Antur Waunfawr
Mae Antur Waunfawr, sydd
wrthi'n sefydlu amgueddfa 0
hanes yr ardal newydd dderbyn
eu rnilfed eitem ar ei chyfer yr
wyrhnos
hon.
Derbyniodd
t\mgueddfa t\rdal Waunfawr
gopi Rybudd Tcrfynol i dalu'r
Degwrn
1891 a anfonwyd a[
daid Gwynn Davies, sylfaenydd
a chadeirydd yr Antur, Roedd
Mr R.O. Jones, ymysg nifer fawr
o Gymry
ar y pryd, yn
gwrthwynebu
talu'r dreth i'r

°
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PRIS 40c

°

•

o

1

Eglwys
a derbyniodd
yr
Amgueddfa eisoes bapurau a
llythyrau
0 gefnogaeth
i'w
frwydr.
Roedd R.O. Jones yn \vr
dylan wadol ym myd addysg,
crefydd a gwleidyddiaeih Ileal
yn ei ddydd, a bu ar flaen y gad
ym mrwydr y 1860au i sefydlu
ysgol gynradd annibynnol
i
bentref Waunfawr.
Bwriad
Antur
Waunfa\vr
drwy
sefydlu
Amgueddfa'r
Ardal yw cofnodi hanes a
chefndir
y
pen tref,
a
chyfranwyd y mil eitemau, sy'n
amrywio 0 luniau a llyfrau i hen
gelfi a chreiriau,
i gyd gan
drigolion yr ardal, Maent hefyd
yn parhau i apelio am ragor 0
gyfraniadau. Am fwy 0 fanylion
ffoniwch (01286) 650721.

Rhedeg
ym Marathon
Llundain

•

Model o'r datblygiad neuiydd all ddod i ardal yr Eco.
mae'r eco-system
cwmni sy'n noddi'r cynllun,
Daeth
newyddion
dros y Awstralia
dyddiau diwethaf y gweJir yma, sy'n creu eira ar gyfer sgio, Ski-Trac (Australia).
Wrth drafod y cynllun yn yr
sglefrio a sledio yn ennyn
buddsoddiad posib 0 oddeutu
£150

miliwn

ar

hen

chwarel yn Llanberis.
Mae
cwmni

Eryri/Snowdonis
wedi

safle

Adwy

Gateway Cyf

cytlwyno cats gerbron

Cyngor Gwynedd am ganiatad

cynllunio arnlinellol ar brosicci
fydd, yn &1 y Cwmni, yo dcnu
dros 1 miliwn 0 ymwelwyr y
flwyddyn, QC yn dehygol 0 greu

hy\! ~~ 700

0

swyddi

dilyniant fel y prif ddull

0

s810

dan-de trwy gydol y byd. Mae'r
ganolfan gyntaf o'i math ar [ill
ci hadciladu
yn
Sydney,
Aw:>tralia. Mac Llanberis yn un

o nifer 0 lcoliadau yn Ewrop,
America 9. De Ddwyrain Asia
rvdd 0 dan )r~l}rrjiJc[h zan y

arfaeth

Ymgynghorydd

Busnes
y
cwrnnni, Dr Tom Parry-Jones:
'0:> bydd y prosiect yn gweld
golau dydd) bydd yn gaffaeliad
mawr i'r ardal - gan ddenu
ymwelwyr
i'r rhanbarth
a
Iwcrddon, gOglcdd ortlcwln a

11'lWIl

cynrycniotydu

ar

r-.n y CW"l'l'"l~fod ~y'111ioi'twyr las
CYS()l1 ac amgylchiadau perffaith

ar gyfer sglO a bordio eira yn

s'W{

Ll'l£lb~.rl~1H~n
!1

Yn ilcilicdig l1f ddylunilld II
l'haten t a ddathlygwyd
gan
Kevin
Ferris
0
Brisbane,

mawr eu hangen yn yr ardal, gan
dargcdu 95% o'r gweithlu 0
dalgylch Gwynedd ac Ynys
Mon_ Mae'n

cynnig cyfleoedd
iawn i fusnesau lleol

arbennig
fod yn gysylltiedig a'r prosiect.'
Yn i>iifid
0
blwid y

cvnlluniau

arfaethedig,
dywedodd yr Aleod Ileal yn y
Cynulliad,
Dafydd Wigley:

ardal.

~tl\..f!1 fl\Mi~u
yw'r llcoliaLl - i)lIflc (jyud ci:loc;)
ar gael ar gyfer datblygiad
rll~~rl~chol
i!dD
Gyngor
Gwynedd.

chw!U'~1 lechi

lcol drwy gynrrig swyddi sydd

busnes

gwncud y prosiecr dan do yma
yn un cyffrous a blacngar, nydd
y eynllun yn cynnig dgrl'!lri!leth
llcry pcuttir ~crcn, :\ttflcoedd
mAnwerth",
~~
~rlwyo)
hl1Mddett,
hyfiorddi
a
chyn~dled.dau ar sane Glyn
P..h9nw)')

chanolbarth
Lloegr, ac wrth
gwrs 0 Gymru. Bydd yn rhoi
chwistrelliad enfawr i'r economi

(Bydd y cynllun yma 0 werth
arurhrol i'r sector dwristiacth
ynS nsosledd orllewin Cymru.
Bydd yo gweddnewid nsuwm
tymhorol y diwydiant a chynnig

amser.
Dwedodd

dywedodd

Bydd Eurgain Haf yn rhedeg
ym Marathon Llundain ar 14
Ebrill eleni a, chyda'u caniatad,
bydd yn cedi arian tuag at
elusen
Tenovus
yng
ghaerdydd. Bydd cyfran o'r
hyn a gesglir yn mynd i'r ad ran
niwroleg yn YSbY1Y Athrofaol
Caerdydd.
Byddai
Eurgain
yn
ddiolchgar iawn petai unrhyw
un sydd a diddordeb mewn
noddi ei hyrndrech yn cysylltu
a'i
rhieni
yn
Sycharth,
Pcnisarwaun (01286) 872407).
Diolch yn fawr iawn.

Y Safie ble gobeitltir IleoLiJrcynlLtJtl.

CY:SOD

irwy'r Ilwyddyn i'r

Rwy'n

fr\vdfrydig fy
nghefnogaerh i'r cynllun.'
Nid dyma'r lro cyntaf wrlh
SWrs i synlluniau uchelseislol
gael eu cyhoeddi ar gyfer yr
ardiil hun, Dag ych)vairh ar gyfer
yr union safle dan sylw. _l.'efydd
~rnddiddoral gweld sur y bydd Y
~ynl1"n rm" yn di\~QlyS". Mac
niter {} gw~tiyrulU sydd Rngen
eu gofyn a ffeithlau fydd angen
eu canfod ynglyn ag efl:"aith
cynll"'o mor fawr ar yr ardal.
Edrych,,,n
ymlaen ~m gael y
cyfie i wneud hynny dros y
misoedd nesaf.

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

Rhifyn

Dyddiad Copi

Ebrill

Dyddiad Plygu
Mawrth Z1

Mai

Mawrth 11
Etlrlll 22

Mahelin

Mal 20

Gortfennaf

Mehefin 10

Mai 2
Mal 30
Mehefin 20

Medi

Awst 19

Awst 29

l-4ydrof

Modi 16

Medl26

CyCfnaoyCfC1lrcafnDgaath

TaCtlwedd

Bwrdd yr fafth Gymraeg
i'r (jrho~ddiad hwn.

Rhagfyr

Hydrgf :?1
Tachwedd18

Hydrgt 31
Taohwedd 26
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MAWRTH
Argraftv.lyd gan Wasg Gwyn"dd
Cibyn, Caernarlon

Cysylltu a

Ble
Cwm·y-glo
Deiniolen
6rynrefall

Mrs Iris Rowlands
Mr W. 0 Williams
Mrs DUys W. Morns
Mr Geralnt Elis

Bethel

Awst

Dlnorwig
Penlsarwaun
Uanbaris

MIss Marian Jones

Mrs Ann Evans
Mr Gwilym I:vans
Mr Clive James

caeamro

Gellir gyrru cyfraniadau
i
drysorydd y Gymdeithas - Rhys
Jones, Llys Myrddin,
AlIt

SWYDDOGION A GOHEBWVR

Saithaelwyd, Llangefni, Ynys

•

Golygyddol:
IWAN ROBERTS
LLEJFIOR. LLANRUG
Ffon: (01286) 675649
Cadeirydd Pwyllgor Llywlo:ARWELJONES
CAE EBONI, PENISARWAUN
Ffon: (01286) 871274
E·bost: ecorwyddfa@AOL.com

GOLVGVDD C~WARAEON
Richard LI. Jones, 5 V Odol, Bethel.
(01248) 670115
DYDDIADUR Y MIS
Mrs Margaret Cyfni Griffith, Cynfi.

Delniolen (870394)
FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
Llanrug (677263)
TREFNYDD HYSBVSEBION
John Robens. Bedw Gwynion. Ffordd
Glanffynnon, Llanrug (675605)
TREFNYDD BWNDELU
Jean Jones, Cesail y Mynydd,
Demiotsn (871550)
TRERFNYDD ARIANNOL
Goronwy Hughes, Eithinog, 14 Aton
Rhos, Llanrug (674839)

TREFNYDD GWERTHIANT POST
Mrs Olwen Llywelyn, Pant Afon Bach,
Llanrug (650200)

Annwyl Ddarllenwyr
GWyl Ddrama Coruien a'r Cylch
Cynhelir
yr wyl eleni yn
N euadd Edeyrnion, Corwen ar
16 Mai. Os oes gan unrhyw un
ohonoch yn nalgylch y papur
bro gwmni drama - dowcb
atom. Mae cystadleu thau i rai
dan 18 oed, 30 oed ac ago red a
chyflwynir
cwpan i'r actor
gorau ym mhob
un o'r
categoriau. Y beirniad fydd Ian
Lloyd, Caernarfon.
Mae hefyd gystadleuaeth
cyfansoddi
drama
un act
Gymraeg addas i'w llwyfannu
heb gymryd yn hwy na 40
munud i'w pherfformio, gyda
gwobr 0 £50. Felly chwi
ysgrifennwyr
anfonwch
cich
cynyrchiadau i mi, Nesta Evans,
Frondeg,
Maerdy,
Corwen
erbyn 1 Ebrill gyda cnw a
chyfeiriad mewn amlen os
gwelwch yn dda, Y beirniad yw
y Parcb Harri Parri, Caernarfon.
Am
ffurflen
gais
gyda'r
perfformio
cysylltwch
ar
(01490) 460361.

Yn gywir
Nesta Evans
Ysgrifennydd

TREFNVDD PLYGU

Shioned Griffith (650570)
GOHEBWYR PENTREFI
BETHEL: Geraint Elis, Cilgeran
(01248) 670726

BRYNREFAIL: Mrs Lown Prys aoosrtsWilliams, Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO: Clive James, Hafan, Bryn

Gwna (67743B)
CEUNANT: Trystan a Sioned Larsen,

eooaion, oeunaru

(05076a)

Annwyl Olygydd
'Annibynnwr
mawr,
mawrfrydig; Cymro pennaf y
bedwaredd ganrif ar bymtheg; y
cenedlaetholwr
mwyaf ar 01
Owain Glyndwr' - dyna a
ddywedodd

Gwenallt

am

Michael D. Jones (1822-98) yn
Sciliau
ftanesyddol

CWM·Y·GLO: Mrs Iris Rowlands,

GlanrafOn (B7ll7:»
DEINIOLEN: W. O. Williams,

Cenedlaetholdeb

Cymru (1959)

6 'Rhydfadog, Oeiniolen (S71Q59)
OINORVVIQi Mt1r1i1nJone:>, MlnaJlt,
7 Bro ElidJr DlnorwlQ (870292)
LLANBtRIS: Gwyneth ae tifion Roberts.
Q~WA !;ry'; (970A01 ~

Bu'n weinidog yng Nghymru ac
Ohio) UDA; yn Brifathro Coleg

LLANRUG: Eryl RobartS, 3 Bryn Moelyn

Gymreig ym Mh~t~gonia.
Mac Cymdeithas
Cym~uAriannin
gyda

(b7~~)
NANT PERIS! Lllnos Jones. S NMt
I=fynnon (a?1920}

PENISARWAUN: Mrs Ann Evans. Sycharth
(972407)
TAN-V-eOCD: MI.... Anwon Po"),!

I\el·y·cryn (67ll70)
VVAUNfAWR: Mrs Nan Robens. Pantaton,
waunrawr (650570)

V rlHIFYNN~~A~
gounyoo I Jaw'r
aOIVDvr:trtlon I'Artttn!l1!81

NOS LUN, MAWHT" 11
Os gwalweh yn dda
~aw'r rhl4yn nesal

aIr

wass

NOS IAU. MAWRTH 2]

Annibynnol y Bala ac roedd yn
un

0

s),lfnenwyr

y

Wladfa

chydweithrediad
disgynyddion
M~chael D. Jones - yn bwriadu
ganewytldu el fectct yn Y" H~n
Gapel) Llanuwchllyn) a gosod
llecben ar fur y tJ lIe y'i g~nwyd
- Ty Capel yr Hen Gapel.
Gobeithiwn ddadorchuddio
y
rha~ rOB }..J Borrreon~J.' 2002 Fi\D
fyddwn fel (:ymlt~'rhA~ yn
QILhlu Gwyl y Glanlad yo y

Bala.

Os

hoffai

rbai

o'cb

darllenwyr gyfrannu at y gwaith
hwn byddcm yn dril diolchgar.

Mon LL77 2TQ, gan wneud
sieciau
yn
daladwy
i
Gymdeithas Cymru-Ariannin.
Yn gywir,
Ceris Gruffudd
Rhos Helyg
23 Maesyrefail
Penrhyn-coch, Aberystwyth
AnnwylOlygydd,
Un 0 arwydclion pendant bod yr
Eisteddfod Genedlaethol ar y
gorwel yw dyddiadau can. Ac
felly, a fyddai modd i mi drwy
eich colofnau, hysbysu pawb 0
ddyddiadau
cau
holl
gystadlaethau
cyfansoddi
Eisteddfod
Genedlaethol
Cymru Sir Benfro Tyddewi
2002. Y dyddiad 0 dan sylw yw
dydd Llun, 1 Ebrill 2002.
Mae'r
cystadlaethau
cyfansodcli yn cynnwys nifer 0
gystadlaethau yn rhan fwyaf o'r
adrannau, gan gynnwys wrth
gwrs holl gystadlaethau
yr
adran
Lenyddiaeth,
nifer
sylweddol 0 gystadlaethau yn yr
adran Gerdd, Drama, Dysgwyr
a Gwyddoniaeth a Thechnoleg
ynghyd ag ambell gystadleuaeth
yn yr adrannau Cerdd Dant,
Dawns a Penfroc (Ieuenctid).
Hefyd, ar 1 Mawrth 2002
hoffwn atgoffa pawb y bydd
tocynnau
ar
gyfer
holl
gyngherddau
gyda'r hwyr y
Pafiliwn a'r tocynnau ar gyfer
gweithgareddau
Dramau ar

wertn.

Mae'r

Llyfryn

Cyngherddau eisoes ar gael ac
os ydych eisiau copi ffoniwch y
swyddfa
yo Hwlffordd
(10437) 772030.

scf

Rhif ffon y !linell docynnau 0
I Mawrth ymlaen (9.30-4.30,
Llun-Gwencr) yw 0845 12Z

1176.
Pob hwyl gyda'r cyfansoddi
a'r t()cynnau.
Yn gywir,
Aled Sion
Trefnydd

Annwyl Ddarlleowyr_,
Wrth lwc, mae Ina wyth awr ar
hugain ym mhob diwrnod ac
felly rydw i wedi derbyn
b)YdllUlidind i olygu cyfrol 0
farddon~aeth am PAn] d~r~on
dir. Fe [ydd y gyfrol yn cynnwys
cerddi, englynion,
penillion,

limrisrau. telynegion

ac yn y

blaen? yn disgriiio Moo, ei
phobol, ei hane:; a'i harferion

gan feirdd

Fan a thu hwnt i
draethau'r ynys.
Os oes gennych chi gerdd
sydd heb ei chyhoeddi,
yr
hoffech chi i mi ei hystyried ar
gyfer y gyfrol, a fyddech mar
garedig a'i hanfon ar frys i'r
cyfeiriad ucbod.
Diolch yn fawr
Hywel Gwynfryn
67 Meliden Road
Prestatyn LL19 8RH
0

Annwyl Olygydd,
A hithau'n flwyddyn newydd, a
gaf i apelio at eich darllenwyr i
gefnogi'n heisteddfodau lleol, a
fydd yn dechrau gyda thymor
newydd ganol mis Ionawr?
Bu i nifer

0

eisteddfodau

dclioddef
ergyd
oherwydd
clwy'r traed a'r genau y llynedd,
ond mae rhyw frwdfrydedd
newydd ymysg ysgrifenyddion,
swyddogion a chysiadleuwyr y
flwyddyn hen, a braf fuasai
gweld cymaint ag sy'n bosib 0
Gymry yn cefnogi eu 'steddfod
leol, yn gynulleidfa, yn ogystal a
thrwy
gefnogaeth
ariannol.
Mae'n holl bwysig bod parhad i
draddodiad
yr eisteddfodau
llcol yng Nghymru, yn enwedig
gyda
holl
gwesLiwn
ein
cymunedau 1101 a dirywiad yr
iaith Gymraeg yn y broydd
hynny. Ni chewch well arlwy yn
amI na'r cystadlu 0 safon yn ein
heisteddfodau,
wedi'r cyfan,
hwy sy'n bwydo ein pryfwyliau
megis y Genedlaethol a'r Wryl
Gerdd Dant, yn gystadlaethau
cerddorol, llenyddol a llefaru.

Mae nifer c'n heisteddfcdau
lleol
wedi
cynnwys
y
gystadleuaeth 'Hulen y Gan' yn
eu rhaglenni; cystadleuaeth sy'n
galluogi cysladleuwyr,
ar 01
ennill
ddwywaith
mewn
eisteddfod leol, i gystadlu yn yr
Eisteddfod
Genedlaethol.
Maent
yn ganeuon
ffres,
newydd, sydd ynddo~i hun yn
gyfrani~d i gerddoriaeth yng
NghymI"u.
Mae'n ddrwg gennyf ddweud
hefyd bod nifer 0 selogion ein
pr1f wyllHU, megig yr ~iS[eddfOd
Genedlaethol,

yn

gyndyn

0

gc[nogi
a
mynychu
yr
ei:steddfodau lleol hynny sydd
ar garreg eu drws. Da chi,
cefnoBWch e;cb e~steddfod leol.
Ar
rlln
Cymdel[h!l~
EistegQ!QQ5\'.l Cymru
Trystan Lewis,
A\JJelfor
Cilgan t Con wy,
Llaodudno LL30 1NS

CYNGOR CYMUNED
LLANDDEINIOLEN
Cynhaliwyd cyfarfod o'r Cyngor
nos Fawrth y Sed 0 Chwefror
yng
N ghanolfan
Ysgol
Penisa'rwaun, Cadeiriwyd gan y
Cynghorydd
Len
Jones.
Derbyniwyd bod y Cynghorydd
Elwyn Jones,
Rhiwlas,
yn
cynrychioti'r Cyngor ar Dim
Troseddu Ieuenctid Gwynedd!
Mon. Hysbyswyd Aciran Ffyrdd
Gwynedd, yn ystod y Nadolig
bod angen blychau halen ar alit
Eglwys Llanddeniolen
a bod
pyllau
dwr ar y ffordd,
danfonwyd
llythyr
atgoffa
iddynt
ym Mis Chwefror.
Derbyniwyd cais am gefnogaerh
i gyhoeddi taflenni lliwgar i
hyrwyddo
llwybrau
a rhoi
rhywfaint
o'u
hanes,
Penderfynwyd
nad
oedd
gwrthwynebiad cyn belled a'u
bod yn gywirach na'r mapiau
presennol. Darllenwyd cais am
gefnogaeth
Ymgyreh Diogelu
Cymru Wledig i wrthwynebu'r
Orsaf
Wynt
Fwyaf
ym
Mrh ydain,
a fwriedir
yng
Nghefn y Groes Ceredigion.
Penderfynwyd peidio cefnogi ar
sail y gyflogaeth yn Cwmni
Cambrian, Llandegai, yr angen
am ynni gwyrdd a'r ffaith ein
bod
0
fewn
y
triongl
Trawsfynnydd,
Wylfa
a
Sellafield.
Materion ffyrdd:
Penderfynwyd
tynnu sylw'r
Adran Priffyrdd at y canlynol:
Grocslon Ty Mawr - pyllau dwr
i gyfeiriad Deiniolen (Ie augen
tacluso'r arosfan bws i gyfeiriad
Bethel;
Tal
y
Waun,
Penisa'rwaun - angen clirio
cwter; rhwng Bron y Gaer a
Phenisa'rwaun - pyllau dwr at
ganol y ffordd; Lon Garat,
Dinorwig - ffosydd wedi cau yn
y caeau nes bod llif fel afon i
lawr yr alit; Gallt y Foel cwteri a osodwyd yn ddiweddar

yn rhy uchcl i dderbyn dwr
gwyneb y Ifordd; coed yn tyfu
wrth

ochr

y

ffordd

yn

nhiriogaeth y Sir ger Winllan a
Pcrthi, Penisa'waun, it chcrrig
yn dal ar oehr y ffordd ym

mynedfa Jesse J ames.
Cynllunio:

Trafodwyd cais am

gael gosod peirian t mathru
cerrig yng Nghoed Bolyn Mawr,
Bethel. N i ddaeth gwybodacth
i'r Cyngor 0 Wynedd am y cais
yma yn y ffordd arferol.
Seiliwyd
y drafodaeth
ar
wybodaeth y Cynghorwyr ac ar
Iythyr a dderbyniwyd yn gofyn
am gefnogaeth i wrthwynebu'r
datgblygiad.
Penderfynwyd
danfon llythyr gwrthwynebiad i
Wynedd.
Derbyniwyd
pris
Menter
Faehwen am ail osod Maine
Rhiwlas
ar sylfaen goncrit.
Penderfynwyd
gofyn
pris
Menter Fachwen hefyd am osod
maine Penisa'rwaun yn yr un
modd.
Llwybrau Cyhoeddus:
Penderfynwyd
danfon
adrodcliad i Gyngor Gwynedd
o'r canlynol:- darnau gwlyb ar y
llwybr rhwng Carreg y Gath a
Tir yr Allt; ffos wedi cau yn
achosi dwr ar y Ilwybr 0 Dublin
House i Pen 'Rallt, Dinorwig a
bod
Ilwybr
Cae Corniog
Penisa'rwaun yn fydlyd a gwlyb.
Penderfynwyd cefnogi'r cais
Ileol am i Gyngor Gwynedd
fabwysiadu 100 Rhos Wian,
Penisa'rwaun
fel
ffordd
gyhoeddus. Ar hyn 0 bryd mae
llwybr cyhoeddus yn eyd redeg
a ffordd gomin.
Mabwysiadwyd
cod
ymddygiad y llywodraeth trwy
dderbyn cod ymgynghorol
a
baratowyd ar gyfer Cynghorau
Llanberis a Llanrug.
Trefnwyd i'r Grwp Adfywio
Bro gyfarfod am y tro cyntaf ar y
1ge5 0 Chwefror. Derbynwyd rr i

chais am welliannau
mewo
ymatcb i'r hysbyseb yn Eco'r
Wyddfa a Llais Ogwan.
Derbyniwyd adrodcliadau o'r
mudiadau eanlynnoI:- Adfywio
Deiniolen,
Cynllun Beicio a
Gwei thgor Pens,
Ardal
y
Llechen.
Fel
mater
ychwanegol
amlygwyd yr hall ddatganiadau
a fu yn y Wasg yn ddiwcddar 0
ganlyniad
i ddigwyddiad
ynb1yn a'r Iaith, u [cwn
cymuned
Llanddeiniolen.
Penderfynwyd danfon llytbyr i
Brrf
Weithredwr
Cyngor
Gwynedd yn cefnogi ei gynllyn
iaith.
y cyfarfod nesaf:

Dyddiau

I drin a thrweic
pob math 0
beirienneu Qwn'J'o

MENAI SEWING
MACHIN!: er:NTRI:
II! I

~i§tryd ~awr
PORT~AETI-IWV
tilOn:

(01146) 714043

nQU Cgg,nDpfftn

I=fon: (Ol'2'HS) ~7 4!i20

Edau, Nodwyddau
ac ali mewn stoc

7,OOpm, nos Fawrth y Sed 0
PGWTlh, )'IlK Nghanolfan Ysgol

Dyfodol yr Eco
Mewn dau rifyn diweddar o'r Eco fe nododd y
golygyddion presennol eu dymuniad i gamu i
lawr ar 01 bron i ddeng mlynedd yn y swydd.
Wedi trafod y sefyllfa yn eithaf manwl mae'r
pwyllgor gwaith wedi penderfynu
symud
ymlaen i sefydlu trefn newydd ar gyfer
cynhyrchu'r papur.
Bwriedir sefydlu Panel Golygyddol 0 ryw 6 0
bobl i fod yn gyfrifol am roi'r Eco at ei gilydd.
Mae trefn o'r fath wedi ei sefydlu ar gyfer nifer
o bapurau bro era ill ac mae'r pwyllgor o'r farn y
bydd yn lleihau'r baich ar unigolion, yn ogystal
a bod yn gyfle i fanteisio ar syniadau nifer mwy
o bobl wrth y llyw.
Mae rhyw dri 0 enwau eisoes wedi eu derbyn ar
gyfer y drefn newydd. I weithio'n effeithiol mae
angen rhyw dri neu bedwar arall atynt.
Apelir ar i unrhyw un sydd a diddordeb mewn
cyfrannu mewn ffordd bositif at ddiwylliant yr
ardal i gysylltu naill ai mi neu ag Arwel Jones,
Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith. Mae'r rhifau ffon
ar dudalen 2 o'r Eco ac edrychwn ymiaen yn
fawr i'ch croesawu fel aelodau o'r panel newydd.

a

IWAN ROBERTS
GOLYGYDD

I
I

COR MEIBION DYFFRYN PERIS

Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol y
cor nos Lun, 11 Chwefror dan
gadeJryddiaeth Mr Aneurin Jones.
Cyflwynwyd adroddiad manwl
a lIawn gan yr ysgrifennyddes,
Mrs Hefina Jones. Diolchwyd iddi
am ei gwaith yn ystod y flwyddyn,
hefyd fe gaw50m fantolen ariannoJ
arbennig 0 dda gan y trysorydd,
Mr Emerson Hughes a Mrs Awel
Hughes.
Diolchwyd
iddynt
hwythau am au gwaith try Iwy r.
Diolchwyd i'r arwainyddes, Mrs
Mair Huws, am ei hamynedd a'i

dawn arbQnnlg i ene dysgu 'rhai
fel nil' a'r gobaith yw y byddwn yn
mynd 0 nerth i nerth trwy
gydweithio parhaol
Mae swyddogion y cor fel
ganlyn:
Cadolrvdd: Mr AnGurin JtlnG~ (Dim
newid); Is-gadeirydd: Mr Elwyn

a

Wilson
Jones
(Dim
newid);
Ysgrifennydd: Mrs Hefina Jones
(Dim newid); Trysorydd: Mr a Mrs
Emerson Hughes (Dim newrd).
Ymddiswyddodd Mr Gwynfryn
Griffith a oedd yn gyfrifol am y
clwb cynilo. Diolchwyd iddo am el
waith parod yn ystod y fJwyddyn.
Mr Raymond Jones fydd yn gofalu
am y gwaith 0 hyn ymlaen.
Ail-etholwyd aelodau'r pwyllgor
am flwyddyn arall gan ychwanegu
atynt enw Mr John Pritchard.
Diolchwyd iddynt hwythau.
Dlolth
vn fawr I aelodau
Pwyllgor y Merched am ddod
atom i'r cyfarfod arbennig hwn.
Maent yn gwneud gwaith arbennig
o dda trwy gasglu arian at y
gwahanol achlvsuron. Diolch yn
fo.wr i bawb.
Goronwy Lewis

Psnisa'waun.

•

CYNQOR CYMUNEO

llANRUG
Gwahoddir ceisladau san

Ymgym@rwyr

FrofJadol
nm y canlynol:
Z001 - Z002

I osncro

a cnnrto

FF6n: 870444

Q C~MIJ C"'WAI'A~'Terri Qwair a

ohllrlo
ft) PwllM~~ly~
b~rf9rc;i~yr Qr~~r
Manylion a ffurflen
oddi wrth y Clerc:

• Cwerthwyr Cia ac
• Olew Gwres Canolog j'ch
cadw'n gynnes ac yn glyd!

brislo l'w cael

John B. Jones, Ceris, Deiniolen,
Caernarfon, Gwynedd LL55 3LU

(01256) 571410
_______
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Mawrth y Cyntaf
'Drycha,
dacw Mrs Heiffeneted-jones
yn ymestyn yn fronnau i gyd,
c'i ffrog coban, sip o'r sieri, peswch i grafu'r llwnc.

Weli di nhw
Ar
brynhawn
stormus
0
Chwefror mi ges i'r profiad 0
dreulio orig yn y 'nefoedd' ac
fel y gall aelodau 0 Glwb Br~
Bethel dystio, roedd 0'0 brofiad
bendigedig,
Rwan rhag ofn i chi feddwl
ein bod ni fel Clwb wedi cael ein
gal~
gyda'n
gilydd
yn
annisgwyl 0 sydyn o'r fuchedd
hon - gwell i mi egluro.

Cael ein tywys i'r 'nefoedd'
wnaethom ni gan fy hen gyfaill
Geraint
Lloyd
Owen,
a'r
nefoedd y cawsom ni dreulio
awr ddifyr ynddi oedd ei ardal
enedigol, Y Sarnau.
Saith cy, siop ac ysgol, ac un 0
hogia'r siop oedd Geraint, a'r
ardal hon oedd nefoedd ei
blenryndod.
Cyfeiriodd
at y
fagwraeth a gafodd yn swn y
'Pethe'. Gweinidogion beirdd a
darlithwyr yn cael eu 'croesawu
i'r aelwyd, ac yntau yn lapio'i
hun yo swn y sgwrsio. Ac, wrth
gwrs, roedd Brenin y Pethe
Llwyd o'r Bryn, yn galw ynO'~
gyson i'w diddanu gyda thasgau
cynganeddol.
Oedd, yn sicr,

~oedd ~rdal y Sarnau yn nefoedd
Geraint a Gerallt yn nyddiau
eu plenryndod,
a diolch
i
G.erain t am
ein
gwahodd
ninnau
i fynd gydag 0 i'r
nefoedd
fach
honno
ar
brynhawn storrnus ddechrau'r
mis'ma.
. Wrth wrando arno, fedrwn
Innau ddim llai na chofio am )'
dyddiau
cynnar
cyffelyb a
dreuliais innau ar ael wyd Bryn
Alun, Bethel.
Mam
yn
croesawu
gweinidogion.,
darliothwyr
a
beirrriaid yr eisteddfod leol i
aros gyda ni, ~ minnau yn cael y
cyfle 1 ddod 1 adnabod rhai fcl
Bob Owe~ Cro~sorJ Gwilym
Gwal~hmal a'r Prlfardd Gwilym
R. TIlsley, a hefyd nifer 0
fyfyrwyr a ddeuai i bregethu i
Fethel 0 Goleg Bala Bangor. Yn
anffodus~ doedd 'na'r un athro
1

baTddol fel Llwyd

o)r Bryn yn
galw ac'";.Ond cofial un pnawn i

ddau brifardd alw - y diweddar
Rhydwcn
Willi\1ffi5
a W.J.
Gruffydd
(Elerydd).
Dwi'n

eofio mynd hefo Elerydd i
fynwent
Llanddeiniolen
a
thynnu ei lun uwchben yr a;11fo
bardd a'r llenor o'r un enw.
J. (uwch ben bed d) Gruffydd'
oedd y pennawd uwch y llun a
ymddangosodd yn y Clorianydd

,w.

ru

* * *

aelwyd
Bryn Alun y
eychwynwyd
mudiad
Plaid
Cymru ym Methel. Hogyn bach
yn chwarae
hefo meccano
oeddwn i, tra roedd fy nhad a
mam a rhyw ddyrnaid 0 bobl
dda, Beth~l yn trafod dyfodol y
Blaid. Ml fyddai 'na ddynion
diarth yo dod acw yn achlysurol
- yr Athro J ac Daniel, Ambrose
Bebb, J.E. Jones a'r Parchedig
Ben Owen, Llanberis a ddeuai
yn ffyddlon yr holl ffordd ar
gefn ei feic. Roedd 'na glo ar
ddrws Bryn Alun pan gynhelid
y cyf~odydd hyn ar yr aelwyd.
Yr unig dro y byddai clo ar y
drws.
Roedd angen dyn dewr iawn i
ddangos ei liw gwyrdd yn
Chwarel Llanberis y dyddiau
hynny. Ond roedd fy nhad fel
Pe~~fab) yo un o'r ychydig a
wnai hynny yn y dyddiau pan
oedd y 'Blaid Bach' yn destun
gwawd, a phryd y gallai mul- 0
wisgo rhuban eoch _ gael ei
ethol i San Steffan.
Diolch i'r drefn, fum i erioed
yn benboethyn gwleidyddol a,
phan etholwyd fi yn GIere i
Gyngor
Cym uned
Llanddeiniolen
yn 1955 fe
wnes i addewid na fyddwn'i yn
ymuno
ag
unrhyw
blaid
wl~id~ddol ODd, 0 barch i fy
rhIem, fe roddais fy nghroes
dros y blynyddoedd yn y blwch
y bydden nhw yn dymuno i mi
ei rhoi.
Ys OWll i sut y bydden nhw
yn teimlo heddiw yn swn yr holl
gecru a'r anfodJonrwydd?
A
fydden nhw yn siomedig? A
~dden
n~w, reI finnau, yn
~'W'Wh.,-i\"~'IIl~~n" t>ri\i~d' ~~ yn
pOenl fwy am dYllged yr iaith na
phwy i'w anton i SQn SteffQn
neu
j'r
Ysgol
Feithri~
Wleidyddol ym Mae Caerdydd?

yn eu trowsusau streips a'u dici-bo•
tels
a'r cadwynau aur

a fu'n angori hen oriawr Taid
yn siglo ar gyfandir eu boliau?

Ust! Shl-

Dacw nhw
hawlio esgus 0 Fawrth y cyntaf
1 arl~y.o bord gerbron blonegog wyr;
Weli di'r rhialrwch
uwch bwrdd y llo-pasgedig-wledd?

rn

clywch llediai th pwysig Iais y
llwncdestynnu, 'hir ois i'r ieth
a Cernri fae am bith'.
Y gryduras dlawd, roedd hi'n byw yn Stiniog
flwyddyn yn 01.

Cenhinen )r dydd yn edwina
yn nbwll botwm cot-cynffon-Iain,
cwnv yn canu clodydd
a gwin yn meddwi y gan.

Selwyn Griffith
(allan

0

C'nafron a Cerddi eraill
Gwasg Gwynedd)

* * *
Mae petbau wedi newid yn sicr
yn ardal y Sarnau fel ym
Methel. Dwi'n mynd yn hen.
Dwi'n cofio aelwyd Bryn Alun
yn cael ei goleuo a lamp olew. Ty
bach ym mhen draw yr ardd.
Cario dwr o'r ffynnon, Un
Saesnes dwi'n gofio yn nyddiau
cynnar fy mhlentyndod,
ac fe
gyfeirid ati fel Musus Jones
Saesnes. Pwy oedd hi? WeI mam
Alan a Frank Jones: Frank y
g61-geidwad 0 safon. Yr un
Frank a fu'n ddiweddarach yn
brifathro Ysgol Dyffryn Ogwen,
Frank Rhos Alun.
Dwi'n cofio pan oedd 'na
ddim ond tri ym Methel yn
berchnogion ceir, a dim ond un
gwr hefo gradd yn y pentre.
Mor hawdd ydi cael cynffon
0 radd heddiw. 'Dwi newydd
fod.YDgwrando ar fy hen gyfaill,
GWllym Owen, aT raglen Nia yn
d~tgan y bydd hi'n bosib cyn bo
rur cael gradd brifysgol am
wneud Jam fuwbob.
Pan fyddai'r
Athro W. J.
Gruffydd yn dod adre, mi fyddai
'na gyfaill yn dod gydag 0
ambell clro, a hefo ni af aclwycl
Bryn Alun y byddai'r cyfaill yn
aros. Dyn o'r Sowth oedd 0 ac
mi fyddwn i yn cael pishyn

chw~ cheiniog ganddo bob tro y
deuai acw. Dyn clen, Y mhen
blynyddoedd yn ddiweddarach
y deur.hum i sylweddoli mai y
dyn clen o'r Sowth oedd neb llai
na~r. Athro
Gruffydd
John
WIlliams. Ia, dydiau hapus a
Bethel yn 'nefoedd'.

.. * *
Yill mae pethau wedi newid.
Does.,'na fawr 0 ymwelwyr yn
do? 1 n haelwydydd ni heddiw.
Prin
ywr sgwrsio cartrefol . Mae
,
na glo ar bob drws
a'r
cymdogion sy'n troi i ~ewn
amlaf i'n cartrefi ydi trigolion
Cwm Deri neu Stryd y Goron ac
mae'r 'Neighbours' 0 ben draw'r
byd yn troi i mewn yn amlaeh 0
lawer na chymdogion
drws
nesa.

* ... *
Fel yr oedd ardal y Sarnau yn
nefoedd i Geraint, roedd Bethel
hefyd yn nefoedd i minnau yn
nyddiau fy mhlentyndod
- y
dyddiau hynny pan oedd pob
mam yn wraig ty a drws agored
j'n disgwyl adre o'r ysgol. Pan
oedd 'ysgariad' yn air dieitllr, a
byw {alu yn sgandal, a smocio
ambell i ,vdbein ar y slei yn
bechod o'r mwyaf. Dyddiau
difyr.

r-------~=_~--------------------------------~
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p 81°diwch gori ar stori,
Anfonwch hi i'r EGO

DylCln Griffith
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TROS-V-WA~N,PENISARWAUN

Gwg~!ln!lethFfr~I])ioLliloiau
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DEWISANT
Peth digon secwlar ydi Gwyl
Ddewi.
Cyfle i ddathlu'n
Cymrcictod yw hi, a does fawr
o sylw yn cael ei roi i'r
Gristnogaeth yr oedd Dewi
mor danbaid drosti. A phwy
sy'n gyfrifol am hynny? Y
Cyfryngau?
Y
mudiadau
cenedlaethol? Y cymdeithasau
Ileal fydd yn cynnal
eu
ciniawau?
Ein cenhedlaeth
ddi-gapel ni? Nage.
Yr Eglwys ei hunan sy'n
gyfrifol mai gwy 1 secw lar yw
hi. Yr Eglwys sydd ar fai felly?
Ddim 0 gwbl. Yr Eglwys, yn
hytrach, bia'r clod mai gWyl
secwlar yw hi. Nid Eglwys yr
Unfed Ganrif ar Hugain, ond
Eglwys yr Unfed Ganrif ar
Bymtheg.
Dyna ganrif y Diwygiad
Protestannaidd.
Ac un o'r
pethau
y
eefnodd
y
Protestaniaid
arno oedd y
pwyslais ar y Saint, a'r gred
bod
pobl
dduwiol
o'r
gorffennol yn gallu ein helpu
ni i glosio at Dduw. Cyn
hynny, roedd yna weddio ar y
Saint. Roedd yna Wyliau i'r
Saint. Roedd pobl yn credu
bod y Saint yn eu helpu i
gyrraedd
y N efoedd. Ond
gwelodd y Protestaniaid nad
oedd hynny'n wir a mynnent
mai trwy ffydd yn Iesu Grist
yn unig yr oedd pobl yn
gadwedig. A diflannodd GWyI
Dewi a gwyliau'r
Saint 0
eglwysi'r D iwygw yr.
Aeth dwy ganrif heibio eyn
i Gymry pybyr benderfynu ail
ddechrau cadw'r Wyl, gao
roi'r pwyslais ar Dewi fel
nawddsant Cymru. Ac fel gWyl
wladgarol secwlar yr arhosodd
i bob pwrpas hyd heddiw, Ac
yn hytrach na gofidio am
hvnnv, doweh i ni ddioleh mai

felly y mae, Diolch i Dduw
hyd Yl1 O\iU mui ~yl eccwlur
yw hi, heb fod ynddi bellach
unrhyw

ducdd

gyfciliornus

i

alw am gymofrh neu nawdd
dyn Jn~ld.rol o'r 50rll\;nnol
pell.
and wrth ~rs} n~d yw hyn
yn golygu na "fedrwn heddiw
ddefnyddio'r Wyl i gyfeirio at
briod wai(h Dewi, ::,cftfcngylu
a sefydlu eglwysi Cristnogol.
Crigtion g "hp@g~thwp l\~dd
Dcwi, a byddai'n rhyfcdd iawn
pe na byddem yn ~~~~l9tyAA""
~ylw ~obJ At kyt\t\y wrth
arnna1 swyl Gy'n dwyn ci cnw.
Felly diolchwn am bopeth
t.ll a lJcflllyn ion RWldd dOn
ceDed!] heb ~nBhQtlQ m~l'r

[f)':ior penna! a welodd Cymru
yw'r Hf~rtgyl a

gyhoeddwyd

tf.m ~e ....
vl ac eral11 yrn mhQb

ccnhcdlacUl.
TOHN PRTTC.H 1\ RD
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Mrs Ann Evans, Sycharth. Ff6n: (01286) 872407
Fton: 6n263

Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug.

PEN-BLWYDD
AABENNIG_
Dathlodd Anti Mary, Mary Davies,
Llys y Gwynt, ei phen-blwydd yn
75 ar 18 Chwefror. Gobeithio eich
bod wadi caat diwrnod da Anti
Mary ac wir, rydych yn dall edrych
yr un mor ifanc ac yn symud yr un
mor stone,
Fe ddymuna Anti Mary ddiolch
i'w theulu, ftrindiau a chymdogion
am eu caredigrwydd.
GAIA 0 GYOYMDEIMLAD.
Cydymdeimlir yn ddwys iawn
Mrs Ethel Jones a'r teulu, 6 Bryn
Tirion ar golli mab yng ngyfraith
ym Manceinion yn ddiweddar.
Ein cydymdeimlad IIwyraf hefyd
Mrs Gwyneth Jones, 25
Bryntirion ar golli chwaer annwyl,
Mrs Katie Milligan - gynt 0
Bontnewydd ond a fu am gyfnod
bellach yng Nghartref Nyrsio
Penisarwaun. Ein cydymdeimlad
hefyd a'i ruth, Elizabeth a'r teulu
011.
DIOLCH. Dymuna Mrs Ethel
Jones a'r teulu ddiolch i bawb am
bob arwydd 0 gydymdelmlad.
Yr un modd dymuna Mrs
Gwyneth Jones a Mrs Ehzabeth
Jones a'r teulu ddiolch 0 galon i
bawb am y cardiau a'r galwadau
ftcn. Oymunir diolch yn arbenniq I
Mr a Mrs Paul a holl staft y Cartref
Nyrsio
am
bob
gotal
a
charedigrwydd.
GWELLHAD. Deelllr fod Mrs
Blodwen
Mowll
wedi
cael
damwain i'w braich ac wedi gorfod
cael triniaeth
yn yr ysbyty.
Gobeithio eich bod yn gwella.
Dyrnunlr
gwellhad
j
Mrs
Annette Webb, 22 Bryn Tlrlon ac I
Mr Dafydd Roberts, 10 Bryn
Tirion, hwythau wedi derbyn
triniaethau yn yr ysbyty. I bawb
arall sydd wedi bod yn sal,
brysiwch wella i gyd.

a

a

BINGO'R PASG. Nos Wgngr, 15
Mawrth am 6.30 cynhelir Bingo'r

YSGOL SUL UNDEBOL BOSRA.
Yn dilyn Thema Dwr cafodd yr
aelodau
fwynhad
0
ddilyn
hanesion Moses, Noa a Jona o'r
Hen Oestament ynghyd a gwylio
tideo o'r hanesion. Maent wrthi'n
brysur rwan yn chwilio am yr holl
hanesion difyr am ddwr yn y
Testament Newydd. Yna bydd y
Gymanfa ar eu gwarthaf. Fe
gynhelir Cymanfa Cylch Oeiniolen
a Chwm-y-glo eleni ar bnawn Sui,
21 Ebrill am 2.00 o'r gloch yn unig,
yng Nghapel Ebeneser Oeiniolen.
Gwneir casgliad at elusen Action
Aid. Arweinydd y gan fydd Annette
Bryn Parri a chenir emynau o'r lIyfr
emynau newydd Caneuon Ffydd.
EGLWYS SANTES HELEN.
Dydd Gwener y Groghth- Cynhelir
Awr Dawel a Myfyrdod am 2.00 o'r
gloch.
Sui y Pasg - Gwasanaethir y
Cymun Bendigaid am 10.30 o'r
gloch_
ADDURNO'R EGLWYS. Fe fydd
yr Eglwys yn cae I ei haddurno ar
gyfer y Pasg yn dilyn gwasanaeth
dydd Gwener y Groglith. Bydd
manyhon pellach eto yn y rhifyn
nesaf.
UROD ADRAN PENTRE~ Nos
Fercher, 13 Chwefror cafwyd
Bingo heto Anti Marina ac
ymarferion at yr Eisteddfod Cylch.
20 Chwetror mwynhawyd gemau
hefo Geraint Geroge.
278 Chwefror bydd Oawnsio
Gwerin hefo Anti Judith.

Teyroged i Nain
Mae mewddwl am rywun wedi
byw dros gan mlynedd, wedi
blasu tair canrif, ac wedi profi
hoJI ddigwyddiadau hanesyddol
a chwyldroadol
y ganrif
ddiwethaf - a hynny heb ballu
dim ar ei chef - bron yn
anhygocl, ond felly'n wir fu
hanes Iy nain.
Bu farw nain, sef Mrs Annie
Williams,
Meillionydd,
Penisarwaun, dricliau ar 61 y
Nadolig y llynedd, yn 102

Pasg. Bydd yr elw tuag at drefnu
Gwibdaith i'r Henoed ym mis
Mehefin.
PWYLLGOA
Y
NEUADD.
Tynnwyd Clwb Cant Chwefror a'r
~nillVY)'roedd; 1, Mrt> Elon LOY'(ii:S, mlwydd ocd. Pe bai wedi cael

Penpwllcoch; 2. Mrs Eirlys Jones,

5rynhyfrycJ; e. Mr5 eneron
Woolly, 7 8rynhyfryd.
amrywiol
Gobeithlr
trefnu
weithgareddau
yn
ystod
y

byw dri mis yn rhagor, byddai

e

wcdi darnlu ct pnen-btwydu yu

mi5o(JdcJ ne5af.

103. Drwy lygaid plemyn,
mac'n oedran aruthrol 0 fawr. I
fy mhlenlyn ieuengaf i, r()edd hi
bron
a bod yn rhyw"n
arallfydol, ond ar yr un pryd
r()edd
hi'n rhy\vun arhennig
,

lawn ...

Fe'i ganed yng eN gharreg y
G~th', Rhiwlas

at'

20 Mawrth

1899, yn unig ferch i Gruffydd
gC Ann Jones. Vno y treuliodd
flynyddoedd
cynnar
ei
phlentyndod

CynyrGhion Coed:
Gatiau, ~fen$us ac ati
9.", Qri~i~""
cy~t~dl~YQI
Uno~ 1, Fform eryn Afon

LLANRUG
FfOni(01~OU)UOOaia
(O§g9) gGG901

8an

fynycbu'r

ysgol a'r capel, a cherdded 0
bryd i'w gilydd dros y mynydd i
gapel J eriwsalern, Bethesda.
Roedd Rhiwlas yn agos iawn at
ei chalon, ac os cai gyfle i fynd
am dro yn ystod ei blynyddoedd
olaf, i Rhiwlas y mynnai fynd
bob tro.
Y n eneth ifanc

dair ar ddeg
oed, symudodd gyda'i theulu i
fyw ar fferm 'Pen Dinas' yn
Llanddeiniolen. Cofiaf iddi son
droeon
am ei phhrofiad
chwithig
0
droedio
ardal
'newydd' ac amdani'n ceisio
mynd i gapel Glascoed am y tro
cyn taf i geisio ymgartrefu ac
ymgynefino. Ond a chapeli yn
eu hanterth bryd hynny, nid
oedd iddi sedd yn y capel
gorlawn, a bu rhaid sefyll!
Yn bymtheg oed aeth i
bren tisio fel gwniadwraig i hen
safle 'Waterloo House' ar y maes
yng Nghaernarfon. Meistrolodd
ei chrefft ac, er na chafodd gyfle
i barhau a'i gyrfa, bu'n brysur ei
llaw drwy gydol ei hoes yn
gwmo a gwau nifer 0 ddi11adau
i'r teulu cyfan. Treuliai oriau
wrth ei pheiriant
gwnio a
nosweithiau diwyd yn gwau
patrymau cymhletb a lliwgar.
Yn bump ar hugain oed
priododd
ag Edwin, un 0
feibion
'Tan y Gaer', a
symudodd unwaith eto i fy\v i
'Lys Myfyr', Penisarwaun. Yno
y ganwyd ac y magwyd ei dwy
ferch - Bassie a Nancy a fu'n
hynod 0 garedig wrthi am
weddill ei hoes. Yn llawer yn
ddiweddarach,
symudodd
i
'Meillionydd'
gyda fy mam,
Nancy, dad a minnau - ac yno y
bu'n byw wedyn hyd y diwedd.
Pan feddyliaf
am nain,
darlun 0 gorff bychan, prysur a
hynod 0 ddiwyd a gaf, rhywun
na fyddai byth yn segur. Saw!
gwaith y dywedodd wrthyf wrth
i mi geisio ei siarsio i eistedd i
lawr a chymryd hoe,
'Fe laddith poen, ond laddith
gwaith mohonot ti,' a tbeimlaf
bod Llawer 0 wir yn ei geiriau.
rtenetddiodo gydag urddas 9
daliodd ei chof mor glir a grisial
hyd y diwedd. Cafodd ofal a
chariad

fel

brenhines,

a

llwyddodd mam ac An[i Bessie i
wireddu ei dymuniad 0 aros
gar(ref.
Mawr
oedd
ei
gwerthfawrogiad
a'i dioich
iddynt hefyd) a theimlad braf i'r

teulu 011 yw gwybod mai ei
geiriau olaf ar ei gwely angau
oedd 'Diolch yn fawr'.
Diolchaf innau am gael y
ffainL 0 arlnl1botl nain m()[
arbennig.

An\ven.

GWASANAETH ARGVFWNG PLVMIO
24 awr y dydd - 7 diwrnod yr wythnos

Cwalth Plyrnlo - Cosod C.9lnau a Bathrwms

Gwalth cynnal 8 ChBdw 0 bob math
Cysylltwch a DOUG JONES, BRON EIFION1WAUNFAWR

Fran: (01Z06) 650363 (0797) 0316996 (symudol)

HAWLIO TREN BACH
YR WYDDFAI
DDIBENION RHYFEL. .~
Ar ddechrau'r Ail Ryfel Byd derbyniodd Edmund Vale
alwad fIon 0 Swyddfa'r Rhyfel yn Llundain yn ei alw i
ymuno ag uned gyfrinachol newydd. Treuliodd gyfnod byr
yng ngharchar Wormwood Scrubs 0 bob man, yn dod i
adnabod ei gyd-swyddogion, ac 0 fewn dim roedd wedi ei
benodi'n Swyddog Rhanbarthol y 'Radio Security Service',
yn gyfrifol am Gymru gyfan yn ogystal a swyddi Henffordd
a'r Amwythig. Treuliodd gyfnod yng Nghaerdydd, ond ar
ddechrau'r Gwanwyn 1941 symudodd i Landrillo yn Rhos. Aelodau'r Royal Corps Signals gyda'r Capten Edmund Tkle yn trefnu'r
Yno, roedd yn rhannu ty a David Kimpton, y Swyddog llwytlz cyntaf 0 nuiyddau ac angenrheidiau gOg)ifer ti'u cario i gopa'r
Rhanbarthol a ofalai am M.I.S.
lflyddfa. Tynnuiyd y llun tu cefn I orsaf y rheilffordd Y" Llanbens ym mis
Roedd rhan helaeth o'i wairh
yn ymwneud ag ymchwilio i
adroddiadau 0 gam-ddefnyddio
goleuadau ar yr arfordir ac
amheuon
ynglyn
a
chamddefnyddio
arwyddion
radio i mewn yng nghefnwlad.
Yn Wormwood Scrubs roedd y
brif swyddfa, ae yno roedd
angen anfon i ddarganfod
tarddiad
rhai o'r galwadau
radio. Golygai gwaith Edmund
Vale ei fod yn cadw cysylltiad
agos a phob prif gwnstabl a
phostfeistr 0 fewn ci ran barth.
Erbyn 1942 roedd y rhan fwyaf
o'r arnheuon am gamddefnydd
goleuadau
a radio wedi eu
datrys, ond rocdd rhai yn
parhau i beri pryder.
Rywsut neu'i gilydd, roedd
gwybodaeth
am symudiadau
llongau Prydain yn cael ei
drosglwyddo i'r gelyn. Credid
fod y wybodaeth yn cael ei
hanfon
0
I werddon.
Penderfynwyd

sefydlu gorsaf
wyIio mor agos i'r Iwerddon a

phosibl.

Symudodd

yr uned
unwaith eto, y tro hwn i un o'r
man ynysoedd ger arfordir
Penfro. Unwaith eto, metbwyd a
darganfod union leoliad y safle a
anfonai negeseuon i'r gclyn.
Bu'n rhaid ail-gysidro, ac o'r
diwcdd, dyna daro ar y syniad 0

getsto saflc uclicl cr mwyn
11eoli'r negeseuon. Ble'n well na
chopa'r Wyddfal
Hawlio'r Lein a'r Gwesty.
Rot:tld y gwCtity a~r bUi>nes 0
gario teithwyr i'r copa ar y tren

wedi ei ohirio
dros dro
oherwydd y rhyfel, a gallai
olygu trafferthion
i geisio
sefydlu
uned ddirgel
yno.
Doedd Edmund
Vale ddim
eisiau
cael
gorchymyn
gorfodaeth i ddefnyddio'r lein
a'r gwesty. Gallai hynny gymryd
gormod 0 amser, ond gallai
hefyd olygu fod siawns i
gyfrinachedd y fenter gael ei
chwalu.
Cafwyd
cytundeb
preifat rhwng Edmund Vale a
pherchennog
y lein,
sef
cyfreithiwr
0
Lundain.
Llogwyd yr holl lein a'r gwesty
am chwephunt yr wythnos; pris
chwerthinllyd
yn
01
y
perchennog.
Ond
fe'i
perswadiwyd 0 ddau gyfeiriad.
Y chydig amser eyn gorfod
cau'r lein oherwydd y rhyfel,
cafodd sustem ffon y rheilffordd
ei difetha gan fell ten, gan
doddi'r gwifrau a gadael dim
ond pellcn 0 gopr ar lawr rbwng
bob polyn. Addawodd Edmund
Vale a chriw'r uned ail-osod y
gwifrau fel bod sustem ieliffon
ar gael i'r cwmni yn syth ar
ddiwedd
y rhyfel. A'r ail
gymhelliad
oedd glo. Drwy
gydweithrediad
Rheolwr
Tanwydd y Swyddfa Ryfel,
cafwyd stoc ychwanegol 0 10 i
redeg tren i fyny'r Wyddfa ar
byf~r Y1' uned eYfrini.\~hQl)
gydag addewid y byddai digon
dres ben 1 fwydo mlans y rren

pan an-gycnwynnarr busnes ar
ddiwcdd y rhyfel.
Rocdd tri 0 ddynion Ileol, a
~rferai weithic) lIT }/ lein, yn

Qweeanaeth Trylwyr
san y bobl 1l1UJ .... ISKIYNOL

Gwasanaeth Personal Cyfeiilgar I CHWI
Y Gwasanaeth Technegol Gorau
I'ch CAR. Cystal a
OWDiJonooth rrtf ggollwr
'911y, P" oar bynnao ydych
CMWI yft Ai yrru.
o AudlI ~~tavo

Mai 1942.

Y criui oedd yn guieuhio ar gopa'r Wyddfa .• -\lae aelodau o'r Royal Corps
Signals a gweithwyr sifil yl1 y llun a d~V1Z117.Ll)tdym mis Mai 1942.
helpu gyda'r gwaith 0 syrnud
a llond wagcn 0 ddwr glan.
nwyddau ac anghenion yr uned
Dilvnwyd
gyda'r
'rations'
gyfrinaehol i fyny'r Wyddfa i'r bondigrybwyll.
A threuliodd
gwesty ar y copa. Nid yw Edmund Vance a'i wraig, Ruth,
Edmund Vale yn eu hen wi, ond
eu noson gyntaf yn y gwesty fel
mae'n awgryrnu mai'r gorsafwardeiniaid dros-dro ar gopa'r
feistr, un 0 yrrwyr y tren a W}'ddfa. A'u hunig gwmni ar y
thaniwr y tren ocddynt. Tybed
noson
gyntaf
fythgofiadwy
oes rhywun 0 ddarllenwyr yr honno oedd cigfran a ddaeth i
'Eco' yn rnedru cadarnhau
fegera bnwsion ar sil eu ffenestr.
hynny?
Ond
aeth y gwaith
0
ddarganfod
lard diad
y
Sarjant busneslyd!
ncgeseuon radio 0 Iwcrddon i'r
Gwersyllai'r milwyr a oedd yn gelyn yn ei Ilacn ...
gyfrifol am osod y gwifrau ffon i
fyny'r Wyddfg mewn dwy babel)
o'r ill cefn i orsaf y tren yn

Llunbcris, a Sarjanl o'r cnw
Tallbois yn gyfrifol amdanynt.
Oherwydd
cyfrinachedd
y
gwai th ar y copa, doedd ganddo
ddim syniad pam roedd yn
rhg_id gosod gwifrau i-fon ar
[ynydd mor bell 0 bob mall!
Pcnderfynodd
fusncsu7
a
hgwliO'l Ie !lr ~r lfen Y l!Yfi!ii

Cyd·ddigwyddiad.
A sut, rneddech chwi, y mac'n
bosibl cvhocddi'r hanes hwn yn
'Eeo'r ~'~'ddfa??
A phwy oedd
Edmund Vale?
Trn'}, ddirgel ffyrdd mae
copiau o'r 'Eel)' ~rn cyrraedd
darl!en\\,'r
nad \'dvn[
. . ar reSlr
po:>tio (~,\)'ddogol' )' papur. Ar
hyd un (I'r ll\"'~'brllu rheini y
L~(rhacdd(lLlllCUplaU u'r 'Eco',
RUbtifl \'al~, Ill",b y diwQ~Q"r
Edmund \·ale. 'Jybiodd fod
hane:> ei dad )'n 'hawlio' lcin yr
Wyddfa )'n s(ori gwerth ei
hadrodd, :1 hle'n well Dac ar
dud~l~nnaU'I 'TIeo'?

nwyddl1u i'r COpa. Yll all[foduLi~
roedd carrcg ar y Iein yn agos i'r
copa, a daClh y lren oddi aT Y
rheiliau. Gan nad oedd y ger
plyrp"sol ganddynt ar y trcn i'w
~hl\di'!i 61 gr y rhelliRu. hu'n
RUQd"''t'r'n ,'n ~i~t~ddwr~hfy
rllaid i'r 11C11 GarjanI bcrdutiu i
la\.yr y mynydd yn 01 i Lanberls.
ne~g ~'n yr llrchifdy yng
Neh~~mar(on \Yrth~'n cata]osio
:fu fa WI' 0 fuilnCi)U wcdi bynny!
Yll

ri.\QQol) ~il-syfannwyd

y

dcunydd

gweSlY, ei drwSlO a'i lanhau, a
RO~odsustem gwresogi gyntefig
ynddo Gosodwyd gwifrau ffSn

ch\vrnni'r
Tranlroad

new) ud yr hoI I [fordlI i'r copa.
Carl\lJyd dodrefn i fyny ar y Lfen

m~Wll "

gerddodd

yn
ymwneud
a
Sllowdoll MounlairL

alJd Horels, pan
g\vr bortheddig
i
~hynwyno i mi ddwy

gyffol 0 ddogfennau.

Roberr

Vale oedd y gwr,
Mae un gyfrol yn rhan 0
hunangofiant ei dad, Seeing the
Sights, sy'n cynnwys yr hanes
am 'hawlio' lein yr Wyddfa.
Lluniau
a dogfennau
yn
ymwneud
a'i
gyfnod
fel
Rheolwr Rhanbarthol y 'Radio
Security
Service'
oedd
y
gweddill.
Awdur
toreithiog
oedd
Edmund Vale a adwaenir yn
bennaf, rnae'n debyg, am ei
gyfrolau teithio yn darlunio
amryfal agweddau ar hanes,
archaeoleg,
henebion
ac
adeiladwaith gwledydd Prydain.
Roedd yn awdurdod hefyd ar
hanes yr 'Irish Mail'. Ei wraig,
Ruth, fu'n gyfrifol am ddarlunio
llawer o'i waith, ac yn gyfrifol
am ddarllen y teipysgrif Bu'r
ddau yn byw yo Nant Ffrancon
o 1924 hyd 1969.
Ac os daw'r 'Eco' hwn ar un
o'i ddirgel ffyrdd i ddwylo
Robert Vale, carwn ddiolch i
chwi am rannu'r bennod hon yn
hanes eich teulu, a phennod
mor ddiddorol yo hanes y fro
hon.

* * *
Platiau Arch

Yn dilyn cais a llun gan Sion
Rees Williams
yn rhifyn
Nadolig/Ionawr
o'r
'Eco',
derbyniais alwadau ffon yn
awgrymu mai plat arch yw'r
gwrthrych
a ddarganfu
yng
nghistfaen ei hen, hen daid.
Roedd yn arferiad ers talwm i
dynnu'r plat oddi ar yr arch cyn
claddu. Yna, byddai'r plat arch
yn cael ei hongian yn y cartref,
a'i bolishio fel unrhyw addurn
arall oedd a sglein iddo. Perthyn
y traddodiad, mae'n debyg, i'r

cyfnod

pan oedd cardiau
mwrnin mor boblogaidd, neu i'r
arfer 0 blethu
gwallt yr
ynl~\l~w~diS (yn enwcdig oe
oedd yn ferch) mewn modrwy
neu dlws i'w hongian am y
gwddf.
I'r rhai ohonoch sydd hefyd
yn aelodau 0 Gymdeirnas Bob
Ow en, mac gun Rlli&l1111011
Davies Jones erthygl ddiddorol
am blat arch yn y rhifyn
diweddaraf o'r cylcbgrawn Y
Casslwr. 'In yr erlhysl mae'n

son ei bod yn 9nfodlon iawn
dClbYll plat ilIch yn y If af Y
iYibwjD gf rr.vwrf frWfh
a bar1q l; wlh;a belled
oeM yft

a

IF"rn.n

as

ddigwyddodd
i'r plat arch
ddaeth i'r golwg yng nghistfaen
teulu Sion?
Hyd
yn
hyn,
daeth
gwybodaeth am blatiau arch yo
Llwyncoed, Llwyncoed bach,
Penllyn ac yn Llanberis. Oes
mwy ohonynt
yn addurno
waliau cartrefi'r fro, neu wedi eu
lapio'n ofalus a'u cuddio o'r
golwg?

* * *
Pencerdd Gwynedd a'r Alit
Ddu
Gan Mrs Owen, Tan Rhiw,

Rhiwlas y daerh cais am
wybodaeth ynglyn a pherthynas
AlIt
Ddu
a Phencerdd
Gwynedd. Tybiai fod a wnelo'r
AUt Ddu ac ardal Dinorwig.
Roedd Pencerdd Gwynedd yn
dod o'r Gefnan, Mynydd
Llandegai. Ei enw bedydd oedd
John Henry Roberts. Ymhlith
eraill o'i gyfoedion
roedd
Derwennog a Chaerwyn. Y tro
hwn, gaJlaf gadarnhau nad oes
cysylltiad a'r fro hon gyda'r un
ohonynt.
Ganed
James
Roberts
(Derwennog)
yn 1846 yng
Nghwm Derwen, Llanerfyl,
Maldwyn, a bu farw yn 1927. Un

o Gynwyd, ger Corwen oedd
Caerwyn,
sef Ellis Owen
Roberts (1871-1959). Yn y llyfr
Canu'r Bobl y cefais gyfeiriad at
Thomas E. Griffith (AlIt Ddu).
Y r AlIt Ddu oedd enw ei gartref
ym Mhwllheli.

* * *
Llew Llwyfo a Hywel Teifi
Edwards
Mae llawer iawn 0 Gymry wedi

clywed yr en w, a nifer helaeth
o'r fro hon yn gwybod fod Llew
Llwyfo wedi byw yn Nbyddyn
Rhuddallt, Llanrug am gyfnod.
Ond faint mwy 0 wybodaeth
sydd gennych am y cymeriad
lliwgar hwn> Angen gwybod
mwy? Dyrna gyfle felly ihanner
cant ohonoch gael y fraint 0
wrando ar yr Athro Hywel Tcifi
Edwards yn traddodi darlith ar
Y Llew. Fe'i cynhelir yn neuadd
y Sefydliad Coffa, Llanrug ar

nos Fetcher, Ebrill 1Ofed Mac
hysbyseb ynglyn a'r tTefnianl yn
y rhifyn bwn o'r <Rco'. ond
I

cofiwch, dim ond lIe i hanner
C!lnt sydd yn(),

f~lly y

ft!lin pig hi!
1\ lIyrJll 1l1.]J~Ull

~yt1t~l
i'l'

ttlll

Y ml;,

Cuiiw\ill
UllrUll
bLJ~tbl t bon l1,aw.Y L"WJ>'W'11!1 J!'W.Y11, hvrn.
neu
ymholiad
cal... ltiaf, roedd o'r golwg yn y owybodacth
Jan hanna! ]}~ ~n ,neddwl )' YDRlyn air unrhyw agwedd 0
uelild ei ddWYll YTl ddiTJ[el i hau~$ y fro ~ Darydd Whrtes~de
'l'homl1Q, Rron y Nrul[, I.I~nruQ,
.fyn.Wft1f •• , ~J;ak91 mcwn r),yw
Gacrll1:lrfon. f'rOn: (01286)
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BRYNREFAIL
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Mrs Lowrl Prys Roberts·Williams, Godre'r Coed. Ff6n: 670580

DIOLCH. Yn dilyn cyfnodau yn
Ysbyty Gwynedd yn ddiweddar,
dymuna Miss Alice Williams,
Caernarfon a Mr Gwilym Hughes,
Bryn Parc ddiolch yn ddiffuant i'r
teulu, cymdogion a ffrindiau am eu
caredigrwydd a'u dymuniadau am
wellhad buan trwy alwadau ff6n,
cardiau ac ymweliadau. Diolch yn
tawr i bawb.
CANOLFAN CYMUNEDOL.
Ers rhai misoedd bellach, mae'r
unig fan cyfarfod, yn grefyddol a
chymdeithasol, i'r gymuned leol,
set
adeiladau'r
Eglwys
Bresbyteraidd, wedi bod dan
drafodaeth. Fel yr hysbyswyd
drwy gyfrwng yr Eco yn rhifyn Mai
2001, oherwydd cytlwr y ddau
adeilad sydd yn eiddo i Eglwys
Bresbyteraidd Cymru, cyfyngwyd
yn lIym ar y defnydd ohonynt i'r
cyhoedd a'r unig gyfarfodydd a
ganiatawyd oedd y rhai hynny a
gynhelid dan nawdd yr Eglwys
Bresbyteraidd yn unlg - oedfaon y
Sui, Cymdeithas y Capel a
chyfarfodydd i drafod dyfodol yr
adeiladau.
Yn ystod y misoedd diwethaf,
ymestynwyd y drafodaeth ar y
ffordd ymlaen I ddiogelu man
cyfarfod i'r gymuned gyda niter 0
swyddogion 0 Gyngor Gwynedd
a'r Swyddog Datblygu Bro.
Mewn cyfarfod a gynhallwyd ar
21 lonawr
gyda'r
Swyddog
Datblygu a'r Cynghorwyr lIeol,
pasiwyd j sctydlu gwelthgor i
ymgymryd a'r dasg 0 arwain y
fenter.
Penderfynwyd
ar i'r
aelodau hynny a etholwyd yn y
Cyfarfod Cyhoeddus ar 23 Medi
1999, i drafod
dyfodiad
y
Gweithdai Crefft i safle'r Hen
Ysgol, i barhau yn y cyswllt hwn.
Aoedd rhai aelodau o'r pwyllgor
lIywio hwnnw na allai barhau yn y
swydd ac felly etholwyd Dr Ruth
Dafydd a Mrs Carol Houston i
gymryd eu lie.
Nos =awrtn. 5 Chwefror
cyfarfu'r
gweithgor
dan
Iywyddiaeth y Cynghorydd Keith
Brymer Jones. Yn bresennol
hefyd yr oedd Dafydd G. Ellis.
Gwyn Hefin Jones,
Geraint
George, Ruth Dafydd, town
Roberts Wiliams a Liz Mead.

D~rbyniwyd ymddihQuriadaugan
y Cynghorydd Pat Larsen, Carol
~ou~to,." J. M~irion Morris.
Oafydd Williams a Tim Silvester.
CroQ~~wydy Swyddog Oatblygu
Bro. Mr Eurwyn Griffith. i'r
cylartod. ~tholwyd ~uth Dafydd
yn YQgrrfQnnydd9 Chyd-Iynydd a
Geraint George yn Svvyddog
CvswHt.

I

Amlinellwyd y cetndir 0 du'r
Eglwys gan Gwyn Hefin Jones a
thrafodwyd
nifer
helaeth
0
opsiynau posibl ynglYn a dyfodol
yr adelladau
a'r
satle
yn
gyffredinol. Fel ag yr awgrymwyd
yn yr adroddiad yn rhifyn Mai 2000
o'r Eco, mabwysiadu canolfan
aml-bwrpas
i
wasanaethu'r
gymdeithas leol yn effeithlol yw'r
bwriad. I'r diben hwnnw bydd
angen ymroddiad gan yr holl
gymuned ond yn gyntaf rhaid
darganfod anghenion y gymuned
honno.
Pasiwyd felly i holiadur gael el
baratoi dan gyfarwyddyd Geraint
George a'r drafft i'w gyflwyno j'w
adolygu yng nghyfarfod nesaf y
gwelthgor ar 5 Mawrth ar gyfer ei
ddosbarthu i holt aelwydydd y
gymuned yn y dyfodol agos.
SEFYDLIAD
Y
MERCHED.
Cyfarfu'r
aelodau
yn YsgoJ
Gymunedol Cwm-y-glo nos Lun,
18 Chwefror dan Iywyddiaeth Mrs
Pat Jones. Cafwyd adroddlad
diddorol gan Verna Jones a fu'n
cynrychioli'r
gangen
yng
Nghyfarfod
Blynyddol
Ffederasiwn Sefydliad y Merched
Caernarfon Gwynedd yn Ysgol
Brynrefail
ddydd Sadwrn,
2
Chwefror.
Yn
dilyn
cyflwynodd
yr
ysgrifenyddes,
Carol Houston,
'Stori Fer' i ni 0 gofnodlon
Sefydliad y Merched Brynrefail ers
ei sefydlu yn 1940. Mwynhaodd
pawb yr atgofion a'r ffotograffau i
gyd-fynd a hwy. Paratowyd y
baned gan y Ilywydd ac enillwyd
gwobr y mis, rhoddedig gan Verna
Jones, gan Jennie Hughes. Bydd
yr aelodau yn ymgynnull tis nesaf
nos Lun, 4 Mawrth ym Mwyty
Courtenays. Caernarfon i fwynhau
swper GWyI Ddewi a'r wraig wadd
tydd Alice Williams, Caernarfon.
VR I;GLWVS BRI;SBVT!;RAIDD.
Disgwylir y canlynol i wasanaethu
yn oedfaon mis Mawrth:
3 Parch lorwerth Jones Owen,
Caernarfon am 4 y prynhawn.
Gwelnyddir y Sacrament 0
Swear yr Arglwydd:
10 Mr John McBryde, Brynrefail
am 10.00;

17 Parch

Dafydd
Hughes,
CaQrnarfon a.m5.30;

24 (Sui y Palmwydd)
P(i\rch Eric Jones, Bangor am
10.00:

g, (£UI Y P~~g)
f'arcll

O. G.

Williams,

Caernarfon am 10.00.

Cgfnogwch gin Hysbysebwyr
•

f'
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Hw~ 21 sedd aT gael ar gyf@rpob
math 0 logl prelfllL - noswd thiilU
allan, pilrfion, trip iii \l il' iltil
C-wasanaelh
pe1'sonol ~ lh_~l~t'au
rhesymol gan
(01248)
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Mrs Nan Roberts, Pantafon. Ffon: (01286) 650570

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

CLWB 300. Oyma restr 0 enillwyr
Y Glwb 300 am ns lonawr:
£40; Mrs Hilda William~, 8 Orces y
Waun; £25: Mrs Nan Huws
Roberts, Bodrida; £10: Mr Ronald
Wiliams, 18 Bro Waun.
SEFYOLIAO
Y
MERCHEO.
Cynhaliwyd cyfarfod y Sefydllad
yn Festri Croesywaun
ar 7
Chwefror gyda Mrs Catherine A.
Jones, y lIywydd, yn y gadair.
Oarllenwyd cofnodion y cyfarfod
diwethaf ynghyd a'r lIythyr misol.
Nodwyd y materion perthnasol.
Cyfeiriodd y lIywydd at waith
ardderchog Mrs Pat Parry tra'n
Llywydd Y Sir yn ystod y 3 blynedd
diwethaf. Aoedd hefyd yn falch 0
ddeall fod Gwyn, mab Pat, yn well
ar 01 ei ddamwain.
Y gwr gwadd oedd Elfyn
Thomas 0 Gwmm y Seren Anan.
Cafwyd
hanes diddorol
iawn
ganddo am y busnes ers pan y
prynwyd at gan al dad a phawb yn
ei adnabod fel 'Bysus Nedw' ac
wedyn
fel
y 'Silver
Star'.
Diolchwyd iddo gan y lIywydd.
Enillwyd raft I (wed; ei rhoi gan
Elfyn - sef pryd i ddau yn y
'Maesen')
gan Mrs Maureen
Hughes a'r raftl wedi ei rhoi gan
Pat Parry, gan Wenna Edwards.
Cynhelir y cyfarfod nesaf at 7
Mawrth gyda Mrs Mary Vaughan
Jones yn wraiq waco. Croeso
cynnes i aelodau newydd.
DIOLCH.
Dymunaf
ddiolch
i
swyddogion Capel Croesywaun
am ganiatau inni gael plygu'r Eco
yn y festri. Ololch hefyd i'r 'criw'
ddaeth eto eleni i ymgymeryd a'r
gwaith ac l'r rhai sy'n fy helpu
drwy
ddweud
a
chasglu'r
newyddion rr papur.
PLAID CYMRU. Rhaghysbysiad:
Bydd Y gangen yn tretnu Cinio
Blynyddol yn y Bistro, Llanberis
nos Waner, 19 Ebrill. Croeso
cynnes lawn t'r asrodau ac i
unrhyw un arall sydd a diddordeb.
Cysyllter
ac Irene Roberts
(650545) neu Olwen Williams
(650201).
VMDDEOLIAD. Dymunwn yn dda
i Mr King. Ger y Nant. ar ei
ymddeoliad
oli
swydd
fel
goruchwyliwr ffatri yn Llangefni.
OYWEOO'iAO, Oymuniadau gorau
i Manon ~vans, Arfryn ar ai
dyweddTad a Vincent Oliver 0

Gaernarfon. Mae Vincent yn fab i
Ian Oliver 0 Waun.
CROESO ADREF i deulu Perthi
wadi iddynt dreulio pum wythnos
yn Awstralia gyda thad Linda.
DIOLCH. Dymuna Mrs Henderson
a theulu Slop y Pentref ooioicn am
bob
caredigrwydd
a
dderbyniasant yn eu coiled 0 golli
mam Mrs Henderson.
CYOYMOEIMLO.
Anfonwn ein
cydymdeimlad dwysaf at Mrs Joan
Buckley, Stad Glyn Aton yn ei
phrofedigaeth 0 golll ei brawd.
Daeth profedigaeth
0 goll;
brawd iran Mr Evan Hughes, 3
Bryn Golau hefyd. Anfonwn ein
cydymdeimlad ate yntau.
Daeth protedrqaetn sydyn a
thrist I ran Mrs Williams a'i mab,
Ronnie, 2 Tref Eilian a theulu Cae
Rhos ac 8 Stad Pant y Waun. Bu
farw Natalie, merch un ar bymtheg
oed, perthynas agos iddynt, yn
Poole, Dorset. Mrs Williams a
fagodd mam Natalie oherwydd
iddl golli ei mam yn blentyn ttanc.
Cydymdeimlwn
a hwy yn eu
profedigaeth.
Roedd y dyrfa a ymgasglodd ;
Gapel
Croesywaun
ar fore
drycinog yn dysteb i boblogrwydd
y ddiweddar Mrs Elena Jones.
Cydymdeimlwn ac Alfie a Bethan
a'u teuluoedd yn eu coiled 0 golll
mam a nain annwyl.
OATHLU
PAIOOAS
ARIAN.
Dymunwn yn dda i Robat a
Bethan, Gwernydd ar gyrraedd eu
Priodas Arian a dymunwn bob
bendith i chi i'r dyfodol.
NEWIO AELWYO
Bu
newid
aelwyd 0 fewn y pentref yn ystod
yr wythnosau diwethaf a chrosso
yn 61 I Catrin i'n plith,
WYNEBAU
CYFARWYDD.
Gwolwyd wynebau cyfarwydd i ni
yn y Waun mewn dwy rag len
deledu yn ddiweddar.
Un yn
Ymryson y Beirdd yn festri Capel
Bethel a'r lIall yn trafod 'y pentref
cerddorol' a'r CO newydd.
MERCHED Y WAWA. Cawsom
tynd am egwyl i Ynys Enlli yn
ystod y cyfarfod diwethaf. Beryl
Roberts, Pen-v-etoes oedd yn ein
tywys trwy gyfrwng sleidiau a
darlleniadau
o'i dyddiadur. Bu
Eric, ei gwr, a hithau yn aros am
wvmnos ar Enlll ddwy flynedd yn
olynol. Aoedd y eleidlau Iliwgar a

Alwyn a Sarah Jones
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Perchnogion: Danny a Nerys Roberts

IEUAN
WILLIAMS
Glanffrwd
DEINIOLEN
(01286) 870484

I~
I
I~
I
Gwaith Contract
I·
Bysiau 0 12 i 53 sedd

Teithiau Lleol a Thramor

.... Telerau arbennig i
bensiynwyr, myfyrwyr a
phlant ysgol

.. Restaurant
Llanberis 870203
Ar agor trwy'r flwyddyn ar
gyfer priodasau, dathliadau,
bedydd, pen-blwydd a phob
achlysur arbanruq arall.
Gallwn drefnu adloniantdisgo a.y.y.b.
Bwrdd PWI ar oa91
Bwydlen Bar a Restaurant
Trwydded lawn rY tatarn.

(Safle'r hen Nelson)

CAERNARFON

• Pob math 0 ddodrefn Iy
• Cegin, 'stafell fyw, Ilofft

Wyau Free Range
~r
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•
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Ffon: (01286) 676 040

PENISARWAUN
0

a

tro.
Mae
angen
rhagor
0
wirfoddolwyr a gofynnir i unrhyw
aelod sydd yn barod i gynorthwyo
gyda'r gwaith i hysbysu Mr O.T.
Jones,
Bryn
Gwenallt
o'i
ddymuniad, er mwyn i'w henwau
fynd ar restr y gwirfoddolwyr ar
gyfer y Capel a'r Festri.
Oiolchwyd yn haeddiannol iawn
i Mrs Catherine
Jones am
gyflawni'r gwaith hanfodol hwn
yngl~ a'r adeiladau gan Mr R. ap
Wyn Williams.
Y GYMOEITHAS
LENYDOOL.
Cynhelir eyfarfod olaf y tymor o'r
Gymdeithas Lenyddol nos Lun, 11
Mawrth pan y ceir sgwrs hwyliog
gan Mr Maldwyn Thomas, Bangor
ar y testun 'Oeud Straeon'. Y
lIywydd
fydd
John
Roberts.
Oarperir lIuniaeth ysgafn ar derfyn
y cyfarfod.

DODREFN PERKINS

BLOOAU

Oewi~ce

thraethu
brwdfrydig,
cartrefol
Beryl yn creu awydd mawr ar y
rhai na ehafodd erioed y fralnt 0
ymweld ag Enlli I fod eisiau
gwneud hynny ar frys .
Llywyddwyd y noson gan Irene,
gwnaed y te gan Glenys a
diolchwyd yn gynnes i Beryl gan
Mary Vaughan Jones.
Cawn ddathlu GWyI Odewi yn y
cyfariod nesaf wrth fynd i wledda i
gaffi
Bias
y
Waun,
Antur
Waunfawr nos lau, 28 Chwefror.
CAPEL CROESYWAUN Yn sgil
trafodaeth rhwng swyddogion y
capel a'r aelodau yn yr oed fa fore
Sui, 10 Chwefror,
ynglYn
phenderfyniad
Mrs Catherine
Jones
i
roi'r
gorau
j'w
dyletswyddau
fel Gofalwraiq y
Capel penderfynwyd gotyn am
wirfoddolwyr ymysg yr aelodau i
lanhau'r Capel a'r Festri.. Hynny
yw dau berson yn gyfrifol am fls ar
y tro. Calondid i'r swyddogion
oedd parodrwydd niter o'r aelodau
oedd yn yr oedfa fore Sui I
wirfoddoli,
gydag athrawon yr
Ysgol
Sui
yn
mynegi
eu
parodrwydd i lanhau'r Festri yn eu

• Prisiau cystadleuol
• Danfon am ddim i holl
erdtll Bre'r Eta

Cyfarfod Cyngor Cymuned Waunfawr
Yng nghyfarfod Cyngor Cymuned
Waunfawr
yn
Y
Ganolfan,
Waunfawr ar nos Lun, 28 lonawr
2002 bu canmol ar grwp 0
wirfoddolwyr
1Ieol am sefydlu
Pwyllgor
Llywio
Strategaeth
Gymunadol
Waunfawr
yn
swyddogol.
Er mwyn cefnogi'r
grwp
rnas'r
Cyngor
wedi
pendertynu cyfrannu £100 tuag at
gronfa
gweinyddu'r
pwyllgor.
Rydym yn obeithiol y byddant yn
ystyried ffyrdd i wella'r Ganolfan
yn ogystal a phrosiectau eralll a
fyddai'n
gwella
sefyllfa
economaidd
yr
areal.
Y
Cynghorwyr Edgar Wyn Owen a
Gwilym O. Williams sydd am
gynrychioli'r Cyngor yn y tenter
yma.
Genod
a hogiau'r
pentref
tynnwch eich sylw at arwydd
newydd 'Dim chwarae pel' sydd
wedi ei osod yn Stad Tref Ellian.
Mae 0 yna i'ch atgoffa mai ar y
caeau chwarae sydd eisiau mynd i
chwarae, felly rhowch lonydd a
chwarae teg i gyfeillion y Stad.
Gobeithio y cawn well tywydd er
mwyn cae I chwarae allan yn y
dytodol agos.
Mae dau fwlch achlysurol
mewn swydd cynghorydd yn ward
Waunfawr. Cynhelir etholiad i
lenwi'r
swyddl gweigion
os
cyflwynir
rhybudd ysgrifenedig
gan ddeg etholwr o'r ward yn
gofyn am etholiad I Mr Geraint R.
Jones, Swyddog Canlyniadau,
Cyngor
Gwynedd,
Swyddfa'r
Cyngor, Caernarfon 0 fewn y
cyfnod
sy'n diweddu
ar 21
Chwefror 2002.
Mae lIawer yn gofyn am gysgod
law yn y sane bws yng nghanol
pentret y Wauntawr, ond lie j'w roi
a faint fydd y gost? Dyna sydd am
gael el archwilio. Mae safle bws
yn creu trafferthion weithiau, fel yn
ddiweddar
yn y safle
yng
ngwaelod y pentret lie bu cwynion
am ymddygiad
gwael gan rai

aetocau o'r cvnoeoo.
Gair

cyffredinol

am

drychinebau:
does dim gwerth
cwyno, siarad a thrafod am
ymddygiad gwael rhai pobl, rhaid
reportio
digwyddiadau
anghyfreithlon yn swyddogol i'r
Heddlu er mwyn iddynt hwy ddelio
sro'r mater yn rturnot trwy'r
lIysoedd.
Bu trafodaeth
am lefelau
gwario 2002-2003 y Cyngor a
phenderfynwyd
gofyn i Gyngor
Gwynedd drefnu i gasglu £1,000
ychwanegol. Golygir hyn oddeutu
£2 ychwanegol ar fil trethi cartref
Sand '0'. Nid ydi'r Cyngor
Cymuned wedi codi letel eu harian
ers 5 mlynedd ac, efo costau
popeth yn codi, mae angen edrych
ar ofynion y dyfodol. Un gwariant
uchel fydd talu am darmacio IIwybr
y Fynwent ym Metws Garmon yn y
dyfodol agos.
Mae'r Cyngor wedi penderfynu
mabwysiadu y Cod Ymddygiad a
gelr yn yr Atodlen i Orchymyn
Aelodau
(Cod
Ymddygiad
Engreifftiol)(Cymru).
(Mae
Cynghorau Sro a Thref ar hyd a
lied Cymru yn derbyn 0 lelaf un
cod). Bydd aelodau'r Cyngor yn
cofrestru buddiant personol cyn y
gallant gymryd rhan mewn unrhyw
drafodaeth.
Mae coplau wedi eu derbyn 0
Strategaeth - Drafft Ymgynghorol
Goriad Gwyrdd Eryri. Mi tydd
cyfarfod
cyhoeddus
i drafod
cynnwys y ddogfen i'w gynnal ar
nos Wener, 15 Chwefror 2002 yn
Y Ganolfan am 7 o'r gloch
Gwenll'ian
Owen
0
Gyngor
Gwynedd sydd am gyflwyno'r
noson. Croeso i bawb ddod i
wrando ac i gynnig eu sylwadau.
Mi fydd Y Cynghorwyr
yn
cyfarfod nesaf ar nos Fawrth, 5
Mawrth yn Y Ganolfan, Waunfawr
am 7 o'r gloch. Fel arfer mae
croeso i unrhyw berson ddod yno j
wrando.
Gelhr cysylltu a'r Clerc, set Sian
E. Thomas ar (01286) 650327 neu
trwy ysgrifennu at Ty Ysgoldy
Waunfawr, LL55 4YS

II .

CAEATHRO

• TAWSIO • CYNNAL
• PARTIAU
SlOP AROSFA, WAUNFAWR

.

Clive James, Hafan, Bryn Gwna.
Ffcn: (01286)679501 (gwaith). 677438 (cart ref)

LLAWR COED DERW (Blociau).
Oherwydd ail-adeiladu'r
Capel,
mae'r Pwyllgor yn cynnig gwerthu
y blociau derw o'r Capel am £6.00
y llathen sgwar, fel y maent a'u
eludo gan y prynwr. Cysylltwch
Ifor Hughes,
Lleifior
(01286)
674342.
RHEILIAU HAEARN BWRW. Am
yr un rheswm, mae rhes 0 reiliau
hefyd ar werth (tua 8 lIath) a giat.
Unwaith eto, fel y mae nt, a'u cludo
gan y prynwr. Cynigion i Ifor
Hughes, Lleifior (01286) 674342.
GENEDIGAETHAU.
Llongyfarchiadau
i Olivia
a
Richard
Roberts,
Cartref,
ar
enedigaeth Dominique ac ilona a
Prys
Thomas,
Dolgynfynydd
Uchaf, ar enedigaeth Ifan. Croeso
i Gaeathrol
HEDDWRAIG 0 FR!. Mae Non
Owens, Rhosbach wedi ennill y
'Baton 0 Fri' fel un 0 hyfforddeion
gorau 0 wyth lIu r Heddlu ar
ddiwedd cwrs yng Nghanolfan
Hyftorddi'r
Heddlu.
Bruche,
Warrington.
TYNFA MISOL. Enillwyr y Tynta
Misol am tis Chwetror oedd:
£40: (62) Jason Jones, 5 Erw
Wen: £25. (20) Ifor Hughes.
Lleifior;
£ 15: (15) Collette

a

Donaldson,
Marcus
a

Henes;
Wendi

--

£5: (83)
Williams,

Glandwr,
THEATR BARA CAWS. Diolch i
ymdrechion y Pwyllgor Codi Arian
i'r Ganolfan, gwerthwyr toeynnau
a Chwmni Theatr Sara Caws
codwyd £887 tuag at y costau
cymunedol yn y Capel.
WYAU PASG. Eleni bydd yr Helfa
Wyau Pasg ar Sui y Pasg, 31
Mawrth. Gofynnir i holl blant oed
ysgol gynradd neu iau hebrwng eu
rhieni
i faes
parcio
Tatarn
Bryngwna erbyn 11.00 yn y bore.
Wedyn
?
GIG/CYNGERDD. Sydd Y grwp
IIeol 'Teachersville' (gan gynnwys
cyn-aelodau 0 'Sticky Fingers')
gyda 'Enid ac Ifan' ar y IIwyfan yng
nghlwb Glangwna am 8.30 ac
ymlaen, nos Wener, 15 Mawrth.
Ticedi
ar gael yn
Nhafarn
Sryngwna, Siop y Pentan, Gars]
Gwalia a chan aelodau 0 Swyllgor
y Carnifal.
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Eryl Roberts, 3 Bryn Moely". Fton: (01286) 675384
Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes, Glascoed, llanrug.
DIOLCH. Mae Anhe Parry Jones,
Perthi, Bryngwyn.
Llanrug yn
diolch yn fawr lawn j'w thsulu a'i
ffrihdiau am eu caredlgrwydd a'u
ffyddlondeb yn galw tra yn Ysbyty
Gwynedd, ac wedi dod adrst.
Mae'n
gwerthfawrogi'r
non
gardiau, blodau ac anrhegion.
Dlolch 0 galon I bawb.
DYMUNA Joyce a Marion ddiolch
yn gynnes
iawn
l'w teulu,
eymdogion,
ftrindlau,
gofalwyr
cart ref a'r meddygon am yr holl
garedigrwydd a'r cydymdeimlad a
ddangoswyd tuag atynt yn eu
profedigaeth
0 golli chwaer a
modryb
annwyl
iawn,
Doris
Williams, 16 Rhos Rug,
Diolch am y lIu cardiau, y
galwadau ff6n a'r ymweliadau, ac
am y rhoddion hael tuag at eglwys
Hermon. Diolch i Mr Ifan Hefin
Williams a'r Parchg John Pritchard
am eu gwasanaeth
ddydd yr
angladd, ae i Mrs Lowri P Roberts
Williams, yr organyddes,
Diolch
hefyd rr ymgymerwr, Mr Gwynfor
Jones,
E.W.Pritchard,
am y
trefniadau trylwyr.
DIOLCH. Dymuna Jim Horman,
Venice, Ffordd yr Orsaf, ddiolch i'w
deulu, ffrindiau a chymdogion am
yr
anrhegion,
cardiau
a
chyfarchion
a dderbyniodd
ar
achlysur dathlu ei ben-blwydd yn
90 oed yn ddiweddar.
DIOLCH. Dymuna Mrs Maggie
Lewis, Madryn House, ddiolch yn
arbennig i bawb a fu mor garedig
tuag ati ar achlysur dathlu ei ph enblwydd yn 95 oed yn ddiweddar.
CAE CHWARAE FFORDD YR
ORSAF. Ers nifer 0 11ynyddoedd
mae'r Cyngor Cymuned wedi
derbyn cyfrifoldeb am ofalu am y
cae chwarae, gan dalu costau
torrl'r tyfiant a chynnal a chadw'r
offer ehwarae. Teimla'r aelodau
fod digon 0 arwynebedd tir yn y
cae chwarae i gynnig mwy 0
ddefnydd
ohono
gan
blant,
ieuenctld a henoed yr ardal. I'r
perwyl hwnnw, mae Cyfarfod
Cyhoeddus wedi el drefnu ar nos
lau, 7fed 0 tls Mawrth yn neuadd y
Sefydliad Coffa am 7.00 o'r gloch.
Estynnir croaso cynnes i bawb
svdd ~ diddordeb mewn gwella'r
cylleusterau yn y cae chwarae sy'n
9anol09 I'r pentref. Gorau 011 os
oes gennych syniadau ar y dulliau
gorau 0 ddefnyddio'r tiro PLAID
CYMRU. Cafwyd noson hynod 0
ddifyr yn9 nghvvmni'r milf~ddyg
Treror Jongg 0 Chwilog nos
Ferchor,
20
Chvvefror
yng
Nghanolfan Penisarwaun, Wedl

Ffon: 6n263

sgwrs
ddiddorol
am
hanes
milfaddygaeth
a son am John
Edwards
0
genmorta
a
gyhoeddodd un o'r lIyfrau cynharaf
yn y Gymraeg ar 'Y Meddyg
Anifeiliaid' trowyd at bynciau
amserol,
a thrafodwyd
cyflwr
amaathyddtaeth heddiw, ffermio
organig, cnydau GM a Thir Gofal.
Noson
arnrywrol
a
difyr.
Llywyddwyd y cyfarfod gan Phylls
Ellis.
Anfonwyd
cydymdeimlad
y
gangen at Gwilym Rees Parry yn
ei brofedigaeth 0 golll ei fam.
Y Cinio GWyI Odewi sydd nesaf
ar y rhaglen. Fe'i cynheHr yn y
Bistro, Llanberis gyda'r Aelod
Seneddol yn wr gwadd ar nos
Wener, 22 Mawrth Cysylltwch a
Meirwen
Lloyd (675359)
neu
Phyllis Ellis (870237) i arehebu
tocyn.
BRYSIWCH WELLA. Mae sawl
person wedi bod yn cwyno, rhal yn
yr ysbyty ac eraill wedi dod adref.
Anfonwn ein cofion gorau am
wellhad buan I Mrs Jean Pritchard,
Gwel Fynydd, Mrs L. Horman,
Venice;
Mr Alwyn
Williams
(Barbar) ac Elaine Jones, ei ferch.
DIOLCHIADAU. Dymuna Cledwyn
Jones, 4 Hatan Elan ddiolch yn
fawr iawn i'w deulu, ffrindiau a
chymdogion am y eardiau, arian a
galwadau ffon a gafodd tra bu yn
yr ysbyty ac ar 01 dod adref. Diolch
yn arbennig 1 bob un a gludodd
Ellen i'r Ysbyty ac i bawb a
gyniglodd
hefyd.
Dioleh
i'r
Meddygon a Gweinyddesau yn
Ward Tryfan, Gogarth a Phrysor,
Ysbyty Gwynedd a Ward Peris,
Ysbyty Eryri Diolch 0 galon i
bawb.
PROFEDIGAETHAU.
Yn
ddiweddar, bu farw Miss Cassie
Roberts, Fron Chwith, Lon Groes.
Mae ei hunig gefnder, Lesley
Hyde, yn byw yn Awstralia.
Dymuna
Mrs
Elizabeth
Edwards, gweddw y diweddar
Cledwyn Edwards, Rhos Ddu gynt
qoflo yn annwyl amdani.
Yn cawst, ar 61 gwaeledd byr,
bu farw Noel Williams, 17 Nant y
Glyn (Llwyncood, Cwm-y-glo yn
enedigol)
Estynnwn
eln
cydymdoimlad at ei wraig Joyce, y
plant at dri brawd a'r teulu i gyd.
Oydd Mawrth 12 Chwefror bu
farw Mair Williams, Bron Haul

•

(Dd61 Bach gynt). Bydd coiled fawr
i'r teulu, Alwyn a Lesley, Glyn a
Gwen, Susan a Gemma. Roedd
Mair yn annwyl iawn i'r teulu mawr,
Tom a Raymond, ei dau frawd a'u
teulu i gyd, roeddent bob amser yn
galw a hithau mor falch o'u gweld.
Trist lawn oedd dealt hefyd am
farwolaeth Paul Williams, Tyddyn
Alys gynt. Roedd Paul yn byw ym
Mangor ers blynyddoedd ac yn
briod
Cheryl. Cydymdeimlwn yn
arw ~ hi, Y plant, ei frawd Peter a'l
chwaer, Pamela. Roedd Paul yn
trawd yng nghyfraith
i Mair
Williams, dwy ergyd felly i'r teulu
yma.
Bu farw nai i Gareth Thomas,
Regent House, Gwr ifanc 38 oed 0
Bontllyfni. Roedd yn wr ifane
poblogaidd lawn gyda'j deulu, ei
ffrindiau a'i gymuned. Gadawodd
rieni, gwraig a thri 0 blant bach.
Cydymdeimlwn yn arw a chwi.
Collodd
Mr Gwilyrn
Lloyd
Jones, Rhos Rug a Mrs Gwyneth
Roberts, Cefn Elan eu brawd
Robin
Jones
0
Ddeiniolen.
Cydymdeimlwn yn IIwyr a chwithau
hefyd.
MERCHED Y WAWR. Nos
Fawrth,
12 Chwefror
yn y
Ganolfan,
estynnwyd
croeso
cynnes iawn I bawb gan y
Llywydd, Mrs Megan Roberts. Da
gweld fod Megan yn gallu symud
yn well yn dilyn anffawd i'w throed.
Anfonwyd conon cynnes at bawb
sy'n sal yn ypentref. Anfonir cofion
arbennig at Olwen Llywelyn gan
obeithio ei bod yn gwella.
Y mae tymor byrlumus o'n
blaenau gyda Noson 0 Gwis yn
Nhy Golchi;
Sadwrn y Pum
Rhanbarth yn Neuadd JP Bangor
ynghyd a Sadwrn Eisteddfod
Gylch yr Urdd ar 2 Mawrth yn
Ysgol Brynretarl. Erfynnir am
wirfoddolwyr yn y caffi 0 9 o'r gloch
ymlaen, ynghyd a chyfraniadau
bwydydd a diodydd j'r caffi.
Cysyllter a Nan Humphreys ar
675668.
Y gwr gwadd dewr oedd y Dr
Berwyn
Owen,
Llanrug
sy'n
gweithio yn Ysbyty Glan Clwyd. le.
'Berwyn a'i Bils' oedd y testun a
chafwyd
noson
hwyliog,
addysgiadol a meddyginiaethol
dros ben. Roedd wedi adnabod ei
gynulleidfa i'r dim a bu'n byrlymu
am bob math 0 dabledi a'u
cynhwysion, a hynny er lies pob
annwvioer sy'n lIethu msrcnaoi
ftoedd
81
gynghorion
yn
arnnrtslaowy - prynu mwy ar rai
tabledi ac i'r bun y bydd eraill yn
mynd! Y tebygrwydd yw y bydd
hen brynu ar nionod, bananas,

a

•

LLEWLLWYFO
Darlith gan

Yr Athro

lIyw~lTsm EdlYilrd~
Yn Y Sefydltld

corr~LI!lnru2.

•

erls

}.fa.. 1'!'orc~or) Cb..uJ lQf~4,

PM~rlOeyn : £1.00
Ll, i SO yn unig.
"V cynlaf ;>" lel~..."
TOCYll nau ar gael san
D37dd Whiteside ThvIDII-O,
I'
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IJcon r Nilnl, Llanrug.
(FfOtl : OI2Qt; t;'7J~l~)

Fto":
(01286) 870202
...___---TREFNWYR ANGLADDAU
CEJR AR QYFER PRIODASAU

Dr. Berwyn Owen. 8ydd y gangen
yn cyilwyno siec at waith ymchwil
i'r iechyd 'Cystinosis' tel arwydd 0
ddiolchgarwch iddo.
soia ac olew olewydd.
Diolchwyd
i Berwyn
gan
Menna. Enillwyd
y raft I gan
Myfanwy. Dathlu Gwyl Ddewi gyda
Noson 0 Gawl a Chan hefo
Annette Bryn Parr! a geir nos
Fawrth, 12 Mawrth yn y Ganolfan
am 7.30.
YSGOL GYNRADD LLANRUG.
Bu postmon Llanrug yn brysur
lawn yn dosbarthu cardiau post i
gartrefi plant bach y Dosbarth
Meithrin. Fel rhan o'u thema 'Pobl
syn ein helpu' bu pob un ohonynt
ar ymweliad a'r Llythyrdy yn prynu
stamp ac yn postio cerdyn rddynt
eu hunain.
DYMUNO'N DDA. Rydym yn falch
fod Anti Margaret, y swyddfa,
dipyn yn well ac yn gallu dod atom
i'r ysgol wedi iddi gael damwain
car.
Anfonwn ein cofion at Anti
Margaret.
gofalwraig
dosbarthiadau derbyn, bl.5 a bl.6
sydd adref yn sal. Gobeithiwn y
byddwch yn well yn fuan ac yn 61
yn yr ysgol gyda ni
YR URDD. TIm Pel-rwyd: Cafodd
y tim pel-rwyd gemau caled iawn
yn nhwrnament pel-rwyd yr Urdd,
ond ni ddaeth tlwyddlant wedi'r
brwydro.
EISTEDDFODAU
CYLCH
YR
URDD. Dyna yw gweithgaredd
nesaf yr Urdd. Dymunwn yn dda i
bob unigolyn a pharti fydd yn
cynrychioli'r ysgol.
GWEITHGAREDO 1 MAWATH.
Estynnlr gwahoddlad cynnes i chi
ddod I wranoo ar y plant yn
cyflwyno eltemau 0 gan a dawns
yn Neuadd yr Ysgol am 9.30 o'r
gloch fore Gwener, 1 Mawrth.
Rydym
deisoes
wedi
anfon
amlenni i'r cartrefi
a gwneir
cassliad ar y bor~ er budd
Ymgyrch Codi Arian ar gyfQr T9
Gobaith i blant yng Ngogledd
Cymru

CABCHWARAE
ffORDD YR OR5t\F,
LLANRUG_

CYFARFOD
CYHOEDDUS
~dderbYA iaw8JjmiadilU
ac i drafod syniad!lu
ar r dulJ sorau 0
ddalblygu'r cae cbwarae.

Y Sefydliad CoiIa, Llanrug.

Nos Ian, 7fed 0 F!lwrth
Am '7.00 o'r g1och.
Groc~ocynnes i bawb

CLWB IEUENCTID LLANRUG

Kylie, Sarah

ae Emma a fu 'n Ilwyddiannus

Cyngor Cymuned Llanrug

mewn amrywiol

gystadleuthau'n ddiweddar.
Cafwyd
tymor
prysur
a
IIwyddiannus yn y clwb ac mae
rhaglen amrywiol wedi ei threfnu
gogyter a'r misoedd nesaf.
Mwynhawyd penwythnos 0
weithgareddau awyr agored yn
Rhyd-ddu ym mis Hydref a
gobeithlwn gael eyfle i fynd yno
eto ym mis Mawrth. I Ddisgo yr
acthom i ddathlu'r Nadolig a GWyI
Sant
Ffolant
a hynny
yn
'Sandancer' y Bermo ac 'Amser'
ym Mangor.
8u aolodau'r nrnau pel-droed
h~ ac lau yn cymryd rhan mewn
cystadleuthau a drefnwyd i glybiau
Arton a lIongytarchwn aelodau'r
clwb a ddaeth yn ail yn y cwis.
Rydym yn taicn iawn 0
Iwyddiant tair aelod o'r clwb a

'Deg Allan
Adolygiad 0 Ble Mae John lore?
Nofel newydd gan
Brenda Wyn Jones
Roedd y notel yn IIwyddiannus
iawn oherwydd ei bod yn ein helpu
ni i astudio cyfnod y Stiwartiaid.
Rydym yn meddwl bod y
darnau bach 0 Iyfrau log, set
rheolau'r ysgol ym 1568, yn
ddiddorol iawn. Hefyd mae'r
mapiau yn ein helpu i ddangos
taith Rhys ac maen nhw'n em
helpu 1 ddeall y eyfnod yn well.
Rydym yn hoff 0 luniau Jae Jones,
yr arlunydd.
Maen nhw yn
effeithiol ae yn ddeniadol.

Eln hoff ran yn y nofel yw pan
mae Ahys yn dweud celwydd wrth

y

milwr a dweud ei fod ddim

yn

Swybod ble roedd John lore.
Mao'r lIyfr yn worth oi ddarllen

oherwydd nid yn unig mae o'n lIyfr
diddorol ond hefyd mae o'n lIyfr
hanes. Mae'r lIyfr hwn yn lIawn

dlrgelwcn

ac rydym ersiau gwybod

Plaid Cymru ConQen

Llanrug

ddaeth
i'r
brig
mewn
eystadleuthau
a drefnwyd i'r
merched. Daeth Kylle Jones yn
gyntaf yn y gystadleuaeth pw J a
dymunwn bob Iwe iddl yn yr Wyl
Chwaraeon
ar 22
Mawrth.
Llwyddodd Sarah Hughes i ddod
yn ail ar y dartiau a Rachel Ward
yn gyntaf drwy Wynedd yn y
gystadleuaeth Dawnsio Olsgo.
Yn ystod y misoedd nesaf bydd
cyfle i gymryd rhan mewn niter 0
weithgareddau yn cynnwys lripiau
i Lannau Dyfrdwy, Plas y Brenin,
Alton Towers a Point Ball. Byddwn
hefyd yn mynychu'r ganolfan
hamdden yng Nghaernarton ac yn
cael nosweithiau crefft 0 bob math
yn y clwb Digon 0 gyfle i
gymdeithasu felly.

0

Odeg'

pam mae John lore wedi troi ei
getn ar y brenin. Roedd lIawer 0
ddlgwyddiadau diddorol yn y stori
fel Rhys yn rhedeg I ffwrdd o'r
ysgol a mynd i Gonwy i berswadio
John lore bod y milwyr yn mynd i
ladd ei gefnder. Rydym ni yn rhoi
deg allan 0 ddeg r'r nofel yma
oherwydd
bod yna
gynllun
diddorol a digon 0 ddigwyddiadau.
Rydym wedi darllen Bwli a
Bradwr a Sais yd; 0, MIss! ae
mae'r tair notel mor IIwyddiannus
a'i gllydd.
Daliwch ati i ysgritennu Brenda

Cynhaliwyd cyfarfod o'r Cyngor
Nos Fawrth, y 1ged 0 Chwefror,
yn
y
Sefydliad
Coffa.
Cadeiriwyd gan y Cynghorydd
Goronwy Hughes. Addaswyd
manylion y tendr torri gwair
blynyddol
a phenderfynwyd
hysbysebu
am
ymgeiswyr
cytundeb. Trefnwyd cyfarfod
cyhoeddus i drafod gwelliannau
i gae chwarae Ffordd yr Orsaf.
Pwysir ar Mr G L Jones i ail
osod y matiau a'r siglenni yno.
Adroddwyd bod darnau 0 hen
bolyn conctit ger Sgwar Llanrug
a threfnwyd ei gludo ymaith.
Y fynwent - penderfynwyd
ymholi ynglyn ag ail osod rhai
cerrig beddau peryglus a chau i
fyny ffenestr y cwt.
Llwybrau
cyhoeddus
penderfynwyd hysbysu Cyngor
Gwynedd
bod y canlynnol
mewn cyflwr annerbyniol a/neu
bod rhwystrau arnynt: Tyddyn
Rhyddid i Gae Siencyn; Drws y
Ddwygoed i BIas yr Hafod; 061
Afon i Llanrug; Bryn Llan,
carreg yo y giar mochyn dros y
ffordd i'r Iynwent; Brvn Ffridd
i Dan y Coed Lcha', 'RaIlt Deg
ger Bryn Bras a llwybr Bwlch
byth wedi ei ail agor. Angcn ail
osod yr arwy dd pren ger Capel
Tan y Coed. Adroddwyd bod
Cyngor Gwynedd i gael golwg
ar y wal cyn ail osod y gysgodfan
bws yng Nghwm y Gio.
Derbyniwyd
adroddiad o'r
cyfarfod ynglyn a Ffordd Osgoi
Caernarfon. AmI ygwyd pryder y
buasai ffordd o'r fath yn
gwneud
drwg
i fusnesau
Caernarfon. Penderfynwyd nad
oes angen ffordd osgoi, gwell
fuasai addasu'r ffyrdd presennol
i mewn i'r dref. Derbyniwyd
ateb gan yr Heddlu
yn

J

LLYSIAU, FFRWYTHAU, BWYDYDD
AC ANGHENION ANIFEILIAID ANWES

Wyn Jonest

Awdur Brenda Wyn Jones
Teitl: Ble Mae John lorc?

Arlunydd: .iac JOneS

GARTH MAELOG

Cyhoeddwyr: Gwasg Gwynedd

51 Stryd Fawr, Llanberis

BlwyClClyn cyhOQClClI'TachwsClCl 2001
Lois Angharad a Beverley Dawn
Hughes Blwyddyn 6 Ysgol
Gynradd Llanruq

Ffon:

870840

GWYN JONES

Angen Dosbarthwr

FF NESTRI ERVRI

i'r aco

yn llanrug

GARTH ISAF, LLANRUG
Dathlw Cwyl Ddowi
yng

nqhwrnnl

Hywgl Williams

Ag

(0128ti) ti807ti4
WI 01

nsu

Aob6rt~ (Wil

Koroo)

4' 4'.t"

A fife "

am '.90 o'r Sloch

Mae Mr Griff Roberto, Ty
.
liIiI!Nf!STRI
]
Gwy~ y~ dYMU"~ t'h~i'r
gorau i'w ddylet5wyddau
(
1
fel dosbarihwr yr ~eo yn yr
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areal 0 srvn Sras i lawr at
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I

yn y ~;stro
ll~nllQrlg
nog Wanaf,
22 Milwrth 2002

cadarnhau
y byddant
yn
gweithredu ar gamymddwyn ar
hyd Ffordd yr Orsaf. Gwnaed
sylw bod holl gyfarfodydd
Cyboeddus
Rhanbarth
y
Gogledd o'r Cynulliad yn cael
eu cynnal rhwng 10.OOam a
1.OOpm ar ddydd Gwener, sy'n
anghyfleus
i bawb
sy'n
gweithio. Penderfynwyd danfon
cwyn i Gaerdydd.
Trafodwyd
chwe
chais
cynllunio a phenderfynwyd fel a
ganlyn:
Adeiladu Ty, Buarth Coal
Yard - Gwrthwynebu.
Adeilad Amaethyddol,
Cae
Poeth - Dim gwrthwynebiad.
Codi nifer carafannau teithiol
o 5 i 10, Llys Derwen gwrthwynebu.
Modurdy newydd, 53 Bro
Rhythallt
dim
gwrthwynebiad,
Newid modurdy i Uned osod
gwyliau,
Gwanwyn,
Ffordd
Llanberis - Gwrthwynebu.
Adeiladu ty unllawr, Llain 0
dir y iu cefn i Ffordd yr OrsafGwrthwynebu,
(derbyniwyd deiseb yn erbyn y
datblygiad yma)
Deddf
Trwyddedau
Adloniant
Cyhoeddus.
Nid
oedd gwrthwynebiad i dafarn y
Fricsan i geisio am drwydded
Karaoake. Adroddwyd
bod
sbwriel yn cael ei adael y tu
allan
i
Siop
Londis,
penderfynwyd gofyn i Gyngor
Gwynedd ddanfon y peiriant
glanhau pan na fo'r biniau yn y
ffordd a gofyn i'r Siop hefyd
glirio'r ffordd a'r palmant yn
rheolaidd.
Dyddiad y cyfarfod nesaf:
7.00pm, nos Fawrth y 1ge9 0
Fawrth, yn y Sefydliad Coffa.
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QrgG;Jlgn Mar., iii. ar hyg y

Ion bost at Slop Spar. Os
i
gymryd y gwalth pwyolg
hwn ytt\IA~n A fydd~eh
oes rhywun

yn barod

~y~t"l " ~hy$ylltu a'r
Golygydd neu'r Cadelrydd.
Ma@'r rhlfau
fran ar
dudalen 2.

Penwythnos yng Nglan Llyn

Vsgol Brynrefail

Dyma oedd gan rai o'r plant i'w
ddweud ar 01 y trip.
Richard Sturrock
7N yn
mwynhau ei hun yn dringo,
nofio, adeiladu rafft a bwolio
deg, ac yn edrych ymlaen i
ddychwelyd.
Anwen Roberts 7N wedi cael
amser bendigedig yn y gampfa
a'r rolerbledio ac yn drist iawn
pan ddaeth yn amser i ymadael
ar 01 penwythnos gretl

Rygbi Merched

Dewiswyd
Cenin
Eifion
(Penisarwaun)
ac
Emma
Williams (L1anrug) i chwarae
rygbi dan 16 iogledd Cyrnru.
Mae'r ddwy wedi bod yn
chwarae i dim Caernarfon ac
wedi cyrraedd safon uchel iawn.
Mae eu diolch yn mynd am
gefnogaeth a hofforddiant i dim
y Dre.
Bydd y ddwy yn teithio i
-------------

Lanfair-ym-muallt
ar
10
Mawrth i chwarae yn erbyn
timau o'r gorllewin a dwyrain
Cymru. Da iawn chi ferched.
Daliwch ati a phob lwc.
Clywed hefyd bod un arall 0
enethod ardal yr Eco wedi ei
dewis i'r un tim, sef Catrin
Evison
0
Gaeathro.
Ein
dymuniadau groau iddi hithau
hefyd.
---------

Dydd Mercher, y degfed ar
hugain 0 Ionawr a hithau'n
ddiwrnod gwyn tog a gaeafol,
llanwyd
Neuadd
Ysgol
Brynrefail a llais hudolus Stifyn
Parri. Byddai llawer un yn
gwirioni pe bai cyfle iddyn t
ganu ar lwyfan y <West End' ond
i Stifyn Parri mae hynny'n
digwydd yn eithaf aml.
Daeth criw 0 9 disgybl 0
Ysgol Dyffryn Nantlle i ymuno
a ni yn yr hwyl. Daeth Annette
Bryn Parri draw hefyd igyfeilio.
Cafwyd bore difyr iawn yn
cynhesu'r llais mewn amryw
ffyrdd gan gynnwys fersiwn
Stifyn Parri 0 'Pop Idol'. Er inni
deimlo fymryn yn swil ar y
cychwyn, daethom i arfer a llais
mawr Stifyn Parri. Roeda 0
wasted yn tynnu'r gorau allan

fwy byderus.
Aeth y bore beibio
ar
amrantaid ae roedd hi bellaeh
yn arnser cinio. Ar 61 Ilowcio'r
bwyd (a digon 0 ddwr) aethom
yo 61 i'r neuadd ar gyfer sesiwn
y prynhawn. Cafodd amryw un
ohonom gyfle i ganu 0 flaen
Stifyn Parri ac yntau yn
dynwared 'Simon Cowell', ond
yn mynnu rhoi sylwadau ncis!
Rwy'n siwr ein bod ni i gyd
wedi mwynhau'r dydd yn fawr
ac roedd yn brofiad a hanner.
Felly, rhaid i mi ddiolchyn
fawr i Stifyn Parri am roi ei
amser prin i ni, ac estynnaf yr
un diolcb i Anneue am ei dwylo
eelfydd ar y piano. Pwy a wyr,
efallai y bydd un ohonom ni ar
lwyC .. n y West End rhyw

ohonom ni ac, wrth wneud yr

Huw Alun Foulkes 1DE

Ymweliad Stifyn Parri a'r Y sgol

Rwyf wedi mwynhau fy hun yn
fawr iawn yng N glan Llyn.
Roedd yna amrywiaeth 0 beth au
i'w gwneud yno, ond dwi'n
meddwl mai'r peth a fwynhaodd
pawb fwyaf allan 0 bopeth ydi
'White Water Raffting'. Roedd
yn wahanol ae yn brofiad
gwefreiddiol. Os caf y eyfle i
fynd yno eto byddaf yn siwr o'i
wneud.
Lowri Vaughan Jones 8N
Yn ein meddwl ni nofio oedd y
weithgaredd orau yn ystod y
penwythnos. Roedd y rafftio'n
hwyl hefyd. Trio dal ar tra'n

gweddio i Dduw y bydden yn
dod yn 61 yn un darn. Cawsom
arnser da iawn ac roedd pawb
wedi blino 'n Ian ac roedd rhai
yn cysgu hyd yn oed wrth wylio
'Pop Idol'! Ond roedd rhaid i
ddod i ben ar 61 penwythnos
ffantastig yng N glan Llyn.
Kayleig Jones 8S a
Gwen Tomos 8N
Pan gyrhaeddais
Glan Llyn
roeddwn i wedi gwirioni. Roedd
yr ystafelloedd yn Ian ae yn
daclus, y ffreu tur a'r neuadd
fawr! Fy hoff weithgareddau
oedd nofio, dingo'r wal, canwio
a rafftio. Rocdd y disco yn
ardderchog ohcrwydd roedd y
gerddoriaeth
yn uehel. Ond
eafodd ein ystafell ni ffrae gan y
warden nos a'r athrawes am ein
bod yn gwneud swn. Rydw i
wedi bod yng Nglan Llyn
bedair 0 weithiau ae yn dal i
wneud mwy 0 weithgareddau
newydd bob tro rydw i yn mynd
yno, ac mi af y tro nesaf hefyd!
Caroline Leah Evans 7N

Eisteddfod yr Urdd
Cynhaliwyd yr eisteddfod gylch
dan IS oed yn Ysgol Syr Huw
Owen ar 20 Chwefror
ae
unwaith eto daeth nifer fawr 0
ddisgyblion ynghyd i gystadlu
ac i ragori a mynd ymlacn i
eisteddfod y sir.
Elin Mai Jones (bl.9): 1 Unawd
Merched, 2 Unawd Cerdd Darn,
2 Alaw Werin; Lois Eifion
(bl.7): 2 Unawd Piano; Rhys
Hughes (bl.9) 1 Unawd Pres;
Dewi Foulkes (bI.7): 1 Unawd

Llinynnol;
Elan
Rhys a
Heulwen
Ostler
(bl.8):
1
Deuawd; Parti Llefaru, Parti
Merehed a'r Ymgom gyda Dewi
Foulkes,
Sion Garth,
Sion
Foulkes ac Aled Gwilym (bI.7).
Berwyn Jones (bI.8): 3 Unawd
Pres; Heulwcn Ostler (bl.8): 3
U nawd Piano; Ffion Williams
(hl.7): 3 Unawd Merehed.
Llongyfarchiadau
i bawb a
phob lwc yn yr eisteddfod nesaf.

ddiwrnod,

ymarferion lleisiol, d~a~e~th~o~m~y~n~-==::::::::=::::==-~~:::::=

Tvmor Trawsgwlad
Cynhsliwyd

Pel-droed
Cnwaraewyd gem dan 16 ar 21

f9.SUS trawsgwlad

,\nvfi )'us Nel)'~l11l£on m~wn
arnaylch;QdQu t~m. ac anodd
llnd eto dnatn di~gyblion yr
YSl!l)1 i'r brig.

blwyddyn 'J
Kgry W1111!:lm~, 19.[: nnon JOl1@~.
1'ydd; Kelly Maric J ones, 1Ofcd.
~Iwynltyft X n 9
Nikki Hill. 4y(Ju: fltlon ()wcn.
1fcd; L)llftlh Wl}l)l1cock~ lOfcdi
Cerl Robert, 11ego
blwyddyn 10 a 11

Ailsa Orli.k, 3ydd; Ruth Edge,
~ed~ YQsmi.~AIl~t1>Qf~tf.
Da lawil chi :4 cJ~liwctJ ~U.
Llon5ytarch~aJau

~ Ow~on

Owen, bl.IO a aeth ymlaen

rownd

Eryri yn
~olgella\1 ac fe ddlleth yn 12fed

yno.

derfynol

j

yo crb),D S.II.O. yo
d~fyrtol Cwpsn Cymru
!Ird!!1 ~ryri nc, mswn ywynl
IODilwr
ro...
vnd

crvr, ar 01 gem gyfartal ar 01

em

amser ychwancsol, colli fu
nanes 0 7-6. GOIY1!J llyn y tJ~rdd

Brynrcfail yn chwarae eto yn
Qrbyn BUilth Well~> enil1wyr
l"owy yn Y [o\.vnd Dc~a[.Bydd

B.li.O. yn Ch'YilfnC yn crbyn yr
ail yn Powys (adreO. Efallai y
bydd S.H.O. a Brynrefail
chwarae yn y ffcinal eto.

yn

M9.e'r tIm ann 11 yn chw!:lf9.e yn

erbyn Ysgol y Bala yn rownd
gyn-derfynol Cwpan Gwynedd,

dydd Gweoer yrna yo y Bala.

Iotm ac Atun j)ll peTjJomLio Yll

)I Daumsio

Llina! Y11 YJgu{ JjryllTe!ail.

-

Ysgol y Waenfawr
yn Niwedd y Tridegau
Y r oeddwn yn saith oed a'r Ail
Ryfel Byd heb fod ymhell pan
symudodd fy rhieni 0 Harlech
i'r Waenfawr
ac, am rai
misoedd, nid oedd gennyf ond
hiraeth llethol am ysgol Harlech
a'i phlant. Ond rbaid ydoedd
dygymod c1'r ysgol newydd. Ac
erbyn meddwl, mae'n debyg
nad oedd
rhyw
lawer 0
wahaniaeth
rhwng plant Sir
Feirionnydd
a phlant
Sir
Gaernarfon.
Un gwahaniaerh ydoedd fod
plant Ilarlcch yo galw en rhicni
yn 'chdi' II 'chditha' it "han i mi
gael fy nwyn i fyny felly, 'chdi' y
bum yn galw Iy rhieni ar hyd fy
oes.
Un o'r pcrhau cyntaf yn ysgol
y Wacn i fachgen
newydd
ydoedd cael ei guro gan y
bechgyn eraill a cefais i a fy
ch waer aml i gweir am rai
misoedd, a rhaid ydocdd dod i
delerau a hynny hefyd.
Arhrawes
dosbarth
y
babanod ydoedd Miss Jones
pinch. Cafodd ei llysenw gan rai
o'r plant gan fod ganddi yr arfer
o roi 'pinch' i'r rhai bynny nad
oeddynt yn byhafio eu hunain.
Ond y gosb a roddodd i mi am
gamfyhafio
ydoedd
eisredd
rhwng dwy eneth. Nis gwn os y
cafodd hynny unrhyw effaith
arnaf yn ddiweddaraeh yn fy
mywyd. Hwyrach y buasai gan y
seieolegwyr a merched y 'lib'
rywbeth i'w ddweud ynglyn a'r
peth.
Ychydig iawn 0 Saesneg oedd
gennyf Ond yn yr ail ddosbarth
fe'm
dysgwyd
i ddarllen
Saesncg (neu'r iaith fain fel ei
gelwid gan amryw 0 Gymry).
Fe'm rhoddwyd i eistedd wrth
ochr baehgen o'r enw Ifan i
ddarllen
rhyw chwedl
am
'Rover' (scf y ci) ac yntau yn fy
ngbywcirio
WIth ddarllcn y
Lhwcdl - CI nad oedd 6UClincb
Ifan ronyn gwell na fy Sacsneg
•
Innau.
Ond roedd Ysgol y Waen yn
y~gol bur dda. Rocddym yn
dasgu hQt'ddonill~th n ~b.enod!lu
o'r Bcibl iif clafod lcfcrydd. Milil)
rdoedd athrnw~s yt' I-\tl
ddosbarrh
hefyd
ond
ni

Jones

wyddcm ar y prycl Cod.Mr Jones,
y prifa(hro, am ei phriodi. Ond
ei phriodi a wnaeth a'r ysgol yn
rhoi anrhcg 0 gloc iddynt.
Ar 61 ;ddi ytnadael crmerwrd

at JIg U!ln Mi~~ Ow@n. KU~llll
tllll Miil1J Owen ~i.1r 1l10duf -

rhrwhct h allan o'r crffredtn.
flc'j
br;4WYCll\vyd
rOny
dcU~rnod 0 ddeall nad oedd
rhai o'r planl yn gwybod
8ci.r:i.au'r Anthem

Cenedlacthol

ar dafod leferydd. Mor fawr
ydoedd ei gofid galwodd ar y
pr:fathro a dYgWyd y plant euog
v n~¢n y dosbarth. DysSWyd y

geiriau i ni linell wrth linell.

Ond cyn ymadael a Miss Jones,
fe'i brawychwyd hithau hefyd.
Adroddwyd wrthi gan fachgen
o'r enw john'r Hafod fod rhai
o'r plant yn rhegi - a minnau yn
eu plith. Arswydodd Miss Jones
a dywedodd
wrthym,
heb
flewyn ar ei thafod, ei meddwl
ohonom.
Ar 61 dechrau'r Ail Ryfel Byd
rhaid ydoedd rnynychu'r 'film
shouis' a gynhelid bob hyn a hyn
o gefn lori, ac anogai'r Sais a
ocdd yn gyfrifol ni i 'sing along
WttJt Monty' (sef y cadfridcg
Montgomery).
Roedd banner
peint
0
lefrith
am ddim
ddwywaith y dydd a capsiwls
cod liver oil bob bore. Roedd y
bwtsiar, sef y deintydd teithiol,
yn galw heibio hefyd bob byn a
hyn, ac nid oedd modd osgoi
hwnnw. Gweirhiai'r drilia pedal
a'i droed ac yr oedd swn y dril
yn codi arswyd arnom. Ae yr
oedd yn rhaid befyd ymarfer a'r
'gasmash'. Ac yng ngeiriau'r hen
Williams Ty Gwyn: 'Hitler is not
going to send a card to say when
he's coming.' Ef ydoedd yr unig
athro a oedd yn ceisio ein dysgu
trwy gyfrwng
y Sacsneg.
H wyrach am fod dau neu dri 0
faciwis
wedi
cyrraedd
y
dosbarth. Yr oedd y rhain yn
blant hollo1 Saesneg, 0 Lerpwl
gan amlaf. Mae un petb yn sefyll
yn y cof. Pan fyddai'r faciwis yn
gofyn am rywbeth mewn siop,
'I'll 'aV2 this'.,neu 'I'll 'ave that' ,a
swniai yn ddieithr i ni. Ond
aeth amryw ohonynt yn 61 i
Loegr gyda Chymraeg rhugl.
Oedd, roedd yr hen Williams
yn gwneud ei orau er nad oedd
wedi eael llawer 0 addysg ei
hun.
'Peidi\vch a sbio fel "lla" (110)
girrrrrl~' ebe fo wrth rhyw ferch
ncu gilydd. 'Be ydi atcb y sym

ninnau yn hogiau llawn miri a
drygioni ae yn cwyno fod yn
rhaid rhoi arian yn y casgliad,
ebe un o'r bechgyn, 'Paid a
phoeni mae pawb yn cael y pres
i gyd yn 61 yn diwedd.'
'Y di, hefo llog,' atebodd yr
hen fachgen gonest.
Ond mae'n debyg mai Miss
Parry
oedd
y goreu
o'r
athrawon. Y hi oedd yn ein
paratoi ar gyfer y 'scholars/lip'sef
yr arholiad yr oedd yn rhaid ini
ei basio i fynd i'r ysgol ramadeg
(neu ysgol y sir fel y'i gelwid).
Yr oedd yn ddynes fain, dal,
gydwybodol ac yn go agos at ei
lle. Yn wahanol i amryw 0
athrawon heddiw, nid oedd yn
yfed nac yn ysmygu, a'i holl
ddiddordeb ydoedd rhoi addysg
i'r plant. Yr ocdd 0 flaen ei hoes
ac yn rhoi dysgeidiaeth i ni am
Harri'r Wytbfed, barddoniaeth
R. Williams Parry, yr ysgrythyr
(yn enwedig dameg y pum
morwyn
ffol), rhifyddeg
a
daearyddiaeth. Ni chlywais hi
erioed yn yngan gair 0 Saesneg.
Ac yr oedd cyrraedd dosbarth
Miss Parry yn dipyn 0 beth
oherwydd yr oeddym yn cael
deehrau ysgrifennu gydag inc ar
bapur ac nid carreg nadd ar
lechen.
Yr oedd hanner diwrnod 0
wyliau ar ddydd Gwyl Dewi
gyda
phob
dosbarth
yn
yrngasglu at ei gilydd yn y boreu
i gyfrannu
at y cyngerdd.
Cyfraniad dosbarth Miss Parry
ydoedd y gan Penwaig Nefyn a
hynny ar 01 rhai dyddiau 0
ymarfer.
Bob hyn a hyn deuai'r
arolygwr ysgolion - neu dyn bel
plant i'r ysgol - 0 amgylch a
rhaid ydoedd rhoi eglurhad
iddo am abscnoldeb. Y cof sydd
gcnnyf ohono yw ei fod wedi
gwisgo yn well na'r cyffredin ac
yr oedd gennym rhyw bareh
rhyfedd at y dyn.
O'r dosbarth yma rhaid oedd
pasio'r 'scllolarshipJ i fynd i'r
ysgol Sir (a bum innau ac eraill
yn ddigon ffodus i wneud
hynny) Deu fynd i ddosbarth y

Prifathro am flwyddyn arall eyn
gadael i weithio ar fferm neu
fynd i'r chwarel oherwydd nid
ocdd fawr ddim arall. A mawr
ydoedd ei hymdrechion yn ein
darparu am rai wythnosau eyn y
diwrnod mawr.
Nid wyf yn credu i neb 0 fy
ngbyfoedion wneud eu marc yn
y byd. Aeth Ifan yn was fferm
eyn ymfudo i Awstralia; Robin
Caer Caled yn labrwr; Gwen ly
Isaf yn athrawes; Alun Cyrnant
gartref i weithio ar fferm ei dad
ac Albi Ty'n Mynydd i adeiladu
tai. Aeth John yr Hafod yn
gigydd i siop ei dad; Wil
(cathod
bach)
i
wneud
rhywbeth yn y dref (beth a
ddaeth o'i chwaer benfelyn?); y
rhan fwyaf o'r faciwis yn 61 i
Loegr. Aeth Enid i weith io i
siop Y co-op; Gwenlli Garreg
Fawr i weithio i swyddfa'r sir yo
y dref a Gwilym Madog a'i
frawd Now i'r chwarel; Marian
Cae Steel a'i brawd Leslie a
John Tudor yn athrawon. Aeth
Eirlys Ty'n Ceunant a Helen
Ty'n Coed gartref Aeth Erin
Jackson i'r mor fel ei dad ac
Edgar Hughes Jones a minnau i
weithio i'r bane a cochyn India i
swyddfa'r llythyrdy.
J. Rhyd Humphreys
6 Heol Edward, Caernarfon

Peidiwch gori ar
Stori - anfonwch hi

l'r ECO
Dewch i'r ganolfan newydd
am fargeinion dodrefn

LLANRUG
yng Nghapel Mawr

LLANRUG
Fton: 674141
Ar agar: Llun - Sad 10·6;
SuI 10-4
Rygiau. Cabinets. Byrddau,
Cypyrddau dal lIyfrau,
Oesgiau. Cadeiriau. Soffas.
Gwelyau ayyb

yxna?'

'Tri a naw, Syr,) atebodd yr
eneLh .
'Tri a naw! Pam na allwch

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

chwi ddweud "three and nine"

fel pawb arall?'
P.ocdd l)anJJo y cast 0 dynnu
ei sheelol a'j rh()i yn 61 am ei
wyneb 'lmryw 0 welthlau wrth
ein hnnn~reh fel dosbQrth.
Arfcrai fygwth rhai ohonom
trwy ddweud 'I'll knock you for
six!' .
Os byddai'r
rywydd
yn
cflllinrllu nrfcri.1i'r hlJIl Wil11affiiJ
fynd a ~ a.m \.In a.i 'nat'lre walk]

neu

'11ll1f1rll !11111tv·. O~ Y

cy II[at'

_i~"ll8~rgQc;d

Cryl)' m)'nn~m heb
orfod cymryd sylw 0 fYWf ddim,
ond os yr ail rhaid ydoedd
cymryd sylw manwl o'r blodau
a'r planhigion ar y ffordd.
Ond roedd gennyrn aLhro
Qr9.11hetyd, sef John Jones, Ty'n
Wern, yr athro Vsgol ~ul. A

Brian a Rita
H9nd9rson

SlOP Y PENTREF
WAUNFAWR
FfOn: 650589
• Mall aocvnnau'r lOt@rl

Geneolaethgl
• cyflenwyr bwyd

~"'f~J"~la
- 'Oulk'

GORS BACH

PANEL
BEATING
SERVICE
yn

LLANRUG

.r lIY'ar lJi~h
bD11tilttlh~Jti61J

~

rhydo - y rhataf yn lIeol!

• Nwyddau groser,
aleonOI, cardlau MANWEB
• ·Paypoint' ar gyfer talU
bOb matn 0 flllau

Trin cyrff c9ir
• Gwaith Mecanyddol
I

• Gwasanaeth/Service
• Va/feting

(01286) 870814

-,

'LLANBERIS
.

=
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Gwyneth ac Eifion Roberts, Becws Eryri. Ffon: 870491
Camera yn ngataJ John Pritchard, Cllfynydd,

CYMDEITHAS
YR EGLWYS.
Cynhaliwyd cytarfod o'r uchod yn

Angorfa nos lau, 7 tonawr.
Dechreuwyd trwy weddi gan Mrs
N. Jones a chyflwynodd Mrs A.P.
Jones y gWr gwadd, Mr Stanley
Owen, Bontnewydd yn dangos
sleidiau 0 Gymru o'r awyr ac yn
rhoi cwis wedyn i enwi'r lluruau. Yr
enillwyr oedd 1. Parch P. Hughes
a'r Parch V. Hancock; 2. Mr R.
Jones a Mrs A.P_ Jones; 3. Mrs
Margaret Griffiths. Diolchwyd i Mr
Owen a Mr a Mrs G Williams am
y baned a'r raftl gan y Parch P.
Hughes; ef hetyd a enillodd y raft!.
Dymunodd Ann wellhad buan i
Mrs
K.
Williams
a
chydymdeimloddd
a Mrs S.
Hughes ar golli ei thad.
DIOLCH. Mae Anne Parry Jones,
Perthi. Bryngwyn,
Llanrug yn
diolch yn fawr iawn i'w theulu a'i
ffrindiau am eu carediqrwydd a'u
ffyddlondeb yn galw tra yn Ysbyty
Gwynedd, ac wedi dod adref.
Mae'n
gwerthfawrogi'r
holl
gardiau. blodau ac anrhegion.
Diolch 0 galon I bawb.
DIOLCH. Dymuna Breda Hughes
ddtolcn i bawb a wnaeth oi noddi i
shafio ei phen ar gyfer yr elusen
Ymchwil i Farwolaeth Babanod yn
y Crud. Fe wnaeth elw 0 dros
£700. Diolch yn fawr iawn i bawb.
OYMUNA Mrs Kathleen Wilhams,
6 Glanrafon Bungalows ddiolch yn
fawr iawn i'w theulu, Nrindiau a

Llanberis.

Ff6n: 872390

chymdogion am eu caredigrwydd
tra bu yn yr ysbyty'n ddiwcddar a
dlolch hefyd I stan Ward Gogarth a
Thryfan am eu gofal arbenniq.
OYMUNA Llifon Owen a Sara
Pepper ddiolch 0 galon i'w teulu
a'u ffrindiau am y cardiau a'r
anrheqion a roddwyd iddynt ar
achlysur
eu dywedd'iad.
(9
Snowdon Street. Llanberis a 2
Erw Nant, Brynrefall).
LLONGYFARCHIADAU. Mae Elin
Mal yn dal i eisteddfota ac wedi
cystadlu yn elsteddfodau Chwllog.
Garndolbenmaen,
Trawsfynydd,
Abergynolwyn
a Llanegryn yn
diweddar, lie mae wedl derbyn
wyth gwobr gyntaf saith ail wobr
ac un drydedd gwobr. Mae'r
gwobrau hyn yn cynnwys dwy
wobr gyntaf am Unawdydd Ifanc
(dan 25) 2002, dan nawdd
Cymdelthas Eisteddfodau Cymru.
8ydd yn awr yn cael cystadlu yn y
prawf terfynol
yn Eisteddfod
Genedlaethol Sir Benfro yn Nhy
Odewi ym rrus Awst. Cyflwynwyd
yr englyn canlynol i Elin yn
Eisteddfod Chwllog gan y Prifardd
Tudur Dylan Jones:
Yr un lIais fel grawnwin,- neu eos
I

Tim Pel-droed 5 yr ochr Capel Coch. (dan 14 oed ddaetk yn ail Jmg
Nghystadleuaetli Ysgolion Sui Gogledd Orlleunn Cymru yng
Nghaernarfon ym "tis Chuiefrot:
Rhes flaen: Tomos, Gzoyn, Canoyn. Rhes gefn: Hyuiel, [fan, Gruffudd ac
Ian a Richard Lloyd J011CS, y dyfamwr.
(Rhaid canmol a diolch ; Ric/lard am ei ymdrecb arbennig i gefnogi'r
gysradlelJaeth. Roedd y"g Nghaerdydd yn gwylio Cymru yn chwarae y"
erbyn J!T A ria nn 111 ar Y 'lOS Fercher. Daeth adref i ddyfarnu'r gemau yng
JV'ghaemarfon erbyn 9 0 'r glocli bore [au - er ei fod yn gorfod bod yn 61yng
Nghaerdydd erbyn nos Iau ar KYferpwyllgor fore Guiener. Diolcb a771- y
fath ymroddiad, Richard.

a

Yn awel Mehefrn:
Yn barhaus fe bery rhin
Yr alaw ym mer Elin_

PEN-BLWYOD
HAPUS I Anita
Hughes a fydd yn 40 ar 15
Mawrth. Gobeithio y byddi di'n
mwynhau dy bartil

Roedd pedair cenhedlaetli o'r un teulsc yn bresennol y7Z Oedfa Nadolig
Capel Coch, Llanberis y llynedd. Gyda ,\1rs Jane JOl1es, Peris View yr
oedd ez metch; Mrs Catherme Willianzs; ynghyd ag Arwyn, mab
Catherine a Sian Elin a Ceri, mere/ledAlWyn.

YR Ii DDI
-wIL G. ROBERTS
Bod Gwilym, Cwm-y-glo

FfOD! (01286)
Breda Hughes ar 61snstio ei phen Cododd oros £700 at ymchwu t
Farwolaeth Babanod yn y Crud.

870674

GWASANAETH PENIGAMP AM BRIS RHESYMOL

1

I

V STORFA

l~~CwmyGlo

LLANRUG
(Aiihillrd

p

ffonJFf~~$;
(01286)870882

MGimcn

W;II;cam~)

Cwasanaeth Iframio
Llunimi 0 bob math

Jit8"! (012Q(;) GJ2JOO

Ar auor bob dyC!(]
c'r wythnoG et elch
gwasanaeth

Nid oo~ unrtlvw Iffil !1m
ddanfon archeb rcn cartrst
yn ardal
f J

Llunrug

Glanhau i tusnesau a ehAI1t'6fi

ar gael ar y sa fie
I'risiau Rhesymol

K@ith flees Hughgs

k-dclru1g05ftl o Iuniau
g\vreiddlo1 gan
Artistiaid Lleol
Richard S. Humphreys

1 cae Newydd, Llanrug

DEINfOLEN

r

w. O. Williams,

6 Rhydfadog.

EGLWYS CRIST LLANDINORWIG
Cynhaliwyd
cyfarfod
0
Gymdoithas
CyfQillJon Eglwys
Crist nos Lun, 4 Cnwstror.
Croesawyd Miss Jean Moeller a'i
ffrind Miss Margaret Matthews.
Danqoswyd sleidiau a rhoddwyd
sgwrs ganddynt ar eu hymweliad
Siapan a Hong Kong. Gwelwyd
sut roedd y trigolion yn byw a dau
wahanol ddiwylliant. Mwynhawyd
y noson yn fawr iawn.
Bydd y cyfarfod nesaf nos Lun,
4 Mawrth am 7 o'r gloch. Byddwn
yn dathlu GWyI Ddewi a'r siaradwr
gwadd fydd y Parchedig John
Gareth Parry, cyn Gurad y plwyf.
Bydd croeso cynnes i bawb.
LLONGYFARCHIADAU i Barry ac
Alisa,
33 Rhydfadog
ar eu
dyweddlad ar 31 Rhagfyr. Pob
dymuniad da oddi wrth y teulu 011.
DYMUNA Blodwen Parry, 6 Bro
Deiniol ddiolch 0 galon am yr holl
gardiau, galwadau ffon, blodau ac
anrhegion a dderbyniwyd ganddi
ar achlysur
ei phen-blwydd
arbennig yn 90 oed.
DYMUNWN wellhad buan i Mrs
Jane Jones, 24 Ahydfadog sydd
wedi bod yn Ysbyty Gwynedd am
gylnod yn nciweooar. Mae erovn
hyn yn Cerrig yr Afon, Y Felinheli
am wythnos
neu ddwy ond
gobeithiwn ei gweld adref ac 0
gwmpas fel arter yn fuah wedyn.

a

YSGOL GWAUN GYNFI
Yn dilyn yr arolwg a wnaed o'r
ysgol
yn
ddiweddar
mae'r
Llywodraethwyr
yn ymfalch'io'n
arw yn yr adroddiad cadarnhaol
sy'n nodi bod safonau da yn yr
ysgol ac nid oes unrhyw beth yn
anfoddhaol yma.
Ymysg y sylwadau a wnaed gan
yr arolygwyr fe nodwyd y canlynol:
Mae hon yn ysgol
sy'n
ymdrechu'n galed i godi safonau
ac i greu awyrgylch
dysgu
pwrpasol
i
ddlsgyblion
ag
amrediad eang 0 anghenion. Mae
safonau'n
dda
mewn
nifer

• Oow:s oane

r

Ffon: (01286) 871259

arwyddocaol 0 byncrau.
Nodweddir y berthynas sy'n
bodoli rhwng holl staH yr ysgol gan
gynhesrwydd a pharch y nail! at y
lIali.
Mae'r
berthynas
0
ymddiriedaeth a geir ym mhob
dosbarth yn sicrhau amgylchedd
dysgu brat l'r disgyblion weithio
ynddo.
Mae gan athrawon wybodaeth
drylwyr 0 ofynion y CC a chynllunir
gwersi unigol yn ofalus er mwyn
sicrhau profiadau amrywiol i'r
disgyblion.
Gosodir nodau addysgol clir a
sicrheir dllyniant rhesymegol i bob
gwers.
Nodweddir yr addysgu da gan
ddisgwyliadau
clir,
cyflymder
priodol a chynllunio gofalus sy'n
sicrhau tasgau addas i ddisgyblion
o wahanol alluoedd.
Mae'r trefniadau ar gyter asesu
a chofnodi cynnydd disgyblion ag
AAA yn dda iawn.
Llwydda'r ysgol i gyrraedd ei
hamcanion
a'j nodau i greu
awyrgylch hapus a gofalgar sydd
yn caniatau i ddisgyblion unigol
gael pob cyfle i gyrraedd eu

potenetal.
Mae'r trsmtadau asssu'n dda
lawn.
Mae ansawdd
hunanarfarnu a chynllunio ar gyfer
gwelliant yn dda.
Mae'r dadansoddi a wnaed er
mwyn gwella agweddau penodol
o'r gwaith ysgrifennu'n dda iawn.
DYMUNA Albert Parry ddiolch 0
galon
i'w deulu,
ffrindiau
a
chymdogion am yr holl gardiau,
anrhegion a geiriau caredig a
dderbyniodd ar achlysur ei benblwydd yn 60 oed yn ddiweddar.
Diolch arbennig ilona am drefnu'r
parti.
CYRSIAU HYFFORDDI - Gwaun
Gynfi, mao lIeoedd ar sael ar y
cyrsiau canlynol.
- safonau diogel ar 'Industrial fork
Jift trucks'. Cwrs 20 awr ar safle
ISC;

WAUNIiAWR Ffon:
0

I

Ty Nevvydd

Vstorfa
• Bwydydd

-

650708

safon
0

",,:noedd ec alcohol

• Papurau nAwydd a ehylehgronnau
• Bwydydd anifailiaid anwes
• Swyddfa'r Post
• Cardiau eyfareh CYmragg a SaQsngg
• Anghonion "tj

SIAU

L'

(Dylunw &rwy Gyfrifiadur)

"

AMDDIM
(1) CWfS pcllach dau ddiwmod - anzcn nroflad DLG.

I'w RY1ln~ vn

l!YIIIliJr YIII

mis Mllwrtll.

(2) Cwrn cychwynnol- aDeen ewrbodQ,th \)ylfa~nol
o beirianwQ~th.
,!, ,

GYilyll[wch a: Gareth HughcG,
ISC Clwt y Hont
(01 Z56) 5735Z3
\.oolrQQm@i~~w~l~~,~Qm

- Cymorth Cyntaf yn y Gweithlu.
Cwrs 4 diwrnod, yn Neiniolen;
matarion
ymwybyddiaeth
diogelwch eto sustemau tanwydd
nwy ar gyfer weldio (nid dysgu
weldio!).
Cwrs
diwrnod
yng
Nghaernarfon.
Cysylltwch
a Brian Mitchell

(01286)
873827.
e-bost:
brian@lscwales.com.
Croaso
arbennig
i drigolion
Deiniolen, Clwt-y-bont, Dinorwig a
Fachwen
a
chytlogwyrl
gweithluoedd cwmnrau eraill yn yr
un ardal.

CYNGOR CYMUNED LLANBERIS
Cyfarfu'r Cyngor ar nos Iau,
21ain 0 fis Chwefror
yn
'An go ria' , Llanberis
gyda'r
Cyngborydd Dei Tomos yn y
gadair. Croesawyd Mrs Heather
L. Jones 0 Adran Priffyrdd,
Cyngor Gwynedd i'r cyfarfod a
derbyniwyd
adroddiad
cynhwysfawr
ganddi
ar
argymhellion
yr adran
i
gyflwyno mesuriadau
rheoli
traffig ar y Stryd Fawr yn
Llanberis.
Penderfynwyd
cefnogi'r
cynllun
yn
ei
gyfanrwydd,
ond gofyn I'r
Adran
hefyd gysidro rhai
gwelliannau ychwanegol.
Adroddwyd
fod
gwaith
atgyweirio wedi ei wneud i do
Angorfa, a bod angen gwaith
peintio oddi rnewn.
I Derbyniwyd gwybodaeth gan

Gyngor

Gwynedd

ynglyn

a

phroblemau dwr gorlif yn ardal
Ynys Wen ac ar y Stryd Fawr,
Mae'r marerion yn cael sylw.
Derbyniwyd ateb oddi wrth
Elusen Goodman a Rhuthun
ynglyn a pherchnogacth cae
chwarae Frondeg, ac yn cytuno
i'r Cyngor Cymuned fod a
stiwardiaeth dros yr eiddo er
mwyn
ei gynnal
fel cae
chwarae'n unig. Penderfynwyd
gorffen ffensio rhan o'r cae. Os
oes unrhyw
gontractwr
a
diddordeb )'D y gwaith, gellir
cysylltu a'r Clerc am fwy 0

fanylion.
Yn dilyn ymateb 0 du Cyngor
Gwynedd a'r Pare Cenedlaethol,
penderfynwyd
gohirio
am
ddeufis
unrhyw
drafodaeth
ynglyn a beicio ar lwybr yr
Wyddfa, gan fod ymgynghcri
pcllach i gymryd lle.
Mae'r Cyngor yn parhau yn

a diffys effaith
y ponciau tawelu tratllg yn Rhes
bryderus ynSlyn

Faenol, a phenderfynwyd anfon
eto i'r Aciran Priffyrdd yn nodi'r
broblem .

Derbyniwyd gwybodaeth fod
cais cynllunio amlinellol wedi ei
ganiatau yng ngardd 8/9 Castle
View, Llanberis. Penderfynwyd
ysgrifennu i'r Aciran Cynllunio
yn mynegi anfodlonrwydd ar y
penderfyniad bwn yn wyneb y
ffaith i geisiadau blaenorol ar y
safle gael eu gwrthod,
a
phroblemau traffig ger y safle
oherwydd
culni'r ffordd a'r
gyffordd.
Mynegwyd pryder ynglyn a
chyflwr waliau terfyn 0 amgylch
Llwybr Cyhoeddus rhif 20 yn
ardal
Llainwen,
a
phenderfynwyd
anfon at y
Swyddog Llwybrau i ofyn a ellir
datrys y broblem.
Derbyniwyd llythyr ar ran
Band Llanberis, ac oherwydd
mai'r
Cyngor
yw
Y mddiriedolwyr
y
cyrn,
gofynnwyd i'r Clerc gysylltu a
swyddogion y Band ynglyn a'r
trefniadau i'r dyfodol.
Ar gais y Cyngborydd Ann
Cumberton trafodwyd nifer 0
eitemau
yn ymwneud
yn
uniongyrchol
a Nantperis.
Eglurwyd mai yn 61 Bwrdd
Gwybodau Celtaidd Prifysgol
Cymru, mai Nantperis yw'r dull
cywir 0 ysgrifennu
enw'r
pentref, ond y gellir cyfeirio at y
dyffryn
fel
Nant
Peris.
Trafodwyd problem gwelediad
rhwng Tai Glanrafon a Phont yr
Aft, a throsglwyddir sylwadau'r
Cyngor i'r Adran Priffyrdd. Yn
yr un modd, cytunwyd i gefnogi
galwad un o'r trigolion ynglyn a
lleihau
llygredd
golau o'r
pentref, Cysylltir hefyd a'r
Adran Priffyrdd ynglyn it
phroblemau

dwr gorlif

ar y

ffordd
fawr yn ardaloedd
G~rdd~bach a Choed Gwydyr.
Bydd cyfartod nesafy Cyngor
yn cael ei gynnal yn 'Angorfa',
Llanberis am 7.00 o'r gloch, nos
Iau, 21ain 0 fis Mawrth.

STEPHEN
Trefnwr Angladdau
Llanberis
ac
Ardal
yr
Eco
.-------(01286) 870 870
(01286) 872 491
(07770) 2G5 976
Cwmni Annibynnol Lleol
Profiadol
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Geraint Elis, Cilgeran. Ffon: (01248) 670726

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

Camera yn ngofal Richard LI. Jones, 5 Y Ddol. Ffon: (01246) 670115

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

DIACON
YNG
NGHAPEL
BETHEL (A) ers 50 mlynedd.
Ddechrau mis Mawrth 2002 bydd
Mr William Wyn Davies (92).
Llwyn Celyn gynt, ond sydd yn
awr yng nghartref St. Teilo, Bethel,
yn dathlu 50 mlynedd 0 fod yn
Ddiacon
yng
Nghapel
yr
Annibynwyr. Bethel.
Yn enedigol 0 Glwt-y-bont,
Deiniolen ac yn aelod 0 Gapel
Disgwylfa (CM) daeth i fyw i
Fathel ar 01 pnodi Kate Ann yn
1936. Mae wedi bod yn Ddiacon 0
dan saith 0 Weinidogion, set:
Parch R. Lloyd Matthews, Parch
Jonathan Evans-Thomas, Parch
R. Charles Jones, Parch R.E.
Hughes, Parch Eryl Lloyd-Davies,
Parch Ronald Wyn Roberts a'r
gweinidog
presennol,
Parch
Gwynfor Williams.
Bu yn Drysorydd yr Adeiladau
am flynyddoedd. Yn athro Ysgol
Sui (Dosbarth y Merched). Bu
hefyd yn aelod 0 gwmni drama ym
Mathel a'r YMCA. Bu hefyd yn
chwarae pel-droed i Lanberis ac
mae ei lun yn flyfr Arwel Jones.
Er fod ei olwg yn pallu mae el
gof yn fyw ac mae'n cofio lIawer
prsgeth. Yn chwarGlwr wrth ai
alwedigaeth, bu'n gweithio yn
Chwarel Dinorwig hed nes iddi
gau, ac yna yn Ferodo. Mae
ganddo ddau 0 feibion, Derek,
sydd yn
byw yn Llanelwy, a
Haydn yng Nghaernarfon.
Y NEUADD GOFFA.
Enillwyd
Clwb 100 Tachwedd, Rhagfyr a
lonawr gan y canlynol:
Tachwedd: £50: (81) Huw a Nan
Jones, Bran Meillion; £25' (5) Mrs
Rhianwen Gadd, 3 Y Ddol; £10:
(150) Mrs Kitty Hughes, Coed
Bolyn Lodge.
Rhagfyr: £50: (149) Mr Idris
Morris, Llanddeiniolen; £25: Mrs
Nan Owen, Berwyn; £10: (03) Mrs
Anne Stuhlfelder, 21 Y Ddo].
lonawr: £50: (18) Sulwen Thomas,
1 Stad Eryri; £25: (7S) Mr W.W.
Griffiths, Ivy Cottage; £10: (45) Mr
W.H. James, 8 Bro Eglwys.
Diolch i bawb am eu cefnogaeth.
CARTREF PRESWYL ST. TElLO.
Yn
anffodus
mae dwy
0
On!!swylwyr St. Tallo yn yr ygbyty:
Mrs Jenny Jones a Mrs Mary
Price. Dymuna pawb yn y Cartref
weHhad buan iddynt ac edrychwn
ymlaen at eu cael yn QI yn ern
mysg.
Yn ystod wytnnosau'r Nadollg
carwvn y plQSar 0 gwmni Cor
Lleisiau'r Gweunydd dan otat eu
narwemycdes, Mrs Elnir Wyn
Williams; COr Hogla'r Ddwylan
dan otal eu harweinydd, Mrs Eilid
Jones: Parti leuenctid lIeol dan
olal Mrs Glenys Griffith; Mr Trefor
Jones yn cyflwyno hen recordlau a
maoiau a Mr RobQr1 Willi~ms. mab
yn~ nahylraith Mrs Price, yn
diddori y preswylwyr gyda map 0
bregeth.
ROQC!d pawb y~y carlref wedl
mwynhau yr adloniant ac yn diolch
yn tawr lawn i bob un am eu

namssr. HQfyd hoffai trigolion St.
Teilo ddiolch yn gynnes iawn rr
cymdogion a ffrindiau am eu
caredigrwydd dros yr Wyl.
Gwerthfawrogwyd
y
gwahoddiad eto eleni i gyngerdd
Nadolig plant ysgol Bethel.
Bu rhai c'r preswylwyr ym
Mharti Nadolig Pensiynwyr y
pentref
ac
roeddent
wedi
mwynhau eu hunain yn fawr iawn.
EISTEDDFOD BETHEL. Cynhelir
Eisteddfod Bentref Bethel eleni ar
ddydd Sadwrn, 2 Tachwedd. Bydd
y Noson Ddawnsio yn cael ei
chynnal nos Fawrth, 29 Hydref a'r
Celf a Chrefft ar ddydd Gwener, 1
Tachwedd.
Y Beirniaid eleni fydd Cerdd:
Mr Andrew Angel; Lien a Uefaru:
Mrs Haf Roberts; Celf a Chrefft:
Mr Len Brooks; Dawnsio Disgo:
Miss Bethan Jones; Dawnsio
Gwerin: Mrs Awen Gibbard.
Y Swyddogion yw Llywydd: Mrs
Rita Williams; Is-Iywydd: Mrs
Glenys Griffiths; Ysgrifenyddes:
Mrs
Manon
Gwynedd;
Ysgrifenyddes y Dawnsro: Mrs
Shan Harris; Trysorydd: Mr Rhys
Harris.
MERCHED Y WAWR. Cyfarfu'r
gangan nos Fercher, 13 Chwefror
ac estynnwyd croeso i bawb gan y
Llywydd, Malr Read. Diolchodd i
Bet Owen am Iywyddu cyfarfod y
mis dlwethaf yn ei habsenoldeb ac
i bawb a gafnogodd y Plygain a
drefnwyd gan swyddogion
y
Pwyltgor Rhanbarth. Diolchwyd i
Glenys Griffiths am gynrychioli'r
gangen
mewn
gweithgaradd
noddedig a drefnwyd gan aelodau
Pwyllgor yr Anabl.
Hysbyswyd yr aelodau am niter
0 weithgareddau cenedlaethol a
rhanbarthol.
Llongyfarchwyd
Ahys, Sion Garth a Sion Elwyn ar
eu
IIwyddiant
ym
Mhencampwrlaeth
Unawdau a
Phedwarawdau
Cymdeithas
Bandiau Pres Gogledd Cymru.
Y gwr gwadd oedd Terry
Carpenter a thrsuuwyd orig ddifyr
iawn yn edrych ar sleidiau 0
fynyddoedd Cymru ac Awstria
gyda chyfeiliant
cerddoriaeth.
Diolchwyd iddo ac i Rhian, ei
gymhorthydd, gan Rita Williams
am wir wledd i'r lIygaid a'r glust.
Gwyneth, Nancy ac Alice fu'n
oeratorr baned a Malr Read
enillodd y raffl,
Yng nghyfarfod
mls nasaf
bydd yr aelodau yn dathlu GWyI
Odewi yn neuadd yr Vsgol
Gynradd yng nghwmni Sian
Wheway a Dafydd Roberts gyda
phryd 0 fwyd wedi ei baratoi san
Cerid Mackinnon. Prie y noeon yw
£6.50 yr aelOd, i'w oaiu rnacoiasn
I Mary. Mair nou ~hiah erbyn 1
Mawrth.
DYMUNA John ag Elizabeth
ddiolch l'r plant, y teulu a ffnndia
am y galwad~u ffon. cardiau ac
anrheglon a dderbyniasant yn eu
cartrof newydd 'Pen-p~rc',

Peidiwch gori ar stori
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PROFEDIGAETH. Brawychwyd yr
ardal bnawn Sui, 27 lonawr 0
glywed am farwolaeth Michael
Thomas, 1 Dol Afon yn 22 oed
mewn damwaln modur ger ei
gartref.
Estynnir
ein
cydymdeimlad dwysaf a'i fam
Violet, ei dad a'j frawd Marc a'r
teulu 011 yn eu profedigaeth lem.
YN VR YSBYTY. Anfonwn ein
cofion at Mrs Glenys Pritchard,
Bryn Gwynedd sydd yn Ysbyty
Eryri, Caernarfon a dymunwn
wellhad buan iddi.
PLYGU'R ECO. Byddwn yn plygu
rhifyn nesaf yr Eco yma felly os
oes unrhyw un yn barod i roi
cymorth byddwn yn ddilolchgar
.
lawn.
Carem
ddiolch
i bawb o'r
gymuned leol fu mor barod i
gefnogi ein gweithgareddau ar
ddiwedd 2001. Rhwng y tri
pherfformiad o'r cyngerdd, noson
y Dawnsio Gwerin gyda'r grwp
gwerin Derbyn Prin a noson y
mins peis a'r carolau gyda
Seindorf Arian Llanrug - gwnaed
elw 0 tua £550. Bydd hwn yn
mynd tuag at brynu cyfrifiaduron
newydd i'r ysgol.
Tra'n son am gyfrifladuron,
rydym unwaith eto yn casglu
talebau sy'n cael eu rhoi gan
Tesco. Ein targel eleni yw 12,000,
sy'n nod uchel iawn. Rydym yn
gwneud apel eto i chwi ddod a
hwy l'n hysgol ni os gwelwch yn
dda os nad ydych yn eu casglu i
ysgol arall yn barod. Diolch!
Fel rhan 0 raglen Hybu lechyd,
bu Carafan y Gwasanaeth lechyd
yn yr ysgol am ddeuddydd yn
ystod mis lonawr. Carem ddiolch i
Mrs Sian ap Dewi am baratoi
pedair rhaglen ddiddorol
ac
amrywiol ar gyfer y pedwar
dosbarth yn yr ysgol.
Llonoytarcruaoau I Mrs Eiriona
Williams, Penisarwaun; Mrs lola
Roberts, Mona a Jason Jones,
Bod Elan (gwobrau Clwb yr ysgol
am fis Tachwedd);
Mr Ted

Roberts, Bod Gwilym; Heather
Lowe. Capel Fachwen; Louise
Smith, Dinorwig (gwobrau mis
Rhagfyr); ac i Miss Meira Williams,
Goleufryn; Mr Eifion Jones, Glan y
Don a Mrs Sioned Jones, Isfryn
(gwobrau mis lonawr).
Roeddem yn Harwelio ag un
ferch fach 0 FI.2 gan ei bod wedi
symud i fyw i Chletenham.
Dymunwn y gorau i Chelsea yn ei
chartref
a'i hysgol newydd.
Croeso ar y lIaw arall i Osian sydd wedi dod atom 0 Vsgol
Beddgelert.
Mae
ef
wedi
ymgartrefu
yn Llwyn Celyn,
Brynrefail ac wedi gwneud digon 0
ffrindiau newydd yn yr ysgol.
Bu tim pel-oroed yr Urdd yn
cystadlu ar y Maes Glas ym
Mangor. Er yr oerni ac er y colli,
mwynhaodd y bechgyn y profiad
yn tawr. Cafodd aelodau'r Urdd
gyfarfod hwyliog a diddorol yng
nghwmni
Mr Alun
Roberts,
Caernarfon. Oiolch iddo am ddod
atom. Ymlaen rwan at y cystadlu
yn yr Eisteddfod - pob hwyl i chwi
blant a diolch am eich ymroddiad i
ddysgu.
Gyn clol, carwn eich crossawu i
ymuno
gyda
ni
yn
ein
gwelthgareddau i godi arian at
Apel Ty Gobarth i blant. Rydym
wedi addo ymuno a'r ymgyrch
arbennig hon ar y cyd phapur y
Daily Post. Bydd cyngerdd ar
ddydd GWyJ Dewi yn yr ysgol i
ddechrau am 1.30 y pnawn. Pris
tocyn fydd £1.50 ac fe werthir raftl
yno hefyd. Os na allwch ddod i'r
cyngerdd, mae croeso i chwi
gyfrannu at yr achos gwerth
chweil hwn. Eisoes, mae £80 wedi
ei dderbyn.
Rydym am gadw'r ape I yn
agored hyd 8 Mawrth, ac fe
fyddwn yn barod iawn i dderbyn
unrhyw roddion. Bydd y Daily Post
yn
cyhoeddi
hanesion
y
gweithgareddau a IIwyddiant yr
ymgyrch. Diolch j chwi ymlaen
lIaw.

a

41A STAYD FAWA, LLANBERIS
Ffon: (01286) 872501
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Lllnos Jones, 6 Nant Ftynnon. Ffon: (01286) 871820

Y n fuan un nos Wener oer ym
mis Ionawr daeth syrcas i Dy'n
Llan, Nant Peris. Na, chwarae
teg, doedd
dim golwg 0
berfformwyr mewn gwisgoedd
ffansi'n cerdded ar raff tynn ac
yn dringo ar gefnau eliffantod
tra'n neidio trwy gylch 0 dan.
Doedd neb yno chwaith i lyncu
tan na thaflu cyllyll at eu
partneriaid
tra
eu
bod
hwythau'n troi a throi ar olwyn
fawr simsan.
Na, roedd syrcas Ty'n Llan
yn llawer iawn mwy diddorol.
Wyrh 0 fwystfilod blewog yn
barod i wynebu artaith llawer
gwaeth na wynebu cyllell finiog
neu fflam 0 dan. Un ferch
ddidosrur 0 Lanberis gyda llond
bwcad 0 gwyr a stribedi gwyn yn llawer iawn dewrach a
phrofiadol nag acrobat, a gwen
faleisus at ei bwyneb.
Ydych chi wedi dyfalu eto?
Ie, dyna oedd nos on wych gwylio wyth 0 hogia cyhyrog
lleol yo crio mewn poen wrth
gael wacsio rhannau amrywiol
o'u cyrff i godi arian at elusen.
Dyna lle'r oeddynt - yn sefyll
mewn rhes gadarn gref - yn
chwerthin ar awgrymiadau disail 0 gyfeiriad y mercbed yn y
gynulleidfa
y byddai'r
fath
'joban bum munud' yn brifo!

Hy! Roedden
ddangos mai
nhw - yn gallu
- fel Daneilod

nhw'n barod i
dynion oed den
gwrthsefyll poen

(os mat dyna'r
ffurf Iuosog gywir) yn ffau'r
llewod.

Dyna ddechrau

ar y sioe.
Madame Guillotine a'i dwylo
didrugaredd
yn gorchuddio
braicb y cawr cyntaf a chwyr
cynnes, yn gosod ei stribyn yn
ofalus ac AWWWW! Dagrau'n
powlio i lawr wyneb y tafarnwr
ac yntau'n gafae1 yn dynn yo
llaw ei ferch 8 oed am gysur!
Chhwitsh! Stribedi lu'n cael
eu tynnu oddi ar frest athro
hanes lleol; ffarmwr wedyn
mewn bocsyrs yn cael wacsio
coes, a oedd eisoes fel pen 61
babil Wedyn Sam Tan a'i wyneb
yn biws wrth ffarwelio a'i
flewiach ceseilaidd; ei frawd
mawr, y pensaer, yn sgrechian
fel mochyn wrth ymadael a
thrwch o'i goesa blewog, nobl.
Dau furman wedvn
- un heb
fyta digon 0 grystiau rnae'n
amlwg - a'r 11a11yn gweiddi
mwrdwr am gael dychwelyd i'w
hafan ddiogel y tu 01 i'r bar, lIe
bu'n arddangos ei geseiliau llyfn
am ddiwrnodiau wedyn.
Ond fel ym mhob syrcas
gwerth ei halen, gadawyd yr
aryniad mwyaf tan y llen olaf.

Camera yn ngofal John Pritchard, Cllfynydd, Llanberls. Ffon: 872390

PEN-8LWYDD HAPUS. Gwelwyd
trt o'r pentref yn cyrraedd oedran
arbennig y mis hwn I Elwyn ac
Alwyn Searell, Dwyfor; a Dafydd
Wmffras, B Glanrafon a fu'n dathlu
eu pen-blwyddi yn 40 oed Gobeithio eich bod wedi cael
digon 0 hwyl gyda'r dathlu.
TY'N LLAN. Llwyddwyd i godi'r
swm 0 £2,010 tuag at Gronfa
Ymehwil i Farwolaethau Ifane
Mewn Babanod yn ddiweddar trwy
gynnal noson 'waesio' noddedig ar
ddiwedd mis lonawr. Trefnwyd y
noson gan Anne er mwyn eodi
pres at yr elusen gan y bydd David
Ellis, 1 Tan y Bryn yn mynd ar
daith gerdded i Batagonia tis Ebrill
gyda'r elusen hon. Dymunwn pob

Iwe iddo ar ei daith a dioleh yn
fawr i Anne am drefnu'r noson ac i
Debbie Ellis, Top To Toe, Llanberis
am roi yn hael o'i hamssr a'l

Roedd angen rhywbeih cyffrous
igloi'r noson, a phwy gwell na'n
[frind ni 011 0 Feudy Mawr gyn t
a'i fwstas oren yn gweiddi am
gael ei wared! Pawb o'r dorf
Farbaraidd yn taflu pres papur
wrth y cannoedd - yn )'SU am
gael bod yn dystion i'r fath
artaith.
Chhwwisst l IIwre!
Blewyn wedi mynd! Chwisshtt!
Ac un arall! Ac un arall! Cyn
gryfed oedd mwstas y gwr tyff
hwn, bu'n rhaid gorffen y joban
gyda
rasal!
Dyna
oedd
perfformiad gwerth ei weld! Del

iawn oedd 0 wedyn hefyd.
Oedd, roedd hi'n dipyn 0
syrcas. Ambell i deigar gwyllt,
un arall a chroen fel eliffan t,
brest fel eirin gwlanog, ac
ambell glown! A digon o'r
gynulleidfa yn gweiddi 'mwy,
mwy'!
Ond
am
syrcas
lwyddiannus!
Llwyddwyd
i
godi'r swm sylweddol 0 £2,010
at yr elusen - dim yn rhy ddrwg
o ystyried mai hon oedd y noson
gyntafl Felly, pryd able fydd y
sioe nesa, hogia?

hoffer.
Cynhelir noson GWyI Ddewi yn
y dafarn ar y cyntaf 0 Fawrth ble
bydd cyfle hefyd i gymryd rhan
mewn Noson Garioei. Aiff elw'r
noson at gronfa Cot Deaths.
LLONGYFARCHIADAU i Norah
Mullane, Cae Gwyn ar gael ei
dewis yn aelod 0 Dim Gymnasteg
Gogledd Cymru.
LLONGYFARCHIADAU hefyd i
Owen Tudur, Tan-y-bryn ar gael
swydd newydd fel athro yn Ysgol
Uwchradd Pen-y-groes. Da dy
gael di'n nes at adref.
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Ar Ben Arall y Lein
Dyma ni eto ar drothwy tymor
newydd arall. Y trydydd 0
Fawrth yw'r diwrnod pan fydd
rhai ohonom yn diflannu am
rhyw
ddwyswr
gsnol y

prynhswn. Ar adegau mae'n
hynod 0 dyner ac yn bleser cael
gwlychu pluen gynts'r tymor,
ond nid bob amser, Mae rhai o'r
dyddiau cynnar yma weithiau
yn cadarnhau fy mod i, a llawer
o rai era ill, wedi colli arni'n
l1wyr, wrth fod allan ynghanol
glaw a rhewynt. Ond fel yna y
mae

pcrhau.

Pleser rhyfedd

iawn weithiau ond er hyn ni
fuaswn yn newid 0 gwbl. Na
dydw i ddim yn chwarae golff
chwaith, mae gwell blas olawer
ar frithyll gwyllt o'r Seiont na
phel golff. Wrth gwrs efallai bod
rbywun ohonoeh yn gwybod yn
well.
Beth sydd wedi bod yn mynd
ymlaen yn y misoedd diwetha1?
Mae tipyn ar y gweill ond un o'r
pethau a ddaeth a llu 0 atgofion
yn 61 oedd ethol Cadeirydd
newydd i'r Gymdeithas. Dyrna'r
trydydd rwyf wedi cael y fraint 0
gydweithio ag ef er 1979. Y
cyntaf oedd, wrth gwrs, y
diweddar annwyl Tomi Lovell,
Caernarfon: gwr a oedd, dros y
blynyddoedd,
wedi bod yn
flaenllaw i sicrhau fod pysgora
ar gael i'r 'sgotwr cyffredin'.
Roedd hefyd yn weithgar iawn
ar lefel genedlaethol
drwy
Genwirwyr
Gwynedd
a
Chymdeithas
Eog a Brithyll
Cymru. Dwy flynedd gwta a
gerais gyda Torni,
pan
ddywedodd ei Iechyd wrrho ei
bod yn amser cwiogi ar ei
ymrwymiad,
y n 1980 etholwyd
Mr
Maurice Jones, Pen Llyn yn
Gadeirydd: gwr hoffus a doeth
dros ben, ac un a gweledigaeth
danbaid i sicrhau fod pob
modfedd
sy'n
bosibl o'n
dyfroedd
lleol
0
dan
herchnosaeth

Mae

wedi

'/

G,/mdeithas.

eymryd
21 0
i gyflawni'r

flynyddoedd
wclcdigaeth yma. Ond mae wedi
ei chyflawni. Yn ogystal a

phrynu'r hawliau mae deorfa
lewyrchus wedi ei hadeiladu yn
Crawia,
hefyd
mae'r
datblygiadau
eraill
sydd

ynghlwm a'n hawliau ar fin eu
cyhoeddi.
Nos Wener, 15 Chwefror 2002
cafwyd noson arbennig yn y
Bistro, Llanberis i ddangos ein
gwerthfawrogiad y Maurice am
ei arweiniad dros un mlynedd ar
hugain. Diolcb yn arbennig .i
Norman Closs Parry a oedd yn
bresennol am ei englyn:
Mae'r dyfodol hetvd wedi ei
sicrhau
dan arweiniad
ein
Cadeirydd
newydd, sef Dr
Robin Parry, Llanberis. Mae 0
hefyd wedi ei fendithio a'r wefr
amhrisiadwy ~na 0 allu arwain.
Pob lwc i ti, Robin, mae llawer
etQ i'w wneud.
Cyn belled ac mac'r 'sgota yn
y cwestiwn mae'r gwaith 0
ddatblygu ein hadnoddau yn
prysur fyn d ymlaen.
Mae
Cynllun Datblygu Pysgodfeydd
Gwynedd yn barod wedi derbyn
£430,000 0 Arian Amcan Un.
Bydd oddeutu £SO,OOO0 hwn yn
cael ei wario ar adfywio
cynefinoedd ein tair afon. Mae'r
gwaith yn barod wedi dechrau
yn nalgylch
y Llyfni,
a'r
cynigion am y gwaith ar y
Seiont yn barod i'w derbyn.
Hefyd mae ein cynllun i
addasu Mclin }' Cim yn symud
ymlaen.
Mae
wedi
cael
cefnogaeth gao Bartneriaeth
Economaidd Gwynedd, felly y
cam nesaf 'f'ivrhoi y cais llawn i
sylw Swyddfa Cronfa Ewrop ym
Machynlleth.
Gobeithir gallu
rhoi m\vy

0

wybodaeth am hyn

maes 0 law.
Pleser y\V cael adrodd hefyd
fod ein cynllun magu torgoch
yn y ddeorfa yn symud ymlaen
yn ardderchog. Mae'r 3,000 0
wyau yn a\vr i gyd wedi deor.
Dyrna'r unig gynllun o'i fath yo
y wlad. Daliwch ati, hogia, mae

etch gwairh yn ardncrcnog.
Un o'r pynciau

belled

QC
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Dr. Robin Parry, Cadeirydd newydd y Gymdeithas yn cyflwyno arwydd 0
werthfawrogiad i Mr Maurice Jones, y cyn gadeirydd ant ei uiasanaeth.
Maurice M. Jones - Penllyn
Gwr hynaws, gwar a hynod - a'i afiaith,
Llyn, afon a physgod;
Iddo bwys ddyfroedd eu bod
A gorchest criw y gwarchod.
NOR1\i'\~ CLOSS P'RRY

arfordir gorllewinol Iwerddon.
Mae oddeutu 500,000 0 eogiaid
yn cael eu rhwydo
yma'n
flynyddol a'r rhain i gyd yn
bysgod a'u hafonydd genedigol
yng Nghymru, De Orllewin
LIoegr, Ffrainc, yr Almacn a
Sbaen. y flwyddyn han mae
torri i lawr sylweddol yn mynd i
ddigwydd. Beth yw'r rheswm?
WeI, rnae'r Almacn, Sbaen a
Ffrainc yn gwario'n sylweddol

ar wella eu hafonydd ond mae'r
eogiaid sydd wedi eu stocio fel
gleisiaid yn cael eu dal bron i
gyd yn rh wydi 'r Gwyddclod.
Mae cWyn wedi ei gwneud i
Frwsel, felly wrth gwrs mae'n
rhaid cydymffurfio. Efallai y
bydd gwelliant sylweddol yma
eleni, cawn weld. Os bydd, yna
rhaid canu clod yr Uned
Ewropeeaidd.
Huw P. Hughes

CARPEDI GERAINT OWEN
GWERTHWR CARPEDI, TElLS CARPED A FEINYL
CA1\lNOEDD 0 DDEWIS 0 BA'fRY~1AUA RHAI ~1EWN S'l'OC

llosg cyn

mae'r eog yn y

cwestiwn yw y rhwydo difrifol
sy'n mynd ymlaen oddi ar
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Beics

YMESTYNLON
LAS PERIS?
Aeth nifer go dda 0 flynyddoedd
heibio ers i'r hen Gyngor Arfon
sefydlu Llwybr Beicio ar hyd
gwely'r hen reilffordd o'r Glyn
yn Llanberis i geg y twnnel ym
Mhenllyn. Mae Lon Las Peris
fel y'i gelwir yn swyddogol,
wedi profi'n boblogaidd iawn
gyda beicwyr a cherddwyr ar
hyd y blynyddoedd.
Bwriad gwreiddiol Cyngor
Arfon oedd ymestyn y llwybr
beicio
yr
holl
ffordd
i
Gaernarfon,
gan ddefnyddio
gwely hen reilffordd y chwarel 0
Frynrefail i Bontrhythallt, a
gwely'r
hen
reilffordd
Brydeinig
oddi
yno
i
Gaernarfon. Oherwydd amryw
o resymau ni wireddwyd y
freuddwyd honno.
Ers y dyddiau rheini mae
cerdded, beicio a loncian wedi
dod yn fwyfwy poblogaidd gyda
phobl 0 bob oed; nid yn unig
gan y brodorion, ond gan
ymwelwyr i'r ardal hefyd. I'r
rhai sy'n cychwyn yn dalog ar
eu beic 0 Lanberis ac yn
mwynhau'r
daith
ar hyd
glannau Llyn Padarn, siom yw
cyrraedd allan o'r twnnel a
darganfod fod y llwybr ar ben,
ac mai'r dewis yw parhau ar Ion
fawr hynod 0 brysur neu droi'n
01 a dychwelyd yr un ffordd.
Dros y misoedd diwethaf mae
grwp Ileal wedi bod yn cyfarfod
yn
rheolaidd
i wyntyllu
syniadau ac i gynnig cynlluniau
ar y modd gorau 0 ymestyn Lon
Las Peris. Mae cynrychiolwyr 0
dri Cyngor Cymuned y fro,
ynghyd ag unigolion craill sydd
diddordeb mewn gweld llwybr
beicio'n cael ei gwblhau, wedi
cyfarfod dan fantell Gweithgor
y Llechen, dan gadeiryddiaeth y
Cynghorydd
Len
Jones,
Deiniolen. Mae swyddogion 0
Gyngor Gwynedd hefyd wedi

o'r llwybr arfaethedig. Dangosir
y rhain i gyd ar y map.
Yo Iras, y bwriad yw yrnestyn
y llwybr beicio o'r Glyn i
Lanberis. Mae'r llwybr yn
bodoli eisoes ar hyd oehr y lanfa
ac i mewn i'r maes parcio
gyferbyn a'r cae pel-droed. O'r
maes parcio, gellir dilyn y llain
werdd lydan ar ochr y ffordd
fawr
hyd
y
Ganolfan
Gym unedol ac yna ar dra,¥s y

bod yn mynychu'r

ddol i afon Bala a throsodd i'r

a

yn

achlysurol,

Richard

cyfarfodydd

yo

enwedig

O. Jonel), l5wyddog

Beicio'r Cyngor.

Penderfynwyd ar y cychwyn
mai

canolbwyntio

ar

y
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posibiliadau 0 fewn y tymor byr
fyddai orau, a chyfyngwyd ar
Iibart y cynllunio, gan chwilio
am lwybrau addas o'r naill ochr
a'r llall i'r Lon Las bresennol.
Bu cryn drafod ar y syniad 0
greu llwybr 0 arngylch Llyn
Padarn, ond yn dilyn sawl
ymweliad safle, sylweddolwyd y
byddai cost y fath gynllun yn
llawer rhy ddrud. O'r diwedd
cytunwyd ar lwybr a fyddai, ym
marn y grwp, yn ymarferol, yo
bosibl, yn fuddiol ond heb fod
yn rhy ddrud. Hyd yn oed ar 01
penderfynu
ar
y llwybr,
cytunwyd fod rhai opsiynau'n

amlwg ynglyn

a

rhai rhannau

Gilfach Ddu. Mae llwybr yma'n
b(1rod~ ac 0 fcwn y mi:;ocdd
nesaf
mae'n
debygol
y

cychwynnir

ar y gwaith

0

ymestyn Rbeilffordd y 14lyn ar
draws y dd61 i saflc ocr y
G!lnolf!ln. Bydd!li'r IIwybr
beicio yo ddelfrydol, yo dilyn
trac y tr~n bach.
bwriad yw parhau 0 geg y
twnn~l, g~i1ddilyn y ll!lin tir
glas ar llyd ymyl y brillordd i
Gwm y glo. Byddai wedyn yn
ddiooela~h i feicwyr ddilyn y
ffordd drwY'r PCllLICf ncs
cyrracdd Carrcf) Y PrAn, Odd.~
yno, y bwriyd fyddru dilyn y
lla~nb.r alas unvva~-theto] he~bio

DdoJafon ae YTnlaen j Groeslon

Mnr:-c

rn

Gyda

Llanru¥.

pharrwm

o'r

fa(h,

bo~ibl beicio neu
aerdded yr holt ttordd o'r
Gillach Ddu yn Uanbcri~ If

byddgi'n

Groesion Marc yn I~lanrug heh

AW~~~""'I~\')AU AM.
t....S PeR\S 0'\ >"'oJ..

orfod
unwaith
groesi'r
briffordd.
Mae'n fwriad hefyd i geisio
sicrhau
llwybr
dioge]
0
Lanberis i Nant Peris, ond yn
amlwg, mae'r opsiynau ar gyfer
llwybr o'r fath yn llawer mwy
cyfyngedig. Yn yr un modd, y
bwriad yn y tymor hir fyddai
ymestyn y llwybr 0 Lanrug i
Gaernarfon, yn ddelfrydol, gan
ddefnyddio'r ben reilffordd 0
Bontrhythallt. Ero, fel rhan 0
gynllun
tymor
hir, gellid
cysidro defnyddio trac yr hen
lein chwarel i gysylltu Bethel a
Llanrug. Byddai hyn yo creu
llwybr diogel i'r ysgol ax gyfer y
disgyblion
rheini sydd am
deithio ax feic. Ac y mae'n
syniad sy'n cael ei gysidro igreu
llwybr 0 Frynrefail ar hyd yr
hen ffordd 0 Ben Llyn heibio'r
Fricsan a thros y briffordd i
Gwm y glo, Byddai, fe fyddai
hynny'n golygu codi pont i
gerddwyr a beicwyr yn unig o'r
Fricsan. A dyna greu 11wybr
diogel i gerddwyr a beicwyr 0
Frynrefail i Gwm y glo - yn
enwedig i'r rhai sy'n mynychu'r
ysgol yno.
Ond zynladau yw'r rhain i
gyd, ac yn ystod yr wYlhnosau

nesaf

bydd

cytle

mhentrefi.'r

fro.

V ns)
yn

bydd

gynnal yn Ysgol Gymuned
Cwm y g10 i 8y£lwyno1r
eynil unian
ae i dderbyn
awgryrniadau
adeiladol
gan
drigolion y fro sydd a diddordeb

SeN .

o Lanberis i Lanrug, ac 0 Nant
Peris i Gaernarfon. Dowch draw
i Gwm y glo i gynnig eich
syniadau, ond yn bwysicach i
gynnig cymorth ymarferol.
A

SEL
DDODREFN
(Byrddau, stolion,
cadeiriau)

lARD PEN BONT,

LLANRUG
Pnawn Sadwm,
Mawrth 2il am 12.30.
N ifer cyfyngedig yn unig.
Brysiwch draw

,,

cael ei

-4.... 651--1t4j..6H.

mewn
gweld
llwybr
beicio/cerdded diogel yo cael ei
sefydlu ar hyd llawr y dyffryn.
Yn y cyfarfod cyhoeddus
bwriedir ethol gweithgor fydd
yn cynrychioli trigolion y fro er
mwyn symud ymlaen i geisio
am grantiau ariannol i geisio
gwireddu'r cynlluniau.
Chi,
bobl
bro'r
Eco;
trafodwch,
dadleuwch,
gwrthwynebwch hyd yn oed!
Ond, da chwi, peidiwch ac
anwybyddu'r
cyfle hwn
i
gyfrannu'n adeiladol tuag at
gynllun
all sicrhau llwybr
diogel i blant, teuluoedd a phobl

i chwi

drigolion bro'r Eco astudio,
cysidro
a
chynnil)
eich
syIW!ld9u. Bydd y cynlltJni!lu'n
cael
eu
harddangos
yro

Ar ben arall Lon Las Peris, Y cyfarfod cyhoeddus

j

L.!"~-\S~~6"\c:.lO ~ese""NOt..

,.am'fargen!

Elw tuag at
Y Sefydliad Coffa,
Llanrug.

G. EVANS
ARBENIGWYR. TRWSIO
CYRPPCRIR
Un cd 4, Stad Ddiwydiannol Brynafoll, Llanrug

(01~$6) 67S0~O

Eithin yn enw ar gae yng
Nhyddyn
Dicwrn,
plwyf
Llanddeiniolen ac a gynhwysir
yo Arolwg 0 Ystad y Faenol
(Arehifdy
Gwynedd I Faenol
4055). Ai'r ulex europeus neu'r
ulex gallica a dyfid yno? Y mae
lle i gredu bod yr euroteus wedi
ei throsglwyddo i Arfon cyn y
flwyddyn 1838, gan fod yrna
borthmyn yn danfon gwartheg i
Loegr ac wedi man teisio ar y
cyfle i gynorthwyo'r werin bobl
drwy ddychwelyd adref hefo
hadau'r planhigyn ulex europeus,
a hynny er mwyn cael gweld eu
tyfu a'u cnydio mewn caeau.
Ond pryd yo hollol y daeth yr
euhinen ffre71gig i'n cwr ni 0
Gymru? Yr unig beth a wyddys

Aur yr Eithin

yw bod yr eithinen yo un 0
deulu'r pys a'i bod yn gartref da
i nifer 0 greaduriaid ym myd
Natur, a'u bod yn bodoli cyn
dyfodiad bodau dynol i'r rhan
yma o'r byd! Onid yw arogl cryf
blodau'r eithin yn denu amryw
byd 0 bryfed i'w plith? Yn eu
tro y mae'r pryfed yo ymborth
parod i adar ac ystlumod y nos.
Ymhlitb yr cithin bydd adar
tebyg i'r ji-binc, llinos, nico a'r
titw gynffon hir yn nytbu. Yo
sicr, rhywbeth i'w drysori 0 ran
enw y\v'r eithinen. Gwelodd ein
cyndadau'n
dda i wneuthur
hynny.
Bydded
i ninnau
ystyried a gwerthfawrogi aur yr
eithin.

GORSAF BETROL

BE

Esso

N

DEINIOLEN
Ffon: (01286) 871521
Aetb rhywun, rhywdro, ati i
greu enwau ac yn yr iaith
Gymraeg ceir toreth go dda
ohonynt
sy'n
gyfareddolddisgrifiadol, e.e. Cae Eithin,
Bryn Eilhin ac Eirhincg. Gyda'r
aur yn yr eithin y bwriadaf aros y
mis
hwn.
Eithinen
yw'r
unigolyn; eithin yw mwy nac un,
sef y lluosog. 0 ran ystyr, )r mae
cae a bryn yn ddigon hawdd i'w
egluro. Am y gair eithin dyrna
beth
sydd
gan Geiriadur
Prifysgol Cymru, t.1203 i'w
gynnig: Euhin: Matl: 0 blanhigytt
gwyllt bythol wyrdd (Tllelyn ei

(yn) CW11~ Euhin, (1931) bod
defnydd
ar
eithin
gan
amaethwyr mewn rhai rnannau
yng Nghymru, a'u bod yn ei
fwydo i'w gwartheg a cheffylau,
yn enwedig yn ystod hafau
poethion a sychion 1869-71 pan
oedd y borfa wedi llosgi'n ulw,

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

Petrol • Disel • Nwy Calor • Glo
Cylchgronau • Papurau Newydd
Cardiau Penblwydd • Wyau
Nwyddau Groser • Melysion

Yr hyn sy'n ddiddorol yw'r
dystiolaeth sydd ar gael yn y

Caernaroon & Denbigh Herald
and Soutk Wales Independent
Chwefror 24 1838, t.3, col.S, sef
bod arnaethwyr yn Arfon yn
defnyddio eithin wedi ei falu, a'i
gymysgu hefo grawn, fel bwyd
flodau, a'i ganghennau 'n biJ!og)a gwartheg. Ar Fawrth y trydydd
y rnac'r
dy[ Y1'l llwyn tew ar ochr rhosur a yr un flwyddyn
thir diffaith, a.y.b.... dam 0 dir newyddiadur a enwyd uchod ar
dudalen 4, col. 4 yn datgan bod
euhinog.
Dros ddau gan mlynedd yn 61 eithin ffre11gig yn cael ei allforio i
Sir Gaernarfon 0 Ddulyn yn
yn cin rhan nl 0 Arfon, arferid
tyfu cit},;,t lfrelLsig. Tyddynod a Iwcrddon a bod y planhigion
dan sylw wedi eu gwerthu yn
ffermydd bychain a geid yma
nalgylch tref Caernarfon a'u
bryd hynny. Byddai blodau'r
eithin yn rhoi lliw neilltuol a plann u yn y cyffiniau. Yr eithin
hwn
ydyw'r
ulex
gwell bIas ar gwrw a fragwyd ar ffre1'tgig
yr aelwyd,
a ebesglid
y europeus. Ond nid dyma'r gwir
frodor! Cvn dyfodiad yr eithin.
planhigyn hefyd er mwyn creu
ffaglau, 3 ddefnyddid i'w llosgi ffie1zgig ceid yn tyfu ym
mynydd-dir Cymru euhinen a
tra'n nobi barn, neu'n cynnau
elwir Ulex galliea.
tAn yn yr Odyn
Fawr.
Tystiolaethir gan Hugh Evans
Yn y flwyddyn 1777 ceir Cae
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Miss Marian Jones, Minallt, 7 Bra Elidlr, Olnorwig. Fton: 870292

GYDA DIOLCH. Wrth ailafael yn y
gwaith 0 ysgrifennu dros yr ardal
rr Eeo carwn ddlolch yn fawr iawn
rr lIu sydd wadi fy ffonio 0 fro'r Eco
ac oddi allan. Gofynnwyd imi drio
anghoflo yr hyn a fU, ac i ddiolch
imi am drio gwneud hanes yr ardal
mor ddiddorol felly, rhag bod yn
anufudd, dyma lIdio. Diolch yn
fawr iawn i bob un ohonynt, gan i
bob galwad fod 0 gymorth imi a
diolch hefyd am iddynt gymryd
cyrnaint 0 ddiddordeb yn yr areal.
YN YR YSBYTY. Drwg gennym
ddeall
fod
Mrs
Margaret
Foulkener,
Fron Dinas yn yr
ysbyty. Margaret wedi syrthio
adref ac wedi malu ei throed. Mae
wedi cae I un lawdriniaeth ac y
mae'n disgwyl i'r droed wella
dipyn
cyn
cael
un
arall.
Gobeithiwn y gorau iddi ac y cawn
ei gweld adref yn y dyfodol agos
ac yn troedio i fyny ac i lawr
Fachwen.
Bryswich
wella,
Margaret.
DAMWAIN. Drwg oedd gennym
ddeall fod Mrs AIice Thomas, 1
Bro Elidir wedi syrthio yn y tY a
malu ei phen-glin. Da deall ei bod
wedi cael tynnu'r plaster a'i bod yn
gwella yn ara deg. Hefyd cymeraf
y cyfle yma I ddymuno pen-blwydd
hapus Iddi hi a Margaret. au
rnercn. y ddwy yn cael eu penblwydd ar yr un dyddiad yn ystod y
mis yma. Felly, Mrs Thomas,
brysiwch wella a gobeithio i chwi
eich dwy fwynhau y pen-blwydd,
gyda dwr a dim cryfachl
GWAELEDD. Yr wyf yn deall fod
lIawer yn yr ardal yn cwyno yn eu
cartrefi. Goberthlo, fel y daw'r
Gwanwyn. y byddwch yn gwella
ac y cawn elch gweld 0 gwmpas
unwaith eto.
CYNGERDD.
Bydd
cyngerdd

GWyI Ddewi yn cael ei gynnal yn y
Ganolfan am 7.30 o'r gloch nos
tau, 21 Mawrth. uoruau lIeol fydd
yn cymryd rhan a'r tal mynediad
fydd: oedolion £2; plant £1.
Croeso cynnes i bawb.
TRAFNIDIAETH. Yr wyf yn sicr
fod pawb sydd yn teithio yn yr
ardal wedi sylwi fod y drafnidiaeth
wedi cynyddu yn arw yn ystod y
mis diwethaf yma.
Mae'n drwm iawn 0 gwmpas tai
Maes Eilian. Y mae William
Hughes, Ynys Mon yn gweithio ar
y geuffos sydd yn y cae 0 flaen y
tai. Mae'r gwaith yma ar y gweill
ers peth amser a diolch am gael ei
wneud o'r diwedd.
Mae'r cyngor ar ochr araf y
ffordd yn gweithio ar y tai. Yna fe
welwn ddynion BT yn mynd 0
bolyn i bolyn yn yr areal.
Ar 01 y gwynt cryf a'r stormydd
a gawsom yn ystod y mis - a rhai
ohonom wedi bod heb ffan am
dros wythnos - mae BT wedi
gortod dod
dynion 0 Lerpwl l'r
ardal i drwsio'r IlJnellau.
Yna fel pe bal hyn ddim yn
ddigon mae 'Scottish Power'
wrthi'n
gosod
polion trydan
newydd. Gwaith a ddylasai fod
wedi cael el gwblhau ers peth
amser. ond gwell hwyr na dim 0
gwbwl.
Yn ystod gwyliau'r Nadolig a'r
wythnosau wedyn, cawsom dipyn
o eira a rhew, a rhaid diolch yn
fawr i'r Cyngor am raeanu, ddwy
walth beth bynnag, y dydd, ac
ambell dro, deirgwaith. Diolch yn
fawr iddynt am sin galluogi i fedru
rnvnc a dod.
GLWB ORWIG. Mewn cyfarfod
dlweddar 0 Glwb Orwig yng
NghanoJfan Fynydda Blue Peris
croesawodd
y Llywydd, John

a

Cefnogwch ein Hysbysebwyr
-

,-"

Cantrell, yr aelodau'n al wedi
gwyliau'r Nadohg a'r Flwyddyn
Newydd,
gan
estyn
croeso
arbennig i'r aelod newydd, Betty
Ann Jones. Dymunwyd yn dda i
Rose Cantrell ar ddathlu el pnenblwydd ychydig ddyddiau ynghynt.
Darllenwyd cerdyn a anfonwyd 0
Ffrainc gan Terry Taylor i gyfarch
yr aelodau. Mae ar hyn 0 bryd yn
crmco'r mynyddoedd yno.
Cafwyd
adroddiad
0
weithgareddau
cymdeithasol
y
Clwb gan Margaret Faulkener, yr
ysgrifennydd, a hysbyswyd pawb
y treulir y prynhawn yn darllen hoff
farddoniaeth yr aelodau, boed yn
Gymraeg neu Saesneg, yn y
cyfarfod nesaf. Atgoffwyd pawb
hefyd o'r trefniadau ar gyfer dathlu
Gwyl Santes Dwynwen a GWyI
Ddewi.

Peidiwch gori ar stori
Anfonwch hi i'r

EGO

CIGYDD
London House

PLVMAR A
PHEIRIANNVDD
GWRESOGI

Cynnal

LLANRUG
Fton: (01286) 673574
PEN CIGYDD Y FRO
YrW'yn Ileal mwyaf blasus

boileri nwy,

olew. tanwydd solat
a thrsdio paipiau

-

44 Glanttynnon, Llanrug
CAERNARFON 673513
Ffon Symudol: 07774 496616

Selsig cartref
Cigoedd parod i'w bwyta
Archebion ar gyfer y rhewgist
MYNNWCH Y GORAU
DEWCH ATOM NI!

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

WAUNFAWR
Ffon/Ffacs: (01286) 650291

-

I

Mrs S. Groom MSSCh, MBChA
Yn ymweld a'ch Cartref I dnn traed
Trini"vth ar syfori
Traed Poenus; Groen Caled; Verrucae; Cyrn a Chroen Caled;

I

EwlnecJcJyn tyfu rr oyw; Torri EwinecJd; Goral a Thyllno rreeo.

(01248) 605450 neu
07747 696267 (symudor;

a

Wavell
Roberts

CEIROPODYDD

Ffon:

Gwahoddwyd
yr aelodau
i
ymuno
Dosbarth Yoga ar gyfer
yr Henoed gan Sue Michaels.
Darllenwyd yr adroddiad ariannol
gan y tryso rydd , Betty Bower, a
diolchwyd lddl'n gynnes am ei
gwaith clodwiw drwy gydol y
flwyddyn.
Rhoddwyd
y te gan Sue
Michaels a hi hefyd a enillodd y
ram a roddwyd gan Dennis Glass.
Y Llywydd,
John Cantrell
a
drefnodd y 'pas geiriau a rhitau' ar
gyfer pawb, ac a enillwyd gan
John Brennan.

9-5 pm Sadwrn

Ar Gau
Sui a Mercher

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

GLANHAU CARPEDI GYDA STIMVAK

•

GWYNETH ROBERTS

arn
LLANBERIS

Ffon: 870277

84 Strvd Fawr, Ltanbsrls
Fron: 870491

CAFFI 'BWYTY ERYRI'
TEGANAU, CARDIAU
MI;LVSION

ANRHEGION

Bara Ffres

Teisennau

Priodas, Bedydd
Fen"blwydd

ac

en

Pels, Rholiau Sosej
Pasteiod, Teisennau Hufen
Teisennau Plat, Tarth Gyrains ac ati

BECWS ERVRI
Stryd Fawr, Llanberis 870491

~:
......r---~

I Ch~araeo_n---,
(Parhad o'r dudalen cefn)
fel chwaraewr a rheolwr, ac yn ei
ffordd ddi-flewyn ar datod ei hun
yn gallu ysbrydoli'r hogiau.
Fel y dywedwyd eisoes dyrna
gyfle gorau Bethel i gipio'r tlws yn
01,,1 tymor
cyntar. Nld oss ail
ohwarae
yn y owpan
hwn
mwyach, rhaid fydd setlo ar y
diwrnod. Hyder Amlwch yn erbyn
dyfalbarhad Bethel. Gem agos eto
fydd hon. Mae'n siwr y bydd tort
dda yn croesi Pont Borth i getnogi
Bethel, a'u dilyn ymlaen i'r rownd
derfynol. Bethel yn erbyn Port ar
yr Dval!IGobeithio!

Mae gan Pobun ei Brls
Y mis diwethaf soniais am 'Ie' y
camera a thystiolaeth tideo ym
myd chwaraeon. Yn rhyfeddol,
roeddwn yn eistedd gyferbyn a'r
IIlnell gais ble roedd rhaid ymholi
a'r dyfarnwr noso deirgwalth yn y
gem rhwng Cymru a Ffrainc. Son
am dyndra! 70,000 yn dal eu
gwYnt, a dyfodol tvmo r' - neu fwy
- rygbi Cymru yn y Iantol.
Roedd yn gem wefreiddiol, er y
diffyg sgiliau amlwg ar brydiau,
ond eto colli yw colli. Yr hyn oedd
yn ddiddorol oedd y nifer a glywais
yn y stadiwm yn trafod y dydd
Mercher cynt pan wynebodd ein
tim pet-droed yr Ariannin. Eto
cafwyd gem 9yffrous, a Chymru'n
dod yn agos i ennill.
Ychydig lawn oedd yn trafod
Graham Henry yn y maes. Mae ei
yrfa ar ben yng Nghymru, a rhaid
yn awr gefnogi yr hyftorddwr
newydd.

Yr oedd nifer yn beirniadu yr
Undeb. Efallai tod y rhesi 0
seddau gwag yn ymateb i'r gwyn
gyffredinol yma. Yr oedd sawl un
yn cyfeirio at y ffaith fod £38 a £25
yn bris uchel am docyn, 0 gofio y
gall oedolyn a dau blentyn fod
wedi gwylio'r gem bel-droed am

£20.
Y rheswm gan yr Undeb yw fod
y rath gyflogau i'w talu ganddynt.
Ymddengys
fod angen
talu
ychydig
gannoedd
0 filoedd
(£300,OOO?) 0 dal ffarwel i Henry.
Yna mae'r gwahanol hyfforddwyr,
cefnwyr, blaenwyr, pobl ffitrwydd
ac yn y blaen yn codi'r bil
blynyddol i dros hanner rniliwn. Yn
amlwg nid oes fawr 0 elfennau
'amatur' ar 01 yn ymwneud a'r gem
yng Nghymru erbyn hyn. Oes,
medd rhat gan mai 'amaturiaid'
neu 'bois y blazers' sy'n dal i reoli'r
penderfyniadau.
Ond, pris y tocyn oedd asgwrn
y gynnen. Soniodd un Ffrancwr
wrthyf y gellir gweld Ffrainc yn
chwarae yn y Stade de France am
oddeutu £10. Rhyw £15 yw tocyn
Landsdowne Road ar gyfartaledd.
Mae eraill yn taeru rnai'r 'Stadium
Fectorsy'r: dal i ddenu'r torfeydd,
Ni wnaiff hyn barhau am byth, yn
enwedig os bydd y perfformiadau
simsan yn parhau,
Soniais eisoes am y 'canoli'
popeth yng Nghaerdydd erbyn
hyn. Mae'n 90stus iawn i dreulio
pen-wythnos
yng Nghaerdydd:
pris tocyn, gwesty ac adloniant a
dyna nrn bell dros £100, Tair
gwaith y tymor eleni - no way1 Ao
yn enwedig pan mae gem 'gartref'
y gogleddwyr yr un tymor - i

-- --------------

ffwrdd yn Nulyn.
Y prif anfantais a welaf fi yn y
gwhaniaeth prisiau yw'r dylanwad
ar wylwyr y dyfodol. Ar gyfer y
gemau psl-droed gall plentyn dan
16 wylio'r gem am £5. O'r
herwydd gwelwyd sawl trip ysgol,
neu deuluoedd, yn y gemau. 'Eu
dal nhw'n ieuanc, eu dal am bytn',
rnsddai'r
hQn air. Nid oes
consesiwn ar y prisiau ar gyfer y
gem au rygbi. 0 reidrwydd, anaml
y gwelir ieuenctid yn y maes. Y
mae'r elfen gymdeithasol wedi

cymryd drosodd, a niter cynyddol
o rai sy'n gallu fforddio ticed yn
hytrach na'r gwir ddilynwyr yn
lIenwi'r seddau.
Diddorol
sylwl a lenwir y
stadiwm ar gyfer gem yr Eidal.
Neges ryfeddol yw'r ffaith i rai 0
brif glybiau Cymru ddanfon ticedi
yn 61 ar gyfer gem Ffrainc am na
allent eu gwerthu. Y mae'n gyfnod
cythryblus i rygbi Cymru ar sawl
lefel yn es«. Y gem genedlaethol!
Tybed?

Aagen cymorth i bry"n cartrefyo neo!'
Bleb ioewm yn annigonol ar gyfcr

com morgais~

Gall y cyJ,lluo Cymorth Prynu Gwledig &ynnis cymorth
magnot mag at gort prynu tY addas ...
a dim ad-daljadau misol!
Dim ond ymg.lswyr lleol i}'dd yo methu fforddlo prynu cartref addas ar y brchnad agored 'Y'n
srmwys am y cynllun Cymorth Prynu Gwledic. Wli y Gymdeidw roddi 30" nw SO" tua& at ro't
prynlant l' elddo yo amodol bod yr ymg.iswyr yn gaJlu arlannu'r ~dlli.
Rhoddwyd dros £750 mill
y""eiswyr lleol ar draws Gwynedd yo ystOd 200 I~2.
Gweinyddl,. y cynllun Cymorth

Prynu Gwledig ar ran Cyngor Gwynedd ~n

GymdeltJus Tal Eryri.
arian ar t:tf.r y cynllun hynod
Iwyckliannus hwn. 01 ydyc:h chi am lanlelslo ar y cynllun
Cymorth Prynu Gwledlg cysylltwch 1 nl yn ddi-oed!

Hae'r Cyngor ar fin cyftwyno cals I'r Cynullfad C.nedl~ethol am ragor

0

Am fanyUon pellach a H"rllen tals ffontwch Shoned Grifftth
ar 01186 88 1~88 n." cySYlltwch.:

Cymdelthas Tal Eryrt
T'Sllyn • Penypoes • Caerftarfon • Gwynedd lLS4 6LY

Os n~d ydych yn talu eich morpU neu fenthydadau

Iydd wedl eu slcrhau ar elch cartref,

mac'n boslbt I chi IOlli elch cartref
lIat C,...wu

III E"f'l '(II

Bull e~

x rnp1rt11I't4, .oU Qrdu teH1t!W (~

r,.If tohtllnl lO4l11

- --~-

•
Arfon, Llyn a Man
Mawrth 10 - Mawrth 15

I D~weh i ymuno
! GWGn~ryn

a chrlw Radio Gymru fydd yn darllgdu yn tyw rhwng S.30am a 5.00pm dydd Llun i ddydd
Siop RadIO Cymru 20, ar y Maes yng Nghaernarfon.

Hefyd, mi fydd Radio Cymru yn mynd allan i reoordio rhaglenni yn eich ardal ohi

I aUL 10
LLUN 11

I MAWATH 1~
I MERCHt!M13
II.lU ~4

I

QYVtliitfEfi 1~

CVUAN~AOANU, EQLWY~GATHOLIG 5ANT JOSEPH.PWLL~tU

7.aOPM

PWL aACH ARALL, TAFARN Y GOAT, P~NVGJ:lOtS

7.~OPM

TALWHN. NEUADD C~WILoa

7.90PM

g~TI All ~""ODQt.1 QWEGTY'f1 OELT.CAI!~NARFON

7.30PM

rAWtJ A'I BRO'-lAD. GWJ;STV

c~~~o
r:\~AN, LLANfAIRPWLL

CYNGERDD. N!;;UAOI'IeRICIETH

fi.OOPM
7.~II"M

I TQ¥YNNAU Aft GAEL DMWY ~~ONIO
Llnd~01Qn~~,~

Ger9digion

77

~~l;nau AaharQ~ Oii:~ i!O~eeTO::)

Arfe.n. Llyn

,

n

M~n

Sir

G~..rfyrdoin

92- lOS FM

mile RADIO CYMRU

CROESAIR MAWRTH

RHODDION

. ~--------~--------------------------~------~
£10: Joyce a Marion, er cof am
Doris Williams, 16 Rhos Rug,
Llan rug; Er Cof am Mrs Elena

Wyn Jones.

£2: Breda Hughes, Llanberis;
Barry
ac
Alison,
35
Rhycifadog, Deiniolen.
Llifon
Pepper.

£l!

£5: Mrs Nan Owen, 8 Rhes
Efrog, Llanberis; Elin Mai
Jones,
Nant
Peris;
Mrs
Kathleen
Williams,
6
Glanrafon,
Llanberis;
J.
Horman, Venice, Ffordd yr
Orsaf, Llanrug. Mrs Maggie
Lewis,
Madryn
House,
Llanrug; Mr Gwilym Hughes,
Bryn Pare, Brynrefail; MIss
Katie Roberts, Tref Eilian,
Waunfawr;
Mrs Blodwen
Parry,
6
Bro
Deiniol.
Deiniolen; Mrs Ethel Jones
a'r teulu, 6 Bryn Tirion,
Penisarwaun; Mary Davies, 9
Llys y Gwynt, Penisarwaun;
John ac Elizabeth Evans,
Pen-pare, Bethel.

1 ar draws ydy'r eiriau sydd heb gliwiau iddynt. Y mae cysyUtiad

Beiblaidd a phump ohonynt, tra fo'r Ilall yn arwr i bob Cymro.
(un ateb ydy 12 a 20 ar draws)
Ar Draws:
6. Yd wedi ei falu (5)
9. Dagrau
mewn egwyl
ddistawrwydd (4)
10. Arcithio neu bregcrhu (7)

13. Pryf

blcwog

fydd

0

rl1YW

ddydd yn iar fach yr haf (8)
14. Olion y clwyfau (8)
IS. Rhai sy'n gofalu am hlant a
chleifion (6)
17. Heb ncb na dim yn edrych i
Jawr arno (4)

18. Glanhau a dwr (5)
22. Cwiltiau ysgafn i'w rhoi ar y
swc1y (8)
24. Offer i grafu'r wyneb? (5)

Flwyddyn? Mac ar y top! (4)
20. Rhoi hylif gloyw ar baent (9)
21. Chwant bwyd (5)
23. Heb afradu 0 gwbl (9)
27. Rhai gryrnus (7)
2~. Bwrdd gwcrthu
neu siop
siarad ar y radio? (7)
30. Rhywbeth i'w yfed (4)
33. Yr wyfwedi gwncud ... (5)

36. Atsain papur bra? (3)
Derbyniais

ateb i groesair mis

Chwefror gan Vera Griffith,
Nan Owen a Moreen Lennon,
Llallbcrii); M.P. Jones, Jennie
Williams a Rhiannon Pritchard-

26. Crachfeddyg yn dynwared
hwyaden? (4)
28. Y
deugain
niwrnod
presennol (6)
31. Rhai sy'n cymryd drosodd
yn ystod y gem (8)

Jones, Clynnog; Catherine A.
Jones a Jean Hughes-Jones,
Rhi\\'; Dil}'s A. Pritchard-jones,
Abcrerch;
.\1air Evans
a
Margaret
W.
Roberts,
Caernarfon;
Eluned
Jones,
Trefor;
E.
E.
jones,
Rhoshirwaun; Rhian jacques a
Chris Roberts, Llanrug; Elfed
Evans, Llanlleehid;

yn

y

slym

0

arian ...

Fawr,

ac

LL54 5PF. Llongyfarchiadau
£5 i chi.

1. Ar [turf gwrthrych cylcho£!>

eolct (~)
J. gwyddo5 Bwl"J a hMwl
R!lI1ddo i weithredu cyfrruth
fwyelll rhyfel!

<')
ccrns DlaII

J.
() fienYI!roe~t(~)
". nhywb~lh y 8~11" vi Q\1gQi

(7)
R. Vr hyn y disgwyliech
hWCld JJICWIJ oriel ('J)

11. Brodor
14. Un

0

eu

wlad Canaan (4)
0

greaduriaid

mY1ll1Jwyul s rnor (J)
16. Astell i ddgl nsthau (4)

10.

~an

olr

\yobr i Ganwr

y

Diolch hefyd am y 9ynhaliaeth a'r
eymwynasau i 1010 ae Emily.

Ar 61 cwblhau
croesair
Mawrth, gyrrwch eich atebion i
gyrraedd
Dafydd
Evans,
Sycharth, Penisarwaun
erbyn
Ma\VfLh 11.

L--__

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

Lie mae y rhain erbyn hyn?

I Lawr:

4.

Oherwydd y nifer a dderbyniwyd
nid oes modd cydnabod pawb yn
unigol, a gofynnwn i chwi dderbyn
y diolch yma.

a

yn IIwfr (5)

(~)
:latn aur nen

a

Caernarfon

(4)
3R

DIOLCH. Ar ran Olwen Llywelyn,
Pant Afon Bach. Llanrug dymuna
ei theulu ddiolch yn ddiffuant lawn
j'r holl gyfeillion a fu'n holi amdani.
yn ymweld
hi, ac a anfonodd
gardlau, blodau ae anrhegion.
Buont i gyd yn gysur mawr, yn
arbennig i Olwen.

Enillydd y mis ydi Rhiannon
Pritchard-Jones,
Glan Ddol,

Clynnog

OOSDilrtii a DIane Ysgol Bethel yn y 60au

Sara

DIOLCH

Cwm-y-glo; Ellen Pritchard,
Garndolbenmaen;
Alvona
Jones, Prcstatyn; Dorothy B.
Jones, Tegerin; Nansi Davies,
Rhuthun
ac Awel Jones,
l..
lanuwchllyn.

anrhelnus (4-)
35. Y tri calll (7)

37. Yn werth llawer

a

N. Hughes)

31. Ymurecnu eX)
34. Diaddurn

Owen

o

Lanber i Ewrop!

V Gic Olaf

I
I
I
I

o

o dim -15 Cymru, a chael y cyfle i
deithio. Yr uehafbwynt ar y lefel
yma oedd teithio I Ddenmarc am
dwrnament rhyngwladol. Ail oedd
y tim y tro hwn ond catodd Ailsa y
I
wefr 0 sgorio hat-tric yn y crys
I A fydd Y rhediad yn ddigon j ddod coch.
Ar letel clwb, fel Manon o'i
a'r bencampwriaeth yn 01 i Ffordd
blaen,
mae Ailsa
yn aelod
I Farrar? Amser a ddengys.
I Ond mae seren arall yn tytu blaenllaw 0 dim merched clwb
Dinas Bangor. Helpodd eu tim -17
wrth droed yr Wyddfa ym myd peli ennill tlws Ian Rush. Yn amlwg
I droed merched, sef Ailsa Orlik.
mae cryn allu gan y 'Daran' gan ei
! Saniwyd droeon am el brawd
bod, er ond yn 15 oed, wedi ei
Marcus, a dymunwn yn dda iddo a
dewis i dim dan -19 Cyrnru, ae
I gobeithlo y caiff wellhad buan
felly'n
cae I
cystadlu
yng
I wedi lIawdriniaeth ar ei benghn.
Nghystadleuaeth Ewrop.
Gobeithio na fydd hyn yn Ilestelno
Elsoes
bu'r tim draw yn
ei ddatblygiad gyda chlwb Lerpwl.
Siovinia, ble sgoriodd nat-trio aralt
Eisoes mae'r gymhariaeth rhwng
yn erbyn Estonia. Aed ymlaen rr
teuluoedd y Williamsus a'r Orliks
ail rownd ond, yn anffodus,
yn hynod 0 debyg. Mae Marc a
collwyd yn erbyn gwlad Pwyl.
I Manon, Marcus ac Ailsa wedi
Rhaid cofio wrth gwrs mai
I cynrychiali timau Cymru
'newydd ddyfodiaid' yw pel-droad
Bu Ailsa yn cicio pel er cyn cot,
I ac mae wedi cynrychioli timau -7, marched Cymru ar y letel yma,
ond mae'r datblygiad blynyddol yn
I -9, -11 a -13 Llanberis Fel aelod 0
rhyfeddol.
I Ganolfan Datblygu Bethesda,
Gan fod timau Cymru wedi eu
aeth i dwrnament Ian Rush yn
gwahodd
i
ddychwelyd
i
Aberystwyth fel aelod 0 dim dan
I -13 Cymru. Nid am y tro cyntaf Ddenmarc eto eleni, mae Ailsa yn
gobeithio cael ei dewis. Pob Iwc
I roedd yn aelod o'r tim a enillodd.
iddi.
I
Y cam nesaf oedd bod yn aelod
~-------- - --------------

I

' ',,,

yma r rei 0 r tim yn arddangos crysau newydd tim 1af Ysgol Brynrefai/.
Bu hi'n dipyn 0 gem: yr ailchwarae
rygby', er yr hoillaw.
gem Cwpan Rygbi Gwynedd
Roedd yr hyder a'r cydrhwng Ysgol Brynrefail ac Ysgol
chwarae yn dychwelyd. Croesodd
David Hughes. Aelod biaenllaw 0
Chris Holdsworth wrth y pyst i
dim 8rynrefail yw Owam Slon ac
wneud y trosiad yn gymharol
et yw'r cotofnydd gwadd y mis
hawdd. Yna, yr ymwelwyr yn rhy
yma. Dyma ei adroddiad am y
fentrus, a rhyngipiais ar y lIineli
ddwy gem.
hanner a'i heglu hi am y Ihnell.
* '" '"
Trosi'n gywir. Brynrefs 14 - YDH
10. Ar yr hanner, a tyddal hyn yn
'Dywedodd Jimmy Greaves fod
ddlgon 0 fantais i ni?
pel·droQd yn "funny old game".
Cyfartal lawn fu hi drwy'r all
Dim gwirionach yh amlwg na
hanner, ond gyda phum munud i
rygbi.
fynd, cafodd yr ymwelwyr gals Tee 1: I ffwrdd ym Mhorthaethwy
un pwynt 0 fantais i'r Manwysion.
ar gae tyfu reis, a thywydd
Son am gnol gwlnedd, a digan a
stormus lawnl Doedd y ffarth i mi
'C'mon hogs!'
anshofio fy mag rygbi yn yr ysgol
Yna gyda munud I fynd, tacl
corm help, a methais y deg munud
uchel
beryglus
gan un o'r
cyntaf. Pan ddychwelals roeddem
Monwysion - a chic gosb 0 flaen y
ru 5 pwynt i lawr. Yna, cododd
pyst. Yn wir, does dim cic hawdd
ysbryd Brynrefs a IIwyddon ni I
yn Y fath sefyllfa. Gyda rhal o'r
wthio'r Monwysion yn 61 i'n 22. Er
hogia yn troi eu cefna, IIwyddais i
taclo ffyrnig gan YDH, IIwyddodd
roi Brynrefs ddau bwynt ar y
John Paul i hyrddio'i hun dros y
blaen. Yna swn hyfryd y bib olaf.
lIinell. Troslad eywir gen i. YDH 5 Wedi dwy 'frwydr' go iawn, ymlaen
Brynrefs 7. Mae gennyf ambell
ani i herio Ysgol y Berwyn, Y Bala
symudiad gosod, a gweithiodd I'r
yn y rownd nesat.'
dim I'm galluogi i groes; wrth y
• ~ •
pyst, ac yna trosi yn gywir. YDH 5 Pob Iwe iddynt a diolch I Owain.
- Brynrefs 14 ar yr hanner.
Llongyfarchiadau
iddo hefyd ar
Cynyddodd y gwynt heb ffatrio
gael ei ethol yn Gapten yr Adran
yr un tim - gan chwyrl'io'n
lau yng Nghlwb Golff Caernarfon.
bendramwnwgl. Gwellodd pethau
i ni yn fuan yn yr ail hanner gyda II Gal~
Chris 'Chief' Wilhams yn croosl.
Dim trosisd. VDH 5 - Brynrefs 19. I Her i mi a fis i tis yw ceisio cyfeirio
Olpyn 0 ddiffyg canolbwyntio a
at gamp na chafodd sylW gennyf
inroscais t'r tim cartrel - rnantals o'r blaen Os daw'r datblygiad i
rwan yn 7 pwynt i Brynrefs, Yna I Lanberis. a fydd angGn colofn sg...o
9we'~i~ mlGh, a cnroosrr llinell, I neu 'curling'?
ond yn anffodus dim troel. Gyda I
Gefais ap~1 gan bwyllsor y
mantai~ 0 12 pwynt a dena munud I Qefydliad CQff'l yn uanrug i nodI
yn WQddlll. ~yIQs~i'r sAm fQQ yo I newydd ddyfodlad yno. V gamp
ddlogel, Pob clod i YDH am ddQng I yw ienis bwrdd. Llwyddodd Y
munud lI!\wl"l cr",oriad.
I pwyllgor I ddonu grant 0 tsoo i'w
Yn lIythr~1"Il"Iol, lIusgodd
y I 9~lIu091 i brynu dau fWrdd safonol.
chwaraewyr
eu hunain drwy'r I E,saes ~ mae snwcer yn hynod
mwd i ~gorio cais a ttirosg~us. I boblogaldd
chw~
noson
yr
BgOr tertynol 0 24 - ~4. Siom a I wythnos.
rhyddhad yn gymysg _ 0 ran
Mae tenis bwrdd yn un 0
canlynlad
ond hefyd i gael I ~emau ~raddodiadol y 'clybiau
cyrr"~Qd
GynheSrwydd
yr II leu@~ct'9. 9C h~fyd yn samp sy'n
ystafellOQdd n~wld.
apGllo I fochgyn tl genethod.
• • •
I Mac'n wir fod tipyn diddOrdQh yn
I y g~mp 9 r bwriAd yw solydl~ ~Ivvb
Toc ~: ~Qvyr 9 nuYVldYll Y IVWydO I yn y ~elyc;lliQQ,YVn i ddlm beth yw
ona ca@ upyn gY~hA~h.Lwcus lod I cryfder y gamp yn 11(;)01. ond gwn
Qln ~ry~~u nGwydd yn s,),sau 'QQI- I fod cynghrQiri~u cryf yn ardal
oe5
dwr'. Aral iawn fu'n ~im nl I danlo I Llandudno a ~ae Colwyn,
ae wedi 10 mUnud roedd YOH 9r Y I gan unrhyw un ddlddordeb gellir
cy~ylltu e Goronwy ar (012BS)
blaen
0
10 owynt.
Vna
a8CnrgU9~OM chwarae y 'soxy- ~ 074539.
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Ailsa Orlik
Oes rhywbeth yn y dwr yn Llanbsr
y dyddiau yma. Nid yW'r glaw na'r
meysydd trwm wedi arafu dim ar
allu Mark
Uoyd
Williams
i
ddarganfod y rhwyd - 40 gol
ymhob cystadleuaeth hyd yn hyn.
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Daw dydd y bydd mawr y rhai bychain!

\ Yn ami, gyda dewis timau ar gyfer
I cwpanau clywn y gair 'fix'. Ydy hyn
I yn wir am gwpan F.A. Lloegr
eleni? Spurs i wynebu Chelsea, a
Newcastle I wynebu Arsenal. A fu
I y Iath f1wyddyn ble mae'r 'prif'
I onnau - os mai dyna yw timau'r
uwchgynghrair - wedi eu dethol i
I gyfartod a'i gilydd?
I
Wedl dweud hynny, mae'r fath
sefyllfa wedi dod
rnywtamt 0
I rarnant y cwpan yn 61. All Crewe
I drechu Everton yn y gem ailchwarae7 Ai ~IWyddyn West Brom
un 0 gewr,'r gorffennol - tydd
I hon? Yn y flwyddyn y bu f"I'W J<:Jff
Astle - a ~goriodd gOI I ennill y
I cwpan
I West Bron - onid
I teyrnged glodwiw iddo fuasai i'r
I cwpan ddychvvelyd I'r Hawthoms.
I (Eithin Duon?)
Yng Nghwpan lau y Gogledd,
I mae'r timau 'cryf' WGdi brwydro i'r
I pedwar olQf, fel dyddiau cOfladwy
I y oOau a'r 70au ma~'n ymddangos
I bod cryfd~r pal-drood i~1,I vvadl
sy"'u~ yn 01 i'r gOgh!dd-OrIlQWin.
I oau brlf dim Vnys Mbn ~dd yn
I hQrlo dau oJr timau uchaf
yng
Nghynehrair ArfQn,
I
BydQ porthmadaog, prif dim
I Arfon yn wynebu 8iwmaros, prif
dim M6n, ar faes nyffryn Nantlle.
Dylai hon fod yn dlpyn 0 gem.
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Mae'r ddau otm yn chwarae peldroed a safon ac yn sgorio'n ffn 0
un gem i'r llall, Bydd angen
dyfarnwr cadarn ac, mewn gem
glos, gwelaf Port yn ennill 0 drwch
blowyn.
Yn y gem arall bydd Bethel yn
crwydro dros y Fena; i Langoed i
wynebu Amlwch. Mae Amlwch yn
cae I tymor oa iawn ac yn pwyso ar
Fiwmares am Bencarnpwnaeth
Mon.
Mae g~nddynt
record
ddigu ro
hyd
yn
hyn
yng
Nghwpanau Mon. Olpyn 0 bedigri,
ond sem cwpan yw gem cwpan.
Bu PQrttormi~dau Bethel yn y
Gyn9hrair
yn
simsan
yn
ddiweddar ae mae'n ymddangos
mai bodloni ar y drydedd safle
fydd hi ar ddlwedd y tymor. Un
gwendid amlwg yw maint y garfan
ac
mae
anafiadau.
gwaharddiadau, gofynion 8waith
ac yn y blaen yn amlwg yn amharu
ar drefni~Qau, Derch hynny. ma~'r
hoglau WQdi eodl au g8m ar gyfor
y cwpan ymQ, Gafwyd perffOrmlad
clodwiw i guro Point of Ayr 4-0 yn
y rownd ddiwathaf, a hynny er
gOrfod chwarae i mewn i wynt cryf
ar 01 hanner cyntaf di-sgOr.
Y mae JOhn Williams,
y
rheolwr, yn gyn-fQlstr ~r gwpanau
(Parhad ar eJuda/en ZZ

