
Mwy oluniau'r
dirgelwch !lr

GEFNDRUM
ar dudalen 9

parchu'r llincll derfyn! Mae rhai
o'r t)"-,,,yrch sydd wecli. eu iaflu
0'1: ffosydd gryn ugain trocdfcdd
i Ifwrdd, ac yn bu ill trocdfedd 0
faint. Byddai'n arnhosibl i
unrhyw berson eu symud heb
help peiriant - a does dim olion
peiriannau i'w gweld yn unman
s= y sa.f1e.

Mae'n sicr fod Ifrwvdrad neu
wrthdrawiad nerthol wedi
diEwydd ymn nes 3choc;i l'r
graig falurio ac i "'YI1Cb Y' Lir
gael ei grelthlo mor ddwfn.
Efallai na cha\.vn byrh \\,ybod
beth yn union ddiglv)'ddodd
yma, ac rnai parhau'n
'ddirgelwch' wna Crcllhiau Cefn
Dmm,

Gweddnewidiodd James a'i
dim y llecyn 0 safle gweddol
sylfaenol rnewn ardal hardd i
bare pum seren gyda phob
cyfleuster a ddyrnunir gan
berchnogion cartrefi gwyliau.
Gwariodd Grwp Talacre Beach,
sef perchnogion Brynteg, dros
£3.5 miliwn yn y broses.

Bu Cyngor Gwynedd a
Chyngor Cymuned Llanrug yn
gefnogol iawn i'r datblygiadau,
lle crewyd dros 42 0 swyddi .
..Mae'r cwmrri'n defnyddio
cwmniau lleol yn helaeth, a
gwnaed defnydd effeithiol 0
nodweddion lleol megis carreg a
llechcn wrth wella'r adeiladau
a'r tirwedd. Mae cynnyrch lleol
befyd ar werth yn siop y safle.

Un 0 hanfodion Brynteg }'W'r
gallu i fwynhau byd natur heb
darfu ar fywyd gwyll t. Yn
ddiweddar enillodd '.l pare Wobr
Am David Bellamy azn ei waith
amgylcheddol.
I gyrraedd y safon

angenrheidiol, gwahoddwyd
ecolegwyr 0 Brifysgol Cyrnru
Bangor yn ogystal a David
Bellamy ei hun i gyngbori
ynghylch gwarchod )' goedwig
a'r llyn pysgota rra'n adeiladu
rhodfeydd drwy'r coed,
llwybrau natur a llwybr 'styllod
hyd Ian )' llyn.

Cynhaliwyd parti i ddathlu'r
gamp 0 ennill y wobr 'Gorau ym
Mhrydain' a derbyniodd pob
aelod 0 staff dystysgrif arbennig
igoffau'r llwyddiant.

cyffredinol Brynieg, mewn
seremoni arbennig yng
nghanolfan foe thus Ty'r RAC yn
Llundain.

hollti n'i mnJu. \vyneb y ddaear
wcdi ci chrit[u§ it 11)'1111Y mor
fileinig nes ffurfio d\vy ffos, a'r
rhcilli wedi llcn)vi it u,vr " Q\;UU
crbyn 11Y11wedi rhe", i'n gorn, 0
~vmt'l~c:Y ~a.fleroedd naddion
ccrri~\ lYYt'yrcll allfer(ll 'tycdi eu
taflu l'r naill (\chr a'r llill~9
chl)rlnpiau u fr)'\'Yll \,Ytui ~u
ffwasgarLl fel conffet I mc\vn
h!lnner c}'lch. f\. d~rna'r
'dire~l)y\;h\ D~LhQl1"i f9g w~di
d~~vyddI !lCh(\~jlt' t~th l!ll\!l~tf?

Cy[ciriwyd at ~lpo:\ibilnrydd
mai c;eren wih oedd wedi taro'r
dda\:ur Yilla. Mae'n ,vir fod
cawodydd 0 ser gwib \vedi eu
gweld yn disgyn iFor Iwerddon

Roedd Y 8''''ynt yn ch\'\I~p~o'n
rh~wllyd WILh tltlrtngo 0 gy~god
Maes8wm i dirwedd agored
Cern Drunl. Croesj'[ gefnen a'[
panLiau ma\~nogIJldyn crcnsian
dan draed. G,vydd\vn fod ~.
'illrgelwch' - fe'i gal\vaf vn
hynny am ddiffY8 d~s8r;r~ud
l-IfylJ Ulll)ntl - VIl llRO~ 1'[ ttenx
1»"n plygU'll ~rbyn y gw)rl1l ~r
oeM Cwm D\v~'th\t'ch l\'r
}!Cillcrl. J\c (J tlllilYll )i fflO;) i
fyny'r llcthrau i5)-rc~r!uJy Poel
lroch> do~dd dim posibl el
f~thu.

Creilhi\vvd \v\'ncb v ddaear- . .
)'n go ar\1J. Roedd craig fa\\'r s)r'n
brigo i'r \v\'neb vrna \vedi ei

rhyw bythefnos cyn y 'Dolig, A
yw'n bosib fod un o'r rhain wcdi
'crwydro' oddi wrrh y Ileill a
tnaro ysgwydd Ccfn Drum?
Mae'n anhebygol, oherwydd i
greu'r fath ddifrod ar ochr y
mynydd byddai'n rhaid wrth
rvwbeth 0 gryn Iainuof fod
",vcdi distlyn )'no - a l"ydd:l~
unrhvw beth o'r maint hwnnw
\\recti el \,veld \rn gli r }'l1 ~'Ta\\ \/f,
w by~~icJ 'ry~di~lY'",edei s~ n.

Awgrym\V~ld hefyu mai
taranfolll ocdd yn gyfri101, ond
unwaith cto) b)·<.ldai'r swn \vcdi
eJ Rl~T\\!eda b~'ddai olion llo gi
i'\y gwcld ar d)·tiant ). safle.
J\ltge'n wir 10d mymryn u
du",'W~h ynlQ Q~ "~wtJ,r ). ~unc)
ond gallai h\~nn\1,.'fod ~1n111\\I'r
1113\Vnbridd dan )-r \YJncb.

Tybed, felly, a~ llawD~'n fll'n
Qyfrifo17 ()nd 1 b!l bv.l[Da~?
Mae'r ffoliydd yn rhed~e )'0
groes i'r llethr, ac yn stopio'n
union wrth fon y ffens. !viae
bron fel pe bai beth bynnag a
fu'n gyfrifol am y creithio wedi

Er gwacthaf yr adroddiadau yn y Wa~g leol ac yn Y Cymro
\ldiWGdd Icnawr tam y b~l'~nwib dybiedis sydd wcdi taro rhai 0

lcthrau'r WyddCil,nid 'dar5anfyddi"d' diwcddar rnob.orio. Mae
nifer 0 drigolion 0 Iro'r 'fleo' yn ymwybouot o'r nyn sydd wedi
digwydd ar y gwydd Cefn Drum, y gefnen 0 dir sy'n yrnestyn o'r
Foel Goch ac yn gwahanu Bwlch Maesgwm oddi wrth Gwm
Dwythwch. Daeth i sylw rhai mor gynnar a dechrau Rhagfyr y
llvnedd, a bu un 0 ohebwyr yr 'Eco' rn ymweld a'r safle ar y dydd
Sa4wm ~)'n y N..~vli5' Dyn"la adrodd~aJ a llun~au am ~

'dil"$elw~h7 ~..G~f.,Dmm.

Y ddwy ffos Sy'11 creithio wj1lzeb y tir a rhai 0" tyuiyrdi uiedi eu taflu 0 ddeutu.
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Maes Cartrefi Gwyliau Brynteg, Llanrug ger Caernarfon
yw'r gorau ym Mhrydain yn 61 beirniaid y gystadleuaeth
enwog a noddir gao Calor Gas gyda chefnogaeth Bwrdd
Croeso Cymru,

Rhoddwyd y wobr yn dilyn
ymweliad gan arolygwyr
annibynnol a fu'n edrych ar
ansawdd y cyfleusterau, y
gwasanaeth i breswylwyr,
hyfforddiant staff ac
ymrwymiad i'r gymuned leal.

Cyflwynwyd tlws hardd i
James D. McAllister, rheolwr

Brynteg - y 'Pare Gorau ym Mhrydain'



ag y mae yntau wed. ei wneud
mor llwyddiannus.

Yn olaf fe siaradodd Seimon
Glyn ynglyn i\'r argyfwng sy'n
wynebu'r cymunedau Cymraeg
)' dyddiau hyn, gan son am y
dasg anodd 0 argyhoeddi yr
awdurdodau yng Nghaerdydd
fod angen g\veithredu i gad\v'r
iairh yn un gymunedol fyvv, Y
mae gan C}rmuned eisoes
oddeu tu mil 0 aelodau a
phwyslei::.iodd Seimon fod
alleell lluwer mwy 0 aelodau i
ddvlyn IJ\\ry:sau ar Y Cynulliad,
gan fod angen g\veithredu ar
fyrder. Ymunodd tua 30 0
aelodau ne\v),dd ar )' noson ond
\vrth g\vrs, mwyaf yn y byd
gorau yo y byJ,

Yn dilyn 11\lJyddiallt y
cyfarfod gubeirhir yo awr
scfydlu cangen 0 Cymuned yng
Nghaernarfon a'r cyich 0 fe\vn y
p},thefnos n~C:9.f.

5c[ydlW)'d C)'lllUncd y
Ilynedd gyda'r nod 0 amddiffyn
ell cYITIUnCUau dr)Yy geisio
ymulcb i'r problemau ar dri
ffrynt. Yn gyrttat y broblem
nlewnlifiad ~'r problcmi:lu
i\;ilhyddull)Y'''l esoor ohonoj )'n
ail yr all-lift:1d, ~gn eln bod yn
colli l1awer o'n publ ifanc
oherwydd prinder S\JJyddi
addas; yn olaf sur i gynlhathu
yn ieilh}'ddol y me\.vnfud\v}Tr

(parhad ar dudalen 3)

Annwyl Olygydd,
Joseph Parry 2002

Bydd 2003 yn ganrnlwyddiant
marw'r cerddor Dr. Joseph
Parry (1841-1903).

Fel rhan 0 raglen goffa'r
flwyddyn honno, bwriadaf fynd
a'm darlith / cvflwvniad- -cerddorol ar Joseph Parry ar
daith.

Os yw'ch clwb neu
gymdeithas am gyfrannu at
goffau'r Pencerdd, cysylltwch
mor fuan ag sy'n bosibl er
rnwyn sicrhau dyddiad cyfleus.

Yn gywir,
Dulais Rbys (Dr,)

pcntref drwy gynnal cyngerdd
yn y Ganolfan ar Fawrth y
cyntaf, 2002, Bydd croeso
cynnes i bawb, a gobeithio
erbyn dechrau'r flwyddyn y
bydd Miss Marian Jones yn
gallu rhoi mwy 0 fanylion am y
cyngerdd yn Eco'r Wyddfa.

Blwyddyn Newydd Dda i
bawb.
Y IIgywir iawn,

Hannah Roberts
Ty'r Ysgol
Dinorwig.

oddcUlU canl a banner i'r
neuaud a chaf\vyd eyfie ar 01 yr
areithio i gJ1ranwyr o'r lla\vr.

Soniodd Richard Morris
Jones am argyf\vng yr iairh
G)'nlracg yl1 ein cynlulledau
bellach, gan son nad ydym ar
ein pennau ein hunain yn y
fr\\1rdr ond fod miloedd 0
ieitllocdd lle~afrifol ledled \' hvd

~ -
yn d10ddef (\ d9D ryrn grv,rpiau
lcithyddul cf)'fach nil h)'vy cu
hunatn, Gwn9.eth
gymhariaethau gyda llefydd fel
Iwerdd6f1, G\l,Ilad y Basg,
Catalonia a Seland NeVllydd, ble
m.~~~r ]\'lgori9id h\V~Tlhau \'0
ymladd j gadw eu hiaith a'u
lli\vylliant,

W<;Ji. dY"ou'r Gymracg- )'n
)'stod ~,d~ngmlynedd di\.verh~l
y nlac Ltlri Parc etC roedd )'11
wych clywcd symaint yr oedd
weill ~~Tthll)mc\vn cariad a'r
ardal, ei phobl, a'i hiaith a
dil.vyllian t. G\vnaeth apel ar i
fewnfud\vyr wneud )'r ymdrech
iddysgu'r Gymraeg yn union fel

Cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus
o'r grwp Cyrnuncd nos Fercher,
9 Ionawr yo Ysgol yr Hendre,
Caernarfon. Y siaradwyr gwadd
oedd Seimon Glyn, Richard
Morris Jone:, a Lari Parc g)rda
Eurig Wyn yn lly\vio'r
drafodaeth. Daeth cri\v da 0

Ffon: 871782

CASTELL 80WNSIO
AR GVJ:ER

POD ACHLVSUR
Dgwn i fQ atoeh
a'i nol wedyn

•
miS.

Y tro diwcthaf i Marian
ohebu oedd yn rbifyn 281 o'r
Bco, mis Medi 2001.

Yn rhif 282 bu iddi
yrnddihcuro i aelodau Puiyllgor
Cymdeithas Tiigolion Dinoruug
Residents am roi man tolcn
ariannol y gymdeirhas, a gofyn
ychydig °gwcstiynau yn yr Eco.

Ym mis Medi 2000, cawsom
gylchlythyr drwy ein drysau.
Soniwyd ynddo am gychwyn
cangen yr Urdd, Gwerin y Coed
a Chlwb Ieuenctid yn y pentref,
ond beth a gawsorn gyda'r grant,
Syrcas Un Dyn, African Link ac

A gaf fi, drwy golofn lythyrau
Bco'r Wyddfa, ddiolch i Miss
Marian Jones, Minallt,
Dinorwig, am ei gwaith diflino
yn rhoi hanes hynt a hclynt
pentref Dinorwig yn yr Eco pob

AnnwylOlygydd,

yn ddiweddar ac, er mawr siom
imi, yr oedd y cyfarfod hwn eto
yn uniaith Saesneg. Teg yy¥
dweud fod offer cyfieirhu wedi
ei osod yn y Ganolfan, ond fod y
cyfieirhydd heb droi i fyny,

Y siom i mi oedd fod y
pwyllgor wedi mynd ymlaen )'n
uniaith Saesneg. Codais a
cherdded allan.

Ar brynhawn Sui, Tachwedd
25, 2001 derbyniais lythyr gan
ysgrifennydd Dinorwig
Residents. Yr oedd am i mi
wybod na fyddai'r gymdeithas
yn fodlon defnyddio'r ganolfan
ar gyfer 'creche' y
gweithgareddau gan eu bod
wedi eu cynghori i beidio, am
nad oedd yr adeilad yn addas i
blant. Nid wyf wedi derbyn }'r
un gair gan yr un Swyddog o'r
Swyddfa Addysg na ncb arall i
gadarnhau neges y llythyr,

Y cwestiwn mawr )TW, Beth
sydd wedi digwydd i
Ddinorwig? Pam fod yr
Eisteddfod, y Gyrndcithas
Lenyddol, y cyngherddau a'r
cwbwl wedi mynd i'r gwynt?

Beth ddaw o'r iaith a'r
)'11 )' blaen. diwylliant?

Ar 30 Ionawr 2001 cafwyd Y bwriad yw ccisio adfywio'r
cyfarfod yn y Ganolfan i gael
nodiadau ar grw p ffocws pobl !Annwyl Olygydd,
dro~ burn dcg,. ~'r oedd yr CYMUNED
holiadur yn uniaith Saesneg,
sent by the Assembly for Walcs.

Cyn cychwyn y cyfarfod
dywedais fy mod yn anhapus
nad oedd y papur pynciau ar
gyfcr }'cyfarfod yn ddwyieithog.
Eglur\vyd rnai ar gyfer yr
}1mgynghorydd yn unig y
parato\.vyd y papur ond ~1

byddai'r holl drafodaeLh a
Dodladau'r cyfarfl)d yn
dd\vyieirhog.

C}'nhali\vyd pW5rllgor
bl~'n~'ddol C~'mdeithas
Trigolion Dinorwig Residents

Rhifyn Oyddiad Copi Oyddiad Plygu Ble Cysylltu a

Mawrth Chwefror 18 Ohwstror 28 Llanrug Mr Eltion Roberts
Ebrill Mawrth 11 Mawrth 21 Cwm-y-glo Mrs Ins Rowlands
Mai Ebnll 22 Ma12 Deiniolen Mr W. 0 Williams
Mehefin Mai 20 Mai 30 Brynrefall Mrs Oilys W Morris
Gorftennal Mehehn 10 Mehelm 20 Bethel Mr Geramt Elis

DVDDIAI) A LLEOLIAD PLVGU'R ECO
Trefnydd Plygu: Mrs Shioned Griffith, Pantafon, Waunfawr_(01286) 650570

Y RHIFYNN~$AF
Oeunydd i law';

gQlygygglQn p~rthnasol

NOS LUN, CHWEFAOn 1&
Os gwalweh yn dda

Oaw'r rhifyn nesaf o'r wasg
NOS IAU, CHWEFROR 28

E-bost: ecorwyddfa@AOL.com

GOLYGYOO CHWARAEON
Richard LI Jones. 5 Y Odo!. Bethel.
(01248) 670115

OYODIAOUR Y MIS
Mrs Margaret Cytm Gnfftltl. Cynfi.
Deiniolen (870394)

FF'OTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes. Glasgoed,
Llanrug (677263)

TREFNYOO HYSBYSEBION
John Roberts Bedw Gwynion, Ffordd
Glanffynnon, Llanrug (675605)

TREFNYOO BWNOELU
Jean Jones. Cesall y Mynydd,
Deiniolen (871550)

TRERFNYOO ARIANNOL
Goronwy Hughes. Eithinog 14 Aton
Rhos. Llanrug (674839)

TREFNVDD GWERTHIANT POST
Mrs Olwen Uywelyn, Pant Aton Bach,
Llanrug (650200)

TREFNYDD PLYGU
Shloned Griffith (650570)

GOHEBWYR PENTREFI
BETHEL: Geraint Ells. Cllgeran
(01248) 670726
BAYNREFAIL: Mrs LO\'JrI Prys Roberts
Williams.GoOle-r (Joea (670:100)
CAeATHAO; OlivoJames, Hafan, Bryn
Gwna (b/7436)
GCUNflNTi Try;;lan 1;\ $ionod L<lrc..,,,,
60c:Jdlon.C(lunanl (0::107eO)
CWM-V-GlO: Mrs Ins ~owlands.
Olo:tllta1on (e7227~)

DEINIOLEN: W 0 Williams,
6 Rhydfadog Oein1olen (871259)
DINOAWIG:Marian Jones, Minalll,
7 j:tr() J;lidlr Dinol'vJIO (R70292)
LLANBERIS: ~wyn' Ih :\e [;,:1:0'1 Pnhnrt":
oecwJ tryn l{)70-T~11
LLA1J~UQ:~ryl Q()h~rl~.2 Brvn MOQlyn
(675384}

NANT PERI~; lhnos Jone~, 0 N;;lnl
flynnon (6716~O)
P~NISARWAUN!Mrs Ann EV~ls. :JycnClnn
(87~407)
TAN-V-COEO:M,<:cAnwon Parry,

Ael-y-Elryn (07~C:70)
WAUN~AWR: M~ Nan Robert$: P~ntafon.
VYaunlilYrr (O~Q~7Q}

Cadeirydd Pwyllgor Llywio:

ARWEL JONES
CAE EBONI, PENISARWAUN

Ff6n: (01286) 87i 274

Golygyddol:

IWAN ROBERTS
LLEIFIOR, LLANRUG
Ft6n~(01286) 675649

•

SWYDDOGION A GOHEBWYR

RHIF 286
CHWEFROR

Argraffwyd gan Wasg Gwynedd
Cibyn, Caernarfon

Cydnabyddlr cefnogaeth
Bwrdd yr faith Gymraeg
i't cyhoeddiad hwn.



CERID MACI<INNON
(01286) 673190

• Pobmath 0 ddodrefn ty
• Cegin, 'stafell fyw, Ilofft
• Prisiau cystadleuol
• Danton am ddim i hell
ardal Bro'r Eco

Ffon: (01286) 676 040

Bwffe blasus 0 safon
at bob achlysur

PRYDIBAWB DODREFN PERKINS
(Safl@'r hen N@lson)

CAERNARFON

•STRVD FAWR, LLANBERIS 870840

Molctu, cnbo a chlipio
cwn a chamoc
o bob math

gan arbenigwyr
L-~

Bwyd ac anoheruon
Antfeihatd anwes

a physgod.
Offer pysgota

______J

GARTH MAELOG
PET CENTRE AND GROOMING SALON

RHOSTIO
OCHYN I,~~ __.

AR GYFER POB ACHLYSUR
* Cig 0 ££ermydd llcol * Parli'on rhwng 40 a 400!

* Gyda saws afal a stwffin mewn rholiau
* Efo salad hefyd os dymunwch

DEWCS, MAE O'N FLASDS!
Cysytuwcn a

JOHN BRYNAFON, LLANRUG
YDYN CIG ar 675190 I 673188

GWERTHWR CARPED!, TEII.S CARPED A FEINYL
CAl\NOFDD 0 DDE\\/IS 0 BA"rR\1v1.-\UA RIIAI NIE\~TNsroc

l·~O.NIWCH LJNRHYW A~iSER:
WAUNFAWR (01286) 650552

..
PARTION • PRIODASAU • PEN·BLWYDD

BEDYDD • DAWNS • GWYLIAU ...

GWASANAETH LLEOL AR GYFERCARPEDI GERAINT OWEN
Cefnogwch ein Hysbysebwyr

Yn gywir,
Aled Thomas

Gareth Llwyd Dafydd

Os hoffwch, ewch ar y \VC a
chysylltu a www.cymuned.org
neu ffoniwch Aled ar (01286)
671139 neu Gareth ar (01286)
872701 i holi am ffurflen
yrnaelodi.

Dros gyfnod y Nadolig eleni bu
Haf 0 Buarthau, Llanrug yn
brysur yn trefnu Cyngerdd
Nadoligaidd yn y dderbynfa,
Cyngor Gwynedd. Casglwyd y
swm anhygocl 0 £507.00 ac
rnac/r llun uchod yn dangos Haf
yn cyflwyno siec am yr arian i
Liz Perkins 0 Cymortb
Cristnogol ar gyfer apel
trueiniaid Affganistan. Hoffai
Haf ddiolch j drigolion Bro'r

Eco am eu cyfraniad, yn
enwedig Cor Clychau'r Grug.
Ers i Haf ddechrau gweiihio
yng Nghyngor Gwynedd yn
1995 mae wedi bod yn
perswadio rhai o'i chyd
weirhwyr i ddod at ci gilydd i
ffurfio cor i ganu carolau mewn
cyngerdd Nadoligaidd yn
Nerbynfa'r Cyngor yn
Ilynyddol. Y diben yw codi
arian at wahanol elusennau.

Dyma'r elusennau sydd wedi
elwa o'i gwaith caled: UNICEF,
Ty" Gobaith, Ysbyty Eryri, 1y"
Enfys, Ymchwil y Galan, Ward
Alaw YSb)lIYGwynedd, Cronfa
Apel Affganistan a Plant Me\vn
Angen. Cyfanswrn yr arian a
gasglwyd gan Haf yw £3236.
Mae portread 0 Haf, gan ei
chyfnither [eni Lyn Morris, ar
dudalen 12 o'r Eco.

Haf yo Codi Ariao (Par/tad 0 dudalen 2)
sy'n dod i fewn, gan mai nid
mudiad gwrth-Seisnig ydyw
Cyrnuned, fel y dangosodd
araith Lari Pare a'r siaradwyr
eraill ar y nason.

Cyflwynodd Cymuned 171 0
argymhellion posit if i'r
Cynulliad fis Tachwedd
diwethaf ar sut i ddelio gyda'r
argyfwng sy'n ein hwynebu. Os
ydych chi, fel y mae aelodau
prcscnol Cymuned, yn yrnboeni
am sefyllfa'r iaith Gymraeg fel
iaith gymunedol apeliwn
arnoch j ymaelodi a'r mudiad.
Bydd cael niferoedd mawr 0
aelodau tu cefn igynrychiolwyr
Cymuned yn rhoi hwb iddynt
yn eu trafodaethau gyda'r
awdurdodau yng Ngbymru yn y
dyfodol, ac yn gorfodi'r
awdurdodau hynny iwrando ar
eu sylwadau. Gallwch wneud
hyn trwy anfon am ffurflen gais
i'r swyddfa yn y cyfeiriad
canlynol:

Cymuned,
8 Heal Stanley)
Aberystwyth,
Ceredigion
SY231LS.



•

BVSIAU ARFON
LLANRUG

Iifon~(01286) 675175 a 677858

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

IVOR STUBLEY • KEITH ANDREW
1Ii1'~KEITHBOWEN • ROB PIERCY ~

PARe PADARN, LLANBERIS (870922)
(1\r g~u dydd SuI a dydd Llun yn y~tod y gacaf)

Nifer hclaetb 0 Iuniau YI' werth
Dgwig ~at\8 yn cynnwysi

Gwasanaeth Fframio Lluniau
Arbcnitwyr ar fframio gu'9ith ed~ua ftodwydd

iawn i gynnig atebion, gan
dynnu yn helaeth o'i brofiad a'i
adnabyddiaeth 0 feirdd Penllyn.

Soruodd am Farddoniaeth fel
cyfrwng dirgel a bendigedig i
fynegi moddau; barddoniaeth
fel dull 0 gyfathrebu profiad, a
barddoniaeth fel cyfrwng pleser.
Pwysleisiodd allu'r Bardd, fel y
plentyn, I ddefnyddio'i
ddychymyg i'r eithaf. Roedd
gwrandawiad asrud yr aelodau
yn dyst i lwyddiant y siaradwr i
gyfathrebu ei fwyniant pur 0
swn a chyfaredd barddoniaeth.

Cafwyd rrafodaeth fywiog o'r
llawr gyda'r aelodau yn
rhyfeddu at ddawn Geraint yn
traethu mor rhwydd a'i allu yn
dyfynnu cymaint 0
farddoniaeth ar ei gof.
Cyfeiriwyd at bwysigrwydd
meithrin dychyrnyg me\vn plant
a hefyd g\verth dYl>gu ar gof.
Soniwyd hefyd am dd)'lanwad
bra ac ardal ar unigolion.
Diolchwyd, yn briodol ia\vn,
gan John Norman Davies.
Roedd Norman yn falch 0 gael
dych\vclyd i'r Cl\vb VI'edic}'[nod
o absenoldeb ac yn ddiolchgar
iawn 0 gael bod yn bresennol i
glj'\ved araith mor gofiadw)'.

Cyho~ddw)'d bod y c)rfarfod
nesaf j',v gynnal ar nos Wencr, 1
Ch\vefror 2002, pryd y cadeirir
gan Dr. Gwynn Williams gyda
Wyre Thomas yn traddodi'r
araith. Atgoffir yr aelodau am y
Cinio G\vyl Dewi s)'dd i'w
gynnal ar nos Wener, 22
Chwefror, gyda Eirug Wyn, Y
Grot:~lon, yn ~iarad\vr g\vadd.

--
Cynhaliwyd cyfarfod 0 Glwb
Eryri yn y Fictoria nos Wener, 4
Ionawr 2002. Yn ei ffordd
ddiffuant ei hun dyrnunodd y
Llywydd Dei Tomos flwyddyn
newydd dda i'r aelodau gan
gyfeirio yr un pryd at y
newyddion diweddar am
farwolaeth un 0 frenhinoedd ein
lien, Gruffudd Parry. Anfonwyd
cofion yr aelodau at Tom Eilian
a chroesawyd Eifion Jones yn
gynnes iawn i'w gyfarfod cyntaf.

Cynhaliwyd y safon farddol
gyda chyfraniad Bardd y nason,
Rol Williams. Gan ddilyn y
patrwm a osodwyd gan Wyre,
cannodd gerdd i Lywydd a
Siaradwr y Noson. Soniwyd yn
ganmoladwy am y 'ddau o'r
Bont - dau glen a dau Brifathro'
a disgr ifiodd y siaradwr fel
'fferrnwr - part time basis'.

Trosglwyddwyd y
g\veithgareddau i L)TWydd y
noson, Stanle)' Owen, a nododd
ei emdygedd o'r ffaith fod
Geraint yn barod i gymeryd y
noson er iddo fod yn bur wael.
Rhoddodd amlinelliad o'i yrfa
fel alhro a Phrifathro ond yn
bennaf pyv)rsleis\vyd da\vn
farddonol y siaradwr a'r ffaith
iddo ennill nifer helaeth 0
gadeiri9u 9 dod yn agos iawn i'r
brig ym mhrif gystadlaethau'r
Eisteddfod Genedlaethol.

Pleser pur oedd gwrando ar
Geraint yn traddodi ej Sg\vr ar
farddoniaeth. Gofynnodd ddau
g\vestiwn - Beth Y\V
Barddoniaeth? a beth mae
Barddoniacth )'n ei olygu i
ch",i? Acth ymIilel1 yn gywrain

'-- -- ------ --

Cefnogwch ein Hysbysebwyr

Cl~b Eryri

Blwyddyn Newydd Dda i chi i
gyd, a diolch i chi am droi i
mewn i'r siambar,

Mae'n dal yn fore cynnar,
tawel, oer ac rnae'r W),ddfa a'i
chriw yn dal i swatio dan siol 0
eira, a'r lloer yn ariannu'r fro.
o wel, un 'Wi Dram' bach

arall cyn mynd i'r ciando.

neu yn codi bys bach hefo'r 'Wi
Dram' traddodiadol yng
Ngwesty'r MouAnt Royal. Mi
gym era inna WI DRAM bach
rwan hefyd - y cynta 'leni.

Dwi wedi dymuno Blwyddyn
Newydd Dda i Myra, ac er y
bydd 'na fis o'r flwyddyn 'rna
wedi mynd heibio cyn i chi
ddarllen fy nghyfarchion - wel

Mae Big Ben ne\v),dd gyhocddi
1 n1 groesi'r troth"ry i 2002.
Mae'r ol~1gfagyfarwydd 0 Strvd
y l)\t\\'ysoges, Caeredin ar ~r

sgrin. Mi \yn i fad 3mry\v 0 n'
ffrindiau i yno yn morio canu,

* * *

clwy'r traed a'r genau. Wrth
fynd )'0 hyn rydw i'n nodi
ambell ddyddiad pen-blwydd -
rhag ofn imi anghofio. Mae 'na
ambell gyhoeddiad i ddarlithio.
Rhaid i mi gofio hefyd fad
Ffemal Cwpan Lloegr eleni ar 4
Mai - rhag ofn imi addo mvnd-i ryw Steddfod. Mae 'na ddau
neu dri 0 dripiau i'r Alban ac i
Iwerddon wcdr'u trefnu. Y
Steddfod Genedlaethol yn Nhy
Ddewi wrth gwrs, a mordaith
unwaith eto i'r North Cape ac i
Ynys Spitsbergen. Fedra i ddim
mynd yn nes at Begwn y
Gogledd na'r fan honno. Ydi
rna'r dyddiadur newydd wedi
llenwi cryn dipyn. Does gen i
ond gobeithio y ca' i nerth ac
iechyd j gyflawni'r cyfan.

Yr adeg hon o'r flwyddyn
rnae'r newyddiaduron yn llawn
o hysbysebion gwyliau, ac
oherwydd trychineb 11 Medi
mae 'na fargeinion i'w cael - os
ydych chi'n barod ihedfan - yn
enwedig i'r America.

Roeddwn i ar fwrdd y Black
Walch yn cychwyn am For y
Canoldir pan dorrodd y newydd
am y drychineb yn America.
Roedd 'na gryn arnheuaeth a
garuateid 1 ni fynd ymlaen.
D)'na'r adeg y bu i Myra a
nUnnau ddod i'r pendcrfYl1iad
na fyddem ni eto yn g\vneud
taith hir me\vn a\vyren. Daelh i
bell deit/ZIO b"vd neu 0 leiaf
deithio ibell.afoedd byd.

lv1ae'n bur deb)'g )' g\vnawn
ni ambell i drip bacll me'y'{n
a\vyren, oherwydd v."edi'I' cyfan,
mae'n cymr)rd 11ai 0 amser i
f)'nd 0 Fanceinion i l\1aJaga neu
Majorca nag }'dj i fynd 0

Gaernarfon iGaeruydd. O'r hall
dei thiau me\vn a"l,vyren, dim
ond talr g\vaith }' ees i fra\v.
yd\~',r~'d\v iwedi cael sawl bra\v
\vrLh dellhio me\vn car.Yn ystod )' pna\-vn 'rna mi fum

i'n cario allan un o'm
dylets\vyddau bl)rnydclol - sef
llcnwi'r 11):'lchau yn fy
nyddiuuur aL g)flT ZUOZ.

SrIwaf boll amry\v 0or
li~redtlJodau S~1gen i yn rhal a
ohiriwyd )' liynec1d oherwydd

Mae'n nos Calan. Mac'n noson
dawel, oer - noson loergan, a'r
Wyddfa a'i chriw dan feruyll
gwynion, ac mi rydan ni adre
yma ym Mhenisarwaun.
Fcdrwn i ddirn cael gwell
golygfa petawn i yn y Swisdir
neu Awstria.

Ydi, mae o'n brofiad diarth i
ni'n dau Iod adre ar nos Galan.
Yr arferiad gennyrn ers
blynyddoedd bellach ydi hel ein
pac a (take the higl: road' a
threulio'r flwyddyn newydd yng
Nghaeredin gyda'n cefndryd
Celtaidd.

Ond, wedi cysidro, adre yma
yr oedden ni'r llynedd hefyd,
ond roedd 'na reswm dros
hynny gan ein bod ni ar fin
cychwyn ar fordaith 0 amgylch
De America, ac i'r Wladfa am )'
tro cynta erioed.

Roeddwn i wedi cytuno i
fynd yno i feirniadu i
Eisteddfod y Wladfa gyda fy
nghyfaill T. Gwynn Jones
(Gwyn Tregarth) rai
b1ynyddoedd yn 61 ond, yn
anffodus, ni fedrem gyflawni'r
addewid oherwydd Rhyfcl y
Malvinas.

Petawn i wedi mynd yr adeg
honno, glanio rnewn awyren yn
Buenos Aires fydd\vn i, ac oddi
yno iDrele\\', ond pan e i yno y
llynedd mi ges i'r profiad 0
lanio ym Mhorth l\1adrvn hefo•

llong, ac ar fideo fy nych)'myg fe
droes y }Vorwegial1 DreQl11 ~Tn
J\1i'1losa ar y pr}rnha\vn heulog
hwnnwo lonawr 2001.

D~'i'n fall.h imi gael mynd ar
y daith hon flW),ddyn yn 61.
Fvddai vm\\'eliad a Buenos~ ~

Aires a'r Wladfa ddim yn
brofiad dymunol hcddiw, yn
\v)'neb yr argy1\.vng s)"n bodoli
yn yr Ariannin.

* * *



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

WAUNFAWR COFION. Anfonwn ein cofion
cynnes at Mrs Idris Jones sydd yn
Ysbyty Eryri.
CYDYMDEIMLO. Anfonwn ern
cydymdeimlad dwysaf at Mrs
Henderson, Siop y Pentref yn ei
phrofedigaeth 0 golli ei mam.

Am yr eilwaith 0 fewn ychydig
wythnosau daeth profedigaeth eto
iran Mr Bill Lewis, Stad Tref
Eilian. Cydymdeimlwn ag ef a'l
frawd, Derlwyn, Stad Bryn Golau
yn eu profedigaeth 0 golli eu
chwaer, Tegwen.

Cydymdeimlwn a Mrs Lesley
Wililiams a'r teulu. Stad Ty Hen yn
eu profedigaeth 0 golli llys-dad
Lesley.
HANES Y BYSIAU WHITEWAY.
Diddorol iwn oedd cael pori yn y
lIyfr ar hanes bysiau Whiteway.
Rwy'n siwr ei fod wedi dod a
lIawer 0 atgofion i drigolion y fro.
Bill Rear sydd yn gyfnfol am
gasglu'r wybodaeth i'r lIyfr.
PRIOOAS. Odeuddydd wedi'r
Nadolig, yng ngwesty Meifod,
Bontnewydd, priodwyd Eurig
Jones, Ty Ni, a Saran Thomas 0
Fangor. Dymunwn yn dda iddynt
ar eu priodas ac yn eu cartref Bryn
Gloch, Betws Garmon.
r
Yn y rhlfyn hwn o'r Eco carwn
ddiolch yn fawr i Mr a Mrs Terry
Macdald, Lloches, Croes y
Waun am y croeso a gafodd
deuddeg 0 blant a'u hathrawon,
a oedd ar wyliau eros y Nadolig
ym Manceinion, yn eu cartref

Bu rhai ohonynt yn aros yn
Glangwna yn ystod yr hat (nrd
yr un criw - maent yn cae I dod
yn eu tro), ac felly y daeth Mena
Macdaid i wybod amdanynt.

Plant bach 0 Chernobyl
oeddynt, yn gwybod dim am y
moethusrwydd yr ydym ni yn ei
gael yma. Mae'r tywydd yn oer
iawn ac mae tlodi mawr yn y lie
maent yn byw. Roedd yn werth
bod yng nghartref Mena yn
gweld mor falch oeddynt o'r
anrheg bach a dderbyniodd pob
un ganddl a r te parn blasus
roedd wedi el baratoi iddynt.

Cefais Innau, a rhal eralll 0
gylch gwau y pentref. fod yno.
Rydym tel tim 0 ryw salth wedi
bod yn gwau sgwanau amryllw i
wneud blancedi cynnes Iddynt
Cawsant bedair blancod wely
maint dwbwl i fynd yn 61 gyda
hwy. Roeddynt wedi mwynhau
y prynhawn yn arw iawn.

Dlolch I'r Parch Myfanwy am
ein rhoi ar waith i wau y
sgwariau ac mae Mena wedi
cQrlo ymlaen a'r gwaHh, Dyw~c;I
Mena fad croeso mawr i unrhyw
un ymuno a ni yn y Clwb Gwau,
sy'n cyfarfod yn Lloches am
ddau o'r glooh y dydd cyntaf 0
bob mlS. f=e gewch yr edafedd
at y gwaith ac. yn fwy fyth, y
ple~er 0 wneud y gWfilllh dQ
yma. Maent wirioneddol angen
cynht:i5rvvyddyn y rhan oer yma
o'r byd. Diolch hafyd i Mana am
el Charedlgrwydd tuag illOfTl
pan fyddwn yn al chartref.
Dlolch i chwilhau, Miss Katie
Roberts, am yr hanes
diddQrQIymil Q w~i'hgilrcgg
m~r w~f'thf~wr~y'" ~yml'ylt
lie yn y Waun, Gobelthlo y
bydd pawb sy'n gallu gwau
yn mante,s\o ar eich
gwhoddiad j helpu.

ddymuno Blwyddyn Newydd Dda I
bawb.
(Rydym yn falch 0 ddeall dy fod
wedi cael dod adref cyn y Nadolig
Rhiain ac yn dymuno dy weld yn
cryfhau yn ddyodtol.)
LLONGYFARCHIAOAU
GENEDIGAETH. Ganwyd merch
tach, Creana, j Eirian ao Allan, 8
Ael y Bryn. Chwaer tach i Dilwyn,
Diane, Elen, Caryl, Tara a Chloe.
Rwy'n siwr y bydd Y chwiorydd
mawr wrth eu bodd yn cael helpu
i'w magu.
LLONGYFARCHIAL>AU I Mr a Mrs
Gwilyrn John Roberts, Llwyn
Celyn ar enedigaeth gor-Wyrbach,
Guto. Mab bychan i'w hwyres,
Gwen a'l phriod, Myfyr. Ac IErra ar
ddod yn fodryb i'w gor-nal bychan
cyntaf.
DYWEDO'IO. Oymuniadau gorau i
Gwyndaf Williams, Tros-y-Gors ar
el ddywedd'iad a Karen 0 Lerpwl.
DYMUNWN yn dda i Martin
Roberts, SWn-y-gwynt ar ei
ddyweddtad a Miriam 0 Langefni.
DYWEDDIAD: Dydd Calan
cyhoeddwyd dyweddlad Iwan
Ellis, Ty'n Llidiart ac Anwen
Ebeneser 0 Bow Street,
Aberystwyth.

Llongyfarchiadau a phob
napusrwvoo rr tft phar ifanc.
DATHLU PEN·BLWYDD. Yn ystod
cyfnod Y Nadolig bu Mr Wyn
Griffith. Ger y Nant yn dathlu ei
ben-blwydd yn 80 oed, ac Ian
Roberts, Oynlas yn dathlu ei 21
oed.

Dathlu cyrraedd eu deunaw
oed y bu James Nesfield, Bryn
Argoed a Sion Rhys Williams, 1S
Bro Waun. Llongyfarchiadau a
phob dymuniad da i chwi 011.
GWELD GWERTH. Rydym ni yn
Tref Eilian wedi bod yn Iwcus iawn
o gael pont i groesi eros yr afon
sydd yn rhedeg yng nghefn y stad
dai yma. Bydd yn hwylus iawn i
bawb, nid trigolion Tref Eilian yn
unig, i fynd j'r capel ac i'r Antur, yn
lie gorfod cerdded yr holl ffordd
heiblo Ael y Bryn, yn enwedlg ;'r
rhai sy'n cael cerdded yn boen
erbyn hyn.

Diolch i Mr Gwilym Williams am
faddwl am y synlad ac, yn fwy na
hynny, am weithio yn galed i'w
gosod. Miss Katie Roberts, sydd
dros ei 90 oed gafodd y fralnt o'i
chroesi gyntaf. a hi sy'n diolch
amdani, ar ei rhan ei hun a phawb
arall, mae'n ddiamau.
FRIODAS. Dymunwn brIO(Jd~
hapus i John a Nickie, sydd wedi
ymgartrefu yn srad 001 Erddl
AD~~r= O'~ VS9VTV. Croesawn
Mr Emyr Jones. Bryn Mgrgdydd
adref wedl iddo dreulio amser
mewn ysbyty yn Lerpwl.

Wedl iddi syrthio a thorn el
choQ~ bu Mr~ Catharine Wiliams.
Trem y Don yn ysbyty Eryrl am
syfnod hir, ond rydym yn falch 0

aa@~11 @I bOd yn gW@lIaac ;adref
erbyn hyn.

Gorfu i Mabon, mab bychan Mr
a Mrs Pritchard. Llys Meredydd;
Angharad Owen, Slad Ty Hen. Mr
TrgfOr BggCh. Bronallt· Mr Cyril
Smith, Aho~l~n a Mr R,W,
Roberts, 9 Bryn Golau dreullo
cyfnod yn yr ysbyty yn ystod y mis
diwethaf. Gobeithlo eu bod yn
telmlo'n well wedi cael dod adref.

CLWB 300. Oyma restr yr enillwyr
am tis Rhagfyr: £40: Mrs L.J.
Williams Plas Bodhyfryd, £25:
Mrs Betty Griffith, Gorffwysfa; £10:
Mr E.O. Hughes, 3 Bryn Golau.
SEFYOLIAD Y MERCHEO.
Cynhaliwyd cyfarfod y Sefydliad ar
3 lonawr yn nhy Mrs Nancy
Buckley, 4 Croesywaun, pryd y
croesawyd yr aelodau i gyfarfod
cyntaf 2002 gan y lIywydd, Mrs
Catherine A. Jones.

Oarllenwyd y lIythyyr rrusol a
nodwyd y materion perthnasol.
Gwnaethpwyd trefniadau i rat o'r
aelodau fynd i'r Cyfarfod
Blynyddol yn Ysgol Brynratatl ar 2
Chwefror. CWISar ffurf 'Who wants
to be a miuioneire' wedi ei drefnu
gan Mrs Catherine A. Jones oedd
trefn y pnawn. Cafwyd tipyn 0
hwyl ond dim arian mawr wedi eu
hennill! DioJchodd y IIywydd i Mrs
Buckley am y croeso a'r te a'r
danteithion i ddilyn Bydd y
cyfarfod nesaf ar 2 Chwefror. y
gwr gwadd fydd Mr Elfyn Thomas
o gwmni'r Seren Arian. Croeso
cynnes j aelodau newydd.
Y GYMDEITHAS LENYDDOL.
Nos Lun, 14 Jonawr cynhaliwyd
cyfarfod 0 r Gymdeithas yn y
Ganolfan gyda Mr R. Gwynn
Davies yn lIywyddu. Gafwyd sgwrs
ddifyr ar hanes Ifan Gruffydd gan
Mr William Owen, Borthygest.

Mae newid yn y rhaglen ar
gyfer y cyfarfod nesaf sydd nos
Lun, 11 Chwefror - cyfarfod olaf
ond un y tymor pan y ceir sgwrs
gan Mr Richard Jones, Llanfechell
ar y testun 'Odl am hwyl' yn lie Mr
Maldwyn Thomas, Bangor a fydd
yn awr yn cloi'r tymor ym rnls
Mawrth,

Gobeithir y bydd cynulleidfa
deilwng yn y cvrarroo gan roo y
presenoldeb wedi bod braroo yn
siomedig yn ddiweddar. 8yddwn
yn trafod a oes angen trip neu
ginio ar derfyn y tymor yng
nghyfarfod 11 Chwofror.
YSGOL FEITHRIN Ar 1 Mawrth
elenl bydd ysgol felthrin Waunfawr
yn dathlu el phen-blwydd yn 30
oed. Fel rhan o'r dathliadau
byddwn yn cynnal bore agored ar
ddydd GWGnGr,1 Mawrth i gyn
staff a chyn-aelodau'r pwyllgor. 05
oes gennych ddiddordeb mewn
dod ar y bore cysyHlwch a Nia ar
6500Q2 nau Wandy ar 65012Q. Vn
ogY5tai os oes gan unrhyw un hen
luniau 0 blant yr ysaol foithrin
bUt1.~arrysgol yn falcn o'u d@rbyn,
yn enwedis lIuniau o'r dyddiau
cynnar.
DIOLCI-l. Dymuna Mrs Rhiain
Llywela JOneS, 22 Tref Ellian
ddatgan ei diolch i'w theulu,
perthnasau cymdogion a ffrindiau
am au Goradigrwydd drwy'r
g~lw~d~ll ffon y cardlau a r
lJloOau fl doorDyniodd lrd lJu Yfl yr
ysbyty ym Mangor ac ~ryri. Diolch
yn ftlwr rr flfbBnlgwYl, Y
meddygon air gweinyddesau yn
Ward Dulas, Ysbyty Gwynedd a
Ward Fadarn. YSbyty Eryri. Diolch
hefyd :1.. moddY8 to u I\..! 0.',..

gW81nyddeSaU cymun9d sy'n
galwln ddyddiol, Diolch j'r
Gwelthwyr Cymdeithasol, I'r ace
therapydd a'r ffysiotherapydd a
staff Ysbyty Oydd Eryri am bob
gofal. Dlolch yn fawr I chi 011gan

Bydd yna un funud Iach go
arbennig ar un nos Fercher ym
mis Chwcfror eleni. Roedd }'na
Iythyr yn y papur ddoe yn
cyfeirio at y [faith y bydd dau
funud wedi wyth y noson
honno, yr ugeinfed dydd o'r ail
fis, yn rhoi'r patrwm rhifol
cofiadwy uchod ini. Os wyffi'n
iawn, bydd raid disgwyl am 110
o flynyddoedd cyn gwelir yr un
patrwrn eto.

Er bod y llythyrwr yn
awgrymu y dylid ceisio rhoi
sylw arbennig i'r funud fach
yma, go brrn y bydd Ymwyafrif
ohonom yn oedi i feddwl
amdani. Y noson honno bydd
gwaith neu bryd bwyd neu
raglen deledu yn sicrhau y
bydd yr un funud fach hon yn
llithro heibio heb i ni sylwi
arni. A bydd hynny'n wir am
gymaint 0 funudau ac oriau'r
flwyddyn newydd hon. Mae
amser yn gwibio heibio.

Ond mae yna rai munudau
cofiadwy. Mac yna funudau
sy'n ncwid bywydau, Cafwyd
munudau felly yn hanes rhai
ohonom y llynedd, a bydd
rnunudau o'r fath eleni ero. Un
funud fach y newydd drwg. Un
funud fach y ddarnwam. Un
funud fach y gelled. Os
gwclsoch ). fath funud y
llynedd gobcithio i chi brofi
nerth a chynhaliaetb Duw. A
boed cysur a chymorth Duw
gyda phawb a brofo funudau
fellyeleni.

Ond diolch hefyd am
funudau eraill. Diolch am
funud fach y newydd da. Un
funud Iach y gem. Un funud
fach y gwella. Un funud fach y
Ilwyddiant. Cafwyd, ac fc geir
eto funudau felly 11efyd, a
diolch i Dduw amdan)·nt. A
munudau felly a ddymun\vn i'n
gilydd ddechrau'r fl\v)rddyn
newydd.

J\'l Ull fUIIUli fttLll 1» 'n pcri'r
nC'tvid mwyaf 011 ylll lnywydau
pobl yw'r funud honno pan
ddon t i adnabod yr ArglW)Tdd
Iesu Gris(. MunuJ y
drocdigaeth; munud yl' aileni;
nlUfltJC) yr yrnRy~eRru j'r

tlrgl \v)'dd Iesu GriSI. DYl1a
funud sy'n rhoi cyfc~ri.ad ac
y~tyr !l gwerth newydd i
fy\.vydau pohl. 1\ Robei[hio'n
[a\vr y bydd y [alh funud yn
rhan 0 brofiad llaYr ~1'Q bQbl) yn
cynnwys ~fallal rai 0

lldllrllcfl\ivYl Y Rll}ofn h(ln, yn
Yi>tod Y l1",')'utlyn ~ydd o'n
blnennu.

Blwyddyn ne\fJydd ddA i
bawb ohonoch.

JOlIN PRITClii\RD

PQidiw~ngOt'i ar
£tori -anfonwch hi i'r

EGO
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wybodaeth am Y Maes - y rhan
honno 0 Gaernarfon sydd wedi
bod mor amlwg ym mywydau y
rhelyw 0 drigolion bro'r Eco.
Mae'n debyg mai'r Maes oedd )7
rhan gyntaf 0 dref Caernarfon i
bob un 0 drigolion (hyn) )' fro ei
throedio, oherwydd yno )1 camai
pawb oddi ar fws eyn dcehrau ar
sgawt 0 gwmpas yr hen dre'.
Ond nid lIe gwastad mo'r Maes
ar y cychwyn; yn sicr, nid lIe a
fyddai'n ddiweddarach yn safle
addas i 'fysus bach y wlad'
ddadlwytho'u cargo dynol o'r
gefngwlad. Dyrna su t y mae
Meirion Hughes yn adrodd yr
hanes:
'Btyn neu fry'ZCYll 0'1' enui Y Maes
Glas oedd yno ar ddechrau'r
bedwaredd gannf ar bymtheg, ac)'
171aeW H. Jones yn ei fyfr 'Old
Karnaroon' yl1 ei ddtsgrifio feZ
'conicle shaped hill witlz a flat ioo:
Roedd marchnad lestri yn cael ei
chynnal ylt uiythnoso! rhumg
godre'r bryncyn a'r castell, ac ar y
lOp fflat cynhelid talyrnau - rhai
ymladd ceiliogod.

Y Maes Glas oedd y,. emu
Cymraeg, and galwai'r Saeson ef
yl'l TIle Green, a'r IlYIl sy'n
rhyfeddol yw fod y ddau enui uiedi
eu cadw hvd heddiw. Duetli Y-Maes yn enui cyffredin, ond
cadwyd y Green hefyd, sefyn emu'r
!fordd Sy'll arwaill 0 'rMaes i lawr
SI1)ld Tan y BOllI 011l ardai (:ei
BariC. Yr el1W Saes1zeg anlt _YW
GreelzgaZl! Streel.

(Parhad aT dt4dult,1l i)

mynediad i fwy 0 bobl. I'r rhai
ohonoch sydd am ddarganfod
hanes eich teulu ar ddechrau'r
ganrif ddiwethaf, cofiwch fod
Cyfrifiad 1901 am yr hen Sir
Gaernarfon a'r hen Sir
Feirionnydd ar gael yn yr
Archifdy yng Nghaernarfon.
Ond mae'n talu i archebu
peiriant 'fiche' yrnlaen llaw -
rhag ofn eu bod i gyd ar
ddefnydd.

Un rhan o'r gwaith sy'n fy
wynebu dros yr wythnosau
nesaf yw dechrau catalogia
cofnodion yn perthyn i Gwmni
Tren yr W)'ddfa - sef y cwrnni
gwreiddiol a clwid yn Snouidou
Mountain Tramroad and Hotels
Limited Company, Mae
cofnodion y cwmni yn dyddio'n
61 i gyfnod cychwyn y
rheilffordd ac yn rhoi darlun
reit fanwl 0 sut roedd y cwmni'n
gweithredu. Mae dros bum cant
o eitemau wedi eu catalogio'n
bared - a rhai cannocdd yn
parhau i'w darl1en a'u didoli,
Bydd yma drysorfa 0 wybodaeth
ar gael ry\Y ddydd am gwmni
sy'n rhan annaiod o'r fro
bcllach.

Dewi Glan Teifi
Beth svdd a wnelo bardd 0_

Aberteifi a'I fro hon? Ychydig
iawn, am wn i. Ganed Thomas
David Jones yn I~landdewi
Brefi, ond s)'mudodd i
Gaernarfon i f\'\v - i ardal•
Penra))r. Priodod(.j n arah Elin,
merch 0 .J:;-ethe~d:1,ond gno\vyd
un 0'1 blanl )'n LlanberlS. G\vn
ei fod yn g)rfeillgar 3'r cerddor
Ap Glaslyn, ac )'r ocdd \\'cdt ci
ddcrb.yn i'r orsedd erbyn
Ei:;leddfod Genedlaethol
Cacrnarfon 1894. Bu far",,' yn ~'r
ifanc ddechrau'r ganrif
ddiv.rethaf, a chladdwyd ef ym
m}'n\ven t Llanbeblig,
Caernarfon. Bu ei wraig }'n canu
o flaen aclodau'r [eulu
brenhinol-ac Ap Gla~lyn hefyd
macOn bosibl.

Os ocs rhywun a chy~yliliad
(euluol neu unrhY\v \vybodaeth
am y lculu h\vn, bydd\vn yn
falch o'u cael.
Maes Caernarfon
T. Meirion Hughes 0

Gaernarfon anfonodd

6

Owasanaeth Trylwyr
flAK y ~A~IIIAOJ; .... KIYNOL

Gwasanacath ilGraonol Cyfcaillgar i CMWI
Y Gwasanaeth Technegol Gorau
i'chGAR. Gy§tal I

Gwtl5anaeth Prif Ddeliwr
Folly, pa gar bynnag ydy"h MOT

r---,CHWI yn vi yrr\4, tlil
o Aud: : 2aslava AM:

..... _of

!\1ae rhai OllOlloch yn
Yill\\ry'bodol bellach fy mod yn
g\Veilllio'11 lla\Vll am~er am
gyfnod yll yr Archifdy yng
NghGernarfon ncfoedd ar )'
ddaear )T\J,T ymareb lla\ver un.
Ond coli \vch, )'no i weithio
f}'d\v i, nid i ddil)l1 fy
niddordebaul Yn ,vir, mae
angen imi g}'mryd gwyliau o'r
gwaith er m\v)rn cael m)'nd }Tn61
yno ar dr}'\V}Tdd f)'
niddordcbaul

I'r rhai sy'n diddori me\.vn
achyddtaeth a hanes leuluoi, mi
,,,yddoch fod gal,\· ma\vr am gael
g\veld C)'frifiad 1901. Roedd
po~ih c~el mynedi~d i'r holl
\V)II)odaelh (.1 ro salle ar y \,ve,
ond cymainl ocdd yr ymatcb fel
~'bu'n rhaid cau'r sane dros dro
er m,~'~rn ceisio h~ry]uso

Teulu Eithin Duon
Gan Margaret Roberts,
Rhc<.lynog, Caernarfon )T daelh
ynlalCb i hane~ un o'r leulu•

cr\v)Tdrol llwn. Mae ganddi
ddiddl)rdeb yn Hugh Morris,
bra\vd i daid }Tf John ~V1orris
Jones. Fe'i ganed ym 1807 ar
fierm Eithin Duon, a phriododd
a (T\Ven J()ne " morvl~Tn yn ~Tr
Hafod, Ceunant. AI dyst)7sgrif
eu priodas ysgrifennodd }'
Parch. Peter Baile)1 Williams y
c~rfcn\v ~'n 'N\9uri~e'. ()nd
arwyLlLlodd Hugh yn 'Morris'.
Ro~dd G\ven hithau )rn medru
ar\s"yddo'i hen\v. Fe'i gancd yn
IJlannor.

Aeth rhuthr y Nadolig a'r Calan heibio eto, ac erbyn hyn
mae'r gwyliau'n ymddangos fisoedd tu cefn i ni. Mae'n
amlwg fod y rhuthr wedi bod yn ormod i ddarllenwyr y
golofn y no hwn, oherwydd ni fu unrhyw ymateb i'r
gystadleuaeth. Does bosibl fod lleoli y gwahanol elltydd y
tu hwnt i ddirnadaeth darllenwyr a haneswyr Ileol
diwylliedig bro'r Eco! Ond efallai nad oedd tocyn llyfr
gwerth decpunt yn ddigon 0 abwyd i chi!
Dyma'r atebion felly: Yn 01 Cyfrifiad 1841 ac 1851
1. Gallt Moses - ar lwybr yr roedd Hugh a Gwen Morris yn
W)'ddfa. byw yn Nhy'n Clwt, ger Capel

2. Gallt Pen Cefn - 0 Gaeathro Glasgoed, Penisa'rwaen. Erbyn
i...Pen Cefn. 1861 roedd Hugh wedi rnarw, a

3. Gallr Coed Mawr - o'r Gwen bellach yn benteulu, ac
Waunfa\vr i fyny am )' Lon yn byw yn }' Vron HO\\Tel,
Wen a chyffiniau Penisa'rwaen. Roedd yn parhau
Rhosgadfan. yno yn 188] yn 72 rnlwydd oed.

4. Yr AlIt Goch - un yng Mae'r berthynas deuluol a
Nghwm-y-glo a'r llall yn Margaret Roberts ar oehr Gwen,
I..lanberis (ac mae Clogwyn ac mae'n awyddus i ddarganfod
Coch ar yr Wyddfa hefyd.) oes rhai 0 ddisgynyddion plant

5. Yr Allt Ddu - ym mhen pellaf IIugh a Gwen yn parhau i fyw
Dinorwig. yn y fro. Enwau'r plant oedd

6. Gailt Llidiart Trwm - ar John, Thomas, \X'illiam, Owen,
ffordd Clegir, rhwng dau dwll Morris a l\iar~·.
chwarel Glynrhonwy, Priododd l\iar~' a \X'illiam

7. Gallt Sam -I fyny am Glwt-y- \X illiams a buont hwythau'n
bont 0 ardal Ysgoldy; byw yn )' l.:'ron Howel g)'da'u

B.GallI }' roel - a DdeiIlioien i Jl1eil1ioll JOhil l'vlorri Williams
fyn} am Ddlnon,'ig. a William Hugh \Vllliams.

9. AlIt Wen - ar lethr goediog
rtllvng J .1~fn P::.darn !;l GW(lith a fhleser
DlnoT\vig.

10. Gall t ~T GJyn - 0 Lanberis
tua G\vesry G\vel ~' I~lyn.

Nabod eich
Gelltydd

r
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CYt-LI!USTI!RAU CYNHADLEDDAU a
PHWYLLGORAU

BWYDLEN BAR a CHINIO DYDD SUL

Mae'y gwesty yn darparu ar gyfer
II

PRIODASAU • PARTION • DATHLIADAU ao
ACHLVSURON AR81!NNIG

NBERIS

A dyma, Lieucu'r Llygoden. a tu'n
barod J gynnig el darn 0 gaws olaf
i'r Baban /{}su. Caffin yW'r
Llygoden fach dde/ yma.
gweld a gair 0 ddiolch iddynt bob
amser. Vr ydym yn gwerthfawrogi
eu gwasanaeth yn fawr lawn.
DIOICh hefyd r'r cymdoglon um
baratoi lIuniaeth yn Neuadd yr
Eglwys ddydd yr angladd ao yn
olaf diolch i'r ymgymerwr Dylan
Griffith am y trefnladau gofalus a
lhrylwyr

Nadolig Hapus Lleucu'r Lfygoden.
son am eu hoff anrheqion Nadolig.

Vr wythnos ddilynol roedd y
plant yn lIawn cyffro yn mwynhau
gem 'Chwilair'.

Cafwyd noson dda 0 'GWIS'
gyda'r timau yn 910s lawn.

Yn ystod y tymor gobelthir cael
vrnwsuao gan Paula Owen,
Swyddog Dioqelwch y Ffyrdd a
sgwrs gan aelod o'r Heddlu a
chwmni ei gi deallus.
DIOLCH. Dymuna Bessie a
Nancy, Meillionydd ddiolch yn
9ynnes lawn i'r teulu cymdoqion a
trnnrnau am yr non garedigrwydd
ar cydymdeimlad a ddangoswyd
tuag atynt yn eu profedigaeth lem
o golli mam, nam a hen nain
annwyl iawn.
Diolch am y IIu cardiau, blodau,
gslwadau ffon a'r ymwslladau ac
am y rhoddlon hael a dderbyniwyd
tuag at y feddygfa a Gofal yr
Henoed. Diolch I'r Parchedigion
Bryn Williams, D. R. Roberts,
Tegid Roberts a Mr Ifan Hefin
Williams am au gwasanaeth
ddydd yr angladd ac i Mrs Eiriona
Williams, yr organyddes. DlolGh
arbennig j'r Gofalwyr Canref am
QU gotal tyner a charedig. Byddal
mam yn edrych ymlaen at au

Offerynwyr dawnus a hudolus yn chwarae cadwyn 0 garolau yn ystod
SuI y Teulu - Sioned. Bethan, Anest a LOIS

Ysgal Sui Basra

CDH

~

Y5WIRIO EICH TV
(I tlrbgd collgd I Chi):

VSWIRIO EICH CAR
(i arbed coiled j chi ). neu

Y6WlfliO EICH DVWVD
( I arbad eollAd j'ch tQUlu)

OYBylltVYGh er, I~OQi YV~IQmor rhad
yw ~6~ty~wl'i~"t ovng COM
Andr@ (H@lheIlLlonDerl:J)

Dryn (M~n)
l;u"Y'" (Cft,,"grfon g'r cylCh)
\John &;iflon (reni;;Jarwaun)

Vm9ynghorwyr Ariannol
Annibynnol Lleol (SeJydlwyd1974)
FfO": (01248) 355055

Manceinion.
Fe alwodd Sian Corn heibio

hefyd gydag anrheg tach i'r plant.
Gobeithir mynd a'r aelodau i weld
pantomeim neu rywbeth o'r fath yn
y dyfodol agos.
PRIODAS HAPUS. Dymunir pob
bendith i Eurgain Haf a loan ar
achlysur eu priodas ddydd
Sadwrn, 29 Rhagfyr. V mae'r ddau
wedi cartrefu yn Nhreganna,
Caerdydd.

Pob hapusrwydd I Sharon a
Lyonell Woolly ar eu priodas
hwythau ar Sadwrn 19 lonawr ym
Mhenmon. Pob bendith l'r ddau
ohonoch.
DIOLCH. Dymuna Eurgaln a loan
ddiolch i'w rhieni, teulu,
cymdogion a ttrmdrau am bob
arwydd 0 garedlgrwydd a
dymuniadau da ar achlysur eu
pnodas.
POB LWC. Dymunir pob Iwe a
hapusrwydd i Gwenllian, Caryl,
Efa a lago ar eu menter newydd.
Y maent wedi mynd i Seland
Newydd am ddwy flynedd yn dilyn
gwaith Gwenllian. Eln
dymuniadau gorau iddynt.
WEDI GWELD TAIR CANRIF. Ar
28 Rhagfyr 2001, yn dawel yn ei
cnartrst Meillionydd, yng
nghwmni Gi tnsulu, bu farw Mrs
Annie Williams a hithau wedi
cyrraedd yr oed ran teg 0 102.
Cydymdeimlir yn ddwys iawn a
Bessie a Nansl a'u teutuoedd. Bu'r
angladd cyhoeddus yng nghapel
Bosra am 2 c'r gloch ddydd
Mercher, 2 lonawr ac i ddilyn ym
mynwent Santes Hglen.
PWYLLGOR NEUADD. Gobeithir
cynnet amryvviol weithgareddau
eto yn 2002. Drolctur I bawb a
gefnogodd y qwertnqarecoau yn
2001 ac am gefnogaeth aelodau'r
Clwb Cant. Hyderir y cawn yr un
ymrwymiad eto eleru. Mae croeso
cynnes I aelodau newydd i ymuno
a"r Glvvb Cant am ~OC y mis neu
£6 y flwyddyn. Ma.e'r slw yn hwb
sylweddol tuag at y gost 0 redeg y
Neuadd Gymuned. Tynnwyd Clwb
Cant lonawr a'r enillwyr oedd 1,
Phyllis Elis, Rhos Fair; 2. Ron
Hughes, 1 8ryn Hyfryd: 3. Judith
Harding, Winllan.
URDD AORAN 8~NTREF.
Nos Fercher, 6.30 - 7.30
Cychwynnwyd y flwyddyn 2002
oyda noson ddifyr hefo'r plant yn

ra un o'r rhoin ~yg"
bwysieaf?

ICHWILOTA
(parhad 0 dudalen 6)---

Y,l dilyn tlodi difrifol wedi
Rltyfeloedd Napoleon y
penderfynwyd guiastatau'r M aes
Glas. Roedd y fasnach lechi ar
gynnydd ac roedd angen ymestyn _v
porthladd. Y,. hY1Z a wnaecllpwyd
oedd cario'r bry11C5t11, gan-I!f! ttmti
garrog, dyuiarchen umli dyuiarchen
a'u defnyddlo i urelJ sylfaell ir leVIL
a alum ni heddiui yl1 Gei Llechi.
Dyna i chi Gynllun Creu Guxiith
"tor gynnar a 1817.

Bu',. gwei&J~VJyr Wrlhl ant rai
blynvddoedd yn cuiblhau'r dasg, a
cheir P~t11o'r hano: yn 'LJtjr untn
Peter Baiky WilLia111sam ogledd
Cymru. Llwyddwyd i umeud dau
beth. pwysig gyda)r un [enter: creu
lie gwastad eal1g a chyjleus ylZg
nghanol y dref, ac ar yr Ul1. pryd,
duutgu't par£'£{aciciar KYf,r IlwYII,o
r}~ag()r 0 lOllgazl. A dYl1a fall
cYCIZWYll Y Maes sy'n adnabyddus
t fzi heddiw, '

Byddai'n ddiddorol cacl
IJUI1CO mw)' Q S)'\1ylltlQdou bro'r
Eco a thref Caernarfon. Eisocs
canvyd cyfre:s 0 c:r[llyglau yn y
rhifynnau cynnar am 'I
gwahnnol g\vmni'llU bysus 9.
lLeiIlliJli o'r drcf i \vahi:l11ul
ben Ifcfi'r fro. Un rl1~'1Q 11"n~y
frQ Q'r dr(,;[ na roddw),d syl\'v
iddQ 0 uwhl ytv'r fasnach
longau. OcLld\ rocdd Ilifer
h~1i;l~~11Q &rl0Qlivn bro'r b:co )·n
berchnogion ar longau hwylio
oedd yn reithio ibellafoedd bvd.
rwy ill r01 rhnrf6&1111Q'" h"~I;~
~n;~

Gc)ebJ [hIO Y ga11af roi
rlly)Y[ainr 0 1111ni~\;yn,lQ,' Tr~n
yr \WyJdi'a yn y rhl[~nnau srdcf i
Atiflll, g!lft (!ynnwy~ lIn cyu.
ddi{lwyddl~d 1!U anghvffrcdirl.
Yn y ~yfami>cr, Q\) QI,;\) ang¢11
gw~rbodgeth neu os oes gennych
tuyhodgeUl i',v rh&nnu,
Cyi)Yll[)Y~ha DafyQQ Whi\l,;~iJe
'l'homas, Bron y Ntlnt, LIQnrug,
Caernarfon. Ffon (01286)
673515.

Blwyddyn Newydd Oda i bawb
yn y pentref.
GWELLHAD. Dymunir gwellhad
buan i bawb ohonoch sy'n sal, gan
obeithio y bydd dytodrad y
Gwanwyn yn rhywbeth i edrych
ymlaen ato. Da deall fod Luke
Hughes. Aljen yn gwella wedl'i
driniaeth yn Ysbyly Gwynedd.
YSGOL SUL UNDEBOL BOSRA.
Cynhaliwyd Sui y Teulu bnawn
Sui, 23 Rhagtyr am 2 o'r gloch.
Cymerwyd rhan gan athrawon ac
aelodau'r Ysgol SuI. Perfformiwyd
ston 'Nadolig Lleucu Llygoden' a'r
wers i bawb ydyw nad oes neb yn
rhy fychan i fod yn bwysig.

Anfonwyd cofion arbennig at
Mr Mertyn Jones, Caernarfon
oedd wedi edrych ymlaen Iweld a
chlywed y plant ac i weinyddu
Cymun yr Arglwydd. Gobeithio
eich bod yn cryfhau Mr Jones
wedi'ch lIawdriniaeth tawr ym

Camera yn "gofal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. Fron: 677263

PENISARWAUN
Mrs Ann Evans, Sycharth, Ffon: (01286) 872407 --



Ffon: (01286)
672898 (dydd)
676285 (nos)
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Crefftwyr gwaith
uaw traddodiadol
C@rri~0 bob math
argael-

J,M,
JONES

AJI FEIBION
GWAITH
CERRIG
BEDDAU

Mall'" cynllun yn brin 0 9yfroniadou
"M'tltllIU ftlylfllftft',
Y" 6~bl!""19pep~tll(~1!"9l!llel!tftf( _.
pl!i"jl!""lIU geJl!hlll p'hl!wg.!llel!dd fyddlll "
addos i'w cfe:it:ntau or incwm isel

IEUAN
WILLIAMS

Glanffrwd
DEINIOLEN
(01286) 870484

[~ Bysjau 0 12 i 53 sedd _

I~Teithiau Lleol a Thramor J
I,.... --

Gwaith Contract
1,.. Telerau arbennig i

beneiynwyr, myfyrwyr a
phlant ysgol

44 Glanffynnon, Llanrug
CAtRNARFON 673613
Fronsvmuco]: 07774 496616

-

Cynnal boileri nwy,
olew. tanwydd solat
a thredio peipiau

PLYMAR A
PHEIRIANNYDD
GWRESOGI

Ffon 871278
Bob nos Fercher tra bod effaith y Clwy Traed a'r Genau'n

parnau. 2 BAIF GWRS am BRIS Y PRYD DRYTAF
Mwyafrif 0 6 ar gyfer pob bwcin

Lafur, roedd Cyngor Gwynedd yn
ceisio cadw lIywodraeth leol yn
agos at y bobl Pwysleislodd mal'r
amcan oedd lIywodraethu'n
agored, yn atebol i bobl Gwynedd,
ac yn etterthrol Cafwyd adroddiad
ffafriol iawn am y Cyngor mewn
adolygiad diweddar ar waith y
cynghorau.

Anfonwyd dymuniadau gorau'r
gangen i Olwen Llywelyn sydd yn
yr ysbyty ar hyn 0 bryd, a'n
cydymdeimlad dwysaf i John
Meirion a Gwawr Morris yn eu
proteotqaeth fawr 0 golli Dylan.

Bydd y cyfarfod nesaf nos
Fercher, 20 Chwefror am 7.30 yn
y Setydliad Cotta. Celr sgwrs gan
y milfeddyg Trefor Jones 0
Chwilog, un 0 weithwyr ffyddlonaf
y Blaid yn yr etholaeth, a bydd
croeso cynnes i bawb i'r cyfarfod.

Bydd braidd yn hwyr arnom yn
dathlu G\\y'l Ddewi eleni, sef nos
Wener, 22 Mawrth. Yr Aelod
Seneddol, Hywel Williams fydd y
gw gwadd yn y Bistro, Llanberis.
Felly cawn ddwy wledd. I sicrhau
lie cysylltwch a PhylliS Elis
(870237) neu Meirwen Lloyd
(675359)

baned a Mrs Whiteside Thomas
enillodd y ratfl.

Dr Berwyn Owen fydd y gwr
gwadd yn y cyfartod a gynhellr ar
12 Chwefror, a'i destun tydd 'Pus a
Crim'.
CAPEL Y RHOS. Bore Nadolig
cynhaliwyd gwasanaeth yng
Nghapel y Rhos dan arweiniad y
gweinidog gyda rhai o'r aelodau
yn cymryd rhan. Yr oedd plant yn
bresennol hefyd ac wedi dod ac
anrheg gyda hwy l'w ddangos i'r
gynulleidfa. Yr organyddes oedd
Mrs Mair Huws

Nos Lun cyntaf y flwyddyn
newydd, yn 61 yr arter, cafwyd
Cyfarfod Gweddi Undebol
bendithiol iawn gyda
chynrychiolaeth 0 Eglwys st.
Mihanqet, Capeli Hermon,
Bryngwyn a Chapel y Rhos
ynghyd a'r Parch Dafydd Hughes
yn cymryd rhan.
PLAID CYMRU. Daeth Oafydd
Iwan I gyfarfod y gangen nos
Fercher, 16 lonawr a chawsom
agoriad lIygad wrth ei glywed yn
son am waith Cyngor Gwynedd.
Er gwaethaf y system gabinet a
orfodwyd ar y cyngor gan y Blald

e ,'.,

.olio ............. n••
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fit 01286 674 155
\l,\\·\v.anturu:aunf.l\\lr.()rg

MARWOLAETHAU
Cydymdeimlwn yn ddlffuant gyda
theuluoedd Miss Doris Williams,
16 Rhos Rug a Mrs Ceri Owen, Y
Faelas (Hafan Elan a Bro
Rhyddallt gynt). Trist iawn yw colli
dwy 0 anwyliaid y pentref.

Bu tarw tad Mary Roberts,
Bedw Gwynion yn 94 oed.
Anfonwn em cydyrndetrnlad ati hi
a'r teulu.

Hefyd at Datydd a Glyn, Bethan
ac Eleri yn eu profedigaeth 0 golli
mam a nain annwyl.
BABIS NEWYDD
Llongyfarchiadau mawr i Myfyr a
Gwen, Aton Rhos ar enedigaeth
Guto Myfyr ar 12 lonawr. I Phill a
Fiona. Glanffynnon ac enedigaeth
merch tach, chwaer I Hannah ac i
Darren aq Donna, GlanHynnon ar
enedigaeth Abigail.

Llongyfarchiadau mawr i bob
taid a nain ac i hen daid a nain
hefyd.
DIOLCHIADAU. Dymuna Bet,
Lyndale, Ffordd yr Orsaf ddiolch i
bawb am eu caredrqrwyod tuag ati
dros dymor y Nadolig ac hetyd ar
ei phen-blwydd ddechrau'r
flwyddyn Diolch yn fawr arbennig
i'r teulu
GWELLHAD BUAN. Anfonwn ein
dymuniadau gorau am wellhad
buan at Mrs Olwon Llowelyn, Pant
Afan ~yddar hyn 0 bryd yn Vsbyty
GwynQdd.

Hefyd I Mrs CQfI Owen, 5
Ffordd Glanffynnon sydd yn
Ysbyty Gwynedd yn derbyn
triniaeth.
M'ERCHED Y WAWR. Estynnwyd
croeso cynnes I bawb i'r Sefydliad
Coffa gan y lIywydd, Megan
Roberts. Llongyfarchwyd Eurgain
Haf, march Ann a Oafydd Evans, a
loan ar achlysur eu pnodas yn
ddiweddar. Dymunwyd adferiad
rschyd buan j Olwen Llywelyn.

Bu niter o'r aelodau yn cymryd
rhan yn y Gwasanaeth PIY9ain yn
EglWys y Santes Fair nos SUI, 20
lonawr. Diolchwyd i Mrs Beryl
Thomas am gynrychioli'r gangen
mewn gweithgaredd noddedig a
drefnwyd gan aelodau Pwyllgor yr
Anabl.

Y g~r gwadd oedd y Pa~h
Harrl Farri ~ tllr@ullwyd orlg ddltyr
dros bon yn gwrando arno'n son
am fywyd a cwalm Elen Roger
Jenee. Clolohodd eryl RQbert~ i
Mr Pnrrl nm nOAon hynod ~
ddiddorol. rteuiwen, PhYIII~.
Myfanwy ac Ann fu'n paratoi'r

Peidiwch gori
ar Stori

- anronwcn ni
j'r EGO

YSGOL GYNRADD LLANRUG
YA UADD. Dechrau'r tymor bu
Awen a Wena, BI 4 yn cynrychioli
Sir Eryri yng Ngala Nofio
Genedlaethol yr Urdd ym Mangor.
Er na ddaeth IIwyddiant bu'r
profiad yn werthfawr r'r ddwy.

Bu tim bechgyn 7-bob-ochr a
thim genethod s-bob-ocnr o'r
ysgol yn cystadlu yn9
nghystadlaethau Pel-droed Sir
Eryri yr Urdd. Chwaraeodd y ddau
dim yn galed mewn cystadleuaeth
dda iawn.

Nos Wener, 22 Chwefror bydd
timau Dawnsio Gwerin a Dawnsio
Disgo yn cystadlu yn Eisteddfod
Cylch yr Urdd. Dymunwn yn dda
iddynt.
CABAN HYBU IECHYD. Bu'r
caban symudol Hybu lechyd ar
fuarth yr ysgol am ychydig
ddyddlau. Cafodd pob disgybl, yr
athrawon a rhieni gyfle i ymweld
air caban a dysgu am gadw'n
iach. Roedd y babanod wrth eu
boddau yn cyfartod a Harold y
Siraff. Diolch i Mrs Dewi am
wneud y cyfan mor ddiddorol.
GWAITH THEMA. Roedd yn
ddiwrnod heulog a sych pan aeth
disgyblion BI 1 a 2 ar ymweuac a
chastell Caernarfon. Roedd y
plant wedi mwynhau'r profiad yn
tawr a'r mwyafYlfwadi rhyfGddu at
faint y c~~tQII
DIOLCHIAOAU
Dymuna Btanley ag Olwen Jones.
Goledd. Llanrug a Dolbadarn,
Llanberls ddlolch yn fawr iawn i'r
teulu, cymdogion a Hrindiau am y
blodau, cardiau a'r anrhegion
niterus a dderbynlasant ar
achlysur su priodas ddiamwnt yn
ystod mie Ahagfyr, Diolch yn fawr
iawn i bawb

Hetyd fe ddymuna Mrs Eurwen
Williams, Bryn Gro ddiolch 0 galon
i'r teulu. ffrindiau a chymdogion
am y caredigrwydd arbennig lawn
a ddangoswyd tuag ati ar ddathlu
el onen-mwvoo yn 60 oed. Daeth
y teulu 0 bob cwr o'r wlad i barti
oedd wedi ei drefnu gan y teulu.
uonqytarcnaoau mawr i chi i gyd.

Camera yn ng01al Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. Ffon: 677263

Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. Ffon: (01286) 675384

LLANRUG
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GIAn"lIU I fugn@gau a enartran

Keith Acc:) Huqhee
1 Cae N@wydd, llanrug

Edrycll tua'r e=e Jaluriedig,
wjl1zeb j) tir WRdf ei gra/ll, a
T1Uddi(}TL cemg ar uiasga: ar lawr
(iWV"/ Eilio yrl )' cefild,r).

~~

l'r ulyrJa o'r graiK faluriedig drat»
at y !fens (Moel LYllgJ,oriotl a'r
W:vddfa vn JI ceftulir).

Cvnllun a'r saflc ar YSg'W),dd Cc(t~Dn-ll1l.

~\ , t t ,\ FfCn5.

C~')
(, - _:') Crarg yn bngo i'r wyneo ac wcdi ci rnalurio.
o:...---s

Cljmpiau 0 fn~)n wedi cu diwreiddio
a'u taflu 0 g"mpas.

Tywyrch wedi eu gwasgaru

All\\edd

DIRGELWCH CEFN DRUM

WAUNfiAWR
ITy Rhyctct • 8wyd cartror • Prydau PI~nt

a Vo~atollDoUlu • Cinio Dydd Sui traocodladol
• Cerddoriaeth Fyw , Cwrw Go lawn

Ffon: 650218
~

(Richard a Meirwen
Williams)

Ffon: (01286) 672790
Ar agar bob dydd I
o'r wythnos at eich

swa~anaQth
Nid oes unrhyw dill am

ddanfon ercheh i'ch oertrel
vn ardal Llanrug

V STORFA

LLANRUG

cwrs ddwywaith heb golli marc.
Enillodd dlws, sash, roset dyn
eira ae arian. Roedd yn arbennig
o faleh gan mai dyma'r tro olaf
iddi fedru marchogaeth Brynteg
Lad am y bydd yn fuan wedi
tyfu'n rhy fawr i'w reidio.
N eidiodd ei chwaer Tara yn dda
iawn hefyd ar Brynteg Caramel
Cream ond, yn anffodus,
disgynnodd polyn yn ei rownd
derfynol a gorffennodd Tara'n
drydydd anrhydeddus yn yr
adran i newydd-ddyfodiaid.

Roedd trefniadau'r dydd yn
effei th iol dros hen ac edrvchir
ymlaen am ragur 0
ddigwyddindsu iebyg vn ,r
dytodot.

I drin a thrwsio l
pob math 0

beiriannau qwruo
MENAI SEWING

MACHINE CENTRE
21 Stryd Fawr

PORTHAETHWV
Ff6n: (01248) 714043
neu Caernarfon

J:fon' (0128S) S74520

Edau, NodwyddQU
ac at; mewn stoo I

Ar Sadwrn 2 Rhagfyr
eynhaliwyd Sioe Neidio
Ceffylau Gogledd Cymru dan
reolau'r BS] A yn fferm Bryn
Derw, Brynrefail, drwy
garedigrwydd Lesley a Llystyn
Griffith. Daeth cysradleuwyr
ifanc 0 bob rhan o'r gogledd i
gystadlu am wobrau niferus.

Un 0 noddwyr y sioe oedd
Pare Cartrefi Gwyliau Brynteg.
Roedd yn addas iawn, felly, mai
dwy o'r enillwyr oedd Kirsty a
Tara Chambers yn rnarchogacth
eu ccffylau Btyniet; Lad a
BrylLleg Caramel Cream.

Cafoud Kirsty ~rYll
lwyddiant yn Y categori i blant
dan 11 ned. Hi, 31' er chcffy! 128
em, oedd yr unig un igwblhau'r

Kit'SIY a Brynteg Lad tu allan i fyndefa Pare Cartrefi Guiyliau Brynteg.

Sioe Geffylau ym Mryn Derw



(01286) 870814

• Trin cvrff esir
• GwAith MAeanyddol
. awa;anilQih/S~rvitA
· Valleting

yn LLANRUG
sr avter eich
holl angh9nion

nons BACH
PANEL
BEATING
SERVICE

Ryan a'r Digeridoo
Bu Ryan Roberts (bl.9) a'i Irawd
Gcramt (bl.IO) yo brysur iawn
yn hcl tocyns i gael anrheg tra
gwahanol.

Roedd Ryan yn adnabod
rhywun ocdd yn gallu chwarae'r
offeryn yn19 ac roedd am gael
siawns iwncud yr un peth.

Mae Rolff Harris yn fyd
enwog am chwarae'r digeridoo
ac }'n wir efallat y bydd Ryan yn
prollr un 11\,1.ytldiaIl[ rhyw
ddvdd. Edrychwn ymlaen i'th
glywed yn pcr[[ormioj Ryanl

el:I D
MrQ :S, nroom Mj3Ctl. MDOnl\

Yn ymweld a'oh CQr11cf i Qrln traed
Triniaeth ar gyfA~!

Tpa~~ ~OQnLlg:CrOQn CJIQd V~rrLJC~@-orrn a onroen Gtlle(j;
ewmeuo yn lyfu rr byw. rom ~YYineQdiGQf~1a Thylino Trued_

FfOn: (01248) 605450 neu
07747 696267 (symudol)

J\[Ut' Geii JOllf;) BI./O) ec Il/(.lu· Ceris (Bl.9) uiedi eu deuns i chsoarae
pel-nt')'d i EQn scI J\lo", Gv.~Y'lcdda Cllo7lwy), Llollg)farcltlada11 i'r
dduv OJ,01l0CJ1 .

•

•

'Gobeithiaf am un arall ~r tro
TIt!!\,Qr. ddl'1~'LlIU(lll rnon.

llelloch M~~ dl!;le~'hI1()n hl.7
wedt ncrnvn eu nanroouiauau

"

cvntaf \111 Ysgol Brvnrcfail ac,
Yll 91 yr arfer) c).£1"v)'nw~.,j
~y~t~'~grif!lu,'r rhni oeud wedi
gwneud ymdrech anlden.hog.

Da iawn 7N am wneud mor
~r\7Y'lnlo) t3yda rn .."Y" frt! }'
dn~h!\t'th yn d(lrhyn f\'\l\r~yrif.
Danwcn au
n\ JIId ucud biln rui unuuvn;

l') JJ,vcuJ: .
<l\)'U))' i ~i), nl1~\tl~'nharu:>

~n"vn l-'1cto'r dechrnu till vmn.'•
l:Uyu. Louixc, Anna,

Slv" ~ 0",,·1.
'R)'u\\ i'n h()[fi Y;)~ol Drynr\ifail
ac r,\ }'[ Vt'cdi cael tyst\'sgrif am
\vncuu f) 11gorau gla6,' 111cdJai
EmIlIa Wj'n Jone5.

~\l!le .'\1ererlu mor talcn mac urn
'\VOEUU f)' Ill;;OfilU i ~awl un
arall. Ein JosbarLh n~ oedd wedr
cnel ~'m\.~ly!lf0 d~'~t~'"grif9U \-m
In!\VJ'd d vn 7.'

Tystysgrifau Ymdrech 7N

Gwnaethpwyd casgliad ar
ddiwedd )' gwasanaeth ar gyfer
gwai th Cvrnorth Crisinogol
gyda phlant a phobl ifanc
Calcutta ar ~' cyd gydag Urdd
Gobaith Cvmru .•

Llong~'farchiadau i'r
disgyblion a diolch i bawb am
eu cyfraniad gwerthfawr,

Cynhaliwyd Gwasanaeih
N adolig Ysgol Brynrcfail )'n
Eglwys Sant Padarn, Llanberis
nos Lun, 17 Rhagfyr 2001.
Cafwvd amrvwiol citcrnau

• •

cerddorol ar lafar 0 safon uchel,
yn gosod naws bwrpasol, gan
ategu prif neges y gwasanacth
eleni, sef heddwch.

Lie Perhins 0 Gymonli Cnstnogot vn derbyn siec 0 £150 odd; umh
ddisgybhcn Ysgol Btynrefail.

Gwasanaeth Nadolig

VSGOL BRVNREFAIL
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Fis Tachwedd y llynedd bu
Iarw un 0 gyn-athrawon Ysgo1
Brynrefail, Robert Gwynedd
Ellis, yn 89 mlwydd oed. Ei
gartref am ran helaeth o'i oes
oedd Ty'n Hendre ger Tal-y
bont, lle roedd ei Irawd Owi yn
ffermio. Disgleiriai fel disgybl
yn ysgolion Llandygai,
Bethesda a'r Friars, gan ennill
ysgoloriaeth i'r brifysgol ym
Mangor a graddio mewn ffiseg.
Wedi swyddi yn Rornford a
Phenmacn-mawr, fe'i
penodwyd yn athro yn Ysgol
Sir y Berrno yn 1939. Yn 1940
gadawodd i wasanaethu gyda'r
awyrlu, yn bennaf yn yr India.
Wedi'r rhyfel dychwelodd i'r
berrno, cyn symud yn 1952 fel
darlithydd iOgledd Iwerddon i
goleg hyfforddi athrawon.

Sefydlwyd Ysgol Brynrefail
yn Llanrug yn 1956 a
phenodwyd Gwynedd Ellis yn
bennaeth yr adran ffiseg. Buan
y dangosodd ei fod yn athro
medrus ac yn gymeriad hoffus
a siriol. Fe ddaeth yn y man yn
ddirprwy-brifathro.

Yn 1977 ymddeolodd wedi
gwasanaeth 0 21 mlynedd yn
Ysgol Brynrefail, yn parhau yn
rhyfeddol 0 egruol a bywiog ei
feddwl a'i osgo ar derfyn ei
yrfa. Mwynhaodd ,'mron i
chwarter eanrif 0 gyfnod
ymddeoliad, a'i sgwrs a'i ho1i
craff, byrlyrnus yn adlewyrchu
diddordcb a gwybodacth eang.

Roedd mewn ysbryd
diolehgar yn )'1' ysbyty }'I1 dilyn
COd""ID ar y stryd. Dangosai
gonsyrn dros era ill yno, yn
gleifion ac yrnwelwyr, ar
waethaf ci bicil ei hun. Q'r
ysbyty gallai weld rhai o'i hoff
fynyddocdd. Crwydrodd lawer
arnynt yn ei amser, a bu ar un
adeg yn mynydda 0 ddifrif gan
gynnwys dringo'r Matterhorn.

Bu ~r wn cyfnod yn
ysgrifennydd cangen Gwynedd
0'[ Gymdettnas Multiple
Sclcro is. Dioddefodd ci
~h,vaer£dilh o'r cletvd creulon

"hwnnw ers blynyddoedd.
y persun allwcddol yn ei

fywyd am oddcutu 37 mlynedd
oedd Eirlys. Bu blynyddoedd 0

de ithto rhwnz ~I Garth 9
Chyffordd Llandudno i'r naill,
a Thy'n Hendrc a Brynrcfail i'r
ll~ll. Un mlyncdd ar ddeS yn 01
dacthnn t ya hriad u cnnnretu
yn Alrnora, Bro Emrys, Tal-y
bonl. Yn eel,v)'~M~cs-y-Groes,
'!'al-y-hon! dd~t1fi~ V" l)l

~ .
dialchtvYUllm fy\'-'YdG\\"yncUt!
El1i:i il Lh)tl)l11J(jilnl)Y)~~ ii'i
w~d,d,w) Mrs £irlys b:llis} ali
th\v;(\rydd ~'u reuluo~dd.
Cafodd ()C~[aim ae amr)''rYiol, 0
g\vnacrh ci ran i roi i>ylf"c.;ll
gadarn a gracnus i Ysgol
Brynrefail ar ei nc\vydd wedd
yn Llanrug.

IR.G. ELLIS
19U-2001

. t

,

iii, &

Hoffem ddiolch i'r cwmnrau a'r
busnesau canlynol am eu
cyfraniadsu naet. Nlae'r rhestr
yn un faith, felly ymddiheurwn
os ydym wedi gadael unrhyw un
allan.
LLflNRUG;
Spar; Swydclfa Dost; SO~;
Elaine's; Wavclls; Garej Hafod;
Pryd i Bawb; Londis; j.M. Jones
a'i Feibion.
BEl'rR£L:
SwydCll!l nou: lOP Trcnyn
Stores, Merchco y Wawr.
DI1INIOL£N:
Hull Inn; SwyLldla Bost; Swyllllra
BQ~'j Wcyllin/JLon ItlJJj G:l.rei
R~t'ot\! Jon~~(;1nee: Premier:
Clinic; Icunn Wil1ianl~jM'i) C"b~;
Rehn ~\Carol~n Cabb.

(:WJ'A-V-GLO!
Men LeI rue 11wen i Gilln~\i N~ilj
Drs80n Motors; Ilecws.

LLA BERlS!
Lake 5idc~ Oarcth Mi:l~lo~ r~L
Qhori ~L~o_donlJoner 1';n1'"": J6~
Brown; linerR~' C~'lles: Caxron
IIv"'~~; r~tc':> naLl>j Pr:ncc of
W!lI~Q~ Padarn I.!l i(@; S\,vvtltlfa
TIuoLi f'OlffillA' D~~l'Y~ S..yt·l)
V~ctorln l-Iofel; Iiuro DJ!l~~f\!l"!
OU[lillCl, GlIC ljULll, OU)'11 uODOfj
DulbaJal'oj Qno..vdon Cnro$<'
C.1l..HRl\JA u'lJ't ) I\I !
llanG, J)BG BpOrll}j 1}\)Q\~j
Cl~cttenban:l. & o.loucc"L~r;

Bu~hes Mea(s~ al WC:SL; J\l)bcy
National; Safeways.
PENISARWAUN:
Blodau Racca.

Parti Pendalar
Buan iawn y daeth 19 Rhagfyr y
llynedd, sef pinacl ein hoi I
baratoi ers rnisoedd, diwrnod
Parti Pendalar.

Ein nod oedd llwyddo i
gasglu digon 0 arian i sicrhau
Ilwyddiant y parti unwaith ero.
Nid tasg hawdd oedd hon 0

ysryried partion y gorffenol!
Ar 01 nifer 0 gyfraniadau hael

gao fusnesau lleol yngbyd ag
ymroddiad y 6ed llwyddom i
gasglu bron i £2,000.

Hoffern ddiolch yn arbennig
i Safeways yng Nghaernarfon a'r
myfyrwyr a aberthodd eu dydd
Sadwrn yn casglu arian yno.

Yn sicr byddai bwlch mawr
yn y parti beb yr enwog Dafydd
Iwan a berfformiodd rhai o'i
ganeuon gyda help disgyblion
Pendalar,

Seren arall y diwmod oedd
Iwan 'Trombon' Williams, sori
Sion Corn, oedd yn digwydd
bod yn yr ardal y prynhawn
hwnnw!

Bu disgyblion Pendalar yn
ffodus iawn 0 gael eu anrhegion
yn un darn 0 ystyried y trip a
gafodd myfyrwyr y 6ed gyda Mr
Harri Jones yn y bws mini in61
yn anrhegion 0 Fangor!

Roedd y mwynhad amlwg ar
wynebau disgyblion Pendalar a
myfyrwyr y 6ed yn hrawf
pendant ini 0 lwyddianr Yparti,

Hoffai1r ddwy ohonom
ddiolch i fyfyrwyr y 6ed am eu
ccfnogaeth i greu partI
bythgofiadwy

Kate Bears a Ffion Owen



STEP
Trefnwr Angladdau
Llanberis tiC Ardal yr Eco

r-··------
(01286) 870 870
(01286) 872 491
(07770) 265 976

Cwmni Annibynnol Lleol
Profiadol

.. Restaurant
Llanberis 870203

Ar agar trwy'r flwyddyn ar
gyfer priodasau, dathliadau,
bedydd, pen-blwydd a phob

achlysur arbennig arall
Gallwn drefnu adloniant -

disga a.y.y.lJ.
~wrdd PWIsr 9QQI

8wvdlen Bar a RAstaurant
Trwydded lawn tv tatarn.

Haf yn brin 0 ambell dro
annisgwyl. Fe'm hatgoffwyd o'r
creadur anflortunus Mr. Bean
un tro. Amlygodd dau o'i
gwendidau mawr ar yr achlysur
hwn: ei hanallu i gofio a'i
ihueddiad i droi tasg fechan
syrnl yn orchwyl fawr. Un nason
yr oedd hi adref ar ei phen ei
hun ac fe gafodd )' dasg 0 ofal u
fod yr ieir yn cael eu bwydo. A
hithau'n gorwcdd 0 flacn )' tan
yn mwytho'r holl foethusrwydd
penderfynodd gael bath, ac yna
newid i'w dillad nos. Yo sydyn
cofiodd am yr ieith llwglyd.

'Creaduriaid bach! Mi
fyddan nhw 'di llwgu i
farwolaeth!' oedd ei hymateb.

Felly i ffwrdd a'r bwten fach,
gwta bum troedfedd, yn fan ac
yn fuan yn ei welintons a'i
choban ar draws )' cae ac ambell
glawdd, gan afael yn dynn )711 )'
can dwr! Reb iddi fod vn-gwybod roedd ambell dwl1
dirgel yn y cae. Disgynnodd yn
bendramwnwgl i un o'r rheini a
gwneud tin dros ben yn ei
hymdrechion i achub y can
dwr! Cafodd ei hail fath y noson
honno a chafodd ci chymydog
ar draws :y ffordd ban torneim
chwcrth chweil! A dyna pryd yr
esgorw yd ar ). llinell enwog syn
ddiharcb hyd heddiw ganddi,
'Ch"verthwch chi, fedra i ddim!'

Un nod\-vcdd arall sydd
ounddi YVr"rmodd y gall tvneuLl
i'r haul dyvl')'nnu ar unrh)"v
amscr niwlo~. Yn l)o[cl 0 donic

u"~tI1, J:f~r'm g,.yn Afon
LLANRUG

I=fon: (01296) 650349
(0599) 999901

Cynyrchion Coed:
Gatiau, Ffensus ac ati
am brisiau cystadleuol

yr oedd deuddeng mlynedd
rhyngom. A minnau nawr yn
ddeunaw oed, cywilydd i mi
fuasai cae Ify ngweld yn chwarae
a babi dol, neu'n eistedd ym
mhen draw'r ardd yn gwneud
teisen fwd, ond eistedd y fabi
dol hyd heddiw ar wely Haf. A'r
rheswrn? Uno reddf plen tyn
ond 0 oed dynes yw Haf.

Mae'n bantomeirn 0
gymeriad! Nid fod hynny'n
poeni dim arni hi! Ni Iydd yr un
eiliad ddiflas yn ei chwmni.
Bydd hi wastad yn canu neu'n
dawnsio neu'n actio a phob
Nadolig fe gyfuna'r holl bethau
llyn i wneud un wledd fawr
Nadoligaidd yn ei thy. Ond nid
ar ei phen ei hun y bydd yn
perfformio. Oddeutu fis cyn y
Nadolig bydd y ffon yn sicr 0
gao u yn ein ty ni, a Haf fydd
yno yn gofyn i'm brawd actio yn
ei phantomeirn blynyddol. Ac
yn ddieithriad byddwn yn
gorfod mynd i dy Haf, fi, fy
mam a 'nhad i fod yn rhan o'r
gynulleidfa. Er mai peri
chwerthin )'W nod pantomeim,
deigryn 0 hapusrwydd a
balchder fydd yn llygaid pawb
yn ). sine arbennig hon wrth
weld y ferch dalen tog yn
perfformio mor broffesiynol ar
lawr v 101fa. Pc na bai nam ar ei•

chrornosomau, rydw i'n sicr y
byddal'n un 0 ser S4C.

Nld oes ~'r tln pantomejlu
heh ei dro tr\\'stnn. Ac nld V\v

~

p~ntomeim h~'\'J)'d bob dyJd

12

I GLANHAU CARPEDI GYDA STIMVAK J

Dewi6 fiang
o WelYllU a JF/5uiI9~.
Lignni VQnlJtlQn Q. Lignni Rlj/",.
~,oooII!Jt"~t'\~gw~r0 9arp~di
M~wn ~~QC- "lIwch Ghi

",\riY I fforddlo prynu 0 balrymau?
.~~.,Y

I

J=f6n/Ffac;ei (012SG) 650291
WAUNFAWR

e-7 pm

8-5 pm Badwrn

Ar Oau
5ul a. MerchBr

LLEUFEA O. tiC N_PRITCHARD
CANOLFAN CARPeOI Ar A90r

Yn Eisteddfod Gwaun Gynfi daeth Jern Lyn Morris yn
agos iawn i'r brig yng ngystadleuaeth y Fedal Lenyddol i
rai dan 21 oed gyda'r portread yma 0 Haf Thomas, ei
chyfnither 0 Lanrug. Roedd y beirniad Selwyn Griffith yn
awyddus iawn i'r gwaith ymddangos yn yr Bco,
Pum munud i bump. Brynhawn peis yn barod mewn pryd. Caiff
Iau. Cyngor Gwynedd. pawb wledd 0 ganu. Ond yn

'Pnawn da! Adran Bersoncl bwysicach fyth oherwydd ei
Cyngor Sir Gwynedd, alla i'ch hyrnroddiad i helpu eraill, elwa
helpu chi?' nifer 0 achosion da o'i gwaith

Cyfarchiad siriol, didwyll, caled, megis Ty Gobaith ac
cyn byseddu'n ddeheuig a UNICEf; i enwi dim ond dau.
chymell y sawl ar y lein hyd yr Nid trwy gasglu arian yn
estyniad cywir, Nr ffon yn 01 yn unig y bydd hi'n arddangos ei
ei grud, cwyd y dderbynwraig a charedigrwydd. Yn ddi-os bydd
hel ei phac cyn cilio o'r gwres ganddi lond ei hafflau 0 felysion
synthetig i ffresni'r gwanwyn yn pan ddaw draw iweld y teulu. A
y Gogledd. !Vi gwynt yn ei dwrn phan ddaw hi drwy ddrws y tY,
a i'w noddfa wythnosol, i bydd y l1ais bychan annwyl yn
ymlacio yng nghynhesrwydd y gweiddi:
pwll nofio. 'Ma Sion Corn 'di cyrraedd!'

Dyrna'i hail gynefin, Er pan Ond yn wahanol 1 Sion Corn
yn fychan, dengys ddawn mac Haf yn berson go iawn ac
gynhenid yn y dwr, ac yn nid ocs angen aros blwyddyn i
ddiffael a i nofio i BIas Menai dderbyn yr anrhegion, oblegid
bob nos Iau. Petai hi'n dri o'r bob tro y'i gwelaf terrnlaf f~'mod
gloch y bore, byddai Haf yn yn derbvn anrheg. Yn wahanol i
achub ar y cyfle i gael mynd i'r anrhegion y Nadolig, ni flinaf
pwll, Ond mac ceisio ei chael hi arni hi, a darganfyddaf rhyw
i ddod alliin ohono fel cael nodwedd un igryw ynddi bob tro
gwaed allan 0 garreg, Yn y'i gwelaf
amhosibl! Nid yw 0 bwys faint }' Rhaid rnynd yn 61
plediwch ami, ni ddaw allan. ddeuddeng m lynedd i'm cof
Gall fod yno yn nofio'r p\-vll am cyn raf () Haf. A minnau yn
oriau dinino, Daetll ci dawn a buml) oed ar y pryd. roedd y
sa"vl gwobr iddi yn y gorffellllol. dd\vy ()110nOlDyn mynd hefo
Enillodd dim llai Ila phcdair Yncl Irfon i f\vydo'r ieir, neu'r
medal uur lllhulrmcdal arian yn 'iars', ch\vedl Hntl Ac yna
y scm(lU ibobl all(1bl. wedi'r dasg honno, bw~'do)r

Yn ddiweddar defnyddiodd plant, se[ y ddwy fabi dol, a
ei da\~n }'n y d\vr i nofio'n chogio bod ~1dd\vy ohonom yn
noddedig ar gyfer Ward Alaw, [amau ann\vyl a [hyner i'r dd\vy
YSb)llY Gwynedd. Bu'n ddiwyd oedd dan ein gofal. Ac yna,
yn cab~lu arian aC)l1 ymarfer al Rofalu fod ~'nQ rywbeth i'r
y noson fawr am W)'tl1110sau dYllion wecti idc.lynt
maith. l~lifodd yr arian i me\\'1l ddychwelyd o'r g\\'ailh, a'r ddwy
i'I gronfa a Haf yn cael IDvneud ohonorn \vrthi'n ddygn drwy'r
yr hyn y mae hi \vrlh ei bodd yn prynha\Yll yn pararoi leisen
el wneud. belpu erg1ll. Ond nid ~,d! Plant al blan( m~ddcn
Uf\VY nofio'n unig mge hi wedj nhw, ond nid plentyn mohoni.
casglu arian. Hi dull arall 0 gOdl Yr ocdd hi'o dd\'Y')'ar bymlheg
arian ers rhai blynyddocdd yw oed) yo ddigon hen i )ruu, yn
cynnal C>,n~erdd Nadolio ynE) ddiSQn h~ll i briodl al. yn
nah~'ntPdd y (:yt'lstlt" ~ir.Rydd, dd180n hen ~ Bi\~l v1"nL, A1' y
WfIlli'n ddi\vyd am W)lthnosau prvd fe'i hystyri~ln fel fy ffrind
l~\,",'cr),'1 P"fMLQi {It yr I})Vf fmlT\ gorltU~ }rll ber~on }1 glll]\vn
yn dM'~l:'Iru 8',:vahanol eitemau uc dJl.byn\.\ ul'ui, )'I UJliS berD\)D Y
yn gwneu(l yn sl\vr fod }' IDln(! U!lll\vn gnel ~gwr~eall Ii hi? ond

Cannwyll Fy Llygaid
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Swydd newydd i'r oyn-brifathro. Waiter mewn bwyty Eidalalddl

Aneuryn wed; archebu gormod 0
frithyll yn y gwesty ble cawsom
ginio un dtwmod. Nid oedd am ei
wastraffu felly fe roddwya y
pysgodyn ooaa oros ben sr blat
iado ;'w all-dwymo i swper.

Nld yw n wir msi brilhyll sydd yn
/Ie twrci er fwydlen cinio Nadolig
gwesty Dolbadarn elenl.

Yn y ddau rifyn diwethaf o'r
Eco cafwyd adroddiad am drip
Cor Meibion Dyffryn Peris j'r
Almaen. Heb yn wybad i'r cor
fe ymunodd y draenog a'r daith
a dyma ddetholtad o'i albwm
lIuniau.

BlodiJU or ovf5r Dob ElohlYGur

Duvyludo 0 LYOlflU Ff~rm

Wyau Fr~fIR~ng~

I Efftl;(h y G6r ar "/7 a~f~rn yn Sorkanslel. DymsJr poteli a w!Jgwydmewn
dwy awl' g~11y ~D' (67 yn 0/ y cyfrif). ROIJaawn"n meaawl mai rnynd yna
, ganu oedd y Gor.

Sgll-effeithlau'r gwin ynteu'r
siwrne boeth, hir yn y bws!

Gareth Thomas 0 Lanrug (y
swyddog sy'n gyfrifo! am ddiflad y
co1 wedlgadaeleideiadrefyng
Nghymru. Bu'n rhaid iddo dreulio'r
bore yn chwilio drwy siopau Trier
am del oedd yn debyg I dei y cor.
Oyma'i tun gyda 'r tei newydd
trawiadol!!

J

Tro'r
Draenog
yn Trier

Danfon 7 diwrnod
yr wythnos
drwy'r fro

----:-

Ar Elgor oaith diyvrnQ~
870605

PENISARWAUN

Alwyn a Sarah Jones
SLODAU

\41 A STRVD I=AW~,LLANBERIS
Ff8n: (01296) 972501'-----

gusuro. Fe safodd ar ei thraed a
datgan yn ei ffordd unigryw ei
hun 0 flaen yr holl griw,

'Ma' Sel yn newydd yma
heno, felly 'dwi am ichi roi bob
chwara' teg a pharch i'r hogyn,
aches nid peth hawdd ydi
dawnsio llinell. Croeso ala' ni
ScI, a sticia efo fi a fyddi di 'n
iawn!'

Ac yno mae ScI yn selog bob
nos lau ers hynny yn dawnsio,
dawnsio wrth ochr lIaf.

Dna wefreiddiwyd ganddi
oedd Wendy Richards 0
Boniardawe. Pan yrnddang
osodd Haf ar ragien deledu hefo
Richard Morus Jones yn
cynryehioli Y sgol Pendalar
gwelodd Wendy Richards hi ae
fe'i henwebwyd am deitl
'Cymraes y Flwyddyn' ar raglen
Hywel Gwynfryn, 'Helo Bobol'.

Pan glywodd ei bod wedi
ennill y teitl nid ocdd dim yn y
byd yn mynd i ddwyn }' wen
oddi ar ei hwyneb. Yr oedd yn
byrlymu 0 hapusrwydd a
balchde~ ond gyda phob
broliant yr oedd yn mynd i'w
gilydd i gyd fel petai cywilydd
ami, ond ero gwn yn ddistaw
bach ei bod yn rnwynhau'r holl
ganmoliaeth. Ond yr hyn oedd
yn f). synnu oedd }' modd yr
oedd Haf wedi dylanwadu ar
ddieithryn llwyr ym mhen arall
j' wlad, Ydi, mae'n un 0 fil.

A'i chroen yn rhychiog dan
ddylanwad )' d""'T, ci bysedd )'n
grebachlyd blentynaidd,
yrnlwybra'n Iodlon tua'r ystafell
newid, wedi 'sunm dda', ehwedl
hiLhau. Yn ei chot 'Mega' gedy
ffug gynhesrwydd Y ganolfan
harndden i Iedaenu ychydig o'i
ch)'nhe::;rwydd per;:,onol ar )'
rhai l)y'n ddigon ffodus i fod ,'n
rhgn o'j b\T\VVUY~tvria[ (,' hun..... . ...

\'n un 0'[ tf()UUSIOn hynIl\'. Hi. - -
)'W cann\...,)rI1 t)' ll>'said.

byddwch wastad yn hap us yn ei
chwrnni, a'r 'Haf" yn cynhesu'r
holl deimladau oeraidd.

Bydd wastad )'n cerdded i
fyny'r stryd yng Nghaernarfon,
a'i phen yn y gwynt yn canu
rhyw gan hapus ae yn cyfarch
hwn a'r l1all. Welthiau bydd hi'n
aros i gael sgwrs gydag ambcli
un. Ond yr hyn sy'n Iy synnu'n
fwy na dim yw'r modd y gall hi
gynnal sgwrs a dieirhriaid llwyr,
ond eto mae'r dieithryn yn
adnabod Haf. Pe gofynnech iddi
P\V'Y oedd y dieithryn, fe
ddywed,

'Fy ffrind i'n de!'
Pe baech yn mynd a Haf i

bellafion T: ieina, ni fuaswn yn
synnu petai rhywun yn ei
hadnabod yno! Ydi, mae pawb
yn adnabod Haf. A chredaf mai
oherwydd ei hanwyldeb a'i
chyfcillgarwch y mae hi mor
boblogaidd: '0 na fyddai'n IIaf
o hyd.'

Nid yw'n un a ddywed Ina'
wrth sialens, ac yn ddi wed dar
rhoddodd gynnig ar sialens
newydd, a darganfu un o'i
thalentau cudd yn y Iargcn.

Bob nos Iau bydd hi'n llithro
i~TdYcowbois, ond nid cowbnis
Texas na chowbois Crymych,
ond cowhois unigrvw
Penisarwaun. Taerech ei bod
wedi ei geni a hei gowboi am ei
phen a bwts am ei ihracd, a
bellach mae 'Vee I-Ia!' yn air
hanfodol yn ei geirfa. Ni fu'n hir
yn seuo yng nghanol y
dswnswyr ac, yrnhen dim, yr
oedd hi cystal os nad gwell na'r
rhai mwyaf profiadol yno. Er
hod dawn .lo llinell )'D dod yn
rhwydd iddi, cymer gryn hili
dros y rhar ne\vydd it }'muna
llefo'r cri\v.

Un noson )'r oedd Uti gt.vr
mcntrus \vcdi dod }'no I
t1da~Yn\jio u II~f )"11 ~I;isio ei



RLJ

Yna d)·dd 5\vahanu dau - i'r sclyn
O'r golwg a'i dd~rrnau.

$iil,Yn~8~ir) QnQddi,'r 5~'r'''"
I gurll hJl!ltli~h~ftgur hr!lu.

Ffon: (01286) 870202
_____ _J

Tfii(~JiiNWY~ ANGLADDAU
tEIR AR GYFER PRIODASAU

FRio/AU RHE5YMOL

TAW~LJiiA, PI!!NISAFCWAUN
..ton! (01286) 870846

PEINTIWR AC AOOURNWR

Mae sawl cyfeiriad ysgafn
yma hefyd. Gofynnir ac atebir
arnbell gwestiwn, er enghraifft,
'Pa mor llydan yw ceg peithon?'
Fe synnech beth all ~' neidr ei
lyncu!

Fel pob llyfr am gyfnod
rhyfel mae 'ffrindiau oes' yn
chwarae rhan bwysig. Dyrna'r
'cynnal' unigryw mae'r farh
sefyllfa yn feithrin. Sonnir am
sawl met a'r cysylltu hyd
heddiw rhyngddynt. Yn
anochel, sonnir hefyd am y rhai
na ddychwelodd.

Mae pwrpas arall igyhoeddi'r
llyfr, Teulu Jack a dalodd am ei
gyhoeddi a rhaid canmol gwaith
glan Janet a Michael Stephens
yng Ngwasg eMS, Rhydaman.
Bydd nifer yn cofio Jack a Joan
Foulkes yn cadw siop groser
Liverpool House yn Llanberis 0
1954 i 1967. Yna fe symudwyd i
Dyddyn Gwndwn, Bethel ble
mae Alun, un o'r meibion, a'i
dculu'n byw heddi vv. Er cof am
JO!1n, dymuniad Jack n'r plant
yw C)llwyno unrh)'lv el\v a
\VIleir o'r gwerthiant i Gron[a
G\vaith Ymchwil l\I1eddygol
Cyrnrll.

Pleser yw cael cefnogi'r fath
fen[er gan ddyn hyna\vs ac al
achos mor deil,vng. O~ hoffech
gael COp1, pris £5, gellir ei
archebu If\\Ty gys~'lllU a Jacle
(670685) neu Alun (670229),
l\iwynhewch y darllen .
O~r fulfn iD'd )'r ofnau - )'1 l\Y)"n

gwcld
Rang\vn> a'i ofidiau.

Yn )r pair, pob gair yn g\\'au
Yn glir, tu fe\vn l'''\' gloflau.

Uned 4, Stad Ddiwydiannol Brynafon, Llanrug

(01286) 678030

ARR£NIGWYR TRWSIO
CYRFFC£IR

Hanes tairh, galwad a
datblygiad 'hogyn bach o'r
wlad' mewn cyfnod cythryblus a
geir rhwng y cloriau. Gwclwn ei
ddatblygiad 0 un a diddordeb
plentynaidd mewn awvrennau, i
un a'r dasg bwysig 0 gynnal
awyrennau yn ystod
blynyddoedd yr Ail Ryfel Byd.

Y Rafn s= fferm ei
blentyndod yn Llandegla,
pentref yn llcchu ar y Ifordd 0
GOl'wen i GOCdpOClh a
Wrecsnm. Ca\vn ddilyn ei daith
yn y confoi ar fwrdd yr Ar/eto'lc
Castle. A\vn drwy brofiadau
nerfus ~1 fnth detthio yn y
cyfnod hwnn\v. Y daith i
Bombay, ac yna ymlaen i
Rant;oon yn Burma. Dym"
ardal y frwydr erchyll yn crbyn
y Siapanea.td. Ca\lvn ailfy,v ofnau
Jal,;k yn l1cchu oddi ,vfth y
bomio o'r awyr ar Rangoon.
"reimluln Y D\,VYSUU cynyddol
arno cf a'i gyfOCdlOll j gau\,v'r
ilwyr~nn"" "'llddiffynQl yn yr
a\vyr. Mae ei arddulJ halnddenol
a did'v~'ll ~Tn eln galJuogi i
ddychm)'gu tensi\vn y cyfnod .

Vn cynnal y Bei.r.iau mac
9mr~rw 0 ddgrlunl!lU cltr. Y
m~vJfafrifOllOn}rnL vn \vreiddj()l,
wIF~i IF\4 ~n\l !;QnJQ~l'\ e)'dia-l
'ggmM!1 b!1ch' !1C,fel J !lck~\vcdt
cael 'd\vad adra'.

Yn sicr, dyna YVv'r amrediad
profiadau yn y llyfr O'r Rafn i
Rangoon. Mae'r awdur yn un
cyfarwydd iawn i ni ym Mro'r
Eco, sef Jack Foulkes, gym 0
Lanberis ac yna'n
ddiweddarach, 0 Fethel. Ac
yntau'n nesau at ei ben-blwydd
yn 80 oed teimlai Jack fod y
bywgraffiad yma wedi bod yn
corddi o'i fewn ers
blynyddoedd. Yo sicr, mae
ganddo stori i'w dweud, a
chvflwvnir hi mewn arddull• •

ddarllenadwv iawn.
"

O'r Rafn, i fyd yr ofnau
RLJ

Er ei fynd, y mae'n parhau,
I'w Fethel, rhoddodd twythau.
Fe fu'n adwy, trwy sawl tral
Yn fantell glud i tintai
Mae'n aras 'mhob ffos a ffin
o gerrig, mewn tir gerwin.
Un bwleh fydd. 0 ddydd i ddydd
Na lenwir gan olynydd.

Er cof am Goronwy Owen,
Cremlyn, Bethel

I'n hardal, daeth hen alwad
Yn fis GWyI, 0 faes ei gad.
Galw wnaeth un gaeth i gur
Un distaw yn ei dostur.
A'i gap ar hoel, ei gipio
A danfon Gron, draw i'r gro
Hywel, Phyllis, tawelu;
Agor twit, a gwagio'r ty.

P. Hughes (Cynghorydd)' Ceir
Cymru; Treflys Stores; Post
Office; Menai a Mair, Caernarfon;
Alice, Maud, Ivy Ann a Nerys,
Bethel. Diolchwyd i bawb gan Mr
Trefor Williams.
Y GYMDEITHAS LENYDDOL.
Nos Fawrth, 15 lonawr yn Festn
Bethel cafwyd noson ddlfyr lawn
yng nqhwrnru Brenda Wyn Jones,
Tregarth yn son am Streie Fawr y
Penrhyn ac yn arbennig ar effalth
y streie ar y gwragedd a'r plant.
Cyflwynwyd Mrs Jones, sy'n
awdur nifer fawr 0 Iyfrau,(mae un
ohonynt Bvd! a Bradwr wedi ei
seilio ar gyfnod y Streie), gan Mrs
Glenys Griffiths a diolchwyd iddi ar
ran y Gymdeithas gan Mrs Llinos
Williams.

••

TAD A MAB YN GRADDIO
Llangyfarchiadau i lrton a
Raymond Jones, Sycharth gynt ar
9U IIwyddiant diwaddar ym
Mhrifysgol Otago, Dunedin,
Seland Newydd.

Llongyfarohladau i Retymond er
enndl diploma ol-radd mewn
Informatics lechyd ac j [rfon ar
ennill gradd BSe cvoa anrnvdeco
M~wn Oaearyddiaeth. Mae Irfon
neryc wedi ennill vscoronaem I
ddilyn cwrs PhD.
DIOLCHIADAU. Dymuna Llinos
Angharad a Gareth Pennant
Owen. Fron Heulog. Beddgelert

PRIODI. Dydd Sadwrn, 18
Rhagfyr 2001, yng Nghapel y
Cysegr, priodwyd Llinos Angharad
MorriS, Perthi a Gareth Owen.
Cwm Cloch, 8eddgelert.
Llongyfarchiadau a dymuniadau
gorau t'r ddau.

Camera yn ngofal Richard LI. Jones, 5 Y Od61. Ffon: (01248) 670115

ddiolch 0 galon I bawb am
ddiwrnod arbonniq, ac am y lIu
anrhegion a dymuniadau da a
gawsant ar achlysur eu priodas ar
15 Rhagfyr 2001.
MERCHED Y WAWR. Cyfarfu'r
gangen nos Fercher, 9 lonawr yn
yr Ysgol Gynradd dan Iywyddiaeth
yr Is-Iywydd Bet Owen yn
absenoldeb y Llywydd. Mair Read.
Croesawyd a dymunwyd
Blwyddyn Newydd Dda i'r
aelodau Llongyfarchwyd Llinos
Angharad. mereh Lynnwen Morris
ar ei phriodas a Gareth a hefyd
Margaret Williams ar ddod yn nain
i Thomas David. Cydymdeimlwyd
a Bet Owen yn ei phrofedigaeth 0
golli ei mam.

Y wraig wadd oedd Morfudd
Thomas a roddodd sgwrs ddifyr a
drddorot gyda ehymorth sleldlau ar
ei thalth i Nepal. Diolchwyd iddi
gan Glenys Griffith. Paratowyd y
te gan Nora a Sheila ae enillwyd y
raffl gan Sheila. Mis nesaf ceir
'Gwledd i'r Llygaid a'r Glust' yng
nghwmni Terry Carpenter.
CLWB BAO BETHEL. 4 Rhagfyr
Cafwyd pnawn dlfyr lawn yn canu
carolau 0 dan arweiniad Mr a Mrs
Siencyn Griffith. Darltenodd Mr
Selwyn Griffith bennill oedd wedi
ei wneud am Affganistan a
diolchwyd iddynt gan Mr Goronwy
Jones. I ortten y pnawn cafWyd
paned a mins pel. rhodd gan Mr
Alwyn Morris, beear Cwrn-y-qlo.
Dloleh yn tawr, Alwyn.
11 ~ha9fyr.Cawsom ginio Nadolig
ardderchog yn y Bedol, gyda
tlawsr 0 ddiolch i Mr a Mrs
JKohnson, roedd pawb wedl
rnwvnnau'r paru

Dymuna'r Clwb ddiolch am y
rhoddion oddl wrth y Managgr a
Staff Tesco, caernarton: Mr Alwyn
Morrig, Cwm-y-glo: Clwb Pel-
droeo 6ethel, Herbs 6angor; Huw

Geraint Elis, Cilgeran. Ffon: (01248) 670726

BETHEL
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D"",~~~~~~~ill' e~c;lill' srf~.l'F9~
mall\. 0 10111rr~l[41t - nos"",,~lthlau
allan, far!~'on, trlp~~"~ac;:"ti.
Cwa~f'n~~tllf~X';79n91;l ll~~l~X'~\l
,h~~ynlQl§j\fl (01248) 361044

BWS BACH AR LOG

GEFNOGWGH
EIN

HYSBYSEBWYR

vOlllGrO yn nygfol Qyvyn~arHuyhg\:J,Qlo",gO". L.liJnruy. FrOn. 077~O~
LLONGYFARCHIADAU i Clair dan arweiniad Mr Gareth Jones a
Prrtch9rd. 1 Rhgg Bryn 9r ddgrbyn Mrg Lowrl Robgrtg Wil19mg yn
Bolt Du yn Karate. Heryd i Gheryl. oyfeillo roedd 6eindorf Arian
2!2 061Afon ar dderyn Belt Porffor. leuenctid Llanrug, aelodau Clwb y
Dymunladau gorau oddl wrth Plant a Mrs Ga3sie Thoma3 wrth
mam, dad a I=fion Mao Clair a yr orsan. Cas91wydswm 0 £9950
Charyl yn aalodau 0 Glwb Karal9 luag at Clwb y Plant ac Apel
Llanberis. Affganistan.
CYDYMDEIMLAD Drwg iawn Gan fod Dr. Graham a Cassie
oodd c;lywed y nowydd am wedl mynd i dreuliQ chwe wythno$
farwolQQth Mr Mlchagl OWQn yn yn gwnQUd gWQith ymchwil mQwn
Ne ArfriGa (MeiG LlvvynGoed). meddYQaeth yn Le50tho ni fydd
!;slynnwn ein eydymde,mlad Clwb y Planl yn cael el ~ynnal hyd
dWYSar I Mr Elrwyn Wlllldnl~ iff ddeChrau mlS Mawrth.
leulur Llwyncoed. eV~A~CI-lIOt-J V ~LWYOOVN
ESTYNNWN Bin cydymdalmlad NEWYDD. DYITIuna MISS
dwysaf hefyd i Alwyn Be (;dwina (;li7abeth ~ushes (Tan y Greis)
foulk@s a f plant. Anthony, K@vlna syaa yn awr yng Ngllal1f@f
~avln, ~AI Alon yn ou ~onlsarwaun, ddymuno ~Iwyddyn
prof@dig~@tlll@m0 golll telda thelia N@wydd Oda I'W ffnndrtlu tl ellyn·
annwyl a charedls yn Uanberls Symdos:on a d:olch i bawb ::1my
CAPEL '( TAIJERNACL. NOS Sui, CYSylllladau vn ystod y flwyddyn
~!l ~haslyr eynhol:wyd ddiwolhaf
Gwasanasth Carolau gyda'r
Parchedlg,on Owynfor Williams,
Phillip Hughe~ a Vittoria
Handcock yn gwasanaethu.
Ynghyd a Phartl LIQlsiau Lltwedd,

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

Bydd Y cyfarfod nesaf nos Lun, 18
Chwefror pryd y ceir sgwrs ar
Gymorth Cyntaf.
YR EGLWYS BRESBYTERAIOD.
GWASANAETH NADOLIG. Fore
Sui, 16 Rhagfyr daeth yr aelodau
a phlant YI Ysgol SuI ynghyd i
ddathlu'r ~I gyda chyflwyniad
wedi ei seilio ar adran yr Adfent a'r
Geni yng Nghaneuon Ffydd.
Roedd hyn yn rhoi cytle arbennig i
sylwi ar yr adran hon o'r lIyfr
emynau y Nadolig cyntat ers el
gyhoeddi. Canolbwyntiwyd ar oair
agwedd set yr hen garolau
Cymreig, carolau'r ugeinfed ganrrf
a charolau tramor.

Cymerwyd rhan mewn
deialogau gan blant yr Ysgol Sui,
Caryl ac Awen Jones a Rhian ac
Anna George. Roedd y
cyflwyniadau yn y gwahanol
adrannau gan Ifanwy a Gwyn
Hefin Jones, Elnir Gwyn, Norman
Williams, Mair Davies, Amy
Lambert, Verna Jones, Jennie
Hughes, Dafydd Ellis a Dwynwen
Williams gydag unawd gan Robert
John Williams Roedd y
darlleniadau o'r ysgrythur a'r
gwedd'lau dan ofal Richard Wyn
Evans, Bertie Roberts, Emyr
Williams a Jennie A. Roberts
gyda'r gynulleldfa yn ymuno
mewn cvo-ocarnenlaoau a cnvd-
ganu niter o'r carolau
Llywyddwyd y cyfarfod a IlIuniwyd
y sgript gan Lowri Roberts
Williams. Ar y terfyn mwynhaodd
pawb flasusfwyd a phwnsh
cynnes
TREFN OEDFAON CHWEFROR.
3: Parch Oswyn Rees~ Bangor

am 10.00:
10: Parch Gareth Maelor Jones,

Llanwnda am 10.00;
17: Mr Evan Jones, Bontnewydd

am 10,00;
24: Mrs Mair L. Bowen,

Llanfairfechan am 5,30,

PROFEDIGAETH.
Cydymdeimlwn yn ddwys a John
Meirion a Gwawr Morris, Y Gnolen
yn eu profedigaeth lem 0 gOlli eu
mab Dylan yn 38 mlwydd oed ar
10 lonawr. Wedi brwydr ddewr yn
erbyn aflechyd blin, mae ei
ymadawiad yn golled drist i'w
deulu 011. yn arbennlg el briod Nia
a'i ferch fach Grug Elain, a anwyd
ar 19 Dachwedd, ei lu ffrindjau a'i
gyd-weithwyr gyda S4C yng
Nghaerdydd. Bu'r angladd
cyhoeddus yn yr Hen Gapel,
Llanuwchllyn ar 19 lonawr

Dymuna John a Gwawr Morns
ddiolch am bob arwydd 0
gydymdeimlad tuag atynt yn ystod
y mrsoedd diwethaf. Rydym yn
qwerthtawroqi etch carediqrwydd
a'ch haelioni yn fawr iawn
COFION. Oros y Nadolig a'r
Flwyddyn Newydd bu lIawer yn
cwyno gyda man anhwylderau.
Oymunwn adferiad i bob un
ohonoch a chofion arbennig a
gwellhad buan i rai a dreullodd
gyfnodau yn yr ysbyty - Moira
Ellis, Gweledfa; Blodwen Hughes,
12 Trem Eilian; Oafydd Williams,
Meini Glelsion a Gwilym Hughes,
Bryn Parc.
SEFYDLIAD Y MERCHED.
Cynhaliwyd cyfarfod mls lonawr ar
nos tun 22ain yn Ysgol Gymuned
Cwm-y-glo dan Iywyddiaeth Mrs
Pat Jones. Aoedd lIawer o'r
aelodau yn absennol oherwydd
afiechyd a dymunwyd adferiad
buan iddynt. Cydymdeimlwyd yn
ddwys a Gwawr Morris yn el
phrofedigaeth 0 golll el mao,
Dylan.

Aromatherapi oedd testun
sgwrs y noson a threullwyd arnser
pleserus yng nghwmni Gwen
Owen 0 Goleg Menai yn
arddangos rhinweddau gwahanol
olew. Carol Houston baratoco y
lIuniaeth a chyfrannu gwobr y mis
Yr enillydd oedd Garys Parry.

Mrs lowri Prys Roberts-Williams, Godre'r Coed. Ffon: 870580

BRYNREFAIL

ENS RHIWLASD. P.0

pennau trymaidd yn gogwyddo
ar i lawr, Bwyta'n ddibendraw.
Dal ysglyfaerhau. Mwynhau
pryd ar 61 pryd. Yn ystod y
cyfnod dan sylw bydd y Ienyw
yn mynd ali i ddodwy wyau
bychain, ond ni fydd VI wyau'n
deor hyd nes )f cyrhaedda'r
Gwanwyn nesaf, a'r adeg honno
bydd pryfed cop bychain ar gael
wrth eu cannnedd Eu hanes
wedyn Iydd iewychu ac
aeddfedu, a throi'n oedolion.

Mewn gwirionedd trychfilyn
wyth coes a chorff deu-ran iddo
ydyw pry! COp)'tl yr ardd. Mae
ganddo rywbeth tra arbennig
hefyd, sef wyth 11,gau, a
drefnwyd ar ei bell )'n do,...) res.
Nyddir y we'n ~' rhannau IJedol
oi gorpws. Oddeutu 1/200
milimedr ron diarnodr ydyw'r
we sid~n91dd 9 g~rnb~Trchlf
!ranul](). Tr~ILhfil~'nh~'Lhdn4L
tlO'n un mor ei lhriauuI U gry[.
Tip)'n 0 ryfcddod yn 'rvir!

Yn hane1> y tri pr)rf copyn a
_,~lwyd l'l.'l.ls Med~ y llYl1.eddJ
buont ~1norh\vng llwydnt'r mur
a 110nC}rffl' gocden gelrios anl
odd~\.llU pYlh\(rno~ i gyd.
Llechent yno oddl mcwn i.'r
cylcllau IJawn arJander
Liidanaidd ,aD f.,)'ynllUU'r
hculwcn a'r h~n:.a"vJJ [ciJrol
dyner, Q>r hwyd \vrth res\vm.
Ond yua dactll ~' gIa,,\!a'l g\V}U£
"v ni~ vv~~ynl ynv m'Yy~vh,
Mewn trnean noson roedd~'nt
w~dll11tlgnnu.

I

LIW dydd yn nhymor yr
H}'dIcf rocdLl Y U'j Df}rf copyn
yn JJlAUD buuiun ur 1,\;hu
rn~J,!\nnl r ~"v('n(.'cJd, ")\1

Bu In' pry! COpY"lyn uieuhgar tu
Izwnt. Y maent uiedi nyddu gwe
rhumg boncyff y goeden geirios a',
adwy yn yr ardd gefn.
Dyna'r hyn a gofnodwyd ddydd
Mawrth 11Mcdi yn y flwyddyn
2001 a hynny mewn pwt 0 lyfr y
gellid ei alw, am wn i, yn
ddyddiadur byd Natur.

Pam cofnodi dwedwch? Ysfa.
Maler 0 raid, Awydd cadw ar
ddu a gwyn )'r hyn a dystiwyd
iddo, Disgriflo yr hyn a welwyd.
Rllyfedd yw plant dynion pall
fo'n fater 0 nodi manylion
dibwys, ac 0 bwys, ar bapur! Ym
rneddyliau rhai ohonoch rwbath
cwbl ddi-nod yw'r nodyn uchod
yngh ylch iri pryf copyn mewn
bwgan brain 0 ardd. Hen bethau
digun cyffredin )'\V trychfilod ac
nid pnwb ohonom ~y)n cymr~rd
~tbryfed COD.

Y rrt) 11wn rllyfeti(lu d \Nne~ i
bod lri 0 ueulu'r AraTleidae, sef
pry/cd f;(JP yr ardd, ,vcdi dcwilj yr
un fangrc iddal pryfcd. Mor gall
neddyn [ ~{' yn mvvhod i'r dim
boll (1)),t1Ul1(1 1.11IUtll-vvynlocud
yn cludo bwyd ar ffurf pryfed
iddynt tuna !It y rhwydi
~jdaDaidda £re\vyd. Hyn i gyd,
a'r [fa~lll fvJ blvJau'r 111.alw::. yll
tyfu e~tLl~w, thAt piu'~t'a.ft ~u
111\vi!lU, g'r p1l:1nhJuyn u!ln
D)'1)Y'II b),rchfun pry [cd Wflll )'
dW6~nall.

•1•

Tri Pry' Copyn



FFENESTMI • ORYSAU • CONSI;.R~ATERIS
CYFLENWVR AWDURDODAU LLEOL

gusne~ t~uluolgyda blynyddoedd 0 brofiad
Ffonlwah - 'dloJn cO:5tio dim i Qll@/ pris

~~"-IY~COL. GJ.ANMOELYN
LLANRUO LLSS ~nc

(01286) 676616 (dydd)
(01248) 670081 (nos)

WINDOWS

FFENESTRI
CBLTI

Harddwchoieh eartr~f gyda

Am gt'<)~so~atttefol Cymreig bob amser Aneuryn Jones a·r staff

LLANBERIS Ffon: 870277
arn

Gvvest:y

Gwaith Plymio • Gosod Ceginau a Bathrwms
Gwaith cynnal a ehadw 0 bob math

Cysylltwch a DOUG JONES, BRON EIFION,WAUNFAWR
Flon: (01266) 650363 (0797) 0318996 (symudol)

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

Cefnogwch ein Hysbysebwyr

Ysbyty Gwynedd am bob gotal.
DYMUNA Wilbert Davies, 7 Rock
Terrace ddiolch 0 galon am yr holl
gardiau, galwadau ffon a
dymuniadau gorau a gafodd yn
ystod ei amser yn yr ysbyty.
DYMUNA Ronnie a Doris Evans
ddrolch 0 galon I'r teulu, ftrindiau a
staff Plas Pengwaith am yr holl
garedlgrwydd a ddangoswyd dros
y Nadolig imam, Mrs Annie Mary
Evans, gynt 0 'Bron Eifion',
Goodman Street, Llanberis.
LLONGYFARCHIADAU i frawd a
chwaer 0 Lanberis sydd wedi
qraodto. Vernon Pitts yn MSc a
Beverley Pitts yn Bse (Hens). Pob
Iwc yn y dytodol
DYMUNA Selyf Noel Hughes
ddiolch yn ddiffuant iawn j'w
deulu, cyfeillion a'i gymdogion am
eu anrhegion, cardiau, galwadau
ffon a phob dymuniad da iddo ar ei
ben-blwydd arbenruq 0 flaen y
Nadolig.
LLONGYFARCHIADAU i Iwan
Wyn Williams, Carlinig ar Iwyddo i
gael Merit yn Gradd 2 Piano yn
ddiweddar.

£100 Gaffi'r Ffowntan: Mrs Owen,
Nant Peris: Bocs 0 ffrwythau a
lIysiau 0 Garth: Mrs Jackson,
Llanberis; Paentiad Batik o'r Odyn
Copr: R Jones; Bocs 0 fygiau 0
Pete's Eats: Doug, Waunfawr;
Sach deithio 0 Joe Brown: Derec
Morgan; Set 0 lestri yn rhodd gan
Idan House: Sian Williams,
Cystadleuaeth y Ffenestr wedi ei
haddurno orau: Ty Caxton.

Llawer 0 ddiolch i bawb
ohonoch tu mor garedig a rho)
gwobrau tuag at y raftl ac am
werthu'r tocynnau. Rwy'n falch 0
ddweud y codwyd dros £900 tuag
at Ysgol Dolbadarn.
DYMUNA Sandra (Plerninq) a
Geoff Jones ddiolch 0 galon i'w
teuluoedd, ftrindiau a chymdogioh
am yr holl gardiau ac anrhegion a
dderbyniwyd ar achlysur eu
priodas ym mrs Tachwedd 2001.
DYMUNA Mrs Madge Davies,
Tyddyn Eilian. Llanberis ddiolch 0
galon am yr holl gardiau,
galwadau Hon. blodau ac
anrhegion a dderbyniodd ar 01
treulio'r Nadolig yn Ysbyty
Gwynedd. Diolch hefyd i staff

16

lonawr i gyflwyno slec gwerth
£1000.00 j'r ysgol, set elw'r Raftl
Nadolig a drefnwyd fel rhan o'r
dathliadau Nadolig gan
Gonsornwrn Busnes Llanberis.
Derbynwiyd y siec gan Iwan a
Sioned, a fu'n fuddugol yn y
gystadleuaeth cynllunio cerdyn
Nadolig. Gwerthwyd y cardiau hyn
er budd yr ysgol.
FAN HYBU IECHYD, Daeth y fan
hybu iechyd i'r ysgol am dridiau,
Cafodd plant yr ysgol i gyd gyfle i
fynd l'r fan i ddysgu am y corff ac
am gadw'n iach ac yn heini.
RSPCA.Arddydd lau. 24 lonawr
dath Roz Thomas I r ysgoll siarad
hefo'r plant am waith y mudiad
RSPCA.
FREE BOOKS FOR SCHOOLS.
Mae'r ysgol yn casglu tocynnau
Books for Schools unwaith eto
eleni. Cawsom dros 100 0 Iyfrau y
lIynedd. Maent i'w cael mewn
papurau newydd yn ogystal ag ar
bacedi creision. Gofynnwn yn
garedlg i chi eu torri allan cyn eu
hanfon i'r ysgol!
GWYLIAU PASG 2002 Mae'r
ysgol yn cau r'r plant ar 21 Mawrth
2002 ac yn all agor I r plant ar
ddydd Mercher, 10 Ebrill 2002.
RAFrL CONSORTIWM BUSNES
LLANBERIS Dyma restr yr
enillwyr.
Pri( Wobr: Tocyn £100 rw warto yn
Siop Mynydd Gwefru: D. Oliver.
Tocyn Teulu Aheilffordd yr
Wyddfa~ Liam Jones, Penygroes,
Tocyn Teulu Mynydd Gwefru:
Lynne Parry· Tocyn Teulu
Rheilffordd Llyn Llanberts: Carys
Merrie: Tocyn Teinu enowcon Btar
CrUISQS' G. Owen; Tocyn Teulu
Canol fan Greenwood: Howard,
d/o Vaynol Arms: Pryd j ddau yn y
Bistro: Barry Wardle: Pryd i ddau
yng Ngwesty Gallt y Glyn: Nicola
owens; prya I ddau ym Mwyty
Baltl Raj: A. Vila, die Vaynol Arms;
Cinio Sui yng NgwestY'r Royal
Vietona: Russell Roberts, Pryd I
ddau yng Ngwesty Lake View:
Moira ElliS; Dralg Haearn, cwann
orr Amgueddfa Lechi. Celia
rnorrae: Tocyn Anrheg £20 T9
C~xlon: ~tan Willi~m~1~ii:O or
gyfer rtramto "un 0 Ftrarnia: ~slAn
Qhnrpi Tocyn ~10 0 Gaffi
ConnQctlons: JQgn RobQrts' Toeyn

ANF{H~GION

BECWS ERVRI
Stryd F~wr7Llanberis 870491

Bara Ffre5
Tei5ennau

~riodal). Bedydd
Pen-blwydd ac ati

PeIG, I1holiau 6o~ej
Pe\~tQiQd,Te!Gonnau Hufen

T~lsennau PI~tJ TQrth Gyrcrina flOali

64 Stryd Fawr, Llanbgrig
Fifon! 870491
GAFFI 'BWYTY f::RYF1I'
TEC3ANAU, CARDIAU
MELYSION

GWYNETH ROBERTS

PLAS PENGWAITH. Fe fuom yn
Iwcus iawn yn yr wythnos yn dilyn
em Ffair Nadollg - cawsom fynd
allan gyda'r bws mini.
Rhagtyr 10 cawsom fynd allan j
Pringles yn Sir Fon am ginio
Nadolig a siopa yn yr awyrgylch
Nadol igaidd.
Rhagfyr 12 cafodd pawb fynd i
Westy'r Dolbadarn Llanberis am
ginio Nadolig.
Rhagfyr 13 fe aethom i
Borthmadog a Chncieth a chael
'tish a chips' ar y ffrynt yn
Nghricleth.
Rhagfyr 14 aeth rhai o'r
preswylwyr i Holland Arms am
glnlo a siopa yn y fan honno.

Diolch yn fawr I bawb yng
Ngwesty Dolbadarn am y
gwasanaeth a'r bwyd bendigedig
a gatwyd ar achlysur ain Cinio
Nadolig.

Diolch yn fawr hefyd i bawb a
gyfrannodd y rhodoron i'r Raffl
Nadolig etc elenl.

Mercher, 19 Rhagfyr cafwyd
Bwffe Nadolig i bawb oedd yn y
Bingo yn yr Uned. Hoffem ddiolch
i bawb tu'n galw i mewn bob
prynhawn dydd Mercher i gefnogi
ein Bingo yn y Cartref a diolch i'r
trefnwyr am roi o'u hamser
Rydym yn gobeithio ailgychwyn y
Bingo yrnhellach ymlaen. y
dyddlad i'w drefnu.

Rydym yn oyrnuno pen-blwydd
naous i Mrs V. Jones sy'n dathlu y
rnls yma.

Dymunwn wellhad buan i Mrs
C Jones 0 l.anberle ~ydd ym
Mrynsaont ar hyn 0 bryd.

Wsdi dod i aros atom am
gyfnod mae Mrs M_1. Griffiths,
g~thal a Mrs E.R, Thomas,
uanoens. Dymunwn roi croeso
cynnos iddynt atom.

Bydd Ffalr Ddiliad yn y Cartref
dydd Mawrth, ~~ lonawr. Croeso i
bQvvbyn y Gartref weld a pnrynu
dltladau n~wydd.
YBGOL OOLBADARN
GWASANAETH NADOLIG. eur
Gwasanaeth Nadoli9 yn
ddlweddglo anrnvcsoous I dymor
prysur arall. Casglwyd £170,00 yn
V oWa~gnQp.tntU9.0 Qt VI' I'\Al'lood_
eON$ORTIWM BUBNE5
LLAN8F~IS_ DMth MI'~ Pat
JQn~~ t'r Y5go1 ddydd lau. 17

Camera yn ngotal John Pritchard, Cilfynydd, llanberis. Ffon: 872390

•

LLANBERIS
Gwyneth ac Elfion Roberts, Becws Eryri. Ffon: 870491

~



TICEDI LOTERI AR WERTH YMA!

P@trol• Ois@1 • Nwy C~lor • ~Io
Cylchgronau • Papurau Newydd

Cardiau Penblwydd • Wyau
Nwyddau Groser • Melysion

DI!INIOLI!N
I=fon~(0129&) 971 li21

At' agot' 7 a.m. - 9 p.m. bob diwrnod

GORSAF BETROL
(C~ BE

AnfonwycJ y lIun ym« rt Ec;o gar? Editt1 Thomas, Rh/~Y(]n, Nid yW'n
gwytJtJdpwy yW', bt)b/ ~ydd vnaso, Dndmill) "Ddyn sr ~ig~fnY" dw~ud
taao gael el dynu yn 73Z7 YI?Cae Rhedyn. Clwt Y ton: oes tnywun a
ddarllenwyr yr Eco yn eu hadnabod? Cysylltwen a'r golygydd os aI/wen
ne/pu,

Dirgelwch y Ilun
1

L/ongyfarchiadau i Debbie a Bryn ar eu dyweddiad ar 24 Rhagfyr
2001. Pob Iwe a lIawer 0 gar/ad gan Mam a Maria.

DYMUNA Alan Parry, 19 Pentre ceisiadau am ganeuon i bobl y fro
Helen, Deiniolen ddiolch i'w deulu sydd yn glaf yn yr ysbyty.
a'l ffrindiau am eu cymorth dros y DYMUNA Ernest Jones a'r teulu
deunaw mis diwethaf pan na tu'n ddatgan drolch I bawb am bob
mwynhau ei rechyd arterol. Un o'r arwydd 0 gydymdeimlad, am yr
pethau fu 0 help mawr iodo fu cael ymwelladau y galwadau ffon a'r
eyfle i gyfrannu at waith Radio lIu cardiau a dderbyniwyd ganddo
Ysbyty Gwynedd. wedi coli. chwaer annwyl,

Erbyn hyn mae wedl eael Margaret Elizabeth Hughes,
swydd hefo'r Radio ac yn derbyn Talysarn

W. 0, Williams, 6 Rhydfadog, Ffon: (01286) 871259

DEINIOLEN

-
ITrOll: (0Iz86) 870674

GWASANAETH PENIGAMP AM BRIS RHESYMOL

C(;I=NOGWCH
EIN

HyeBYC5EBWYA

Mawrth.
THEATR SARA CAWS. Mae'r
Pwyllgor Codi Arian i'r Ganolfan
wedi trefnu IIwyfannu sioe glybiau
Theatr Bara Caws yng nghlwb
Glangwna ar nos Sadwrn, 16
Chwefror am 7.30. Ticedi ar gael
oddi wrth Marian a Deiniol
Hughes, T9 Mawr.
MARWOLAETH. Su farw Nancy
Roberts, (Pierce gynt) 0 6 Bryn y
Got, Caeathro yn Ysbyty
Gwynedd ar 28 Rhagfyr 2001 yn
86 mlwydd oed. Ymdrechodd yn
ddewr i'r drwedd. Gadawodd
bump 0 blant, Beti, Megan,
Henna, Morludd a Merlyn. Roedd
yn nain a hen-nain annwyl i'w,. .wynon a I wyresau, el gor-wynon
a'r gor-wyresau.
Yn enedigol o'r Waunfawr, ond
wedi ymgartrefu yng Nghaeathro
ers dros 60 0 flynyddoedd lie bu,
pan yn ifanc, yn weithgar lawn yn
y Capel a'r gwahanol
gymdeithasau. Aoedd darllen ac
ysgrifennu yn un o'i diddordebau
hyd nes i'w golwg a'i hiechyd
ddirywio, a bu'n gaeth i'w chartref
ers dipyn 0 flynyddoedd.
eur angladd ddydd tau. 3 lonawr
yng Nghapel Gorffwys, Ffordd y
De, Caernarfon ae yna ym
mynwent Caeathro dan otal y
Parch Dafydd Hughes.
Y cludwyr oedd Selriol Owen, Cyril
Roberts, Richard Elwyn Roberts a
Kevin Jones, Daeth niter 0 deulu a
chyfeillion ynghyd a derbyniwyd
ymddiheurtadau gan Lena
(Canada), Hetina a Michael Parry
(mercn a mao yng nghyfrailh) ec
Alice Pierce (chwaer voc
nghyfraith),
Gyda lIawer 0 ddiolch derbyniwyd
blodau gan y teulu a ffrindiau,
cardlau a galwadau non Drotcn I
r:eddygon Waunfawr a staff Ward
Tsurd lie rhoddwyd rhodd anannol
am au 90lal tynor ohoni om ,
wvtnnos oioicn am y nwvo
arddorchog a baratowyd ym
Mryngwna DIolch hQfyd rr Parch
oaivoc Hughes a'r trefnwyr
~n91~dd~'.I1Gvvllym JQno~ "Ii re\b,
CaQrnarfon am QU gwasana~th
trylvvyr.
PWVLLGOI=lCOOl A~IAN gy~~
cvrerroo or pvvyllgor sy'n eve
Iy"''''u ~odi A~ial'\ tUAS at sostau
cymunedol y GanOlfan a CI1apei
newydd yn Nhafarn Srynswna am
7.30 yr hwyr nos lau. 7 Chw81ror
¢r"'~9 I ~i\VY~,
PWVLLGOI=lV CAt; C~WA~At;.
Gynh~llf Gyfortod ml~OIyn Nhafarn
9"Y"'SWl"td dM 9 00 yr "'wyr I"IO~
lun, 15 Ghwefror.

TYNNU'R S~R. Enillydd y dewis
ar gyfer rhif y seren Iwcus oedd
lona Ceiriog, 4 Erw Wen - rhit
104. Diolch i bawb yn y fro am au
cefnogaeth. Aeth yr elw at
Ganolfan Caeathro.
GWASANAETH CAROlAU.
Daeth dros 100 0 bobl ynghyd at y
Goeden Dolig eleni ar gyfer
gwasanaeth 0 garolau gyda
Seindorl Arian Llanrug a phlant
Ysgol Sui Caeathro. Diolch r
Gyngor Gwynedd am eu
cefnogaeth ariannol ac i'r sawl fu'n
rhoi'n hael i Shelter Cymru -
£75.00.
TYNFA MISOl. Yr enillwyr am tis
Rhagfyr 2001 oedd £40: (98) lona
Ceinog, 4 Erw Wen; £25: (21)
Arwel Evans, 8 Tai Glangwna;
£15: (8) Francis Wyn WillIams,
Bodwyn; £5: (19) Glan Jones,
Glangwna.
Enillwyr mls lonawr oedd £40: (7)
Margaret Hensworth, Barn
Cottage; £25: (35) Glenda
Hughes, Llyngele, £15: (15) Idris
Owen, Mur Matthew; £5: (13) D. &
V. Hughes, Pennant.
TYNFA DOlIG. Bu'r canlynol yn
IIwyddlannus yn y Tynfa Nadolig
eleni gyda £10 0 wobr yr un: (32)
Mrs D. Moore, Bwthyn Eryl; (16)
Alan Griffith, 6 Tai Glangwna; (9)
Chris Smith, Bryn Bela; (6) Viv
Morgan, Tyddyn Uchaf; (82) Shon
Jones, cee Fhyillp; (2) =eter
Evison, Cae Hopovn. (25)
Alwenna Roberts, 4 Caeathro
Bach; (63) Einir Wyn, 3 Erw Wen;
(74) Mark Bee, 5 Tai Glangwna:
(3B) J. & A. Frltchard. Glan Gors
Newydd.
SYMUD PlWYFI. Mae Eric a
Beryl Roberts. gynt 0 11 Erw Wen.
yn symud - i dde Cymru. Ar 61
cvtnoo tel Flcer Dyffryn Nantlle.
mae'r Parchedig Eric Roberts
wadi dcrbvn bvwohasth plwyfl
Llandysul, ~ontsian, Trosroos,
Ban.gor Teifi. Hsnuan.
LIe\nfe\lrQrllvvyn Q L.IQngynllQ yn
Nyffryn TGlti Dymunwn bob
nsnonn rocvnt vn ou carrrcr
nvYY)'dd,
DIOLC~IADAU. Dymuna
pen:Jiynwyr y Iro ornoicn I hap-
6~WAt'A~wy~ Tyl"lfo M,sol y Cae
onweree am eu cvirenteoeu
cyson, ac i aelodau Pwyllsor y
C~~ CtlWttrtl8 arn orsmu esmvn a
rhodd Nadolis iddynt.
YSBYTY DvnlllrlWn wQllhad IIwvr I
Mill M~ry QYYurll 10 !;;)ryny QuI af
~II~~I~~6~byt'\~~I"\SIII"\I"\~wydd yt'l
I~DYIYGwynedll
PJI;WVDOIOP-JCAPbL Cynhal;ryr
Y5001 Bul bob dVdd Bul am 11.00
yn Vslafoll Qwrdd y Garcj.
CvhoQddlr OWd~dn9g1h£lUQr£llll yn
unQI Q dill gullfQU pruguthyyyr, Fo
b9J'r tywydd yn tf!lfrlol m!lQ'r
aUOliadyaa yn cJli)gvvyl gOrffon y
gW!llthmod~rnolddjoddlw~ddml~

-wIL G_ (.to II ~:U_-I-S
)"\()(l GwilYlll. Cwol·y ..glu

CAEATHRO
Clive James, Hatan, Bryn Gwna.

Ff6n: (01286) 679501 (gwaith). 6n438 (cartref) .....



TIPYN 0 STAD
Cyfrcs ddrama ncwydd yn
eyehwyn ym mts Mawrth

TnANSlAMJAI}O

Celwydd, Gyfrinachau, Caru ar y slei,
Mae pawb wrthi yn Tipyn 0 Stad.

www.s4c.co.uk

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

Bwthyn Gadlys
LLANBERIS

FFon: 870444

• •
A'I FEIBION

traffig yn ardal Tai Faenol, a
chyfyngiadau ar y palrnentydd
yo y Stryd Fawr oherwydd
byrddau hysbysebu.

Bydd eyfarfod nesaf y Cyngor
yn cael ei gynnal yn Angorfa,
Llanberis ar nos Iau, 21
Chwefror am 7.00 o'r gloch.

DYMUNA Sandra (Pleming) a
Geoff Jones ddiolch 0 galon i'w
teuluoedd, ffrindiau a chymdogion
am yr holl gardiau ac anrhegion a
dderbynlwyd ar achlysur eu
priodas yrn mis Tachwedd 2001.

NANT PERIS
Llinos Jones, 6 Nant Ffynnon

Ffcn: (01286) 871820

Yn dilyn llwyddiant y goleuo
Nadolig yn v pentref,
penderfynwyd cyfrannu £500
ychwanegol i Gonsortiwm
Busnes Llanberis i gynorthwyo
gyda'r gost 0 ail-sefydlu'r ferncr,

Penderfynwyd ar y Briseb ar
gyfer y flwyddyn ariannol nesaf,
scf 2002-2003, Gofynnir i
Gyngor Gwynedd am swrn 0
£11,500.

Trafodwyd materion yo
yrnwneud a thcnantiaethau
gwahanol gymdeithasau ac ali, a
phenderfynv ...yd gofyn iddynt
beth oedd eu polisiau ynglyn a
blaenoriaethu pobl ifanc lleol,

Penderfynwyd cysylltu a
Chyngor Gwynedd ynglyn ag
effeithiolrwydd ponciau arafu

phroblemau bcicio mynydd ar
Lwybr yr Wyddfa yn groes i'r
cytundebau gwirfoddol.

Ystyriwyd tri chais
cynllunio, ae nid oedd unrhyw
wrthwyncbiad gan Y Cyngor i
estyniad a mynediad anabl yn Y
Caban, Stryd Fawr, iestyniad yn
43/45 Stryd Fawr ac iestyniad a
garei yn Marteg, Llanberis.

Derbyniwyd adorddiad gao y
Cadeirydd ar Gyfarfod
Cyhoeddus a gynhaliwyd yng
Ngwesty Fictoria y noswaith
eynt i amlinellu'r bwriadau
ynglyn a gwesty newydd 3r
gopa'r Wyddfa.

Periderfynwyd cysylltu a
Chyngor Gwynedd ynglyn a
chyflwr dau lwybr cyboeddus:
Llwybr rhif 34 ger Pont y
Meibion, Nant Peris ble mae
erydu gan afon Gafr wedi creu
difrod, a Llwybr rhif 48 o'r lanfa
ger Llyn Padarn ar draws Y
Ddol sy'n dioddef 0 achos
11ifogydd.

Mae'r mwyafrif o'r meinciau
cyhoedd us yn ~7pen tref wedi eu
hatgyweirio dros y misoedd
diwethaf gan weiihwyr 0 Fenter
Fachwen. Penderfynwyd gofyn
i'r Fenter ymgymeryd :i'r
gwaith 0 gynnal y meinciau yn y
fynwent ac wrth Ty'n Llan,
Nant Peris .

•

Cyfarfu'r Cyngor ar 17 Ionawr
yn Angorfa, Llanberis gyda'r
Cynghorydd Dei Tomos yn y
gadair.

Derbyniwyd llythyr gan
Gyngor Gwynedd yn nodi fod y
gwaith 0 geisio datrys problem
dwr wyneb yn Field Terrace i'w
wneud yn y dyfodol agos. Yn y
cyswllt hwn, penderfynwyd
cysylltu a'r Awdurdod Priffyrdd
yn nodi problemau dwr wyneb
yn ardal Ynys Wen; ger Plas
Coch ar y Stryd Fawr ac yn agos
i fynedfa Maes Padarn yn dilyn
ail-wynebu'r ffordd trwy'r
pentref.

Gofynnwyd i'r Clerc gysyllrn
a Chyngor Gwynedd unwaith
yn rhagor ynglyn a gosod
arwyddion i ddynodi'n eglur
ble'n union mae stadau Dol
Elidir, Maes Padarn a Dol
Eilian.

Mae'r cae chwarae ger
Frondeg wedi ei glirio 0 dyfiant
a sbwriel ar gost y Cyngor, Mae
mewn cyflwr ardderchog
bellach i blant y gymdogaerh
fedru ei ddefnyddio. Gofynnir
ar i aelodau o'r cyhoedd beidio
a'i ddefnyddio iwaredu sbwriel
dome tig.

Ni dderbyniwyd yrnateb gan
Gyngor Gwynedd na'r Pare
Cenedlaethol ~J1g1YTI a

Cyngor Cymuned Llanberis
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eyrhaeddweh M6W" ~tAii- mQwn c@rbvd RO((J flOYGfi
gr gyfer prlodo:;ilU, p5n-blwydd, ~c

@chlysuron arbennig ~raill

CWM
~~CwmyGlo
Ffon/Ffacs: (OU86) 870882

Cwasanacth Fframio
Lluniau 0 bob math
at gael ar y safle
Prlviau Rhesymol

Arddengosfa 0 luniau
gwreiddiol gall
A l'tlsti~id I_leo I

Richard S, Humphrevs

I
ORIEL'

Dylon Griffith
TREFNWR ANGLADDAU ANNIBVNNOL a LLEOL

TROS-Y-WAEN, PENISARWAUN
Yn gw@sanaQthu'r holl ardat. yn cvnnwvs:
P~NISARWAUN, DEINIOLEN, LLANAUG A LLANBI;RIS
Cwacanaoth rstmladwv.
urddasol a phsrsonol.
24 awr y dydd
FfoniwGh:Dylan {Llys}ar871833

gy",Ud61! 077781273

SlOP AROSFA, WAUNFAWR (01286) 650 723

BEICIAU NEWYDD
AC AIL LAW

• TRWSIO • CYNNAL
• PARTIAU

BEICS WIL

Ffordd Capel Coch, Llanberis;
Mrs Myfanwy Thomas, Bron
Wyddfa, Nant Peris; Y
Cynghorydd Trefor Edwards,
Llanberis; Teulu'r ddiweddar
Olwen Morris, S6 Maes Padarn
Llanberis; Wilberr Davies, 7
Rock Terrace, Llanberis; £5
Selyf Hughes, Llanberis: £5
Sandra a Geoff Jones,
Llanberis; Vernon a Beverley
Pi tts, Llanberis; Llinos
Angharad a Gareth Pennanr
Owen, Beddgelert; Alice Jones,
Bethel; Mr a Mrs Jones, Hafan,

I Porth y Gogledd, Deiniolen.
£3: Mrs Bet Jones, Lyndale,

I Llanrug.
£2: Teulu Carlinig, Llanberis;

I Debbie a Bryn, Rhydfadog,
Deiniolen; Mr a Mrs S. Owen,
Goledd, Llanrug.

Cefnogwch
•eln

Hysbysebwyr----

£15: Mrs Jeni Williams,
Pennanr, Nant Peris.
£10: Er cof am Miss Ann Jones,
Rhes Minafon, Llanberis;
Seiriol a Beti Owen, Crud yr
Awel, Bethel; Mrs Madge
Davies, Tyddyn Eilian,
Llanberis; Er cof am Mrs Annie
Williams, Meillionydd,
Penisarwaun.
£8: Gomer Davies, Tregarth.
£5: Mr Cledwyn Parry, Glyder,

RHODDION

11 Rhesrr 0 eitcmau neu blan
o'r hyn sydd iddod (5)

17 Ar flaen y (31 i lawr) (5)
19 Coed mawr bythwyrdd (4)
20 Cig rnoch wedi ei halltu (5)
21 Rhan o'r (3 ar draws)
22 Offeryn cerd d ar y (17 i

lawr)? (4)
23 Y gal1u ialw yn 61 i'r meddwl

(3)
24 I..lawryf (9)
28 Glaw trwrn }'D yr haf> (2,4)
30 Poenau (6)
31 Rhwng y (17 i lawr a'r 1 ar

draws) (6)
32 Un sy'n gwneud ei waUt? (6)
33 AflendiLl (6)
35 Ym meddiant )' ferch (5)
37 Peth prydferth 0 un ardd (5)
38 Trawsffurfio A11e:,t vn fcrch•

arall (5)
Derbyniais bump ar hugain 0

atebron 1 groeS!llr rms Rh~~gfyr
gan jean Huzhes-Iones,
Catherine A, JoneSj £.£. Jones;
DilY1l A. Pritchard; Nan Owen;
Gwen D~Yicsj N. YuSk~s; Mgir
Evans; Rhiartrton Pritchard.
Iones: Doroorhy B. Jones; Vera
Griffiths; ,\1vona Jones; Ellen
Pr~tchsrd7 Marunret W~rn
R()ber£s~ Ceinwen Wiliarni5;
Moreen Lennon; G. Gill, Pal
Ow<:nj M.P. ]O"M~ Csridwen
\~lJ11~M~!NunR[J!lVi~~ ()I\~Cl1
Jones; Jennic Willii:llnB (1C
r.lunctJ Jones. Y mae un arall
ll~fy& ~)'dd }"n ddi-ert\v.

ymRQi~ P:J.l OWeD. Bryn
11cbog, 13 WVQdenJ}
Cucrfyrddin 9A3J 4UC ddnsrh
allan o'r net. ,(5 a
Honzvtarcnlauau j chi,
Diol~h i b06 un ohonoch

wnacth ychwgnellu notl\'ll i
dctvrnuno bl)Y) lldyn n.wydd
dd" iml ac l'r teulu. DytnW19f t
chWlth!lU 011yr un m()dd.

1\1 01 (i)ybllli}'" 'irgesa~r y mi-;
hwn oyrrwch ~j~l1 ar2hion i
gy!'r!ledll DdfydQ ISYlli}l>,
BychllnhJ r~nl:>arwau.n LL5S
;lilt: erh~Tfi Chwefror IX.

Rhannau o'r 1 ar draws ydi
atebion y cliwiau sydd a
chyfeiriad at gliwiau eraill
ynddynt.
Ar Draws:
3 Pinacl y (1 ar draws)? (3)
4 Rhwng y (25 ar draws a'r 1 ar
draws) (8)

12 Defnydd hydwyth cryf a geir
o nodd coeden (5)

13 Dogn 0 eJw ansefydlog (5)
140 Iiw gwananot i 8 i Iawr,

ond yn cydfodoli yn
gerddorol (5)

IS Mcrch yn ymuno a dysgwr?
Mae1n =e= (9)

16 Ceffylau ifsnc (7)
18 Y doeth yn dychwelyd yn

rhydd (3)
21 Diod Ieddwol (4)
22 E,vin aderyn neu anifail (7)
25 Ar nacn y (5 ar draws)
26 Un sy'n vrnbilio (7)
27 Rhwng y (1 a 3 ar draws) (4)
29 Y ferch yn ~ gOl'nl!l) (~)
34 Gochelwyr <7)
lb Coed :'lfrunu (Y)
39 Cvnulliad 1 drafod a gwneud

lj),fril,lli"\l ($)
40 Vn rhan o'r (25 ar draws a 17
i l!lwr) ())

41 Frurf ar rcdiud berf i fyncfP
brwahanol adegau! (5)

41 Chtunlu nurn U nn i zucl
cvnawuccr (B)

-+3Y gair a ddl,;fl1ydd~r am
lJ1Wun w'rth son amdruiO! (~)

44 Reh fod vn g!llea (4)

I Lirwr:
1 Vm6~i\dinl1nu(0)
1 Yr }'lll\'Vcl)'dd brUlleQ•h $Y'o
hQwl1Q'r ax-Jd (5)

4. Peth !\ ~ddoltr~ond nid yn
I!yn Lll17(5) ,

6 I~l\h y kreml.n (&)
7 T.~~~itun9 Rynhelir rh\vng y
rhai cyffrcdinol (?)

g Dcfnydd n w~li.. nf y nigno
(j)

~ Byrhu (0)
10V bwn ~9dtt mor Ilgr ffit!wn

cell! (6)

CROESAIR CHWEFROR



yn amI i ni labelu rhai
mabolgampwyr }'Il gynnar yn
cu gyrfa. Y mae'n hardaloedd
yn Ilawn 0 chwaraewyr 'great' ac
(ex trialists' sy'n dal i gicio pel
yn y cynghreiriau lleol.

Un sy'n cychwyn ar ei
ddatblygiad fel chwaraewr
tenis y\v Hefin Roberts) 18 oed
o Grigyll, Llanrug. Bu Hefin
yn llwyddiannus )'D ei
arholiadau Iefel 'A' yn Ysgol
Brynrefail y llynedd, ac y mae
yn awr yn cymryd 'blwyddyn
allan'. Ym mis Melli, bydd yn
dechrau ar dair blynedd 0 gwrs
Gradd Rheolaeth yn UWIC,
Caerdydd.

Bu Hefin yn taro'r bel denis
ers pan oedd yn 6 oed, trwy ei
gyflwyno i'r gem 'short tennis',
o dan hyfforddiant Cas Fish,
datblygodd i fod yn aelod 0
garfan Tenis Iau Arfon. Cafwyd
hwb sylweddol i'r gamp pan
agorwyd y Ganolfan Tenis yng
Nghaernarfon. Gyda gwell
cyfleusierau ymarfer a
hyfforddi datblygodd gem
Hefin a bu'n aelod 0 dimau

I
bechgyn a dynion gogledd
Cymru.

Pan ddacth Werner Ven ra 0
Dde Affrig i hyfforddi yn y
ganolfan, gwelodd addewid ym
mherfforrniadau ac agwedd
Hefin. Yr oedd gan Werner
gysylltiadau a Chanolfan
Hyfforddi John Newcombe yn
San Antonio, Texas. Dyrna un 0
ganol Iannau d!ltblygiad gorau'r
gem. Y nllle cyt'nod yma yn
rhoi rhagflas i'r ieuenctid o'r
g\\'ahanol agweddau y h)rddan t
eu hangen os am wneud eu
marc yn )' gamp.

Bedair blynedd yn 61, d\v~'
seren y c""rr~ ocdd LleYlon
He\vitt - heddi,v yn rhif un y
b}rd - a Jelena Dokic, un 0 brif
ch \.varae\vyr y byd i ferched.
Rhodd\vyd en\\{ Hefin ymlaen
fcl Ylugeisydd am Ie eleni ar
~fer cwrs chwe tWS 0 hyd. G~n
mal dim ond tri a dderb~rnir 0

I Bryutljn~gall "Yeti ddycbfll~rgu
plc~-Wl·H~fin 0 gl)lv(;u ci fod
wedi ei ddcrhyn.

Nid yn unig hydd Hefin yn
ey~tadlu fel !Jeloa 0 dim
AcademJ y ganoltan, bydd
hef)rd yfl of)rnno] lddo
hyfforddi plant ac ocdolion.
Gyda 28 CWfr yn y g9nolf9n,

I bydd [ip)'n 0 brysu rdeb. Ef
mwyn ei baralol ar gyfer yr
ggwedd yma o~i C'Yfnod~roedd
yn Ofj.IlllOI iddo fynychu c\vr~
~hw~ Ini5 cr lTIW)'11 dcrb}'ll

I ·Iy~tysarif II),[[orddwp-
Cymdeilh~~ Teni~.

Yn SiCf, bydd ymweli9d
Heflll ~ $"11Ant.Ollio )'n ehangu
~arw~lil\rt ar S:l\vl IcEd.
DymunwIl yu ddl:l iddU 9
oobt.!1\11i9 y bydQ ei ymroddiad
~'ny hlytlyddoedd cynnar yn
\verth ~rr abenh, ~c yn d\vyn
[frw~rth.

(01286) 872777
anneHe@porls.co.uk

STRYD FAWR
LLANBERIS

L
• vW$fi9nilvth GffGithlgn 0 chyfeillgor - Owosanaeth dwvialth&a
• Cwyllau wed, au tellwro l otob on5heni9n yr wniHvlyn,

lculuoedd 'leu grwpiou
• 're'nladau hedlan yn unlg
• 'enwyth"&~tlu yt\ tk~tt ...au Llunda:n
- T JlG,yn 'Yfl"wn, h.y bW3·mrnl 0 ddrws y t~,trefnindnu hfttl'lIt\1

aWMf'y Meuaparlrnenl, 1109: car, ac yswriant

• arbcnlgcdd m@wntf@fnu telthl8U "8m&, I fl61'6lJ ae j ysgollon
• ftarvo#n:on onunud olaf

...Tglthi8U "8M&1' OVlllf thanforion 0 a"rnru

Am fOl'\ylion pellach, ffoniw,h Annette neu Bethan

t rave 1

"y g~m.
RYl'y'n hoff iii)Vn 0 "y)rllu

r)rghi'r cyngllrair - y Super
Leaglle. Credaf fod y gamp yma
wedi elwa o'r defnydd a wneir 0
dechno]eg y camera. Yn )rr un
modd, criced. Mae stopio'r gem
am gyfnod b)'T er Inwyn carl y
penderfyniad cywir \vedi
gtvella'r gemau yn ddi-os.
Cyfaddefaf ei bod yn anodd
blOpio gem bcl-drocd :u rai
~dCgilU. Scrllh h)711 ny; mac'n
bosih disgwyl i'r bel fynd yn
.[~rw' ac Yll:l Lyfeirlo £}[ Y
'tryuydd u)'farn,vr' am
ddyfarnlad lCo' O~ y'v~r
dech nol2g !it g~~l )'Ua
dcfnyddicr hi i'f cirhaL

weld ar y caeau 'mawr'. biae
gwrth-ddadl wrth gwrs. .\iae
rhai yn taeeru fod y chwaraewyr
syn cymryd rhan yn rheolaidd I

ar gem dcledol dan anfantais o'u
cymharu a'r mwyafrif fydd byih
yn yrnddangos ar y teledu, Yr
un f\v'r rheolau i bawb yw'r
ddadl.

Mae'r uwch gynghrair erbyn
hyn wedi sefydl u y Panel Fideo,
sy'n gallu yrnchwilio i aches a
'fcthwyd' gan y swyddogion. Yo
fy marn i leg yw hyn gan fod }1
fath agwcddau yn dwyn anfri ar

Erbyn heddiw mae teledu
Iloeren wedi cvrraedd nifer-helaeth o'n cartrefi. 0 weld
cytle i elwa o'r llu gemau ar
deledu lloeren, mae nifer 0
dafarnau a chlybiau wedi prynu
y 'sgrin fawr'. Yn sicr, mae wedi
c)rf1\vyno clfcnnau ncwydd 0
ddadansoddi. Gwelir y gem 0
sawl ongl, ac )'11 sicr mac wedi
cyrryd dur pwysau ar
ddyfarnwyr.

Y mae hefyd wedi amlygu
rhai agweddau aflednais o'r
gem. Ni allaf ddeall pam y mae
cyfnr\vyddwr ym mynnu dang-os
lIW1 (') eh ...vnraewr yn ~Qll.i ,i
limpyn gyda d)~farnwr, pan ei
bod )'ll aml\vg fod canran uebel
o'r geiriau yn rhegfeydd.

Mae dau dti({rblygiad arall
11Cfyu. Y cynta[ yw'r lynnu
crysau sy'n mynd yml"cn i
geisio aIDddiff~rn cic cornel neu
gic rydd. IIyd )rn hyn, ill \\1elais
unrhyw ddyfal·n,vr di!;Oll dcwr i
,·odd~t.:ic l)osb ~m y dro~ct1u. Yr
un mwyaf brwnl ar hyn 0 bryd
yw'r defnydd o'r penelin.

Yn ddi-Of)l Y 111(1['r lri nCllUS ~
nodais uchod i'w oweld fwyfwy
~r l~fel 11201 !lC i(}U~l\Ct1d. Yn
DlI[Urioi. IDae'r llu 9m
ddynwared yr llyn ID'lCnt yn ci

Pa ddefnydd o'r Camera!

Un 0 raglenni mwyaf yn rhoi rhyw dine 0 euogrwydd
poblogaidd y Ilwyddyn ar y i lawer wrth sylweddoli pan
teledu yw Noson Gwobrwyo y rydym yn trafod chwaraeon yn
Campau a drefnir gan y BBC. gyffredinol, cyn lleied 0
Yn sicr, mae'n rhoi syniad 0 ddeimensiwn Cymreig sydd i'n
genedl i ni ac yn arnlygu'r trafodaethau yn arnl. Y mae
symudiad pendant sy'n bodoli, canlyniadau a pherfformiadau
yn Ileal a chenedlaethol, oddi tu hwnt i'n ffiniau llawer mwy
wrth unbeniaeth pel-droed a pwysig yn aml.
rygbi. Y mae hefyd, mae'n siwr, 0 gofio pwysigrwydd y rhaglen

l
hon, a'i helfennau cenhadol, oni
fuasai'n cryfhau'r rhaglen pe
byddai'n ddwyieithog. Rwy'n

Fe gyfeirir yn y rhifyn yma at yr I sicr fod darlledwr profiadol fel
angen i lenwi bwlch y ddau Ian Gwyn Hughes yn fwy na
olygydd a fu'n ymlafnio am thebol i gynnal rhaglen o'r fath
ddeng mlynedd bcllach. Nid oes yn ddwyieithog naturiol.
bwriad gan y Golygydd r
Chwaraeon i 'chwythu'r bib I
olaf' ond, rhaid gofyn am I
gefnogaeth yma hefyd.
Dros y deuddeng mlynedd
diwethaf, rwyf wedi ceisio I
adlewyrchu'r newidiadau mawr
a fu ym myd y carnpau yn y fro.
Llwyddodd llawer yn y campau
'lleiafrifol' i ddod i'r brig ac nid
yw pel-d.roed yn 'frenin' yn y fro
fel ag y bu. Mac'n rnynd yn
anoddach 0 tis i fis i beidio son I
am yr un bobl, ncu dimau.
Ceisiaf gadw ffresni drwy fynegi
barn bersonol ar f91 0 agweddau
cyfoes chwaraeon. I
o gofio cyfraniad saw1

llnigolyn yn y pentrefi r\vy'n I
~iwr [OLI IIll l\ ~tO"l!lUym.~yn ).
fro. Peidiwch a phoeni am
ddiffyg gallu i )Tsgrifennu
erthygl, gade\.vch i mi WYBOD
anl Y i)lori. rc g)';)yll[af a Cb\Vl ae I
yna fe rof iy cig ar yr C::'gryIl.

(-:6fiw¢h fad e~n papur bro yn
gofnod 0 hanes br(l 0 fis ifi ae y
bydd pobl yn corych ar 61·
t"ify1'\n~u ymhen blyn)'ddocdd i
ddod. lrist yv.r mt.:Jdwl y
hU!l~emwedl m~tl1t1a chroniclo
cychwyn rhyw yrfa ddisglair,
ncu xnt.:~h~ \i\1... '_YfllI'cd illll
IDTfr~nigdgwertht"a"vr lln.i8oJyn.

[:CO·1 WylldfJ yw un o'r
y"Lydi);, bfl!JUrnU bro sy'n
cynnwys tadalen la\vn Q

Cfl hVJ!lJU Chw!1r!l~on ~rbvn hy".
Tl jilL rncoo\vl - P\vy hynn:;t11
yw'r (jolygydJ Chwaraeon - os
na chawn dudalen ~hw~raeon
yn v dyfodol, neu dud91en yn
~9niwlQ Georiuu ~cmflU yn unig.
Ryddwch yn fje·fn ~m~Jcr mwyn
:;td1@wyrchu gwir dal~l1t y fro
hone

Texas - iddysgu crefft

•

I
I Creulon iawn fu ymateb y wasg
Brydeinig i fethiant Tim
Henman i gipio coron
Cystadleuaeth Agored
Awstralia. Bu'r wasg yn
ymfalchro yn ei lwyddiannau
cynnar, a'i fuddugoliaeth dros
Greg Rudeski. Yna'r siorn, a'r
cwestiynu hallt o'i dechneg, ei
ymroddiad a'i allu 'rneddyliol' i
wynebu y gemau 'mawr'. Mae'r
driniaeth yma yn annheg, 0
gofio'r ymdrech aruthrol mae
cystadleuwyr yn )7 campau
unigol yn eu cyflawni i
gyrraedd y safon. Y mae'r oriau
o ymarfer, y teithio dibendraw,
ac aberthu saw! agwedd
gymdeirhasol yn y
blynyddoedd cynnar, yn dipyn
o garnbl, heb ddim sicrwydd 0
gyrracdd y brig. Annheg ~rwhi

-------:1
Dywc!dt!\d 1" Wrthnos
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