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Llwyddiant Llyfr Lleol

Y n sgil y derbyniad a gafodd )'
llyfr 'Pobol tu ucha'r Giar', gan

Rol Williams, mae ym rnwriad y

MAl 2002

RHIF 289

PRIS 40c

ane

UDt,

cyboeddwyr, Gwasg Pantycelyn,
Caernarfon
i
gyboeddi
argraffiad arall o'r llyfr yn ystod
yr wythnosau nesaf Gwerthwyd
y cyfan o'r argraffiad cyntaf 0
fewn pum wythnos. Yn y 11yfr
cafwyd banes hen deuluoedd
Gwaun Cwm Brwynog, y cwm
uwchben Llanberis.
Gan fod cynifer 0 bobl wedi son
wrth yr awdur y carent ymweld
a'r cwm, ac yn en wedig

a

,

adfeilion
Capel
Hebron,
cysylltodd yr awdur: a chwmni
rheillfordd yr WyddIa i holi a
oedd modd llogi tren arbennig i
gludo cynifer 0 bobl iHebron ar
bnawn Sadwrn yn yr haf, gyda'r
bwriad 0 gynnal gwasanaeth yn
yr awyr agored ger adfeilion
Hebron ac yno hefyd glywed
atgofion rhai pobl. Yn anffodus
nid oedd y cwrnni yn barod i
hurio tren i'r diben hwn ac, o'r
herwydd, rhaid siomi cynifer 0
bob] oedd yn bwriadu ymweld a
Hebron a cbyrio y Cwm.

roeso'!

Mae'r Ciwb Cyfri Caloriau yn ddwyflwydd oed fis Ebrill
yma. Yn 01 Eirian Pritchard

Fethel, un 0 sylfaenwyr y
Clwb, doedd hi erioed yn meddwl y basa'r Clwb yn dal i
fynd - ond, meddai, 'mae'n lot 0 hwyl, ac mae pawb yn
0

mwynhau dod yma am baned a sgwrsl'
Fe gynhelir
y clwb yng
Ngtuiban-y-aum yng Nghwm-yGlo) ac mae'n agored i bawb sy'n
byw vn y fro. Erbyn byn mae
dros 60 a aclodau a bydd tua 25
i 30 ohonyn t yn cyfarfod yn
wvthnosol ar Nos Fawrth. Er
mat
clwb
i
gndi
ymwyhyddlaerh
am Iechvd

personol yw'r clwb, nid oes
unrhyw

bwyslais

ar drafod

rnaterion yn ddwys.
Bydd yr aelodau yn talu punt

ac yn cael eu pwyso; ac yna dros
baned bydd cyfle i sgwrsio'n
anffurfioI gyda nyrs, meddyg,
dietegydd neu ffysiotherapydd
pe dym u ni r, neu jyst sgwrsio
efo'u ffrindiau!
Fe
gynhelir
sesiynnau
amrywiol 0 weithgareddau gan
y Ctwb, ac ar nos Fawrth, 9
Ebrill daeth grwp sy'n cyfarfod
yn rheolaidd yn Llanberis i roi
cyflwyniad
ill'
ymarferiad
Siapaneaidd
Koshin
Ki

aelodau'r
tIm Koshin Ki ac yn un 0
Gyfarwyddwyr
Menter
Fschwen, 'Mge wedi bod yn
noson hyfryd, gyda phawb yn
werthfawrogol a'r grwp sydd
Edwards, sy'n un

0

wedi

cyfl wynisd

gwneud

hyderus.'

Os oes diddordeb gennycn i
fynycbu rhai 0 sesiynnau
Koshin
Ki neu rai o'r
ymarferiadau
Siapaneaidd
eraill, cysylltwch a Sara neu
Brent Burman drwy ffonio

Cm» Club C}lri[ Caloriau ~VIIgNghaban y CW1n.

(01286) 870022.
Os am ymuno a'r Clwb Cyfrif
Calonau ffoniwch Ann Owen ar

(01286) 872014, neu galwch
heibio
i Gaban-y-cuim yllg
Ngmum-y-glo - maer Caffi ar

Ru grwp dawns disgo tY Iiryri 0
Y,iSgol firynrefail, a ddaeth yn

ddawnsio dan oleuadau lliwgar

agar rhumg 9 y bore a 4 y pnaum
Dydd Llun - Dydd Gwener.

Croeso!

r--;::=========================:::::::==-------=:::::::..::::-:__---===::::::::============================;
Noson 0 Ddawns yn Theatr Gwynedd

(Adnewyddu'r
Ysbryd).
Cafwyd cyflwyniad cofiadwy
gan y tim dan arwein iad Brent
a Sara
Burman
yr
hyfforddwyrJ

cynnal
0 ddosbarthiadau
yn

amryw

ymwneud

sy'n

ag ymarferiadau

Siapaneaidd yn Llanberis.

Mae'r ymarferiadau yn fodd i
reoli stres, pwysau gwaed,
hwyluso cylchrediad y gwaed,
Q50r

cyrnalau i wella clwyfa u a

rhyddhau

poenau

crud

cyrnalau. Gall hefyd wella
ymwybyddiaeth
o'r
corffl
meddwl, cynyddu cryfder a

balans y corff yo ogysral a
hyrwyddo hirhoedledd - wel,
dim ond os gwnewch chi
ymarfer yn ddigon aml, mae'n
dcbygl

Ood, ar y noson

roedd

Clwb Cy/ri Caloriau
wedi cae1 blss !lr y sesiwn
aelodau'r

~yflwyno. Dywedodd Gwyneth

Parry

0

Lanberis, 'Roedd yn

fuddugol yn eisteddfod yr ysgol
ddiddorol iawn, yn ffordd
eleni, yn perfformio yn Theatr
wahaoo1 a braf i ymlacio.1
Gwynedd Bangor.
Dywedodd
Maureen I
Roedd yn gyfle gwych iddynt

a llachar y thcarr gan grcu na\vs
proffesiynol iawn.

Cafodd

yr

wyrh,

LJinos

Jones, Gwenno Jones, Emma
Smith,
Amy Jones,
Sasha

Williams. Ffion Jones. Kelly
Ca't'anagh a Sioned William~
fwynhad mawr 0 berfformio 0
fiae-n aelodau 0 ysgolion erail1,
gan gynnwys ysgolion cynradd

lleol.
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Trefnydd Plygu: Mrs Shioned Griffith, Pantafon, Waunfawr. (01286) 650570
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Miss Marian Jones
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Mrs Ann Evans

Tachwedd

Awsl19
Medi 16
Hydref 21

Hydra! 31

Mr Gwilym Evans

Rhagtyr

Tachwedd18

Tachwedd 28

Llanberis
Caeathro

HydrGf

Cadeirydd Pwyllgor LJywio:
ARWELJONES
CAE EBONI, PENISARWAUN
Ffan: (01286) 871274

E-bost: ecorwyddfa@AOL.com

GOLVGVDD CHWARAEON
Richard LI. Jones,S Y Odol, Bethel.
(01248) 670115
DYDDIADUR Y MIS

~~OTOGRA~~WR

GWyndaf Hughes. eiasuoec.
L.lanruQ (677263)
TREFNYDD HYSBYSEalON
John Roberts, Bedw Gwynion, ~fordd
Glanffynnon, Llanrug (675605)
TRt!FNYDD 8WNDeLU
Jean Jones, Casali y Mynydd,
Deiniolen (871550)
TAERFNYOO ARIANNOl
Goronwy Hughes, Eithinog, 14 Afon
Rhos, Uanrug (6749S9)
TREFNVOO GWERTHIANT POST
Mrs Olwen Llywelyn. Pant Afon Bach.
Llanrug (650200)
TRr;J:'NV.DD PLVCU

Shioned Griffith (650570)

GOHEaWYA PENTAEFI

Mr Clive James

6 Heol Edward,
Caemarfon

SWYDDOGION A GOHEBWYR

IWAN ROBERTS
LLEIFIOR, LLANRUG
Ffon: (01286) 675649

Cysylltu a
Gwyn Hefin Jones
Mr Geralnt Elis

nwn.

Golygyddol:

Ble
Brynrefail
Bethel

Cydnabyddir cefnogaeth
Bwrdd yr faith Gymraeg
rr cyhoeddiad

Oyddiad Plygu

Annwyl Golygydd

Tra'n clirio rhywfaint ar y ty,
cefais afael ar .nifer 0 lyfrau canu
fy nhad. Llyfrau tonic sol-ffa
ydyn nhw, o'r dydcliau pan oedd
fy nhad yn aelod 0 Gor Cymysg
Llanberis. Rwy'n cofio mynd i
Capel Coch i wrando ar y Cor

Syr,
Y n rhifyn Mawrth o'r Eco bu .i
mi ysgrifennu erthygl ar 'Ysgol
Waunfawr
yn
Niwedd
y
Tridegau'.
Ar ddiwedd
yr erthygl
soniais am rai o'r disgyblion a

lle yr aethant i weithio ar 61

I Mwy 0 Inn ian 0 Glwb

gadael.
Tynnwyd Iy sylw gao Robin
(Cae Caled) iddo ef fynd yn
drydanwr a bu yn gweithio yn
Traws, Rio Tineo a'r Wylfa a
llefydd eraill, ac nid fel y
dywedais.
Y mddiheuriadau i Robin.
Yn gywir,
LR. Humphreys

~~f Calonau Caban y C_wmJ

pan oeddwn yn fychan iawn.
Byddai'r Cor yn canu darnau
mawr fel yr oratorio 'Samson'

gan Handel.
Mr W. H. Thomas oedd yr
organydd, ac roedd Aled Owen,
Katie Iones, DiJys Wyn, D~rek
Davies, Aled Edwards, John

Dethrick,

Ritchie

Thomas

a

N"Il~y Bateman yn unawdwyr,
mewn darnau fel Messiah,
Twelfth
Mass,
Samson,
Requiem, St. Paul, Hymn of

Praise a The Snowflake.
Roedd
y
dynion.
yn
gweithio'n gated yn y chwarel ac
wedyn yn gweithio'n galed i
ddysgu'r gerddoriaeth
gyda'r
nos.
Os oes rhywn a fyddai'n
awyddus i weld y copiau mae
croeso iddynt gysylltu a mi.

Emir y11 codi pwysatJ yll y Noson Gyfrif Caloriau yng Nghaban y

CW11Z.

Keith (Spot), Llanberis.
Ffon: (01286) 870099.

BETHEL: Gsraint Bis, Cilgeran
{01248} 670726

BRVNREFAIL! Mrs Lowri Prys RobertsWilliams, aocre'r Coed (670580)
CAEATHRO: Clive James, Hafan. Bryn

Mas Draw

Gwna (677438)
CEUNANT; Trystan a Sioned Larsen,

d/o Barcud

Bodafon, Ceunant (650788)

Caernarfon

CWM· y·uLO: Mrs IriS Rowlanas,
Glanraton (872275)

DEINIOlEN: W. 0, Williams.
6 Rhydfado9. Deinlolen (a71259)

DINORWIG:Marian Jones, Minallt,
7 Bro Elidlr, Dinorwig (870292)
LLANBERIS: Gwyneth ae Eif10n Roberts,
99CWS {;ryri (B70.s.91)
LLANRUG: £;.rylRoberts. 3 Bryn Moelyn
(675384)
NANT PERIS: LUnos Jones, 6 Nant
Ffynnon (871820)

Cibyn
Annwyl Ddarllenwyr,
Ydach chi rhwng 9 a 14 oed?
Beth ydach chr'n ei wneud tu

WAUNfAWR: Mrs Nan Roberts, Pantafon.

allan i furiau'r ty? Ydach chi'n
barod i fentro MAS DRAW?
o syrffio i sglefrio
o natur i nofio
o gartio i ganwio
Mae cwmn i teledu Sianco Cyf.
angen plant 0 bob cwr 0 Gymru
i gyfrannu 1 gyfres newydd,

Waunfawr (650570)

gyffrous.

PENISARWAUN: Mrs Ann Evans, Sycharth
(872407)
TAN-Y-COED! Miss Anw9n Parry,
Ael-y-Bryn (872276)

Y RHIFYN NESAF
Deunydd i law'r
goJygyddion perthnasol

NOS LUN, MAl 20
Os gwelwch yn dda

Oaw'r rhlfyn nesaf o'r wasg
NOS IAU_,MAl 30

Os am gyfrannu,ffoniwch
(01286) 684201; e-bostiwch:
masdraw@sianco.demon.co.uk
neu sgwennwch atom ni yo y
cyfeiriad uchod.

Gan edrych ymlaen i glywed
gennych.

Diolch yn fawr iawn gan griw
MASDRAW1

KOTCHIN Kl yng Nghabany Cwm
FFAIR ANTIQUES

FAWREDDOG YNYS MaN

Maes Sioe Mon. Mona, Ynys Man

Ffair Antiques Fwyaf Gogledd Cymru
Sadwrn, Sui a Llun, Mehefin 1} 2, a 3.
10 a.rn. - 5 p.m.

100 0 arwerthwyr 0 bob rhan 0 Brydain
yn gwerthu miloedd 0 greiriau 0 bob math
Mynediad £3
Parcio am ddim
Lluniaeth ardderchog am bris rhesymol

Y11lwelwyr yn muiyuhau gumuido umaed yllg Nghynuu.
ar Y staff yn siarad Cymraeg.
'CYT11rtt
oedd
Cenedl
~Yn ddiweddar, enillodd caffi'r Ddiusydiannol Gyntaf y Byd. Ond
Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis
A mgueddfa, Caffi'r Ffoumtan,
nid yw llechi a sbrocedi, dur a glo
uiobr 'Btoydlen Ddtoyieuhog Orau' yn rhoi darlun cyflaum 0
yn cipio gwobr 0 bwys
Bwrdd yr I .auh. Gymraeg. RydYT1l ddiwydiant
yng Nghymru Mac Amgueddfa Lechi Cymru, tenlivn i'r dynion a fu 'n. gweitllio hefyd yti aelod o'r cynllun 'Blas ar adeiladwyd y diwydianc hum drwy
Llanberis, un 0 ganghcnnau
yn y cllwareli I,yn. Roedd Gymru', ac rydY"L yrl ceisio siirhuu lafur caled a doniau'r bobl
ein bod Yl1 prynu'r than fwyuf 0'11 gyJfredin. Y"La, yn Amgueddfa
Amgucddfeydd
ac Orielau
cymunedau cllwarelyddol Cymru
Ccncdlaethol Cymru, wcdi cael yn Gymreig a ran iai,}, a natur; ac cynnyrch. yn lleol. Mae'r rhan Lechi Cymru, fel Than 0 strategaeth:
y wobr gyntaf yng nghategori
mae', iauk Gymraeg yn chuiarae fwya[ o'r cynnyrcn a uierthir yn y ddiwydiannol A mgueddfeydd ae
CY111,ru,
'Naws ar Le,' Bwrdd Croeso rhan bwysig yng
nguiaith. siop hefyd uiedi'i umeud y1t lleol, a Orielau Cenedlaethol
yn
adrodd
hanes
Cyrnru.
beunyddiol
Amgueddfa
Lechi chynhyrchir cyfran helaeth 01101'10 rydym
Trefnwyd y gwobrau 'NAWS Cymru. Rydym ni i gyd yma yl1 ar y safle. Rydym yn rhoi pwyslais anghyffredin chwarelwyr cyffredi«
mauir ar ddarparu euemau a a'tc teuluoedd. '
AR LE' gan Fwrdd Croeso siarad
Cymraeg,
ac mae'r
Cyrnru, ar y cyd a'r western Mail
a'r Daily Post" ac fe'u rhoddir i'r
•
•
busnesau hynny sydd wedi
llwyddo orau i greu ymdeimlad
cryf 0 fod yng Nghymru.
Sefydlwyd yr Amgueddfa ym
1972, ac mae wedi'i lleoli yn y
gweithdai diwydiannol a oedd
yn
gwasanaethu
ChwareI
Dinorwig. Ei nod yw diogelu a
chyflwyno stori'r diwydiant
mwyaf
Cymreig
0
holl

NAWS AR GYMRU

ddiwydiannau

Cymru,

fel yr

eglurodd Dr Dafydd Roberts,
Ceidwad yr Amgueddfa:
'Roedd y diwydiant llechi yn
asgunn cefn i'r gymuned yng
nzoeledd-orlleunn
CymT1~ a
ddechrau'r 1ge9 gann] hyd ganol yr
20fed gannf a daetk yn ddiwydiant
Cvmreig ei,cmig. Bin "ad ni fel
A mgu~ddfa yw adrodd ston
diwydiant Luthi Cymru f'" byd, a'r
sajle hum, yng nghanol y
diwydiant llechi, yw'r lie gorau i
umeud hynny.
'Rydym ni 'r~ adrodd ston't
gymuned a'i phobl, ac mae'r rhan
fwyaf 0 'r staff a gyjlogir yma yn

Staff Amgueddja Lechi Cymru.

www.s4c.co.uk

Dyn ar y Dibyn

9.00PM
BOB NOS SUL
YN DECHRAU 5 MAl
AILDDARLL~DIAD BOB NOS FAWRTH

CYFRESNEWYDD

Yn y golofn hon y ddau fis diwetha, bum yn dwyn atgofion am
ddyddiau fy mhlentyndod ym Methel. Cyfeiriwyd at Bethel yn yr
hen ddyddiau fel Athen plwy Llanddeiniolen. Sut Ie oedd ym
Methel eyn i mi gael fy mreewast eynta yn fy ngwely ar Fai 19,
1928, yn Gwynfryn, Bethel, ac yn wir dros ganrif cyn bynny, ys
gwn i? Dowch am dro i'r gorffennnl.
Saif ardal Bethel yng nghwr
rai. 'Iyddynnod eraill sy' wedi
isaf plwyf Llanddciniolcn ac hen ddiflannu ydi y rhai a
yng nghantref Is-Gwyrfai. Mae adwcinid fel Erw Feduien a Ty
y plwyf yn un o'r plwyfi gwledig Isaf
mwya yng Nghymru, Mae o'n
Ble roedd y Rhos Llanfair rna
saith milltir 0 hyd, a rhyw
meddech? WeI ty annedd oedd 0
bedair milltir 0 led, ac yn 9,024 a safai yng nghae Btyntirion ar
o erwau.
dir fferm y Crug. Does dim o'r
Rhennid y rhan isa o'r plwy
olion i'w gweld bellach, ond mi
yn ddau Rhos. Gelwid y pen
fuo na J obn Owen, Thomos
gorllewinoJ yn Rhos Chunlog, a'r Williams a un John Thomas yn
gogledd ddwyreiniol yn Rhos
byw yno, yn ogystal ag un John
Wylfa. Gelwtd yr ardat yn
Robens 9 adwemtd fel Sion
Penrhoschunlog
yn yr hen
Penfras.
ddyddiau, ond newidiwyd yr
Ty Conglog. Dywed rhai mai
enw i Bethel sr agoriad y Capel dau dy annedd oedd rhain a
Annibynwyr yn 1810.
safent yn y cae ger Cefn Cynrig.
'Chydig 0 hanes boreuol yr Gelwid ef gan rai yn Ty Coch.
ardal sydd ar gael, a dychymyg
Dwi'n cofio adfeilion hen
yn unig a all ein cludo ar
dyddynnod
Gongl Ddt", Cefn
grwydr. Ofer fyddai ceisio
C:'ynrig a Erw Fforch. Mae na
pentref
yma
tua
250 0 hanes diddorol i Cefn Cynrig, os
flynyddoedd
yn 61. Y r oedd
gwir yr hanes. Dywedir i'r
gwedd y gymdogaeth yn bur tyddyn hwn gael ei godi tua
wahanol i'r hyn ydio heddiw yn chwe chan mlynedd yn 61, ac
naturiol.
mai gwr bonheddig o'r enw
Roedd
y
'briffordd'
0
Cynrhig Rooth a'i cododd.
SCl;ontium yo amain ar hyd
Arterai hwn odou hob haf iBare
Lon Glai heibio i Glanrafon, ac i y Faenol, ac fc enwid y llc yn
lawr am Ryd-y-Fuuxh, hyd Lon
Cefn Cynrig ar ei 01 ef. Mae tY
Cae Meta tuag at Be1~ Caerau, modern yno heddiw.
Fel y eyfeiriwyd, hen enw ar yr
Y tai hynaf yn ardal Bethel
ardal oedd Penrhoscmoilog, ac fe ydynt Rhyd-y-Gerlan, Erw, 1Y'n
gcir yr enw rhos ar amryw o'r tai Maes, Tan Buarth, Greuar.
byd beddiw yn ogvstal g'r hen
Adeiladwyd Glan Gors rua 1800.
dyddynnod. Hefyd mac'r rhos ar Roedd hen dai Pare W2N1, lie saif
amryw o'r stadau newydd. Ar y y Neuadd Goffa heddiw yn bod,
[fin
rhwng
plwyf
LIanyn ogystal 9 Tyddyn Andrew>
ddciniolcn a Llanfairisgaer, fe Coed Bolyn, IjJdfiyn Berth, Cefn a
oeir y rhan o'r ardal a adweirrir ~m Bacll. Gellir gwcld mai
fel P2nrhos, :Ie ymhen ucha! yr tyddynnod oedd y mwyafrif o'r
ardal, yn Seion, fe geid lIe o'r
cartrefi hyn.
enw Penisa'rhos, ac yng nghanol
***
y pentre ceir llefydd fel Blaen
O'r flwyddyn 1800 ymlaen
Rhos, 1Y'11 Rhos, Cefn RI10S,
roedd poblogaeth y plwy yn
Rhos, Rhos AltJn. Ceir befyd
Parciau Rhos, a blynyddoedd yn dechrau cynyddu. Yn 1801,
1,039 oedd yn byw yma. Erbyn
01 roedd na Ie a adweinid feI
1831 roedd poblogaeth y plwy
Rhos Llanfair. Mae llawer o'r
yn 2,610, ac yn 1861 roedd 'na
hen dyddynnod cynnar wedi eu
chwalu'n llwyr. Nid oes olion ar 5,747 yn byw ym mhlwyf
Canlyniad y
61 0 Rhos Llanfair, na Tj Conglog Llanddeiniolen.
cynnydd
oedd datblygiad
y
neu Ty Coch fel y gelwid 0 gan

chwareli, ac yo naturiol rocdd
galw am fwy 0 dai. Yn y cyfnod
hwn y dechreuwyd adeiladu tai
yn y rhan a elwir Saran.
Adeiladwyd rhai o'r tai gan
Thomas Williams, Ty'n Maes;
William
Parry, Cae Meta;
Humphrey Roberts, Erw Ffurch
a William
Roberts, Cefn;
ynghyd a 11U 0 rai erai 11 a
adciladodd dai iddyn nhw eu
hunain.
Hugh Jones, gof, a drigai ym
Mryn Pistyll a gododd y tai a
adweinir fel Tre'r Gof, a dyna

pam y gclwir y rhan yma o'r
pentref yn Tregof (Tre-y-Gof).
Digon 0 waith y gellir honni
bod na drefyno ond mi fuo eyrn
tai Tre'r Gof yn dyrrau Wembli i
rni yn nyddiau mhlentyndod
pan fyddai Gors Tyddyn Bach
yo Iaes y Cup Ffcinal.
Efallai y caf gyflc cto
rhywbryd i son am rai 0 hen
dyddynnod Bethel.
Maen nhw wedi rnynd i gyd;
O'r hen dyddynnod hyn
'Does na ddim o'u hoI - dim byd.

PROSESYDD GEIRIAU
'BROTHER'
ARGAEL

AMDDIM
i unrhyw fudiad neu gymdeithas wirfoddol
Cysylltwch a: Catrin Thomas, Bron y Nant, Llanrug

Ffon: (01286) 673515
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SlOP AROSFA, WAUNFAWR (01286) 650 723
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ERYRI
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(01286)

650764
neu

W. G. Roberts (Wi I Korea)
676741
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CONSERFATERIS

BLYNYDDOEDD 0 BROFIAD YN Y MAES
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Gwasanaeth Fframio Lluniau
Arbenigwyr ar fIramio gwaith edau a nodwydd
Nif~r h~laeth 0 luniau ar w~rth
Dewis eang yn cynnwys:

IVOR STUBLEY • KEITH ANDREW
KEITH BOWEN • ROB PIERCY

Ffon: (01286) 870202

PARe PADARN, LLANBERIS (870922)

TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU

CArgau dydd SuJ a dydd LInn yn ~1stody gaeat)

I

.

.; .

I
I

Un funud fach

Il

BETHLEHEM
digalon

a brawychus.

Mae

milwyr Israelaidd wedi bod yn
amgylchynu
sdeilad Eglwys y

Geni
lIe
Balestiniaid

mae

grWp

0

arfog wedi ceisio

lloches. Parodd y gwarchae yn

hir, a ddoe cariwyd dau gorff
allan o'r eglwys gan nifer 0
Balestiniaid
ifanc. Erbyn y
byddwch
chi'n
darllen
y
geiriau gweddlwn y bydd Y
gwarchae drosodd heb ragor 0
dywallt gwaed.
Mae'r hoI I sefyllfa yn boenus
o drist i bawb sydd wedi dilyn
y stori dros y dyddiau diwethaf
yrna. Mae'r saethu a'r Iladd, y
casineb a'r mcthiant i gymodi
yn fater 0 ofid mawr i filoedd 0
bobl ym mhob cwr o'r byd.
Ac i Gristnogion,
mae'r
ffaith mai ym Methlehem y
digwydd hyn 011 yn dyfnhau'r
gofid. Mae'n debyg fod Ilawer
ohonoch
wedi
bod
ym
Methlehem, ac wedi ymweld
a'r eglwys hon a godwyd ar y
safle y dywedir i'r Iesu gae1 ei
ynddo. Ac mor dnst yw hi
fod Bethlehem,
llc ganwyd
Tywysog Tangnefedd, wedi dod
yn dywysogaeth trais unwaith
eto.
A chlywais rywbeth arall i
beri gofid wrth wrando ar
fw letin newyddion yr wythnos
hon. Ar Radio Cymru y clywais
gyfeirio at y ddinas a'r egtwys
fel man geni "Iesu, un 0
broffwydi'r
grefydd
Gristnogol' .
Ydy pethau mor ddrwg yng
N ghymru fel bod angen i
ohebydd newyddion egluro i'r

em

~

~

. --- --

-i
I

pwy

Grist yn ddim mwy nag "un

0

broffwydi'r

grefydd
Gristnogol" yn merwino clust
y Cristion yn 0 arw.
Bydd llawer yn dweud fy
mod yn ansensi tif ac yn
anghywir i boeni am fanion
diwinyddol tra bo'r lladd a'r
gormesu'n

parhau.
ganddynt hawl i'w barn.
nid manion mohonynt.
"un o'r proffwydi" 'f\v

Mae

Ond
Nid
Iesu
Grist. Nid un o'r athrawon
crefyddol a ddaeth i'r byd i
geisio galw pobl i'r llwybr
cvwir
mohono. Mae'n llawer
mwy na hynny, Mae'r dyn hwn

Fab Duw ei hun; a chredu
IW)1 fi, fel y gwnaeth
Cristnogion o'r dechrau, mai
dyna'n union sy'n ei alluogi i
sicrhau heddwch rhwng pobl a
Duw a rhwng pobl a'i gilydd.
}'D

Mae'n

----

-

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

yw Iesu
Grist? Ond mwy trist oedd
clywed y disgrifiad ohono Icl
"un 0 broffwydi'r
grefydd
Gristnogol". Rwy'n gwybod na
fedrwch ddisgwyl i ohebydd
newyddion fod yn gwbl gywir
ei ddiwinyddiaeth
a chyfeirio
at Iesu fel Mab Duw. Ond mi
fedrech chi ddisgwyl iddo
gyfeirio ato fel "sylfaenydd'
neu "arweinydd'
y grefydd
Grisrnogol. Mae gwneud Iesu
gwrandawyr

Ers
dyddiau
lawer
mae
Bethlehem
wedi bod yn y
ncwyddion
am
resymau

- - _._--,- -W/\UNI- AWll

--

llawer

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

CYLCH n A FI. Mae Cylch T1a Fi
Waunfawr wedl newid i bob dydd
Llun 0 9.00 tan 10_30 Y bore. Mae
croeso j bob plentyn hyd at oed
ysgol a'i rhieni neu warchodwyr.
Cynhelir y cytarfodydc yn Y
Ganolfan.
LLONGYFARCHIADAU
LLWYDDIANT CERDDOROL.
Llongyfarchiadau
i
Pryderi
Thomas, Stad Tref Eilian ar
Iwyddo yn yr arholiad piano Gradd
3 gydag anrhydedd.
GENEDIGAETHAU.
Llongyfarchiadau i Doug a lola
Bron Eifion ar ddod yn dard a nain

LLongytarchiadau
i
Pat
a
Gwynedd, Bron llywelyn, a fu'n
dathlu cyrraedd eu pnodas arian.
DEABYN ANRHYDEDD.
Yn ystod y dyddiau diwethaf
cyhoeddwyd
rna; Mr Gwyn
Davies, Bryn Eithin fydd yn derbyn
Gobr Goffa T. H. Parry-Williams, a
roddir i unigolion sydd wedi
gwneud cyfraniad arbennig i'r iaith
a'r diwylliant Cymraeg dros gyfrwd
o
arnser,
Sydd
seremoru
cyflwyno'r fedal yn yr Eisteddfod
Genedlaethol yn NhY Odewi tis
Awst.
DYMUNO GWELLHAD.

i Nal. march fach

Mae holl drigolion yr ardal yn

I

Elari a Sion a

chwaer tach I Elin a Megan.
Uongyfarchiadau i Duncan a Gill,
Gweffor ar ddod yn daio a nam i
t.eisa, merch tach i Beca.
Ganwyd merch fach Elliw Mon i
Delyth ac Iwan Roberts, Trewen.
Llongytarchiadau
i Karen a
Michael Owen, Bro Waun ar
enedigaeth
eu mab bychan,
Tomas Elias. brawd bach i Fiona,
wyres tach i Megan Williams. Bryn
Difyr a Dennis Sound, Bro Waun,
a gorwyres tach I Mrs Westphall.
Tref Eilian a Mr a Mrs H_ O. Jones,
Glasfryn.
Mab bach Caradog Ifan a anwyd i
Menna I1G tdrls (yr Antur) brawd
bach i Mabon.
Croeso mawr i'r rhal bach a phob
bendith i'r teuluoedd.
OATHLU PRIODAS ARIAN.

mwy

na
phroffwyd sy'n galw ar bobl i
glosio at ei gilydd, Ac felly,
gweddiwn
am heddwch
a

chymod rhwng Isracliaid a
Phalestiniaid, gan grcdu mai
Iesu, Fab Duw a Thywysog
Tangnefedd, sy'n gallu cymodi
gclynion a'i gilydd yn ein byd
helbulus ni.

PLYMAR A
PHEIRIANNYDD

P~INTIWR AC ADDURNWR

PRISIAU RHESYMOL
TAWELFA, PENISARWAUN
Ffon: (01286) 87';»846

dymuno'n dda i Robert mab
teirblwydd oed Eleri a Derek, Stad
Ty Hen, fydd yn gorfOd derbyn
triniaeth ysbyty am dair blynedd.
Anfonwn ein dymuniadau gorau
am well had buan at Mrs Glenys
Pierce. Bryn Gwyn wedi iddi
dderbyn
Ilawdriniaeth
yn
ddiweddar.
Anfonwn ein cofion hefyd at Neil,
Garage Pant Waun wedi iddo e1
dderbyn triniaeth.
OIOLCH.
•
Dymuna Mrs Rhiain Llywela a
FflYr Llywelen, ddiolch 0 galon i .
berthnasau
a chymdogion am
bob caredlgrwydd a ddanghosvvyd
tuag atynt yn eu profedigaeth 0
golli Erie, Gwr a Thad annwyl.
Dymuna
Mrs Doris Roberts,
Parhad ar dudalen 18

GWYNANT

PIERCE

GWRESOGI

JOHN PRITCHARD

.M. Die

......

Cynyrchion Coed:
Gatiau, Ffensus ac ati

am brisiau cystadleuol

Cynnal boileri nwy,
olew, tanwydd solat
a thredio peipiau

-

Unad 1. Fferm Bryn Afon

44 Glanffynnon, Llanrug
CAERNARFON 673513
Ffon Symudol: 07774496616

LLANRUG

frOn: (01286) 650349
(0589) 899901

Dylan Griffith
TREFNWR ANGLADDAU ANNIBVNNOL a LLEOL

•

•
A'l FEIBION
Rwthyn Gadlys
LLANBERIS

FFon: 870444

TROS-Y-WAEN, PENISARWAUN

Yn gwasanaethu'r

hall ardal, yn cynnwys:

PENISARWAUN, DEINIOLEN, LLANRUG A LLANBERIS
Gwasanaeth teimladwy,
urdda501 a pher50nol.
24 awr y dydd
Ffoniwch:

Dylan (Llys}ar8718
Symudol:

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

0777812'1

HEFYO=:===================
..===~~CERBYDflO
CLflSOROL YR WYDDFfI
Cyrhaeddwch mewn $teil - mewn eerbyd RollI Royce
ar gyfer priodasau, pen-blwyddi ac
achlysuron arbennig eraill

Y TRADDODIAD
OHAFOTA.
Calan Mgj yn draddodiadol oedd y drddiad pan fyddai'r hen
!lm!l4!thwyl' yn ffarwelio a'u cartrefi gaeafol ae yn 'mudo i'r
mynydd' ifugeilio gwartheg, defaid a geifr dros dymor yr haf, nes
dychwelyd ar Wyl yr Holl Saint i'w 'gaeafty' neu'r hendre.
Parhaodd yr hen draddodiad hwn am genedlaethau, a cheir
disgrifiadau lu o'r arfer yng ngweithiau Pennant, Fenton, Hyde
HaU ac eraill, Mae'n syndod faint 0 'hafodydd' a 'hendrefi' sy'n
parhau (mewn enw 0 leiaf) yn ein hardal ni. Maent i'w cael ym
mhob un 0 blwyfi dalgylch yr 'Eco'~ac nid oes angen eu rhestru
yma: efallai y byddant yn destun cystadleuaeth rhyw Nadolig i
ddod!

Mae'r Athro R.Alun Roberts
(Y r Elfen Fugeiliol ym Mywyd
Cymru) yn nodi mai i hafod ger
Llyn Llydaw y bu'r enghraiffr
olaf 0 hafota yng nghyffiniau'r
Wyddfa, a hvnny rna 1862. Ond
wrth gwrs, roedd yr arfer wedi
parhau wedi hynny, ond nad
oedd aelodau'r teulu yn aros yn
yr hafod bellaeh, ond yn
hytrach
yn dychwelyd
i'r
hendre wedi diwrnod 0 fugeilio
ar y mynydd. Ac mewn arnser,
sefydlodd rhai aelodau 0'[ teulu
i fyw yo yr hafod ei hun - haf a
gaeaf - gan feithrin priddoedd
tenau a llwm yr ucheldir, ac yn
ein hardal ni, ychwsnegu 9t
enillion prin y tlr irwy
weithio'n y ehwarel. Dyna 0
bosibl gyehwyn yr arfer 0
dyddynwr-chwarelwr
yn ein
hardaloedd.

Ceir enznreinttau

cvnnar

iuwn
m~wn
owahanol
gofnodion am hafotai g_rdal yr
Wyddfa., a rhaid cofio, wrth
gwrs, mai yn y cyfnodau cynnar,
nid yn y mynydd yn unig yr
oedd yr hafotai, ond ar unrhyw
dir diffaith na ellid ei drin yn
hawdd
i dyfu
cnydau.
Oherwydd rhaid eofio mai prif
fwriad y symud oedd tyfu
cnydau ar y ill ar, a rhoi
gorffwy:s i'r dolydd er mwyn
cael digon 0 wan i'w ladd a'i
Ljy~hu dIU\) Y S"~l1f. Roedd porfs
ddigonol i'r anifeiliaid ar y (ir
Oillalrll dros llsoedcl yr 11(1fJ a
gellid eu godro i gynhyrchu
menyn a cbaws O~I llefrith.
Nid yw'o syndod felly fod

son am hafodydd ar dir y
byddem ni heddiw yn ei gyfri
yn dir ffermio eithaf da. Bron i
saith can mlynedd
yn 01
cofnodir pedair hafod yn ardal

Caeathro - Dolfebus, Cerrig
gwyn, Tyddyn Llannerch a
Glanrayat (?). Goroesodd rhai
o'r enwau hyd 1840 a chofnodir
hwy ar fapiau'r degwm yo
ffermydd Prysgol a Thyddyn
Whisgin.
Cofnodir pedair 0 hafodydd
eraill
uwchben
Llanberis:
Cwrnbrwynog, Helfa'r aelgerth,
Maesgwm a Chwm Dwythwch,
ill pedair yn perthyn i Gastell
Dolbadarn.
Ym
mhlwyf
Llanbeblig
(Waunfawr
yn
ddiwcddarach), cofnodir hafod
gan fferm Gwastadfaes o'r enw
Hafod Tudur, ac heb fod nepell i
ffwrdd roedd Hafod Olau, ac
roedd Hafod Olau araI! ym
mhlwyf Llanddeiniolen.
Ym
mhlwyf
Llaorug
Cardal y
Ceunant) roedd rhan o'r Cefn
Du yn cael ei al \.v'n Pare y
Bu~hod-, sef pox-fa haf i'r
gwartheg ar gyrion Hafod-Ias, a
thu hwnt i dir diffaitll (bryd
hynny) a elwid yn Ffridd Wyllt.
A daw'r truth hwn a ni~n 61 at
destun y Mis diwethaf, sef wal
fynydd £ferm y Llwyncoed yn
ardal y Clegir. Dyna'r wal
wreiddiol a oedd yn rhannu'r tir
nm:lcth (ga.eaf) oddi wrth y tir
pori
(haD. Y tyddynwr\;hwarclwr

~ynnar

ac

ynn'r

deddfau cau tiroedd comin a
olygodd fod waliau eraill yo cael
eu hadeiladu yn uwch ar y

BLe roedd y plasdy hwn? Arferai sefyll ryuile yn ardal yr "Eco ", ond nid
YW~7l bod heddiw.
mynydd. Dadfeiliodd un sustem
fel y datblygodd y llall, nes rhoi
i ni'r patwm presennol 0 tan
gaeau a thiroedd
agored ar
lethrau'r mynyddocdd.
Plasdy sydd wedi diflannu.
Derbyniwyd y llun gan un 0
ddarllenwyr
yr 'Eco'. Roedd
wedi ei lynu ar garden Tadolig 3
anfonwyd yn 1947 i berson oedd
yn byw mewn ty arall a
adciladwyd
ar safle'r plasdy
gwreiddiol.
Roedd y print
mewn Iliw, ac yn amlwg yn
dangos yr adeilad tua 18001820. Cafodd yr hen blasdy ei
ddymchwel lai na canrif wedi
hynny, ac adeiladwyd plasdy
arall yn ei Ie. Mae'r safle'n
hynafol, ac fel y gwelwch, wedi
ei leoli ar Ian afon. Ceir
cofnodion am dculu yn byw ax y
sane hwn dros bedwar can
mlynedd yn 61.
Oes
unrhyw
un
0
ddarllenwyr
yr 'Eco'
yn
adnabod y plasdy? Neu'n well
fyth, yn gwybod ble mae'r copi
gwreiddiol o'r llun, a phwy oedd
yr arlunycld?
Cewch "vybod enw'r plasdy
yn y rhifyn nesaf1
Llanbcris a Cherddorfa'r
Boston Symphony.

Bellach

cafwyd cadarnhad

na

fu'r ferch fach 0 Lanberis yn
aelod o'r gerddorfa hon. Ond
rwy'n dal yn awyddus i wybod
beth ddigwyddodd idcli. Roedd
yn b)TW gyda'i mam a'I nain yn
Stryd Turner yn 1881, ond pan
hriododd ei mam a sym ud i
Gaernarfon, arhosodd gyda'i
nain yn Llanbcrrs. Yn 01
cyfrifiad 1891 roedd y ddwy yo
byw yn Belmont House ar y
Stryd Fawr yn Llanberis. Mae'r
nain yn parhau i'w disgrifio'i
hun fel "lodging house keeper".
Bu'r nain, Elizabeth Hughes,
farw yn Belmont House yn 1897
yn 77 oed, a'i chladdu ym
mynwent Nantperis. Ni fyddai
ei wyres, Mary Elizabeth, ond
prin ddwy ar bymtheg oed
erbyn hynny, ac nid yw'n
ymddangos
gyda'i mam yng
Nghaemarfon
yng nghyfrifiad
1901, Felly, i ble'r aeth?
Y mis nesaf gobeithiaf roi
peth 0 hanes gwerthiant eiddo'r
Eglwys yng Ngbymru yn ardal
Llanrug a Phontrug tua pedwar
ugain mlynedd yn 61.
Os oes gennych
unrhyw
ymholiad
neu
unrhyw
wybodaeth
am agweddau 0
hanes y fro, cysylltwch a Dafydd
Whiteside
Thomas, Bron y
nant> Llanrug)
Caernarfon.
Ffon: (Ol286) 673515.

41A S

FAWR, LLANBERIS
Ffon: (01286) 872501

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

WAUNFAWR
Ffon/Ffacs: (01286) 650291

9-5 pm Sadwrn

Ar Gau
Sui a Marcher

Dewis eang
o Welyau a 3PISu;tes.
Llenni Venetian a Llenni Roler.
5,000 Ilathen ~9we..r 0 garpQdi
mewn stoc - allwch chi
•

•

fforddio prynu 0 batrymau?

~

GlANHAU CARPEDI GYDA STIMVAK

WAUNFAWR

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

650218
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Geraint Elis, Cilgeran. Ffon: (01249) 670726
Camera Y" "90fal Riehard LI. Jones, 5 V Ddol. Ffon: (01249) G70115

PARHAU TRADDODIAD_
uonovrarcmaoau i Dewi Griffiths
Llwyn Eilhin ar gael ei dewis i
chwythu'r
Corn
Gwlad
yng
Ngorsedd y Beirdd yr Eisteddfod
Genedlaothol.
Bydd Dewi yn
oyehwyn nr Qi orchwyl nQwydd yn
sarornonl cyhoeddl Eisteddfod
Maldwyn ddechrau'r Haf, ac yna
yn Eisteddfod Ty Ddewi ddechrau
Awst. Dymuniadau gorau i Dewi
fydd yn dilyn &1 troed John Evans
Blaen Parc gynt fu'n ohwythu'r
com gwlad am flynyddoodd.
MERCHED
Y WAWR.
Yng
nghyfarfod mis Ebrill cafodd y
gtlngen elorn 0 ddetlll or fyr
rybudd nad oedd cynrhychiolydd 0
Arcrrtarcnnad Tesco yn gallu dod i
gyflwyno
sgwrs am ffrwythau
QS~otiS. Vn ffodu~ iawn cytunodd
Bethan Williams ddod i gyflwyno
sgwrs am ei phrofiad yn Nepal.
Diolchwyd iddi gan Mair Read, am
ddod I lenwi'r bwlch ac am
gyflwyniad difyr a hwyliog.
Yn ystod y cyfarfod etholwyd
swyddogion ar gyfer y flwyddyn
ncsat - Uywydd' 8Qtl owen: IS·
Iywydd;
Anita
Owen;
i$ysgrifennydd:
Liz
Watkins;
Trysorydd: Gwyneth Price; isdrysorydd
Gwyneth Jones ac
aglodau'r
pwyllgor~
ShGila
f1oberts. Nora farry, GJeny:s
Griffith$, Gwyneth Williams, Rita
Williams, Ellon Ellis a Mary Evans.
Llongyfarchwyd a dymunwyd
yn dda i FfJon Owen a Lois
HughQS yng nghystadleuaeth
ymgom dan 25 ac iGOr Cerdd
Oant, Grwp Ottarynnol a Char dan
12eg yr Adran
Bentref
yn
Eisteddfod
yr Urdd ym mis
Mehefin.
Darparwyd y te ac enillwyd y
raft I gan Ellen Ellis.
Nos Wener, Ebrill 19 ou nner 0
aelodau'r gang en yn cymryd rhan
mewn Cwis Hwyl yn y Stables yn
Llanwnda. Roedd hwn yn ran 0
gwis cenedlaethol
Merched y
VVawr gyda phob rhanbarth yn
ateb yr un cwssnynau ar yr un
adeg. Rhanbarth Arton oedd y
trydydd orau drvvy Gymru, Cafwyd
lIawer 0 hwyl a chrafu pen yn
Ywtod y nOwon,
Mis nesaf bydd y gangen yn
mynd ar daith gerdded i Gelli
Gyffwrdd.
Gofynnir
i
bawb
gyfarfod wrth Tre'r Gof am 7 o'r
gloch os yw'r tywydd yn caniatau,

I

gyrraedd Gelll Gyffwrdd

ernyn

7.30.
CLWB BAO BETHEL. Ar Ebrill 211
cafwyd prynhawn diddorol yng
nghwmni Ms Audrey Jennings,
Age Concern Gwynedd a Man
pryd y staradood am y cymorth
sydd ar gael l'r henoed. Diolchodd
Mr James ar ran y clwb I Ms
Jennings.
Y GYMDEITHAS
LENYDDOL.
Cynhaliwyd cyfarfod y mls yma yn
festri'r Cysegr. Mr Elwyn Hughes,
Bryn Ogwen oedd y gwr gwadd a
bu'n siarad am ramant iartn.
Diolchwyd iddo gan Mrs Llinos
William~,
Ar diwedd y tymor trefnir taith
ddirgel t'r aelodau gyda swper i
ddiweddu'r
noson. Gofynnir
i
bawb sydd, am fynd ar y daith roi
eu henw i Mrs Nora Parry neu Mrs
Sheila Roberts cvn gynted a
phosibl.

PRIODAS RUDDEM.
Llongyfarchladau I Selriol a Beti
Owen ar ddathlu au pnodas
Ruddem ar y 12fed 0 fal 2002.
Oaw'r cyfarchion oodi wrth etch
ffrindiau ond yn bennaf oddi wrth
Gweno, Mari, Meinir, Emma, Ffion
ac Ifor.
ADRAN YR URDD BETHEL.
Unwaith eto eleni daeth IIwyddiant

-

-

- -- -_
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iran yr Adran yn Eisteddfodau'r
Cylch a Rhanbarth Eryri. Cawsant
y darian yn y Cylch am yr adran
Bantrat gyda'r niter fwyaf 0
tarciau. Daeth IIwyddiant eto yn yr
Eisteddfod Sir. Dymunwn yn dda
i'r canlynol fydd yn cystadlu yng
NghaQrdydd' Lowri Elena Jones Dawnsio Disgo unigol dan 12 osc:
Aachsl Ward - Dawnsio oisco
un igol 15-19 oso: 'Anhygoel' GrWP Offervnnol dan 12 oed; Cor
Marged Eiry - Cor Adrannau
Pentref dan 12 ood; Cor y
Bwgannod - Cor Cerdd Dant dan
12 oed; Cyflwyniad Drarnatrq 1215 oed yr Uwch Adran.
Hoffai bwyllgor yr Adran ddiolch
yn fawr iawn i'r holl hyfforddwyr
am eu hymroddiad ac i'r rhieni am
eu cefnoqaeth.
Dymunwn yn dda hefyd i Rhys
Wyn Hughes (unawd pres dan
15), oert Wyn Griffith (dawnsio
Disgo dan 15 oed), Meinir Hughes
ac Elen Foulkes (aetodau 0 grwp
Dawnsio Oisgo 15-19 oed) a Ffion
Owen a Lois Hughes (ymgom
15-1 9 oed) fydd yn cystadlu yng
Nghaerdydd
dan
enw
eu
hysgohon.
Llongyfarchiadau
I Hanna
Gwyn, Bryn Tirion am gael yr ail
wobr yn y gystadleuaeth Graffeg
Cyfrifiadurol 10-12 oed yn Adran
C~lf
~
Dylunio
EistQddfod
Genedlaethol yr Urdd.

EISTEDDFOD BENTREF
BETHEL.
Cynhelir
pwyllgor
Eisteddfod
Bethel nos Lun, Mai 13eg yn festri
Capel Cysegr.

Lowri Elena Jones - eyntaf yn
Rhanbarth Eryri yn y Dawnsio
Disgo Unigol dan 12 oed.

Adran yr Urdd Bethel yn ennill y darian yn yr Eisteddfod Gylch.

Peidiwch gori
ar stori.
Anfonwch hi i'r

EGO

CwaHnaeth Trylwyr
gan y bob I allOFF'EIIIVNOL
GW888n8ath Personol Cyfalilgar i CHWI
Y Gwsssnaeth Tachnagol Gorau
I'ch CAR. Cyvtol a
Gwasanaeth Prif Ddeliwr
Felly, pa gar bynnag ydych MOT
,..-------,
CHWI yn ei yrru,
~

--

o Audi i Zuotava

RAe
.......

Dosbann safon 5 a 5ysgOI Berhel yng ngnanol y 60au gyda 'u prlfatf1ro
Mr Is/wyn Jones. Mae rha;'n hawdd i'w hadnabod ae eraNI wed; newid
Ilawer dros y blynyddoedd.

Cefnogwch ein Hysbysebwyr

I-

-=
-

-

PENISARWAUN
--

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

-,

I

.......

Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug, Ffon; 677263
YA Y6GOL GYMUNEO.
Dechr~1.I tymor newydd, deohreu
themau newydd a diddorol hefyd.
lITeithio' sydd dan sylw yng
Nghyfnod Allwoddol
I, 'Dod j
adnabod Ein Bro' y mae Blwyddyn
3 a 4 a 'Ni'n Hunain' sydd yn mynd
bryd Blwyddyn 5 a 5. Oymunir
pob hwyl i flwyddyn 5 yn eu
TASAU,
yna bydd ernser
i
fwynhau gweddlll yr ameer yn yr
ysgol cyn symud ymlaen i'r Vsgol
Uwchradd.
Ar hyn 0 bryd mae Miss Ceri
Jonas. myfyrwralg 0 Brlfysgol
Bangor yn treuuo mis gyda
Blwyddyn 3 a 4. Pob dymuniad da

a

iddi.
PEN-BLWYDD
ARBENNIG.
Llot'\9yfar~hiadau mawr i Mrs Nan
Ev~n~, 26 Bryn Tirion ar 9yrra~dd
ei onen-biwvoo yn 80 ceo ar 16
Ebrill, Pob dymuniad da i chi rr
deg~wd neeel hefyd,
Anfonir Iiongyfarchiadau
mawr
hQtyd i Mrs (;th~1 Jones,
Bryn
Tirion ar 9yrraodd yr oQdran tG9 0
90 ar 24 EOnl!. vrntacn am y
reuoram can
FrenhinQs rwan.
Mr~Jono",
GWELLHAD. Pob dymuniad da
am adferiad i~chyd buan I bawb
ohonoch sy'n sal yn y pentref.
DeelHr fod Mr Mowil wedi derbyn
triniaeth eto yn yr Y5byty. Ein
eoflon Atoch Mr Mowll. Da deall
fod Mr Ken Williams, Trem Cynfl,
Waen yn gwella wedi lnnlaeth

e

v

fawr
yn
YSOyty
Gwynedd.
6ryslwch wella, Ken. Y mae sln
dymuniada da am wellhad buan
yn mynd i Mr5 Eluned Jones, Cae
Corniog hefyd, wedi triniaeth j'w
phen-glin a'i chlun.
CYDYMDEIMLIR yn ddwys iawn
a soooy. sen, OlwQn, Huw a'r
teutu all ar tarworastn eu brawd,
Eric 0 13 Bryntirion.
Dymuna'r teulu ddiolch 0 galon
j bawb am y lIu cerdiau, galwadau
ffon, ymweliadau a phob arwydd 0
gydymdeimlad yn eu coiled lem.
Eln cydymdeimlad IIwyraf hefyd
A Mr Elwyn Williams a'r teulu,
Bryn Ahydd Mawr a Mr Islwyn
Williams air teulu, Cae'r Bleddyn
yn eu profedigaeth 0 golli chwaer
annwyl, Mrs L.lIlmai evan5 0
Wr~c~am.
Ar 28 Mawrth hunodd John Ifor
Jones. Plas
gynt, ac yntau
ond yn 47 mlwydd osc. eu
gwasanaeth
cyhoeddus
yng
Nghapol Bosra ac yna I ddilyn ym
Mynwent
Santos
Helen.
Cydymd~imlir yn ddwy~ aIr toulu

anhygoel a bythgofiadwy. Ie! y
filltir olaf oedd y galetafl
Da iawn chdi Eurgain, rydym all yn
edmygu
dy
ddewrder
a'th
garedigrwydd yn codi arian er
budd eraill. Y mae eisoes wedi
codi yn agos i £1000 0 bunnoodd
ac mae addewid am fwy i ddod.
Da iawn tl.
DIOLCH, Dymuna Eurgain ddiolch
i bawb am eu haelioni ao am y
cardiau a'r galwadau yn dymuno'n
dda Iddi. Bu hyn 0 gymorth mawr i
gyrraedd y lIinell dGrfyn, a hynny 0
fewn amser anrhydeddus,
yn
enwedig i un a'i rnsoocc am y tro
eyntaf.
EISTEDDFODAU'R
URDD.
Llongyfarchiadau
i bawb fu'n
eystadlu yn yr Eisteddfodau Cyleh
a'r Sir, boed yn unigol neu mewn
parti.
Pob Iwe i Anest Bryn a ddaeth
yn ail 0 dan 12 yn y Ddawns
Unigol
ae sydd
wedi
cael

gwahoddiad
i gystadlu yn yr
Eisteddfod
Genedlaethol
yng
Nghaerdydd. Pob Iwe i ti Anast.
YSGOL SUL BOSRA. Cynhaliwyd
Cymanfa'r
Annibynwyr,
Cylch
Cwm-y-glo
yng
Nghapel
Eb~n~2or, Dainiolen ar ddydd Sui,
21 Ebrill. Diolehir i'r plant a'r
athrawon am eu cyfraniad am 'Y
Bugall Oa' a diolcrur i'r rhieni am
eu cetnogaeth
ac anogaeth.
Byddant yn cyrnryd rhan yng
Nghymanfa'r
Methodistiaid
ym
mis Mehefin.
Bydd Trip yr Ysgol Sui slom ar
yr all Sadwrn ym rms Gorffennaf.
Ceir manylion psllacn ato.
PWYLLGOR
Y
NEUADD.
Tynnwyd Clwb Cant Ebrill a'r
enillwyr oedd: 1. Dafydd Williams.
Meini Gleision; 2, Pat Larsen,
Llygad yr Haul; 3. Ann Jones, Ty'n
Gerddi.
Gynhaliwyd 'Nason 0 Gan' nos
Fercher, 1 Mai yn y Neuadd

ouas

011.
MAAATHON
LLUNDAIN.
Llongyfarchiadau mawr i bawb o'r
Fro a fu mor ddewr a mentro1r
Marathon yn Llundain ar Sui, 14
Ebrill.
Ein
Iiongyfarchiadau
gwresocaf i Eurgaln Haf ar Iwyddo
j rodog y ~G milltlr or budd Y~bytai
Walton Lerpwl a Chaerdydd drwy'r
elusen Tenovus. Bu'n brofiad

Anest Bryn a ddaeth yn ail yn y ddawns unigol 0 dan 12 a sydd wed;
cael gwahoddiad arbennig i gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd.

Catrin He/edd, Sian Oafydd ae Anest Bryn a fu'n eystadlu yn unigof yn
Eisteddfod yr Urdd.

Vn ddiwscJcJar by Mr Green a'i IIrind, iecs, yn yr YS8e! yn arddsngos
hwyajd ae ieir arbennlg i'r plant.

Parti Canu a fu'n cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd.

Gymuned am 6.30. Yr Arweinydd
oedd Arwel Jones a chafwyd
eitemau
gan
John
Eifion,
Aelodau'r Urdd a phlant yr ysgol.
Y cyfeilydd oedd Marina Jones.
Bydd mwy 0 fanyhon yn y rhifyn

na~nf.
ARHOLIADAUI Pob Iwc I nawo
ohonoch sy'n setyll yr amrywiol
arholiadau 0 tis Mal ymlaen.
Cewch ymlacio wedyn dros yr haf.
Hwyl fawr!

NEWYDDION

0

SELAND

Nl:WVDD.
Dyma
Iythyr
a
anfonwyd i Nain a Taid gan Efa a
lago. plant bach Gwsnllian a Carl
ac wyres ac wyr Myfanwy a Die
Parry, Tawelfa.
Helo Nain a Taid!
Sut ydach chi? Rydym nj
newydd
gyrraedd
adref
0
Waitomo.
Dydd Gwener
fe
wnaethom nj aros vn Rotorua a
gwelsom Geyser. Aethom i'r
Volcanic Valley i weld yr ocotau
swlffwr a'r mwd berwedig a lIawer
o bethau dlddorol erelll, Oydd y
Pasg aethom i'r 'Slack Wat~r Dry
~aftln9'. ~oQdd yna Iwythl 0 'glow
worms' yn yr ogot, yna astnorn rr
Kiwi House a gweld v ciwi a
medfyll 0 bob math. Caswom fynd
rr Amgueddfa oooievoo. Aoedd
Ih\\vverQ ogofeydd ffug ync. Gyda'r
I"IO~ ~~tI'\OM ill' goodwig I wold
mwy 0 'glow worms'. soacosm
ym mhob manl
Mae'n tY ni yn wynebu'r mOr ac
o'r balGoni rydym yn gallu gvveld
dvvyyny~ vvah~nQI,'What~ 1$land',
yl'\y~ IIAWI'\ 0 fyd I'\tltUI' gwyllt ae
Ynys Wen. ynys lIosgfynydd.
Mas'n brat yma.
Hwyl fawr
Efa

V STORFA

LLANRUG
(Richard a Meirwen

Williams)

Ffon: (01286) 672790
Ar agor bob dydd
o'r wythnos at eich
gwasanaeth
Nid oes unrhyw dil am

ddanfon archeb i'ch cartref
yn ardal Llanrug

I drin a thrwsio
pob math 0
beiriannau gwn'io

MENAI SEWING
MACHINE CENTRE
21 Stryd Fawr
PORTHAETHWY
(01248) 714043
neu Caernarfon
Ffon: (01286) 674520
Ff6n:

Edau f Nodwyddau
ac ati mewn stoc
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Llinos Jones, 6 Nant Ffynnon. Fton: (01286) 871820
Camera yn ngotal John Pritchard. Clltynydd, Llanberis. FtOn: 872390
cynhebrwng ynghyd a'r Parch
LLONGYFARCHIADAU.
Llongyfarchiadau
i
GWQno loan Gruifudd a Mr John Hughes
ac i E. W. Pritchard. Llanberis am
Pritchard, Swn y Nant, ar baslo
eu trefniadau trylwyr.
arnouan piano gyda anrnvoeoc BEDYDD.
Bedyddiwyd
Eban
Oal ati!
Perle, mab Helen a Bedwyr
DIOLGH. Dymuna Pat, Eilian ae
Gwastadnant a brawd bach Aron
Elfyn, a theulu'r diweddar Jenl
Gwynant, yng nghapeJ Rehoboth,
Myfanwy
Williams,
Pennant
Nant Peris yn ddiweddar, Dafydd
ddiolch yn dditfuant am bob
arwydd
0
9ydymdaimlad
a a Heddwen oedd y rhieni bedydd
a lIywyddwyd y gwasanaeth gan y
chymorth a ddangoswyd iddynt yn
Parch John Pritchard.
ystod eu profedigaeth 0 golll mam
a nain annwyl iawn. Diolch hefyd i PEN-BLWYDD HAPUS.
Pen-blwydd hapus i Gwynedd
bawb a tu'n gofalu arnoaru tra yn
Roberts, Ystrad, yn 60 oed ar y
Ysbyty Gwynedd ac Eryri. ac
1ge9 0 Ebrill. Pob hwyl ar y
hefyd i staff meddygfa Llanberis.
dathlu.
Diolch 0 9a1on am y cyfraniadau
BRYSIA WELLA.
hael tuag at feddygfa Llanbens a
Brysia wella Robat Henri. Dolwen
ehapel Rehoboth.
Diolch yn
ar 01 bod am drinlaeth yn yr ysbyty
arosnnto rr Parchsdig John
yn ddiweddar.
Pritchard am ei orat bugeilioi.
Hefyd am ei wasanaeth yn y

L

Mrs J ern Myfanwy Williams 0
Perti'\~t'\t, 7 NAt\t Vfyt\l1~n~ N!l11t
Peris yn 79 mlwydd
oed.
Cynhaliwyd yr angladd ddydd
Iau) Mawrth 2Qain yng nghapcl
Rehoboth.
Dyma ran

.0

deyrnged Mr

J. H.

Fel un

0

blant y Groeslon

Y symudaist

1 Lanrug,

A thyfu i fyny'n Grisuon
R\vyt heddiw ar y brig.
Yn wraig bur i Arthur Williams
Yn gariad pur dy blant,

Ti ddaeth fel rhodd cymwynas
A gwasanaethu'r Nant.
Tri degawd ar dy ore'
O'th wirfodd ar y SuI,
Yn meithrin plant y pentre
At droedio'r Uwybr cul.
Rehoboth oedd dy allor,
O'i gynnal gwnesr dy ran;
o gcfnu ar y Chwefror
Cei orffwys yn y Llan.

Cei hefyd dy ddymuniad
Yn dawel a di-stwr,
Cei brofisd 0 adferiad
Yng nghwmni d'annwyl

wr.

Oeuouon erbyn hcddiw

Jeni Myfanwy Williams

Y n dawcl yn Y sbyty Gwynedd
ar yr 2~ain 0 Pawrth, bu farw

Penillion coffa i Mrs Jennie
Myfanwy Williams, Pennant, 7
Nant Ffynnon, Nant Peris a
hunodd Mawrth 23, 2002 yn 79
mlwydd oed:

Yw plant y pcntref gym,
Y n diolch am dy sylw:

gwaeledd.
Nodwedd

srall
oedd ei
cnanad at ei chapel. Bu'n
athrawas vn yr Ys{!ol SuI yo
Rehoboth am ddeng mlynedd
Q'r hugrun~ ae yn drysorydd !Ie
y!lgrifennydd y capel gm y deg
mlynedd diwethaf. Meddai lais
alto gwynol a chyfoethoR, ae
ymddiddoral yn y canu yn y

Hughes:

capel.

'Ym marwolaeth
Mrs Jeni
Williams
collwyd
cymeriad
hynod ac unigryw. Yr oedd yn
wraig ddeallus a diwylliedig, a
meddai'r
ddawn i farddoni;
cyfansoddodd
Iu 0 gerddi ar
achlysuron arbennig yn y Nant.
Edmygwn ei chred yn Nuw.
Bu iddi ddioddef gwaelcdd blin
a phoenus yn ystod misoedd
olaf ei bywyd, ond daliodd i
gredu yn ddiysgog yn Nuw.
Llwyddodd i greu aelwyd o'r
naws orau i fagu ei pblant. 0 ran
natur yn gartrefol, yn gweini yn
ddiwyd ar ei theulu a bu'n
hynod garedig i rai mewn

milltir sgwar y Nant,
gweithiodd
yn ddyfal
am
flynyddoedd.
CofiI' am ei
hymdrecb j geisio cadw Ysgol y
Nant ar agor a llwyddwyd yn yr
ymdrech honno am gyfnod.
Yr oedd yn gymdoges o'r
iawn ryw hefyd, yn barod i
wrando,
i
gynghori,
i
gydymdeimlo ac i gymwynasau.
Y mae bwlch enfawr ar yr
aelwyd" y capel, a'r pentref, a
theimlir ei cholli gennym 011.'
Cyfansoddodd
Mr Dafydd
Morris, Cefn Coch, Deiniolen y
penillion canlynol er cof am
Mrs Williams.

o fewn

Dydd da, a hwyl dy hynt.
DAFYDD MORRIS

Ctt'll CV"H.

Englyn cr cof am Mrs Jeni
William;:,;
Rocctctci pllcnrrcf

yn

ncfocd14 !l bculwcu

yn c; thculu ydoedcl;

fiael 0 hyd i'w chapel ocdd~
Hael ei nawd.d d.rwy'r blynyddoedd
DM-YDV JOHN PRITCHARD,
ABERYSTWYTI T.

Cyngor Ysgolion SuI a Gwasanaeth Ieuenctid
Eglwys Bresbyteraidd Cymru
Gair byr i'ch hysbysu am fenter
sy'n cael ei gynnal ar gyfer plant
ac ieuencrid
yn ystod mis
Gorffennaf eleni.
Y llynedd mi gofiwch i ni
gynnal Cystadlaethau Athletau i
blant ysgol Sui, oed cynradd ar
Drac Athletau
Treborth
ym
Mangor.
0
ganlyniad
i
lwyddiant y llynedd, dyna fydd
y drefn eleni eto. Cynhelir yr
Athletau
ar nos Wener 12
Gorffennaf. Bydd y noson yn
cycb\vyn am 6 y.h.
Trefnir
cystadlaethau
gwaywffon, rhedeg byr, rhedeg
hir,
naid
hir
a
tbaflu
pel. Cynhelir pob gweithgarwch
yn 61 blwyddyn ysgol 3, 4, 5 a 6.
Menter newydd i ni eleni) ar
gyfer ieucnctid cin hysgolion

SuI
oed
uwchradd,
yw'r noson a gynhelir
yng
Nhanolfan
Conway,
Llanfairpwll.
Noson
0
weithgareddau mewn Canolfan
Awyr Agored fydd yn rhoi cyfle
i ieuenctid
weithio
me\vn
timoedd
i gwblhau
Gemau
Mentro (initiative games) ac yna
cael cyfle i adeiladu rafft a'i
lawnsio ar y dwr. Cynhelir y
noson
bon
ar
nos
Lun, 8 Gorffennaf. i gychwyn
am 5.45 y.h.
Am fwy 0 wybodaeth yngl}'n
a'r
gweitbgareddau
uchod
cofiwch gysylltu a ni yn fuan.
Nifer cyfyngedig 0 Ie fydd ar y

gweithgareddau
gysylltu

felly cofiwch

ar
eich
union.
A .Davies edsOOe@~bangor.ac.uk

Brian a Rita

Henderson

SlOP Y PENTREF
WAUNFAWR
Ffon: 650589
• Holl docynnau'r Loteri
Genedlaethol
• Cyflenwyr bwyd
anifeiliaid - 'bulk' a
rhydd - y rhataf yn lIeol!
• Nwyddau groser,
alcohol, cardiau MANWEB
• 'paYPoint' ar gyfer talu
bob math 0 filiau
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Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. Ff6n: (01286) 872275
Camera yn ngatal Gwyndaf Hughes. Glascoed. Llanrug.

Ffon: 6772G~

.;; •

Rhai

0

blant Capel Tabernacl, Cwm y Glo, wed; tiel sbwriel o't cae
chwerae.

benblwydd
ddiweddar.

a'i

ymddeoliad

yn

DIOLCH.

NJGl Wyn J../ughesJ 17

DQ/~fQn(;l Dylan F6n HUW5,

0

Lanruf} et

tJtJydd eu priodas,
CYDYMDEIMLAD.
Estynnir y
Cymanfa eleni yng Nghapel
cydymdQimlad dwys~f
Mr Ken
Ebeno~~r,
Deiniolen
dan
Williams ar isinu. GIg_nbogglynyn
Iywyddia.oth
V
Parch
John
Pritchard gyda arwainydd y gan
eu profedlgaeth 0 golli mam a nain
Mrs Annette Bryn Parri a Mr John
annwyl ym Methel, hefyd
Mrs
Marl Jo",~~, Min-y-Doh yn el
Jonee wrth yr organ. Gymerwyd
onrorerncacm 0 g01l1 brawd Y"'9
rhan gan blanl yeqollon Sui Bosra,
nghyfra,lth,
EbanaSar, CapGI Coeh a'r
Tabamacl. Diolchwyd i bawb am
Brawychwyd vs ardal drwy
f~l'Wolae*hAneuryn Foulkes, Bryn
eu cyrrantao l'r Gymanfa gan Dr
Derw, Brynrefail mewn damwain
Graham Thomas a rhoddwyd y
beic modur yn 24 oed. Estynnir y
Fendith i derfynu gan Mr Bob'
cydymdeimlad dwysaf a'r teulu 011
Lloyd. 'Roedd y casgliad eleni yn
yn eu profedigaeth a'u hiraeth.
mynd i gronta Cymorth Cristnogol.
PLYGU'R ECO. Er gwneud apel
8ydd trefn yr oedfaon am Mis Mai
am gymorth i blygu rhifyn diwethaf
fel a ganlyn:
o'r Eco tri oedolyn a dau tachgen
Mai 5, Clwb Y Plant am 2.00
set Simon a Justin Guy yn unig
Parch Gwynfor Williams am 4.00.
ddaeth. Diolch i'r ddau am weithio
Mal 12 Clwb Y Plant am 2.00
mor galed 0 hanner awr wedi
Gwasanaeth i'w drefnu am 5.30.
chwech hyd naw o'r gloch.
Mai 19 Clwb Y Plant am 2.00
CAPEL TABERNACL.
Mr Evan Jones am 4.00.
GWEITHGAREDDAU. Yn ystod y
penwythnosau diweddar bu Mr
Mai 26 Clwb Y Plant am 2.00
Dafydd Price yn gosod drws pob
Mr J. H. Hughes am 4.00.
ochr i'r grisiau er mwyn diogelwch
DIOLCH.
Dymuna
Lee,
C1 nu plant y ciwo yn orvsur yn
Moranedd, ddiolch i'w deulu,
ymarfer ar gyfer y Cymanta ac yn
ffrindinu a chymdosion am y
net ~bwrlel or cas cnwars.
cardiau
a'r
rhoddion
a
Y CYMANFA.
Cynhaliwyd
y
dderbyniodd
ar achlysur
ei

a

a

DODREFN PERKINS
(Safle'r hen Nelson)

Dymuna Dylan a Nia
ddiolch yn fawr i'w perthnasau,
cymdogion a ffrindlau am yr holl
anrheqion, arlan a thalebeu a
dderbyniassnt ar achlysur eu
priodas ar 23 Mawrth yn Eglwys
5l Padarn, uanosns. Dlolch yn
fawr lawn.
YSGOL CWM- Y-GLO
Cynhaliwyd Ffair Basg yn yr ysgol
ar 20 Mawrth. Gwnaed elw 0
£346.00 ac Qnillwyd y raftl 9an:
netvtn aonsrts. Avril Jonas,
Daniell Linden, Mr Bill Davies,
Gwion Hughes, Paul Lockatv.
Sian .Jonos. D"nlol Land, Sion
Arlon
l-tu9h~s,
Christopher
Hulme. Ben Rowlands, Kirsty
Jordan, osan LInton Davies a
Lesley Willson, Diolch i bawb am
eu cGfnogaath.
Mag Ocsiwn Addunedau wedi ei
oretnu erbyn 23 Mai yn y Friesan
am 7 o'r gloch. Yr ocsiwniar fydd
Mr Oafydd Hardy. Os oes gennych
Adduned i'w chynnig cysylltwch a
Jenny ar 871 200 neu galwch i
mewn I'r ysgol. Edrychwn ymlaen
j'ch gweld ar y noson.
CYMANFA'R ANNIBYNWYR
CYLCH CWM- Y-GLO.
Cynhaliwyd y Gymanfa bnawn

Sui, 21 Ebrill yng Nghapel
Ebenezer, Deiniolen. Dlolchir i'r
Arweinydd, Annette Bryn Parri am
ei dull cartrefol brat heto'r plant ac
j John Jones am gyfeilio. Braf
oedd gWGld cynifar wedi dod i
wrando ar aalodau'r Ysgolion Sui
yn cvrnrvo rhan. tnoichtr i bawb a
gyfrannodd ac a gefnogodd y
Gymanfa eto eleni

Wavell
Roberts
CIGYDD
London House

LLANRUG
Eta": (01286) 673574
PEN CIGYDD Y FRO
Yrwyn lIeol mwyaf blasus
Selsig cartref
Cigeedd pared i'w bwyta
Archebion ar gyfer y rhewgist
MYNNWCH Y GORAU
DEWCH ATOM NI!

LLYSIAU, FFRWYTHAU, BWYDYDD
AC ANGHENION ANIFEILIAID ANWES

GARTH MAELOG
51 Stryd Fawr, Llanberis
Ffcn:

870840

Alwyn a Sarah Jones
BLODAU

CAERNARFON

Ffon: (01286) 676 040

• Pob math 0 ddodrefn ty
• Cegin, 'stafell fyw, IloHt
• Prisiau cystadleuol

• Danfon Clm ddim i holl
erda. 8ro'r EtG
10

PENISARWAUN
Bfodau ar gyfer pob achlysur I
Dewls da 0 Lysiau Fferm
Wyau Free Range

CAr agor saith diwrnod
870605

" - :'.
•

I

Danton 7 diwrnod
yr wythnos

drwy'r fro

Yn ystod tri mis eyntaf eleni
daeth dwy ymwelydd 0 dramor I
weithio:n wirioddol
i Antur
W:clUnfaWf,. a bu'r profiad vn un
gwerthfawr ac arbennig iawn
iddynr hwy ac i'r Antur, Roedd
Edwina Lawson, 21, 0 Baris,
Ffrsinc a Bola Adernigu, 17, 0
Osogbo, Nigeria yn ymweJd ~'r
ardal fel rhan 0 gynllun
Gwobrau Mileniwm Ieuenctid y
Byd sy'n eael ei redeg ar y cyd
san y PriHcb'$ T,.ust a'r
Gwasanacth
Gwirfoddoli
Dramor (VSO).
Roedd y ddwy yn rhan 0 dim
o 16 0 wirfoddolwyr ifanc banner 0 Brydain a hanner 0
Nigeria a De Affrica - fu ar
brofiad
gwaith
yn
ardal
Caernarfon

rhan

GWIRFODDOLWYR

0 DRAM OR YN ANTUR WAUNFAWR

a Bangor ar gyfer

cyntaf

o'r

cynllun.

Y

bwriad yw addysgu'r rhsi sy'n
cymeryd rhan am wahanol
ddiwylliannau'r byd, trwy hybu
deall twriaeth
0
wahanol
agweddau
a
diwyl liannau

cymunedau amrywiol. Ar gyfer
ail ran y cynllun mae'r grwp
wedi symud i Nigeria i drculio
cyfaod 0 dri mis arall yo
iwirfoddoli yncy n ystod cu hymwcliad bu
Edwina a Bola yn byw gyda
tneulu
yo Y Frc)ll,
gel"
Caernarfon. Cyn iddynt bacio

cu bugiuu u ~(ldacl GWYI1Cdd am
Niseri'l, fe ysgrifeanodd y ddwy
cnhygl 'If gyfer Eco'r Wyddfa
yn son am eu profiad yn yr
Antl.lr. Dyma

beth

hargraffiadau

o'r

ocdd

Antur

cu

a'r

gymuncd lcol.
Erthygl Bola Ademigu, Nigeria
Pan ddes i Gymru 0 Nigeria
doedd gen i ddim bwriad
gweithio hefo pobl anabl. Pan
ofynnwyd
i ni ddewis ein
profiad gwaith, wnes i ddim
rhoi Antur Waunfawr fel fy
newis cyntaf ond dywedodd fy
arolygwr mai yno roedddwn yn
mynd. Daeth hyn a thristwch i
mi 0 ystyried fy nghefndir yn
Nigeria - meddyliais pa mor
anodd yw hi 8artref i weithio
gyda phobl anabl a'r ffordd y
IDi1Cnl yn cHel eu trin YI10,

Edunna a Bola yn A7ltl" Waltnfawr.
Penderfynsis roi cynnig arm.
Ond mae gwei uno gyda
Amur Waullfawr wedi ncwid fy
mcddylfryd.
Wnc~ i crloed

fcddwl

pobl anabl
wncud bWtlilh mor wych na bod
mor gymwynasgar, Rydw i wedi
y

gallai

dysgu llawer 0 fy mhrofiad yn yr
Anrur sy'n rnynd if), helpu yn y
dyfodol - scf y dylai cyfleocdd
fod ar gael i bawb.
Er
fod
gennyf
eisoes
wybodaeth
am arddio, rwyf
wedi dysgu sgiliau newydd yn
Waunfawr, hollol \...·ahanol i'r
dulliau a ddefnyddiwn
ni yn
Nigeria. Hefyd dysgais rhagor
am waith celf, fei gwneud
cardiau
gyda
gwahanol
stampiau
eto rhywbeth,
garrref, na [uas\vn \vedi cael y
cyfle i'w wneud. Mae'n rhaid i
mi ddatsan fy niolch i'r Vs.o
am gael dod ar y fenter hon ac
mac fy lliolch yn f)"f"r fy~h i

weiihwyr

Anrur Waunfi:l\vr am

drui'r cyfan yn rcaliii.
Gydu fy mhrofiadau n\!w}·dd
byddaf· yn gailu) pun dd)'chv.·elaf
i Nigeria, wneud cyfraniad i
fY'v)'dau )' bobl ~'no, ~'n
enwedig, gobeithio, ~'n ~' ffordd
}'r ymdrinir
!l phobl
gydag
anableddau,
Erthygl Edwina Lawson,
Ffrainc
Does
dim
o'r
cynllun
Gwobrau Milcniwm Ieuenctid y
Byd yma wedi bod yn agos i'r
hyn roeddwn wedi ei ddisgwyl.
N es i erioed ddychmygu
y
buaswn yn byw mewn pentref
mynyddig
bychan,
nac
ychwaith
y
buaswn
yn
mwynhau'r profiad. Dwi ddim
yn credu imi erioed ddychmygu
fod yna fynyddoedd
yng
Nghymru}

na golygfeydd

mor

wyllt a phrydferth.
OllU ccfai~y syrprei~ mwyaf 0

weithio yn Antur Waunfawr. Er
i mi wirfoddoli mcwn ysgol i
ag anableddau dysgu no}
)'n Ffrainc, wncs i erioed ofyn i
blan

t

mi

fy

hun

sur

fath

0

hyfforddiant a gwaith oedd yo
wynebu'r disgyblion unwaith
roeddynt wedi gadael yr ysgol.
Mae Antur Waunfawr wedi agor
fy llygaid i'r posibilrwydd
0
weithle sy'n gwerthfawrogi a
defnyddio
galluoedd
pob
unigolyn.
Trwy fy sgiliau diymhongar
fy hunan rwyf wedi cyfrannu i
fusnes yr Anrur drwy greu
cardiau cyfarch ar gyfer y siop a
helpu yn y rai gwydr a'r gerddi.
Ond i fod yn deg, mae'r tri mis
diwethaf yn yr Antur wedi rhoi
llawer mwy i mi na allaf i roi yn
61 iddyn nhw. Rydw i wedi
dysgu

sgiliau

amr}'\vio
roccri,

0

0

ymarfero}

yn

wneud papur i greu

wneud

siap tylluan

allan 0 glai i baratoi toriadau
planhigion ar gyfer eu plannu.
Mae gweithwyr yr Antur wedi
fy nysgu fod canolbwyntio ar
berrhynas
ddynol
hapus a
chymeryd
balchdcr
yng
nghwaith yr unigolyn yn arwain
at
amgylchedd
iach
a
chyfoethog.
Ymddengys fod yr Antur yn
deillio 0 gyfuniad
prin 0
gynhwysion: sylfaenydd gyda
gweledigaeth; cefnogw)rr hael a
rheyrngar a gweithwyr llawn
hwyl sy'n gwybod berh yw
gwaitb

caled

a chwsmeriaid

diolchgar. Ni fedraf, byd yn oed
yn fy mreuddwydion,
ganfod
unrhyw
Ie arail
gyda'r
gynhysgaeth
brin
hon
0
adnoddau, materol ac ysbrydo],
yo cyfuno. Pe gwyddwn y rysai l
awn a fo gyda mi pIe bynnag yr

Y gwir[oddolwyr ifanc 0 Nigeria, De Affnca a Ffrai7lc a fu'n gweillzio yn Antur Waltlifawr.

af.

Y
L
BRY REFAIL
Cofnodi Cyrhaeddiad
A't ddydd Iau, Ebrill l1eg cyflwynwyd Tystysgrifau Cofnodi
Cyrhaeddiad i ddisgyblion blwyddyn II gan Is-gsdeirydd y
llywodraethwyr, Mrn Carys Morris 0 Lanberis.
Cafodd y disgyblion brynhawn difyr yn cymdeitbasu a sgwrsio
dros baned a chacen,

•

lZ

---_

~

er

*
Cafwyd gwledd 0 noson pan
ddaeth 'Ser' y grin i ddawnsio

yn n tsgo Ysgot Brynrafail.
Ymy~gy plnnt roedd Austin
Powers, Men in Black, Blues

Brothers, Scream, James Bond,
The Rock. Pavarorri, Britney
Spears, We~Lllfe ac Ali G., ac
wrth zwrs ni fussai'n hwyl heh
gael sbort am ben yr athrawon.

Arholiadau
Tymor

arholiadau

cyrraedd
ddechrau

urrwai th

ac

0

Mai
bydd
blynyddoedd 9, 11> 12. ] 3 yn
chwysu wrth eu gwaith yn y
neuadd.

Pob lwc iddynt

gobeithio
rhan.

d9W

i 8yd

llwyddiant

WeI os mai nhw oeddynt!
Ymddangosodd
Cinderella,
Indiana
Jones,
Supergirl,
Bravehenrt, Poccshontas, Lara
Croft, Cleopatra a Sister Act a

-

-

-

*
phawb yo dyfalu pwy oeddynt.
Noson 0 hwyl go iawn, a
phawb yn mwynhau. Diolch i
bawb ddaeth i wneud y noson
yn gymaint 0 lwyddiant.

Tystysgrif Cymortli Cyntaf
wedi

ero

*

_

a

i'w

Bu'r

disgyblion canlynol yn
llwyddiannus
yo cwbwlhau'r

Rhan Gyntaf o'r wobr Achubwr
Bvwvd Ifane (HYn).

hyfforddiant

Llongyfarchiadau iddynt i gyd.
David Crane (Deiniolen)

Mae'r tystysgrif yo cael ei
rhoi ar 01 i'r disgyblion ddilyn
cwrs

Galwadau 999, Tagu ac Asthma.

Cymorth

Cyntaf
mewn
Asesiad
Dechreuol, Yr Ysturn Adferol,

Rachael Owen (Caernarfon)

Emma Parry (Llanrug)
Luke Roberts (Cwm-y-Glo)
Emma Taylor (Deiniolen) Wayne Bennett (Bethel)
Steven Williams (Llanrug) Trevor Evans (Llanrug)

LLANBERIS,
~

:--

Carnlfal Llanberis 2002
Yn dilyn disco dewis brenhines y
Carnifal
a
gynhaliwyd
yn
ddlwgdd~r yn y annoltan, 1e
doswrswvd Lindsay Ann Jonee, 20
Maes
Padarn
Llanberis
fel
Brenhines
Y
Carnifal
a'i
morwynion ydyw Lowri ~Ionjd
Davies, Bryntirion. Llanberis a Nra
Wyn Evans. 1 Tal Afon Uanberts,
Dymunwn
pob
IIwyddiant
iddynt am y tlwyddyn I ddod.
CYMANFA'R
ANNIBYNWYR
CYLCH CWM· Y-GLO.
Cynhaliwyd y Gymanfa bnawn
Sui, 21 Ebrill yng Nghapal
Ebsnezer, Deiniolen. Diolchir i'r
Arweinydd, Annette Bryn Parri am
ei dull cartrefol braf hefo'r plant ac
i John Jones am gyteilio. Braf
oedd gweld cynifer wedi dod i
wrando ar aelodau'r Ysgolion Sui
yn cymryd rhan. Diolchir I bawb a
gyfrannodd ac a gefnogodd y
Gymanfa ato alanl.

.-

Lindsey Ann JonC~Jbrcnhines Carnifal Llanberis gyda '/ morwynion Low" Eluned

- ---GWASANAETH ARGYFWNG Pl VMIO
24 awr y dydd - 7 diwrnod yr wythnos
------

-

.-

----~-

-

---

-----

Davies

--

a Nia Wyn Evans

-------

IU
-~~
ew,liIlth Plymio •
~

(losod CgglnAu a Satllrwms

Qwalth cynnal a ~hAdw 0 bQb math
Cysylltwch a DOUG JON~S, BRON EIFION,WAUNFAWR
PfOn. (01286) 650363 (0791) 0318996 (symudol)

GORS BACH

PANEL
BEATING
SERVICE
CASTELL BOWNSIO

AR GYFER
POB ACHL YSUR

a

Down fo atoch
a'i nol wedyn

Ffon:

871782

yn LLANRUG
er gyfer eich

holl anghenion
• Trin cyrff ceir
• Gwaith Mecanyddol

• Gwasanaeth/Service
• Valleting
-

-_.....

-_ _ - ..
..

_

_....

(01286) 870814
Un o'r Sar a fynychodd y disgo yn YsgoJBrynrefail
(gweler y stori ar y dudalen ganoJ).

I

Ar achlysur eu hymddeoliad

dymuna
Gwyneth ac Eifion Roberts
Becws Eryri
ddiolch 0 gal on am yr holl
gefnogaeth a chymwynasau
a gawsant ar hyd y
blynyddoedd.
14

GWYNETH ROBERTS
84 Stryd Fawr, Llanberis
Ffon: 870491

CAFFI 'BWYTY ERYRI'
TEGANAU, CARDIAU
MELYSION
ANRHEGION
.

Sara Ffres
Teisennau
Priodas, Bedydd
Pen-blwydd ac ati
Peis, Rholiau Sosej
Pasteiod, Teisennau Hufen
Teisennau Plat, Torth Gyrains ac ati

BECWS ERYRI

Stryd

Fawr, Llanberis

870491

I

Ar Ben Arall y Lein
Mae 'sgota a'r byd sy'n
ymwneud
a'r diddordcb yn
ofnadwy 0 gymhlcth.
Rhai
~i~iAU mynd yn 01 i'r hen oes,
rhai cisiau i bopeth aIOSfel
ag y
•
mae, ond cael mwy 0 bysgod.
Roedd llawer mwy yn yr hen oes
medda nbw! Fel hogyn ifanc
tydw'i ddim yn cofio'r ben oes!l
Hefyd mae rhai sydd eisiau
syrnud ymlaen a datblygu a
gwneud y mwyaf sydd bosib o'r
adnoddau
sydd
yn
ein
meddiant, er mwyn y clwb, em
haelodau a'r gymuned rydym yn

rhan ohoni ac yn dibynnu
cymaint arni i weithredu.
Y mysg hyn i gyd mae dadlau

brwd a, hyd yn hyn, rnae'r
garfan sydd a'i golwg at y
dyfodol yn cario'r dydd. Anodd
fuasai credu, wrth edrych ar y
datblygiadau a'r gwelliannau i'n
hQQnoQQtl" y bUi&~ili unrhyw

ffordd arall, ond dadleuon sy'n
chwyrnu a diflas iawn yw hyn,
Nid U\i\:i 11 wnclo'r dadlau ~ bro'r
BeG na LIeu, diolch am hynay,
Mac

carfan

feehan

0

mh~.~hnvS"~lh

Cyneor
ae a oedd wedi ei

brydlesu i'r gymdeithas ers dros
40
mlyn~dd)
gael
ei
drosglwyddo i fod yn bysgota
fhod Q~ om ddim i bdWb.
'lry~hineb fuasai hynny. Nid am
fod y pysgota am ddim, dyna
nod

pawb,

ond

ohcrwydd

y

diffyg rheolaeth fuasai'n dilyn.
Dyna oedd y rhcswm pam y
rhoddwyd y brydles i'r clwb, yr
holl
fiynyddoedd
yn
01,
oherwydd bod dulliau yn cael ell
defnyddio

yma

* * *
Troi rwan at y ddeorfa ac mae'n
werth
gweld
datblygiad
y
torgoch bach. Erbyn hyn rnae'r
cynllun magu yn rhedcg ers
bron i bum mis ac yn hynod 0
lwyddiannus. Cryn siom yw nad
oes unrhyw un o'r Cyngor Ccfn
Gwlad, sydd wedi noddi'r
pysgodyn yma a'i gynefin 0
ddiddordeb
gwyddoniaeth
arbenniz, yn dangos diddordeb
yn nilyniant y cynllun. Mae
gwaith criw y ddeorfa yn haeddu
eanmoliaeth
o'r radd uchaf.
Criw ydynt sydd wedi addysgu
eu bunain yn y grefft anodd 0
fagu pysgod. Mae'n sicr, os bydd
y torgoch ar gael i'w flasu
ymben ychydig fisoedd, bydd
digon 0 ganmoliseth ar gael am
sgram am ddim. Ond ar nodyn
difrifol,
os bydd pethau'n
llwyddianus, mawr fydd yr hwb
i econorni'r !lrdnl.
1t

dref

Cil~m"rlQg yn dadlay y dylai'.
PYl)eota
Gydd
ym
Gwynedd,

creu llwybr o'i amgylch a ehreu
llwyfannau pysgota

ocdd

yn

niweidiol i holl ddyfodol y
Seiont. Rhaid peidio anghofio y
buasai
lobscows
ar ddarn
bychan
o'r
afon
yng
Nghaernarfon yn effeithio ar ein
cymunedau ar hyd y Dyffryn i
Nant Peris.
Gobeithio yn wir y bydd
synnwyr cyffredin yn trechu, ac
y bydd yn bosib symud ymlacn
a'n cyolluniau i adfywio Pare
Caernarfon trwy glirio'r llyn,

K

K

o

iSymud at Ddyffryn Nantllc,
mac cais cynllunio
wedi ei
wncud i Awdurdod Piirc Eryri i
add(l(iu'r llwybr at Lyn Nanr11c
ac hefyd i adciladu glanfa yn
rhcdcg allan i'r llyn. Bydd yo
bosibl angori'r cychod wcdyo
Qddi wrth y eliooiu a'i ewneud
yo hiW5 i'w defnyddio. Byddai
hyo hefyd yn atal y difrod
blynyuuol i w~clod y cychod,
sy'n digwycld wrth eu rynnu o'r
d-wr ar ddiwedd diwrnod 0
'sgota.
Hefyd yr wythnos nesaf bydd
Asiantaeth yr Amgylchedd yn
gosod rhwydi ger ill-lif y llyn i
aseSll effaith y gwylanood a'r
cynffonnwr a'u budreddi ar y
hrithyll. Gobeithio'n wir y bydd
y dystiolaeth
yn ddigon 0
sbardyn i orfodi perchnogion
tomen Cilgwyn i atal yr adar
yma rhag bwydo ar y sbwriel.
Mae unigolion yn awr am
gael dirwy 0 £25 os cant eu dal
yn hwyao gwylanod mor. Faint
o ddirwy fuasai'r cwmni yma yn
ei gael yn ddyddiol
hefo'r
cannoedd sy'n bwyta yno bob
dydd.

•••

.. R.staurant

Llanberis 870203
Ar agor trwy'r flwyddyn ar

Beth am y 'sgota ta? Wel mac
Llyn Padarn yo 'sgota'n weddoI,
gyda'r brithyll mewn cyflwr
ardderchog.
N e\vydd
ardderchog hefyd yw fod maint
y torgoch yn goslwng, arwydd

pendant

fod pethau'n

gwella.

Mae nifer dda o'r gleisiaid yn
dechrau

dangos. Gobeithio fod

gyfer priodasau, dathliadau,

pawb

bedydd. pen-blwydd a phob

ymdrech y Gymdcithas mac hyn

achlysur arbennig arall.
Gallwn drefnu adlonlant disgo a.y.y.b.
Bwrdd MI ar gael
Bwydltn Bar a Re:itaurant
Trwydded lawn tafarn.

yn bod. Cysidrwch beth sy'n
digwydd heddiw a)r Lyn Tegid:
arwyddion
dim nofio, dim
anifeilaid i fynd i'r ddyfroedd;

tv

yn

deall

mai

drwy

yr wgai gwyrdd-la:; ymhobman~
a phobl yn cadw draw. Dyna
fuasai'r stori yn Llanberis hefyd.

i

CAEATHRO

I

Clive James, Hafan, Bryn Gwna.
Ffon: (01286) 679501 (gwaith). 6n438 (cartre1)

TYNFA MISOL. Enillwyr y tynta ar
gyfer mrs Ebrill oedd £40' (8)
ffraneie Wyn Williams, 6odwyn;
£25: (50) Tony Griffith~, Annedd;
£15: (29) Hywel Evans, Rhyddallt
Ganol; £5: (91) Hoather Thomas,
4 Bryn y G6f_
Trwy
garedigrwydd
yr
hapchwaraewyr lIeol, talwyd cost
y wyau Pa~g i blant iau'r pentref.
Diolch i chi am eich cefnogaeth
ffyddlon.
GENEDIGAETHAU. Llongyfarchiadau i Jill ac Aled, Llwyn Onn,
Stad Glyndwr ar enedigaeth
hogyn bach newydd. Sion Ynyr.
Hetyd hogyn bach, Thomas i
Meinir a Jason, 5 Erw Wen. Hogyn
bach eto, lestyn Rhys i Arwel ac
Llio, Chwiban y Gwynt -TIm peldroed y dyfodol, efallai?
ADREF Q'R YSBYTY. Dyna yw
hanes Mrs Eluned Griffith. 15 Tal
Glan Gwna. Treuliodd gyfnod yn
Yebyty Gwynedd ec yn Y~byty
Eryri, ond rnae'n awr adre ac yn
gwella. Hefyd, Michael Wyn
Williams, Bodwyn. yn gwella
cartrer ar 01 cvmoc yn Ysbyty
Gwynedd,
PENBLWYDDI. Cafodd Heather
Thomas, 4 Bryn y Got, el
phenblwydd yn 21 oed. a Dafydd
Roberts. 5 Tal 6rynteg yn 55 oed
-moe vvedi Gael ei dOGynbWG am
ddim!
SYMUO TAL Mae HeulwGn
AtKinson
wedl
symud
0
Garreglwyd i Lanberis a Bhaun a
6uddug wedi symud i Garreglwyd,
Trigolyn newydd Bryn Bela, Tai
Bryngwna yw Catrin Jones.
GWASANAETHAU'R
CAPEL.
Gan fod y gwaith adelladu wed!
cymryd mwy 0 amser na disgwylir,
cynhelir y gwasanaethau
yn
Ystafell y Swrdd, Garej Gwalla 0

Oes rhai yn cofio'r arwyddion ar
Llyn Padarn yn 1992? 'Dim

Nofio'. Diolch i'r drefn ein bod
wedi gweithredu
yr amser
hynny. Ond cysidrwch, mae
wedi cymryd bron i ddeng
mlynedd
i weld gwelliant
pendant. Faint gymerith hi i
Lyn Tegjd ddechrau mendio
tybed.
Oes rhywyn wedi cydnabod
gwaith y Gymdeithas yn hyn i
gyd? Peidiwch a son! Dywedodd
rbywyn wIthy[ ychydig yn 01,
'Fuasai'n well gweld y llyn yn
uoi'n wyrdd eto. Roedd o'n
edrych mor brydferth.' Weithiau
mi fyddai'n teimlo fel rhoi'r
ffidil yn y to.

hyd. Dyma'r amserlan ar gyfer mis
Mai:
5 Mai, 11.00 Y5go1Sui,
2.00 Parch Dafydd Hughe5
12 Mal. 11.00 Ysgol Sui
19 Mal (Pentecost),11.00 Ysgol Sui,
2.00 Parch Gwenda Richards
26 Mal 11.00 Ysgol Sui
LLWVDDIANT EISTEDDFODOL
A CHWARAE:ON.
Llongyfarchiadau i Lowri, 4 Erw Wen ar
Iwyddiant yn Eisteddfod y Sir
(Urdd) yn Mangor, gyda ail sans
yn y lIefaru 0 dan 8 oed a trydydd
yn yr unawd 0 dan 8 oed, hefyd
Hannah Hughes ar Iwyddiant
mewn cystadleuaeth jiwdo yng
Ngogledd Orllewin Lloegr gyda'r
fedal aur iddi.
YMDDYGIAD
GWRTH-GYMDEITHASOL.
Yn anffodus, mae ymddygiad
gwrth-gymdeithasol wedi cyrraedd
Caeathro. Mae sawl un yn mynnu
drysu rhwng rol lloches I deithwyr
bws a chyflysterau cyhoeddus.
E:raillsy'n cymryd caniau a photeli
alcohol i'r cas onwarao a gadagl y
caniau ret 'sbwriel a malu'r potell
fel caitf niwed ei wneud i blant ac
anifeiliaid. Pe bai gwybodaeth ar
gael yng~n a phwy sy'n gytrifol,
dylld cysylltu ag a9Jod 0 8wyllgor
y Cae Chwarae neu gynghorydd

lIeol.
PWVLLGOH
COOl
AHIAN.
Cynhallwyd cyfarfod o'r pwyllgor
nos Fawrth 23 Ebrill yn Ystafell y
6wrdd. Garej Gwalia. Mae'r
trefniadau'n datblygu ar gyfer y
SSQ yn Llain Meddygon ar nos
Weher,
21 Mehefin.
Bydd
cyfleoedd eraill i brynu dyddiad
pen-blwydd gwell i'r dyddiadur
cylchredeg. Yn amodol ar leoliad
ffurtiol addas, ceisir Ilwyfanu
drama newydd Cwmni Sara Caws
ym mis Hydref. Disgwylir cynnal
taith gerdded noddedig i blant yr
Ysgol Sui a'u cyfeillion ddydd Sui,
21 Gorffennaf a chynnal stondinau
ar ddiwrnod Min Hat ddiwedd mis
Gorffennaf. Hefyd bydd noson
Lobscows a Gwin yng Ngharrog ar
1 Tachwedd.
Ar gyter y Pwyllgor nesaf, ar nos
Fawrth, 21 Mai am 7.30 yr hwyr,
yn Ystafell y Bwrdd, Garej Gwalia
bydd
rhaid
datblygu'r
digwyddiadau uchod a thrafod
syniadau newydd ar gyfer mis
Medl ymlaen.

EUAN

WILLIAMS

•••
Wrth gloi, rhaid

Glanffrwd
son !lm Lyn

Dywarehen. Mae'r 'sgota yma'n
dda iawn 0 gysidro'r (y\vydd oer.
Rwyn sicr fod y Tylwyth Teg
wedi rhannu'r gyfrinach am y
plu llwyddiannus
hefo rhai.
Rhaid mynd yno i geisio cael
sgwrs a hwy, diwrnod niwlog

yw'r gor~u medd~ nhw!
Hwyl a ffiag unwaith eto. A
rhaid rhoi fy enw llawn 0 byn
ymlaeo. Rhaid defnyddio'r Price
'dachi'n gweld!!!
Huw Price Hughes

DEINIOLEN
(OU86) 870484

I,.... Bysiau 0 12 i 53 sedd I
[~~:ithiau Lleola Thramor I

I~

QWllith CQntrg~,

~

Telerau arbennig j
benslynwyr, myfyrwyr a
phlant ysgol

I

i.

~

--lLANRUG

;

Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. Ffon: (01286) 675384
Camera yn n90fal Gwyndaf Hughe.s, Glascoed, Llanrug. Ffon: 677263

DIOLCH.

Dyrnune

Mr5 Mona
Griffith ac Alwyn, Orwig House
ddiolch i'r teulu, ffrindiau
a
ehymdogion am bob arwydd 0
gydymdQimlad ddangogwyd atynt
yn GU profGdigaGth 0 gOlli Gi gwr
Robin a thad Alwyn a tatd Rhys.
oiotcn am yr non gardiau, blodau,
galwadau ffOn a'r rhoddlon hael 0
£750 tuag at Feddygfa Waunfawr
ac Uned Gofal y Galon Ysbyty
GwynGdd. Dlolcn arbGnnig rr
Parch Bryn Williams a Dafydd
Hughes. ac i Mrs Cerid McKinnon
am y lIunlaeth. Hefyd 1 Mr Gwynfor
Jones
am
ei
otal
gyda
threfniadau'r angladd.
PLAID CYMRU. Cafwyd sgwrs
ddiddorol gan Gwen Aaron, Nos
Percher, Ebrill 17, yng Nghanolfan
Gymunedol
Penisarwaun.
Mae
Gwen sy'n gyn-athrawes mewn
gwyddoniaeth yn Ysgol Tryfan,
Bangor, newydd ddod yn 61 0
Nepal, ond hanes ei theithiau yn
Seland Newydd a gawsom Nos
Fercher, gyda sleidiau yn rhoi
cipolwg ar y wlad hardd honno, ei
mynyddoadd a'i lIynnoMd. Noson
hynod 0 ddifyr.
HGlfa Orysor sydd nssat ar y
rhaglen, Nos fercher, MaJ 15,
wedi ei threfnu gan Hhodti a
Gwion Llwyd; croeso cynnes i
oawo i ymuno yn yr hwyl, bydd yr
Helfa'n
cychwyn
0
Ysgol
Brynretail am 6.30 o'r gloch.

MEACHED Y WAWA.
Croesawodd y lIywydd, Megan
Roberts yr aelodau i'r cyfarfod a
gyhaliwyd
yn
y
Ganolfah
Gymuned nos Fawrth, ged Ebrill.
Llongyfarchwyd
Dylan,
mab
Olwen a Goronwy Hughes, a Nia
ar eu priodas yn ddiweddar.
Cadarnhawyd y trefniadau ar
gyfer y Cwis Hwyl ar 1ge9 Ebrill a
diolchwyd i Mary Roberts am
gynrychioli'r gangen ar y daith
gerdded a gynhaliwyd ym Mhare
Glynllifon ar Sed Ebrill. Bydd'
aGlodau'r gangen yn cynorthwyo I
gasglu arian tuag at Ymchwil y
Galon rhwng 20 Mai a !af Mehefin.
Rydym, fel mudiad , yn chwilio
am luniau 0 fywyd merched rhwng
1920 a 1960 ar gyfer Prosieet
Hanes Llafar - Menywod yng
Nghymru. Tybed oes gennych chi
luniau ohonoch yn yr ysgol, yn y
gwaith neu mewn priodas. Beth

ern

lun ohonooh yn magu babi, yn
godro neu'n dawnsio? Byddai
lluniau
0
qyrndeithaeau
lIeol,mudiadau
gwirfoddol
neu
wGithgaredd
gwleidyddol
yn
nynod ddiddorol. Os gaJlwch roi
benthyg lIuniau i ni byddai Megan
Roberts neu Nan Humphreys yn
faleh 0 glywed gennych.
Jean Pare Jones 0 Ddeiniolen
oedd y wraig wadd y mis hwn.
'Roodd Jean a'l ffrindiau wedi
penderfynu
mynd ar wyliau i
ddathlu'r ffaith eu bod wedi
cyrraedd
oedran arbennlg
yn
ystod y flwyddyn 2000. A pha
ffordd well i ddathlu hynny na
mynd ar un 0 deithiau Elvey
MacDonald
i
Batagonia.
Diolchodd Ann Evans iddi am ein
tywys ar y daith drwy gyfrwng
sleidiau
a
detholiadau
0
farddoniaeth a rhyddiaith. Cafwyd
noson hynod 0 ddiddorol.
Diolehodd
Heulwen
i Anh,
Margaret a Jean am baratoi'r
baned. Bethanne enillodd y raft!.
Bydd y cyfarfod blynyddol yn
cael ei gynnal y mis nesaf.
Gofynnir i'r aelodau gyfrannu
rhywbQth mQlys nQU sawrus ar
gYfer y bwffe bys a bawd. Os oes
gennych blanhigion i'w rhannu
hefyd - gorau 011. Dewch felly i
rannu a blasu ar Fai 14eg.
YSGOL GYNRADD LLANRUG
CYSTADLEUAETH LLIWIO
DEBENHAMS.
'Doedd y gwaith 0 felrnladu'r
gwaith
Illwlo
wyau
Pasg,
cystadleuaeth Debenhams ddim
yn hawdd yn Ysgol Gynradd
Llanrug a dymunwn ddiolch j Mrs
Moira Ellis 0 Frynrefail
am
ymgymeryd aIr gwaith.
Dyfarnodd
waith
Shannon
Owen,
o'r Feithrin,
Gwenno
Gibbard 61 a 6Ciphie Owen 61 6
yn fuddugol a derbyniodd y dair
dedi ber bach del yn wobr.
Aeth y gwaith buddugol ymlaen
i'w feirniadu drwy Ogledd Cymru,
ac yn wir i chi derbyniodd Gwenno
a Sophie wobr 0 hanner can punt
yr un i'w gwario
yn siop

a

Debenhams.

Roedd Mrs Ellis yn eitha agos
i'w lie.
YR URDD. Llongyfarchiadau
i
Daclan Jones BI 6 ar ai Iwyddiant

CYFARFOD BLYNYDDOL
Y SEFYDLIAD COFFA
LLANRUG
Yn N euadd Y Sefydliad
Nos Lun, 13eg 0 fis Mai
am 7.00 o'r gloch
CROESO CYNNES I BAWB
Dewch i gefnogi'r datblygiad
" llwyddignnus hwn yng nghalon y pentref

Dyma Shannon, Gwenno a Sophie a ddeeth yn fuddugoJ drwy'r ysgol
gyda'u gwaith Ifiwio wy Pasg

Dyma Dec/an Jones

a fydd yn cystadlu yn Eisteddfod Genedleetnot
yr Urdd.

yn y gystadlelJaeth Unawd Pres
yn yr Eisteddfod Sir. Bydd yn awr
yn cynrychioli
Sir Eryri
yn
Eisteddfod GenedJaethol yr Urdd
yng Nghaerdydd dcecnrau rms
Mehefin. Dymunwn yn dda iti
Declan.
Cafodd amryw o'r aelodau
gyfle i gymryd rhan yn y Ras
Traws Gwlad a gynhaliwyd drwy
drefnwyr yr Urdd, ar dir Glynllifon.
Dymunwn ddiolch l'r rhieni
sydd wedi bod mor barod i
gefnogi'r gweithgareddau
ac I
gludo'r
plant
i
wahanol
weithareddau'f
Urdd
drwy'r
flwyddyn ac am eu eefnogaeth
iddynt.
Y SEFYDLIAD COFFA.
Ers
agoriad
swyddogol
Y
Sefydliad ddiwedd Awst y lIynedd
mae'r adeilad wedi bod yn fwrlwm
o wahanol weithgareddau fore,
pnawn a nos bob dydd o'r
wythnos.
Bu'n
galondid
j'r
Pwyllgor Rheoli weld cymaint a
chystal defnydd o'r adeilad ar 61
blynyddoedd
0 ymgyrchu
a
chasglu arian i sicrhau eanolfan
sy'n amlwg 0 fudd i bob cartan o'r
gymdeithas. Nid yw'n ormodialth
dweud fod niter 0 bentrefi cyfagos
yn cenfigennu 0 weld ffrwyth lIafur
trigolion Llanrug.
Am 7.00 o'r gloch, nos Lun
13eg
fis Mai, cynhelir Cyfarfod
Blynyddol
Y Sefydliad
Cofta.
Estynnir gwahoddiad cynnes i
bawb 0 drigolion
Llanrug i'r
cyfarfod (mae lie i elstedd i 80 0
bobl, felly dowch yn gynnar!) Y
gobaith yw y daw cynrychiolwyr o'r
holl
wahanol
fudiadau
sy'n
defnyddio'r
adeilad
neu sy'n
bwriadu defnyddio'r adeilad yn
ystOd y misoedd f ddOd. Mae
angen cymorth i gynnal yr adeilad
er mwyn cadw'r brwdfrydedd yn
effro ac i baratoi, gopeithio at
ychwaneg 0 welliannau.
Felly,
gwnewch
yn siwr fod eiGh

°

muctacrcvmoeitnas/cfwn ehwi yn
cael ei gynrychioli yn y Cyfarfod
Blynyddol, a dewch draw i gynnig
eich cefnogaeth.
DIOLCH. Dyrnuna Dylan a Nia
ddiolch yn fawr j'w perthnasau,
cymdogion a ffrindiau am yr holl
anrhegion, arian a thalebau a
dderbyniasant ar achlysur eu
priodas ar 23 Mawrth yn Eglwys
St Padarn, Llanberts. Diolch yn
fawr iawn.
DYMUNA Mrs
Annie
Jones,
Eilionwy, Pontrhythallt ddiolch 0
galon jIm cyfeillion, pell ac agos,
~m y lIu cardiau ag anrhegion a
gefals ar achlysur fy mhen-blwydd
yn 97 oed.
DIOLCH. Nos Wener, 19 Eb~ill fe
gyn'haHwyd Noson Goffi a Bwrdd
Gwerthu yn yr Ysgol Gynradd.
Diolch i bawb a gymerodd ran yn y
gweithgareddau.
Gallwn helpu
pobl dlawd Bangladesh
wrth
gefnogi gwelthgareddau yn ain
hardal drwy gydol y flwyddyn

2002.
CYDYMDEIMLAD.
Bu farw Mr
Tegid Jones (Brynrefall gynt) yn
60
oed.
Anfonwn
ein
eydymdeimlad Ilwyraf a'l frawd,
Emyr Jones, Janice a Rhys,
Glanffynnon a'r teulu i gyd yn eu
profedigaeth.
Cyn
r camera
gyda'r BSC oedd Tegid ac roedd
yn amlwg iawn ei fod mor
boblogaidd yn 61 y nifer 0 ffrindiau
a chyd-weithwyr
ddaeth
i'r
angladd 0 Gaerdydd.
MARWOLAETH SYDYN. Daeth y
newyddion trist am farwolaeth Mrs
Mary Vaughan Jones, Waunfawr,
tra ar ei gwyliau yn Sbaen. Bu Mrs
Jones yn athrawes Bywydeg am
flynyddoedd
lawer
yn Ysgol
Brynrefail
ae roedd ganddi'r
ddawn arbennig 0 ddiddori cyn
gymaint ar bawb gyda'i sgyrsiau
a'i lIuniau am ei gwyliau ar hyd a
lied y byd. Bydd coiled fawr ar ai
hoi, gan deulu a ffrindiau lawer.

w

T'-VTIO 'UNA'

Rhedeg dros yr Ysgol Feithrin

Adnewyddu'r injan stem
Mae UNA * - Injan Stem yr
Amgueddfa
- yo mwynhau
cyfnod 0 orffwys er mwyn cael
gwasanaeth trylwyr.
'Mae'n rhaid gumeud guusith.
cynnal a chadw theolaidd ar bob
mjan. sum, ac roedd UNA i fad i
gaol gwaSatlQllChmawr ddechrau'r
flwyddyn, I meddai Dr Dafydd

Roberts, Ceiduiad yr Amgueddfa.
(Mae UNA wedi bod yn atyniad
mawr ers iddi ddod i'r Amgueddfa
ym 1977, a gobeuhium y bydd yn
denu llawer 17lU,Y 0 ymweiwyr ar oi
t'r gwaith gael ei gwblhau. '

I

Cafodd

ei

badciladu

gan

Hunslet, cwmni 0 Leeds ym
1905, a threuliodd ei hoes waith

Mae Derlwyn Robert5 0 Oeunant
wedi rhedeq Marathon Llundaln i
godi arlen at Y3go1 Feithrin
l.l.enruq, Fe gwblhaoedd y ras
rnewn pedair awr a wyth munud, a
mawr

yw

ein

gWGrthfawrogaid

diolch

iddo

a'n

am

am

gefnogi fel hyn. Bu Derlwyn yn

ymarfer ers misoeoo ar gyfer y
ras. Os buoch yn casglu noddwyr
gofynir i Chi ddod a'r arian i mewn
cvn gynted a pnoslb. as na fuoch
yn

IIwyddiannus

yn casglu
noddwyr gwahoddl r chi i wneud
gyfraniad artanoi at yr Ysgol

Feithrin,

Cefnogwch
•
eln
Hysbysebwyr

yn Chwarel Pen-yr-Orsedd yn
Nyffryn Nantlle, yn helpu i
symud
runel li 0 lechi o'r
Chwarel i'r porthladdocdd ar

gyfer eu hallforio.

Fe'i prynwyd

gao un a
mewn peiriannau

yo ddiweddarach

yrnddiddorai
STem, ac yna, ym 1977> prynwyd
hi gan Amgueddfeydd
ac
Orielau Cenedlaethol Cymru ar
gyfer Amgueddfa Lechi Cymru,
Anfonw)rd y bocler i ffwrdd i
gael uwb newydd, ac yn y

cyfarnser bu staff yr Amgueddfa
yn glanhau siasi'r injan stem ac
yn
gwneud
man
waith
atgyweirio, Pan ddychwelwyd y

boeler, acd ati i'w baentio a
phacnt alwminiwm gwrth-wres
C}'Il

ei ail-lagio a'i ailosod ar y

•
•
siasi,

Mae scaff yr Amgueddfa yo

bwrw ati i orffen y gwaith fel y
gall UNA godi stem unwaith eto
ac ailafael yn ci dyletswyddau
yn yr Amgueddfa.

~'ORIEL
CWM
t.==~

Cwm y Glo

FfonJFfacs: (01286) 870882
Gwasanaeth Fframio
Lluniau 0 bob math
ar gael ar y safle
Prisiau Rhesymol
Arddangosfa 0 luniau
gwreiddial gao
Artistiaid Lleal
Richard S. Humphreys

'UNA'

" YR fiRDD!
"WIL G. ROBERTS
Bod Gwilym, Cwm-y-glo

Ffon: (01286) 870674
GWASANAETH PENIGAMP AM BRIS RHESYMOL

ANTUR WAUNFAWR
Dydd Llun GWyl y Bane, Mai 6ed, 11 Y Bore

•

Dylan Parry a Evart Thomas yn rhoi "UNA) at ei gilydd .

al
Dathlu'r Amgylchedd,
Byd Natur a Chadwraeth
Caffi, Gemau,
Barbiclw, Stondinau,
Crefftau Lleol, Therapi Amgen,
Band Pres Llanrug,
Teithiau Ceffyl a Throl,
Gweithgareddau Rygarug,
ANTVR
Peintio wynebau a mwy.
Ffnn: (01286) 650 721
www.auturwaunfawr.org

t~~'·
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Glanhau i tusneeau a chartrefi

Keith Rees Hughes
1 Cae Newydd, Llanrug

Newyddion Waunfawr
(Parhad

D

dudaJQn 5)

Owyros, Waunfawr ddiolch i'r teulu
a ffrindiau cywir a alwodd i'w
gweld nero arran at Ward Gwyrtai
Y5byty Gwynedd, hefyd y blodau
~ dderbyniodd. Diolch vn fawr
lawn.

DYMUNO'N DDA.
D~()th yn dymor
arholiadau
unwaith oro a dymunwn yn dda I
nawn tydd yn sefyll arnonaoau yn
vstod yr wythnos nasat.
CYDYMDEIMLO.
Anfonwn
ein
cydymdeimlad
dwysaf at Ann a theulu Treforfan
yn eu profedigaeth 0 golli mam
Ann.
Anfonwn ein cydymdeimlad hefyd
at Rhys a theulu Teganedd yn au
profedigaeth 0 golli tad Rhys.
Daeth coiled fawr i gymdeithasau
pentret y Waun a thu hwnt ym
marwolaeth
sydyn Mrs Mary
Vaughan Jones. Estynwn ein
cvovrnoemuac dwysaf a'i tneutu
rn ein ororerncaem.
Yn ddiweddar bu farw brawd i
SUQ, Ty'n 'Rardd. Cydymdeimlwn
a hi yn Gi chctled.
MERCHED Y WAWR.
Y ffsryllydd, y Dr Berwyn Owen,
Caernarion, oedd y gJoJrgwadd
yng nghyfarfod nos lau, Mawrth
21 ain a thestun ei sgwrs hwyliog
ac addysgiadol oedd 'Berwyn a'i
Bils'. Oyna oedd testun cyfres 0
raglenni radio hynod ddifyr y bu
Berwyn yn cyrnryd rnan ynddl ar
Radio Cymru y lIynadd.
Wedi gair 0 groeso gan Irene, y
lIywydd. ceweorn etn dysgu am
rinwoddau a diffyg rhinweddau
gwahanol dablsdi a'u cynhwysion,
gan ganolbwyntlo ar rai fyddai'n
lIesol ar gyfer merched,
yn
arbennig. Fe ddylsem i gyd, fel
aelodau, gael ail-wynt rwan, 0
ddilyn ei gynghorion i gydl
Oiolchwyd yn gynnes lawn i
Berwyn gan Heulwen a gwnaed y
baned gan Rhian, Catherine a
Fflyr.
'Ooll.lro· gydag Eirian Aoberts
(Clinique, Oebenham's) a geir yn y
cyfarfod nesaf.

SEFYDLIAD Y MERCHED.
I ddathlu G.Nyl Dewi ym rnts
Mawrth estynnodd Mrs Catherine
A. Jones y Llywydd, gr09so i Mrs
Mary Vaughan Jones. Cafwyd
pnawn diddorol lawn yn ei chwmni
yn rhoi hanes ei thaith i'r India,
ynghYd
sleidiau. Mwynhaodd yr
aelcdau, a Mrs Jones de, a lIawer
o ddanteithion ar 01 y sgwrs,
Ar Ebrill 4ydd yn J=estri,
croesywaon,
croosawodc
y
Llywydd, Mrs Catherine A. Jonas,
Mr Sam
RobQrts o'r
Pare
Cenedlaethol.
cafwyd
sgwrs
arbennig lawn ynghyd a sleldiau,
gan Mr Roberts, yn rhoi ei hanes
yn dringo ym Mhegwn y Gogledd,
California, a'r Andes. Oiolchwyd
Iddo gan Mrs Pat Parry. Ar Ebrill
6ted cytartu'r aeiocau ac aslooau
sefydliad Beddgelert yn Antur, am
goffi, i drefnu ar gyfer y stondin i
Ffa!r yr Hat y Ffederaslwn sydd i'w
chynnal yn Seiont Nurseries ym
mrs Gorffennaf, maent wedi trefnu
I gyfartod eto yn Antur ar =enenn
17 am 11 o'r gloch. Stondin 0
beihau gwaith llaw fydd hen, ac
mao'r holl aglodau am fod yn
brysur iawn yn gWQithio tuag ati.
CLWB BOWLIO.
'Roedd ttrn o'r Clwb Bowlio wedl
ennill yng Nghynghrair Gwynedd y
flwyddyn diwethaf. Yn dilyn eu
IIwyddiant bu raid iddynt drafeilio i
lawr i Llandrindod Wells ddydd
Sadwrn, Ebrill 13 i gystadlu yn
erbyn 5 tim 0 siroedd eraill Cymru.
Yn anffodus
nld oeddynt yn
IIwyddia.nnus y tro yrna, ond
'roedd pawb wedi mwynhau'r
profiad yn fawr.
CLWB 300 Y GANOLFAN AM MIS
MAWRTH.
£40 Mr Gareth Jones, Glyn Ceris.
£25 Mr Neil Adcock, Glanaber.
£10 Mrs Catrin Lowri, 3 Croes Y
Waun.
YSGOL FEITHRIN.
Ar Fawrth y 1at eleni dathlodd yr
Ysgol Feithrin ei phenbJwydd yn
30 oed, a chafwyd parti mawr,
gyda'r plant yn mwynhau castell
neidio a chwarae yn y pwll peli a
mwynhau cacen wedi ei gwneud
gan Anti Karen.

VSGOL FEITHRIN

a

Plant yr ysgol
Cychwynnodd yr Ysgol Feithrin
ar Fawrth y 1af 1972 yn festri
capel Croes-y-Waun gyda Manon
Iwan yn arwain,
Mrs Mary
Vaughan Jones yn gadeirydd, Mrs
Rhian Ellis yn ysgrifennydd a Mrs
Laura Williams yn drysorydd.
Yn ystod bore y dathlu brat
oedd gweld rhai o'r hen wynebau
wedl trot I mewn atom am baned

teuruin yn 2002.
ac i weld yr arddangosfa 0 hen
lunrau.
Erbyn hyn mae'r Ysgol Felthrin
yn mynd 0 nerth i nerth gyda 18 0
blant yn mynychu 3 bore yr
wythnos a Chylch Ti a Fi un bore.
Oymuna'r
Ysgol
Feithrin
ddiolch i bawb ddaeth i'r dathlu
arbennig
yma, ac i'r rhai a
gyfrannodd i'r arddangosfa.

CEIROPODYDD
Mrs S. Groom MSSCh, MBChA
Yn ymweld a'ch Cartref i drin traed

Trinlaeth ar gyfer:
Traed Poenus; Croen Caled; Verrucae; Cyrn a Chroen Caled;
Ewinedd yn tyfu i'r byw; Torri Ewinedd; Gofal a Thylino Traed.
FfOn:

(01248) 605450

neu

07747 696267 (symudol)

Ffon 871278
www.ybistro.co.uk
Perchnogion: Danny a Nerys Roberts

Harddwch eich cartref gyda

FFENESTRI
C;ELJ'lC WINDOWS
fFENESTRI

• DRYSAU • CONSERFATERIS

CYFLENWYR AWDURDODAU LLEOL
Busnes teuluol gyda blynyddoedd

0

brofiad

Ffoniwch - 'dio'n costio dim i gael pris

LLANRUG FfOn: 01286 675175
GWVLIAU CARTR~F A THRAMOR
Gwmni teuluol gydag 20 mlynedd 0 broflad 0
redeg Pecynnau Gwyliau oll-gynhwysol

HEN YSGOL GLANMOELYN
LLANRUG LL55 2RG

(01286) 678618 (dydd)
(01248) 670081 (nos)
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w. O. Williams,

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

PROFEDIGAETHAU. Tristwch i ni
oil fel pentrefwyr oedd deal! am
farwolaeth ddisymwth y diweddar
TeSid Jones, synt o'r Llys a 12
Trem Ellian, yn 60 mlwydd oed ar
I;brill 3ydd. I;r iddo sartrefu ers
blynyddoedd
yn
Llanharan,
~honddQ Cynon-Tat, nid ocdc
wedi anghofio ei wreiddiau yn yr
aroai, a't gysylltiadau a'i deulu yn
arbennig a'i ffrindiau lu yn y fro.
Bu'n
IIwyddiannus
yn
el
alwedigaeth
fel
Aheolwr
Peirianyddol
a Chyfarwyddwr
Goleuo ym myd teledu am gyfnod
maith a'i gyfranlad yn y meysydd
hynny
i'r
darllediadau
o'r
Eisteddfod Genedlaethol yn glod
haeddiannol i'w allu personol a'i
berthynas a'i gyd weithwyr, Yn
dilyn gwasanaeth angladdol yn
Eglwys Llanharan ar Ebrill 1 Of ed,
roedd y cvrta gref a ddaeth
ynghyd I Eglvvys Sant Helen,
Penisarwaun drannoeth i dalu'r
9ymwynas olaf yn dystiolaath
glodwlw 1 gymeriad a ennynodd
baron a ChyfQllIgarwch yr 0110'1
gydnabod.
Cydymdolrnlwn
yn
cowvs a'i rroovr Dewl ac Emyr er
teulu 011 yn eu profedigaeth

ohwerw,
Vehydig
ddyddlau
yn
ddlwGddarach ar Ebrlll 7fQd,
brawychwyd yr 9rdal unw9ith yn
rhagor
pan
ddeallwyd
am
farwolaeth Ifan Aneuryn Foulkes.
Bryn Derw drwy ddamvvain
anseuol syda'i feic modur ae
yntau ond 24aln oed. Roedd yn
gymeriad a edmygid gan bawb, yn
aelod 0 deulu clos ac yn
boblogaidd ymysg ei ffrindiau. Er
fod ei alwedigaeth yn mynd ag ef
yn ystod dyddiau'r wythnos i
Leicester, gartref oedd y dynfa
bob penwythnos. Su'r angladd
cyhoeddus
yn Eglwys
Sant
Padam, Llanberis ar Ebnll 12fed
ac yn dilyn ym mynwent Nant
Peris. Mae sin cydymdeimlad yn
fawr a'r teulu yn eu coiled.
I'R YSBYTY. Yn ystod yr
wythnosau diwethaf mae Mrs
Gwyneth Evans, Ty'n Buarth wedi
ei galw i Ysbyty Gwynedd ar ddau
achlysur. Hyderwn y bydd yn cael
adferiad iechyd a hynny yn fuan
iawn.
PWYLLGOR
CYMUNEDOL.
Gy1arfu'r rwyllgor yn y Fe5trl n05
Fawrth.
Mawrth
23ain.
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan

DEINIOLEN
.

Ifan Jones 0 Mantell Gwynedd, Liz
Mead, Ted Silvester, Dafydd
Williams, John Meinen Morris a 'r
Cynghorydd Koith Brymor Jones,
Yn absenoldeb yr olaf, lIywyddwyd
gan
Gwyn
Hefin
Jones.
Darllonwyd
a
ehadarnhau
cofnodion pwyllgor Mawtih 3ydd.
Cynigwyd fod y grwp 0 hyn
ymlaan yn caeI al adnabod yn
ffu rfiol
fQI Pwyllgor
Llywio
Canolfan Brynrefail ac y bydd
angen mass 0 law ethol Trysorydd
at y swyddogion a etholwyd
eisoes. Cyflwynwyd ail ddrafft o'r
Holiadur sydd i'w ddosbarthu yn yr
ardal gan Garaint George. Wedi
man nswunaoau mabwvsracwvc y
drafft hwn fel y ddogfen derfynol.
Trafodwyd ffiniau daearyddol y
pentref fel y bo'r holiadur yn
cyrraedd yr 011 o'r cartrefi 0 fewn y
symunGd. Dosborthir eopiau yn
ychwanggol i aslodau o'r Eglwys

a cnvrnoeunasau
svoo vn cvrartoo ar y sane
bresennol ac yn byw tu allan ,'r

I

I

6 Rhydfadog. Ffon: (01286) 871259

DIOLCH.
Dymuna
Eleanor,
Gracie, Percy a'u teuluoedd
ddiolch i bawb am bob arwydd 0
gydymdeimlad a charedigrwydd a
ddangoswyd tuag atynt yn eu
profedigaeth 0 golli mam, nain,
h~n nain, hon hen nain a chwaar,
Diolch i feddygon Deiniot9n a staff
ward Aran Ysbyty Gwynedd. I'r
Deon Gwlad Parch Philip Hughes
a'r Parch Tegid Roberts am ei
gwasanaeth, Gwen Griffith yr
organyddes a hefyd l'r trefnydd
angladdau Dylan Griffith.
EGLWYS CRIST,
LLANDINOAWIG.
Vng nghyfarfod 0 Gymdeithas
Cyfeillion
Eglwys
Crist,
a
gynhaliwyd nos Fercher, Ebrill y
3ydd. Y gwr gwadd oedd y
Parchedig Tegid Roberts, rsGanon yn yr Eglwys Gadeiriol ym
Mansor, ac y sydd hofyd yn
Swyddog Plant ac Ysgolion yr

erssovteraioo

ffiniau hynny. Erbyn y byddwch yn
darllen nvn 0 efriau, dylai'r
Holiadur fod wedi cyrraodd eich
cartref trwy law un 0 aelodau'r
Pwyllgor Llywlo ~ tydd hQtyd yn
b9rod i'ch cynorthwyo. os bydd
angen. i gwblhau'r ddogfen a'i
Gha:>glucyn Mai oed,
VR EGLWVS BRESBVTERAIDD.
Y GYMDEITHAS.
Daeth cynulliad da ynghyd i'r
f!'estrl I syfarfod
cyntaf
y
Gymdeithas am 2002 nos Fawrth,
Ebrill gfad. Ar ddeehrauJr eyfarlod
rhoddwyd croaso cynnGs i bawb
gan y lIywydd Mrs Jennie Hughes,
Bryn Parc.Talodd ddyled I'r cydysgrifenyddion - Mrs Eleanor
Jones a Mrs Dwynwen Williams
am eu gwaith yn paratoi rhaglen
mor ddiddorol ar gyfer y tymor.
Aoedd y myfyrdod yn dilyn dan
ofal Mr Emyr Williams. Cadeirydd
y noson oedd Mrs Vema Jones a
hi gyflwynodd y gwr gwadd sef Mr
8ryngwyn Griffith, Penisarwaun.
Roedd hir ddisgwyl am ei sgwrs
gan fod arddangosfa wedi ei
gosod ar y cychwyn i'n croesawu i
twynhau detholion o'i gasgliad
lIuo~og 0 L.e~\ri6wthyn Abonawo,
Cafwyd noson ddiddorol yn ei
gwmni yn olrhilin hilnOGil thrilfod
y gwahanol esiamplau. patrymau
a'r lIiwiau sy'n nodweddiadol o'r

eyfryw I~stri. Diolehwyd iddo gan
Mrs J~nnie Roberts. Paratowyd y
baned gan Mrs Megan Jones a
Mrs EIGQnor Jones
8ydd y
cvrartoc nesat nos tau, Mai 9fed
yng nghwmni y Parch Marcus
Aobin~on.
TAEFN OEDFAON MAl.
6 Cymanfa Dosbatih Padarn yn
Rehoboth, Nant Pens am 2 a 6
o'r gloch.
12 Parch S. O. Hughes. Bae
Colwyn am 0,30,
19 Parch
Oafydd
Hughes,
Ca~rnarlon am 5.30.
26 Mr Meirion Evans, Larpwl am
5.30.
SEFYDLIAD Y MERCHED Daeth
yr aelodau ynghyd i Ysgol
Gymuned Cwmyglo nos Lun,
Ebrill 15fed dan Iywyddiaeth Pat
Jones. Noson 0 hytforddiant
mewn Cymorth Cyntaf a gafwyd
dan arweiniad Helen Paylem a

CANNOEDD 0 DDEWIS 0 BATRYMAU ARHAT MEWN STOC
FFONIWCH UNRHYW AMSER:

WAUNFAWR (01286) 650552

L...

J.M.

Mae'r gwesty yn darparu ar gyfer

PRIODASAU • PARTION ~ DATHLIADAU
ACHLYSURON ARBENNIG

JONES

ac

A'I FEIBION

eVFLEUSTERAU eVNHADLEDDAU a
PHWYLLGORAU

I

~WX,~,LENBAR a CHINIO DYDD SUL
Ffon: (01286) 870253

[

phrofodd yn noson addysgiadol a
buddiol. Paratowyd y lIunlaeth gan
Gwenllian Edwards a Carys Parry.
Enlllydd gwobr y rms. rhoddedlg
gan Mal Davies, oedd Carol
Houston.
Ddydd Sadwrn, ~brill 20fed
mynychodd y lIywydd ynghyd a'r
ysgnfennydd Carol Houston a
Verna Jones Gyfarfod Gwanwyn
Sefydliad
y
Merched
ym
Mhwllheli.
Anerchwyd
yn y
cyfarfod san Alun Ffred Jones.
Ym mis GorffQnnaf mag
Ffederasiwn Gwynedd • Arlon 0
Sefydliad y Merched yn trefnu
Ffair Haf ym Meithrinfa Blanhigion
Seiont a bydd y gangen leol yn
trefnu stondln ar y diwrnod.
Bydd y cyfarfod nesaf nos Lun,
Mai 20fed, pryd y trafodir yr
argymhellion ar gyfer y Cyfarfod
Blynyddol Cenedlaethol a gynhelir
eleni yn Brighton.

GWERTHWR CARPEDI, TElLS CARPED A FEINYL

r

~j)

(Parhad af dudaJen 22)

CARPEDI GERAINT OWEN

..

NBERIS

Esgobaeth. Eglurodd beth oedd ei
ddyletswyddau,
fel
paratoi
deunydd ar gyfer Ysgolion Sui, fel
ymwelydd a chyfrifoldebau am y
deunaw
0
Vsgolion
yn yr
EsgobaethJ sydd yn ymestyn 0
Ga9rgybi i lawr i Lanfachraeth, gQr
Dolgellau. 'RoGdd yn noson ddifyr
ac yn lIawn gwybodaeth am yr hyn
sydd yn cael ei gyflawni gogyfer
addysg eln plant.
Bydd y cyfarfod nesaf, nos
Fercher, Mai y 15 am salth o'r
gloch. Y wraig wadd fydd Mrs
Diana Davies, Llanberis, cynBostfeistres
y pentref. Bydd
croeso cynnes i bawb.
Bu i gyfarfodydd y Garawys fod
yn IIwyddiant mawr eleni. Daeth yr
Esgob Saunders i Eglwys Crist, i
gwbwlhau
y cyfarfodydd
ar
'Seintiau' gan weinyddu'r Cymun
Bendigaid.

GWAITH
CERRIG
BEDDAU

YSgwdr
Llanrug
Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol
Cerrig 0 bob math
argaelFfon: (01286)
672898 (dydd)

676285 (nos)
19
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Miss Marian Jonas. Mlnallt. 7 Bro Elidlr, Dinorwig. Ffon; 970292

CYDYMDEIMLO. Yr wyf yn sicr
ein bod fel ardal yn cydymdeimlo
hGfo Mr Roland Williams. 6 Bro
Elldir yn ej brofGdigaath 0 90lli ei
natn. Mrs Mary prlCQ, Porth
Gogledd Deinlolen. Hefyd Mr a
Mrs Andrew Griffith. Tan y Bwlch.
Andrew wedl colli ei cnwasr, Mrs
Sa5 Williams, oedd wedi cartrsru
yn y cartret 'Foelas', Llanrug srs
rhai
blynyddoedd
bellach.
Derbyniwch
eln cydymdeimlad
IIwyraf
a
chwi
yn
eich
profedigaethau.
CLWB ORWIG.
Mwynhaodd
aelodau
y Clwb
uchod
brynhawn
difyr
yng
Ngwesty Meifod, Bontnewydd ar
14eg 0 Fawrth. Gwahoddwyd nifar
o henoed y cylch yno gan Age
Concern, Gwynedd a M6n ac
ymddiredolaeth William Mathias i
gyngerdd
oedd
yn cynnwys
datsaniad ar y dolyn ar ffid!.
Darparwydd ltuniaath ar ei cyfer.
Mr Robin Jones Age Concern
oedd a gotal y gweithgareddau.
Talwyd diolchiadau ar ran y glwb
gan
Mr
Ray
Bower
yr
ysgrifennydd.
SUL V BLODAU.
A hithau yn ben wythnos brat 0
W9nwyn. bu lIaw~1' yl"'l "",ynychu
mynwent Macpela DQiniolan, a'r
fynwent yn edrych ar au gorau.
Brat cedd ceel edrycn ar y oiocau
hardd oodd ar y bsddau, ond yn
fwy na hynny, brat oedd sylwi pa
mar dwt a thaclus oedd y tynwent.
Credaf mat dim ond teg yw talu
gair 0 ddiolch i Gyngor Gwynedd
am eu gwaith da yn cadw'r
fynwent mor daclus. Diolch yn
fawr iawn i'r Swyddogion
o'r
Cyngor sydd yn gyfrifol am y
gwaith da yma - Daliwch ati.
CLWB ORWIG.
Yng nghyfarlod y Pasg o'r clwb,
bu'r aelodau yn brysur yn creu
hetiau tymhorot. Yr oedd yn
amlws fod cryn feddwl a dyfaie
wedi bod ar waith i greu'r
creadigaethau ysblennydd. Barn y
beirniad sef K. Emery 0 Ganolfan
Blue Peris oedd mai Megan
Morris, Katie LI. Hughes a Sue
Michaels oedd yr enillwyr.
Dymunwyd pen blwydd hapus i
Rex Faulkner ac i Terry Taylor a
oedd wedi anfon ei gyfarchion i'r
aelodau 0 Ganada. Rhoddodd y
Llywydd John Cautrell ragor 0
sylw i'r bwriad 0 newid y dull 0

fan cia yn yr ardal.
Mwynhawyd
y
te
Pasg
arbennig a ddarparwyd gan Betty
Roberts, Katie Hughes a Botty
Lloyd scoons. Cafwyd eaneuon
tymhorol gan Betty LI. Roberts,
Alice Griffith a Nellie wyn Jones.
Yn yr all gyfarfod o'r rrus
gwirfoddolOdd
usnnrs a Joan
Glass a Terry Taylor i ymuno a'r
Uywydd i ffurfio tim o'r Clwb i
gymryd rhan mewn Cwis a drefnir
gan Age Concern. Bu trafod ar y
ffordd ymlaen i greu lIun 0 Siopau
yr ardal y cafwyd eu hanes beth
arnser yn 61 gan Megan Morns a
Nellie W. Jones.
Cytunwyd i gymryd rhan mewn
taith filltir noddedig j godi arian at
elusen
Cancr
Macmillan.
Cytunwyd
hefyd
i wahodd
cynrychiolydd 0'1' Partneriaid, sy'n
bwriadu coot Ganolfan chwaraeon
ser Llanberls, i roi sgwrs i'r Clwb.
Cafwyd adroddiad o'r sefyllfa
anannoi gan y trysorydd 8etty
Bower; dilynwyd
hi gan Ray
Bower a rhoddodd sgwrs ddifyr
am un prynhawn prysur yn ei
hanes. tra'n ohebydd ifanc ar
bapur newydd wrth iddo ddllyn
trywydd stori am haint, am awyren
yn ~WyMpO. ac am fws YS901
mewn gwrthdarawiad.
Diolchwyd i Morfudd Jonas am
dynnu lIuniau nenaur Pasg ac i
Betty Jones ac l;lizabeth Jones
am baratoi'r teo Enillwyd y raft I yn
y ddau gytarfod gan Betty A.
Jones, Margaret Faulkner. Anne
LO, Joan Glass, Betty Bowar a
Nellie Wyn Jones.
ADREF O'R YSBYTY.
Da yw gweld Mr a Mrs Rex
Faulkner adref yn 61 o'r Ysbyty ac
yn gwella, brysiwch wella eich
dau. Hefyd yr ydym yn dealt fod
Mrs Hannah RobQrts wedi cael
IIawdriniaeth i'w lIygaid, a da deall
ei bod hithau yn gwella.

V GANOLFAN.
Ers y cyfarlod olaf 0 bwyllgor y
Ganolfan
mae
tipyn
0
ddatblygiadau wedi cymeryd lie.
Erbyn hyn yr ydym ar ddeall fod
swm sylweddol iawn, 0 arian i gael
ei wario ami. Bydd yr arian yn
ddigonol ar gyfer gosod system
wresogi nGwydd, system newydd
ar gyfer y dwr poeth. ail weirio
ynghyd a chegin a thoiled newydd.
Bydd yma fynedfa ar gyfer yr

Llanberis
Beics a Barcudau

a Delta Powerkites.
Dewis

Da

Oriau Agor
Qaeaf; 5 diwmod yr wythnos.
lau, Gwener, Sadwrn, Sui, Llun
Hat: 7 diwrnod yr wythnos ar

agar tan 6 pm
07960742584· 01286871892 sales@energycycles.com
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a gwaith

plastro.
Erbyn hyn y mae rhan o'r
gwaith wedi dechrau ac ni fydd y
Ganolfan ar gael i neb am rat
misoedd am y flwyddyn yma.
Mae pwyllgor o'r uchod Nos lau
25ain ac 0 bostn y gallaf ddatgelu
mwy ichwi yn y rhifyn nesaf o'r
Eco.
CYFARFOD PREGETHU.
Ar Sui y Pasg cynhaliwyd Cyfarfod
Pregethu. Cefn y Waen. Cafwyd
dwy oedfa arbennig ac amserol
iawn san y Parch Harri Parri a
phobol dda wed! dod ynghyd j'r
ddwy oedta. Y r oedd fel arfer yn
tyr, symyl a chynnil. ond yr osdd y
neges yn fawr ac amserol ac yn
dweud tlawsr ac yn rhoi IIawer inni

feddwl amdano, a braf yw gallu
dweud, mai da pedd cael bod yno.
Diolch yn fawr ichwi Mr Parri.
CYFARFOD PREGETHU
SARDIS.
cynnsur
Cyrddau
Pregethu'r
Sulgwyn yn Sardis ar Fai 1ge9. Y
pregethwr gwadd fydd y Parch
Densil Morgan. Warden Coleg y
Bedyddwyr
Bangor.
Bydd yr
oedfaon yn dechrau am ddau y
prynhawn a 5.30 yr hwyr, croeso
cvnnes I bawb.

Cefnogwch
•
eln
Hysbysebwyr

Pa un o'r rhain sydd
bwysicaf?

VSWIRIO EtCH

TV

Dewch i'r ganolfan newydd
am fargeinion dodrefn

(i arbed coiled i chi);

YSWIRIO EICH CAR
(i arbed coiled i chi ); neu

YSWIRIO EtCH BVWVD
( i arbed coiled i'ch teulu)
Cysylltwch a'r isod I weld mar rhad
yw cost yswiriant gyda COH
Andre (BetheI/Llanberis)

Bryn (MOn)
Euryn (Caernarfon a'r cylch)
John Eifion (Penisarwaun)

LLANRUG
yng Nghapel Mawr

LLANRUG

CDH

Ymgynghorwyr Anannol

Ffon: 674141
AI' agar: Llun - Sad 10-6;
Sui 10-4
Rygiau, Cabinets, Byrddau,

Annibynnol Lleol (setydlwyd 1974)

Cypyrddau dal lIyfrau.

Ffon: (01248) 355055

Desgiau, Cadeinau, Soffas.
Gwelyau ayyb

Trefnwr Angladdau
Llanberis ac Ardal yr Eco

60 Stryd Fawr

Barcudau Hwyl, Chwaraeon

anaoi. atgyweirio ffenestn ynghyd

TEPHEN J

ENERGY CYCLES

Partlau a Thrwsio Beics
Beics Ffordd a Mynydd,
BMX, Triathlon

Ae/odau'r C/wb Orwig yn swancio yn eu hetiau Pasg.

(01286) 870 870
(01286) 872 491

(07770) 265 976
,__----Cwmni Annibynnol Lleol
Profiadol

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

...........--------------------------------------------------------------

Cyngerdd GWyI Ddewi Dinorwig

Hannah a Marian yn gyflwyno siec 0 £ 100 i Elfed M. Morris at gostau
tettnk: plant i eisteddfod yr Urdd yng Nghaerdydd.
'Oes y Byd j'r iaith Gymraeg'
Ty Croes, Ynys Mon. Yn enedigol
Cafvvyd cyngerdd Gwyl Dewi yn y o l.anberia, ae WQdi dod yn
Ganolf3n Nos lau 21 aln 0 I=awrth
drydydd
yn
yr
Eisteddfod
o dan arwcmiad Mr John Jones,
Genedlaethol
y lIynedd. Mae
ganddQ lais arbennig.
Geris Detnlolen, a braf iawn oedd
Cafwyd
rhan gan y parti
cael gweld y Ganolfan yn Ilawn.
ieuengaf 0 dan arwemiao Elfed
Doniau lIeol oedd yn cymeryd
man. dechreuwyd y cvrarroc drwy eto. Y Parti yma eto wed, ennill eu
lie drwodd i Gaerdydd. ~fyd
gyd
ganu
'Cofia'n
Gwlad
cafwyd unawdau 9an Elfed,
6enllywydd Tlricn,' yne cafwyd
can gan genod Ty'r Ysgol. Yna Kimberley Ann Owen; ac Evan ar
eafwyd dawns GymrGlg gan Anest
osnoo. lie ooaein Y cvrartoo i ben
Bryn. Mae Anest wed I mynd
hero Raymond yn erwern ein
hamthen Genedla~thol "Hen wlad
drwodd i Eisteddfod yr Urdd i
Gaerdydd. Yna pam osrsam 0 dan
nnacau'.
Ar y piano oedd Annette 8ryn
arwelniad Elfed M. Morrts, y partl
yma elo wadi onnill ei ffordd i Parri ae ar yr org9.n OQdd Olwen
Gaerdydd. Gafwyd unawd ar y
Bryn Hughe~, y ddwy bob amser
yn barod i helpu. Talwyd y
cornet gan Arwel Williams, unawd
diolchladau gan Marian Jones.
gan Eleri Mai. unawd ar y Baswn
Oywedodd (ar 61 talu'r treiliau i
gan un 0 blant Stel Hafodty, mae'r
gyd) y byddai'r gweddill o'r elw yn
plant yma yn dalentog iawn. ae
mynd tU!l9 at gludo'r plant i
yna unawd ar y piano gan y mab
Eisteddfod yr Urdd yn Gaerdydd a
sydd wedi bod yn wael am rai
dymunodd yn dda iddynt i gyd.
misoedd ond da yw gweld ei fod
Yn ystod yr wythnos ddilynol bu
yn gwella. Stel yn ddysgwraig y
i Hannah a Marian gyflwyno siec 0
flwyddyn yn 1989. Yr unawdydd
£100 I Elfed, gweler y lIun.
gwadd oedd Mr Raymond Jones 0

tv

BWS BACH AR LOG
Bws 22 sedd ar gael ar gyfer pob
math 0 logi preifat - nosweithiau
allan, parfion, tripiau ac ati.
Gwasanaeth personal a the1erau
rhesymol gan

(01248) 361044

[ 'Cyngor Cymuned Llanberis
Cynhaliwyd cyfarfod 0 Gyngor
Cymuned Llanberis nos Iau,
18fed 0 Ebrill yn 'Angorfa'
gyda'r
Cynghorydd
Helen
Sharp yn y gadair.
Croesawyd Mrs Janctta Jones
o Anheddau Cyf. a roddodd
amlinelliad 0 fwriadau'r cwmni
el usennol
ar gyfer addasu
adeiladau Bryn Du yn Llanberis
er mwyn cynnig gwasanaethau
preswyl dros-dro gogyfer ag
unigolion
a
gwahanol
anableddau, ynghyd a chynnig
cyrsiau i ofalwyr,
Ni dderbyniwyd
unrhyw
dendr am y gwaith 0 beintio
Amgueddfa
T.
Rowland
Hughes, ond derbyniwyd yn
ddiolchgar, gynnig Mr Iwan
Morris i wneud y gwaith yo
wirfoddol.
Dcrbyniwyd dwy 0 dendrau
am y gwsirh 0 ffansio rhan 0 gae

chwarae Frondeg, a gosodwyd y
gwaith i gwrnni 0 Gaernarton.
Penderfynwyd
hefy d gael
cyngor arbenigol
er mwyn

gwarcdu'r

safle

o'r

chwyn

Japanese Knotv v eed.

Ystyriwyd un cais cynllunio
am addasiadau a newidiadau i
Bryn Eithin, Pentre Castell; ac
nid ocdd gwrthwynebiad i'r
datblygiad.
Derbyniwyd
adroddiad
ar
gyflwr y fynweIll~ a gwnelr apel
ar i'r rhai sy'n ei dcfnyddio i
ofalu fod sbwriel yn cael ei osod
yn y bin. Ar amgylchiadau
arbeooig, sylweddolir fod y bin
yn medru bod yn orlawn, ac ar
achosion o'r fath gofynnir yn
garedig am i'r sbwriel gael ei
gario
o'r
fynwent.
Gyda
chydweithrediad
pawb, mae'n
bosibl cadw'r fynwent mewn
cyflwr taclus.
Derbyniwyd tair 0 dendrau
am dorri g\vair yn y fynwent, a
gosodwyd y gontract i gwmni 0
Gaernarfon.
Penderfynwyd
cysylltu
a
Chyngor Gwynedd ynglyn a
chyflwr y llwyhr cyhoeddus

Bentre

Casrell

heibio

0

i gefn

gwcsty'r Fictoria.

D. P.0

ENS

RHIWLAS

Derbyniwyd
gwybodaeth
uniaith
Saesneg
gao
y
Comisiwn Archwilio yn nodi

trefniadaeth
newydd
yr
archwiliad blynyddol, a'r ffaith i
gwmni
0
Gaer
gael
eu
hapwyntio i wneud y gwaith.
Adroddodd y Clerc iddo anfon
i'r Comisiwn
Archwilio
yn
nodi'r angen am ohebiaeth yo
Gymraeg, a'r gallu i archwilio
cyfrifon
yn
y
Gymraeg.
Penderfynwyd
penodi person
Ileol yn archwiliwr mcwnol y
Cyngor,
ac
i hysbysu'r
Cornisiwn Archwilio 0 hynny,
Derbyniwyd gwybodaeth gan
Gyngor Gwynedd ynglyn a'r
[faith
fod newidiadau
i'r
goleuadau
cyhoeddus
yn
Nantpcris
a fyddai'n
atal
11ygredd golau, wedi ei osod ar
eu rhaglen waith.
Derbyni wyd gyda phryder y
newyddion fod y toiledau ger y
lanfa yn Llanberis
wedi eu
fandaleiddio i'r fath raddau nes
gorfodi'r Cyngor i'w cau am
amser amhenodol.
Cytunwyd
fod sefyllfa o'r fath yn gwbl
anfoddhaol, ac y dylid cydweithio gyda'r awdurdod Ileal
a'r heddlu i geisio atal mwy 0
Iandaliacth, tra ar yr un pryd yn
ceisio cael y toiledau ar agor
gynted a phosibl er budd y
cyhoedd.
Penderfynwyd
cysylltu
a
Chyngor Gwynedd i holi ynglyn
a'r broses a ddilynir ynglyn a
chais cynl1unio Glynrhonwy, a'r
trefniadau
ynglyn
ag
ymgynghori'n
llawn
a'r
cyhoedd.
Gwncir apel unwaith
yn
rhagor ar i fusnesau ar y Stryd
Fawr yn Llanberis ofalu nad yw
eu harwyddion hysbysebu yn
creu rhwystrau i gerddwyr ar y
palmant.
Gofynnwyd
i'r
aelodau
bararoi erbyn y cyfarfod nesaf
reSlr 0 faterion i 'w trafod gyda'r
Heddlu gyda'r bwriad 0 wahodd
swyddog o'r Heddlu i gyfarfod
arbennig yo ddiweddarach ym
mis Mai.
Cynhelir y cyfarfod nesaf o'r
Cyngor ar nos Iau, 16eg 0 fis
Mai yn 'Angorfa' am 7.00 o'r
gloch. Bydd hwo yn gyfarfod
blynyddol )1 Cyngor hefyd pryd
y derbynnir y faoto]en arianno!
ac etbol swyddogion
am y
fiwyddyn i ddod.

GORSAF BETROL
Esso

BE

DEINIOL-=N
Ffon: (01286) 871521

arn
LLANBERIS

Ffon: 870277
•

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

Petrol • Disel • Nwy Calor • Glo
Cylchgronau • Papurau Newydd

Cardiau Penblwydd • Wyau
Nwyddau Groser • Melysion
TICEDI LOTER. AR WERTH YMA!

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

-

Chwaraeon -

pencampwyr

yr ail adran, a
dyrchafiad i wynebu a herio y
timau llawr gwlad y tymor
nesaf. Yna tim merched y Bull,
yn ail agos iawn i dim y Goron

iParhad o'r dudalen gefrt)
John Cefn y rheolwr, i Trefor
Foulkes a'i bwyllgor gweithgar,

I'r chwarsewyr. Du iawn yw hi
ar Iii tb in Duon, gyda ail dim
Llanrug ar waelod y gynghrair,
gyda dwy fuddugoliaeth yn unig
drwy'r tymor.
Rhaid diolch er yr adroddiad
'salw' i'r sclogion prin hynny yn
y clybiau ey'n dal i gadw'r
'bJaidd o'r drws' cr mwyn
gwneud yo siwr fod yr 'hogia yn
cael gem'. Ai teg gofyn eto, a oes
digon 0 ch waraewyr yn ein bro i
gynnal eyn gym ain ( 0 dirnau
bwysig.'
mor agos at ci gilydd?
Mor wahanol yw hi yn y l"":---------.--..,
carnpau dan do, dartiau a pwl. I II
Cefnogwch
•
Lanrug aeth y llawryf yn y byd
eln
fWl gyda thim 'A' Penbont yn
ennill peneampwriaclh
prif
adran Cynghrair
Caernarfon.
Tipyn 0 sioe i dim Clwb Pel-

yw Hull,

Deiniolen,

taro

'-------

Hysbysebwyr

y
I
I
I

nom yn Llundain

Sosar y Sais i'r oes hon, - plas gwyn hardd,
plisgyn wy ar bolion.
Pfrwyth awchus, ddawnus, ddynion,
yn 'shabby hut' newydd sbon.

y

TWr sirnsan, crynedig,

HAMDDEN

(Parhad 0 dudalen 19)
OIOLCH. Oymuna Alwena a
theulu'r ddiweddar Jane Jones, 24
Rhydfadog ddiolch i bawb a fu'n
ymweld a mam yn ystod ei
gwaeledd,
neu a anfonodd
gyfarchiad, cafodd bleser mawr
o'ch gweld i gyd. Oiolch yn
arbennig
i'r
gweinyddesau
Cymorth Cartret; TIm Ymateb
Brys Arlon, a'r cymdogion a fu
mor garedig tuag ati; l'r staff a'r
meddygon ym mhob un o'r
wardiau y bu ynddynt yn Ysbyty
Gwynedd; i feddygfa Oeiniolen ac
i staff Uned Macmillan, Ysbyty
Bryn Selent am au gofal tyner yn
ystod yr wythnos olaf.
Hoffem ddiolch i'r Parch John
Pritchard air Parch John Gwilym
Jones am eu f~ddlondeb;
i
swyddogion a merched Capel
Ebenezer am au cymorth parod i'r
teulu; i John Jones am gyfeilio yn
y gwasanaeth ac i E. W. Pr'itchard,
Llanberis am eu trefniadau taclU5.
Diolch i chwi i gyd hetyd am eich
caradigrwydd a'ch cydymdeimlad
tuag atom pan fu farw ar 19 Ebrill.

ANNI6YNWYR
CYLCH GWM- Y·GLO.
CYMANFA'A

y Gymanfa

bnawn

ADAIN DIWYLLIANT
Mae angen Staffwrth Gefn i
weithio yn LlyfrgelJoedd:

a'i orielau cythreulig
i wYr mawr gael chwarae mig.

Newyddion Deiniolen

BANGOR. BETHESDA.

DEINIOLEN A LLANBERIS
yn ystod gwyliau neu salwch

Am gwlin mewn prifddinas, - hwn ydyw
gofadail anaddas.
Ei hercyd wnaed fel syrcas,
a'i wneud 0 yn ddiawch 0 das.

I
I
I
I

I

staff parbaol

Tal: £5.13 yr awr
Os oes geDDyeh ddlddordeb
eysyUtweh a:

Shan Wyn Jones
Llyfrgellydd Bro Arfon
Ffordd Gwynedd
Bangor

Miliynau i'r mileniwm - yn awchus
luchiwyd am do cefugrwm.
A chwt diraen sy'n faich trwm
o warthrudd, all droi 'n orthrwm.
R. J. P'ENi\O\ORFA
(Bydd englyn arall gan R.

J. yn

LL571DT
RhifFf6n: 01248353479
olo..

0 8L4,

fV~?
~ • pa~"""

y rhifyn nesaf.)

I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
L_
Sui, 21 Ebrill yng Nghapel
Ebenezer, Oelniolen. Oiolchir i'r
Arwainydd, Annette Bryn Parri am
ai dull cartrefol brat hefo'r plant ac
i John Jonas am 9yfeilio. Braf
oedd gweld cynifer wedl dod i
wrando ar aelodau'r Vsgolion Sui
yn cymryd rhan. Diolchir i bawb a
gyfrannodd ac a gefnogodd y
Gymanfa eto eleni.

G. EVANS
ARBENIGWYR. TRWSIO
CYRFPCEIR

22

ADRAN ADDYSG,
DIWYU,IANT A

Adeiladwaith diawledig - ein hamser.

dartiau
yn amI

tarw
iawn.Thn dynion y Bull yw

Cynhaliwyd

Ll.un 0 aelodau Cluib Ieuenaid Llanrug a fu'n llwyddiannus meum
cystadlaethau badminton ardal Arfon - yn y llun mae Emlyn. Eifion,
Sarah a Kylr.e - lLonIDiarc},iadtlu iddytu.
Mae', club uiedi cau dros yr hal a byddum yn ail agar ym mis Medi.

Yn amlwz,

mac cu cnwarsewvr
wedi

~==~~~~--~~~

Fach yn y brif adran. Gyda Ilaw,
pencampwyr
ail
sdrnn
cynghrair y merched oedd
Wellington, Deiniolen. Bydd
cryn edrych ymlaen i'r gemau
darbi rhwng y timau merched
tymor nesaf Y Tarw yn erbyn
Wellington.
Pwy fydd yn
gwynebu ei Waterloo tybed?
'Iymor arall drosodd. Ennill,
colli, llwyddo, siom - dim ots,
mi fydda nhw i gyd yn 61 y
ryrnor nesaf. Fel y dywedodd
rhywun, 'y cymeryd rhan sy'n

i'r noddwyr parod ac wrth gwrs

droed y Cofis! Yn adran 3, bu'n
a805 iawn rhwng y Snowdon,
Waunfawr a'r Halfway, Talsarn.
Ail fu'r Beganifs!
Ym myd y daruau
bu
Rhyddallt yn fodlon ar orffen
yo drydydd yn y prif aciran.
Ond y dafarn Leol sy'n
bencarnpwyr y gemau dan do

Clwb leuenctid Llanrug

GARETH GRIFFITH

NIGWMNI
I Cyjreilhwyr

6 Pepper Lane, Caernarfon, LL55 lRG

Tel: 67 68 69 Ffacs: 67 77 05
E-bost:

sgriffith,ggco@virgin.nel

• Prynu a Gwerthu Ty • Ewyllysiau a PhrofUlnt
• Hawliadau Damweiniau
• Prydles ac EUlda
• Cyfreithiad Troseddol a Sifil • Deddf Drwyddedu

• Ysganad a Gwarchodaeth Plentyn

Uned 4, Stad Ddiwydiannol Bryn~fon7 Llanrvs

• P~fchennog a Thenant

(01286) 678030

• Fob Gwaith Cyfreithiol Cyffredinal

RHODDION

CROESAIR MAl

•

Ell. Di-enw.
1:10. Oddi wrth deulu y diweddar
Mrs Jeni M. Williams. Pennant,
Nant Peris.
Mari Owen, Llanfairpwll.
Er cot am Mrs Jane Jones, 24
Rhydfadog. Deiniolen.
Mrs Annie Jones.
Eilionwy,
tranruc.
Mrs Mona Griffith. Orwig House,
Llanrug;
Teulu Dwyros, Waunfawr.
£7. Mr a Mrs O. Jones, Llangefni.
£5. Eleanor Williams, Gracie Tate
a Percy Price. Deiniolen.
Mrs Sally Thomas, Min y Rhos,

Llanrug;
Dilys Williams, 7 Llys y Gwynt,
Penisarwaun;
Teulu'r ddiweddar Mrs Price, Porth
y Gogledd, Delruolsn.
E1.
Elizabeth
Williams,
Llwyndyrus;
E.C. Rowlands, Childer Thornton.
50c. Gwilym Ellis. Llandrindod.
•

Cefnogwch
•
eln
Hysbysebwyr
I drin a thrwsio
pob math 0
beiriannau gwn'io

MENAI SEWING
MACHINE CENTRE
Gweithiau
iddynt.

gall

12 i lawr (4, 7) ydi'r tri ateb sydd heb gliwiau

Ar draws:
I

21 Trawiad llygad mewn ciliad!
(9)

(5, 4-,6)

2J Offer i fesur y gwahaniseth

? Dyw yn groes 1 natur (4-)
10 Crib ,~fn Elllli? (6)

mewn

11 Tyfiant al1anol ar y corff(4)

14 Dyma oedd 27 ar draws i
Esyllt (9)
15 (1, 3, 3)

2S
26

fol tiau
mewn
cylchedd trydan (8)
Chi, Carys sy'n berwi! (7)
Offer i rannu'r mawr oddi
wrth y baeh (6)
49 a 10 yn amgylcbynu 500 i
roi'r gorau iddi (5)
Y wlad fwya'n y byd (5)

16 Chwipio (7)
18 Tynerwcb (9)
20 Diodydd brag yn cynnwys
cwrw a mel (8)

28

22 Eryrod

Daeth saith ar hugain 0 atebion
i groesair Ebril1 i law, ac yn eu
plith
Ceridwen
Williams,
Llanrug a Margaret W. Roberts,
Caernarfon. Diolch 0 galon i'r
ddwy ohonoch am gynnwys
cyfraniad i gronfa Tenovus drwy
ym drech
Eurgain
yn
y
Marathon.

yn hedfan

0

fewn

pegynau Prydain yn creu
gofidiau (8)
24 Dal pysgod hefo gwialen (9)
25 Aderyn sy'n gwybod 0 ble
mae'r gwynt yn dod! (7)

27 Stan a Stan a Stan, ond yn y
diwedd, dim ond un person!

(7)
29 (2, 2, 1,4)
31 Gwisg y meirw (4)

32 Y n ymwneud a brodor
wlad Canaan (6)

30

0

a Dilys Griffith, Awstralia; lean
Hughes-jones a Catherine A.
Jones,
Rhiw;
N. P. Jones,
Clynnog; N. Hughes, Cwrn-yglo; Pat Owen, Caerfyrddin;
Rosemary

I...landegai;

Williams,

Alvona

Ffon:

£5 yn dy boced. Gobeithio y
bydd iti ffendio crocsair Mai yr
un mor 'isi pisi',
Ar 01 cwblhau'r
croesair,

neu Caernarfon
Ffon; (01286) 674520

Evans, Sycharth,
erbyn Mai 20.

3 Meirhrinfaoedd (7)
4 Argaen
yn
rhan
gwrthwynebiad (8)
5 Un sy'n cyffroi (9)

o'r

ITa Io'r bardd yn

Bwffe blasus 0 safon
at bob achlysur
CINIO BUSNES
BEDYDD

PEN-BLWYDD
TE ANGLADDAU

CERID MACKINNON
(01286) 673190

Mynydd

Jones,

dychwelyd (5)

7 Yr hyn sy'n weddill ar 61
torri'r goeden (6)
8 Enw sy'n awgrymu fod eira
ar y tir uehel? (8)

(Radio Cymrul I), Abererch;
Jenny
Wililiams,
Clynnog;
Rhiannon
Pritchard-Jones,
Clynnog;
Tegid
Roberts,
Llanrug;
Moreen
Lennon,

Llanberis;

Nan

Llanberis;
G. Gill,
Megan Wyn Jones,

Penisarwaun

PRYDI BAWB

GWASANAETH

Eluned
Jones,
Trefor; Dilys A. Pritchard-Jones

2 Erfyn eilllo (5)

Edau, Nodwyddau
ac ati mewn stoc

gyrrwch cich atebion at Dafydd

Prestatyn;

I Lawr:

(01248) 714043

Llongyfarchiadau i ti Dafydd, a

Mair Evans~ Caernarfon; Hywel

33 Y cyfandir mwyaf (4)
34 Cynghreiriau (IS)

6 Eirla\v

21 Stryd Fawr
PORTHAETHWY

Owen,
Bangor;
Bangor;

Olwen Owen, Llanberis; E. E.

LLEOL AR GYFER

PARTION • PRIODASAU· rEN~BLWYDD
BEDYDD • DAWNS • GWYLIAU ...

RHOSTIO
OCHYN

AR GYFER POB ACHLYSUR

* Cig 0 ffermydd

*

lleol * Partlon rhwng 40 a 400!
Gyda saws afal a stwffin mewn rholiau
* Efo salad hefyd os dymunwch

17 Asgell a naid rhyfedd (5)

Jones,
Rhoshirwaun;
Ellen
Pritchard,
Garndolbenmaen;
Olwen Jones, Bethel; Eirian
Roberts, Llanrug; un di-enw, ac

20 Mae'n cynnwys rhywbeth yn

emuvuc y mrs, ser Dafyllll
Owen, 11 Bryn Moelwyn,

JOHN BRYNAFON, LLANRUG

Llanrug
oedd
wnaeth ymateb.

Y OYN

13 Teithiwr (11)
1s Aruran SY'llnorro lJysgO(1 (5)
ei big i ti, Ann. Na, dim ond
profocio I (8)

y

gweddill

DEWCS, MAE O'N FLASUS!
Cysyl1lwch

a

ere ar 675190 I 673188

Rygbi

Tlws yr Eco
Fe ddaeth yr adcg yma o'r
flwyddyn i chwi reolwyr timau
pel-droed, pel-rwyd a pheldroed oed cynradd yr ardal i
ddechrau paratol. Fe fydd y
drefn fcl y llyncdd, gyda
chystadlaethau pel-rwvd a pheldroed i oedrannau BI. 3/4 a BI.
5/6. Yr un fydd y Ileoliad, sef cae
pel-droed
Ysgol
Gynradd
Llanrug, a'r noson bwysig fydd
Nos Iau, Mehefin 20. Unwaith
eto, pris y tim fydd £10, i'w
galluogi
i brynu
tlysau i
enillwyr a'r sawl sy'n gorffen yn
ail. Unwaith eto, rwyn siwr y
cawn noson lwyddianus iawn.
Fe fydd
y
DAFLEN
COFRESTRU
yn ymddangos
yn rhifyn MEHEFIN o'r Eco.
Fel
arfer,
huaswn
yn
zwcrmrawrozl cael y ffurflen a'r
mID uddi wnh y ttrnau cyn y
zystadlcuacrn.
Pel y cyfeiriwyd eisiocs mae

hon
yn
noson
hynod
0
lwyddiannus,
sy'n denu torf
dda i wylio. Yn enw'r Eco y
cynhelir y gystadleuaeth, ond
yn anffodus nid yw'r Eco mewn arnser anodd - yo elwa
dim yo ariannol. Y mse'r holJ
arian a dderbynir o'r timau yn
mynd at brynu tlysau i'r plant.
Gellir israddoli'r tlysau, er
mwyn gwneud elw, ond teimlaf
y buasai bynny yn cosbi'r plant
sy'n rhoddi cyn gymaint 0
adloniant i ni 0 flwyddyn i
flwyddyn.
Ar awgrym rhai, bwriadaf
basio 'pwced' 0 gwmpas ar y
noson, ac os yw'r 'dorf" yn
fodlon cyfrannu fel rhyw 'bris
mynediad' answyddogol, yna fe
gyfrannir
unrhyw
arran at
gotfrsu yr Rco. Gobeithio y
ggllwn 'alwa' sr sswl iefei 0
noson Iwyddtannus unwarth
eto.

Mewn gem gyffrous yn rownd
gyntaf
cwpan
Gwynedd,
enilliodd
tim dan 13 Ysgol
Brynrefail yo Y sgol Dyffryn
Nantlle 0 24-5. Cafwyd dechrau
cia wrth i Dion Roberts redeg yn
gryf ::I sgorio dau gais. Roedd
Gethin
Wakeham
yn
llwvddiannus tra'n trosi. Roedd
dull agored ~r rim i'w ganmol,

Adroddiad Diwedd Tymor

Disc - A Dawn!
Y dy, mae Marc Lloyd Williams
wedi torri record. Cyrhaeddodd

47 0 goli!lU, pan sgoriodd chwa
gol yn gem cynghrair Cymru yn
erbyn Rhaeadr. (Efallai ei fod
wedi yrnestyn y record, gan fy
mod yn ysgrifennu'r llith yma
cyn gem gynghrair olaf Bangor
yng Nghaerfyrddin).
Yn ddios
ef yw 'arwr' ffyddloniaid Ffordd
Farrar, ac mae nifer ohonynt yn
cnoi eu gwinedd, gan fod ei
gytundeb gyda'r gleision yn dod
i ben y tymor yma. Mae
clybiau'r Barri a TNS yn
glybiau amser llawn. A ddenir
Marc yno? (Cofier i'r Barri
ddenu Eifion Williams, erbyn
hyn yn y gemau ail gyfle yn
Hartlepool,
0 Gaernarfon).
Ynteu, a fydd Marc yo denu
sylw un 0 glybiau Cynghrair y
Nationwide? Mae wedi cyhoeddi
y buasaitn hoffi ail gyfle yn y
gem 'hroffesiynol', ond un a
gwell 'awyrgylch' o'i chwmpas.
Yo anffodus, bydd arian yn brin
iawn yn Adranau 2 a 3 o'r
Nationwide, yn dilyn cwymp
lTV Digidol. Os yw Marc am
adgel ffordd Farrar, caiff gyfle i
roi 'ffarwel'
ardderchog
i'r
dilynwyr. Bu ei goliau yn
allweddol i alluogi Bangor i
orffen yn ail yn y gynghrair a lIe
yn Ewrop - sy)n denu arian
hollol anghenrheidiol i'r clwb.
Ood rlysau mae'r cefnogwyr yn
gofio. LIe gwell i Marc serennu
nag yn rownd derfynol cwpan
Cymru yo erbyn y Bani yn
Aberystwyth.
Gyda llaw, cyn
ddeiliad y record oedd Dave
T!lylof, rr!l'n chwarae i glwb

fo[[hmadog,

un 0 gyn glybiau

Marc. Tybed os yw cyflwr gwych

y Traeth,

a'r gwellhad rhyfeddol
ym maes Ffordd Farrar yn elfen
yn y ddawn i sgorio goliau. Yn

sicr mae cryfder 'treed chwith'
Marc yn elfen. Bu rhai c'i goliau
cofiadwy wedi eu crymanu 0
onglau cyfyng iawn, mantais y
chwaraewr droed chwith.
Y mae rhai yo siwr 0 ddweud
fod y goliau yn deillio am fod
safon y gyngbrair
yn wan.
Anghytunaf a hyn. Rwyf wedi
mynychu Ffordd Farrar a'r Oval
yn gyson y tymor hwn. 0
wrando ar y selogion - er fod y
canlyniadau
weithiau'n
siomedig - anaml y cant eu
siomi a safon y gemau. Y n wir,

roedd y ddwy gem gynghrair

rhwng Bangor a Caernarfon yn
ddwy gem gofiadwy iawn. Mae
safon y gynghrair yn gwella pob
tymor.
Un elfen fydd 0 blaid ymateb
iddi rwy'n siwr yw maint y
gynghrair.
Mae'n heryg i'n
cyngbrair
genedlaetbol
ymdebyou
i'r
Cynshrair
Premier yn Lloegr, ble mae
rbyw bl]m clwb yn mynd i reoli
oherwydd eu cefndir arianol.
Anodd gweld unrhyw glwb yn y
system bresennol yn bygwth
rheolaeth Y Barri, Bangor a
TNS o'r gynghrair. Arian mewn
dau glwb amser llawn, a Bangor
yn den u degau 0 gefnogwyr i
gadw
eu
trwyn
fodfeddi
uwchben y dwr. Er y rhamant 0
dimau gwledig, ni allant yn

realisrig

gyfrgnnu

at

ddatblygiad y gynghrair. Mae
gormod 0 glybiau to fewn i'r un

ardal, a'r gefnogaerh rgnedig yn
dwyn elw i neb. Y mae Ynys
Mon yn enghraifft wych. Mae
Llangefni,
Glantraeth,
Bae

Cemaes,

gyda'r pwyslais ar redeg y bel.
Daeth ceisiau i Ifan Thomas a
Daniel Thomas.
Dyfarnwyd
Jaco Mullane yn chwaraewr y
gem, am ei daclo grymus, a
alluogodd ei dim i gynnal y dull
agored llwyddiannus.
Truth i
Fotwnog
sy'n
wynebu'r
bechgyn nesaf.

I_.lanfairpwll

a

Chaergybi yn yr un gynghrair y
nesaf
i1r
gynghrair
genedlaethol. Mae hyn dipyn 0
gamp, ond eto bydd pob un yn

Digalon mae'n SI\\'r fuasai'r
ffordd
orau
0
ddisgrifio
scfyllfa'r bcl-droed )-0 y fro, os
yw'r cynghrciriau yn dweud y
gwir. Llanberis, 0 ran statws
yw'r ceffylau blaen 0 hyd, ond
rhaid fydd bodloni ar safle
cyfforddus
yng nghanol
y
cynghrair.
Cafwyd ambell i
berfforrniad disglair, ond anodd
fu cadw carfan sefydlog. Dros )'
tymhorau
diweddaf
collodd
Llanberis nifer 0 chwaraewyr i
glybiau eraill, mwy arianog
efallai, ac nid yw'r system ail
ffurflen wedi helpu. Reb ail dim
bellach, anodd meddwl 0 ble
fydd y chwaraewyr yn dod.
Mae'n beryg i ni ddychwelyd i
gyfnod y 60au a'r 70au, ble'r
oedd chwaraewyr yn crwydro 0
glwb i glwb. Cryfder y Darans
yn y dyddiau
da
oedd
ffyddlondeb y chwaraewyr i'r
clwb, a'r lrcfniadacth
dda a
ddeuai 0 bwyllgor medrus a
gweithgar. Yng nghynghrair
Gwynedd, 'cawr' sy'n cysgu yw
Llanrug. 0 ran cyfleusterau
dyma'r
clwb
mwyaf
boddi yn ym yl y lao wnh geisio
cyrraedd
y
gynghrair
genedlaethol. Meddyliwch am
un t1m da fuasai'n llythrennol
yn 'dim yr ynys', yn y gynghrair.
O'i leoli'n
ganolog,
buasai
cefnogaeth bendan t, ac ide'llity
penodol i'r tim. Cyfle hefyd i'r
awdurdodau a busnesau Ileal
noddi rim a chysylltigd pendant
a'r bobl.
Amser a ddengys os daw y
newidiadau, ond ar hyn 0 bryd

uchelgeisiol, a rhaid canmol eu
datblygiad. Eto, yrnysg trigolion
csrnwyth y canol mae'r tim
cyntaf Yr hyn sy'n ddiddorol
yng nghynghrair Gwynedd yw
fod ail dimau HOtSPUTCaergybi,
Bae
Cemaes
a
Llangefni/Glantraeth
yn y
gwaelodion, tra mae eu timau
cyntaf yn uehel yng nghyngrair
Fitlock y cam nesaf i'r
gynghrair Genedlaethol. Tipyn
o gagendor. Yr hen gwyn yn
amlwg nad oes fawr 0 gysylltiad
rhwng y ddau dim tu fewn i'r un
clwb.
AI waelod y gynghrair mae
Deiniolen, gyda disgyn efallai i
gynghrair
Arfon
yn
eu
gwynebu.
Sut
mae
denu
chwaraewyr i glwb sy'n disgyn
cynghrair? Stori drist yn wir yw
sefyllfa tim Deiniolen.
Un tIm sydd wedi elwa 0 gyn
cbwaraewyr
Dciniolcn
yw
Bethel,
ble mae nifer
0
chwarewyr wedi 'dod adref'.
Mae hon yn llwyddyo gynlaf
Iwyddiaonus
iawn i Pethel,
wedi'r ail ffurfio. Trydydd yn y
gynghrair, cyfle am un 0 eUysau
y gynghrair, a rownd derfynol y
Cwpao Iau. Marciau llawn i

(Par/lad ar dudalen 22)

Y Cwpan Iau
Y b\.vriad y mis hwn oedd rhoi
sylw teilwng i rownd derfynol
Cwpan Iau yr Arfordir rhwng
Bethel
a
Phorrhmadog.
Oherwydd
ail drefnu,
fe
chwaraeir y gem ar y noson cyn

y

ilr rhifyn gyfredol o'r Eco ddod
allan. Gdn y bydd y gem - a'r

'cochyn' 0 Lanber. Fel y canodd
rhyw griw arall 0 Lanber rhyw
dro - 'Mae hwn yo well na'r
lleill i gyd.'

canlyniad gobeithio - yn gofnod
pwysig, fe roddir sylw cyflawn
i'r gem ar yr Oval yn y rhifyn
nesaf.

ymfalchiwn

yog ngorchest

