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blani i ymuield ii'r Amgueddfa lIo1.}lrl 1981.

Mae'n bosibl y bydd Angorfa, hen gartref T. Rowland
Hughes, y lIenor a'r bardd 0 Lanberis, yn gorfod cau. Ers
ugain mlynedd bu'r ty yn Stryd y Ffynnon yn gartref i'r
amgueddfa sy'n coffau un 0 wj r enwocaf Llanberis.
Defnyddiwyd y ty hefyd fel man cyfarfod gan fudiadau
amrywiol ers ei agor yn swyddogol ar Fai 23ain, 1981. Ond
yng nghyfarfod mis Mawrth 0 Gyngor Cymuned Llanberis
bydd y cynghorwyr yn trafod dyfodol y ganolfan ac nid yw'n
amhosibl y bydd penderfyniad i gau y Ile yn cael ei wneud.
Yr oedd sefydlu Amgueddfa
T. Rowland Hughes yn ei hen
yn benllanw
gwaith
caled dros gyfnod 0 bum
mlynedd. Y r oedd y freuddwyd
o gael Amgueddfa wedi cael
sylw yn yr Eco mor gynnar a
1976, ym mlwyddyn gyntaf y
papur.
Cyngor
Cymuned
Llanberis aeth ati i sefydlu Isbwyllgor i drafod y mater a
bwrw'r
maen
i'r
wal.
Llwyddwyd i gael les ar yr
adeilad oddi wrth y cyngor sir.
Ac, wedi paratoi yr amgueddfa
a'i harddangosfa
ac addasu'r
adeilad,
cafwyd yr agoriad
swyddogol.
Cynhaliwyd
Cyfarfod Coffa i'r llenor yng
N ghapel
Gorffwysfa
cyn
dadorchuddio
plac ar fur
Angorfa
ac agor drysau'r
ganolfan newydd i'r cyhoedd.
Y r oedd yr Amgueddfa ar y
llawr cyntaf, a stafell bwyllgor
neu stafel! gyfarfod ynghyd a
chegin ar y llawr gwaelod.
Dros
y
blynyddoedd
defnyddiwyd y stafell gyfarfod
gan amryw
0
fudiadau
a
gartref

phwyl1gorau lleol. Cynhaliwyd
yno hefyd ar wahanol adegau
weithgareddau
fel cylchoedd
meithrin a dosbarthiadau dysgu
Cymraeg.
Y no
hefyd
y
cynhaliwyd holl gyfarfodydd y
Cyngor Cymuned. Ond mae'r
defnydd o'r lle \vedi lleihau yn
arw yn ddiweddar, Mae hynny'n
golygu bod y Cyngor Cymuned
yn gwneud celled sylweddol ar
Angorfa erbyn hyn gan fod cost
cynnal y ty (0 ran treth, a gwres,
cynnal a chadw a chyflog
gofalwr) yn uwch 0 lawer na'r
arian a dderbynnir oddi wrth
gymdeithasau sy'n defnyddic'r
lie. Y n y flwyddyn ariannol
1999-2000 gwnaed colled 0
£1,600, ac mae'n bosibl y bydd
colled fwy fyth eleni.
Ond nid
efyllfa ariannol
yn unig sy'n peri pryder i'r
Cyngor
Cymuned.
Mae
ansicrwydd ynglyn a'r hyn sydd
orau i'w wneud a'r Amgueddfa
hefyd. Y &,-vir Y\V mai ychydig
iawn 0 ddefnydd a wneir o'r
arddangosfa
yno erbyn hyn.
Prin iawn er enghraifft yw'r
~t

ysgolion sydd wedi ymweld ag
Angorfa
ers
blynyddoedd.
Mae'r Cyngor Cymuned
yn
gofidio am hynny 0 feddwl bod
sawl cenhedlaeth 0 blant wedi
colli'r cyfle i weld lluniau a
chreiriau a fyddai wedi eu helpu
i ddysgu am un 0 lenorion
mwyaf
Cymru'r
Ugeinfed
Ganrif.
Mae'r
Cyngor
yn
cydnabod fodd bynnag nad y\v'r
Amgueddfa mor hwylus ag y
gallai fod, 0 ran ei lleoliad ar )'
llawr cyntaf, ac am fod rhaid
gwneud trefniadau arbcnnig i
sicrhau bod Angorfa ar gael cyn
y gellir trefnu ymweliad.
Mae'n debyg mai'r gwir )'\V
bod y rhelyw 0 bob I wedi hen
anghofio
bodolaeth
yr
Amgueddfa }'TI Angorfa. Gan
fod angen gwneud trefniadau
ymlaen llaw i ymweld a'r lIe
does ond
llond
dwrn
0
unigolion yn gal VI yno bob
blwyddyn erbyn hyn. Ac mae
hynny yn biti mawr. Mae'r
Cyngor Cymuned wcdi ystyried
chwilio am gartref newydd i'r
Amgueddfa er mwyn ei gwneud
yn fwy hwylus i bobl ymweld a
hi. Byddai ailleoli'r Amgueddfa
hefyd yn gyfle i ddi wygio
rhywfaint
arni er mwyn ei
gwneud yn fwy deniadol gan fod
technegau
arddangos
wedi
newid
cymaint
ers
i'r
arddangosfa bresennol gael ei
llunio ugain mlynedd yn oj.
Mae penderfyniad anodd 0
flaen y Cyngor. Mae angen
adnewyddu'r les gyda Chyngor
Gwynedd.
A
oes
modd
cyfiawnhau gwneud hynny 0
gofio bod Angorfa yn costio
cymaint
i'r
rrethdalwyr
oherwydd y golled ariannol o'i
rhedeg? Byddai rhai, wrth gwrs,
yn dadlau ei bod yn bwysig
diogelu Angorfa fel canolfan
gymdeithasol er gwaetha'r gost,
Mae'r
Cyngor
wedi ceisio
cynyddu'r defnydd a wneir o'r
ganolfan, a thrwy hynny wrth
gwrs gynyddu'r incwm, trwy
hysbysu'r gymuned leol am y
sefyllfa a cheisio hybu'r defnydd
ohoni. Ond ni cha:f\vyd )rmateb
o gwbl j'r hysbysiadau
a
osodwyd mewn mannau amlwg
yn Llanberis a Nant Peris, ac ni

Party, go! yr
Amgueddfa Lechi, g)·dag lin o'r
dreigiau haearn a umaed ganddo l'W
guierthu wrth ddathlu wyl Ddeuu

ellir rhagweld y bydd mwy 0
ddefnydd nag a fu ar y ganolfan
dros y misoedd nesaf.
Mae'n rhaid ystyried
yr
Amgueddfa wrth gwrs. Mae'n
bwysig bod honno yn cael ei
diogelu a'i gwneud yn hwylus i
ymwelwyr,
boed hynny yn
Angorfa neu mewn man arall.
Nid yw'r defnydd presennol a
wneir ohoni yn deyrnged 0 fath
yo y byd i'r nofelydd. Angorfa
yw (Sr John Davies yn )' nofel '0
Law i Law'. Wrth feddwl am
'wacau'r hen dy', meddai John
Davies 'Bydd yn 0 ryfedd gweld
y pethau yma'n mynd 0 un iun'.
Byddai'n
rhyfedd
gweld
pethau'r Amgueddfa )'D cael eu
symud o'r 'hen dS" hefyd, ond
gallai hynny hyd oed fod er lles
os gellid sicrhau cartref newydd
mwy hwylus ar eu cyfer.
Ond
pe
symudid
yr
Amgueddfa
byddai
Cyngor
Gwynedd wedyn yn codi'r dreth
ar Angorfa yn sylweddol, gan
fod y dreth osryngol bresennol
wedi
ei
phennu
ar
y
ddeallrwriaeth
bod
vr
•
Amgueddfa yno, A phe gwneid
hynny byddai'n amhosibi i'r
Cyngor
Cymuned
gynnal
Angorfa.
Bydd }r Cyngor yn cyfarfod
yn Angorfa nos Iau, Mawrth
15fed. Os oes gennych farn ar y
mater, a gobeithio bod gao bobl
Llanberis ddigon 0 ddiddordeb
)7n y lie, deudwch eich deud
wrth unrhyw un o'r cynghorwyr
c),n h)rnny, neu cy'sylltwch a
Chlerc
y Cygor,
Daf),dd
Whiteside
Thomas,
Bron-yNant, Llanrug.
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Ebrill
Mai
Mehefln
Gorffennaf
Awst
Medi
Hydref
Tachwedd
Rhagtyr

Oyddiad Copi

Mawrth 29
Ebnll 26
Mai 31
Mehefin 28

Cwm-y-glo
Oeimoten
Brynrelall
Bethel

Mrs Iris Rowlands
Mr W 0 Williams
Mrs Dilys W Morris
Mr Geralnt Ells

Awst 27
Medl17
Hydref 22
TachWedd 19

Medi 6
Medi 27
Tachwedd 1
Tachwedd 29

Dlnorwig
Penisarwaun
Llanberis
Caeathro

Miss Marian Jones
Mrs Ann Evans
Mr Gwilym Evans
Mr Clive James

Golygyddol:

IWAN ROBERTS
LLEIFIOR, LLANRUG
Ffon: (01286) 675649
Cadeirydd Pwyllgor Llywio:
ARWELJONES
CAE EBONI, PENISARWAUN
Ffon: (01286) 871274
E-bost: ecorwyddfa@AOL.com

GOLYGYDD CHWARAEON
Richard LI. Jones, 5 Y Odol, Bethel.
(01248) 670115
DYDDIADUR Y MIS
Mrs Margaret Cyfnl Griffith, Cynfi,
Deiniolen (870394)
FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
Llanrug (677263)
TREFNYDD HYSBYSEBION
John Roberts, Bedw Gwynion, Ffordd
Glanffynnon, Llanrug (675605)
TREFNYDD BWNDELU
Jean Jones, Cesail y Mynydd,
Delniolen (871550)
TRERFNYDD ARIANNOL
Goronwy Hughes, Eithinog, 14 Aton
Rhos, Llanrug (674839)
TREFNYDD GWERTHIANT POST
Mrs Olwen Llywelyn, Pant Afon Bach,
Llanrug (650200)
TREFNYDD PLYGU
Shioned Griffith (650570)
GOHEBWYR PENTREFI
BETHEL: Geraint Elis, Cilgeran
(01248) 670726
BRYNREFAIL: Mrs Lowri Prys
Roberts-Wilhams, Godre'r Coed
(870580)
CAEATHRO: Clive James, Hafan,
Bryn Gwna (677439)
CEUNANT: Trystan a Sioned Larsen,
Bodafon, Ceunant (65078B)
CWM-Y-GLO: Mrs Iris Rowlands,
Glanrafon (872275)
DEINIOLEN: W. O. Williams,
6 Rhydfadog, Oeiniolen (871259)
DINORWIG: Marian Jones, Minallt.
7 Bro Elidir, Dinorwig (870292)
LLANBERIS: Gwyneth ae Bflon Roberts,
Becws Eryri (870491)
LLANRUG: Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn
(675384)
NANT PER IS: Llinos Jones, 6 Nant
Ftynnon (871820)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans. $ycharth
(872407)
TAN-Y-COEO: MIss Anwen Parry,
Asl-y-Bryn (872276)
WAUNFAWR: Mrs Nan Roberts. Pantalon,
Waunfawr (650570)

Y RHIFYN NESAF
Deunydd i law'r
golygyddion perthnasol

NOS LUN, MAWRTH 19
Os gwelwch yn dda

Daw'r rhifyn nesaf o'r wasg
N.O_S IAU. MAWRTH 29

Cysylltu a

Ble

Mawrth 19
Ebrill 16
Mai 21
Mehafin 18

SWVDDOGION A GOHEBWVR

JOHN PRITCHARD
CILFYNYDO, LLANBERIS
FfOn (01286) 872390

Oyddiad Plygu

Annwyl Olygydd,

Cinio Dathlu UCAC
A fyddech cystal ag argraffu'r
llythyr hwn (neu ran ohono)
ar y dudalen lythyrau yn
rhifyn
nesaf
eich
cyhoeddiad?
Roedd Undeb Cenedlaethol
Athrawon Cymru (UCAC)
yn 60 oed ar 14 Rhagfyr 2000.
Mae'r Undeb wedi trefnu
amryw 0 ddigwyddiadau yn
ystod y flwyddyn addysgol
hon i ddathlu'r achlysur.
Rydym wedi sefydlu Cynllun
Pontio i roi cymorth
i
ddysgwyr da ddod yn fwy
rhugl yn y Gyrnraeg; rydym
wedi lawnsio cyhoeddiad
newydd Arlzser Egusyl, ac
rydym wedi sefydlu Archif fel
cofnod o'r cyfraniad pwysig
mae UCAC wedi'i wneud i
addysg a diwylliant Cymru
ers ei sefydlu.
Y digwyddiad
nesaf yw
dathlu'r pen-blwydd ei hun a
bwriedir
gwneud
hynny
mewn Cinio Dathlu yn ystod
y Gynhadledd
Flynyddol.
Cynhelir y cinio hwn ar nos
Wener, 11 Mai 2001 yng
Ngwesty'r
Belle
Vue,
Aberysrwyth. Y gWr gwadd
fydd G. Wyn James, Cynysgrifennydd
Cyffredinol
UCAC. Dilynir y cinio gan
Noson 0 Farddoniaeth yng
nghwmni Emyr Davies, Ceri
Wyn Jones a Tudur Dylan
Jones. Fe ddylai fod yn
noson dda felly.
Mae
croeso
i
gynswyddogion,
cyn-aelodau,
aelodau cyfredol a chyfeillion
ymuno a ni yn y dathlu. Os
am archebu
tocyn (sy'n
costio £18 yr un) neu am
ragor 0 fanylion cysyllter a
Carol Jenkins, Prif Swyddfa
UCAC, Pen Roc, Rhodfa'r
Mor,
Aberystwyth,
Ceredigion SY23 2AZ (Ffen
01970
615577;
e-bost:
swyddfaer ucac.cymru.org
Diolchir ymlaen llaw am
eich cydweithrediad parod.
Edwyn Williams
Ysgrifennydd Cyffredino

Annwyl Gyfaill,
Ebrill y cyn tat? Dydd Ffw 1
Ebrill.
Ie, ond
nid
i
Drefnydd
Eisteddfod
Genedlaethol
Cymru.
Dyma'r diwrnod y bydd
swyddfa Dinbych yn edrych
ymlaen i weld y postrnon yn
gwegian
dan
bwysau
cynnyrch
gwaith
cartref
Eisteddfod Genedlaethol Sir
Ddinbych
a'r Cyffiniau.
y chydig 0 amser sy'n weddill
ac felly does dim amser i'w
golli er mwyn cwblhau'r
awdl, stori fer, darn 0
gerddoriaeth neu un arall o'r
llu cystadlaethau.
Yna, ymhen mis, carreg
filltir arall. Mai y cyntaf yw
diwrnod cau derbyn enwau
ar gyfer y cystadlaethau
llwyfan. Ydy eich cor, parti
neu y chi fel unigolyn wedi
penderfynu dod i Ddinbych i
gystadlu eleni, rhwng 4-11
Awst? Os nad ydych, dyma
rhyw air bach i'ch atgoffa.
Mae'n siwr fod y testunau yn
hysbys i chi erbyn hyn, gan
iddynt gael eu cyhoeddi fis
Gorffennaf diwethaf. Mae
yma rai newydd, ac mae'r
hen ffefrynnau yno i gyd.
Mae'r gwobrau yn ddigon
hael hefyd a chofiwch bod
yna gostau teithio gwerth
chweil i gorau a phartion,
hynny yn ychwanegol i'r
arian a gewch wrth ennill.
Beth amdani? Bydd croeso
twymgalon yn eich disgwyl
yn Nyffryn Clwyd. Os ydych
eisiau mwy 0 wybodaeth yna

cysylltwch
a'r Trefnydd,
Hywel
Wyn
Edwards,
Swyddfa'r
Eisteddfod,
15
Llain Portland, Dinbych, Sir
Ddinbych LL16 3LF, Y rhif
ffon yw (01745) 818900 ond
yn bwysicach
na hynny,
anfonwch
eich
cyfansoddiadau a'ch ffurflen
gysradlu ataf rhag blaen.

Yn gywir
Hywel W)!n Edwards
Trefrtydd

PEIDIWCH
A GORI
AR STORI
ANFONWCH HI I

Eco'r Wyddfa

Y STORFA

LLANRUG
(Richard a Meirwen
Williams)

Ffon: (01286) 672790
Ar agor bob dydd
o'r wythnos at eich
gwasanaeth
Nid oes unrhyw dal am
ddanfon archeb i'ch cartref
yn ardal Llanrug

GORSAF BETROL
DEINIOLEN
Ffon: (01286) 871521

Ar agor 7 a.m. - 9 p.m. bob diwrnod

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

Cofio am Valmai
Roberts

yng nghyffiniau Manceinion a
Rhyl cyn symud
i Ysgol
Brynrefail. Cofiaf amdani yn }'r
ysgol
fel un
a ystyriai
ddisgyblaeth yn bwysig ond
roedd ochr arall, garedig a
hawddgar iddi yn ogystal, a
chymerai
ddiddordeb
yng
nghefndir y disgyblion,
yn
enwedig y rhai o'r dosbarth
gweithiol.
Yn fuan ar 61
ymddeol symudodd 0 Drefor i
Bwllheli Ile y taflodd ei hun i
fwrlwm bywyd crefyddol a
chymdeithasol
prif dreflan
gwlad Llyn. Nid oedd segurdod
yn rhan
ohoni
a bu i
gymdeithasau
gwirfoddol,
elusnnau
a mudiadau,
yn
cynnwys y Ganolfan Gynghori,
elwa ar ei chyfraniad. Fel ei
thad, roedd yn Gristion
0
argyhoeddiad
a
chafodd
addoldai Annibynnwyr Maes y
Neuadd, Trefor a Phenlan,
Pwllheli aelod ffyddlon a thriw.
Yr oedd yo gerddor medrus a
chai bleser yng Nghapel Penlan
yn canu'r organ.
Daeth tyrfa gref i'w hangladd
ym
Mhwllheli
ar ddydd
Mawrth, 23 Ionawr a hefyd i'r
Arnlosgfa
ym
Mangor.
Gwasanaethwyd
gan y Parch
Iwan
Llywelyn
Jones,
Porthrnadog, y Parch Meirion
Lloyd Davies) Pwllheli a'r
Canon Idris Thomas, Trefor.
Cafwyd terynged arbennig iawn
iddi yng Nghapel Penlan gan
John Emyr, Caerdydd, mab y
diweddar
Barchedig
Emyr
Roberts a fu'n weinidog yn
Nhrefor ar un cyfnod ac a fu'n
ddylanwad mawr ar dad Valmai
Roberts. Soniodd John Emyr
am gyfeillgarwch mawr ei deulu
a Valmai Roberts, am ei bywyd
ac am ei ffydd fawr bersonol. Ni
allai gweinidog Penlan, y Parch
R. Hedley Gibbard
fod yn
bresennol oherwydd gwaeledd
ond anfonodd
air i gofio
amdani.
Diolch am fywyd a gwaith
Valmai Roberts

Y ng nghartref

Bryn Meddyg,
Llanaelhaearn ar 16 Ionawr bu
farw Miss Valmai Roberts,
Hendre
Newydd,
L6n
Ceredigion, Pwllheli, yn 83
mlwydd oed. Mae ei henw yn
adnabyddus i gannoedd 0 blant
Ysgol Brynrefail gan iddi ddod
i'r ysgol fel a thrawes Saesneg yn
1960 a chael ei dyrchafu'n
ddirprwy brifathrawes yn 1972
cyn ym ddeol yn 1977. N i
feddyliais, ar 61 dod i'w
hadnabod yn yr ysgol, y buaswn
yn gymydog iddi yma yn
Nhrefor lIe bu'n hynod garedig
wrthyf a rhoi cefnogaeth dda yn
ogystal.
Yn y gwasanaetb N adolig
yng Nghartref Bryn Meddyg
Llanaelbaearn
derbyniodd
y
Cymun gennyf a hynny yn
bynod werthfawrogol, a oedd yn
nodweddiadol
ohoni,
ond
gwyddwn fod ei hiechyd yn
fregus. Ei hoff frawddeg i mi
oedd "dach chi wedi bod yn
lwcus o'ch magwraeth Idris,
mae, ac fe fydd hyn yn eicb
cadw,' Roedd yn llygad ei lie.
Fe'i ganed yma yn Nhrefor,
yn unig blentyn j William a
Sarah Roberts ar aelwyd yr
Hendre a oedd yn un grefyddol
a diwylliedig. Roedd ei thad yn
englynwr crefftus a ddaeth dan
ddylanwad R. Williams Parry ac
fe dystiodd y bardd mawr hwn
am William Roberts mai ef oedd
(y telynegwr gorau y gwn i
amdano', Ystyriai Bardd yr Haf
fod yr englyn canlynol 0 eiddo
William Roberts yn un 0 ddeg
enlgyn gorau'r iaith Gyrnraeg.
Pistyll
Bu nain a bu nain honno - a'i phiser,
Hen ffasiwn odano;
Er rhoi fel hyn er cyn co',
Rhcd ataf •vn rhad ero.'

Ar 61 addysg gynradd yn
Nhrefor ac Ysgol Ramadeg
Pwllheli a graddio yn Saesneg
ym
Mhrifysgol
Bangor,
treuliodd gyfnodau yn dysgu

25 Mlynedd yn 61- rhifyn Tachwedd 1976
Mae'r rhifyn hwn yn dathlu 25 mlynedd 0 gyhoeddi yr Eco. Oaeth
y rhifyn cyntaf o'r wasg ar Wyl Ddewi 1976 ac mae'r Eco wedi
cofnodi a dathlu holl ddigwyddiadau'r fro yn y 25 mlynedd ers
hynny. Ar y dudalen hen, a nifer o'r rhat sy'n dilyn rydym
yn adgynhyrchu tudalen blaen rhifynnau a ymddangosodd yn
ystod y cytnod. Ydych chi yn eu cofio?
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Idns Thomas, Ttefor

Cynllun Goddefiad Teithio 2001/2002
Amserlen y Dosbarthiad
8 Mawrth
12 Mawrth

DEINIOLEN

13 Mawrth

DlNORWIG
PENISARWAUN

1.30 - 4.00
9.30 - 12.30
1.30 - 4.00
10.00 - 12.30
1.30 - 2.00
2.15 - 3.30

BRYNREFAIL
NANTPERIS

CWl"-Y-GLO
LLANRUG

3.45 - 4.15
10.00 - 10.30
10.45 - 12.00
1.30 - 4.00

Rhestr o'r Prisiau a Osodir
1. Tocyn Bws Hanner Pris yn unig

2. Tocyn Bws i'r Dall yn unig
3. Tocyn Bws i'r Mud a'r Byddar yo unig
4. Cerdyn Tren i'r Henoed yn unig
5. Cerdyn Tren i'r Anabl yn unig

6. Tocyn Bws a Ccrdyn Tren
7. Tocyn Bws fcl ail dyroddiad
8. Dyroddi ccrdyn tren fel ail gerdyn j berson sydd yn
barod wedi derbyn tocyn bws am ddim
9. Taliad am ail docyn bws drwy gelled. Os y darganfyddir
meVJO mrs o'r pryniant gwreiddiol, ad-delir y gost

.~.......
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• A hoffech roi sglein ar eich Cymraeg ysgrifenedig?
• Neu wybod mwy am fawrion byd llenyddol a hanesyddol
Cymru?
• Neu ddysgu'r sgiliau sylfaenol ym myd busnes?
• Neu feistroli'r Ffrangeg neu'r WyddeJeg neu'r Llydaweg?
• Neu bori ym meysydd Ffilm a Theledu neu Wleidyddiaeth
Ryngwladol?

Cyngor Gwynedd

WAUNFAWR
LLANBERIS

•

Y Ganolfan
Canolfan Angorfa
Stryd y Ffynnon

Dyma eich cyfle CHI i brofi addysg prifysgol drwy ddilyn
cyrsiau rhan-amser dan ofal rhai 0 ddarlithwyr mwyaf profiadol
Prifysgol Cymru, Aberystwyth.

Y Llyfrgell

Y Gano1fan
Neuadd yr Eglwys
Festri'r Capel
Capel Rehoboth
Ysgol y Pen tref
Hafan Elan

AI DYMA'R CYFLE Y BUOCH YN DYHEU AMDANO?
• Ehangu gwybodaeth
• Ennill cymhwyster

• Gwneud ffrindiau newydd
• Gwireddu breuddwyd oes

Anfonwch NAWR am restr gyflawn o'r cyrsiau a gynigir, a
manylion pellach.
Am Ddirn
Am Ddirn
Am Ddim
£5.00
£5.00
£13.50
£8.50

P. Lynne Williams
Cyfarwyddwr Academaidd y Radd Allanol
Adran y Gymraeg
Yr Hen Goleg, Stryd y Brenin,
Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2AX
Ffon: 01970-622050 E-bost: ppj@aber.ac.uk

£13.50
£5.00
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Dydi Ynysoedd y Caribi na'r
Caneris ddim yn apelio fawr ara
i bellaeh, ac yn ystod misoedd y
gaeaf y bydda i'n anelu at Ie
tawel yn Sbaen. Na, rhowch i mi
ynysoedd fel yr Orkneys neu'r
Shetlands,
Ynys yr I§ neu
Ynysoedd y Faeros. Mae hyn yn
dangos nad ydi tywydd poeth na
dinasoedd yn apelio fawr ata i
fel rwy'n mynd yn hyn,
Fel arall roedd hi ers talwm.
Bywyd dinas oedd yn eynhyrfu
un, a Majorca neu Minorca yn
yr haf ocdd y nesa peth at y
nefoedd.
Roedd
Rhvl
vn
baradwys yn nyddiau -glas y
tripiau Ysgol SuI ond fvddwn i
ddim yn ystyried mynd i Rhyl
am brynhawn hyd yn oed y
dyddiau hyn, onibai fod 'na gem
bel-droed i'rn denu yno.
Rydw i'n cael rhyw gyffro
mewnoI 0 ymweld
llefydd
anghysbell. Fy hoff fordaith ydi
i'r North Cape a chael ymlacio
yn nhawelwch
y [fiords yn
N orwy. Dyna pam, 0 bosib, yr
oeddwn mor awyddus i fynd i'r
pegwn arall a chael cip ar Cape
Horn.
Roeddwn
i wedi darllen
llawer am y fangre storrnus yma
lIe rnae'r Mor Tawel, Mor
Iwerydd a'r Antarctic yn cydgyfarfod i sgyrnygu dannedd ar
ei gilydd.
Roeddwn
wedi
darllen pryddest
goronog y
Prifardd Simon B. Jones 'Roumd
yr Horn' ychydig ddyddiau cyn
mynd ar y fordaith, ac yn
edrych ymlaen at gael fy siglo
gan donnau gwyllt y mor }rm
mhen draw'r byd.
Ar fore SuI, 28 Ionawr roedd
y llong bleser Norwegian Dream
yn hwylio dnvy Sianel Beagle
tua
phorthladd
Ushuaia.
Doeddwn
i
ddim
wedi
sylweddoli fod talaith Patagonia
yn eyrraedd mor isel ag Ushuaia
- sef y ddinas bellaf }rn y b)rd.
Mae yna daith tren i'w chael
yno
(nid
'Tren
Bach
y
Sgwarnogod', Twm Morus, sy'n
mynd a chi rownd )r byd) ond
taith a ddisgrifir fel 'Train to tIle

a

end of the
l~rld).
Taith
ddiddorol mewn tren stem.
Am hanner awr wedi naw
fore Llun, 29 Ionawr roeddem
yn Cape Horn, ond eto 3,168 0
fillnroedd i'r gogledd 0 Begwn y
De. Ychydig iawn 0 longau sy'n
mynd 'rownd
yr Horn'
y
dyddiau
hyn, gan fod y
mwyafrif yn manteisio ar fynd
trwy
Gulfor
Magellan.
Docddwn
i
ddim
wedi
sylweddoli mai ynys ydi Cape
Horn. Na, does 'na neb yn byw
arni ag eithrio dau ddyn sy'n
gofalu
am }' goleudy
am
gyfnodau 0 chwe mis. Gan mai
prin yw'r llongau sy'n mynd
rownd yr Horn y dyddiau hyn
rnae'r ddau yn falcb iawn 0 weld
llong bleser yn galw heibio i'w
cyfarch.
Meddyliwch
am
dreulio chwe mis mewn Ile mor
angbysbell.
Oeddwn i'n 'sal mer' yn Cape
Horn? Choeliais i fawr, roedd y
mor mor bryfoclyd 0 dawel, a
rhaid i mi gyfaddef fy mod i
braidd yn siomedig am na
chefais i'r un profiad ac a gafodd
Bardd
Coronog
Prifwyl
Wrecsam, 1933.
Ond mae'r mer yn beryglus 0
oriog. Ymhen ychydig oriau ar
01 gadael Cape Horn roedd o'n
sgyrnygu ei ddannedd ac yn
siglo'r
Noruiegian
Dream
gyrnain l rei y bu'n rhaid i'r
capten ein hysbysu na allai lanio
yn Ynysoedd y Malvinas. Siom
yn sicr, ond roeddem ar ein
ffordd i Puerto Madryn ac
roedd\vn yn edryeh )rmlaen at
gael rhoi troed ar dir y Wladfa
am }' tro cyntaf.
D, ...i'n falch mai ar long yr es
i i'r Wladfa. Wrth edr)rch ar y tir
g\vastad ar }r gor"vel wrth nesu at
Borth Madryn, fedr\-vn i ddim
l1a1na d)'chmygu profiad cri\v y
Mimosa.
Tir diffaith, ac felly mae 0
heddl~l. Does 'na fa,vr ddim ond
anialdir gv.raslad rh\-vng Ponh
Madryn a Threle\\' a'r Gaiman.
Roedd 'na dripiau wedi eu
trefnu o'r llong i ymweld a

Llun

0

Mjrray~t

Ty Te Caerdydd yn y

'Puerto Mad1)"l and the Gaiman
WelsJz COi01ZY'. Mae Gaiman tua
60 milltir 0 Borth Madrvn.
o gyrraedd y Gaiman- fe welir
hysbyseb ar bob cornel tTY Te
Caerdydd' ac at yno yr oedd y
deg llond bws yn anelu i gael y
te Cyrnreig traddodiadol a chael
gwrando ar Gor Cymraeg y
Gaiman. Myra a finna oedd yr
unig Gymry ar y daith ac fe
gawsom groeso i'w gofio. Y peth
cynta a glywsom yn y cefndir
oedd Hogia'r Wyddfa yn canu
'Maradona' ac ar 01 i aelodau'r
Cor sylweddoli pwy oeddem,
dywedodd
un ohonyn
nhw
wrtha i iddo fo ennill yn
Eisteddfod )' Wladfa am adrodd,
- ie, 'Maradona ', Y di mae'r 'hen
law' a fuodd yn ddigon 0 'hen
ben' i drechu'r Saeson yn dal yn
arwr yn yr Ariannin, ac yn y
Wladfa. Mi fydd y cor ifanc sy'n
canu yn Nhy Te Caerdydd yn
ymweld a Steddfod Llangollen
eleni. Pob hwyl iddyn nhw.
Dychwelyd yn y bws a sylwi
ar enwau'r iai: Ty Gwyn, ly
Nain, Siop Bara a chael cip ar y
tY cynta a godwyd gan Gymry
yn )' Gaiman. 0 cdrych ar )Tf
anialdir
sy'
rhwng
Porth
Madryn
a'r Gaiman
mae'n
an odd dychmygu'r
profiad a
gafodd ein hynafiaid a fentrodd

Gaiman

yn y Mimosa ganrif a hanner yn

01.
Ar Ian y mer ym Mhorth
Madryn mae 'na gerfiun 0 ferch
a'i chefn at y rnor, Wynebu'r
anialdir rna' hi - wynebu gwlad
yr addewid.
Wrth i'r Nonuegian D rea 111
Iithro'n urddasol 0 olwg tir y
Wladfa
tua Montevideo
a
Buenos Aires, fe welwn i ar
fideo fy nychymyg y Mimosa yn
glanio ger Porth Madryn a'r
paith yn wynebu ein hynafiaid:
'Cyrraedd i wenwlad eu dyhcadau
Yn fintai onig at fin y tonnau,
Tirio, a'u trem ar ,...rylltir y trumau
Yn y fro anial ar noethlwrn fryniau;
Ei gweld yn hagr drwy ddagrau, - hcb
lcndid,
Nid tir addewid y iaer weddiau.'
(Au·dl (Patagonia'
R. Bryn Willianls)

Na,

doedd
'na
ddim
moethusrwvdd
ar fwrdd v
Mimosa - dim gwleddoedd, dim
dawnsio, dim pyllau nofio na
byrddau
gamblo.
Dim ond
mintai 0 Gymry yn wynebu'r
paith a'u dyfodol ansicr,
Dau yn unig 0 Gymru oedd
ar fwrdd y Noruiegian Dream a'r
ddau yn hW)rlio am adre, yn s\vn
y gloddesta.
Y r haul
vn
.,
machlud dros erwau'r paith a'r
mor yn sibr\vd ei gyfrinachau.
-
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CEIROPODYDD
Mrs S. Groom MSSCh, MBChA

Yn ymweld a'ch Cartref i drin traed
Triniaeth ar gyfer:
Traed Poenus; Croen Caled; Verrucae; Cyrn a Chroen Caled;
Ewinedd yn tyfu i'r byw; Torri Ewinedd; Gofal a Thylino Traed.
Ffon:

(01248) 605450 neu
07747 696267 (symudol)
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Rhyw Ddydd
11yfrnewydd Antur
Waunfawr
Y peth cynta' dd'uda' i am ±y
nghopi i 0 Rh.vw Ddydd ydi ei
fod 0 wedi diflannu ers dyddiau.
Ei adael 0 ar fy nesg yn y
swyddfa nes i, ond mae'r
s\vyddfa honno'n digwydd bod
yn llawn 0 ex-pats Waunfa\vr, ac
mae RllYW Ddydd wedi cael
traed ers wythnos dwytha'.
Mae pawb - ac nid jest petha'
Waunfa\vr - wedi bod yn sb'io
arno fo. Mae nhw wedi bod yn
dotio at y lluniau, yn giglo dros
yr ysgrifau doniol, ac yn sobri
dros yr ysgrifau dWys. A dyna
ydi gogoniant RhyzlJ Ddydd mae bywyd i gyd ),·no: siom,
dicter, chwilfrydedd, balchder,
cariad a hapusrwydd.
Mae'r Antur yn agos at
galonnau
pawb
sydd
yn
gysylltiedig a Waunfawf, er nad
oes angen adnabyddiaeth 0 griw
yr Aneur i wefrhfawrogi'r llyfr,
nac i werthfa\vrogi amcanion a
gweledigaeth y dyn a sefydlodd
y fenter yn y lIe cynraf.
Yn bersonol, mae fy nyled i'n
fawr i Antur Waunfawf, gan imi
gyrraedd y pentre' ar drothwy fy
arddegau, pan oeddwn i, a
pbawb
arall
o'r
oedran
hunllefus hwnn\v, isho bod yr
un fath a'i gilydd. Yill myd y
rinejar
mae g\vahaniaeth
0
unrh~rw fath yn r~7bath i'w
wawdio a'i sbeitio, a sgiclia nen

Mae'r llun yll dallgos elz~varaev.,yr, aelodau 'rpwyllgor a che/lIogw),r Ltlllpel-droed Llanrug ar ddiwedd t)"11OT 19';6--17. Erb.\'n
hYll, 1nae l!awer 0 IU1liau hell dinlau pil-droed Llanntg yn cael eu harddallgos J.'1I 1lha/arll Penbon/, u'r goballh )1'l.L' galill rho;
enw wrllz bob persoll Yl1rllllzob llun, .Alae aelodau'r p'lvyllgor preseJlllol wedi gallu t?nwi pav.:b j'Il)' Ilu" Izv.Jn - olld UlI, D_\'Jza'r
dasg l ChWI ddarllenwyr )'r 'Eco'. Oes tillrhJ.'W l~n
ohonoe" yn galill errwi'r '1111 d)'ll bach ar goll'? D_Vl11a'renu.'uu s)'dd elSOCS
ar gaeL' Rites gefn (C/tWiT/tl'r dde) Caradog ]ol1es,Jack Lewis, ??? PlcrceJoncs, r~'alter Evans, GO'tZ Hughes, JOill1111CJOllfS,
RIles gaMI (e]zwlrh ,'r dde) TllOnlas If'II/la7ns, PerC)' Wilson, Ou.)ell If.?illiaIJIS, If'iilianl PnLclzurd, (ft,,!..·;O"1lO't.1.'cn,Hugh
VernonJOlteS, JOlIaL/la11.701Ies,Evan OUlell, John .\'evin Jones, John Du'ell J01lt;'S,Riles J1aen (C/zt:;llir l'r dde) ~4.rfollDavies,
Gorol1wy J\ioms, Glyll RoberLs, /'1 ndrev.' Griffith, GrijJitll Richard W,li,aI1IS a Tllol1las U7z'llianls.
steil gwallt 'rong' yn des tun
panromeim ym Mangor. Pan
imi anghofio
pob ofn neu
short a b\vlio.
gyrhaeddodd Dafydd ac\l,',mt es
ansicnvydd, a dwi 'di tyfu i fyn}'
o gofio hynny, roedd dod i i guddiad i'n llofft. Ro'n i ofn yn ffrindia' efo cri\ ....yr Anruf.
wyneb yn wyneb a chriw Antur
deud
neu 1yvneud y peth
.~ae'u eyfeiliganveh nh\V \\'edi
Waunfa\;yr yn dipyn 0 sioe. Ac
anghywir, ac ro'n i'n ansicr 0 sut
dysgu irni fod pawb yn '~lahanol)
mae'n rhaid imi gyfadda fod gen
i ymddwyn
yng ngh\vrnni
fod pa~'b )'r un mor ddil}1s a'j
i 'u hofn nh", i ddechrau, Dwi'n
rhywun a oedd, yn fy meddwl i, gilydd, a bod pob un ohona ni
cofio mam a dad yn penderf~rnu
mor'v,Tahanol',
weithiau
angen
help,
ac
y b)'ddan ni felleulu )7nmynd a
Ond
roedd
noson
)Ing \~leithiau )'n gallu cY'nnig helpu.
un 0 hogia'r Antur - Dafydd
ngh\vrnni Dafydd Andre\v a'i
A d)lna be' ydi g\vareiddiad
Andrew
allan
i weld
'fo1 chips!' )rn ddigon i wncud
vnde.
Beca Browll

gunnpas pan oedd Catrin )1l'Z
cynhyrchu'r trwyth meum sosban ar

RHWNG
Y DDWYFFORDD
: SlOP CATRIN.
Ddeufis yn 61daeth cais am wybodaeth yngljn a thyddyn o'r enw
Rhwng y Ddwyffordd yn Ninorwig, a'r cysylltiadau posibl rhwng
y teulu a thenln 'Iy'n yr Ardd yn yr un ardal. Ar y pryd, doedd dim
gwybodaeth am union leoliad Rhwng y Ddwyffordd. Rhwng pa
ddwy ffordd yr adeiladwyd y tyddyn? Fis yn 61 cafwyd ymholiad
ynglyfi a Siop Catrin yn Ninorwig. Bellach, gwyddom mai'r un lie
oedd Siop Catrin a Rhwng y Ddwyffordd, a bod cysylltiad hefyd
a Thy'n yr Ardd. Mae'r linn a anfonwyd gan Eirwyn Morris 0
Fangor (Dinorwig gynt, a chyn athro yn Ysgol Brynrefail) yn
dangos murddun Rhwng y Ddwyffordd tua 1985, cyn iddo ei
ddymchwel yn dilyn gwelliannau tirweddu i'r hen domenni llechi
yn yr ardal.
"Rhumg
y
dduiyffordd," iawn y byddwn y11 dod oddi yno
heb ychydig 0 dda-da am ddim. ))
meddai, "oedd enw suiyddogol
Siop Catrin, ond [el 'Catnn Ty'r
Nid am gadw siop yo unig
Ardd' yr aduieinid Iii gall bauib." roedd Carrin yo enwog yn ardal
Dinorwig. Roedd ganddi hefyd
Catrin Williams oedd ei henw,
ac fe'i magwyd hi yn Ty'n yr
y gallu i wneud eli arbennig at
Ardd, ble roedd gwinllan fechan
losgiadau, gan gynnwys llosg
o goed eirin yn iyfu, y rhai a eira, Byddai'n gwneud yr eli
ddefnyddid i wneud jam. Fel
allan 0 lard a bywlys; deilen
amryw 0 Ian siopau eraill yn
gron a deilen gyfrinachol arall.
ardal
Dinorwig,
roedd
yn
Byddai'n rhaid i'r person oedd
cynnig gwasanaeth pwysig i'r
angen yr eli ddod a'i lard ei hun
i'r siop er mwyn i Catrin fedru
trigolion,
yn gwerthu ystod
cynhyrchu'r
trwyth!
Gwawr
eang 0 angenrheidiau - 0 oel
lamp i 'fint imperials'.
Mae
lwyd-wyrdd
oedd iddo, heb
unrhyw farh 0 berarogl wedi ei
Eirwyn
Morris
yo cofio'r
glorian fawr bres yn y siop, a ychwanegu.
Cofia
Eirwyn
charedigr wydd Catrin : "anaml Morris 'yr arogl anhyfryd iaum 0

fentro i chwilio am y ffosydd; 0
leiaf, fe ddylent fod yo llawn
y uin, ond fe dystiai a thaerai dwr
wedi'r
glawogydd
a
llawer iawn nad oedd ei debyg at achosodd i'r afon Saint orlifo
welLa ILosgiadau 71a llosg eira y71 unwairh eto yn ardal Cwm y
holl siopau chemist y wlad. '"
Glo!
Cefais ar ddeall hefyd mai'r
Mae'n amI wg fod yr agoriad 0
rheswm pam y galwyd y tyddyn
afon Galedffrwd i ffos Llwyn
yo Rh wng y Ddwyffordd oedd y Cogau wedi ei gall. Dim ond
ffaith fod rhyw hen 16n drol gul
dwr sy'n draenio o'r corsydd yn
yo arwain o'r ffordd fawr heibio
unig sy'n llifo drwy Gae ffos y
i gefn y ty>a bod y tyddyn wedi felin heddiw. Mae'n amlwg
ei adeiladu yn y fforch hon
hefyd fod y ffos pan gloddiwyd
rhwng dwy ffordd.
hi, wedi ei chodi yn uwch na'r
Tybed ydi rysait yr eli at
tir 0 gwmpas er mwyn cario'r
losgiadau
yn
dal
mewn
dwr drwy'r hafn yn y creigiau
bodolaeth, neu oes rywun yn
islaw i Lwyn Cogau. Mae olion
gwybod beth oedd y dail a o'r ffos i'w gweld heddiw, ond
ddefnyddid i wneud y trwyth?
mae wedi ei llenwi a phridd a
Des gan unrhyw un arall 0
thyfiant erbyn hyn. Ond ar y
ddarllenwyr
yr
"Eco"
prynhawn yr euthum i ymweld
wybodaeth am feddyginiaethau
a'r ardal, roedd y dwr yn
cartref era ill a ddefnyddid neu a rhuthro heibio i Rydau Duon ac
gai eu gwneud yo yr ardal ers
ymlaen drwy Gors y fudda am
talwm?
Frynrefail.
Roedd angen dringo wedyn i
Lanberis i Gricieth.
lefel uwch - ardal y Fron
Ac 0 son am feddyginiaethau,
Goediog.
Cefais
ganiatad
beth tybed achosodd i ferch 0
caredig
Mr Hugh Morris,
Lanberis
gael ei chyflogi'n
Rhianfa i grwydro'r ardal, ond
forwyn i "chemist, druggist and
gyda'r rhybudd fod y gors yn
dentist" a ymddeolodd i Gricieth
ddofn a pheryglus! Roedd yn
yn dilyn gyrfa yn Llundain.
amlwg fod man nentydd yo llifo
Wrth chwilota drwy gyfrifiad
i lawr 0 greigiau'r Bigil i'r gors
1891 y deuthum ar draws enw
nes ei gwneud yo ddirlawn 0
Catherine Ellen Parry> dwy ar
ddwr, Mae'r ffos yno i'w gweld
h ugain oed, a genedigol
0
yn glir yn rhedeg yn llinell syth
Lanberis, a oedd yn forwyn i
ar draws tir gwlyb a chorslyd.
John
Owen, chemist
wedi
Efallai i fan dyddynwyr yr ardal
ymddeol
i Causeway View,
yn ystod y ganrif a hanner a aeth
Cricieth. Roedd John Owen yo
heibio geisio traenio'r gors er
wreiddiol 0 Ben Llyn, ond
mwyn creu gweirgloddiau ar ei
symudodd i Lundain, a bu'n
hymylon i ennill rhyw fymryn 0
cadw busnes )1"0 ardal Highbury
dir pori.
o'r ddinas. Roedd ei wraig,
Ond roedd yno ddirgelwch
Phoebe, yn dod 0 Fanceinion,
hefyd. Yo un cwr o'r gors roedd
Tybed a'i yng N gricieth yn unig
ffos arall ( yn llawn dwr yn
y bu Catherine Ellen yn forwyn
i'r teulu, ynteu a oedd gyda hW)T llifo'n gyflyrn ar }' pnawn
arbennig hwnnw) yn rhedeg ar
yn Llundain
hefyd? Os oes
rhywun yn gwybod hanes y Ietraws i'r gors, ac wedi ci
gorchuddio a chrawiau cerrig.
ferch 0 Lanberis cysylltwch a
•
Hynny )'W, roedd y ffos yn
mi.
danddaearol, a dim ond mewn
Ffosydd a'u dirgelion.
un lle'n unig yr oedd i'w gweld
yn weddol glir. Pam fod angen
fewn dim i'r "Eco" diwethaf
rhoi 'gorchudd'
dros y ffos?
ddod o'r wasg daeth gal wad
Gyda diolch hefyd i Nicky 0
oddi
wrth
Mrs
Williams,
Glwt y Bont am ddangos rhan
Deiniol Terrace, Deiniolen yn
o'r ffos danddaearol i mi.
son am ffos arall oedd yn bwydo
ffos Llwyn Cogau. Sonia am ffos
Unwaith
eto bu'n rhaid
ddofn yn cydredeg a therfyo
chwilota yng nghofnodion
y
tiroedd
Rhianfa
a'r
Fron
Faenol
ond peri
mwy 0
Goediog yn y creigiau ger Clwt
ddryswch a wnaeth y rheini, gan
y Bont, ac yn disgyn i law! i'r
nad oedd sicrnrydd 0 enwau'r
gors ger Llwyn Cogau cyn llifo
gwahanol
dyddynod
0 un
arol\vg i'r llall. Gwnaed arolwg
ymlaen heibio i Rydau Duon
am Frynrefail.
(gan gynnwys map) yn 1832 ac
yna wedyn yn 1869. Roedd
Roedd yn rhaid ymchwilio!
tiroedd y Faenol yn ymestyn o'r
Fell)', ar brynhawn brafyn dilyn
Galedffrwd i Lyn Padarn, gyda
dau ddiwrnod 0 law [rwm yn
thiroedd
Glynllifon
yn eu
ystod y mis diwerhaf, dyna

o

o

M urddun Siop Garritt, sef Rhwl1g y Ddwjiffordd, lIla 1985. Llztll ga7z
EirwYlz Morris.

DODREFN PERKINS
(Safle'r hen Nelson)
CAERNARFON

Ffon: (01286)
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Pob math 0 ddodrefn ty
Cegin, 'stafell fyw, Ilofft
Prisiau cystadleuol
Danfon am ddim i holl
ardal Bro'r Eco
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terfynu
yn y Fachwen,
a
thiroedd Thomas Wright yn eu
terfynu
yn ardal Brynrefail.
Roedd yno hefyd ynys 0 dir yn
ardal Bryn Teg yn perthyn i
Rowland Abraham. Ar hyd y
Galedffrwd yn ardal Clwt y
Bont roedd tiroedd Coed Helen.
Ond enwau'r tyddynod oedd
y
broblem.
Maenr
yn
ymddangos fel pe baent wedi
newid rhwng y ddau arolwg,
neu rhwng yr arolwg diwethaf
heddiw. Aeth y Fron Goediog
gwreiddiol yn Fron Goediog
bach. Bryn y Griafolen oedd yr
hen enw ar y Fron Goediog
diweddarach, ac y mae'n anodd
iawn penderfynu sawl bwthyn
oedd ar y daliad o'r enw Bwlch y
rwdan - weithiau rnae'n cadw at
yr enw hwnnw, dro arall enwir
ef yn Plastirion neu'n "cottage
and croft" di-enw! Ac yn rhywle
hefyd
ymddangosodd
Bryn
Celyn a lie o'r enw Ffridd ar dir
Ty'n y Fawnog. A phwy tybed
oedd Hugh Cenwr yr enwir dau
gae ar ei al yn 1869? Neu
William Evans oedd yn berchen
gardd yno?
Byddai mwy 0 wybodaeth, ac
yn enwedig lluniau 0 rai o'r
tyddynod hyn C}'D iddynt fynd
yn furddunod, yn fuddiol iawn.
Erbyn y rhifyn nesaf, gobei thio
y byddaf wedi cael cyfle i
ddarganfod pryd yr adeiladwyd
hwy a phwy oedd y trigolion
cynnar.

a

Os oes gan unrhyw ddarllenydd
wybodaeth neu ymholiad am
unrhyw ag\vedd 0 hanes y fro,
yna
cysylltwch
a Dafydd
Whiteside
Thomas,
Bron y
Nant, Llanrug,
Caernarfon
(Ffan: 01286673515)

PEIDIWCH
AGORI
AR STORI
anfonwch hi i

Eco~rWyddfa

Antur Waunfawr
Cyfrifiaduron yn y
Gymuned
Efallai bod rhai ohonoch eisoes
yn
ymwybodol
fod
offer
cyfrifiadurol arbennig yn Antur
Waunfawr ar gyfer defnydd pobl
leol, ac mae'r Anrur yn awyddus
iawn i ddatblygu'r gwasanaeth
yma ymhellach. Y n ddelfrydol
byddai pawb yn yr ardal yn
yrowybodol o'r cyfleusterau.
Rydym yn gofyn i chwi
gysylltu a'r Antur i ddweud pa
fath 0 weithgareddau
cyfrifiadurol fyddai'n ddefnyddiol.
Mae nifer 0 bosibiliadau, fel y
gwelwch isod. Ond yn fwyaf
pwysig hoffem glywed beth yn
union fuasech chi yn hoffi ei
weld yn cae I ei gynnig.
Dyma rai o'r syniadau sydd
wedi dod i law:
Clinic meddalwedd: siawns i
gael sgwrs gydag arbenigwr a
datrys eich problemau man a
mawr, Mae'n debyg y byddai
hyn yn cymryd ffurf clinic rhyw
ddwy neu dair awr, gyda modd
trefn u amser i ddod i drafod
unrhyw gwestiynau ynglyn a
defnyddio eich cyfrifiadur;
Posibilrwydd
arall ydi
i
fusnesau bychain lleol wneud
defnydd
o'r
offer.
Mae
adnoddau argraffu ardderchog
ar gael yn cynn wys argraffwr
laser du a gwyn, ac inkjet lli\v
sydd yn g\vneud posteri hyd al
A3 mewn maint. Yn ogystal
mae sganiwr a meddalwedd
argraffu.
Efallai eich bod yo fyfyriwr
coleg sydd angen ymarfer ei
sgiliau cyflwyno. Mae projector
sydd yn cae 1 ei f\vydo o'r
cyfrifiadur
yn
rhan
o'r
adnoddau, neu efallai byddai
modd 'hurio' offer fel yma i
unigolion neu gnvpiau.
Byddai modd i unigolion n,eu
gwmnlau drefnu i logi aroser i
edrych ar y We, nen dderbyn a
gyrru e- bos t.
Fforuwch Jane (01286) 674 ISS
am sgwrs. Am nV)' 0 fanylion am
\vaith yr An tur, edrychwch ar
ein safle ar y We:
www.anlurwalllzfawr.org.
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saws afal a stwffin mewn rholiau
* Efo salad hefyd os dymunwch

DEWeS, MAE O'N FLASDS!
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JOHN BRYNAFON, LLANRUG
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Cysylltwch atr isod i weld mor rhad
yw cost yswlriant gyda CDH

Andre (Bethel/lianberis)
Bryn (Mon)
Euryn (Caernarfon a'r cylch)
John Eifion (Penisarwaun)

CDH

Yrwyn lIeol mwyaf blasus
Selsig cartref
Cigoedd parod j'w bwyta
Archebion

Ymgynghorwyr Anannol
Annibynnol Lleol (setydlwyd 1974)

Ffon: (01248) 355055

ar gyfer y rhewgist

MYNNWCH Y GORAU
DEWCH ATOM Nil

·GWVNETH ROBERTS
84 Stryd Fawr, Llanberis
Ffon: 870491

CAFFI 'BWYTY ERYRI'
TEGANAU, CARDIAU
MELYSION
ANRHEGION
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Sara Ffres
Teisennau

Priodas, 8edydd
Pen-blwydd ac ati
Peis, Rholiau SoseJ
Pasteiod, Teisennau Hufen
Teisennau Plat, Torth Gyrains ac ati

BECWS ERVRI
Stryd Fawr, Llanberis 870491

-CWM YGLO

PENISARWAUN
Mrs Ann Evans, Sycharth. Ffon: (01286) 872407
Camera yn ngotal Gwyndat Hughes, Glascoed, Llanrug.

CYDYMDEIMLAD. Yn ystod y
dyddiau diwethaf bu farw Mrs
Janet Murchisson mewn damwain
angheuol yn Hull. Bydd pobl
Perusarwaun yn cofio Janet fel
Janet Hughes, oedd yn byw gyda'i
nain yng Nghae Bleddyn yn ystod
y chwe degau. Bu Janet yn
ddisgybl yn yr ysgol yma ym
Mhenisarwaun a chofir amdani fel
merch fach dawel hawddgar,
hotfus.
Trist
lawn oedd y
nswyddion am y ddamwain. Yr
oedd Janet yn weddw ac mae'n
gadael mab a merch yn ogystal a't
thad a'i mam. set Mr a Mrs Idris
Wyn Hughes. Mae pobl ypentref
yn cydymdeimlo'n ddwys gyda'r
teulu j gyd, rhai ohonynt yn byw
yng Nghaernarfon.
PWYLLGOR NEUADD. Tynnwyd
Clwb Cant Chwefror a'r enillwyr
oedd:
1. Myrddin Jones, Na N'og; 2.
Eifion Harding, Winllan; 3. Jean
Roberts, Tai Croesion.
Gobeithir cynnal gweithgareddau
tuag at y Neuadd Gymuned yn
fuan. Cofiwch fod croeso i aelodau
newydd ymuno a'r Clwb Cant am
50c y mis neu £6.00 y flwyddyn
gan fod y Clwb yn hwb sylweddol
i'r coffrau.
CYMANFA DOSBARTH CWM- YGLO.
Cynhelir y Gymanfa eleni yng
Nghapel Tabernacl, Cwm-y-glo,

I drin a thrwsio
pob math 0
beiriannau gwn'lo

Glanffrwd
DEINIOLEN
,

12 i 53 sedd
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t_Teithiau Lleol a Thramor l
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Gwaith Contract

1
I

Telerau arbennig i
bensiynwyr, myfyrwyr a
phlant ysgol
j
I
~

I

21 Stryd Fawr
PORTHAETHWY

wellhad IIwyr a buan i Ted a
UNDEB Y MAMAU. Cynhaliwyd
Marjorie Roberts, Bod Gwilym ar
cyfarfod i'r aelodau yn Hafan Elan,
61damwain modur.
Llanrug nos Lun, Chwefror 5.
GENEDIGAETH. Llongyfarchion i
Croesawyd Mrs Margaret Latham
Jennifer Jones, 4 Dol Afon ar
i'r cyfarfod a diolchwyd iddi am
enedigaeth ei merch fach, EIIlw,
gymryd y swydd Aelod Cofrestru
wyres tach i Sandra a Keith
am y flwyddyn. Dechreuwyd gyda
Jones.
gwasanaeth
byr. Derbyniwyd
LLONGYFARCHIADAU i Neil a
ymddiheuriadau oddi wrth Mrs
Michelle ar enedigaeth eu mab,
Marjorie Roberts a Mrs Kath
Ben, ac i Wyn ac Iris, Glanrafon
Jones. Darllenwyd cofnodion o'r
am fod yn daid a naln am y tro
pwyllgor diwethaf a phasiwyd eu
cyntaf.
bod yn rhai cywir. Trafodwyd rhai
DIOLCH. Dymuna Eifion, Avril,
materion a godwyd ym Mhwyllgor
Alan a Marie ddioJch yn ddiffuant i
y Ddeoniaeth ddiwedd y flwyddyn.
bawb
am
bob
arwydd
0
Y gwr gwadd oedd Mr Peter
gydymdeimlad a dderbyniwyd yn
Taylor. Treuliodd Mr a Mrs Taylor
eu profedigaeth drist 0 golli mam a
eu gwyliau yn China cyn y Nadolig
nain annwyl.
a chyda sleidiau bendigedig
DIOLCH. Dymuna Ted a MarJone,
cafwyd sgwrs ganddo am eu
Bod Gwilym ddiolch yn ddiffuant
hymweliad. Yn gofalu am y
i'w teulu, cymdogion a ffrindiau am
lIuniaeth oedd Mrs E. Taylor a Mrs
y
galwadau
ffon,
cardiau,
J. Ransom.
ffrwythau a blodau a dderbyniwyd
Diolchwyd iddynt ac i Mr Taylor
ganddynt ar 01eu damwain. Diolch
gan Mrs Gwyneth
Roberts.
yn arbennig i'r meddyg teulu a'r
Rhoddwyd y raffl gan Mrs Taylor
gweinyddesau
am
eu
ac fe'i henillwyd gan Mrs G.
caredigrwydd. Diolch yn fawr.
Roberts. Terfynwyd trwy adrodd y
DIOLCH. Dymuna Neil a Michelle
Gras.
ddiolch 0 galon i'w teulu, ffrindiau,
CAPEL Y TABERNACL. Dydd Sui,
cymdogion ac i'w cwsmeriaid am y
Chwefror 4, 2001 gyda'r Parch
IIu cardiau a'r anrhegion
a
Gwyntor Williams yn gweinyddu a
dderbyniwyd
ganddynt
ar
Mr Gareth Jones, Llanberis wrth yr
enedfgaeth eu mab bach, Ben.
offeryn bedyddiwyd Ffion Wyn,
CYMANFA DOSBARTH CWM- Ymerch tach Ken ac Alison Jones.
GLO.
19 061 Aton.
Dyma drefn yr oedfaon am 11s Cynhelir y Gymanfa eleni yng
Nghapel Tabernacl, Cwm-y-glo,
Mawrth:
bnawn Sui, Ebrill Sfed am 2 o'r
4: Clwb y Plant am 2.00;
gloch. Arwelnydd y gan fydd Mair
Gwasanaeth i'w drefnu;
Huws, Llanrug. Bydd detholiad
11: Clwb y Plant am 2.00; Parch
bywiog 0 emynau i'r plant wedi'u
Eric Roberts am 5.30;
dewis ynghyd
detholiad 0
18: Clwb y Plant am 2.00;
emynau o'r lIyfr emynau newydd,
Gwasanaeth i'w drefnu;
'Caneuon Ffydd', i'r oedolion.
25: Clwb y Plant am 2.00; Parch
Gwneir casgliad tuag at addysg
Gwynfor Williams am 4.00.
Katatan Singano, y ferch fach
Croeso cynnes i bawb.
fabwysledlg 0 Kenya
GWELLHAD BUAN. Dymunwn

•

ARBENIGWYR TRWSIO
CYRFF CEIR
Uned 4, Stad Ddiwydiannol Brynafon, Llanrug

(01286) 678030

•

amta
Gwasanaeth Fframio Lluniau
Arbenigwyr ar fframio gwaith edau a nodwydd
Nifer helaeth

0

Iuniau ar werth

Dewis eang yn cynnwys:

IVOR STUBLEY • KEITH ANDREW

~

KEITH BOWEN • ROB PIERCY===:
PARC PADARN, LLANBERIS (870922)
CAr gau dydd SuI a dydd Llun yn ystod y gaeaf)

---
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Ffon: 677263

G. EVANS

(01248) 714043
neu Caernarfon
Ffon: (01286) 674520
Ffon:

Edau, Nodwyddau
ac ati mewn stoc

Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug.

a

MENAI SEWING
MACHINE CENTRE

(01286) 870484
0

Ffon: 677263

bnawn Sui. Ebrill Sfed am 2 o'r
gloch. Arwemydd y gan fydd Mair
Huws, Llanrug. Bydd detholiad
bywiog 0 emynau i'r piant wedi'u
dewis ynghyd a detholiad 0
emynau o'r lIyfr emynau newydd,
'Caneuon Ffydd', r'r oedolion.
Gwneir casgliad tuag at addysg
Katalan Singano, y ferch fach
fabwysiedig 0 Kenya.
TREFNWR ANGLADDAU. Rydym
yn adnabod Dylan Griffith, Fferm
Tros y Waen yn dda fel ffermwr
ueot. Chwe blynedd yn 01
dechreuodd fusnes newydd sydd
bellach yn fusnes lIewyrchus a
defnyddiol i'r ardal hon. Gan fod
diddordeb mawr ganddo ym myd
moduron aeth ati i arallgyfeirio 0
ffermio i redeg ceir ar gyfer
priodasau 0 dan yr enw 'Ceir
Clasurol yr Wyddfa' (Snowdon
Classic Carriages).
Bellach, mae'n symud yn ei
flaen ac yn dechrau busnes
newydd arall fel ymgymerwr
angladdau
annibynnol.
Cred
Dylan, i ddelio a phrofedigaeth a
threfniadau angladd, mae angen
sylw personol a theimladwy, a
thrwy
gynnig
gwasanaeth
annibynnol personol ac fel un a
fagwyd yn y fro, mae'n gobeithio
cyflawni'r gwasanaeth yma. Ff6n:
871833.
(Symudol: 0378 127
394).

lEVAN
WILLIAMS

~ 8ysiau

.....

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

Glanhau i fusnesau a chartrefi
Keith Rees Hughes
1 Cae Newydd, Llanrug

Cyngor Cymuned Llanberis.
Cyfarfu'r Cyngor ar DOS Iau,
1Sfed 0 fis Chwefror
yn
"Angorfa", Llanberis
gyda'r
Cynghorydd Dei Tomas yn y
gadair.
Bydd dyfodol "Angorfa" fel
amgueddfa
a man cyfarfod
cymunedol
yn
cael
ei
benderfynu
yng nghyfarfod
nesaf y Cyngor. Adroddodd y
Clerc
nad
oedd
unrhyw
unigolyn nac unrhyw fudiad na
chymdeithas 0 fewn y pentref
wedi bod mewn cysyll tiad
ynglyn a defnydd yr adeilad ers
rhoi adroddiad yn y Wasg fis yn
01.
Roedd nifer 0 geisiadau
cynllunio i'w hystyried, and nid
oedd gan y Cyngor unrhyw
wrthwynebiad
i'r ceisiadau
canlynol : gosod caedun dros
fynedfa Siop Spar; adeiladu ty
ar Blot 2, Padarn Lake; adeiladu
garej yn Cambrian Lodge, Stryd
Fawr, a newid defnydd adeilad
yng N gwesry Dolbadarn i salon
prydferthwch.
Adroddodd
y Clerc fod
gwybodaeth ynglyn a rheolau'r
fyn wen t wedi eu harddangos yn
gyhoeddus a fewn y gymuned
dros y rnis diwethaf yn gwahodd
sylwadau
gan aelodau
o'r
cyhoedd.
Ni
dderbyniwyd
unrhyw
sylwadau
a
phenderfynwyd
mabwysiadu'r
rheolau'n swyddogol. Bydd y
rheolau'n weithredol o'r laf 0 fis
Ebrill
eleni.
Penderfynwyd
gwneud ymholiadau ynglyn a'r
posibilrwydd
0
gael
hysbysfwrdd
i arddangos y
rheolau wedi ei osod 0 fewn y

MAE'R

mater,

SAMARIAID
YN GWRANDO
YN ABBEY ROAD

BANGOR
(01248)
354646

•

fynwent.
Trafodwyd nifer 0 lwybrau
cyhoeddus.
Tynnwyd
sylw'r
Cyngor at gyflwr rhai ohonynt
gan
aelodau'r
cyhoedd.
Adraddwyd
fad
Cyngor
Gwynedd yn ymwybodol
0
gyflwr y tir ger Pont y Meibion,
Nant Peris (Llwybr 34). Mae'r
Cyngor hefyd rnewn cysylltiad a
Swyddog
Llwybrau
Cyngor
Gwynedd ynglyn a llwybr 9/5S
ar Lon Clegir a llwybr 44 o'r
Stryd Fawr i Lon Ty Du yn
Llanberis.
Trafodwyd
hefyd
broblemau ynglyn a dwr yn
gorlifo ar lwybrau yn Nant
Peris. Penderfynwyd
symud
ymlaen gyda gwaith tacluso,
trwsio ac arwydda llwybrau 14
ac IS yn ardal Tyddyn Charles,
Pyllau Dwr, Mur Mawr a Hafod
Lydan.
Derbyniwyd Mer 0 lythyrau
o ddiolch gan wahanol fudiadau
a chymdeithasau
yn dilyn
cyfraniadau ariannol iddynt gan
y Cyngor.
Cafwyd rhybudd gan Gyngor
Gwynedd o'r bwriad i gofrestru
llain 0 dir ger Llain Wen,
Llanberis yn Grin Pentref dan
reolau Cofrestru Tir Camino
Penderfynwyd fod y Cyngor yn
gefnogol i fwriad o'r fath.
Penderfynwyd
cysylltu
a
Chyngor Gwynedd ynglyn a
pherchnogaeth llain 0 dir glas 0
flaen tai Nant y Ffynnon, Nant
Peris.
Tynnwyd sylw'r Cyngor at
gyflwr 11ain 0 dir ar y Stryd
Fawr,
Llanberis,
a
phenderfynwyd
cysylltu
ag
Adran
Iechyd
Cyhoeddus
Cyngor Gwynedd ynglyn a'r
Bydd cyfarfod nesaf y Cyngor
yn cael ei gynnal ar nos Iau,
1Sfed 0 fis Mawrth yn "Angorfa"
pryd y ceir anerchiad gan Mr
Eurwyn
Griffi th, Swyddog
Ardal Caernarfonl
Peris ar
waith Cynllun Cwlwm Gwledig.

10 Mlynedd yn 01- rhifyn Hydref 1991
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Alwyn a Sarah Jones
BLODAU

PENISARWAUN
Blodau ar gyfer pob achlysur
Hamperi 0 Iysiau a
ffrwythau ffres

Wyau Free Range
I

Cefnogwch
ein Hysbysebwyr

HYOREF 1991

Ar agor saith -""d:--iw-rnoO

Danlon 7 diwrnod
yr wythnos
drwy'r fro

870605

•

arn
LLANBERIS

Ffon: 870277

Ffon: (01286) 870202 a 870272
TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU
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Am groeso cartrefol Cymreig bob amser Aneuryn Jones a'r staff

-
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LLANBERIS

Gwyneth ac Eifion Roberts, Becws Eryri. Ffcn: 870491
Camera yn ngofal John Pritchard, Cilfynydd, Llanberis. Ffan: 872390

DYDD
GWEDDI.
Cynhelir
gwasanaeth
undebol
Dydd
Gweddi Byd-Eang y Chwiorydd yn
Festri Capel Coch, nos Wener,
Mawrth 2 am 7 o'r gloch. Croeso i
aelodau eglwysi Llanberis a Nant
Peris.
Y GYMDEITHAS
LENYDDOL.
Cafwyd noson ddifyr yng nghwmni
Arwel Jones nos Fawrth, Chwefror
6. Diolch Iddo am ddod atom i
gynnal cwis diddorol. Bydd y Cinio
GWyI Ddewl yn cae I ei gynnal yn Y
Bistro, nos Fawrth, 6 Mawrth.
CAPEL COCH. Bu timau peldroed a phel-rwyd yn cystadlu yng
Ngornest Chwaraeon yr Ysgolion
Sui yng Nghaernarfon yn ystod y
gwyliau hanner tymor. Cafodd un
o'r timau pel-droed cynradd a'r tim
pel-rwyd uwchradd hwyl arnl a
dod yn ail yn eu cystadlaethau.
Diolch l'r rhieni a fu'n gyfrifol am y
timau dros dri diwrnod y cystadlu.
DIOLCH. Dymuna Rhian Davies,
Ael-y-glyn, Ftordd Clegir ddiolch
i'w theulu a'i ffrindiau am y cardiau
a'r arian
a dderbyniodd
ar
achlysur ei phen-blwydd yn 21.
DIOLCH. Dymuna Arwel, Alice,
Nain
Pen-y-groes,
Idwal
a
Gwyneth, Merddyn Coch a'r teulu
oil ddatgan eu diolch am bob
arwydd
0
gydymdeimlad
a
ddangoswyd
tuag atynt yn eu
profedigaeth 0 golli mab ac wyr
annwyl, Dewi Llwyd. Diolch hefyd
am y rhoddion tuag at ymchwil
Asthma.
DIOLCH.
Dymuna
Catrin
ac
Adrian, Merddyn Coch ddiolch i'w
holl deulu, ffrindiau a chymdogion
am yr anrhegion a'r cardiau a
dderbyniwyd
ganddynt
ar
enedigaeth au mab, 1010Llywelyn.
GENI: Croeso i Dyfan Sion, mab
newydd Robert a Tracey, Stryd
Siarlot, a brawd bach i Gethin.
Diolch am bob gofal.
MARWOLAETH.
Yn dawel yn
Ysbyty Gwynedd ar ddydd Llun, 5
Chwefror bu farw Gwilym Preis
Morris 0 4 Rhes Efrog, Uanberis
yn 73 mlwydd oed. Bu ei angladd
yn Eglwys St. Padarn, IIe'r oedd
yn
aelod
ffyddlon,
gyda'r
Parchedigion
Philip
Hughes
(Deon Gwlad), Eric Roberts (ffrind
a chyn gyd-weithiwr), David Parry
(priod el nith) a Mr Derek Jones yn

•

gwasanaethu,
a Mrs Susan
Williams wrth yr organ. Gedy
weddw,
Olwena,
merch yng
nghyfraith,
Carys,
ac wyrion
Owain, Rhys ac Iwan, ynghyd a'i
trawd lorwerth a'i briod Eunice, a
chwaer, Alice a'i phriod, Donald, a
Nancy, Eira a Ralph (chwiorydd
yng nghyfralth) ac aelodau eraill
o'r teulu. Derbyniwyd blodau gan y
teulu yn unig, gyda rhoddion yn
cael eu rhannu rhwng Ward
Ogwen ac Uned Alaw Ysbyty
Gwynedd.
DIOLCH.
Dymuna Olwena a
theulu y diweddar Gwilym Peris
Morris ddiolch yn ddiffuant iawn i'r
teulu, ffrindiau a'r cymdogion a fu
yn gymaint 0 gymorth iddynt yn
ystod gwaeledd blin Gwilym. Am
yr holl gyfranladau arlannol tuag at
Ward Ogwen ac Uned Alaw; y
galwadau
personol,
cardiau,
IIythyrau a'r galwadau ft6n. I'r holl
glerigwyr a fu'n gymaint 0 getn a
nerth j ni yn ystod y misoedd
diwethaf. ac yn enwedig i staff
Ysbyty Gwynedd am eu gotal
arbennig - heb anghofio Mrs
Susan
Williams
am
ei
gwasanaeth,
ac i'r trefnwyr
angladdau
y
Mri
Myrddin
Pritchard, Gwynfor Jones, Gwyn
Jones a Dylan Jones. Diolch yn
fawr i bawb
CYMDEITHAS
YR EGLWYS.
Cynhaliwyd y Gymdeithas y mis
yma yn Angorfa. Dechreuwyd y
cyfarfod trwy gyda Mrs Betty
Humphreys.
O'r gadair heno
cyflwynodd Mrs A. Parry Jones y
wraig wadd, Mrs Annettte Bryn
Parri, oedd wedi gwneud tap 0 12
can a stori y tu 61 i bob un.
Dechreuodd gyda hi a'i thaid a'i
chwlorydd yn canu ac yna ymlaen
trwy el gyrfa hyd heddiw, gyda
lIawer o'r cantorion yr oedd hi
wedi cyfeilio iddynt yn tyd enwog
erbyn hyn. Noson ddifyr dros ben.
Talwyd dloichtaoau i Annette ac i
Mrs Nan Owen am y baned a'r
raffl gan Anne, enillydd y raffl oedd
Mrs Sandra Hughes.
UNDEB Y MAMAU. Brynhawn
dydd
Mawrth.
6
Chwefror,
cynhaliwyd y cyfarfod misol yn y
Rheithordy.
Y Rheithor
a
arweinlodd
y gwasanaeth
a'r
gweddIau agoriadol.

Etholwyd
y
canlynol
fel
swyddogion
y gangen am y
flwyddyn
bresennol:
Aelod
Cofrestru: Mrs Betty Humphreys;
Trysoryddes: Mrs Nan Owen;
Ysgrifenyddes:Mrs Audrey Evans.
Derbyniwyd y swyddi gan y tair a
thynnwyd rhaglen ddiddorol ar
gyfer y misoedd nesaf.
Difyrwyd yr aelodau gan y
Rheithor pan adroddodd hen
Chwedlau
Cymreig.
Mrs Nan
Owen oedd yn ymorol am y baned
a diolchodd Mrs Bet Hughes iddi
hi ac hefyd i'r Rheithor a'i wraig,
Sandra, am eu caredigrwydd 0
agor eu cartref unwaith yn rhagor.
Enillwyd y raff! gan Mrs Audrey
Evans.
BROWNIES. Cynhaliwyd 'Jumble
Sale' tuag at y mudiad uchod yn y
Ganolfan ar 8 Chwefror. Gwnaed
elw 0 £104. Dymuna Jill 'Brown
Owl', Pam 'Barney Owl' ac Anti
lola ddiolch
i bawb am eu
cyfraniad tuag at y noson.
Dyma eniliwyr y raffl: Pel-droed
wedi ei harwyddo gan dim peldroed Wrecsam: Heulwen; Tegan:
Pat Turner; Siocled: Ken Sellars;
Gwin: Margaret;
Siocled: lola
Sellars;
Camera: Jade;
Gwin:
Josh;
Teclyn
ymolchi: Josh;
Basged ymo!chi: Alice Butler.
Diolch 0 galon i bawb am ein
cefnogi.
LLONGYFARCHIADAU i Michael
a Gillian Thomas ar enedigaeth eu
merch fach Molly - chwaer tach i
David, Daniel a Meredydd.
GWELLHAD. Dymunwn wellhad
buan i Gillian Thomas ar 61cyfnod
yn yr ysbyty yn ddiweddar.
Da gweld bod Mr Stan Jones
(Do!badarn) yn gwella ar 61 cael
lIawdriniaeth yn Ysbyty Gwynedd.
Hetyd dymunwn wellhad buan i
Betty Graham sydd yn yr ysbyty ar
hyn 0 bryd.
Da yw gweld leuan Owen acret

o'r ysbyty ar 61 ei tawdrlruaeth yn
ddiweddar.
PLAS
PENGWAITH.
Hoftai
swyddogion
a staff y Cartref
ddrolch yn fawr i deulu Mrs C.E.
Thomas am eu rhodd garedig i'r
Cart ref er cot am eu mam.
Cawsom
qolledion dros y
misoedd diwethat. Bu farw Mr
John H. Williams, 'Kenya' yn yr
ysbyty lie roedd wedi bod ers peth
amser.
Hefyd bu farw Mrs Margaret A.
Roberts yn yr ysbyty ar 61
gwaeledd.
Estynnwn
ein
cydymdeimlad i'r teuluoedd yn eu
profedigaeth.
Dathlu eu pen-blwydd ym mis
Ebnll bydd Mrs D. Griffiths, Mrs D.
Barlow, Mrs Sanderson a Mr A.
Williams. Dymunwn ben-blwydd
hapus iddynt i gyd.
Wdedi dod i aros atom am
gyfnod mae Mr. A. Williams, Mr
G.M. Jones, Mrs. L. Roberts a Mrs
W. Jones.
Dymunwn
groeso
cynnesiddynt.
CYMANFA DOSBARTH CWM-Y·
GLO.
Cynhelir y Gymanfa elem yng
Nghapel Tabernacl, Cwm-y-glo,
bnawn Sui, Ebrill 8fed am 2 o'r
gloch. Arweinydd y gan fydd Mair
Huws, Llanrug. Bydd detholiad
bywiog 0 emynau i'r plant wedl'u
dewis ynghyd a detholiad
0
emynau o'r lIyfr emynau newydd,
'Caneuon Ffydd', i'r oedo!ion.
Gwneir casgliad tuag at addysg
Katalan Singano, y ferch tach
Iabwysredlq 0 Kenya.
LLONGYFARCHIADAU i Michelle
a Neil, Bon March ar enedigaeth
eu mab Ben, brawd bach i Laura.
DIOLCH. Dymuna Michelle q Neil,
Bon March ddiolch 0 galon i'w
teulu, ffrindiau,
cymdogion
a
chwsmeriaid am y lIu cardiau a'r
anrhegion
a
dderbyniwyd
ganddynt ar enedigaeth eu mab
bach, Ben.

Aeth dyn 0 Waunfawr i'w waith
fel arfer ddiwmod neu ddau
cyn y Nadolig. Bu raid iddo
deithio i Langollen a phwy
welodd 0 yno yn y stryd ond ei
fos. Pan ofynnodd hwnnw iddo
beth oedd yn ei wneud mor
bell oddi cartref, atebodd ei

fod 'yno'n gweithio, wrth gwrs,
syr'. Roedd rhaid i'r bos ei
atgoffa bod y cwmni wedi cau
dros y Dolig y diwmod cynt!
Mae'n amlwg ei fod yn hoff
A'N DRlW iawn i'w waith 0
gofio'i fod yn ddiweddar hefyd
wedi cloi ei hun yo ei fan y tu
allan i'w dy am awr neu ddwy.
Wedi mynd i nol morthwyl 0
gefn y fan yr oedd 0, ond fe
lwyddodd i'w gloi ei hun yn y
cefn. Roedd ganddo
ofn
gweiddi am help rhag ofn iddo
ddychryn y cyrndogion.

CHIROPODIST

TEPHEN J
Trefnwr Angladdau
Llanberis ac Ardal yr Eco

•
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(01286) 872491
(07770) 265976
•

Cwmni Annibynnol Lleol
Profiadol
1(1

Gwasanaeth
yn eich cartref
PLYMAR A
PHEIRIANNYDD
GWRESOGI

E. LI. Parry
M.S.S.Ch., M.B.Ch.A.

Cynnal boileri nwy,
olew, tanwydd solat
a thredio peipiau

57 Glanffynnon

44 Glanffynnon, Llanrug
CAERNARFON 673513
Ffan Symudol: 07774496616

Ffon:

-

LlANRUG
(01286) 675754

-

Un funud fach ...

DATHLU
Gawsoch chi wyliau heddiw,
dydd dathlu pen-blwydd
yr
Eco'n bump ar hugain oed? Mae
yna lawer o'r farn y dylai pobl
Cymru fod wedi cael diwrnod
o'r gwaith. Ond nid oherwydd
yr Eco, ond am ei bod yn Ddydd
Gwyl Dewi. Mae pobl wedi
dadlau ers tro y dylid gael Gwyl
Bane Gymreig ar ddydd ein
Nawddsant. Ond gwyliau neu
beidio bu pobl ledled y wlad
heddiw'n
dathlu
mewn
gwahanol ffyrdd.
Mae Gwyl Dewi'n gyfle i
nodi'n
Cymreictod
a'n
cenedligrwydd. Mae'n ffasiynol
bellacb i wncud hynny trwy roi
sylw i'r Cynulliad a chwifio neu
wisgo'r Ddraig Goch, cefnogi'r
grwpiau
pop
Cymreig
llwyddiannus
a gwirioni
ar
fawredd Stadiwm y Mileniwm.
Bydd
geiriau
Dewi
a'i
anogaeth i ni 'wneud y pethau
bychain a welsoch ac a glywsoch
gennyf fi' wedi eu dyfynnu
filoedd 0 weithiau heddiw i'n
hannog i gynnal a gwarchod ein
diwylliant a'n gwlad. A da
hynny. Bydd gan bawb ei syniad
ei bun 0 beth yn union sydd
werth ei gadw er mwyn ffyniant
gwlad a chenedl. Mae pawb sy'n
ymwneud mewn unrhyw ffordd
a'r Eco yo credu bod cyhoeddi'r
papur yn un ffordd fechan 0
gyfrannu at y ffyniant hwnnw,
Byddai'r Gymru han yo dlotach
heb bapur bro. Ac yn dlotach
heb radio a theledu a llyfrau
Cymraeg. Reb son am fod yn
dlotach heb ei hiaith.
Ac mae yna rai sy'n dal i
gredu y byddai Cymru'n dlotach
hefyd heb Grist a'i Groes. Mae
yna rai'n dal i gredu y byddai
cefnu ar Gristnogaeth )'D golygu
ein bod yn dibrisio gwerthoedd
sydd wedi bod yn rhan annatod
o'n
gwead
Cymreig
ers
canrifoedd. Gwaeth na bynny
yw'r £faith y byddern, wrth
gefnu ar y Ffydd, yn cefnu ar
Dduw ei hun. A pha genedl neu
iaith a haeddai fyw 0 wneud
hynny? Cedwch y Ffydd.
JOHN PRITCHARD

,

Ddydd'

r--

DEINIOLEN
6 Rhydfadog.
Ffon: (01286) 871259

CYFEILLION EGLWYS CRIST
LLANDINORIWG.
Cynhaliwyd
cyfarlod nos Lun, Chwefror 7.
Oherwydd
absenoldeb
y
Parchedig
Gareth
Parry
Ilywyddwyd y cyfarlod gan y
Parchedig
Tegld
Roberts.
Mwynhawyd gwrando ar Miss
Jean Moeller a Miss Margaret
Matthews yn sgwrsio a dangos
sleidiau o'u gwyliau yn Mauritius.
Cynhelir y cyfarfod nesaf nos
Lun, Mawrth 5 pan tyddwn yn caeI
swper i ddathlu dydd G~I Dewi
Sant. Y siaradwr gwadd fydd y
Parchedig
Edgar
Jones,
LJantachraeth.
DIOLCH. Dymuna Mrs Mary
Evans, Mrs Nan Owen, Alwyn
Owen a theulu'r diweddar Hugh
Vaughan Evans (Uncle Men) a fu
farw yng Nghartref Bron Eryri,
Llanberis ar 23 lonawr ddatgan eu
diolch
diffuant
am
y
cydymdeimlad,
y cardiau a'r
rhoddion at apel Eilir Wiliams.
Diolch hefyd i'r Parch John
Pritchard a'r Parch Trefor Lewis
am y gwasanaeth ac i Mr Myrddin
Pritchard a Mr Gwynfor Jones am
y trefniadau. Diolch i Mrs Mali a
staff Bron Eryri am eu gota!.
CLWB CANT PLAID
CYMRU.
lonawr: £10: Mrs E. Williams, 32
Hatod Oleu; £5. Mr Graham
Sutherland, Pen y bont.
Chwefror: £10: Miss M.R. Jones,
Tan y Caerau; £5: Y Cynghorydd
Len Jones.
Mawrth: £10: Mrs Jane Thorman
Jones, 14 Tai Caradog; £5: Mr
Hywel Williams, 3 Pentre Helen.
CYMANFA DOSBARTH CWM- YGLO.
Cynhelir y Gymanta eleni yng
Nghapel Tabernacl, Cwm-y-glo,
bnawn Sui, Ebrill Sfed am 2 o'r
gloch. Arweinydd y gan fydd Mair
Huws, Llanrug. Bydd detholiad
bywiog 0 emynau i'r plant wedi'u
dewis ynghyd a detholiad 0
emynau o'r lIyfr emynau newydd,
'Caneuon Ffydd', i'r oedolion.
Gwneir casgliad tuag at addysg
Katalan Singano, y ferch tach
fabwysiedig 0 Kenya.

Cefnogwch
•
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Hysbysebwyr

Ilyfr newydd Antur W81D1fawr

www.anturwaunfilwr.org
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Dylan Griffith
Trefnwr fingladdau flnnibynnol
TROS-Y-WAEN, PENISAAWAUN

Ff6n: 871833 • Symudol: 07778 127394

SEIONT, GWYRFAI A LLYFNI

ARWERTHIANT
CELFI PYSGOTA
Gwesty Dolbadarn Llanberis

7 o'r gloch, nos Ian
Mawrth 15fed 2001

Mwy 0 wybodaeth?
...ffoniwch ...

Keith Morris 0 W~ebau Waunfawr
Golygydd Angharad Tomas
ar gael yn Antur Wannfawr pris fA.50

CAE CHWARAE GWERTH CHWEll

Croeso i bawb ddod a unrhyw beth 0 ddiddordeb
pysgota i'w werthu ar y noson

yn CY.JUlwysportreadau

01286 650 721

25 Mlynedd yn 61- rhifyn lonawr 1996

w. O. Williams,

cynnig gobaitb newyd_d i gymdeithas
ar ddechrau'r 'Mileriiwm
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(01248) 670 666
(01286) 871 433

Pen-Blwydd Hapus

LLANRUG
Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. Ffon: (01286) 675384
Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. Ffon: 6n263
PLAID CYMRU. Nos Fercher.
Chwefror
14, Huw Jones 0
Lanwnda oedd y siaradwr gwadd
yng nghyfarfod Cangen Llanrug
a'r
Cylch
yng
Nghanolfan
Penisarwaun. Cawsom anerchiad
anarferol a hynod 0 ddiddorol am
Y Cob Cymreig. Bu'r march yn
bwysig iawn yng Nghymru o'r
oesoedd eynnar, a dangosodd y
darlithydd bod lie arbennig iddo yn
lIenyddiaeth
Cymru - yn y
Mabinogi.
mewn barddoniaeth
cynnar ac mewn lien gwerin. I
gloi'r noson cawsom gyfres 0
sleidiau o'r Cob Cymreig, sydd yn
gynnyrch arbennig i ni fel cened!.
Diolchodd y Llywydd, Phyllis Ellis
j'r siaradwr am noson hynod 0
ddifyr.
Nos lau, Mawrth 1 bydd y
Gangen yn dathlu Gwyl Ddewi yn
y
Bistro.
tlanbens,
gydag
adloniant gan Sian Wheway a
Dafydd Roberts. Mae'r tocynnau
yn
awr
ar
gael
gan
yr
ysgnfennydd,
Olwen Llywelyn
(650200).
O'R YSGOL. Mae'r tymor yma yn
dymor prysur i aelodau'r Urdd. Y
Sadwrn cyntaf bu'r tim pel-droed
7-bob-ochr
yn eystadlu yn y
gystadleuaeth
pel-droed, Wedi
chwarae yn galed daethant yn
gydradd mewn pedair gem a cholh
pedair. Da iawn chi hogia am eich
gwaith caled.
Bu Man Deiniol yn cynrychioli
Sir Eryri yn y Gala Nofio
Cenedlaethol yn Abertawe.
Fore Sadwrn, Chwefror 17 bu
tim pel-rwyd yr ysgol yn cystadlu
yng nghystadlaethau pet-rwyo yr
Urdd ym Mangor. Wedi chwarae
pedair gem gystadleuol daethant
yn fuddugol mewn dwy a cholli
dwy. Da iawn chi, genod.
Dymunwn
yn dda i'r holl
aelodau fydd yn cystadlu yn
Eisteddfodau'r Urdd ddechrau rnis
Mawrth.
DIOLCH. Dymuna Elrlys ae lan,
Sv.yn-yr-Awel, ddiolch yn gywir i
ffrindiau, perthnasau a phobl yr
ardal am eu caredigrwydd a'u
cydymdeimlad,
a fu'n
gysur
Iddynt, yn au profedigaeth dnst 0
golll tad annwyl. Gwerthfawrogir y
rhoddion 0 £725 a dderbyniwyd er
cot am Myrddin tuag at Feddygfa

Llanrug.
Orolch arbennig
r'r
meddygon
teulu
a staff
y
Feddygfa; I'w gyfeillion ffyddlon
dros y blynyddoedd ac i bawb a
wasanaethodd mewn unrhyw todd
ar ddydd ei angladd.
ER COF. Atgofion annwyl am benblwydd
Mrs
Ann
Williams,
Haultan, 2 Ffordd Glanffynnon
gynt, a fuasai yn 67 oed ar 5
Chwetror a hunodd 27 Chwefror
1999. Yn ei cholli yn arw - Carys,
Arwel a'u teuluoedd.
LLONGYFARCHIADAU. Da iawn
ti, Alex Lynes. Ty- Newydd, Ftordd
Glanffynnon ar gael dy ddewis yn
Notiwr Ifanc y Flwyddyn gan y
Gala Arfordir Cymru.
LLONGYFARCHIADAU
i Fflur
Angharad
Griffiths,
Llecyn ar
baslo yn ddiweddar, Gradd 2 ar y
delyn,
gydag Anrhydedd.
EI
hyfforddwraig yw Manon Llwyd.
LLONGYFARCHIADAU
mawr i
Mrs Catherine Owen, Erw Wen,
Ffordd Glanffynnon ar ddathlu ei
phen-blwydd
yn 80 oed yn
ddlweddar.
PEN-BLWYDD
Dymuna Meleri
Mair. Llecyn ddiolch am yr holl
qardrau, anrhegion ac arian a
dderbyniodd ar ei phen-blwydd yn
18 oed. Pob dymuniad da i ti,
Melen.
SALWCH.
Cofion
gorau
a
brysiwch
wella
Mrs
Nancy
Roberts,
Manod,
Ffordd
Glanffynnon, sy ar hyn 0 bryd yn
Ysbyty Gwynedd.
Hefyd Mrs Mair Williams, Bron
Haul. Ffordd Glanmoelyn sy ar
hyn 0 bryd yn Ysbyty Eryri.
Cohan gorau hefyd i Mrs
Margaret
Christian,
Corlan y
Rhos. Deallwn eich bod yn gwella
yn araf.
MARWOLAETH.
Bu farw Mr
Myrddin
Williams,
Penterfyn.
Roedd yn byw gydag Eirlys ae Ian
yn ddiweddar lie y cafodd ofal
caredig iawn ganddynt.
8ydd
coiled fawr ar yr aelwyd ac i'w
gyfeillion a'r teulu.
PEN-BLWYDD HAPUS iMam, set
Mrs E.M. Thomas
(Nel Twll
Clawdd) ar ddathlu
ei phenblwydd yn 90 oed ar 2 Mawrth.
Llongyfarchiadau oddi wrth y plant
a'u teuluoedd.

Harddwch eich cartref gyda

FFENESTRI
C~ELT1C WINDOWS
FFENESTRI • DRYSAU • CONSERFATERIS
CYFLENWYR AWDURDODAU LLEOL

Pen-blwydd Hapus i'r Eco a
llongyfarchiadau i'r rhai sydd,
a'r rhai sydd wedi bod, yn
gyfrifol am ei gael i'w wely am
bum mlynedd ar hugain.
Pedair awr ar hugain yw hyd
diwrnod pawb ohonom ond
onid yw yn rhyfedd fel y mae
rhai pobl yn gallu ffeindio
amser i gyflawni llawer rnwy yn
yr amser hwnnw na'r gweddill
ohonom. Mae yna ddywediad
sy'n berffaith wir - 'Os yda chi
eisiau job wedi ei gwneud
gofynnwch i berson prysur.'
Gwerth yr Eco i mi yw fy
mod yn gallu dod i wybod am yr
hoi I
waith
gwirfoddol,
gwerthfawr sy'n mynd ymIaen
yn yr ardal na fuaswn yn
gwybod dim amdano ar wahan
i'r Eco.
Gwerth cyfresi cyson fel
'Chwilota', 'Un Funud Fach', a
Siambr Selwyn', 'Ar Ben arall )1
Lein',
'Chwaraeon',
a'r
'Newyddion 0 Ysgol Brynrefail'
sy'n eli i'r galon bob mis. Fel y
dywedodd Eben Fardd:
'Er hyn i gyd rnac'r hen gainc
Yn grcf

0

Mae'r rhai sy'n ysgwyddo'r
cyfrifoldeb
(a'r rhai
sy'n
eyfrannu) 0 ofalu fod copi 0
Bapur Bro yn gweld golau dydd
yn rheolaidd
bob mis yn
gobeithio fod eu cyfraniad yn

Dinas (Llanberis gyrll)
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DD!
WIL G. ROBERTS
Bod Gwilym, Cwm-y-glo

Ffon: (01286) 87064

LGWASANAETH PENIGAMP AM BRIS RHESYMOL
•

Die

•

PEINTIWR AC ADDURNWR
PRISIAU RHESYMOL

TAWELFA, PENISARWAUN
Ffo": (01286) 870846

_]

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI
Ar Agor
9-7 pm

WAUNFAWR
Ffon/Ffacs: (01286) 650291
•

I

HEN YSGOL GLANMOELYN
LLANRUG LL55 2RG

12

Mair Davies

flagur ifanc.'

Busnes teuluol gyda blynyddoedd 0 brofiad
Ffoniwch - 'dio'n costio dim i gael pris

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

rhyw hwb bychan i warchod )'
winllan. Maent yn gwybod mai
teuluoedd heddiw sy'n magu
pen-teuluoedd y dyfodol. Maent
befyd yn ymwybodol fod:
'Fory bron iawn yn heddiw
A hedctiw ar fin bod yn ddoe.'
Fel pawb sydd wedi bod yn
darllen
yr Eeo ar hyd y
blynyddoedd
mae
gennyf
finnau fy ffefrynnau:
1. Erthyglau diddorol, digri ac
addysgiadol
Goron wy Owen,
Porthcawl (Llanberis gyn t) yn
1982;
2. Hanes cau Capel Preswylfa,
Llanberis,
gan fod y capel
hwnnw wedi bod mor bwysig yn
hanes fy n heulu i;
3. Y cwis diddorol bwnnw ple'r
oedd
rhywun
wedi
tynnu
lluniau 0 fannau arbennig yn yr
ardal. Fe ddysgais Iawer wrth
ddyfalu'r atebion.
Diolch am yr Eco. Bu'n bum
mlynedd ar hugain gwerthfawr
a dymunaf bob dymuniad da i'r
pum mlynedd ar hugain nesaf.

•
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9-5 pm Sadwrn

Ar Gau
Sui a Mercher

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

GLANHAU CARPEOI GYDA STIMVAK

WAUNFAWR
Mrs Nan Roberts, Pantafon. Ffon: (01286) 650570
Camera yn ngofal Heulwen Hughes, Argoed. Ffon: (01286) 650556

Y CLWB 300. Dyma restr 0
enillwyr y Clwb 300 am tis lonawr:
£40: Mrs Sian Sturman, Pennant;
£25: Mr
Geraint
Davies,
Dolgwyrfai; £10: Mrs Mair Parry,
Deulyn.
DIOLCH. Carai Rhian, Ty'n Llidiart
fanteisio ar y cyfle i ddioleh 0
galon i'w ffrindiau a chymdogion
am y cardlau, galwadau ffon.
ymweliadau a phob arwydd 0
garedlgrwydd a ddangoswyd iddi
yn dilyn ei damwain yn ddiweddar.
Gwerthfawrogwyd y cyfan yn fawr
•
lawn.
CLWB
BOWLIO.
Llongyfarchiadau i Emyr Evans,
Arfryn ar gael ei ddewis yn un 0
dim 0 bedwar i chwarae Bowlio
Mat Byr dros Gymru. Mae Emyr
eisoes
wedi
chwarae
yn
Llandrindod Wells ac ar 24 a 25 0
Fawrth bydd yn cystadlu ym
Mhencampwriaethau
Ynysoedd
Prydain yn Milton Keynes. Ym mis
Tachwedd y Ilynedd roedd yn un
o'r dyfarnwyr yn Ninbych y
Pysgod. Pob Iwc iddo ym mis
Mawrth. Emyr yw capten tim
bowlio Waunfawr ac mae'r tim yn
gwneud
yn dda lawn yng
Nghynghrair Gwynedd y tymor
yma. Beth am ymuno a'r clwb.
Rydym yn cyfarfod bob pnawn
Mawrth a phnawn lau am 2 o'r
gloch, a phob nos Fawrth am 70'r
gloch Os am fwy 0 fanylion
cysylltwch a Mrs C.A. Jones, Bryn
Gwenallt (650242).
SEFYDLIAD Y MERCHED. Yng
nghyfarfod y Sefydliad ar 1
Chwefror cafwyd sgwrs ddiddorol
gan Miss Lynn Roberts 0 Adran yr
Archifydd, Cyngor Sir Gwynedd.
Rhoddodd Miss Roberts fraslun
o'r gwaith sy'n cael ei wneud yn yr
Archifdy, ynghyd a sleidiau 0 hen
ddogfennau. Diolchwyd iddi gan
Mrs Mair W. Williams, y Llywydd.
Mis Mawrth Mrs Mary Vaughan
Jones fydd y wraig wadd. Byddwn
yn dathlu Gwyl Ddewi a bydd
lIuniaeth ysgafn yn cael ei baratoi.
DIOLCH.
Carwn
ddiolch
i
flaenoriaid capel Croesywaun am
ganiatau innl gael defnyddio'r
festri fel man i blygu rhifyn mis
diwethaf yr Eco Diolch i'r rhai
ffyddlon
sydd yn helpu yn
flynyddol i wneud y gwaith.
Gweithiodd Hhydian, Tanycoed a
Dylan Bron Llywelyn yn ddiwyd
iawn yn plygu'r Eco.

DAMWAIN. Anfonwn ein cofion
a'n dymuniadau am wellhad at
Mrs Rhian Ellis, Ty'n Llidiart sydd
wedi torri ei ffer pan ddisgynnodd
ar balmant y stryd. Mae Kiron
Hesperides hefyd wedi torri ei
goes. Anfonwn ein cofio am
well had buan iddo yntau.
YN YR YSBYTY. Anfonwn ein
.cofion at Mrs Ovary. Pant y Waun
sydd yn yr ysbyty ac at Mr Richard
Charge, Lliton. Nrd yw Richard
wedi bod yn dda yn ooiweocar ac
mae wedi gorfod treuuo cyfnodau
yn yr ysbyty.
ADREF O'R YSBYTY. Mae'n dda
clywed fod Mr Gareth Jones, Bro
Waun wedi cael dod adref o'r
ysbyty. Gobelthlo yn fawr y bydd
yn dal i wella.
Mae amryw o'r pentref yn
cwyno ac yn gaeth i'w cartref.
Anfonwn ein cofion cynnes at bob
un ohonoch.
GENEDIGAETH. Llongyfarchion i
Sandra ac Emyr, Bryn Meredydd
ar enedigaeth merch fach, Anest.
Dyma chwaer a ffrind bach i
Gareth Wyn ae wyres fach I Mr a
Mrs W. Jones, Arosta ac i Mr a
Mrs H.O. Jones, Glaslyn.
PRIODAS. Llongyfarchiadau
a
phob dymuniad da I Karen Bound
a Michael Elias Owen ar eu
priodas.
EISTEDDFOD
YR
URDD.
Dymunwn yn dda i aelodau'r Urdd
fydd yn cystadlu yn yr Eisteddfod
Cylch ddechrau fis Mawrth.

Mae 'oa STORI TV 01 !'R
GAN ... a stori tu 6) i bob
ewyn! Wedi brifo ei gefn oedd
0, ond wyddai neb beth oedd
wedi digwydd ehwaith. Ond
mae'r Draenog
yn gwybod!
Canweh, hogia ...

Cyngor Cymuned
Llanddeiniolen

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

Cadeiriwyd cyfarfod arbennig 0
Gyngor
Cymuned
LLONGYFARCHIADAU
i
Llanddeiniolen
gan
y
Stephanie Welsby ar basio Gradd
Cynghorydd
Len
Jones,
3 yn ei harholiad offerynnau cerdd
Deiniolen,
pryd
y cafwyd
yn ddiweddar.
trafodaeih gyda'r Arolygydd
ADREF O'R COLEG. Da gweld
Aled
Jones
ynglyn
David Welsby adref o'r coleg dros
phroblemau
troseddu
yn
wyliau'r Nadollg a chlywed ei fod
wedl setJo yn dda yn Neuadd
gyffredinol 0 fewn pcntrefi'r
Pantycelyn, Aberystwyth. Pob Iwc
plwyf.
I ti yn dy arholiadau cyntaf y rms
Diolchwyd i'r Arolygydd am
yma.
iddo gytuno i ddod i'r cyfarfod
ar fyr rybudd, ac fe eglurodd y -----------sefyllfa ynglyn
ag adrefnu
gyflwynwyd gan yr Arolygydd
rnewnol ac, er nad oedd unrhyw
roedd
y
troseddau
0
drefniant
penodol
mewn fandaleiddio a lladrata 0 geir yn
bodolaeth ar hyn 0 bryd, roedd
gwella. Yn ystod y deng mis
yna bosibilrwydd CI}1 y bydd )' diweihaf
y cyfartaledd
0
trefniant
0
'blisrnyn
i'r
achosion a ddaeth i sylw'r
cymunedau'
yn
cael
ei
heddlu oedd 38, pryd y cafwyd
fabwysiadu yn y dyfodol agos.
90 0 achosion
cyffelyb
y
Cyfeiriwyd at y cwynion a flwyddyn flaenorol.
geir yn aml ynglyn a chysylltu
* .. *
a'r heddlu ar frys. Neb yno yn Hysbysodd y clerc ei bod hi'n
aml i ateb galwadau
ffon;
fwriad ganddo ymddeol
o'i
Saeson uniaith
yn ateb y swydd ar 61 46 mlynedd 0
galwadau yn aml. Pwysleisiwyd
wasanaeth
ar
ddiwedd
y
y ffaith ei bod hi'n gwbl
flwyddyn
ariannol. Ni allai
angenrheidiol
i aelodau o'r
gyflawni
y
gwaith
i'w
cyhoedd
fedru cysylltu
a'r
fodlonrwydd
oherwydd
heddlu yn sytb, a hynny yn
prysurdeb ynglyn a galwadau
Gymraeg os dymunir.
eraill.
Y prif droseddau
yn
y
Mae croeso i unrhyw un sydd
pentrefi oedd fandalciddio
a a diddordeb yn y swydd gysylltu
lladrata 0 geir ac 0 ciddo. Roedd
a'r clerc, Mr Selwyn Griffith,
drygiau a gor-yfed yn gyfrifol
Crud-yr-Awen,
Penisarwaun
am nifer helaeth o'r troseddau
(Ffon 01286 870095) i gael
hyn.
manylion pellach ynglyn a'r
Yn
61 y
ffigyrau
a swydd.

a

A

Pan oedd y nos yn olau
Nr ty yo llweh a haw,
Roedd gWr y tY, yn brysur iawn
A dwstwr yn ei law;
Ond yna cafodd niwed mawr
Wrth symud hwfyr dros y llawr.

NBERIS ~~ Mae'r gwesty yn darparu ar gyfer
PRIODASAU • PARTioN • DATHLIADAU ac
ACHLYSURON ARBENNIG
CYFLEUSTERAU CYNHADLEDDAU a
PHWYLLGORAU
BWYDLEN BAR

a

CHINIO DYDD SUL

1\v wit, tw hw-w-w-w-fyr,
'I\v wit, tw hw-w-w-w-fyr ...

,

Gwirfoddolwr yn derbyn clod
am waith cadwraethol

BRYNREFAIL

,

Mrs Lowri Prys Roberts-Williams, Godre'r Coed. Ff6n: 870580
I~

Alan Davies

yrl

derbyn ei dystysgt-ij gall GwY111Z Davies a Deun Jones
rheoluir )' Pare Natur.

Mae gwirfoddolwr lleol wedi
derbyn
gwobr
Dyfarniad
Rhagoraeth am gyflawni 200
awr 0 waith gwirfoddol. Mae
Alan Davie 0 Lanrug wedi
ymgymeryd
a
gwaith
cadwraethol
gyda
Antur
Waunfawr a'r Ymddiriedolaeth
Genedlaethol rhwng mis Mai a
Thachwedd 2000 drwy gynllun
Gwirfoddolwyr
y Mileniwrn,
rhaglen genedlaethol sy'n ceisio
annog pobl ifanc rhwng 16 a 24
i wirfoddoli 0 fewn }' gymuned.
Mae Alan ar hyn 0 bryd yn
mynychu Coleg Menai ac hefyd
yn weithiwr cynorthwyol efo
Antur Waunfawr.
Dywed Alan:
'Credaf
bod gunrfoddoli
ytl
adeiladu hyder a'i fod yn !fordd
dda i bohl ifanc uieuhio a
chyrraedd targedau. '
Ymgymerodd Alan a gwaith
cadwraethol
efo
Antur
Waunfa\vr yn eu pare natur ac fe
gynorthwyodd
weithgareddau
eang yn ymwneud ag ymchwil,
tirlunio a'r ardd plannu coed.
Dywedodd Dafydd Arfon Jones,

Swyddog Addysg gyda Antur
Waunfa"vr:
'Hoffai pauib yn Anlur Waul1fawr
longyfarch Alan Davies ar ei
lsoyddiant 0 dderbyn )1 Dyfamiad
Rhagoraetb
lD,da
Rhaglen
Gunrfoddoluiyr y Milennom. Fe
hoffum ddiolch i Alal1 ani ei
gyfraniad gweTthfawr
t'r pare
1zalur £ra'1'Zgwel/llio ar wallalzo[
brosieccatl gydaJr gweilllwyr. '
Hef)rd, gweithiodd Alan law
yn lla\.v gyda'r Y mddiricdolaeth
Genedlaethol
ar
gynllun
llwybrau troed Y Carneddau, yn
ymgymeryd
a g\vaith
}'11
ymwneud ag eryd u ar y lir

!CERBYDflCJ
[

CLASCJROL YR WYQDFfI

~!!lI!~~~~
~

I

L

uchel. Meddai Elfyn Jones o'r
Ymddiriedolaeth Genedlaethol:
'Mae Alan
wedi
bod y11
unrfoddolscr
gyda'r
Ymddiriedolaeth Genedlaethol ae
wedi guieithio gyda chris» lluiybr
troed yn cY1117.ala chadui llwybrau
poblogaidd yn ardal uiarchodfa
natur CU1111 I dwal. Bydd llY12 0
fudd maun i 11i allu guiarchod
ardal sydd a phuiysignoydd
caduiraethol ar g:.fer ymuielusyr
ynghyd a pobl leal. Roedd augen i
A lan ddysgu aT11T)'W 0 sgiliau
traddodiadol a chaled )'n cynnuiys
codi u'a lia II cemg SYCll fel rhan 0'1
uiaith. gunrfoddol. '
Cyflwynwyd
Alan gyda'r
Dyfarniad Rhagoraeih yn Antur
Waunfa\\'r gan gynrychiolwyr 0
Antur
~raunfa\.'~·r a Biwro
Gwirfoddolwyr
Gwynedd.
Roedd Alan hefyd yn derbyn
proffil personol yn amlinellu'r
sgiliau hynny a dderbyniodd o'i
waith gwirfoddol a bydd yn
derbyn ffotograff ohono'i hun
yn ymgymeryd a'r gwaith.
Biwro
Gwirfoddolwyr
Gwynedd, sy'n gynllun 0 dan
Man tell
Gwynedd
)"v
Cydlynwyr
Lleol
- . .
Gwirfoddolwyr
y Mileniwrn
yng Ngwynedd ac maent yn
helpu puhl ifanc i yrnwneud
gyda'r rhaglen. Meddai Alys
Lloyd
Jones,
Cydlynydd
G\virfoddol\\'yr g)'da'r Bi\vro:
'Mae ',. IZYll l11ae A lal1 wedi ei
gyjlawlzi wedl dal1gos ynlroddiad
gwYCll i u'aitlz frd)lrfoddol, a thra ei
fod wedi l1zagZl sgiliazi ealzg drwy'i
Ulaillz g),da'r ddau gy1zllull, !'fzae ei
g;jralliad
'l.l..'edi hod 0 fudd i'T
gylnz/'led. Hoffwlllong;farcil Alall
ar ei [wyddza!'ll. )

lfCyrhaeddwch mewn steilImewn cerbyd Rolls Royce
ar gyfer priodasau penblwyddl
ac achlysuron arbennig eraill
I

Dylan Griffith, Tros-y-Waen, Penisarwaun
Ffon: (01286) 871833
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PEN-BLWYDD. Llongyfarchiadau
calonog i Ada Jones, Ty'n Twll ar
ddathlu ei phen-blwydd yn 60 yn
ddiweddar. Mae'n dymuno diolch
yn ddlffuant iawn i'w theulu a'i
ffrindiau
am y cardiau
a'r
anrhegion a dderbyniodd ac am
wneud y diwrnod yn achlysur
arbennig iddi. Rydym yn falch fod
iechyd Ada dros y blynyddoedd
diwethaf wedi gwella mor dda.
Pob dymuniad da i'r dytodol.
PROFEDIGAETH.
Daeth
profedigaeth i ran John a Brenda
Rouchy. 6 Trem Eilian. Yn
ddiweddar, collodd Carol, eu
merch sy'n cartrefu yn Poole,
Dorset, ei phriod. Mae ein
cydymdeimlad dwysaf a'r teulu yn
y brofedigaeth hon.
GWAELEDD. Dymunwn adfenad
buan i Mr Elwyn Parry, Gwynfa
sydd wedl treulio cyfnod yn Ysbyty
Gwynedd.
SEFYDLIAD
Y
MERCHED
Cyfarfu'r
gangen
nos
Lun,
Chwefror 19 ar gyfer eu Cyfarfod
Blynyddol yn Ysgol Gymuned
Cwm-y-glo.
Roedd Mrs Pat Parry, VCO
Waunfawr yn bresennol. Etholwyd
y swyddogion canlynol am y
flwyddyn 2001. Llywydd: Mrs Pat
Jones; Ysgrifennydd: Mrs Carol

Houston; Trysorydd: Mrs Verna
Jones. Darllenwyd y cofnodion
gan y lIywydd ac amlinellwyd y
rhaglen am y flwyddyn. Trafodwyd
cystadlaethau
cynhyrchion
ar
gyfer Sioe Grefftau Ffederasion
Gwynedd 0 Sefydliad y Merched a
gynhelir ddydd Sadwrn, Mai 19
yng Nghricieth. Paratowyd y
baned gan Mrs Elinor Williams a
Mrs Carol Houston. Enillwyd
gwobr y mis, rhoddedig gan Mrs
Anita Long, gan Mrs Gwenda
Roberts.
Bydd y cyfarfod nesaf nos Lun,
Mawrth 19 ar ffurf dathliad Gwyl
Ddewi, cinio a siaradwr gwadd.
YR EGLWYS BRESBYTERAIDD.
Daeth y Llyfr Emynau newydd
'Caneuon Ffydd' i law ar Chwefror
20fed. Mae'r coprau a archebwyd
drwy'r
Eglwys
yn cael eu
dosbarthu gan Mr Gwyn Hefin
Jones, Rhandir.
Tretn Oedfaon mis Mawrth:
4: Mr Evan Jones, Bontnewydd
am 10.00
11: Parch
Eric
Jones,
Penrhosgarnedd am 5.30;
18: Parch Marcus Wyn Robinson,
Bethel am 5.30,
25:Parch Glyn Tudwal Jones,
Bangor am 10.00.

Plant a Phrofedigaeth
Ni all unrhyw her fod yn f\1V)'
na'r un a geir pan fo oedolyn yn
ceisio helpu plentyn neu berson
ifanc i ddod i derma
a
phrofedigaeih.

Yn arnl, mae rhywun yn
rneddwl nad ydy'r plentyn yn
galaru yn yr u 0 modd ag
oedolyn ac i effaith }r golled fod
yn llai tryblus iddynt. Y chydig
yw'r dealltwriaeth
o'r ffordd
mae galar yo dylanwadu ar
ymddygiad y plen tyn.
Weithiau mae'r help a roir yn
creu camddealltwriaeth
ac yn
gwneud m wy 0 ddrwg nag 0 les
i'r plentyn. Pan soniwyd wrth
Eluned, merch fach 6 oed, am y
gemau a'r paruon roedd ei
brawd bach yn ci fwynhau yn y
nefoedd, roedd hi eisiau mynd
ato j fwynhau'r hwyll Roedd eu
hesboniad, wrth geisio lleihau
galar Eluned, yn creu mwy 0
ddryswch, dieter a phroblemau i
rieni'r ferch fach.
Erbyn hyn mae c}rmorth
nev:ydd ar gael - 'jJarl fo
Rll)'Wun y1l Marw" - dau lyfryn
p\vrpasol, un i blant ac un i
athra\von sy'n delia a'r dasg 0
helpu plant i ddod j derma a
cholli rhywun sy'n agos atyn
nhw. Mae'r llyfrau wedi eu

cyfieithu gan Gofal Mewn Galar

Cruse Cymru
ac wedi eu
hysgrifennu gan Dwaine Steffes
o Aberdyfi sy'n Gwnsler Plant
ac yn hyfforddwr profiadol yn ei
faes.
Mae'r llyfrau'n gymorth i
annog
y
plentyn
drwy
onestrwydd a sensitifrwydd
i
ddeall
profedigaeth
a
marwolaeth. Maent yn gymorth
gwerthfawr i rieni ac oedolion
sy'n gweithio ym myd plant.
Maent yn delio a thestun sy'n
arnl iawn yn cael ei anwybyddu
a'i osgoi ar gyfnod anodd mewn
bywyd.
Mae'r ddau lyfr - un ar gyfer
disgyblion
ac un ar gyfer
athrawon ar gael am £4.00, yn
cynnwys
cost
dosbarrhu.
Archebwch drwy yrru i 'Gofal
Mewn Galar', Cruse Cymru, Ty
Energlyn, Heol Las, Caerffili
CF832WP.
Cysylltwch a Nest Evans os
am ragor 0 wybodaeth ar 029
2089 0661. Mae hi yn gynathrawes ac \vedi gweiiliio yn y
cyfryngau. Erbyn byn mae hi
wedi ei hyfforddi i g\vnsela
plant a phobl ifanc yn ogystal ag
oedolion.

GWASANAETH ARGYFWNG PLYMIO
24 awr y dydd - 7 diwrnod yr wythnos

I.U

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

DINORWIG

CAEATHRO

Miss Marian Jones, Minallt, 7 Bro Elldlr, Dlnorwlg. Ffon: 870292

Clive James, Hafan, Bryn Gwna.
Ffon: (01286) 679501 (gwaith). sn438 (cartref)

-

PROFEDIGAETH. Estynnwn ein
cydymdeimlad IIwyraf a Mr a Mrs
Griffith, E. Pritchard a Richard,
Pen Dyffryn. Mr Pritchard wedi
colli ei trawd yng Nghaernarfon. Yr
ydym fel ardal yn cydymdeimlo a
ohwi yn eich coiled a boed i chwi
gael nerth y Nef yn ystod y
dyddiau tywyll yma.
ANFONWN ein
cydymdeimlad
IIwyrat hefyd i Mr Gwilym Lloyd
Williams, Michael a Susan, 9
Rhes Victoria, wedi colli priod a
mam annwyl, set Betty. Mae
Gwilym wedi bod yn ffyddlon iawn
ac wedi gwasanaethu'r areal am
flynyddoedd pan yn gyrru bws
'Joni Huws'. Os oedd angen
neges 0 Fangor, dim ond gofyn i
Gwilym ac fe ddoi ag ef. Ei gofio
yn dod hefo'r bws ar 01 i betriant 0
Marchlyn agor twnnel drwy'r eira
ar dro Pen y Bwlch er mwyn i'r
bws fedru pasio. 0 do, fe fu
Gwilym yn hynod 0 ffyddlon i'r
ardal.
Gwilym a'r plant, derbyniwch
ein cydymdelmlad fel ardal a chwi
yn eich coiled fawr.
MARWOLAETH. Ar 8 lonawr bu
farw Robert Wyn Jones, neu fel yr
oedd yn adnabyddus yn yr ardal,
Bobby Wyn. Yr oedd yn 79
mlwydd oed, gynt 0 Bryn Bella,
Fachwen, yn frawd i Beryl a'r
diweddar Wilfred. Bu farw mewn
ysbyty yn Ipswich, gedy wraig,
Frankie
a
merch,
Brenda.
Claddwyd Bobby Wyn ar lonawr
18 yn Ipswich. Cyn y rhyfel bu'n
gwelthio yn y chwarel. Anfonwn
ein cydymdelmlad IIwyraf a Beryl
a'r teulu,
Oeallwn hetyd fod mab Beryl
wedi dod i gartrefu yn yr hen
gartref, Bryn Bella. Estynnwn
groeso cynnes iddo r'r ardal.
YN YR YSBYTY. Mae yn ddrwg
gennym ddeall fod Mrs Betty Lloyd
Roberts, 11 Maes erlian yn Ysbyty
Gwynedd yn derbyn tnniaeth,

.......

Hyderwn y bu iddi gael iachad ac
y bydd adref yn rert fuan. Brysa
adref Bet!
CLWB ORWIG. Mewn cyfarfod o'r
clwb uchod yng nghlwb dringo
mynyddoedd Blue Peris, a Mr
John Smith yn lIywyddu, cafwyd
awgrym y buasai newid risetiau yn
beth da gan fod rhai ohonynt wedi
cael eu trio mewn cyfarfodydd o'r
blaen
ac
wedi
derbyn
cymeradwyaeth pawb.
Derbyniwyd
adroddiad
y
trysorydd fel un foddhaol a chywir:
yr oedd hyn yn cynnwys £50 a
wnaed drwy werthu addurniadau
Nadolig a hetyd siec 0 £100 a
dderbyniwyd gan Mr John Clifford
Jones ar ran yr henoed. Yr oedd
hyn ar ben beth a dderbyniwyd ym
mis Hydret. Paratowyd y lIuniaeth
gan Rose a John Cambrell.
Enillwyr y raffl oedd Terry Taylor a
Betty Boner.
DIOLCH. Dymuna Sara a ninnau
fel teulu ddiolch 0 galon am yr
arian a gasglwyd drwy fore coff a
man bethau eraill er mwyn casglu
arian at Ward y Plant, Ysbyty
Gwynedd a Ward Oncoleg, Ysbyty
Alder Hay, Lerpwl. Dymunwn
ddiolch
i Eglwys Dewi Sant
Bangor a'r swyddogion, teulu a
ffrindiau a hetyd y rhai 0 fro'r Eco
a gyfrannodd mor hael er mwyn i
Sara allu trosglwyddo £800 i'r
ysbytai uchod.
Mae'n brat gallu dweud fod
Sara yn dal i wella ac yn cryfhau 0
ddydd I ddydd, ond mae peth
ffordd I fynd eto. Y dyddiau yma yr
ydym yn clywed lIawer 0 redeg ar
Ysbyty Alder Hay ond mae ein
diolch nl fel teulu yn tawr iawn
iddynt. Ni tuasai Sara heto ni
heddiw oni bai am Alder Hay.
Peidiwch byth a phaentio pawb a'r
un brwsh.
Diolch yn fawr lawn i bawb am
bob cyfraniad a phob dymuniad
da.

CARPEDI GERAINT OWEN
GWERTHWR CARPEDI, TEILS CARPED A FEINYL
CAIDJOEDD 0 DDE~lS 0 BATRYMAlJ A RHi\l ~1E\X1\STOe
FFO:.rrwCH 1fl\c~ MISER:

LLONGYFARCHIADAU i Mark a
Manon Bee, 5 Rhes Galngwna ar
ensdrqaeth merch, Elen LOIs yn
Ysbyty Gwynedd ar 27 lonawr.
GENEDIGAETHAU.
Croeso
i
aelodau
ifancaf
cymdeithas
Caeathro: Owain Twrog Hughes,
Llyngele a Lois Bee, 5 Tai
Glangwna.
TEULU NEWYDD. Croeso hetyd i
Alan a Sue Griffith,
6 Tai
Glangwna a'u genethod. Kelly a
Daniel, i gymdeithas y pentref.
TYNFA MISOL. Enillwyr Tynfa
Misol Cymdeithas Cae Chwarae
Caeathro ar gyfer mis Chwefror
oedd:
£40: (3) Eryl a Gwenno Jones,
Bryn Mair; £25: (35) Norman a
Glenda Hughes, Llyngele; £15:
(19) Gavin Jones, Plas Glangwna;

£5: (91) Heather Thomas, 4 Bryn
y Gof.
Efo'r
tywydd
wedi
gwella
gobelthlwn weld cynnydd yn y
gwaith 0 orffen paratoi'r man
chwarae newydd cyn bo hir.
CAE ATHRAW. Cyhoeddwyd lIyfr
gan
Swyddfa'r
'Cymru'
yng
Nghaernarfon
o'r enw 'Enwau
Lleoedd Sir Gaernarfon'. Myrddin
Fardd oedd yr awdur. Ei esbonlad
ef am enw'r pentref 'Cae Athraw'
oedd 'Tebygol mal Draw, set hwnt,
yw y gwrelddiol, nid traw sef
ysgolor; hynny yw, Cae Adraw, set
Cae pell Draw, ond rddo gael ei
Iygru yn Athraw'.
SWYDO NEWYDD.
Llongyfarchiadau ilona
Ceiriog,
Erw Wen ar ei swydd newydd yn
Ysgol Dolbadarn, Llanberis

Mae 'na bobl ffeind yn Llanberis. Yng nghanol yr elra mawr diweddar
aeth un dyn ; oynnu'r eire oddi ar ei gar. Bu wrtni'n ddyfal yn clitio't eira
a cnretu'r rhew oddi erno, nes bod pob ffenest a lamp yn gl;r. Sgubodd
yr eire oddi wrth bob elwyn a gofa/u bod ganddo Iwybr clir 0 flaen a thu
61i'w gar. Ond pan qeisioaa agor drws year, fe sylwodd ei fod wedi bod
yn IIanau car ei gymydog! Roi dl help I minnau y tro nesa daw'r eire.
plis?

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

D. P. 0

(01248) 361044

ENS

RHIWLAS

WAUNFAWR (01286) 650552

•

STRYD FAWR
LLANBERIS

•
A'l FEIBION
Bwthyn Gadlys
LLANBERIS

FFon: 870444
• Gwerthwyr Glo ac
• Olew Gwres Canolog i'ch
cadw'n gynnes ac yn glyd!

Manylion pellach am ein
holl deithiou:
t ra ve

1

(01286) 872777

6 EbriJI - Westlife, Monceinion
14-15 Gorffennaf - Robbie Williams, Coerdydd
20-22 Gorffennaf

- Robbie Williams, Milton Keynes

16 Tachwedd - sioe Mamma Mia, a siopa Nadolig,
Llundain
10 Tachwedd - 2 Rhagfyr - ymweliad 3 wythnos d
Patagonia (dim ond lie i 5 or 61)

'Huw Rich' B.E.M.

Cofio'r Arglwydd Cledwyn
Talwyd
llawer
teyrnged
i
Cledwyn Hughes ar y cyfryngau
ond does neb yn s60, os yn
gwybod, am ei gysylltiad
Llanrug. Byddai'n dod yn ami
at ei daid a'i nain, Dafydd ac
Ann Hughes, Llys Eryri. Roedd
y ddawn lefaru ganddo yo ifanc
iawn. Cofiaf fel y byddai yn
sefyll y tu allan i'r siop sine ac
yn dynwared
ei dad
yn
pregethu, a ninnau'r plant yn
gynulleidfa
iddo.
Nid
anghofiodd ei wreiddiau 0 gwbl
a deuai i'r ardal yo amI gan ei
fod yn gefnder i'r Parch Dafydd
a Tudor Owen: roedd eu mam
yn chwaer ieuengaf i'w dad. Fel
y dywedai pobl Caergybi, roedd

••

a

yn gartefol iawn hefo pawb.

* * *

Mae cydymdeimlad
pawb a'r
ffermwyr a'u pryder ynghylch y
Clwy Traed a'r Genau sydd wedi
torri allan yo ne-ddwyrain
Lloegr. Mae rhai ohooom yo
cofio iddo dorri allan ym Mro'r
Eco ym 1957. Roedd tristwch
mawr yn Llanrug wrth weld
anifeiliaid yn cael eu llosgi ar
dir fferm fach Cefn Rhythallt,
Ffordd yr Orsaf, (lIe mae tri thy
modern
wedi eu hadeiladu
erbyn hyn.) Yr oedd arogl ffrio
dros )' pentref i gyd. Ach-y-fil
Druan o'r ffermwyr.
Mrs G. M. Jones
Dalar Deg, Llanrug

•

"

•

Bydd un 0 drigolion mwyaf
adnabyddus y fro yn dathlu ei
ben-blwydd yn 90 oed ddydd
Gwener, 16 Mawrth.
Hugh
Richard Jones, neu Huw Rich
i'w gydweithwyr yn Chwarel
Dinorwig gyn t.
Fe'i ganed yr ieuengaf 0 saith
o blant yn Nhyddyn
Rhos,
Bethel cyn y Rhyfel Byd Cyntaf
Ond, ac yntau ond yn chwech
oed, bu farw ei fam ac fe'i
magwyd gan ei chwiorydd hyn.
Er iddo dderbyn addysg Ysgol
Brynrefail
bu'n rhaid iddo
ymadael
yn bymtheg
oed
oherwydd amgylchiadau teuluol
gan fynd i weithio fel pre ntis
beiriannydd
i'r
chwarel.
Gweithiodd
am y chwe mis
cyntaf yn ddi-dal gan mai dysgu
crefft
yr
oedd!
Yna
cychwynnodd
ar y cyflog
anhygoel 0 ddwy a dimai y
diwrnod - pitw iawn i un a
fyddai rhyw ddiwrnod yn brif
beiriannydd y chwarel .
Daeth i fyw i Lanberis ar 61
treulio peth o'i blentyndod ym
Mhontrhythallt.
Y no
y
priododd a Ceinwen yn 1937 a
ganwyd iddynt dri 0 blant Elwyn, Brenda a Dilys.
Rhoddodd
Huw Rich ei
fywyd i'w deulu, y chwarel a'i
gapel. Bu'n flaenor uchel ei
barch )TIl ei annwyl Gapel
Preswylfa am flynyddoedd
a
bu'n arwain nosweithiau Parti
Preswylfa. O'r parti hwnnw y
tarddodd
Hogia'r
Wyddfa,
gyda'i fab yn aelod o'r grWp
poblogaidd. Byddai wrth ei fodd
pan fyddai'r 'hogia' yn ymarfer
ar ei aelwyd. Ond fel prif
beiriannydd y chwarel y cofir ef
gan y mwyafrif 0 drigolion y fro.
Briw i'w fron fu achlysur cau
Chwarel Dinorwig yn 1969 gan
iddo dreulio ei oes yno. Cofia y
dyddiau
da, byrlymus
lIe
gweithiau 3,000 0 ddynion ar un
adeg, ond mae dyddiau'r 'encil
16

chwith' a'r dirywio anochel yn y
farchnad lechi yn frawychus 0
glir yn ei gof yn ogystal. Daeth
yn ddydd y pwyso a'r mesur. Yn
ffodus iawn cafodd gyfle gan
Amgueddfa
Genedlaethol
Cymru i adnewyddu peiriannau
a chasglu creiriau. Cynhaliodd y
lle hyd ei ymddeoliad yn 70 oed
(ugain mlynedd yn 61, bron).
Fe'i anrhydeddwyd yn 1982 am
ei wairh i'r diwydiant llechi
dros )' blynyddoedd
drwy

gynnig

iddo'r

B.E.M.

Derbyniodd
yr anrhydedd er
iddo feddwl am eiliad pan
agorodd yr amlen mai llythyr
oddi wrth y Dreth Incwrn
ydoedd!
Ychydig yn 61 gofynnwyd
iddo gyfran n u i raglen Nia
Roberts ar Radio Cymru. Y
testun dan sylw oedd llysenwau
yn y chwarel. Rhestrodd lu 0
enwau ond wrth gloi gofynnodd
Nia iddo,
'Oedd ganddoch chi lysenw,

Roedd yna wefru 0 fath gwahanol yn adeilad Oriel llenbetis yn
ddiweddar wed! i griw 0 ferched y Te Bach ortwytho'r lifft. Mi fetehodd y
Ijttt druan dringo i'r Ilawr cyntaf. Beth am fet bach mai disgyn l'r selars
wnaeth y merched druan?

a

Huw?'
'Oedd,' atebodd heb betruso,
'Huw Rich oedda nhw'n fy
ngalw i - er mai tlawd ofnadwy
y magwyd fi!' Ateb cryno,
sydyn a nodweddai'r chwarelwr
'slawer dydd. Hyd heddiw
hoffai atgoffa pawb, "Doedda ni
ddim yn gyfoethog - ond mi
roeddan ni'n hapus ... '
Pen-blwydd Hapus Huw Rich!

RHODDION
£20: Er cof annwyl am Myrddin
Williams, Penterfyn, Llanrug.
£15: Carys Hamer ac Arwel
Williams er cof am Mrs Nan
Williams, Llanrug.
£10: Ffermwyr
Ieuainc
Caernarfon.
£5: Mrs Mari Jones, 24 Hafan
Elan, Llanrug; Mr a Mrs R.LI.
Roberts, Northampton;
Teulu
Ty'n Llidiart, Waunfawr; Teulu
Llifon, Waunfawr.
£2: M. Rainbow, Llanrug.

Crysau newydd tim pe/-droed Llanrug, wedi eu cyt/wyno gan
Datam Penbont.

DRAENOG

Rydan ni'n ddigon cyfarwydd a
gweld plant yn gwibio 0
amgylch y lie ar sgwters a

sgidiau

olwynion a byrddau
sglefrio. Ond golygfa ryfedd
iawn oedd honno yn Nol Elidir
Llanberis pan welwyd dyn yn
ei oed a'i amser yn rowlio drws
ar fwrdd
sglefrio.
Ffordd
newydd 0 gario nwyddau trwm
mae'n debyg, ond tybed pa fath
o ddrws oedd o? Drws SELAR
tybed?

BETHEL
Geraint Ells, Cilgeran. Ffon: (01248) 670726
Camera yn ngota I Richard ll. Jones, 5 Y Odol. Ffon: (01248) 670115

CLWB 200 Y NEUADD. Enillwyr
Rhagfyr 2000 oedd:
£20: Jane Elis, Glenydd, Y Dd61
(198); £10: Oscar Evans, Swyn
Eryri (39); £5: Dafydd Davies,
Llangefnl (47); lorwerth Williams,
Cilcain (71); jack Foulkes, 6 Tany-cae (28); Jean Williams, Pen
Len (2); Bessie Elis, 15 Cremlyn
(24); Huw Williams, Cefn Gwyn
(69);
Huw
Davies,
Ponciau,
Llangefni (123); Judith Jones,
Gweltor (201).
CLWB
FFERMWYR
IFANC
CAERNARFON.
Braf yw cael
cotnodi
dechrau
blwyddyn
Iwyddiannus yn hanes y clwb.
Daeth sawl aelod i amlygrwydd
mewn cystadlaethau a gynhaliwyd
yng Nglynlliton yn ystod y mis Tudur
Parry
yn
ennill
y
gystadleuaeth
gyrru
tractor.
Derbyniodd
unigolion
eraill
gymeradwyaeth deilwng am eu
hymdrechion
mewn
meysydd
amrywiol. Ychydig ymhellach oddi
cartref oedd y Ffug Eisteddfod a
gynhaliwyd ym Mhorthmadog, ond
yr un oedd y Ilwyddiant gyda'r
clwb yn ctplo'r Tarian. Diolch i'r
rhai a fu wrthi'n ddyfal yn y ddau
achlysur.
UNAWDAU BANDIAU PRES. Bu i
dn 0 reuenctid y pentref gystadlu
ym Mhencampwriaeth Unawdau 0
dan nawdd Cymdeithas Bandiau
Pres Gogledd
Cymru, ddydd
Sadwrn diwethaf ym Methesda. Yr
leuengaf o'r tri oedd Sion Garth
Owen, Tyr Ysgol sy'n aelod 0
Seindorf
Porthaethwy
a
chwaraeodd Alaw Araf dan 12
oed; Rhys Hughes, Erddig, aelod
o Seindorf Llanrug a enillodd y
drydedd wobr am Alaw Araf ac ail
am Amrywiadau dan 14; a Dewi
Griffiths, Llwyn Eithin, aelod 0
Seindorf Biwmares a enillodd yr ail
wobr am Amrywiadau yn yr Adran
Agored Llongyfarchiadau
i'r tri
ohonoch
CLWB
BRO
BETHEL.
Yng
nghyfarfod y mis diwethaf 0 dan
qaderryddtaeth
y
Parchedig
Gwynfor
Williams
estynnwyd
cydymdeimlad
dwysaf yn eu
profedigaeth
ddiweddar
a Mr
Dafydd a Mrs Beryl Parry, Saron,
hefyd Mr Alun a Mrs Nansi
Williams, Bro Eglwys. Dymunwyd
adferiad buan I Mrs Margaaret

Hughes, Bro Rhos a fu yn
ddiweddar yn gla1 yn Ysbyty
Gwynedd. Estynwyd croeso yn 61
i'r Clwb i Trefor Williams ar 61iddo
dderbyn llawdrlniaeth i'w lygaid yn
Ysbyty Gwynedd a derbyniwyd
ymddiheuriad
gan Mrs Annie
Elisabeth Williams, Ty Newydd,
ein haelod hynaf, am na allai fod
yn bresennol. Derbyniwyd gyda
diolch rodd at y te gan Mrs Mary
Williams, Cilgwyn a dymunwyd yn
dda iddi hithau.
Y siaradwr gwadd oedd Mr
William James, Bro Eglwys, cyn
athro a phrifathro 0 F6n sydd,
erbyn hyn, wedi ymgartrefu ym
Methel. Ei destun oedd Atgotion,
yn bennat amdano ef el hun yn
cael el tagu yn Y Tyrpeg, nid
nepell o'r Fall, Mon. Clywsom sut
y bu iddo geisio olrhain hanes ei
deulu
James
yn
y
cylch.
Diolchwyd yn gynnes iawn iddo ar
ran y Clwb gan Jenkin Griffiths.
Paratowyd
y te gan Mary
Griffiths a Nancy Williams. Bydd y
cyfarfod nesat ar bnawn dydd
Mawrth, 6 Mawrth am 1.15 o'r
gloch yn yr Ysgol Gynradd, drwy
wahoddiad y pritathro a'i staff.
Cofiwch ddod a chwpan, soser a
phlat.
MERCHED Y WAWR Croesawyd
pawb i'r cyfarfod gan Glenys
Griffiths,
y
Llywydd
a
chydymdeimlwyd
a Mrs Nancy
Williams ar farwolaeth ei brawd yn
ddiweddar. Llongyfarchwyd dwy
aelod ar enedigaeth dwy wyres
tach, sef merch yr un i Ceri, merch
Elizabeth Evans a Manon, merch
Ann Elis.
Man cyfarfod y gangen ym mis
Chwefror oedd yr Architdy yng
Nghaernarfon
yng
nghwmni
merch un o'r aelodau, set Lynn
Roberts, Archifydd gyda Chyngor
Gwynedd, ac un 0 blant y pentref.
Rhanwyd yr aelodau i ddau grWp a
chawsant eu tywys 0 gwmpas yr
amrywiol ystafelloedd gan ryfeddu
at yr holl ddogtennau hanesyddol
oedd ar gael ym mhob man.
Diddorol oedd pori mewn hen
bapurau'r
Herald
a
gweld
hanesion
plant yr aelodau a
digwyddiadau yn y pentref dros
chwarter canrif yn 61.
Y cyfarfod nesat fydd dathlu
GWyI Ddewi gyda bwffe 'Pryd i

Bwffe blasus 0 safon
at bob achlysur
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ddisgyblion Ysgol Bethel yn gobeuhio denu $_\'lwGraham Henry

Bawb' yn yr ysgol. Golynrur am
flaendal 0 £5 i'w dalu i Eirlys W.,
Glenys neu Enid W. erbyn Mawrth

7.
EISTEDDFOD BENTREF. Mewn
pwyllgor
a
gynhaliwyd
yn
ddiweddar penderfynwyd cynnal
yr eisteddfod eleni ar Dachwedd 3
a'r noson dawnsio ar y nos lau
cynt. Y swyddogion am eleni yw
Llywydd: Rita Dauncey Williams;
Is-Iywydd: Glenys
Grittiths;
Ysgrifennydd: Eirlys Williams; Isysgrifennydd: Manon Gwynedd;
Trysorydd: Rhys Harris
Diolchodd y lIywydd am waith
caled y pwylJgor - yn arbennig i'r
ysgrifenyddes, Rhian Hughes am
ei gwaith trylwyr a di-flino dros y
tair blynedd ddiwethaf
Yn dilyn carediqrwydd IIawer 0
fusnesau IIeol a charedigion y
pentref,
cafwyd
adroddiad
lewyrchus
gan
y trysorydd.
Croesawyd dwy aelod newydd,
sef Manon Gwynedd a Manon
Griffiths.
Taer
ertynnir
am
hyfforddwr/wraig
i'r
partlon
dawnsio gerin. Os oes gennych
ddiddordeb, cysylltwch ag Eirlys
Williams ar 670088.
CARTREF ST TElLO. Mwynhad
pur gafwyd gan dnqohon y Cartref
pan
ddaeth
Cor
Ltelslaur
Gweunydd a'u Harweinyddes, Mrs
Einir Wyn Williams, Rhiwlas atynt
bnawn Sui, Rhagfyr 10. Hottat
pawb yn y Cartref ddiolch yn fawr
i'r
cwmni
am
brynhawn
bendigedig.
Hefyd
roedd
perfformiad y tair chwaer. Manon.
Malan a Medi Wilkinson
a r
unawdydd, Carys 0 Dal-y-bent,
Conwy wedl cyffwrdd calon pawb.
Dlolch
unwaith
eto
am
ffyddlondeb Glenys Griffiths i'n
diddanu. Daeth pedwar o'r capel

gyda hi a chatwyd noson ddifyr
dros ben ac ymunodd y tngollon
a'r staff a hwynt I ganu Carolau.
Cafwyd pnawn difyr unwaith
eto eto ffrind arall, Trefor Williams,
ar ddechrau
Chwefror.
Bu'n
chwarae hen dapiau 0 ganeuon
Cymraeg gwreiddiol tra'n dathlu
pen-blwydd Katie Thomas yn 99
oed! Llonqyfarcruadau a chariad
mawr iddi hi.
DIOLCH. Dymuna Barrie a Ceri, 8
Y Glyn, Caernarfon
ddiolch i'r
teulu a ffrindiau am y galwadau
ffen, cardiau a'r anrhegion ar
achlysur genedigaeth eu merch
tach, Catrin, chwaer i Richard

Cefnogwch
•

ern

Hysbysebwyr

•

It Restaurant
Llanberis 870203
Ar agor trwy'r flwyddyn ar
gyfer pnodasau, dathliadau,
bedydd, pen-hlwydd a phob
achlysur arbenrnq arall.
Gallwn drefnu adloniant disgo a.y.y.b.
Bwrdd Pwl ar gael
Bwydlen Bar a Restaurant
Trwydded lawn tV tafarn.
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LLANBERIS
Ffon 871278
Perchnogion: DANNY A NERYS ROBERTS
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CERID MACKINNON
(01286) 673190

A HEFYD
COFIWCH AM EIN

iltli1Bi.strn
Ffoniwch am fanylion
Cofiwch am noswelthiau arbennig Y BISTRO
nos Wener olaf pob mis

Ar Ben Arall y Lein
Does dim sgota wedi bod ers ei wai th ac mae ansawdd )' llyn
diwedd Hydref ac mae'n sicr fod yn gwella'n fisol. Rocdd y
milltiroedd 0 blu wedi eu cawio
broblem
vrna'n
enfawr
a
yn ysiod y cyfnod yma. Ni fydd
buasai'r llyn wedi ei ddifeiha'n
rhaid disgwyl yn hir eto gan ~' llwyr heblaw am bwysau gan y
cawn weld gwawrio dymor
gymdeiihas.
newydd ar Fawrth 3. Be yw'r
Newyddion ardderchog arall
rhagolygon
tybed? WeI, 0 yw fod ein cars i Bare Eryri am
gymryd y tymor diwethaf fel gymorth i adeiladu ffordd, maes
ffon fesur mae yna obaith am parcio a harbwr ar Lyn Cwellyn
dipyn 0 hwyl, yn en wedig ar yr wedi bod yn llwyddiannus.
afon. Pam, meddech chi, fy Bydd y gwaith yn dechrau yn
mod yo dweud hyn?
ystod )'1" wythnosau nesaf. Bydd
Yn ystod y flwyddyn a fu fe y datblygiad
yma yn un
ddaliwyd 72 0 eogiaid - i fyny 0 arbennig, yn enwedig i'r anabl.
14 yn 1999. Hefyd roedd y nifer
Rh)1\V ychydig yn 01 holais a
o sils sewin a fudwyd i'r mer yn
fuasai rhywun yn gallu enwi
2000 y mwyaf a welais ers 0 leiaf mwy na 32 0 fusnesau a oedd
ddeng mlynedd. Felly rydym yn unwaith yn rhoi prysurdeb i
obeirhiol )' bydd y sewin eleni
ben tref
Deiniolen
dau
yn dangos cynnydd sylweddol.
dorgoch oedd y wobr. Cefais
Os gwelwn hyn yna bydd ein enwau 39 gao Mr Alun Wyn
gwai th yn dangos
ffrwyrh
Evans, Deiniolen ac mi fuasai'n
arbennig.
well gan Mr Evans gael tun
Mae ceisio gwclla pethau fel samwn na thorgoch, medda fo.
jig-so: am amser maith does
\Vcl, tun samwn amdani ta, ac
dim yn digwydd a dim byd i'w un go arbennig hefyd. Rwyf
weld yn mynd i'w le, Yn }'1" ardal
wedi dod ag un iddo 0 Ganada.
yma roedd cryn dipyn 0 waith
Diolch yn fawr unwaith eto,
tynnu at ei gilydd iddarwneud y Alun. Daliwch ati.
niwed a wnaed i ddalgylch y
Peidiwch anghofio hefyd y
Seiont yn gyntaf. Yn fy oes i fe
ddau ddyddiad canlynol: Nos
adeiladwyd
Gorsaf
Bwer
Sadwrn,
10 Mawrth
yng
Dinorwig ac mae'r gwaith yn Ngwesty'r Celt Caernarfon.
fedndithiol iawn wrth gwrs, ond
Noson gyda'r grwpiau Celt a
y broblem y\V, fel rwyf wedi Profiad, tocynnau ar gael yn y
adrodd yma droeon, y llwybr
Pet Shop Llanberis,
Siop y
pysgod yn N ant Peris. Dywedais
Penian Caernarfon, Bert Parry,
yn rhifyn Chwefror ein bod yn Llanberis
neu unrhyw aelod
cyfarfod gydag Asiantaerh yr arall o'r pwyllgor gwaith.
Amgylchedd
ar First Hydro,
Y noson arall ']\V nos Jau, IS
felly y bu a dyna un rhan fawr Mawrth am 7 o'r gloch yng
o'r jig-so yn dod i'w le. Yno
Ngwesty Dolbadarn, Llanberis.
cadarnhaodd y cwrnni y bydd
Anverthiant Offer Pysgota. Lie
gwaith i gywiro'r broblem yma
am fargen, efallai!
yo cael ei dechrau yn ystod }'
Y diwrnod o'r blaen tra'n
misoedd nesaf Bydd y gwaith
cerdded y dyfrocdd i ddechrau
wedi ci gwblhau cyn diwedd y paratoi at y tyrnor newydd.
flwyddyn.
Newyddion
rocddwn ym Mhen LI)'n. Mae'n
ardderchog.
wir fod cryn lifogydd wedi bod
Yo ystod yr un cyfarfod
dros y gaeaf ac wedi cario llawer
gwelwyd darn mawr arall yn
o sbwriel hefo nhw ond, fel y
disgyn yn hwylus ofnadwy i'w
gwelwch o'r llun, dyma'r llanast
le. Problem enfawr arall wedi ei
gorchfygu, sef yr eutrophication 0
Cefnogwch
Lyn Padarn drwy i ormod 0
•
ffosffad gael eu rhyddhau i'r
dyfrcedd
0 waith
carthffos
Llanberis. Mae'r peiriant tynnu
llygredd yma nawr yo gwneud
*

eln
Hysbysebwyr

Gwasanaeth Trylwyr
gan y bobl
NOL
Gwasanaeth Personol Cyfeiilgar i CHWI
Y Gwasanaeth Technegol Gorau
j'ch CAR. Cystal A
Gwasanaeth Prif Ddeliwr
Felly, pa gar bynnag ydych
MOT
CHWI yn ei yrru,
'---Qj1--'
o Audi i Zastava
IMC

sydd ar 61 ar ochr Fachwen o'r
llyn. Pwy sy'n gyfrifol am hyn
tybed? Mae ein haclodau'n
gwneud llawer i geisio tacluso'r
fro ond nid yw'n ddyletswydd
arnynt lanhau Ilanast fel llyn.
Rydym yn clywed llawer fod

eisiau denu mwy 0 bobl ddiarth
i'r ardal i hybu'r economi. Beth
yw eu sylwadau tybed pan mae
golwg fel hyn yn eu croesawu yn
un 0 lecynnau harddaf a mwyaf
poblogaidd ein sir.
Huw P. Jones

Y Sbumel a'r lanast ar Ian Fachuien. 0 lyn Padam.

ORIEL
CWM
GWYNANT

I TRADE Gl'lLDJ

PIERCE

Cwm Y Glo

FfonJFfacs: (01286) 870882

Cynyrchion Coed:
Gatiau, Ffensus ac ati
am brisiau cystadleuol

Cwasanaeth Ffrarnio

Uned 1, Fferm Bryn Afon

Lluniau o bob math
ar gael ar y safle
Prisiau Rhesvmol
Arddangosfa 0 luniau

LLANRUG

gwreiddicl gan

Ffon: (01286) 650349
(0589) 899901

Artistiaid Lleol
Richard S. Humphreys

J

WAUNFAWR

.ry Rhydd • 8wyd Cartref • Prydau Plant
• Ystafell Deulu • Cinio Dydd Sui Traddodiadol
• Cerddoriaeth Fyw • Cwrw Go lawn
Ffon:

650218

1

CROESAIR MAWRTH

CALENDR MIS MAWRTH
LLANRUG. Plaid Cymru. Dathlu Gwyl Ddewi yn y
Bistro, Llanberis
2. Gwe: YR ARDAL. Dydd Gweddi Chwiorydd y Byd ym mhob
pentref.
DEINIOLEN. Cyngerdd er budd yr Y sgol Feithrin yn
Ebeneser am 7 o'r gloch.
S. Llun
DEINIOLEN.
Cymdeirhas
Llandinorwig.
Swper i
ddathlu GWyI Ddewi.
6. Maw: PENISARWAUN. Cyngor Cymuned Llanddeiniolen yn
yr ysgol am 7.00
BETHEl,. Clwb Bro yn yr Ysgol Gynradd.
LLANRUG. Undeb y Mamau. Gwerthu Dillad.
8 Iau:
DEINIOLEN. Cyfarfod y chwiorydd )'0 Ebeneser am
2.00 o'r gloch.
12. Llun: DEIN IOLEN. Y Cyngor Eglwysi.
19 Llun: BRYNREF AIL. Sefydliad y Merched. Cinio Gwyl
Ddewi.
DEINIOLEN. Merched y Wa\vr. Cinio G\VyI Ddewi yn
Antur WatJnfa\vr.
26. LIun: DEINIOLEN. Y Gyrndeithas Lenyddol. Sgwrs gan y
Parch Tegid Roberts.
1. lau:

I
ARDRAWS
1. Pren a all fod yn ddefnyddiol
i'r rhai sy'n chwarae ar yr
Oval neu yn Old Trafford (7)
10.Ffieiddio (5)
11.Dinas yn chwalu gan adael
defnydd llathraidd (5)
12.Trisrwch (5)
13.Cefnogaeth trethi Nan? (8)
14.Mynachlog (8)
16.Traean 0 chwech sgwar (5)
18.Y Blew sydd ar ben rhai
ohonom (S)
20.Nerf i ddinistrio llawer (5)
22.Llywethau (8)
23.Chwysigod
dyfrllyd
yn
chwalu 0 gwmpas )' da (8)
26.Genethod y gogledd (5)
29.i\1.eddyginiaeth gryfhaol (5)
34.Un
sy'n
ymwneud
a
chysylltiad
organebau
a'u
hamgylchedd (8)
38.Llinyn ffrwyn Haf Wyn? (5)
39.Dod yn aneglur (S)
40.Hen glasp gwag 0 amgylch
canol y Wyddeles (5)
41.Adlonni (7)
ILAWR
1. Gwylanod llwyd (7)
2. Golau wedi ei grynodi yn
belydryn main, pwerus (S)
3. Morgrugun (9)
4. Cyfnod tywyll palindromig
(5)
S. Llyncu mul (4)
6. Lluman (5)
7. Clwstwr bychan (7)
8. Dail rhai gwymon o'r mor (5)
9. Byddwn yn cofnodi yn rhain
(9)
IS a 25. Gwr a gwraig sydd a
phlant ganddynt (3 a 3)
17.Y n ddisymwth yn sgwrs y
dyn ar y radio (5)
18.Gwewyr (5)
19.Heb fod yn swnllyd (5)
22.Hanfod y teulu? (3,1,5)
24.Yn dechrau bod (9)
27.Un sy'n 41 ar draws (7)
30.Graean (7)
32. Ydw, mi ydw i!!! (5)
33.Cynhyrchion electroleiddiad
(5)

35.Clir, fel dwr afon y bardd (5)
36.Hen waywffon (5)
37.Gwynt ysgafn 0 19 i lawr (4
Y r horosgop
oedd
tbema
croesair y mis di wethaf a'r
pethau byw oedd y rhai sy'n
gysylltiedig
a chyfnodau
arbennig yn y flwyddyn, e.e.
PISCES (y pysgodyn) rhwng
Chwefror 20 a Mawrth 20, sef
rhwng dyddiau 51 a 79 o'r
flwyddyn ac.y.y.b.
Y rhai a'i 'gwelodd' hi, fel
petae, oedd Nansi Davies,
Rhulhun, N. Hughes, Cwm-yglo; Eluned Jones, Trefor;
Jennie
Williams,
Clynnog;
Catherine A. Jones, Rhiw; Jean
Hughes-Jones,
Rhiw;
Mair
Evans, Caernarfon; Rhiannon
Pri tchard- Jones,
Clynnog;
Dilys
A.
Pritchard- Jones,
Abererch; Olwen Jones, Bethel;
Chris Roberts, Llanrug; Nan
Owen, Llanberis; Alan ac Ann
Roberts, Brynsiencyn; I. Jones,
Borth y Gest; Gwen Davies,
Neston; Alice ~i. Griffith,
Dinorwig; M.P. Jones, Clynnog;
Elfed Evans, Llanllechid; E.E.
Jones, Rhoshirwaen; Margaret
W. Roberts, Caernarfon; Olwen
Owen,
Llanberis;
Ellen
Pritchard,
Garndolbenmaen;
Moreen Lennon, Llanberis ac
enillydd y mis, sef Ceridwen
Williams,
2S Hafan
Elan,
Llanrug. Llongyfarchiadau a £5
i chwi.

RHODDION

Rhifyn Mawrth
£10: Idwal a Gwyneth Roberts,
Merddyn Coch, Llanberis; Mrs
Olwena Morris, er cof am ei

Ar 61 cwblhau croesair mis
Mawrth gyrrwch eich atebion at
Dafydd
E\r3nS,
Sycharth,
Penisarwaun, Gwynedd LLS5
3HE erbyn Mawrth 19.
Math 0 1 ar draws ydi 6, 28, 31,
42 ar draws a 21 i lawr.

••

I

phriod Gwilym Peris Morris, 4
Rhes Efrog, Llanberis; Teulu
Sara, d/o 7 Bro Elidir, Dinorwig.
£5: Catrin
Lloyd
Roberts,
Cwrnorthin,
Bryn
Eglwys,
Bethel; Mrs Sioned Lewis, 3
Bro Elidir, Dinorwig; Mr a Mrs
John
Brenan,
Afallon,
Dinorwig; Mrs Beryl Shields,
Llandudno.
£3: Rhian Davies, Ael-y-Glyn,
Ffordd Clegir, Llan beris.

Cymdeithas Y Plant (The Children's Society)
Ymwelwyr annibynnol

• Oas gannych ddiddordeb mewn gwneud gwaith gWlrfoddol
gyda phtant a phobl itanc?
Mae Cymdelthas y Plant yn chwlho am wirfoddolwyr dwyieithog
i weithio fel Ymwelwyr Annlbynnol gyda plant a pobl Ifane
mewn gofal yng Ngwynedd ac Ynys Mon
Byddwn yn cynnwys asesiad gofalus ae hytforddiant sy'n
arwam at gymhwyster. goruchwyliaeth a chetnogaeh.
Os oes gennych ddlddordeb.
CysyllIWCha nl yma ar 0800 085 2274

GARTH MAELOG
PET CENTRE AND GROOMING SALON
Bwyd ac anghenion
Anifeiliaid anwes
a physgod.
Offer pysgota
'--_

Molchi, cribo a chlipio
cwn a chathod
o bob math
gan arbenigwyr
_----I

STRYD FAWR, LLANBERIS 870840

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

BYSIAU ARFON
LLANRUG
Ffon:

(01286) 675175 a 677858
.,..

Vdy'r Canmlwyddiant
Cwestrwn teg iawn, 0 gorlannu
canlyniadau
chwaraeon
diweddaraf Ysgol Brynrefail. Yr
hyn sy'n galonogol yw'r tir newydd
sy'n denu sylw - yn enwedig pelfasged a rygbi. A yw'r twf ym
mhoblogrwydd y gemau 'lieiafrifol'
hyn i'n hardal
yn cael
el
adlawyrchu yn niffyg rhai o'n 'prit'
dimau pel-droed,
.. ... .,
Ym myd y bel-tasqed cafwyd
clamp 0 gem yn erbyn yr hen
elynion,
Caergybi,
yn rownd
derfynol adran Eryri 0 gwpan -14
Ysgolion Cymru. Y sgor derfynol
oedd 51-50 i Frynrefail. Yn sgil y
IIwyddiant yma bydd yr hogiau yn
teithio i lawr i Gaerdydd - ie fan
honno unwaith eto! - ar gyfer y
rowndiau terlynol cenedlaethol.
Mewn sioc go iawn curodd yr
ysgol gem rygbi agos iawn i 9-15
yn erbyn YsgoJ David Hughes,
Porthaethwy. Hon oedd rownd
gyntaf Cwpan Gwynedd i'r oedran
hyn, a daeth dau gais i Frynrefail
oddi wrth Owain Williams a David
Herbert. Barn un o'r lIygaid dystlon
oedd fod mwy 0 gythraul yn
chwarae'r tlrn cartref, a pharch
amlwg yng nghynrychioli'r ysgol.
Dylai'r gem yn yr all rownd yn
erbyn hogla cyhyrog Bala greu
tipyn 0 wres!
...

. ..

Aeth carfan gref 0 bron I 50 0
redwyr i gynrychioli'r ysgol ym
mhencampwriaeth
traws gwlad
Gwynedd yng Nglynllifon. Mewn
ras 0 gryn safon aeth pedwar
rhedwr - David Jones, Urien
Deiniol, Gwion Owen a Thomas
Pritchard
drwodd
i
Be-ncampwriaeth Eryri yn Nolgellau.
Mae'r prif sylw yn mynd j'r tim
pel-droed dan 16. Hwy erbyn hyn
yw
pencampwyr
Eryrl
yng
Nghwpan
Cymru.
Daeth
eu
IIwyddiant 0 chwalu Ysgol John
Bright, Llandudno 0 5-1. Eu gwobr
yn rownd yr 16 olaf tydd gem
gartref yn erbyn Ysgol Llanfyllin,
Maldwyn I pencampwyr
Talaith
Powys. Rhys Morris gyflwynodd yr
aorocorac, a diolch iddo am el
ddisgrifiad 'lIiwgar' a ffraeth
... * *
Ond nad anghofir y genethod
hefyd. TIm gyda thipyn 0 ysbryd
ynddo yw tim pel-rwyd B1.9. Yn
croniclo hanes dwy o'u gem au
nhw yn erbyn Syr Hugh a Friars,
Bangor mae Claire Pritchard.
Diolch iddi hi hefyd am ei
chyfraniad.
It

"

yn Sbardun?

iau daeth Rosie Thomas yn gyntaf
ac yn yr ail ras roedd Sioned
Evans yn Sed a Nicki Hill yn 6ed
yn oed BI.8 a Sarah Perrin yn
4ydd yn adran genethod B1.9.Yn y
ras gyfatebol ar lefel Eryri daeth
Sarah adref yn yr 11ed safle.

Pel-droed dan 16
'Wel, unwaith eto roedd yn rhaid i
hogia Brynrefail fentro allan i
chwarae gem mewn tywydd pryd Y
byddai chwiaid yn meddwl aros
adref. Gwynt a glaw yn chwipio ar
draws y cae, ond roedd digon 0
dan ym mohaur hogia. Tipyn 0
siom wedi 10 munud pan aeth yr
ymwelwyr ar y blaen. C ic rydd 0
25 lIath yn mynd drwy'r wal a dim
gobaith i Gavin Davies yn y gol.
Dyma arwydd i'r hogia ddeffro a
daeth ysbryd y tim i'r wyneb.
Erbyn hanner amser roedd goliau
Aaron
Atkinson
a Jonathan
Gor1don wedi rhoi mantals i ni.
lipyn 0 bregeth gan Mr Holland
hanner amser - yr un roedden ni
wedi ei chlywed bedair blynedd yn
ol! (Oes copi o'r araith - er mwyn
ei rhannu gyda rheolwyr eraff! yr
arda I. Gol.) Dim ond un tim oedd
ynddi yn yr all hanner. Gyda
phwynt
wrth
ein
cefnau,
chwythwyd John Brights allan o'r
cwpan. Daeth dwy gol i Aaron, ac
un 0 hanner ffordd gan Owain
Morris. Ymlaen felly r'r rownd
nesaf - a phregeth arall gan Mr
Holland!'
Rhys Morris

Tim pel-droed - 16 Brynrefail, Pencampwyrl Gwynedd
gorau ohonom a sgoriwyd un arall.
Cafodd Ceri ddigon 0 amser i roi y
bel yn y rhwyd unwaith eto cyn i'r
chwib hanner amser gael el
chwythu.
Yn yr ail hanner daeth Syr
Hugh yn 01yn gryf ac fe ddaeth eu
tro hwy i sgorio. Yna cawsant
ddwy arall i wneud y sgor yn 6-4.
Sgoriodd Brynrefail un arall a'r tro
yma Sarah a sgoriodd, ond dal i
chwarae'n gryf wnaeth Syr Hugh.
Ymhen dipyn roeddent
wedi
gwneud yn sgor yn gyfartal eto, 77. Ond dal eu pennau i fyny
wnaeth genethod Brynrefail a,
gyda phawb yn chwarae'n dda, fe
sgoriodd Ceri y gol olaf o'r gem i
fynd a Brynrefail ar y blaen 0 un
gol. Chwythodd y chwib a'r sgor
terfynol oedd Ysgol Syr Hugh 7,
Ysgol Brynrefail 8.
... ...

.

Pel-rwyd 81.9
Ar lonawr 31 chwaraeodd tim pelrwyd BI 9 yn erbyn genethod
Ysgol Syr Hugh Owen. Pan
gafodd y chwlb ei chwythu i
ddechrau'r gem roedd genethod
Brynrefail wedl cael y bel i fewn i'r
rhwyd gyda sgiliau sgorio Ceri
Jones. Yna fe gafodd genod Syr
Hugh y bel yn y rhwyd i wneud y
sgor yn 1-1. Wedyn dechreuodd
Brynrefail chwarae eu gorau a
chyn dim roedd Ceri Jones wedi
rhoi'r eel yn y rhwyd unwaith eto.
Sgoriodd Sarah Perrin ddwy g61
arbennig i wneud y sgor yn 4-1.
Ond yna fe gafodd Syr Hugh y

Dydd lau, 8 Chwefror roedd tim
psl-rwyd 81.9 yn mynd i Fangor 1
chwarae yn erbyn tim pet-rwyd
Ysgol Friars.
Ond yna, dyma Sarah Perrin,
ein sgoriwr gorau yn tynnu allan
oherwydd
salwch
ond
mi
feddyliwyd am y person perrtann i
chwarae yn ei lie, Fiona Nesfield.
Ar 01 t'r chwib gael ei chwythu
roedd Fiona wedi rhol Brynrefail ar
y blaen ond daeth Friars yn 61 a
chyn dim roedd y sgor yn gyfartal.
Sgoriodd Fiona ddwy gol wych
arall. Roedd genod Friars yn trio'n
galed I gael y bel oddi ar Frynrefail
ond
dal
i chwarae'n
gryf
wnaethant a, phan gafodd Ceri
Jones afael ar y bel, roedd yn syth
yn y rhwyd.
Roedd y sgor yn awr yn 4-1 .
Cyn i Frynrfefail gael cyfle i sgono
eto roedd ru'n hanner amser. Ar 01

...

Chwaraeodd tim pel-rwyd BI.7 eu
trydedd grem o'r tymor. Roedd
hon yn erbyn yr Howgets a hanner
cyntaf digon difflach a gafwyd
gyda'r sgor yn 1-1. Taniodd y
genethod yn yr ail hanner a daeth
8 gOI i Carmen Lloyd a 4 gol i
Caryl Wood. Y sgor terfynol oedd
12-3 I Frynrefail.
.. ,. ..
Daath
Ilwyddiant
yn
Mhencampwriaeth
Traws
Gwlad
Merched Arfon. Cafwyd ras unigol
i FI.7 ac yna genethod BI. 8 a 9 yn
cystadlu yn yr un ras. Yn yr oed

Tim Rygbi

HYn

Brynrefail

gair sydyn gyda'r tim roedd hi'n
amser chwarae eto. Daeth Friars
yn 01yn gryf ond Brynrefail oedd y
cryfaf a sgoriodd Ceri Jones un
arall. Roedd Friars yn dechrau
blino a cyn dim roedd Cen wedi
sgorio eto. Ar 01 lot 0 frwydro,
chwythwyd y chwib lIawn amser
ac roedd Brynrefail wedl cael
buddugoliaeth arall Y sgor ar y
diwedd oedd Friars 1 - Ysgol
Brynrefail 6.

Claire Pritchard

V Gynghrair
Amdani
Trist ar yr olwg gyntaf oedd derbyn
y newyddron fod Llanrug - fel
Llanfairpwll a'r Felinheli - wedi
tynnu'n 01 0 gystadleuaeth Cwpan
Her Gogledd Cymru. Oherwydd y
tywydd bu cryn oedi a methwyd
chwarae
eu gem bedwaredd
rownd yn erbyn Bodedern. Yr
agwedd drist yw na chant y
chwaraewyr gyfJe i chwarae yn
erbyn timau 'gweil' a thynnu sylw
at y clwb gweithgar yma.
Dyma bnf gwpan y gogledd a
diddorol yw sylwi mai' rdorf fwyaf
ar gyfer gem rownd dertynol oedd
12,000 yn gwylio Caergybi yn
chwarae Porthmadog ym Mangor
ar ddiwedd y 50'au. Dyw Bangor
ddim yn denu hynny 0 dorf i'w holl
gemau cartref mewn tymor erbyn
hyn. Trist on ide!
Ond gwelaf un ochr obeithiol r'r
tynnu allan. Roedd Sadyrnau
'hesh' y cwpan yn amharu ar allu
Llanrug
i
chwarae
gemau
Cynghrair Gwynedd - ble maent
yn ail i Bwllhell gyda gemau mewn
lIaw. Barn y clwb yw mai'r
Cynghrair yW'r prif darged eleni.
Yr hyn sy'n obeithiol fe dybiaf I
felly yw fod y clwb yn barod i
fentro ymlaen i gynghrair
yr
'Alliiance'
os
daw
y
pencampwriaeth i Eithin Duon.
Amharod fu rhai o'r clybiau 118-01
i fentro am flynyddoedd.
Bu
Llanberis
yma yn Arlon,
a
Gwalchmai ar Ynys Mon yn rheoli
y cynghreiriau
lIeol pan oedd
ganddynt dimau a fuasai wedi
medru cystadlu ar lefel uwch. Braf
fyddai gweld Llanrug yn mentro
ymlaen a chael gem ddarbi 'go
iawn' yn erbyn y Locos y tymor
nesaf. Brat fuasai meddwl hefyd
bod IIwyfan yn yr ardal yma i
chwaraewyr Ileal dawnus y fro
ddangos eu sgiliau. Os nad yw'r
system pyramid yn gweithio yng
Nghymru, ni all ddigwydd ym Mro'r
Eco!

a

