethel; Llwybr at y Bonl/Cae
Chwarae, Clwt y Bont.Lon
Bach Awyr, Rhiwlas.
Canolfan Byd Gwrutb. Ateb o'u
swyddfa yo Abcrhonduu i
lythyr y Cyngor at yr
Vssrrl"ennydd Gwladcl: Dydd y
~wyddt!lym Mh(\rthmado6 'In
d~lMr agoI, y g\vaith or()~e~tl
budd-daliadau fydd yn syml.lQ i
Wrcc:salII. :leryClllr swyddfa gyda
2S() (\ sedda'll ym Mh~r~M;Uili,
Dallbor.
Afon Coch] nelniQl~n. Llythyr
Mr [\lcd Gibbard, C.yf~dr!ln
Gofal Gwyoedd, yn ~eluro mai
cWloni 't\rolygacth SafoD9u
(:l\fnl Cytttru'] na~ Col\yyn, \jy'u
gyfrifol am y cartref yma.
Dywed Mr Gibbard hefyd ei
bod yn ofynnol i Awdurdod
Lleol s}fn Ileoli plant mewn
Qrdnl arail ro~ OWybod i
fiwdurdoll lIcOl yr arual nonno.
Kwri!ld!l ysgrifennu at y Cart:el ~
~tU1Y8ll11yn,fCllllcrfynWYtl iifOS
!lID Y C!l11lytliad.
Colu,", CybQ~dUUG bC[ GOl~
Uach. Mae'r gosodlad wed1 el
~hlh~lla ehytraolsd y CynoQr
)yo;\li ii dnlUI
Comi~iwb. J;fto~au ~ Cymru.
DacLb L1aualeh l'n ~ylw~(i!lUru' y
bwr!ad ~ ~)mud fllnll1U
~lnOI!leln!lll Cymt't1. Y ernt::tf 0

gwyJdfG'r Dirnrwv
Rl'lf'W~in;doi rn d'WcuJ I1R

..11001 wcfrnrcLiu nva ne~
d~~~!ldr('\dd~d VCQm!~'\W'l,
Q'r llull olllll ~vr[n Y Coml~iwn
vn t'iWl<l,d r'" ~.styr!r ~lll
oylyyndnU Dll!1 ryaeJ v DlrOrtllV
yn ~Ulne\'lJ 'J' rC1."J.JY6"')·nil1d
lcrfvnDOJ.
CrooJru.o i"w~ l\hi)yluch fiLeD
Uwyne{1ct nud l\~~l'vllid !ll"~.f~,"
r 5osoJ!ad ar hyn \) bryd ollll
bod PO~iLJiIrwya.d [J J!f!:lll[ )Oo/n ()

Gwasanaeth y tu allan i oriau
Meddygon teulu Rhif y
gwasanaeth yw 0845 850 1362.
Mae trefniadau newydd mewn
bodolaeth ar gyfer y gwasanaeth
yma ac mae'r Cyngor Iechyd
Cyrnuned yn gwahodd
sylwadau'r cyhoedd am y chwe
mis nesaf. Os oes gennych gWyn
neu ganmoliaerh buasai'ch
Cynghorydd Cymuned neu'r
Clerc yn falch 0 gael gwybod.
Trychineb De Ddwyrain Asia
Dyrnuna'r Cyngor ddiolch i'r
holl ardalwyr a fu rnor hae1 a
gweithgar yn cefnogi'r
ymgyrch.

CYNGOR CYMUNED
LLANDDEINIOLEN
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ymroddiad a'i egni drwy gydol y
dydd.

Gwaith llwglyd oedd yr holl
ddawnsio a chanu ac erbyn hyn
roedd pawb yn ysu am gael
mwynhau y wledd oedd yn y
ffreutur,

Ond roedd cyfnod mwyaf
cyffrous y diwrnod yn dal i
ddod, ar 61 cinio disgwyliai
pawb yn bryderus am ymweliad
gWr pwysig iawn sef Sion Corn.
Wrth lwc fe ddaetb i'n gweld a
dosbarthodd ei gorachod
anrheg ibawb. Roedd )rr olwg ar
wynebau'r plant yn werth eu
gweld. Coronodd yrnweliad
Si6n Corn y diwrnod llawn
hwyl.

Balchder yw cael cyhoeddi
fod parti Nadolig llwyddiannus
iawn wedi cael ei gynnal yrn
Mrynrefail unwaith ero eleni.
Rydyrn ni fel myfyrwyr y
chweched yn elwa cymaint wrth
drefnu parti fel hyn, ond heblaw
am yr elwa mae'n fwynhad
llwyr. Rydym yn edrych ymlaen
at barri'r Nadolig nesaf yn
barod!

Hoffwn ddiolch 0 waelod
calon i'r hoI I ddisgyblion,
rnyfyrwyr )' chweched ac
athrawon a gyfrannodd tuag at
lwyddiant y parti. IIcfyd
diolchaf i'r holl bobl a busncsau
Ileol a gyfrannodd tuag at gost y

•paru.
Bethel: Dafydd Guto, Anwen
Williams, Y Gors Bach, ldris
Morris, Treflyn Stores, Post,
Ceil Cymru, C.P.D Bcthel, R. L.
Williams, Merched Y Wawr.
Llanrug; Wendy, Spar,
Eisteddfod, Ysgol Gynradd,
Clwb Pel-Droed, Garej Hafod,
Mr Gwyn An tur - Cerrig Beddi,
Glynrwrog, Penbont, Elaine'S,
Tegfan, Londis, WavelJ, Dave -
Caffi Cefn Coed, Becws
Bryngwyn, Post, Arvonia.
Llanberis; Pete's Eat, Honey
Farm, G. L. Ioncs, Mountain
Aa, E. W. Pritchard, Cor
Dyffryn Peris, Y Bistro, Joe
Brown, Y Dolbadarn, Pet Shop,
Prince Of Wales, Swigod a
Sebon, Glyn Afon, Crib Goch,
Castle Gifts, Dol Peris, Forrnag,
Brw rawf, Melc Peln[art Crvstal•

Deufis prysur iawn oedd
Tachwedd a Rhagfyr i fyfyrwyr
y chweched dosbarth yn Ysgol
Brynrefail. Mae'n wir i ddwcud
fod llawer un ohonom wedi bod
yn poeni a phryderu tuag at y
diwrncd mawr yn ein calendr
ysgol, sef y pym thcgfcd 0 Ragfyr

diwrnod Parti Nadolig
Pendalar.

Fe hedfanodd y deufis yma, a
hithau'n bymthegfcd mewn dim
o amser. Roedd y gwaith di
ddiwedd 0 drefnu, casglu arian,
prynu a lapio'r presantau a'r
holl banig wedi dod i ben.
Diwrnod y parti oedd hi yn awr,
diwrnod i fwynhau a gweld yr
boll waith caled yn plethu at ei
gilydd a chreu diwrnod
bythgofiadwy

Dim ond dwy swydd
hanfodol arall oedd i'w gwneud,
sef coginio ac addurno. Bu'r
athrawesau arlwyo, rnyfyrwyr )'
chweched a disgyblion o'r ysgol
wrthi fel lladd nadroedd yn
coginio pob lliw a llun 0
felysion amryliw. 0 gacennau i
selsig a bisgedi i frechdannau.
Rnedd gwledd yn disgwyl ~r
plant) digonedd 0 r,V) d hyd ar
barti ~r Ilwyddyn nesaf rwyn
siwr! Tra vr oedd rhai 0 fvfvrwvr... - - -
)' chwechcd yn slafio uwchbcn
stof boeth, roedd eraill yn
chwysu chwaruau ar ben
ysgolion wrth addurno'r neuadd
a'r ffreutur ac yn holl bwysig, y
goeden Nadolig!

Ymhen hir a hwyr
cyrhaeddodd bysiau Pendalar
iard ein hysgol, ymgasglodd
pawb yn y neuadd tra ymwelodd
seren Bethlehem ani, sef Mr
Edward Morris Jones. Roedd
Edward, heb os nac oni bai, yn
seren ein diwrnod ni,
llwyddodd i greu awyrgylch
gwych yn y parti drwy ganu
caneuon a dawnsio. Roedd
ymateb )' plant y gorau eto,
roeddynt i gyd yn ymuno ag
Edward, yn canu yng nghanol
yr holl chwerthin hapus.
Diweddodd y sesiwn gyda
phawb ar lawr y neuadd yn
dawnsio i ganeuon egrnol
Edward. Di-derfyn yw ein
rnoicn 1 ndwaru am er

Parti Nadolig Ysgol Pendalar

,,,

CQfnogwch gin
~y~by~~bwyt'

Dlori urn [erch ifune yn medd)yl
ei bod yn fe~chtog oedd _\nog$ a
ut;rzolJ [[oraft rlcr. Rocdd NOJOf'
110";"18" MM.v" y srfres 0 strQeon
Oy"riOlI g3ll Wc11131101dWtlurOil.
IIanes bach8cn rfanc c~sla\lbc~c
m()UUr ~yl1tl.v lU Cit J N21Clfl Jm JI
Ow",") ~~Lvri"l·~W)'Q\.&~t\l hwnt
~ydd yt1 V fi() _,)",j) 'J\j. RhY'fJb~th
1 i1p~lio al OQ)yb d)'y i'll oiwrll

GI;rl'r..rl~GQ~£N

V rhan orau ~en ~ oedd pan
ocllllclI llll\¥ yn pcrITorrrlilJ
.~'nn6s <7 j.16,.,J,ls 11o(Ja~l PIC',. -
roedd o'n Odiflri iaWD D!lfl oead
'ir "~tQr yl1 dyn)Yilred Y tam &\r)'
tlon yn ~jgr!Jd.

Llwyddodd ~!racto rron i dynnu
sylw pawb - hyd yn oed yr
hoziaut 1 Roedd nawb vn
b~11J"n~ yl1. mw)'nh""". R'I'Y)"n
credu m~l~·120J!~a ~·uriblsHOllO
FI'ir ~ "p~livQ\! ~L )' Ih~n fW)'i1f
(\lr df~ayhll"n _ m!1e hi !If
fefllhYh o'r llyfrbcll bob tro betll
h~nn!l~!!

Roedd y sioeau j gyd am
nofcluu Cymruc8 - Snoss a
5grfDfS tioga/lIfter, Nason _]jori}l}!
l' Mew'1, V Pn yn y Ty 9. J?lJicln 5"1

Y VWUfiU, I\uwuu pub w)·flWYlliuu
vn dda tl~ yn dd(\niCl) ~dQ1r
~'[Oliu!l Ylluuu (l'r \i)'fUll )'il fyY(
1\ tll1ci1 ~in llyggjd. Roedd
~wylio'r pcrfformilldau yn
uwneud ~rn; fod e;s;au darllcn y
11.Y[r~u.

Disgyblion Bluiyddyn 8gyda actorion Cumini'r Fran ~'I.
Yn ddiweddar daeth Cwmni WeI, am fwynhad! Pedwar llyfr
Drarna'r Fran Wen i'r ysgol er hynod yn cael eu hadrodd
mwyn hybu darllen gyda mewn pedair sgets fywiog a
disgyblion Blyddyn 8. Dyma llawn hwyl!' Yr un aeth a'rn
adroddiad rhai 0 ddisgyblion 8 bryd i oedd Y Fo )'11 )' 1Y am ei
'0' am yr ymwcliad: fod ) n gwneud i wallt eich pen

* * * godi!l!

Gunon, Dylan ac Elena gyda'u guiobrau,

Dyma dri disgyblllwyddiannus Gwion Dafydd Aubrey ac° Flwyddyn 7 a enillodd enillydd y Wobr Gyrnraeg oedd
wobrau'r pynciau craidd am y Elena Owen. Derbyniodd y tri
tyrnor cyntaf yn Ysgol ohonynt docyn llyfr (yn
Brynrefail. Enillydd y Wobr rhoddedig gan Siop Palas Print)
Fathemateg oedd Dyfan Coles, Da iawn chi.
enillydd y Wobr Saesneg oedd

Hybu Darllen Blwyddyn 8

Gwobrwyo

YSGOL BRYNREAIL
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dibwys ac yna yn treulio tua
banner awr yn edrych ac yn
siarad am y ffon. Wrth gwrs
roedd Meri wrth ei bodd ond
roedd Tomos 0 farn wahanol.

'Ma'r holl bobol wedi mynd
yn wirion, rna nhw fel gwenynod
at bot mel.'

'Fuodd y siop 'rioed
brysurach,' dadlodd ci wraig.
Meri enillodd y dydd eto ac
roedd yn rhaid i'r hen Tomos ffoi
i'r llofft i gael distawrwydd.
Roedd y ffon yn cychwyn creu
bwlch rhwng Meri a Tomes,
roedd wedi newid eu bywydau'n
llwyr, roeddenr wastad yn ffraeo
neu'n dadlau a'r ffon oedd yr
achos bob tro.
o ddiwmod i ddiwmod aeth

pethau'n waeth ac yn waeth, ni
siaradai'r ddau gyda'i gilydd dim
ond 0 reidrwydd.

Pan ganodd y ffon }' diwrnod
ofnadwy hwnnw am y trydydd
tro, gwyddai Meri'n iawn mai
hyn oedd y diwedd. Roedd
Tornes, y llosgfynydd, ar fin
ffrwydro. Rhedodd i la\vr y
grisiau, roedd yn berwi tu-rnewn
a thcimlai'r gwaed yn brysio i'w
ben. Arhosodd Men wrth y ffon
ar gownter y siop, teimlai'r
tcnsiwn yn tyfu ac ofnai >'
gwaethaf Roedd yn siwr Iod
Tomos am ei tharo ond roedd
canlyniadau'r caniad olaf yn
Ilawer gwacth.

'Allan I' roedd y Ilosgfyn ydd
wedi ffrwydro.

'Pam?' llifodd y lafa poeth
dros Meri.

'Gwyddost }''11 iawn pam,'
poerodd y llosgfynydd.

'Plis, paid a 'nhaflu allan,'
llosgodd Meri.
'0 'ngolwg i y munud yma!'

taflodd ~. llosgfynydd ei dafliad
olaf. G,v thiodd Meri allan o'r
siop ac i'r stryd.

Toedd ganddi unman i fynd,
dim dillad, dim byd. Crwydrodd
drwy'r pentref fel plentyn 'di
colh ei fam. Penderfynodd fynd
at ei chwaer, oedd yn byw tua
ugain milliir i ffwrdd, roedd hi'n
dechrau r}W}'1Iu ac roedd yn
pigo bwrw, Dechreuodd Meri
deirnlo'n ancsmwyth.

Cerddodd a chcrddodd ncs
bod ei thraed yn brifo. Erbyn j
Meri fcdru gweld y pcntref
cyfl1SoS nessf roedd wedi
lywylll.l'n llwyr. Roedel yn oullu
~\JJeld goleU9dGu'r canh'V1rllau
yn ffenestri'r tai] roeeldent fet
smoril}u h9Ch melyn i l~wr~'n y
uy[[ryn.

Tro~diodd ru" hyd y Iletllr9u'n
arilf~ bUbluud droi) umbel} Siilrres
9 rhwY8o'i ffrna. Penderfynodd y
buasal'n well Iddi C11Wilio urn
lct)' : eros ynddo am y no~on 9

cherddec1 y deng nlillLir a ocdd
)'n. \.VcJd:ll ~. cUwrnod c:lnl)'nol
Ond yn anITuuu~ mi
oyrllaeddocld hl'r pentref,
h9glodd e[o aT lrJrreg fa\vr a
diiie)'nllveJd yn ~41~rcmon~ ar )'
llo.wt' ~I\rt l1l'.trD·j ~hen mewn
carrcg fllliog. (Jorwcduuud )'llO
yn llipa. Roedd ~'n
unyID'tY)'oodol.

wedi cvrraedd mewn fan ddu a•
oedd wedi ei llvwio lawr vr heol

~ -
vn osgeiddig gan ddau ddyn
rnewn siwtiau ffasivnol. Roedd 't'. -
fan ei hun wedi cynhyrchu
'comosiwn' ynghanol trigolion y
pentref ond pan dynnwyd ei
chynnwys allan o'r cern, bu bron
t rai o'r hen ferched busneslvd, a
oedd wedi stwffio i'r tu blaen,
Iewvzu a stoc,

lNer. wen> 'j ff~n cynta[ yo
cyrrdtdtl pcnrrci Cwrn Cocu,'
blocdd~odd Marsed Tomos~ Cae
Uchaf.

'Dod n'r pentref i mewn i'r
uI!~inIetl. gan rif,' ~vacddodl1
Mcr~ IL'ans)yn falch o'r cyn nwrf
yr (lead ei 9nrhell 11J ,vern ct
ilchOi:ii.

At'h,,~ru TClmo~y tu mewn j'r
~jop jl1 ~l'lio'r ff~ri). RQvdd
\vQd, ildio i ~u.'nlru1el wr~;a !Ie
\¥l.W ci lJrynu iddi. Hid \J\iWQ 0
yn rh)' hoff n rh~v gynnwd' ~
tllynnu ~}rl\Y, ) 11Cll))'cdig OG mm
cf !l)~deulu oedd ('{lnnlhwynt y
~\'l~v.

P.9~JJ y s!op ...vcd: hod <4pyn
nt'y~urll~hyr t.vyrhno all c~rntaf
"r vl ~~rbyny ffon) pu""b yn oat.....,
ac vn prynu rll}lvlJC[h bach

BRR - BRR - HRR - BRR ...

Neidiodd Tomos lfans allan
o'i groen am yr ail wai th y

diwrnod hwnnw, cododd o'i
gadair eisredd 0 flaen y tan a
raranodd lawr y gri iau.

Roedd ). teclyn newydd wedi
cyrraedd rhyw wythnos yn
ddiweddarach ac nid oedd
Tomos Ifans perchennog Siop y
pcnrref wedi dod i arfer yn iawn
gyda'r ddyfais newydd eto. Ei
wraig, Meri Ifans oedd wedi
mynnu cael )7 ffon a dyna oedd
tesrun siarad y pen [ref ers
dvddiau bellach. Roedd \' ffon• •

Iwan Williams 0 Eihan
Ffugenw: Btn~
Ty: Eili..an

Apel Tsunami
Fel y mae'r rhifyn h\VD o'r Eco
yn mynd i'r wasg, mae
disgyblion Chweched Dosbarth
yr ysgol )'D codi arran i helpu'r
rhai hvnnv ddioddefodJ arswvd. - .
v Tsunami ar Ddvdd San- -Steffan }' llynedd. Hyd yma }'
cyfansw m a gasgl wyd )'W
£1,400!!!!

----
Enillydd Tlws yr

Ifanc yn Eisteddfod
yr Ysgol:

A1L1~LJa 51L)}'fld \~" r"np~awurflai o'r diJQVlJlion.

Edward yn ei anterth!

Si01l Corn a'i gymhorthydd umhi'n brysurll

Silver Star, Dodrefn Perkins,
International Safety
Components Ltd, A & R Motor
Services, Barnett Pepper, Argos,
R & J Jones Ltd, Nat West, Sain
- Llandwrog, Yr Heddlu, Spar
Min-Y-Nant, Abbe)' Nauonal.
Waunfawf; Siop.
Deiniolen; Post, Garej Beran.
Penisarwaun; Canref Henoed.

M,\t\o:-' W'{N WILLLAt"\S

Knight, Hairlines, Crefftau
Eryri, Fframiau, Becws Pen
Bryn, British Legion, Post,
Spar, First Hydro, Outside
V 12, Saffron,
Caemarfon; Menna [ones,
North Wales Quad Generator,
Bara Caws, A & G Car Body
Specialists, AVW, Shell Gas,
Furniture Wales, Savers, Tesco,
Safeway, Seiont Nurseries,



cpt~,
- -

•

Rhan 0 Brosiect
Dylunio a Menter Eryri

I fwyta ac yfed
mewn awyrgylch
braf, deuluol,
galwch acw!

YR HEN YSGOL,
BRYNREFAIL

FFON: 01286 685462

(TAADt:U.DJ Cwm y GloJ

FfonIFfacs: (01286) 870882
Cwasanaeth Fframio
Lluniau 0 bob math
ar gael ar y safle
Prisia u Rhesymol

Arddangosfa 0 luniau
gwreiddiol gan
Artistiaid Lleol

Richard S. Humphreys

ORIEL
CWM

'0, wela i!' atebodd Meri'n
fain.

'WeI, rydych yn siwr 0 rod
wedi sylweddoli eich hun,
rydych yn gwylltio ac yn y blaen
yn aml. Mae'r wraig a finnau yn
wirioneddol teimlo'n ddrwg ond
dyna'r unig opsiwn.'

Derbyniodd Meri'r sefyllfa'n
dda iawn a bu'n rhaid iddi
symud i'r cartref. Pan oedd Jack
yn symud ychydig bethau Meri
disgynnodd dyddiadur allan o'i
bag. \7 nddo darganfyddodd rif
ffon, ffoniodd y rhif a darganfod
mai Tomos Ifans oedd
perchennog )' ffon. Esboniodd
Jack y sefyllfa, wedyn
disgynnodd }' geiniog. Tomos
Ifans oedd gWr Meri. Teimlodd
Tomos ryddhad. Roedd wedi
darganfod ei wraig, drwy
gyfrwng y ffon.

Cafodd y ddau weld ei gilydd
eto, dyna oedd eu diwrnod
hapusaf. Er fod Meri'n gorfod
rnynd i'r cartref roedd y ddau
wcdi cwrdd unwaith eto. Roedd
)'r atgofion a oedd yn dod i'w
meddwl wrth weld a chlywed y
ffon yn y plasdy'n glir rwan,
roedd yn cofio'r siop a'r ffon, a
Tomos.

Er fod y ffon wedi rhwygo
bywyd Meri a phriodas Tomos a
hi, roedd hefyd wedi dod a'r
ddau yn 01 at el gilydd.
o hyn allan,

zwerthfawrogodd Tomos y ffon
yn fwy nac erioed.

'Dio1ch byth am y ffon!'

FFENESTAI • DRVSAU • CONgERJ=AT~RtS
eVFLENWVA AWDURDODAU LL~OL

Buono\) touluol gyda blynyddoedd 0 brofiad
~fon/wGh - 'd/Q'n CQ~tICdim i gael prJs

I-I~NV~GOl GLANMOt!LYN
LLANRUG LL:J~ ZflG

(0128S} 878618 (dydd)
(01248) S70081 (I'\n~)

FFENESTRI
CELTIC WINDOWS

Harddwch eieh eartrof gytta

• Gwyliau cerbyd Prydeinig a Chyfandirol.
• Rhaglen Triniau Dyddiol.
• Cerbydau moethus ar gael or 9yfer lIogi prelfat,
• Cerbyd 7 ac 14 sedd ar 9ael ar ~ .......,
9yFer teithwyr maes awyr ac
ar gyfer logi preifat.

• Adran teithiau 9r-wP- yr holl
drefniadau wedj'u gwneud:
archebiadau gwesty a lIong, teithiau,
archebiadau theatr a dlgwyddiadau.

Y Sgvvar, Llanrug, Caernarton, Gwynodd LL65 4AA
r:~An.01~O~S'~1,& I=facu 01~9~-~711?G !;.bost~ Info(@3rvonla.~oilK

Gwttfan www.nrvof1jo.co uk

Aerh rnisoedd heibio a
pharhaodd Meri i weithio yn y
plasd)' ond ar hyu yr anl~er
gwaethygodd ei chyflwr. Roedd
y £fon yn ei cl1ynddeiriosi yn
waeth nag enoed) ac roedd yr
atgofion a oedd yn trio dod i'w
mcddwl )'1) ej gyrru'n wirion.

Roedd y ffon yn symbol 0

ry\uherh, neu rywun. neu f)'1lJle.
Roedd enw rhywun ar Oaen ei
th!lfod, '10m et!lll!lt n2U Tomi.
Hefyd roedd llUlliau 0 siop gyda
ffon nC'wydd !l1' y cotvnter yn
rOallJIU i'\\' mcddwl. l\ucull )
ffon yn LriQ "l h"~S9ff~ o'r
ddyncs oedd hi e1'~tt\lwm.

fcnLlcrfYIIWYU) 1:11 lldccbrau'r
chwechcd m~s yn y ~]~~d.y,y
btld~di'rl \vcll s,rmud Mcri i
oaT~rc:C Llan C"vrn. U.oedd
Mej~rr Jack \lJedi cti~lu O~20i y
\)YJliud 0 11)"ID",J ~1iOnY)rrl 1'r
~!\f'fI~fl1!'chrynllyl1 ontl n!ltvr
ro~lllllli'll futcr 0 ruid, Rv~\lQei
gw~ith Vft !trlltll !lC roedl1 hi reI
PCfDOD )"ll myn\l rll ~n9~dq~h
iJ .... , thr1t1, tt'~jthi!\tl f'l\Pl1d~rncolli
ci LI1YIJJl:J ilC ofnai Mciotr Jd\ih
~dd~ dro~)t" be-rysl\l~. Torrodd
JaCK y nc\vvLlLlioJl idc1i un burc,

lJ)"vi'n om: y bydd yn rha;d ~
enl ~gel elch ~yrIILlcl j l!;tfrfcf
Ll~nG'\rvyn}' mcd.dn~yo sens~tit.

* * *

Yn y cyfarnser, ym mhentref
Cwm -Coed roedd Tornos Ifans
yo mynd o'i go. Roedd yo difaru
taflu ei wraig allan heb ddim
rhybudd fel Y gwnaeth o. Roedd
trigolion y pentref yn ei gasau.
Ni fu'r siop criocd mor wag a
thawel, roedd Tomos Ifans yn
ddyn unig a rhrist. Rocdd wedi
troi ei gefn ar ei wraig (heb
reswm dignnol, yn 61 Marged
Thomas, Cae Uchaf) ac roedd
puwb wedi troi ell cefnau arno fo.
Ond erbyn y pedwerydd m is ers
i Mt:ri ddiflannu roedd
gwylltineb y pentref yn lleihau
a'r holi a'r consyrn yn cynyddu.
Roedd testun siarad y pentrcf
wedi newid 0 fod yn 'y ffon' i
'Tomos Ifans. y gWr gwaethaf' i
'Ble mae Meri?', (Sut mae hi?'
Ydach Cl1i \vedi clywcd ganlldl?'

* * *

apwyntiad a cafodd Meri fynd i
weld y doctor )' bore canlynol.

'Sut ydach chi'n cadw?'
gofynnodd y doctor yn ei lais
cyfeillgar, meddal.

'WeI, iawn diolch,' arebodd
Meri, ond rnethu deall pam y
dywedodd beth mor wirion. Nid
oedd yn iawn 0 bell ffordd, roedd
yn meth u deall pam na chofiai
ddim o'r gorffennol.

Gorffennodd yr apwyntiad
gyda rneddyliau dryslyd. Toedd
Meri ddim 'di deall pwynt yr
ymweliad 0 gwbwl, ond roedd }'
doctor wedi dysgu rhywbeth
newydd amdani. Credai fod ei
chyflwr yn gwaethygu.
Cysyiltodd a lvieistr Jack ac
awgrymu y buasai'n well iddynt
symud Meri i gartref Llan
Gwyn, cartref yn y pen tref
cyfagos a oedd yn edrych ar 61
pobl fel hi, pobl a oedd wedi colli
eu meddyliau.

Dcffrodd eto ymhcn rhyw
dcirawr roedd yn teimlo'n
lla\ver S\vell ond 0 hyd yn metbu
a deall lIe ~Tf oedd hi, na pwy
oedd hi,

Roedd gUlr y pIasdy \Vedl
uarsanfod Mcri ar ochr )'
mynydd y noson cynt ac wedi
galw am ddoctor. D)"-vedodd y
UOClor ci fod yn ofni rod Meri
\vedi cael 't1t,ztzesia'. Roedd ei
amcan yn gywir. Roedd wedi
~olli ei mcddwl yn 11wyr, yn
cofio dim.

Ru'n rh~id iMeri~o~ yn y
olasdv am fi~oedd~ g\ycithiodd i
Mc~stl' J:lck a M~~stres Lilian fel
morwyn. Roedd. y ddau yo

d' "M .)Dare 10 lUwn. UC yl."1 tr,n crl n

dag 19Wn 1 feddwl mlli Clieirllryn
L1J·[cddwlocdd hi.

t)cchrcuoJd Mer~~m~artrehl

vn y Dl!l~ay.and TorulI un Derll
yD <;1phocn!. Itocdd y tcclrn a
l\~l1l1 yn y CYIl[2dd vn el nlloeni
UV)'11~111Q'SVffi\9 ry"yb~~b.. Bob
tr(\ y ~~t'I~it'l\~l1l1 !It{,loflon 0
ly~vun lIeu rywbctll yn m;iulliu
~}w.....eddwl7 Mrn.nn11r pE.'th htvn
ri ph()rrli.

Wrth ~)rm~soe-dd fynd yn eu
Dlacllllu ~v,rllL.iutlLl Ml,ri [W)'
fwy wrth olywcd r fI~n. (~ollodd
~I lnvm~r Yll AOllacn. KoeUd llvnra • .1ccl~rau d....,.,.c\.,J",.. c! "'''''"rdd
vn y nlg~dy !lC r0211c.t v mei~Ir vn
ilyl)yi or h)111 Cufod\l ..ir Syd,,'r
doctor n ~(lfvt'lt'l~l{dhWfU'lltl O~V
cui ci hlrclu, TrwfnwyQ

II

* * *

Deffrodd Meri 0 drwmgwsg pell.
Pwy oedd hi? Lie oedd hi? Beth
oedd 'di digwydd? Roedd mewn
gwely cynnes cyfforddus mewn
'stafell ddicithr.

'Sur ydach chi'n teimlo rwan,
fy ngeneth i?' meddai rhyw lais
pell 0 rywle.

CO... gwell diolch,' clywodd
Meri ei hun yn dweud.
Dechreuodd y Ilais eto,

'0 mae'n dda gen i glywed.
Dwi'n credu y bu i chi ddisgyn
draw ar y llethrau acw liw nos
neithiwr, Fi ydi Doctor Puw, dwi
wedi bod yn cadw llygad arnach
chi ers neithiwr, Dywedwch,
'mechan i, oes ganddoch chi
unrhyw syniad ole yr ydych?'

Meddyliodd Meri'n hir am y
cwestiwn. Roedd yn rbaid iddi
gyfaddef roedd y lle yn hollol
ddieithr, ac yo waeth na hynny
nid oedd hyd yn oed yn cofio ei
henw, na P\vy oedd hi.

'Nac oes, dim syniad,'
atebodd yn ddisraw,

'Roeddwn wedi ofni,'
meddai'r doctor yo wybodol.

Aeth allan o'r 'staten gan
gau'r drws yn ddistaw,
Rhoddodd Mtn ci phen yn 61 i
lawr ar y goebnydd ac yn syth
bin disgynnodd yn 61 i gwsg.
Ond dim fel y trwmgwsg braf a
oedd hi newydd ddeffro ohono
ond i gwsg anesmwyth, yn llawn
Irun llefau

Roedd yn rhedeg j lawr rhyw
tynydn. Roedd yn gallu gweld y
pentref islaw ond yn methu ei
gyrraedd.

1r 1r 1r
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TICEDI LOTEftl Aft WERTH YMA!

Petrol • Disci • Nwy Calor • alo
cylcngronau • pgpurau NQwydd

C;lrdiau P9nblwydd • WyiJU
Nwyddau Gro:ler • Melysion

GORSAF BETROL
'C~BE

DEINIOLEN
F!fgni (012GG)"'1G21

AI' ~aftr7 a.m. - 9 p.m. bob diwrnod

· PECYNNAU GWYLIAU YM MHRYDAI ,EWROP AC
YMHELLACH.

· TEITHIAU I GYNGHERDDAU A THEATRAU.
· TREFNU PECYNNAU GWYLIAU I GRWPIAU A

MUDIADAU AM BRLSlAU RHESYMOL.
• BWSlAU MODERN A MOETHUS
· GWESTAI 0 SAFON
· CWMNI TEUlUOL
· MANl\IAlJ COOl YN CYNNWYS: LLANBERIS, CWM Y

GLO A lLA"'lRlJG.

Am fwy 0 fanyllon am ein teithiau, Honlwch
eln swyddfa ar y Maes yn Nghaernarfon ar 01286 672333

~

• ".0... ~

WYLIAU SEREN ARIAN
-

~).
~ Ffoniwch Lloyd ar
l:~L01286 830 805
~ ••- (Z7~y~y

Gwaith bach neu fawr
Gwaith da bob amser

Gosodwr TeiIs
Arbenigwr mewn waliau a lIoriau

unawd gan Robert John Williams.
Gwerthfawrogwyd yn fawr
gyfraniad Rhian ac Anna George
mewn datganiadau lIafar ac
offerynnol. Diolchwyd ar y terfyn
gan y lIywydd i Dilys Morris a Mair
Wyn Davies am addurno'r Festri
ac i Lowri Prys Williams am
baratot ac arqrattu'r rhaglenni.
Cafwyd cyfle i gymdelthasu ar y
diwedd uwch IIuniaeth tymhorol
wedi ei baratoi gan Eirianwen
Evans, Elen George, Ifanwy
Jones a Lowri Prys Williams.
Anfonwyd cofion at yr 011 o'r
aelodau gan ddymuno i bawb
fendithion yr wyl.
OEDFEUON CHWEFROR
6 Parch Dafydd Hughes,

Caernarfon am 5.30
13 Parch Gwenda Richards,

Caernarfon am 5.30
20 Mr Richard Lloyd Jones,

Bethel am 5.30
27 Mr Islwyn Hughes, Llangoed

am 10.00

YR EGLWYS BRESBYTERAIDD
CANU CAROLAU. Trefnodd yr
aelodau noson 0 ganu carolau 0
gwmpas yr ardal nos lau. Rhagfyr
16eg. Ymunodd ffrindiau a phlant
ac mae ein diolch iddynt am eu
cefnogaeth ac am ewyllys da y
pentrefwyr. Casglwyd y swm 0
£122.34. Roedd y casgliad y tro
hwn yn mynd at apeI Cymorth
Cristnogol "Plentyn Bethlehem". .
DIOLCH. Dymuna Dr Raymond a
Mrs Laura Williams ddiolch am
bob caredigrwydd ar achlysur ei
ymddeoJiad.
OEDFA NADOLIG
Fore Sui, Rhagfyr 1ge9 dathlwyd
GWyI y Gem gyda gwasanaeth
wedi ei drefnu gan Iywydd y mis
Jennie Angharad Roberts.
Cymerwyd rhan mewn
darlleniadau ysgrythurol a chyfoes
ynghyd a gweddiau gan Richard
Wyn Evans. John McBryde,
Norman a Lowri Williams, Gwyn
Hefin ac Ifanwy Jones. Dafydd
G.Ellis ac Emyr Williams. Cafwyd

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

I......

~)"f'LIX.=:y=..; -....... - ... .•

Owcuaonooth Trylwy.
uan v bobl IIlKJr. , -'IYNOL

QYYaoanae,h Pvr;vnvl Cyf"lilsar IOHWI
V O'Waoanaotf.. T~hl'\oo~1G6l'AU
ronCaR. CVSt311

QYYoOGnooth rrif g~elinr
~Glly.pA VAl'bynno9 ydyeh

CMWI vn 81 vrru.
o fWdl i 'OOlQYQ

Am groeso cartrefol Cymreig bob amser Ancuryn Jones a'r staff

LLANBERIS Ffon: 870277
arn

G~esty

• Gwerthwyr Glo ac
• Olew Gwres Canolog j'ch
cadw'n gynnes ac yn glyd!

Bwthyn Gadlys
LLANBERIS

FFon: 870444

• •A'l FEIBION

Cyrhaeddwch mewn steil - mewn cerbyd RoI's Royce
ar gyfer priodasau, pen-blwyddi ac

achlysuron arbennig eraill

1 '-- "

Dylan Griffith
TREFNWRANGLADDAU ANNIBYNNOL a LLEOL

TROS-V-WAEN, PENISARWAUN
Vn gwasanaethu'r holl ardal yr ECO ac
ymhellach i ffwrdd

Gwasanaeth teimladwy,
urddasol a phersonol.
24 awr y dydd
Ffoniwch: Dylan (Llys}ar87183

Symudol: 0777812739
HEFYD====================~,..:::::======~CERBYDAO CLASOROL YR WYDDfA



I drin a thrwsio
pob math 0

nsmannau gwn"iQ
MENAI SEWING

MACHINE CENTRE
21 5tryd Fawr

PORTHAETHWY
FfQni (01249) 714043

nGU Caernarfon
rron. (01286) 674520
Edau, Nodwyddau
ac atl mewn stoc

-

• Bggggdl Pl9nnlgion.
Blodau Ffre5 a Sile

• b~nlon blod~1.I 7 dlwrnOQ
yr wvtnnos drwy r fro

• Gwaganagtn rucatcnnau
6iaradlTafk;ng Pagai}
0900600QOO

• ~ofyd,~~mp~rlf} Ly~I~U
a FrrwyLnau Ffre5

(ALWYN AND SARAH JON~~)

~f6rt870S0§

Blodau

Fframia Gwasanaeth Fframio Lluniau
Arbenigwyr ar fframio g\vaith edau a nodwydd

,..----
Nifer helaeth 0 luniau ar werth • Dewis eang yo cynnwys:

IVOR STUBLEY • KEITH ANDREW
KEITH BOWEN • ROB PIERCY~--~-- -------------~

PARe PADARN, LLANBERIS (870922)
(Ar gau dydd SuJ a dydd Llun yn ystod y gaeaf)

Ffnn: 01248 601257

Ffnn (nos):

01248600477 a 601011

Ffacs: 01248 601982

Prif swyddfa
Penrala, Tregarth, Gwynedd

Whiteheadcyf.

Contractwyr Trydan
Eisteddfod yr'lirdd
a'r Genedlaethol

•NICEIC

Goleuadau
Argyfwngac

offer Larwm Tan

Cwasanaeth i
Gymru Gyfan

Aelod 0

Contractwyr
Trydan

ones

•CJ Stori Gwac!o Ychydig ddyddiau cyn y Nadolig fe drefnodd Clwb Pel-droed
2 Llanberis ras hwyaid plastig ar un 0 afonydd yr ardal. Gofynnodd
W un o'r trefnyddion iwr o'r pen tra a fyddai'n fodion prynu 'chwadan'.
c( Ei ateb oedd, 'Disgwyl imi gael ffonio adra rhag ofn fod mam wedi
~ prynu twrci!' Gall Draneog sicrhau trigolion Llanberis na fydd T
C Roberts yn agor siop fwtsiar yn y pcntra yn ystod y flwyddyn hon!

TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU

:.

Ffon: (01286) 870202

••

11

Ymg~idd rron wgdi Torri!
Ang~n[hal N~wydd!O~f~lIy

" &:"J:"ON IW C 1-1 Ii\'

{0129G) G50~"(? n~\A {Q7?llO} 1111G1? {~ymydQl}

Eifion Hughes (7 diwrnod)
Cwuva.navlh Da «rn [if Cv artltyyoc:;l

LL.YSIAU, FFRWYTHAU, BWYDYDD
AC ANG~[;NION ANI~(;ILIAID ANW~g

GARTH MAELOG
61 Stryd ~awr, Llanboris

Flon: 870840

GWASANAETH GOLCHI A SMWDDIO
FflJn: 870088

Gwasanaeth
Casglu a Danfon

S4 Stryd Fawr
Llanberis

Ailwnio
Sychlanhau- Altro

CONTRACTWYR TRVDANOL ELJDIR
Bob math 0 waith trydanol i'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 LL55 3LG

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

Am Offer TY a Gardd ...

-

. ..
• 1geisio am grant Q) c}. N "C eLL
•i redeg mudiad G W Y H E 0 0

Yn Ct/nog gr .. p au S''' l/oddol a Cllvmu tdol•iwirfoddoli Supporting ve untory and commun ty !lraup~

cysylltwch a Mantell Gwynedd
- yn cefnogi grwpiau gwirfoddol a chymunedol

ymholia..dau@mantellgwyoedd,corn www.mantellgwynedd.com
01286 672626 neu 01341 422575

am help:
•igychwyn prosiect
•igael hyfforddiant

ENS RHIWLASD. P.0
•

Bws 22 sedd ar gael ar gyfer pob
math 0 logi preifat - nosweithiau
allan, partion, tripiau ac ati.
Gwasanaeth personol a thelerau
rhesymol gan (01248) 361044

BWS BACH AR LOG



Yn1gynghorwyrAnannol
Annloynnol LIOol (~efy~lwycl1974)
~f6.,~(01248) 3§§O~~

CDH

Pa un o'r rhain syoo
bwy~ieaf?

VSWIRIO~ICH TV
(i arbed coiled, chi);

VSWIRIO EICH CAR
(i arbed collod ichi ): nQU
VSWIRIO EICH BYWYD
( i arbed coiled i'ch teulu)

0Y5ylllYVCh err i:)od I wold mor rhad
yw cost yswlnant gyda CON
Andre (BetheI/Llanberis)

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

------------------------------------------------------~~~~

YTSWNAMI
Gwelwyd pobl ar eu gorau ers
i'r Tswnarni mawr dare
gwledydd De-ddwyrain Asia
drannoeth y Nadolig. Mae
dewrder pobl yng nghanol )7
fath ddioddefaint yn gwbl
ryfeddol, ac ymroddiad a
phenderfyniad y gweithwyr
dyngarol i helpu'r rhai a
gollodd gymaint wedi ennyn
parch ac edmygedd y byd. A
chwbl arbennig hefyd fu
haelioni pobl a roddodd eu
harian i'r elusennau a fvdd vn. -
cvnorthwvo'r dioddefwvr:•• •

rnewn mis cyfrannodd pobl
Prvdain n\·, na £200 miliwn.. -

Codwyd rniliwn a chwarter 0
bunnocdd )' Sadwrn diwethaf
trwy'r cyngerdd a gynhaliwyd
yn Stadiwm y Mileniwm, a
rhaid llongyfarch y trefnwyr
am Iwyddiant y fenter, a diolch
i bawb a gefnogodd ac a
gyfrannodd. Mac mili ..vn a
chwarter yn arian sylweddol, a
bydd pob ceiniog ohuno yn
\verthfa\vr. Mae mili wn a
chwarter hefyd yn cyfateh i£5 y
pen am bub bywyu a gollwyd
yn y dr)'chincb, sy'n dnngos
mor ddychrynll}rd 0 fawr oedd

y dinistr a achoswyd gan y
Tswnami. Ydy, mae'n anodd
amgyffred maint y drychineb
hon, ond diolch am bob
ymdrech a wnaed i godi arian
ac i drefnu cymorth.

Does ond gobeithio y bydd
llywodraethau'r byd yn ymateb
i'r drychineb trwy fynnu
cydweithio i helpu'r rhai sydd
wedi dioddef a'r rhai sydd
mewn peryg 0 ddioddef eto,
Mae'r elusen Tearfund yn
dadlau bod v trvchinebau- .
naturiol hyn ar gynnydd ac yn
pryderu nad yw'r
llvw odraethau'n sylweddoli-hynny, Mae'n dadlau hefyd nad
ywr Ilywodraethau yn gweld yr
angen i wneud popeth posibl i
leihau effaith y fath
drychinebau trwy alluogi
gwledydd tlawd y byd i'w
hamddiffyn eu hunain.

Yn 01 Tearfund byddai
systernau rhybudd cynnar 0
lifogydd, a llocnesi llifogydd, a
storfeydd bwyd a chymorth
cynlaf ar gyfer argyfwng, yn
gymorth mawr i arbed miloedd
o fywydau pan dery
trychinel"')3u naturiol. WeLli'r
cyfrannu eilhriadol 0 hae!
mae'n bosibl maj'r peth nesaf y
d~'lem fe1 llnigolion ei wneud
yw PW)'SO ar Y LIJ"vodraeth i
g)Td\veithio a llywodraethau
craill y byd i sefydlu ac i
ariannu'r fath bararoadau a
fydd yn arbed by\vydau yn
nhrychinebau'r dyfodol.

Mae pob math 0 bethau'n
cymell pobl i gyfrannu at: i
ddwyn perswad ar
lywodraclhau i \veithr(;du dros
y dioddefus a'r tlawd. I'r
Cristion, y cymhelliad yw'r
awydd i wasanaethu Crist trwy
wasanaethu eraill) gan gofio
geiriau'r Ie:su: 'Yn gymaint ag
ich\vi ei wneud iun o'r lleiaf o'r
rhain, fy mrodyr, i mi y
g\\TOaelhoch:

JOHN PRITCHARD
1$

trychineb y tsunami.
PLAID CYMRU. Nos Fercher, 19
lonawr caetn Gareth Jones, cyn
brifathro Ysgol John Bright,
Llandudno a Uefarydd y Blaid ar
Addysg yn y Cynulliad 0 1999
hyd 2003, atom i siarad am 'Blaid
Cymru Heddiw'.
Cinio GWyI Ddewi sydd nesaf ar y
rhaglen, gyda'r Aelod Seneddol,
Hywel Williams, yn wr gwadd, yn
y Bistro Llanberis, nos Wener. 25
Chwefror.
DIOLCH. Dymuna Dr Raymond a
Mrs Laura Williams ddiolch am
bob caredigrwydd ar achlysur ei
ymddeoliad.
UNDEB Y MAMAU. Cynhaliwyd
gwasanaeth 0 Lithoedd a
Charolau yn yr ysgol gymuned
nos Lun, 6 Ahagfyr. Darllenwyd y
lIithoedd gan yr aelodau.
Chwaraeodd y Parch Deiniol
Morgan y piano ac hefyd
cymerodd ran yn y gwasanaeth.
Ar 61 y gwasanaeth cafwyd paned
a mins pei. Darllenwyd e-bost
wedi ei dderbyn oddi wrth Mrs
Margaret Latham o'r America,
Doedd dim arall iw' drafod.
Rhoddwyd y raffl gan Mrs Joyce
Ransom a Margaret Latham ac
fe'u henillwyd gan Mrs Hilda Orritt
a Mrs Gwen Owen. Terfynwyd
trwy adrodd y Gras
MERCHED Y WAWR. Ar nos
Fawrth, 14 Rhagfyr, aeth aelodau
cangen Llanrug r'r Bistro,
Llanberis i ddath.u'r Nadolig.
Rhoddwyd croeso cynnes i bawb
gan staff y Bistro. ac aeth yr
aelodau i ystafell fv,,'}'ta a oedd
wedi el haddurno'n cnwaethus er
mwyn cyfleu awyrgylch dymhorol.
Mwynhawyd pryd ardderchog 0
fwyd ac roedd y sgwrsio a'r hwyl
yn afieithus.

Estynnwyd gair 0 groeso gan
Eryl, y Llywydd. Diolchodd i
Olwen am drefnu noson arbenruc
iawn a diolchodd i berchnogion y
Bistro. Danny a Nerys, ynghyd
a'u staff am eu cr08SO a'u
cymorth parod. Cydymdeimlwyd
Qg Ann Lloyd ar tarwolaoth 8i
mam yng nghyfraith.
LJon9yfarchwyd Gelhin, mab I
Margaret, ar ei brioda~ a Jane ym
mls Tachwedd.

Cynhellr di~tawrwydd
noddedig gan yr IS-bwyllgor
Anabl yn ~estrl Capol (;ben~2~r
ar 21 lonawr a Dydd yr elvv yn
mynd at CLIC. CynhQlir Noson
6ante3 Dvvynvven ym Mcithrinfa
Trebonn ar 28 lonawr a chynhellr
cwrs Crafft y GoglQdd ym Mhl~s y
Ore, y Baja ar 29 lonawr.
Iomen dymunodd Eryl Nadollg

Llawon a 91wyddyn Newydd Oda
I bavvb, Enlllwyr y gwobrau raffl
OQddAvril. Helen a Bethanne.

!;rbyn y daw'r rhifyn nesaf o'r
Eco o'r wasg bydd ein cyfarfod
lonawr wedi bod pryd y disgwylir
J. Elwyn Hughes atom gyda'i
ddarlith - Bro a 9ywyd Caradog
FrlChard.
AILGYLCHU. Rwy'n slwr erch
bod; gyd Arbyn hyn WQdi ow~ld
hysbyseb ar y teledu yn ein
Gymoll I ~119ylch\.l gwastruff I ee
WQdi sylweaaoll mal LynO:;ey
Thomes 0 ~I Q VSQ(')ILlanrua ydi'r

•

Y FYNWENT. Derbynlwyd rhodd
er cof am Mrs Ceridwen Owen,
Ferndale, 5 Ffordd Glanffynnon.
PWYLLGOR LLANRUG
EISTEDDFOD GENEDLAETHOL
ERYRI A'R CYFFINIAU. Bydd
aelodau o'r Pwyllgor yn mynd 0
dy i dy yn yr ardal yn casglu
rhoddion at yr Elstddfod. Fe fydd
hyn yn rho: cyfle i bawb sydd yn
dymuno cyfrannu, yn enwedig os
nad oes modd iddynt ymuno
mewn gweithgareddau. Byddwn
yn ddrolchqar iawn o'ch
cefnogaeth.
Mae'r CD wedi gwerthu'n dda, os
am gopi, mae gan y swyddogion
rai ac yn y siopau Ileolo Yn
anffodus, rnae'r Noson 'Burns'
wedi ei chanslo.
PEN-BLWYDDI ARBENNIG.
Llongyfarchiadau mawr a phob
dymuniad da i Mrs Amy Smith,
Rhes Ahyddailt a Mrs Bet Jones,
Lyndale, y ddwy wedi dathtu eu
pen-blwydd yn 90 oed yn
ddiweddar iawn.
PROFEDIGAETHAU. Bu farw
Evan (Ianto) Roberts, 7 Afon
Rhos, ar 13 lonawr, yn dilyn
misoedd lawer 0 driniaethau yn
ysbytai Lerpwl a Gwynedd.
Cydymdeimlwn yn ddiffuant a
Margaret ag Ellen, el frodyr a'i
chwiorydd. ei fam yng nghyfraith
a'r teulu 011.

Trist iawn yw cofnodi
marwolaeth ddisymwth Mark
mab annwyl Gordon ac Ann
Davies, Sycharth, Bryn Moelyn.
yn 26 oed, a brawd cariadus
Ellen ac Allan

Daeth y newyddion am
farwolaeth Owena Parry. Tan y
Coed, yn fraw I bawb Roedd
wedi bod yn sal am gyfnod byr yn
unig Bydd coiled enfawr i'w gWr.
John, y plant, Bethan, Wyn,
Anwen. Aled a Rheon a nain
gariadus i Efa. Roedd Owena yn
berson unigryw. yn diddori yn
nhirn pel-droed Llanrug. y tim
dartiau ae yn gofno901 a pharod
ei chymwynas i welthgareddau'r
pentrot bob amser. Bu'n weiih9sr
am flynyddoedd ar bwyllgor
Garnlral y pentref ac yna yn trefnu
ClnlO Nadolrg I'r pensiynwyr.

Cydymdeimlwn yn ddiffuant a'r
teuluoedd yma yn eu
prof~di9aath.Qu annisgwyL
CAPEL Y RHOS, Yn y
gwa~anaQth tor SuI. 5 Rhagfyr,
den arwoiniad y Gwo,nidog, y
ParCtl Darydd Hughe~, fe
dderbyniwyd chwech 0 bob I itanc
yn aelodElu ynS Nshapol y ~hos
GweJnyddwyd y Cymun a
rhoddwyd ~rCQ~o'r Qglwys I'r
ohvvech, set Tracey Elizabeth
Evans, EHlon GriffithS, Jonathan
DaniGI Jona~ Tcmc~ Wyn JonQs.
QQr{;;th Alun Owen a Gwenllian
Angharad Williams.

Am naw o'r gloch ar fore dydd
Nadolig cynhaliwyd gwasanaeth
'Ar1JIleg Nadolig' yn rhoi cyfle i'r
plant ddod i ddangos a dlOlctl am
QU anrheoion Nadolio. A chatwyd
9w,,~~naeth arbonnis fore ~ul,
1G lonawr, I sofiO am y
OIOdderWvr 0 ganlynlad i"r
ddaoargryn yn A~I~. Dyd9'r
oaogllau )'11 myn~ ~'01~3al 3.F~1

~ryl Qobftrt~,J 8ryn MOQlyn. JitOn: (01265) 675J64

eneth sydd yn eln darbwyllo i o'r tric hud yna?
ailgylchu. Llongyfarchiadau. Dymunwn bob
DIOLCH. Dymuna Mrs Amy hapusrwydd i Miss Llinos
Smith, Llechwodd, Tai Rhythallt, Williams ar 8i ovwsoorao ag
ddiolch rw tnsutu. cymdoglon a Einion Evans 0 bentref Trefor.
ffrindiau pell ac agos am y Llongyfarchiadau I chi eich dau
carernqrwyoo tuag an yn ystod Yr Urdd. Am yr ail flwyddyn yn
mis Ahagfyr yn dilyn dathlu ei olynol daeth tim pet-droed pump-
pnen-mwvoo. Diolch hefyd i bob-ochr genethod yr ysgol yn
aelodau Capel y Rhos am fuddugol yn Nhwrnament Pel-
gyflwyniad arbennig. droed Genethod Rhanbarth Eryri
YR YSGOL GYNRADD. Yn ystod yr Urdd. Llongyfarchiadau ichi
wythnos olaf y tymor diwethaf genod a phob hwyl yn y
aeth disgyblion yr Adran lau, cystadlaethau cenedlaethol yn
gyda'u hathrawon, i ganu carolau Aberystwyth ym mls Mai.
y tu allan i archfarchnad Bydd Eisteddfodau Cylch yr
Mornsons yng Nghaernarfon. Urdd yn cael eu cynnal yn ystod
Trwy garedigrwydd y siopwyr mis Chwefror. Dymunwn yn dda i
anfonwyd tri chan punt i Apel Ty bob un fydd yn cystadlu.
Gobaith. Diolch yn fawr i bawb. Profedigaeth. Cydymdeimlwn yn

Cyn gwyliau'r Nadollg daeth y ddwys a Mr Wyn Griffith a'r teulu
consunwr. Howard Hughes, i'r yn eu profedigaeth 0 golli tad Mr
ysgol 1ddangos tric neu ddau l'r Griffith, y Parchedig Brian Griffith.
plant. Er iddyn nhw wylio pob DIOLCH. Dymuna Dr Raymond a
symudiad yn ofalus, fe'u Mrs Laura Williams ddrolch am
gadawyd mewn penbleth fawr! bob caredigrwydd ar achlysur ei
Sut ar wyneb y ddaear y gwnaeth ymddeoliad.- --------Iii

-LLANRUG



Hawlio tir ychwanegol° fewn tair blynedd (1806)
roedd Deddf Cau Tiroedd
Comin Llanrug a Llanbeblig yn
cael ei cbyflwyno i'r senedd. Yr
oedd gan bob iirfeddiannwr yr
hawl iwneud cais am gyfran o'r
comin, ac yr oedd y broses 0
fesur y tir, penderfynu ar
hawliau gwahanol unigolion a
gwarchod hawl y plwyfolion i
rhyw gymaint 0 fawnogydd a
thiroedd cyffredin yn cymryd
cryn amser, Aeth bron i
bymtheng mlynedd heibio cyn
cadarnhau cyfran pawb a thalu'r
holl gostau.

Oherwydd fod rheirhor
Llanberis wedi prynu rir ar
gyfer cynnal bywoliaeth y plwyf,
fe'i cyfrifid yn 61 y ddeddf yn
dirfeddiannwr, ac felly a ha\vl i
gyfran 0 dir comin Llanrug.
Erbyn hynny, wrth gwrs, roedd
v ddau blwyf dan reolaerh un
J •

rheithor. Dyddiad y dyfarniad
oedd 23ain 0 Fai 1820, ac
ychwanegwyd tiroedd yn ardal
Pwll Moelyn tuag at eiddo
rheilhoriaeth Llanberis (g"'eler
map). Roedd _y tir hwn yn
cynnwys y cae anferth sy'n cael
ei alw yn Pare Beili, neu a rhoi
iddo ei enw cywir, Parc Bailey
Car 01 rheithor Llanrug ar amser
y cau tiroedd comin, )' Parch
Peter Bailey Williams.
Oherwydd i drigolion Llanrug
ar y pryd roedd yn ymddangos
mai ei eiddo ef oedd y 'parc'.)
Tiroedd eraill yn iT cyffiniau a
ha\vli\vyd }'I' un pryd oedd safle
hen ysgol Glanmoelyn a'r iard
10 [u Ctfn iddi, un ncu ddau 0
saeau rhwng Grocc;lon
Glanmoclyn a [fc.:rmc.ly I_'en }I
GrcuorJ a chac arall rhwn8 y Ta:
Hermon presennol ::1 Thwll y
Cl~w4~ti\Ty \;>.iff9r~~,
o ~ru1lvJti~di'r IJeddtatl Catl-

rocdd gan reitlloriac(ll
Ll~nberis gryn dipyn 0 dir ym

£1-10-0
£5

£30

£4
£6-8-0

£7

£6
£3

•a sgriws
Bil am 'hinges'
Torri cerrig ar gyfer
sirnneiau a'r ffenestri
Gwydrwr
Tynnu'r hen dy i lawr a
Lhyllu allan y selar
Palmanru'r 'passage'
a'r ddwy selar
Llifio'r holl waith coed
Gwaith saer coed

ddeunyddiau oedd eu hangen y
pryd hynny iadeiladu ty. Mae'r
manylion ar gael fel a ganlyn:
Coed ar gyfer y to) lloriau,
chwech 0 ffenestri a
saith drws £45
Gwaith saer maen £25
Plastrwr a thowr £30
Brics £7
Llechi £8
Caleb £10
Certio'r llechi, cerrig a chalch £6
Bil am hoelion, cloau

dros baned. Bydd y cyfarfod nesaf
yn Festri Cysegr. a hynny ar
brynhawn Mawrth, 1 Chwefror, yng
nghwmni Collwyn Williams, Bethel.
MEACHED Y WAWR. Cynhaliwyd
cyfarfod cynta'r flwyddyn, nos
Fercher, 12 lonawr yn Ysgol
Gynradd Bethel. Croesawyd pawb
i'r cyfarfod gan y lIywydd, Ahlan
Hughes.

Llongyfarchwyd Lois. merch
Margaret Druce ar ei dywedd"iad yn
ddiweddar. Atgoffwyd yr aelodau am
raftl fawr Rhanbarth Arfon ar gyfer
codi arian i Eisteddfod Eryri a'r
Cylch. Dylid mynd a'r anan cyn
gynted ag y bo modd i Malr Read.
Hysbswyd yr aelodau 0 fwriad yr
ysgol gynradd i gynnal brecwast
fore Gwener, 14 lonawr, ac y bydd
yr anan a gesglir yn mynd tuag at y
drychineb yn ASia. Hysbyswyd yr
aelodau hefyd fad ymryson Talwrn y
Beirdd yn yr ysgol gynradd yn
Llanrug nos Fawrth, 25 lonawr, am
7.15. Bydd tim Llanrug yn erbyn tim
Caernarfon ac mae mynediad am
ddlrn.

Y gwr gwadd oedd Geraint
Lovgreen a diddanodd yr aelodau
drwy gyfrwng caneuon a cherddi yr
oedd wedl eu cyfansoddi Cafwyd
noson hynod 0 ddifyr a hwyltog yn al
9wmni a diolchwyd iddo ar ran y
gangen gan Elizabeth Evans.
Enillydd y raffl oedd Sian Davies.
NEUADD GOFFA 6ETHEL.
Enillwyr Clwb 200 Ilydror 2004
oodd: £50. (21) Janet Owen, 12
Stad Eryn; £25: (142) Eryl Roberts,
Bryn Rhedyn; £10 (109) I=reda
Jones, 3 Rhoslan.
Enillwyr Tachwedd oeoo [50: (83)
Gollwyn WilliamS, 4 Tan y Cae; £25:
(43) M, Hentage, 6 Bro Eglwys; £10:
(37) Helen Morns. 29 sro EOlwys.
DIOLCH Dymuna Colin a Sandra,
Pennant, Tan y Ffordd ddiolch I
bawb am y cardiau arian ac
anrhegion a dderbyniwyd ar
achlysur geni mab, Samuel lloyd,
ar 5 Tachwedd 2004.
Dymuna Mark a Sian Emlyn
Roberts ddlolch 0 galon i'w ffrindlau
a chymdoglon am yr anrheglon a
dderbyniwyd ar enedigaeth eu
merch Erin Emlyn Roberts
NEWYDDION O'R YSGOL.
Roedd Neuadd yr ysgol yn twrlwm 0
blant a rhlenl am 8.15 fore Gwener,
14 lonawr, pan agorodd Bistro
Bethel j frecwast

Daeth holl staff yr ysgol a'r gegin
i mewn erbyn 8.00 i baratoi
brecwast amrywiol 0 sudd oren,
bacwn, selsig, tost, Jam, marmaled,
a dewis da 0 rawnfwyd. Bu'r Bistro'n
ago red tan 10.00 o'r gloch gyda
nifer dda o'r pentrefwyr a phlant hYn
Ysgol Brynrefall yn mantelsio ar
gael brecwast allan.

Prynwyd y bwyd gan staff yr
ysgol a diolch i Mr WaveH Roberts,
Llanrug am ei gyfraniad o'r bacwn
a'r selsig I gyd ar gyfer y brecwast.
Aoedd yr arian a gasglwyd i gyd yn
elw tuag at Apel Tsunami. Yn ystod
y bore hefyd daeth plant a newid
man i'r ysgol I orchuddio map o'r
byd

I;r~yn hyn mQc'r Q~~gllao0106
[1000 lUdg til yr ApQI.

Dioloh yn fawr i hawb ~m fod mor
hacl yn ocfnogrr Apel dellwng Yfna,
DIOLCH. Ovmuna Mrs Si~nJnnQ~
ddlolch yn lawr lawn am y card:au
err cydYlllddtlflllc1lJ Cl dderDvnlodd Cefnogwch ein
yl'\ rl,lvn AI t'lhrofedioaGth ddiwQddar
o fjolli ei mam. I L----- Hysbys@bwyr

Y o y rhifyo diwethaf o'r
'Eeo' soniais fel y

defnyddiodd y Parch Evan
Owen, Rheithor Llanberis,
gronfa ariannol y 'Queen
Anne's Bounty' i brynu
tiroedd ym mhlwyf Llanrug
er mwyn helpu i gynnal
bywoliaeth Llanberis. Nid
tiroedd yn unig a brynwyd
gan y Parch Evan Owen,
oherwydd mewn dalen 0
lawysgrif ar gadw yo yr
Archifdy yog Nghaemarfon,
mae cadamhad o'r ffaith iddo
hefyd ddefnyddio arian y
'Queen Anne's Bounty' i
brynu rheithordy iLanberis -
a hyony yn Llanrug!

Bu'r Parch Evan Owen yn
Rheithor Llanberis am 63 0
flynyddoedd, a bu farw yn
Nolgellau, ei dref enedigol, yn
96 oed yn y flwyddyn 1789,
Roedd wedi bod vn ddaJl am v- _

blynyddoedd olaf o'i oes .•Mae'n
bosibl mai )'n Ilaw·)·sgrif )'
Parch Peter Bailey William~ y
maer ddaien sy'n nodi i'r
Parch Evan Owen 'completed the
purchase of T..v yn y Coed in this
parislz for tile Rectory of Llanbens
unih. £200 Queen Altlle's Bounty
j}[oney, He resided several years at
'1Y yn _vCoed. ' Mae Ty'n y Coed,
wrth gwrs, wcdi ci leoli yn agos
at eglwys y plwyf yn Llanrug,
ac yn amlwg, roedd rhai o'r
caeau 0 amgylch y ty \vcdi eu
prynu i'r un pwrpas.

Dilynwyd y Parch Evan
O\ven yn rheithor Llanberis
gan y Parch Da\'id Ellis, sy'n
fwy adnab}'ddus fel Dafydd
Ellis, Person CriLieth. Roedd
yn ga~gl\vr lla\\t~'sgrifau, Y
Parch John EllIS oedd y
rheithor nesaf, ac yr oedd yn
dal bywoliaeth y ddau blwyf.
Erbyn i'r Parch Peter Bailey
Williams ddod yn rheithor ar y
ddau blwyf, roedd y rheithordy

• •mewn angen atgY\VelrlO.
Unwaith yn rhagor,
gwnaethpwyd cais i
Lywodraethwyr y 'Queen
Anne's Bounty' am gymorth
tuag at y goS! 0 adne\ryddu,
neu'n hYLIach ail-adeiladu
rheithordy Ty'n y Coed.
Derbj'niwyd £200. Yr
amcang}rfrif am y gwaith oedd
£193-18-0, a rhywun o'r enw
John Jones oedd yn gyfrifol am
y ~wi\i'h, DyuQi~d yr
!lm~ru1~yfrif yw 15fed () ~ed1
1503. Mac'n ddiddorol gwcld y
prisiau am. y gwahanol

Tir Llanrug a
Bywoliaeth Llanberis

10

CYMDEITHAS LENYDDOL. Brat
oedd gweld nifer dda 0 aelodau
wedl trot allan i gytartod cyntaf y
flwyddyn yn Festri Bethel (A).
Dafydd Iwan oedd y gwr gwadd, ac
ar 01 y croeso arferol gan Jenkin
Griffiths, catwyd sgwrs ddifyr lawn
ganddo yn delio a'r Garr a'r Gan.
Cyflwynodd niter 0 ganeuon, gan roi
cefndir eu cyfansoddi. Diolchwyd
iddo gan Richard Lloyd Jones. Yng
nghyfarfod mis Chwefror, Geraint
Percy Jones, Bangor fydd y
siaradwr.
DIOLCH Dymuna Dr Raymond a
Mrs Laura Wilhams ddiolch am bob
caredrqrwydd ar achlysur ei
yrnddeoliad.
CAPEL Y CYSEGR. Cafwyd nifer 0
welthgareddau yn arwain i fyny at y
Nadohg Y Sui cynt cymerwyd rhan
gan tua hanner cant °blant yr Ysgol
Sui mewn cytlwyruad arbennig 0
Stori'r Geni. Cychwynnwyd y
cyflwynlad gyda'r holl blant yn canu
'Dyma Stori' ac yna bu i bob
dosbarth yn eu tro gyflwyno
rhannau o'r storl, mewn
darlleniadau o'r Beibl, barddoniaeth
a chan, Gorymdeithiodd y plant
"eiat 0 amgylch y Capel yn
protroadu prif gymeriadau'r ston, sef
.Josoff, Mair, Angylion, Bugeiliaid a
Doothion, Aoedd eyfle hefyd l'r
gynulleldfa ymuno mewn nifer 0
garolau yn ystod y cynwyruao, a
diweddwyd gyda'r plant yn llenwt'r
SOt FtotYVrtl cnanu Ceioyvc:ao~yd',

Yn y prynhawn mwynhawyd te
parti blasus wedi ei baratoi gan yr
Athrawon i holl blant yr Ysgol Sui, a
braf oadd cael ymweliad san Sion
Corn, C1 pnon pienryn yn caei anrneq
ganddo.

Aoedd y Capel yn gyfforddus
lawn iWasanaQth Cymun y Nadollg
i'r holl bentref, 0 dan arweiniad y
Gweinidog, y Parch Dafydd
Hughes, gydag aelodau Capell'r
erdal yn cymryd rhan. Yn dilyn gair
o groeso i'r gwasanaeth gan y
Gwelnidog, Carys Williams. yn
cynrychioll Capel Saron lediodd y
garol gyntaf, ac yna cafwyd
darlleniad 0 ddwy gerdd. set
'Nadollg, Pwy a Wyr?' gan Ryan
Davies a 'Gwalth y Nadolig' gan
Merend Hopwood, y naill gan Anita
Owen a'r lIall gan Fflon Owen, y
ddwy 0 Gapel y Cysegr. Lediodd
Dafydd Emrys garol arall a chatwyd
gair 0 weddi gan Goronwy Jones, y
ddau 0 Gapel y Cysegr. Ar ran
Capel Bethel darllenodd leuan
Williams adnodau 0 Efengyl
Mathew, a lediodd Euron Hughes 0
Gapel Seion y garol olaf. Fel
arweiniad at fwrdd y Cymun
chwaraeodd Glenys Griffiths, yr
organydd, Goral allan 0 Oratorio'r
Nadolig gan J_S. Bach, ac yna
rhannwyd yr eltennau gan Geraint
Ehs a Glyn Roberts.

Eleni penderfynwyd anfon
casgliad Gwasanaeth y Plant, set
cyfanswm 0 £115, tuag at Apel
Cymorth Cristnogol 'Plentyn
Bethlehem'.
CLWB BRO BETHEL Cyfarfu'r
aQlodQu ; QY~::lrlodcyntrrl y llwyddyn
nvVYYuu yn FOvln Corllol gyda
Goronwy JonQQ yn IIYWVddu Y awr
Qwndd oedd ~wyndat W:lIlamsl So

Cllt1rvvyd gClnddo sgwrs lIawn
owvhnr1~Qth 9r GvmdQithg~ I-I!ln~~
"ouluoodd ~wynliJdc;l, RQodd yvodi
lJod a nlf@r 0 aaOOT@nnau syaa yn
caQI QU oyhooddi Qan y Qymdl"l:fh:"1!'!
a chufwyd cyflQ i bQri yn ~'01 my~~

BETHEL
_

Geraint Elis, Cilgeran. Ff6n: (01248) 670726
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LIe dyfrio cyhoeddus
__ Pwll Moelyn

Map yn dangos y tiroedd a
)'ch\vanegwyd at eiddo
b)'\\'oliaeth Llanberis 0
ganlyniad i Gau Tiroedd Comin
Llanrug.

Ond Iel rocdd hi'n rnyncd yn hwyrach
Roedd dynion yn groesach ell gracn;
Mi glywais rhyw ffwLyn y Pendist
Yn ymladd a Guto'r Sacr macn,
Y ddau wedi torri'r Tee Total,
Yo cwlIio a rafio'n bur hyll;
Fe gipiwyd y rhcini i'r Rheinws
Am eu bod hwy yn dangos eu dull.

Roedd !linell 0 gytgan yn cael ei
ehynnwys rhwng bob pennill,
sef 'Ni chlywsoch chi rioed
ffasiwn beth.' Ond beth oedd
gweddill y cytgan?

Tybed oes rhywun all
ychwanegu at y penillion neu
roi mwy 0 wybodaeth am rai o'r
cymeriadau a enwir.
Gwylfa Alawydd a
Theuluoedd Seion
Daeth gwybodaeth i law yn
dilyn y cais yn y rhifyn
diwethaf, ond oherwydd diffyg
gofod bydd yn rhaid gohirio tan
y rhifyn nesaf.

Gyda diolcb i bawb a fu
mewn cysylltiad ynglyn a
gwahanol agweddau 0 hanes y
fro. Cofiwch anfon unrhyw gais
neu wybodaeth i Dafydd
Whiteside Thomas, Bron y
Nant, Llanrug, Caernarfon.
(Ffon: 01286 673515).

penillion a gafwyd. Mae cwpled
olaf y pennill nesafhefyd braidd
yn anodd i'w deall)
Ond am y Bont Bridd, mewn lY tafarn,
Pan aeih hi'n liedages i'r nos,
,\ii glywais fod Huweyn y prydydd
A Dafydd Sion Gruffydd yn groes;
Roedd y ddau wedi syrthio mewn ffansi
Cvnddciriog am vr hen Betsi Binc;• •
Am na allent gael neb ar ei siwma
A fedrasi'n well chwaer, 0'[ hen chwinc.

ddisgyblion Ysgol Brynrefail, a
gadawsant hefyd swm 0 arian er
budd Capel Brynrefail.

Cafwyd hefyd wybodaeth
ychwanegol am Frances
Williams, sef mai hi ocdd y
ferch gyntaf i dderbyn Medal
Hopkins, anrhydedd blynyddol
a gyflwynir gan Gyrndeithas
Dewi Sant, Talaith Efrog
Newydd, am gyfraniad arbennig
gan unigolyn ym rnaes
diwyl1iant Cymreig.
Dynion y Ffordd
Yn y rhifyn diwethaf
dangoswyd llun 0 weithwyr ar
Bont Barics, Nantperis. Cafwyd
ymateb gan Gareth Jones,
Llanrug (Cwm y glo gynt) sy'n
dyddio'r llun i gyfnod rhwng
Ionawr a Tachwedd 1961. Roedd
yn gweithio i'r Cyngor Sir am y
cyfnod byr hwn cyn symud
ymlaen i waith arall. Gall enwi
tri arall o'r gweithwyr, sef Keith
Roberts, Llanberis, Gwilyrn
Rhosgadfan a Ted Roberts,
Cwm y gIo. Tybed a ellir
darganfod enwau'r gweddill
sydd yn y IIun?
Marchnad Caemarfon
Derbyniais y penillion canlynol
gan ddarllenydd 0 Gaernarfon.
Mae'n bosibl mai rhan 0 gcrdd
neu faled am ddigwyddiadau ar
ddiwrnod y farchnad yng
Nghaernarfon sydd yrna, a'r
awdur yw Die Dywyll. Gan mai
Caernarfon oedd cyrchfan
trigolion y fro bon, mae'n \verth
C}'Ilnwys y pedwar pennill.
Roedd ~no ral dr\l.g am ladrata
.\icdd fJciriau Rcbccca'r 'Iai Bach;
Fe gollodd ben ',\T 0 Feddgelerl
EI tasged, ei ~iaced a'j sach;
Wrlh \\'rando DiI.. D) \\ yll ) n lanu
SIan Rober[ gadd goIJedd go gas -
Sef d\VY'nei cheiniog\verlh 0 c;nlSln,
G.vnaeth hyn iddi regi'n ddi-ra~.

twrio trwy nifer helaeth 0
ddogfennau cyfreithiol ynglyn a
phryniant, rhernu a
throsglwyddo tir, yn ogystal ag
ewyllysiau, i ddsrgan fod yr holl
hanes. Pan fydd amser yn
caniatau! Ond yn sicr, ni fydd
di1yniant i'r hanes hwn am raj
rnisoedd 0 Ieiaf .
Gwr Frances Williams
Yn ystod rhifynnau diwethaf y
llynedd eafwyd swm go helaerh
o wybodacth am Frances
Williams, y ferch o'r Waunfawr
a ymfudodd i'r America a dod
yn gerddor adnabyddus. Cafwyd
hefyd wybodaeth am ei theulu
yn y fro. Gwnaetbpwyd apel am
wybodaeth ynglyn a'i gwr, Eric
Davies, a ddeuai 0 Gaernarfon,
ac yn ystod y mis diwethaf
daeth galwad ffon gan gyfnitber
iddo 0 Gricieth. Rwy'n
ddiolchgar i Mrs Mair W. Jones
am Yrnanylion canlynol.

Un 0 Gaernarfon oedd Hugh
Davies, tad Eric, ond priododd a
merch 0 Frynrefail, sef Ellen,
(neu Nel) Williams. Roedd
chwaer i Nel wedi priodi Jack
Davies, brawd Hugh, a chap ten
llong. Roedd Ellen yn un 0
chwech 0 blant wedi eu magu yn
Cyprus House, Brynrefail.
Glanffrwd yw enw'r tY bellach,
ond byddai'n ddiddorol cael
gwybod pam y rhoddwyd yr
enw Cyprus House arno'n
wreiddiol.

Roedd gan Eric Davies dair
ch\\'aer. iiC ymfudodd }. teulu
c\'fan 0 Gaernarfon i'r Amer1ca•
rna 1923 pan oedd Eric ~rndd\,'~'
aT b}'mLheg ued. Ond nid h\v}'
oedd yr unig aclodau 0 deulu
Brynrefail iymfudo i'r America.
Roedd Jack Davies, y eapten
llong a'i \vraig, chwaer Ellen, yn
reithio ar hyd arfordir America, B: tiroedd y 'Bounty' - eiddo

b h th f Gerlla\v COUIt y Boot y bu barelac yno y uont wy au yw .c . d bywoll'aeth Llanberis.~ifu ffaslwn r"LeI erlOe ;
hefyd. Yn ychwanegol, Fe svrthlodd Sion Catrln i'r ~"'ler, BI: Pare Bailey
priododd brawd i Ellen a Fe sigodd Huw'r Drummer ei droed, B2: Yr Efail- sefTwll y Clawdd
G\vyneth Harry, athra\vcs yo I'e gl)1)\a.tsich\\'aer Judl Logan bryd hynny. Sylwer nad
Y 1 B f'a'l 0 1921 htrd ROI ctuscan iWil yr ben glo~;sgo rynre 1) ~\t'r briffordd bresennol 0.~r 61 1 bob trafferth fvnd helhlo, J ..1930. America oedd eu cartref ., . h: I Gaernar£on l' Lanrug wediBu'r rheinl n lln crSlan lnV)' r nl.)s.
hwythau hefyd yn ei hadeiladu.

r. h J h (Sgwn i beth yn union a olygirddiwedd3rnch. I"'.ll rna ~ 0 n B3·. sane Ysgol Glanmoclyngan 'tin hers ian' yma? EfallalHarry, yw'r unig un o'r lculu ynddi\vedda.rach.
sy'n p~hau i ~ yn ~er~i_C_a~_m_a_i_e_a_m_g_~_m~er_i_a_d_w~rt_h~g_op_i_'O_'r~~~~~~~~~~~~~~
bellach,

Arhosodd gweddill
y tculu yng Nghymru.
Roedd brawd j Ellen
yn byw yn
Llanystumdwy, ac yno
y magwyd Mair Wyn
Jones a roes }'r holl
\vybodaetb am ). leulu.
Aeth brawd arall i
Flaenau Ffestiniog i
weilhio'n ch\varel
Llcchwcdu, a\. ) lIlac
rhai aclodau o'r
teultl'n parhau ync).
Chwaer arall i £llen
oedd Dilys, a briododd
a Caradog Evans, a
ddaeth yn brifathro
y~eol Syr Thom9S
Jones) Amlwch. I

GadawSan[ groJlfa
nr~annol t\l:l~ at
:scfydlu y~goloril1cL.h i

mhlwyf Llanrug, a'r rhenr neu'r
dreth, o'i osod i wahanol
denantiaid, yn cael ei
ddefnyddio tuag at gynnal y
fywoliaeth - 9 oedd erbyn hyn
yn eynnwys Llanberis a
Llanrug - ond yn parhau yn
gyfreithiol, yn enw Llanberis yn

•umg,
Ond 0 1839 ymlaen, yn dilyn

Deddf Adeiladau Eglwysig,
rhoddwyd hawl i reirhor
unrhyw blwyf i werthu tiroedd
eglwysig a brynwyd gydag arian
y 'Queen Anne's Bounty'.
Roedd augen caniatad yr Esgob
a chytundeb y Llywodraethwyr
eyn cael parhau a'r gwerthiant.
Roedd yr arian o'r gwcrthiant
yn cael ci drosglwyddo i
Lywodraethwyr ~''Bounty' oedd
yn ei fuddsoddi er lles y
fywoliaeth.
Gwerthu tir y 'Bounty'
Ni fanteisiodd Rheithor
Llanberis ar yr hawl hwn hyd
1898, a daeth tiroedd y 'Bounty'
yn Llanrug ar werth. Y Parch
David Jones fu'n gyfrifol am
wneud hynny, ac yr oedd eisoes
wedi bod yn rhei thor yno ers
30ain 0 EbrilJ 1886. Roedd dros
71 acer 0 dir yo cael eu cynnig
fel rhan o'r gwerthiant.

Mae'r tir yn cael ei enwi fel
'Lleiniau Farm', ac enwir rhai
eaeau megis Cae 0 flaen drws,
Cae cefn gadlas a Cae'r Eglwys
fel rhan o'r fferm, ond gyda dau
gae arall hefyd, sef Cae
pengreuor isa a Cae pengreuor
ucba.

Gwerth\vyd y c}!fan am £2100
i John Hugh Roherts, Frondeg,
Llanrug (chwarelwr yn 61 y
cytundeb). Mae'n ymddangos
rnai gweithredu yr oedd ar ran
Trevor Charles Hughes,
Glasgoed, Llanddeiniolen.
Mae'r prynianl gwreiddiol wedi
ei ddyddio 25ain 0 Dachwedd
1898, a'r trosglwyddiad 0

Keirhoriaerh Llanberis i John
Hugh Roberts. Ond erbyn 7fed
o Ragfyr 1898 (g\vta pythefnos
wedi'r pryniant 8,-vrciddiol)
mne'r tirocdd yn cncl Cll

[[Oi5gl\vyddo i Trevor Charles
Hu~hes.

Yn Ionawr 1920 gwerthodd
Trevor Charles Hughes Yl' e;ddo
i Gyllgor Sir Gaernarfon am
£3,235 me\¥n pedwar daliad
gwahanol~ scf Pare Bailey, Fran
Hebron ac ychydig dir (sef hen
efail Llanrug), fferm y Lleiniau
(heb gynnwys dau gae
Pengreuor) a Tan 1..1an ym
Mhontrug (rhan o'r hen
diroedd gwreiddiol).

lJyna ~ut y gallai Cyngor Sir
Gacrnarfon ddcfnyddio Pare
Bailey reI cae ch\varac c1ros c1ro i
Ysgol Brynref9il pm !lgorwyd
hi 8yntnf, n eyn i'r eneau
~hwarat: prt:~t:nllol gael eu
tirluDio.

Ond nid dyna ddiwedd y
~toril Mg_e'n ymdd!tngo~ fod
pe~ll cYlullle1:11dod y1151Yll €\'r
Lirr,eLld yn ar<Jal f()QLfU{!. £yuag
\.1n:601~on era!ll yn rhan o'r
cyfncwld lir. Yn an[[odu~)rhaid



c.roeso mawr Ibawn rr 'Hryngwna'
rno nshanol pcntn:t Cacathro,

ue cerr b\\~'dcartrer ac arnrvwraein ()
d(ii<)<..iyddtraddodiadol. i ID,I me"',"

awyrgylch cartrefol rnewn rafarn hentref.
yng nghwmni Gareth
a Steffan Bowen.

Cinio dydd Sui
a byrbrydau ar gael

Ftoniwch (01286) 674568
i sadw bwrdd ncu
arcnenu vmlaen Uaw

GWERSI PIANO
ACHANU

Sharon V. Williams B.A.
Pentir (01248) 353746

'"AER eLIR ERYRI

Fresh Air caught on the breeze in the
heart of the Welsh Countryside

MAE aer Bro'r Eco yo cael ei
farchnata a'i werthu mewn ocsiwn
byd-eang ar y we.

Wythnos diwethaf roedd 'Aer Clir
Eryri' - potel wedi ei lenwi efo aer cefn
gwlad Eryri - ar wefan eBay. Mae'r wefan
yn hynod 0 boblogaidd ar draws y byd -
gyda gwerthwyr yn rhoi pob mathau 0
eitemau ar y safle - 0 lyfrau, recordiau a
cheir i bethau mwy anghyffredin. Gall
unrhyw un fynd ar y safle i weld beth
sydd ar werth, lle mae disgrifiad a llun
o'r eitern wedi ei osod. Mae wedyn yn
bosib 'bidio' am yr eirem yn union fel
mewn ocsiwn arferol - a'r pris uchaf sy'n
cael yr ei tern.

Ond ychydig 0 ddiddordeb oedd yn
'Aer Clir Eryri'. Roedd gwerthwr yr aer
sy'n dod 0 olgedd Cymru - wedi rhoi'r
botel ar werth ar 10 Ionawr, gan gynnig
potelu'r aer y diwrnod oedd yn cael ei
brynu, a'i yrru i unrhyw le yn y byd.

Roedd yr ei tern ar werth am 10
diwrnod, and dim and un bid gafodd ei
gynnig - am 99c. 0 edrych ar y safle gwe,
mae'n ymddangos mai gwr o'r enw
Robin Walmsley wnaeth brynu'r eitero
ond does dim manylion ynglyn a phwy
ydyw nac a Ie mae'n dod.

Ond y Post Brenhinol sydd wir ar ei
ennill, gan fad y prynwr yn gorfod talu
£2 ar gyfer dosbarthu'r eitern as yn byw
yrn Mhrydain, neu £10.50 os yn byw yn
America.

Efa1lai bod ~Jgwerthwr - kftmmu» yw'r
en\v sy'n cael ei roi ar y safle gwe - wedi
gobeithio gwneud arian allan o'r fentcr,
fel mae rhai wedi'i wneud eisoes drwy
eBay. Raj blynyddoedd yn 61 gwerthwyd
jet preifat ar y safle am £1.87m - ac fe
brynwyd tref Briedgeville, California, am
fl. lrn.

Dyma sut oedd 'Aer Clir Eryri' yn cael
ei ddisgrifio ar ~rsafle ...

e!

"AER. CLIR ERVR.I
Feeling jaded, washed up, trapped In the polluted downtown haze, which
pa~~e~for air'?

Go on treat yourGelf to a whiff of the good clean mountain air.

SmQl1tho diffQrQncQ.SWQQt.crystal-clear, untouched by human hand.

It will arouse rnernoriee of pure sprinq watere tumbling down mejeetic
mountsms,

And QVOI<QmQmorlas of a qurst snunsss With thQ occasional unmmar of tno
new green leave\) 5vvaying in the gentle breeze.

All of thie sent directly to you from the heart of Snowdonia in North
Wales, Great Britain.

You will receive a carefully wrapped one litre bottle of fresh snowdonia
mountain air, bottled the day you buy from me ... ensuring freshness and
clarity.

Will post Internationally, see below for standard postage and nacxmc rates to
th~ UK and USA.

rreen Air (;GU9hton the nreeze in the heart of the Welsh countryside

Description

'" Snlnnino navmenl details and cetum
poliCY

WorldwideShips 10'

Itemlocation: Snowdonia.NorthWeles
Unllod Killgclorn

Winning bidder (oblnWalmsley (.Q)

1 bid (GBP 099
st;:arhnllbid)History:

Start lime:

GBP 0.99
(ApprOXimately US $1 86)

Jan.20-OS 07 49 55 PST

jan·10-05 07·49:55 PST

tndcd

Seller information
"fpromos (~tI )
Feedback Score; 36
Positive Feedback: 100'/.
Member since Jun·03-03 in United
Kingdom

Road feedback oommentl!
A!;!d 10 FilvQote Sellers
b§k seller a question
View seller's other items

Safe BUYIngTipS

Winning bid·

List an Item like this or buy a similar uern below.

Ema I \0 a fnendBidder or seller of this item? S9" In fOl your status

Bidding has ended for this item. (robinwalmsley Is the winner).

Item number. 554B839334Clear Fresh Air from Snowdonia

Listed In catevory f'<leryttllr19Else> Otner
AI!tO IsteO n .lelllh 6 Beauty> attler He. ttl 0. BeAUt)

.. Back to home page

ISlarl new search [search I
Advangtd SearCO

home ~ register SI90 In sorv!ces site map

Sell MyeBay Community Help

Llun o'r botel ar eBay, ac isod llun 0" dudalen ary we.

arri ar wert
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(01286) 870 870
(01286) 872 491
(07770) 265 976

:....__----

Cwmni Annibynnal Lleal
Profiadol

Trefnwr Angladdau
Llanberis ac Ardal yr Eco

TEPHEN J

• •
PRISIAU RHESYMOL

TAWELFA, PENISARWAUN
Ffon: (01286) 870846

PEINTIWR AC ADDURNWR

R. L. DAVIES
Coed Bolyn Mawr, Bethel

JCB Fastracs a trailers 16 tunneJI diggers bychain
ac excavators 3600 newydda llawer mwy

• ar gyfer lIogi peiriannau
• tyllu footings
• clirio gerddi
• neu unrhyw waith clirio safleoedd

Ffoniwch am fanylion
(01248) 671300 neu (07775) 638620

Cerid Mackinnon
Fferm Plas Tirion, Llanrug

PRVD I BAWB
01286 673190

CEFNOGWCH
EIN HYSBYSEBWYR

Arlwyo Allanol yn
unrhyw leoliad neu
yn ein tV fferm

Achlysuron Arbennig:
Bedydd
Priodas

Penblwydd Priodas
Angladd

Parti Gwaith
Cinio Busnes

£20= Eirlys Owen, Bontnewydd
er cof am Stanley W Owen.
£10: Mrs Amy Smith.
Llechwedd. Tai Rhythallt,
Llanrug; Di-enw, Clwt }'bent;
Dr Raymond a Mrs Laura
Williams; Teulu 9 Bryn Golau,
Wallnfawr; Mr a Mrs R. Lloyd
Roberts, Northampton.
£5: Elinor Jones, 2 Bron y
Waun a theulu Glan Conwy;
Colin a Sandra, Pennant, Tan y
Ffordd, Bethel; Mrs Margaret

I Jones, Y Dalar Deg,
Waunfawr; Miss Katie
Roberts, Stad Tref Eilian,
Waunfawr; Tculu Dolydd,
Stad Ty Hen, Waunfawr;
William James, Bro Eglwys,
Bethel.
£2.50: Er cof am Mrs
Ceridwen Owen, Ferndale, 5
Ffordd Glanffynnon, Llanrug.

I
£2: Jason ac Eleri Anderson,
. Stad GI)7n Afon, Waunfa\\'r.

RHODDION

•
IIlIS.ydi cnillydd ).

Llongyfarchiadau a £5 ichi.
Ar 61 cwblhau croesair mis
Chwefror, O)'l.-r,"\-·cheich atebion i
gyrraedd Dafydd Evans,
Sycharth, Penisarwaun,
Gwynedd, LL55 3HE erbyn 14
Chwcfror 2005.

I Lawr:
1 Tymhorau neu achlysuron (6)
2 Yr hyn oedd yn arferol mewn

hen goleg ym Mangor? (6)
3 Muc'r fcrch hon wedi meddwi

ar 13 sr drswcl (5)
~ ...lnffa\,vd y wra:o (fe olywaf)

•
1

Derbyniais atebion i groesair mis
Rhagfyr gan Ceinwen Williams,
Bethel; Nansi Davies, Rhuthun;
N. Hughes, Cwrnyglo; E. W.
Pritchard, GarndoJbenmaen;
Gwen Griffith, Deiniolen, Dilys
A. Pritchard-Jones, Abererch;
Megan Morns, Dmorwig; jennie
Williams, Clynnog; Eluned jones
a D. B. Williams, Trefor; Olwen
Owen, Nan Owen, Moreen
Lennon ac A. Hughes, Llanberis;
Catherine A. jones a Jean
Hughes-Jones, Rhiw; Mair Evans
a Margaret W. Roberts,
Caernarfon; Alvona Jones,
Prcstatyn; EIfed Evans,
Llanllechld ac un yrl ddicnw!
Elfcd EV:lI"lS, 12, II~n Bare,
Llannccnrd, O\VYJ]CdllLL57 3R~

cyn yr yrfa! (5)
7 Agosau at (4)
8 y llc hwn (3)
9 yn y dyfnderoedd (4)
10 Damcaniaeihau (7)
11 Ie - i lawr! (2,2,3)
18 Lie caeedig cysgodol yn y coed

(6)
19 Cors (6)
20 Y wraig (fe glywaf) a gair

anweddus, yn cael cyflwyniad
(5)

22 Tyrnherau drwg pan fo dau
nwy yn cyrnysgul (6)

23 Anghenfil chwedlonol, neu
ambell wraig efallai! (5)

25 Cuddio arian (5)
26 'l\vb neu gasgen (6)
30 Mentro mae'r wraig (fe

glywaf), cyn tyrchu (7)
31 [ac-y-dos yn cadi caw rhacsog!

(7)
34 Blin yw'r wraig (fe glywaf), 0

flaen y barnwr! (6)
35 Dyn eithriadol 0 gryf (6)
38 Cael llaeth o'r fuwch (5)
40 Peiriant i godi pwysau trwm

(5)
41 Bwyd blasus a wneir 0 laeth

(4)
42 Disgynnydd 0 lwyth yr

Hebreaid (4)
44 Peth 0 natur awyr i oleuo neu

dwymo (3)

Ar draws:
1 Y wraig (fe glywaf) heb

ddillad arndanil Wei dyna
wirion! (6)

4 Lie i'r anifeiliaid gwyllt
guddio (3)

6 Caru wna'r wraig (fe glywaf) -
ac yna erio! (6)

12 Bwyd anifeiliaid 0 Beran? (5)
13 Ffrwythau bach melys (5)
14 Grisiau (5)
15 Un sy'n torn CW}'S(7)
16 Heol 0 gerrig i groesi'r afon?

(4)
17 Taflu allan o'r Hen Nodiant?

(3)
21 Trychincb y wraig (fe glywaf),

a'i thyngcd (6)
24 Offer a ddefnyddir gao saer i

wneud tyllau (7)
27 Cludydd mewn bwlb trydan

(6)
28 Ergyd a chwip (3)
29 Y sylwedd sy'n ffurfio

organau'r corf (6)
32 Gall crwyn a'i tebyg fod yn

gelfydd! (7)
33 Rhoi lledr dan y droed a

rbedeg i ffwrdd? (6)
36 Enw llawn y wraig y cyfeirir

ati yn un ar draws ac mewn
wyth cliw arall (3)

37 Wedi troseddu, ac yo haeddu
cosb (4)

39 A yw'r aderyn S)7'n dod a
phlant yn rhoi ergyd a'r troed
iNia? (7)

43 Roedd y wraig (fe glywaf), hyd
yo oed cyn y niwl, o'r golwg!
(5)

45 Rhoi'r gorau iddi
gynhyrchu? (5)

46 Gyrru y wraig (fe glywaf) cyn
iddi dywyllu! (5)

47 Dewin (6)
48 Diane (3)
49 Swyddogion y llys sy'n rhoi'r

gyfraith mewn grym (6)

CROESAIR CHWEFROR
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• Priodasau • Oathliadau
• Achlysuron Arbennig • Cynadleddau

• Pwyllgorau • Bwydlen Bar
• Cinio Oydd Sui

Agem.
Efallai mai darlunio carfan

fechan 0 chwaraewyr mae'r
erlhygl yma) ond yn ddi-os
dn,,1' or-sylw a diffyg ymateb
cadarn vr awdurdodau, maent•
}'n cael gormod 0 ddylanwad.

erbyn hyn gyda'r cynnydd
sylweddol yn y nifer 0 gemau a
ddangosir ar y teledu. Hefyd, y
dangos ac ail-chwarae eyson.
Anwybyddir mai eiliad yn unig
gaiff unrhyw ddyfarnwr i
wneud penderfyniad. Yn
amlwg gwnaed camgymeriad
drwy beidio a rhoddi gol i
Spurs yn Old Trafford.
Cosbwyd y llumanwr am ei
onestrwydd. Ni allai unrhyw
ddyfarnwr roddi penderfyniad
beb weld y digwyddiad yn glir.
Ar hyn 0 bryd, dyfarnwyr nid
teledu syn rheoli gemau. Nid
dweud rydw i na ddylid
defnyddio technoleg, Ond, hyd
nes gwneir y penderfyniad
hwnnw, rhaid cefnogi'r
dyfarnwr.

Ond beth am y troseddau
sy'n dylwanwdu ar ieuenctid, a
welir yn glir gan lygaid y
camera. Mor amI y gwelir
chwaracwr yn rhegi'n wyneb y
dyfarnwr, heb unrhyw ymateb.
A yw'r dyfarnwr i fod igyrnryd
hyn hcb ymateb? Ym myd
rygbi gwelir y dyfarnwr yn
pigo'r bel i fyny a chamu ddeg
llath ymalen. A ddylid addasu
hyn i fyd pel-droed? Na?
Derbyn y rhcgi a'r taeru felly.
Gem i ddynion ac yn y blaen!
Y rnae'r bel yng nghwrt yr
awdurdodau. Gwell yw gweld
gem gystadleuol tu fewn i'r
rheolau na gem gystadleuol yn
cynnwys ambell i 'sgwario' a
tbaflu dwrn! Y mae nifer
cynyddol 0 gemau yn tueddu i
fynd i'r ail gyfeiriad erbyn hyn,
a'r camerau yn bwydo ein
chwant am gyffro o'n seddau
cyfforddus yn ein 101fa. Ac yn
sicr nid yw'r wasg yo helpu
trwy gynnal y ddadl
blenrynnaidd rhwng Ferguson
a Wenger. Yn sicr, mae'r ddau
yma yn amI yn dod ag anfri i'r

Yn ystod rhyw drafodaeth am
gyfraith a threfn ar y radio yn
ddiweddar, mynnodd un
cyfrannwr fod unrhyw ddeddf
neu reol yn ddiwerth os na ellir
ei chefnogi i'r earn, Yn y byd

•mawr, yn sicr mae ysmygu ac
I yfed 0 dan oed yn disgyn 0 dan
y categori yrna, ac efallai y
buasai sawl athro yo awgrymu
fod am bell reo I ysgol erbyn
hyn yn ddi-ddannedd.
Cymdei thas sydd wedi newid
meddai rhai, Ydy hyn yn wir,
ynteu carfan 0 gymdeithas sy'n
cael gormod 0 ddylanwad?

Rwy'n cofio pan oeddwn yn
ddyfarnwr pel-droed, i nifer
ohonom geisio gwneud safiad
ynglyn a'r cynnydd sylweddol
o iaith aflednais ar feysydd pel
droed. Teilmlem fod y reol
'ungentlemanly conduct' yno i'n
cefnogi. Daeth cyfle i roi hyn
Carbrawf" wedi un gem danllyd
yn ymwncud ag un 0 dimau
Caernarfon.

Gofynnodd y chwaewr am
wrandawiad personol. Roedd y
dystiolaeth yn ei erbyn yn gryf
yn enwedig ym rnaes yr iaith
anw eddus. Gwrthododd }'
pwyllgor gosbi y chwarewr gan
mai 'fel yna rna nhw'n siarad
yn naturiol yn drc!'

Dro arall roedd achos ble
I dyfarnwyd chwaraewr - oedd
eisioes wedi derbyn cerdyn
mclyn - oddi ar y cae am dael
ddifrifol. Yn ei adroddiad
mynnodd y dyfarnwr fod y dacl
ci hun yn haeddu cerdyn coch.
Eto cafwyd apel - er mwyn i'r
chwaraewr fod yn rhydd i
chwarae rhyw gem gwpan
bwysig. Yn yr apel, cafwyd y
chwaraewr yn euog, a chael
gwaharddiad 0 14 diwrnod. Yn
dilyn y gwaharddiad galwyd y
dyfarnwr yn 01 i mewn a dweud
wrtho am rhoi dau gerdyn
mel)'ll tro nesa gan fod yr achos
yn ha\vs i'\v drin felly. Yn sicr
roedd diff)'g ccfnogaeth fel }'na
\'n ar\\'ain maes 0 law i'r lleihad-pendant )'n }' nifer S)'TI barod i
ddod \'n dd,·farn\\,,·r.

• • J

Y mae'n broblem g)'ll)'ddol

Cefnogi Swyddogion

Bangor, Aberystwyth ac yn
ddiweddar, TNS. Y toriad 0 ran
goliau 'j\V 28 iBorthrnadog, 130
i Fangor, 18 i Aberystwyth a
hyd yn hyn, 25 i TNS. Rhaid
cofio wrlh g\vrs nad yv,,I'r
c}'fans\vm yn c}'nn\\'Ys gollau
mewn gemau c\vpan. Daelh ei
gol cyntaf )'n }' g}'nghrair i
Borthmadog draw yng Ngl)'n
Ebb\vy ar Fedi 26, 1992.

Ei dymor aur oedd 2001 2
pan sgoriodd 47 gol i Fangor
mewn 34 gem. Efallai i ch\vi
gofio'r ddadl a ddylid
cyf}\vyno'r Esgid Aur iMarc fel
prif sgori\vr Cynghreiriau
Cenedlaelhol E\vrop.

Llongyfarehiadau i Marc, a
tybed a welwn erthygl yn yr Eco
yn croniclo gol rhif 300!
Gwyliwch y goliau.

I Marathon Llundain

Ii:

Erstalwrn byddai pobl yn
cyfeirio at ambell flaenwr fel 'un
da am gel'. Roedden t yn
ymddangos yn rheolaidd ar
restr y sgorwyr. Dwy seren
amlwg oedd Dennis Law a
Jimmy Greaves. Y ddau }'n
frenin yr 'hanner cyile', ac yn
beryg bywyd yn y cwrt ch\vech.
Pa un oedd y gorau? Hen ddadl.
Roedd y ddawn yma ar lefel
Ileol gan Eifion Williams o'i
ddyddiau }Tsgol. Yn y
ch\vedcgau roedd Ken Jones a
Richie Jones yn rh\vydo fel pys i
Llechid a Llanberis.

Erbyn hyn mae Marc Lloyd
Williams yn arch sgoriwr. Mae
colofnau'r Bco wedi nodi ei
dda'vvn cynhernd fel sgoriwr o'i
ddyddiau ysgol, clybiau lleol a
chynghrair Lloegr. Mae'n si\vr
yn rhywle fod cofnod ohono yo
sgorio yn Nhlws yr Eeo!

Yn ddiweddar death 'Jiws' y
chwarae\vr cyntaf i rwydo 200 0
goliau yng Nghyngrair Cymru. I
Tipyn 0 gamp, ac mae'r
YSladegau yngl}'ll a'r gamp yn I
rhyfeddol.

Daeth y 201 0 goliau mewn
286 gcm (24 fei eilydd),
Rhannwyd y goliau rhwng
p~d,yur el)vb - fOfrhmadug, I

201 - a dal i rwydo!

ym myd hyfforddi. Bob chwe
wythnos gyda dwy arall o'r
clwb mae Lisa yn teithio i
Gaerdydd. Yno mae'n rhan 0
Academi Hyfforddi Undeb
Rygbi Cymru. Mae'n gobeithio
cael cyrnhwyster 'instructor'
hefyd. Mae hyn yo swydd
bwysig mewn datblygiad
unrhyw gem, gan mai'r
(instructor' sy'n hyfforddi'r
hyfforddwyr, Eisioes mae rhai
o ysgolion cynradd y cylch
wedi elwa gan fod y tair yn
cynnal sesiynau hyfforddi yn
yr ysgolion.

Mae ei chwaer hyn, Sarah,
hefyd yn gwneud ei marc ym
myd y carnpau ac mae hithau
hefyd yn aelod 0 glwb rygbi
Caernarfon. Ar hyn 0 bryd
rnae'n dilyn ewrs hyfforddiant
athrawes Ymarfer Corff yng
Ngholeg UWIC, Caerdydd.
Mae Sarah hefyd yn dilyn cwrs
yn yrnwneud a 'physiotherapy'.
Mae trin anafiadau chwaraeon
erbyn heddiw yn wyddor )'n ei
hun. ~1ae dyddiau yr hen
'ddoctor dwr' wedi hen
ddiflanu. Mae nifer 0
ymgeleddwyr ein prif dimau
rygbi erbyn hyn yn ferchcd.
Mae Sarah wedi cael un swydd
yn barod fel un o'r garfan sy'n
gyfrifol am iechyd a ffitrwydd
tim Pel-rwyd Cymru,

Yr un yw'r gri mewn sawl
camp erbyn heddiw - apel am
wirfoddolwyr fel pwyllgorwyr,
dyfarnwyr a hyfforddwyr.
Ymddengys nad oes problem
denu chwaraewyr, cael y
gwei thwyr i gynnal yw'r
broblem. Yn sicr, mae gofynion
y ddeddf Gwarchod Plant wedi
atal nifer rhag cyfrannu. Mae
rhyw elfen 0 ofn yo deillio 0
gyflwyniad y ddeddf
anghenrheidiol hon.

Y mae un ferch ifanc 0
Fethel wedi cymryd camrau
pendant i ymestyn ei
chyfraniad i fyd )r campau.
Disgybl chweched dosbarth yn
Ysgol Brynrefail yw Lisa
Williams.

Mac yn chwaraewr hoci a
phel-rwyd addawol, ond rygbi
yw'r brif atyniad erbyn hyn.
Dwy flynedd yn 61 daeth yn
seithfed ym mhencampwriaeth
hwylio Prydain yn Dover.
Roedd yn aelod amlwg 0 dim
hwylio Cymru.

Mae Lisa yn aelod 0 dim
Caernarfon, ac eisioes yn aelod
selog 0 garfannau rygbi dan 19
a thim hyn merehed Gogledd
Cymru. Mae'n un 0 selogion 'y
rheng flaen'.

Yn atodol i chwarae mae
Lisa a'i bryd ar gael y
cymwysterau anghenrheid iol
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