
Baner Undeb y Chuxuelurvr svdd yn dangos golygfeydd nodweddiadol 0
ddiwmod gwailh y cltwarelwyr.

sylwcddol, wedi diflannu. Mae 'Rwyf wedi fy hudo gan mae Nerys yn canolbwyntio ei
gen i deimlad ei bod mewn lenyddiaeth, diwydianr gwaith ymchwil, mae hi'n ymbil
bodolaeth 0 hyd yo rhywle a gweledol a hancs cymunedau ar holl bobl ardal y llechcn am
bvddwn wrth fv modd vn ardal y chwareli ac wedi bod yn unrhyw wybodaeth.- --darganfod rhagor am ei hanes siarad gyda sawl hanesydd llcol, Gall unrhyw un sydd ag
neu am hanes y sawl a'i creodd.' yn cnwedig am gyfnod ). streic awgrymiadau am hanes neu

Fel rhan o'i chwrs, mae fawr 1900-03,' meddai Nerys. ffawd y faner gysylltu a Nerys
Nerys wedi bod yn datblygu 'Teimlaf y byddai'n braf trefnu trwy adael rhif cyswllt gydag
syniadau ar gyfer atyniadau dathliad cymuncdol i nodi Ysgrifenyddes yr Ysgol, Nerys
ymwelwyr wedi eu seilio ar diwedd y streic a rhoi esgus i Williams ar (01248) 382194, neu
dreftadaeth chwareli'r ardal, bobl ddathlu eu treftadaeth.' drwy e-bostio Nerys Wynne
gan edrych yn en wedig ar Er rnai yo ardal Bethesda Jones ar tcu8a6@bangor.ac.uk.
Fethesda a Porth Penrhyn ~~:--"""'--:-- ..,..._..,
ym Mangor. Fel rhan o'l
modiwl eruerpreneriaeth, .
mae Nerys wed! datblygu ~~
syniadau ar gyfer
datblygiad arfaethedig yn
Llys Dafydd, ar Stryd Fawr
Rcthcsda~ ac mae wedi
derbyn gwahoddiad i
gyflwyno ei hsstudiaeth
dichonolrwydd i gyfarfod
nesaf Is-bwyllgor Llys
Dafydd.

Mae N erys hefyd yn
di1rn cwrs ysgrifennu
creadigol yn y Brifysgol ac
mA~~ihyrnchw~l ~ ardal
niwydiaru y Itcchl wcdt ci
hysbrydoli i ysgrifcnnu
nofel fcr wedi ei seilio ar
hG-oesy gymuned. ar dread
yr ugeinfed ganrif

'Gofynnais a oedd y faner i'w
B'Iv-cld yo unrhyw arehif neu

amzuendra ond darganf)rddais
bod y faner, sydd yn dangos
golygfeydd nodweddiadol 0
ddiwrnod swcith y chwnrelwvr,
ac sydd mae'n debyg 0 faint

Mae'r Eco yn ceisio dod 0
hyd i hen faner hanesyddol
Undeb Chwarelwyr
GogJedd Cymru - mae'n
bosib ei bod yn hel l1wch
mewn hen foes yn atig un
o'n darllenwyr. Mae
myfyrwraig ym Mhrifysgol
Cymru, Bangor yn ceisio
darganfod lle mae'r faner -
yn ogystal a gwobodaeth am
yr Undeb.

Mae Nerys Wynne Jones,
myfyrwraig sy'n astudio gradd
mewn Rheolaeth Treftadaeth yn
Ysgol Astudiaeth Busncs a
Datblygu Rhanbarthol, ar dan
gyda brwdfrydedd am y pwnc,
wedi iddi rod yn asiudio hanes
diwydiant y chwareli.

EI chwest rwan yw canfod
beth ddigwyddodd i faner
Undeb y Chwarelwyr.

'Wrth ymchwilio i hanes
cymunedau'r diwydiant llechi,
mi ddois ar draws un llun 0
faner Undeb y Chwarelwyr, a
unodd wedyn gydag undeb y
T&G: meddai Nerys.

Ydi Hen Faner Undeb y Chwarelwyr yn Eich Atig Chi?

Yn y rhifyn yma ...
• Atgofion am 'Llanrug Central
School' - tud. 3

• Lluniau drama Nadolig
Nant Peris - tude 16

• Bryn Fon a Dewi Pws yn
Ysgol Brynrefail - tude ganol
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JOHN PRITCHARD

Un funud fach

WYTHNOS
YN AMSERHIR

Mae bod yn olygydd unrhyw
bapur newydd yn waith caled.
Gallaf dystio fod hynny'n wir
wedi i mi dreulio bron i
ddegawd yn gyd-olygydd yr Eco.
Golygai weithio hyd oriau man
y bore yn aml er mwyn gosod y
papur. Ond roedd unfantais imi
o fod yn olygydd - galIwn adael
yr 'Un funud fach' tan y funud
olaf. .

Roedd hynny'n fy siwtio i'r
dim gan mai creadur munud ola
ydw i wrth reddf. Yn amlach na
heb y golofn hon oedd y peth
olaf i'w sgwennu cyn argraffu'r
papur. A mantais fawr hynny
oedd y gallwn weithiau drafod
rhywbeth oedd wedi digwydd y
noson cyn cyhoeddi'tr papur.

Ond wedi rhoi heibio'r
olygyddiaeth mae'n rhaid i
minnau bellach ofalu fod y
golofn yn barod wythnos cyn y
bydd neb yn ei gweld. Nid yw
hynny'n ddrwg 0 beth fel arfer,
Ond mae'n gwneud pethau'n
anodd ar noson fel heno tra bo
rhai'n paratoi at ryfel, a phan
fo'r milwyr ar eu ffordd i'r
Gwlff .•Mae'r bomiau a'r tanciau
'ill eu lIe, a phwy Wyr beth fydd
~vecli digwydd erbyn y gwel yr
Eco olau dydd ymhen yr
wythnos? Mae diwedd mis
Ionawr yn dod, ac mae digon 0
Ie i ofni fod yr Arlywydd Bush
wedi hen benderfynu y bydd y
rhyfel yn cychwyn bryd hynny.
Ac mae'n beryg fod Tony Blair a
llywodraeth Prydain yn dilyn yn
sIafaidd bolisi ynfyd Bush, er
gwaetha pob gwrthwynebiad a
fynegir rrwy'r gwledydd hyn ae
er gwaetha cyndynrwydd
llywodraethau gwledydd fel
Ffrainc a'r A]maen i gefnogi'r
rhyfel hwn.

Codwch eich llais yn erbyn y
rhyfel a fydd yn peri dioddefaint
pellach i bobl Irac ac yn
cynyddu'r perygl 0 ymosodiadau
terfysgol ar Brydain ac America.
Protestiwch. Sgv.rennwch at Mr
Blair. Dywedwch wrtho nad
ydych am weld rhyfel.
Mynnwch heddwch. A
gweddiwcb am ddoetbineb i
arweinwyr y byd fel y daw
cyfiawnder a threfn i Irac trwy
ddulliau heddychlon,

Peth hurt yw rhyfel) ac un
enghraifft 0 hynny yw'r ffaith
fod miloedd 0 filwyr ar eu fordd
i'r Gwlff eio taflegrau a thanciau
ond heb drowsus na sgidiau
addas. Ac mae'o fwy hurt pan
fo'r rhyfel er sierhau olew ac er
mwyn i Mr Bush gael dweud
iddo orffen tasg a ddecm'euodd
ei dad.

ENERGY CYCLES
60 Stryd Fawr

Llanberis
Beics a Barcudau

Partiau a Thrwsio Beics
Beics Ffordd a Mynydd,
BMX, Triathlon Oriau Agor
8arcudau Hwyl. Chwaraeon Gaeaf: 5 diwrnod yr wythnos:

lau, Gwener, Sadwrn, Sui, llun
a Delta Powerkites. Haf: 7 diwrnod yr wythnos ar
Dewis Da agar tan S pm

07980742584· 01286 871892 $ale$@energycycle$.com

•eln
Hysbysebwyr

Cefnogwch

unrhyw un ifanc oedd yn dod
yn ddigon agos, jyst rhag ofn
iddo gael y bel 0 fewn y deng
munud nesa'.

Rhedeg ar 61 eu hieuenctid yr
oedd y rhan fwya' ohonyn nhw,
yn fwy na rhedeg ar 01 y bel -
roedden nhw'n gwybod lle'r
oedden nhw i fod, ond roedd
hynny wastad rhyw bum llath
o'u blaenau. Bon y clawdd oedd
y stafelloedd newid a phawb yn
gadael eu dill ad yn bentwr ar
oehr y cae. Dim byd o'i le ar
hynny, os nad oedd ci yn
digwydd pasio. Doedd yna
ddim stand) chwaith - os nad
oedd hen ddyn yn digwydd
stopio gyda'i zimmer - ae roedd
y tyrfaoedd dipyn yn brin.
Doedd yna neb yn dod i weld,
jyst rhag ofn y bydden nhw'n
gorfod chwarae. Ar 01 y gem yr
oedd y digwyddiad mwya'
cyffrous - ym mar tafarn
Caeathro. Roedd y tensiwn a'r
cynnwrf yn anhygoel wrt~ in~i i
gyd aros i weld a fyddai Keith
Bach yn mynd i'w boced i brynu
rownd.

Byddwn i wrth fy modd )'n

cael mynd yn 61 a chwarae un
gem fach arall... a chael bod yn
fachgen deunaw oed gyda lot 0
wallt. Byddwn i'n gwneud rings
rown d Aled Lodge y tro nesa',
wedi'r cyfan, mae 0 siwr 0 fod ar
ei bensiwn erbyn hyn. Ond, i fi,
dyna ydy pel-droed. Nid gwylio
chwaraewyr sy'n cael eu talu
fwy urn un gem nug y mac'r rhan
fwya' ohonon ni'n ei gael mewn,
blwyddyn. A<; ex- y bydd y safon
yn well, gobeithio y bydd
rhywfaint o'r ysbryd yna ar y
Waunde\v heddiw.

Dylan Iorwerth 21.06.02

Dydw i ddim yn deall beth
ydy'r holl ffwdan. Caerfyrdclin v
Llanelli? Gem fach. Pan
oeddwn i'n ifanc yn y Gogledd,
roedd yna gems go iawn yn
digwydd ar ddydd San Steffan.
Weithiau, mi fyddech chi'n cael
Lerpwl yn erbyn Everton neu,
yn y dyddiau pell yn 01 hynny,
Man U yn erbyn Man City.
Am bell dro, roedd Caernarfon
yn erbyn Bangor hyd yn oed.
Ond bob Rhagfyr 26 heb fethu,
roeddem yn cael Caeathro v
Waunfawr.

Os nad ydych chi erioed wedi
clywed am y ddau bentre', eich
coIled chi ydy hynny. Dyma'r
pentrefi a fagodd bel-droedwyr
enwog fel Aled Lodge, Shacyn,
Mois Bach a Woody. Roedd
gemau dydd San Steffan yn
arbennig 0 gofiadwy, yn
enwedig gan nad oedd y rhan
fwya' o'r chwaraewyr yn. cofio
dim am na noswyl Nadolig na'r
diwrnod mawr ei hun.

Doedd neb yn penio'r bel
rhag ofn iddyn nhw wneud eu
hangofyrs yn waeth. Ac os oedd
rhywun yn 11'\-...yddo i redeg fel
Ryan Giggs i lawr yr asgell ...
heb sobri digon i redeg yn syth
yr oedd o. A dweud y gwir,
roedd arnbell un yn gorfod
stopio bob hyn a byn er mwyn
tiecio beth oedd 0 wedi'i gael i'w
fwyta yn ginio Nadolig. Roedd y
cyfan yn gwneud i'r cae edrych
fel petai'n diodde' o'r frech
eu\;h. hl~uLodge ocdd yn
gosod y Iefel 0 ran ffasiwn.
Rocdd 15anddo drowsus ba<;h)
mawr, fel perai, }'Il cyrraedd i
lawr at ei bengliniau, yn debyg i
flwmer ei fam-gu. Ac roedd
rhai'n amau mai ei fam-gu oedd
ynddyn nh w llefyd. Bachgen
Y5go1ocddwn i ar y pryd and
roedd Qrnbell un o'r chwaraewyr
yn ddigon hen i fod yn dad irni.
Eu tactic arfero1 oedd taclo

Y Derby Fawr
lola Llywelyn

Cysylltu a

IChwefror 17 Chwefror 27 UanrugMawrtt)

Rhifyn Dyddiad Copi Dyddiad Plygu Ble

DYDDIAD A LLEOLIAD PLYGU'R ECO
Trefnydd Plygu: Mrs 3hioned Grifflth, Pantafon. Waunfawr. (01266) 650570

•I

Y RHIFYN NESAF
OGunydd i law'r

golygyddion perthnasol
NO~ LUN, CHWEFftOfl 17

o~gwelwch yn dda
Daw'r rhlfyn nesaf o'r wasg
NOS IAU, CHWEFROR 27

CADEIRYDO Y PWYLLGOR GWAITH
Arwel Jones
GOLYGYDD CHWARAEON
Richard LI. Jones, 5 Y Ddol, Bethel.
(01248) 670115

FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
Llanrug (677263)

TREfNYOO HYSBYSEBION
John Roberts, Bedw Gwynion, Ffordd
Glanffynnon, Llanrug (67S605)

TREFNYDD BWNDELU
Jean Jones, Cesail y Mynydd,
Deiniolen (871550)

TRERFNYDD ARIANNOl
Goronwy Hughes, Eithinog. 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)

TR~1=NVDOGW£RTI-IIANT POST
Mrs Olwen Llywelyn. Pant Afon aacn
Llanrug (650200)

TREFNYDD PLYGU
$hiQn~d Griffith (6S0S70)

GOHEBWYR PENT~EFI
gg~la:GAraint !;II~. Cilgp.rAn
(01248) 670726
BRVNREFA,IL: Mrs lowri Prys Roberts
Williams, Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO: Clive James, Hafan, Bryn
Gwna (677438)
CEUNANT, Trystan a Sioned Larsen,

Bodafon, Geunanl (050766)
CWM-V-OLO: Mrs Irl~RowlAnds.
Glanrafon (a72275)
DINORWIG: Marian Jones. Mfnallt,
7 Bro Eliclir, Dinorwig (6702S2)
DE.NIOlEI'j: Mrs-Mal'garot Cynfl Griffiths,
(870394)
LLANBERIS: Gwyneth ac Eifion Roberts,
Becws Eryri (870491)
L.L.ANAUG: Eryl Roberts, ;3 Bryn Moelyn
(675384)
NANT PER.S: Ulnos Jones, 6 Nant
Ffynnon (871820)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans, Sycharih
(572407)
TAN-v-eo~o: Miss Anwen Parry,
A91-y-Bryn (872276)
WAUNI=AWR: Mrs Nan Roberls, Panlafon,
YVQunre:t(rIO~QiffV)

Tim Golygyddol
olo PALAS PRINT
78 STRYD PLAS
CAERNARFON

Ffon/Ffacs (01286) 674631
eca@palasprint.com

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

SWYDDOGION A GOHEBWYR

RHIF lS7
CHWEFROR 2003

Argraffwyd gan Wasg Gwynedd
Gibyn, CaBmBrfon

Cydnabyddir cefnogaeth
Bwrdd yr faith Gymraeg
i'r cyhoeddiad nwn.
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Cefnogwch
@in

Hysbysebwyr

Prifathro: Mr G. T. Roberts;
Babanod: Miss Williams;
Babanod: Miss Annie Baines
Griffiths; Std. 1; Miss Laura
Mary Hughes; Std. 2: Miss
Parry, Gwynant, Std. 3; Mr
Leslie Larsen; Std. 4: Mr John
Morris; Std. 5: Mrs Dilys
Sloman; Form 1: Miss Jenny
May Parry: Form 1. 2 a 3: Mr
Tom Jones, Llanberis; Canu:
Mr Ganson Williams; Coginio:
Miss Nansi Jones; Form 2 a 3:
Miss Owen, Rhos Ddu.
Hefyd Babanod: Miss Jenny
Jones.
Cynharach: Mr Watkin jones;
Mrs Meira Bryn Hughes, Mr
Emlyn jones, Eai5t Lynne; Mi::;i)
Nalley jones, Llawfer, Miss
Heritage (Cissy Lloyd); Mr
David Jones, Carfan, Pen tiro

• * •

Reb anghofio merched y gegia -
Anti Olwen a Miss Davies;
Barclod gwyn a barclod bras

Ond roeddent yo gwybod sut i
wneud blas.

GWENLLlt\N

Dyn tawel oedd Roberts School,
Braidd yn rhy cwl,

Creadurl mi roedd yn trio cael trefn,
Roedd ofn rroi'i gefn

Ar blant direidus Central School.

Form 1
Reb anghofio'r pwysicaf un,
Me Tom Jones} 'I parchus un;

Doedd dim angen ysgol ramadeg
Roedd ef yn ddyn ymhell cyn ci adeg.

Rhaid cofio am Miss Owen,
Roedd yo dod 0 fferm Rhos Ddu,

Cwl fel y lili,
A hoffi dweud stori.

Mynd iBryn Eryr - roedd yo
goleg ini,

Dair gwaith yr wythnos, dyna sbri.
Dysgu cymorth cynraf, a cookery,

Sur iolchi a gwneud re, gyda Nansi.

Mr Ganson WiLliams

Class Canu
Caws om ganu, cawsom weddi,

Cawsom gor neu ddau,
Ganddon ni roedd athro cerdd go iawn,
Efe oedd yn feistr cerdd gwerthfawr.

Form 1
Braf oedd mynd iForm one,
o grafangau perthynas i,

Caws om groeso gan [ini May,
Ffordd 0 ddysgu, a gwybod be oedd be.

Std. 5
Blwyddyn galed yn ein hanes,

Class y sgolarship,
'Gw~illliY'(~hyn 8i}1~Q')m'Y~dai

Dilys Sloman,
Un ai hardship, neu dan y doman.

Std. 4
Svmud j sumaard tour,

Cl";;~y w1reless a'r oramaff~n,
Yno i'n derbyn yn wen igyd

John Morris, rydym yo dal i'ch
cofio chi.

Trysor 0 ddyn, atgofion fil,
Pam yr aethoch ihen draw Llyn?

Dyna oedd yr aiwao, un
~ollcl1 CIlfawr i nl bob Ull.

Std. 3
Mynd ) suuuum: ttua,

Dechrau byhafio wnawn ni,
Atbro newydd soon,

Leslie Lanen 0 C'narfon,
Rocdd '0' ynfitm ~rari ni

Vn enwed12 zenod ~ti1mil1rt1lh'21!.

Mr Leslie Larsen,

Std. 2
WeI, vmlaen a ni istandard two.

Llechan las a charreg nadd, one or two,
Miss Parry my dear,

Vo OWeicldi.cfo 11ais c)ir,
'HoW up your nand,
h cnael y gansen hir;

Tro arall byddai'n dweud
'Hold your knuckles

And SLOP your chuckles. •

Miss Laura Mary Hughes
Hefyd yn athrawes PT,

Ychydig 0 wynt oedd ganddi hi,
Bean bags a mar a dyna ni,

Allan ymhob tywydd nes bod yo biws.

Std. 1
Mynd istandard one>

Pawb yn crynu a gwan;
Gorfod dysgu Saesneg

Single and plural, alarch yn swan,
Dyna steil Miss Hughes, the only one.

Cario gas masks Mickey Mouse)
Pawb yn ffoi icellar house,

Gwrando ar y siren, cael yr OK,
Pawb yn mynd yn 31 i'w Ie.

Symud i fyny at Annie Baines
Wei, dyna chwi athrawes efo 'brains'

Dysgu'r tablau, un dau tri,
Pawb yn canu, ffidl di di.

Mynd i fyny i'r Pendraw,
Miss Williams yn gafael yn ein llaw

Dau funud dyna chi,
Brysio yo sydyn i 'bi pi',
Chwilio allan am y glana

Rhag ofn inni faeddu'n sana.

Atgofion am Llanrug
Central School a Bryn Eryr

(Eagle Hill School!)

Llanrug Central School
Babanod

Dechrau yn y babanod,
Wnaethom ni,

Cod liver oil a fitamin 'C',
Poteli bach llefrith

Gyda chyrcs carbord a straw ini,
Gorfod ei gymeryd, Ych a fl.

Eunoer: Glan Moelyn

iswn i ddisRrifio'r cvfnod.
Tynnwyd sawl raffl a
chyflwynwyd yr arian i GMtref
Henoed y Foelas.

Diolch 0 gal on iNan Llestyn
am drefnu'r nason ac i Menna
(Pen Sarn) am ei chymorth.
Cy£lwynwyd basged hardd 0
flollau i Nan gall ruIn (Bnowdoll
Vlew) i ddiolch (tIll y tccfni(lduu
try1wyr.

Noson wych~ fywbufi(ldw)"
Dyna farn pawb.

MENKA PEN SARN

Menna Pensam

C"f\.~yd t'\l\~l\n nrbenniJt 0
Iwvddisnnus vns Ngwesty
Pi~LQr1~ Llanbcris t=
ddiweddar pan ymunodd rhat 0

gyn-ddisgyblion 'standard five'
Ys~ol Ganol Llanrug ac Vsgol
Bryn Eryr 1 ddatblu aduniad
harmer can mlynedd.

WeI son am he! atgofion trwy
Inmau a sg\lJfsio a chwerthin, 9C
erbyn di"vedd y noson, dawnsio
bencligedlg.

Cyfansoddodd G"",cnllian
(Glan Moelyn) bcnillion addas

Oz.ucl1.1Iia11Clan Moelyn

Nan Llestyti

RII£S Uchaf (chwich i'r dde): Miriam, Llyuiela, Mr Ganson Williams,
Mr Leslie Larsen, Guienllian, Euruien: Rhes Isaf: Marian W)1n,Joan,

Carys, Cynthia, ?? A nn Beudy Mawr.



Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol
Cerrig 0 bob math

~argael- _j
Ffon: (012SS)
672898 (dydd)
676285 (nos)

YSgwar
ltanrug

J.M.
JONES

A'I FEIBION
GWAITH
CERRIG
BEDDAU

FFENESTRI • DRYSAU • CONSERFATERIS
CVFLENWVR AWDURDODAU LLEOL

Busnss teuluol gyda blynyddo~dd 0 brofiad
Ffoniwch - 'dio'n costio dim i gael pris

t1f!NYSGOl GlANMOELVN
llANRUG lL55 2RG

(01286) 679S1 9 ldydd)

(01248) 670081 (nos)

FEE, ESl'RI
CELTIC WINDOWS

Hurddw(ih eloh onrtret gyda

LLANRUG Ffon: 01286 675175
GWVLIAU CARTREF A THRAMOR
Gwmni tautuot gydag 20 rntvnadd 0 brofiad 0

redeq Pecynnau Gwyliau ou-uvnnwvsot

Mae'r hen dyddyn Dd61
Ddeuto'Ddeito yn dal ar ei
draed, yn a1lanol yn union fe1
yr oedd 0 yn agos i dair canrif
yn 61. Mae 0 yno 0 hyd yn
wyngalchog-falch gyferbyn
a'r byngalo modern. 'Does 'na
ddim swn emyn na gweddi o'i
gwmpas heddiw, - dim ond
swn grwnan Iorlau.

Does 'na neb yn claddu eu
hanwyliaid yn yr hen fynwent
gron a arferai fod rhwng y
Dd61 a'r Aden, ac mae cerrig 0

adfeilion hen Eglwys Idan
Sanr yn rhan 0 furiau ffermdy
Aden, Pontrug.

Pan agorwyd Capel Bethel
yn 1810, rri ar ddeg 0 aelodau
oedd yno, ac yn eu plith roedd
enwau Robert Evans, Y Dd61
a'i briod, Elizabeth.

Y SuI diwethaf roeddwn i
yng Nghapel Bethel a -
coeliwch neu beidio, - ia, tri
ar ddeg oedd yno yn addoli.
Rhyfedd 0 [yd.
Blwyddyn Newydd Dda i chi.

* 1c *

cael ei chynnal yn gyson yno
mewn ystafell fechan dywyll,
a'r unig ffenestr ynddi yn
ddim ond wyth modfedd
sgwar. Byddai pawb yn mynd
a channwyll gydag 0, a hynny
gefn dydd golau, am fod yr
ystafell mor dywyll.

Tua'r flwyddyn 1873 yr
aeiladwyd ty newydd Yr Aden
fel y gwelir ef heddiw, a
dywedir mai 0 adfeilion yr
hen eglwys y cafwyd rhai o'r
eerrig i gwblhau y gwaith, ac
fe dystiodd rhai o'r
adeiladwyr iddynt
ddarganfod rhai esgyrn dynol
yma. Dywed rhai mai yma,
ychydig yn is i lawr na'r fan
lIe sail hen dyddyn Y DDOL
heddiw, yr oedd hen fynwent
yr ardal. Dyna'r eglurhad 0
bosib am yr esgyrn dynol a
ganfyddwyd yma.

Mae lle i gredu, hefyd,
awgryrniad Bob Owen
Croesor sef fod y gair 'dol' yn
hanu o'r un gair ag addoli.

Honnir i'r ADEN gael ei
enwi ar y sail i'r hen eglwys a
fu yma ganrifoedd yn 61 gael
ei chyflwyno i IDAN SANT,
cyn sylfaenu eglwysi
Llanfihangel yn Rug a
Llanfair is gacr mewn cyfnod
diweddarach,

Mae'n ffaith fod yna addoli
yn hen dyddyn Y Dd61 eyn
agor y Capel Annibynwyr ym
Mcthcl yn 1810. Gwelir
cyfeiriad at hyn yng nghofiant
y Parch David Griffith Bethel
ac yn Llawlyfr Undeh yr
Annibynwyr Cyrnraeg a
gyhoeddwyd yo 1930.

Dywedir bod Ysgol SuI yn

Cynllun Dodrefn
antur WAUNFA WR

hen ddyddiau yn DDOL
DDEUTO. Yn llyfr Enwau
Lleoedd, Myrddin Fardd,
cyfeirir ato fel DDOL
DDEITO. Ystyr digon gwan a
roddir i'r enw gao Myrddin
Fardd sef'tebygol mai DDOL
DDEINDO neu DDEINTO a
olygir, sef "dain" sy'n golygu
"fine" neu "pure" yn
Saesneg.'

Mae'n well gen i dderbyn
yr ystyr a roddodd yr hen
gyfaill Bob Owen, Croesor iill
sef: 'mai ystyr Y DDOL ydi
"dolen", ac mae pob Ile bron a
"dol" yn yr enw ar Ian afon, a'r
afon honno yn amgylchynu a
gwyrdroi fel dolen. Y mae'r
gair "dol" yn hannu o'r un
gair ag "addoli", sef plygu neu
grymu neu wyro.'

Mae'r DDOL yn un 0
dyddynnod hynaf ardal
Bethel. Yn y cofrcstrau
eglwysig gwelir fod yna John
Evan a Mary, ci wraig, yn
trigo yno yn 1752, ond mae lie
i grcdu fod yr adcilad yno
sawl blwyddyn cyn hynny,

Efallai iddo gael ei adeiladu
tua'r un adeg a'r ADEN1 un 0

adeiladau nynotaf yr ardal
oherwydd, yn 61 hen
draddodiad, mi fuo 'na eglwys
ar y safle Roedd safle'r eglwys
hon A heb fod ymhell o'r
DDOL, ar gae a adwaenid fel
'Cae'r Eglwys'.

o ddarllen i mewn i hen
hanes a hen arferion ein cyn
deidiau mae'n hawdd iawn
sylwi na fyddan nhw yn
gwneud fawr 0 bethau heb fod
'na reswm dros wneud hynny.
Mae hynny'n wir am yr
enwau a roddent ar eu tai a'u
tyddynod.

'Does na ddim ystyr na
hanes i'r enwau sydd ar
ambell dy, ac fe welir sawl
enw Saesneg fel Boston
House, Liverpool House,
Regent House a sawl 'house'
arall mewn arnryw o'n
pentrefi.

Fe'm ganed i mewn ty o'r
enw Gwynfryn ym Methel.
'Does na'r un 'bryn' yn agos
i'r lle, a~ hyd y gwn i 'doedd
na'r un Gwyn yn byw yno. Fe
dreuliais y rhan fwya 0 fy
nyddiau yrn Mcthel mewn ty
a adwaenid fel Bryn Alun.
'Docs na'r un bryn yn agos at
y ty hwnnw chwaith a, hyd y
gwn i, fuo 'na yr un Alun yn
byw yUQdQ criocd, Ond GLO yn
yr un stryd a Bryn Alun, mac
'na Rhos Alun ac Alun House.
Tybed fod 'ns rhyw Alun wecL
bod yn gyfrifol am adeiladu'r
rai?

Ond rnae'r enwau a
roddwyd ar rai 0 hen
dyddynod ardal Bethel yn fwy
cliddorol ~ lawer, Fe gyfeiriaf
at 'Y DDO~. Gelwid ef yn yr
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Down a fo atoch
a'i nol wedyn

GWAITH GYNNAL A GHADYV.Yn
dilyn y tywydd drwg ac effaith
pwysedd ymwelwyr a nrn erydu'r
IIwybrau cerdded yn ddiweddar,
mae Pare Cenedlaethol Eryri wedi
gwario £18,000 ar roi wyneb
newydd a gwell ffosydd i'r IIwybr
march yn Maesgwm. Dechreuwyd
ar y gwaith rhyw 6 wythnos yn 01,
a'r gobalth, os ydy'r tywydd yn
caruatau, yw cwblhau'r gwaith
erbyn diwedd Chwefror.

Mae'r Pare hefyd yn eye
wettruo'n agos a Phartneriaeth
Llwybrau'r Ucheldir i adnewyddu'r
man cvtarroc rhwng IIwybr y
Mwynwyr a'r Llwybr Pyg. Mae'r
gwarth yma 0 adfer y IIwybrau yn
rhan 0 walth ehangach i
adnewyddu IIwybrau mynyddoedd
Eryn.

Yn ogystal a'r gwaith yma, y
flwyddyn nesaf y bwriad yw rho;
blaenorlaetn , Allr Moses ar ran 0
Lwybr Llanberis. Oherwydd y
difrod a WnaQd yno drwy srydiad,
mae'n debyg y gall y gwaith yms
gymryd dwy flynedd i'w gwblhau.
TY'N VR AELGARTH.
Newidwyd tenantiaeth yr hen Rali
yn ystod yr hat ond gan mai Ty Hat
yw yr hen elY bellach nid oes
gwybodaeth ar gael am y
perchennog newydd.
NEWVDDION CYFFREDINOL
ODDI WRTH AWDURDOD V
PARCo
Mi glywsoch chi mae'n debyg am
foch yn hedfan. ond 0 fewn yr
wythnosau nasaf. maa'n bosib y
gwelwch chi b~nt yn hedfan! Fel
rhan 0 waith atgyweirio IIwybrau
FedOI yr Wyddfa, bydd pont dderw
n@wyoo yn cuel 01 ohludo gan
hofrennydd a'i gosod ar y IIwybr 0
Gwm Dylt i'r Lllwedd. Pont dour
sydd yno ar nyn a Drya, ana re TyOO
y bont ddQrw nQwyaa a gynnyrcnlr
gan Weithdy Gwynant Pierce
Llanrvs yn lIotach naIr bont
bre:sennol, ac yn gweddu'n well i'r
tlrlun.

Gwaith Cynnal a
Chadw

Canlyniadau ac Atebion
Cystadleuaeth Byd Natur

Defnyddio Llythyren Gyntaf
Pob Ateb i Ffurfio Gair

Ni chystadleuoddyr un enaid byw
- yn Thy btvsur mae'n debyg - yn
byca tunci; a ballu!
1. Enw arall yn y Gymraeg am
Sgwarnog. Dau enw arall
ydyw ceinacb a'r pry! maser .
Felly C am ceinachi

2. Llythyren gyntaf 1-9 Llyfrau
gan y diweddar Ted Breeze
Jones, a'r arlunydd 0
Benisarwaen, Islwyn
Williams. Yr ateb: Adar.

3.Enw arall Cymraeg am Eirlys
yr Wyddfa. la, L am Lili'r
Wyddfa.

4.Anifail a ddiflannodd 0
Gymru (a ddycbwela) yn enw
pwll yn Afon Conwy, YrAfane
oedd mewn golwg.

S.Ac yn olaf, Anfonodd un
Tciliwr Llundain i Landwr -
beth ydyw? Dyna chi, Nico, o'r
gerdd enwog gan Cynan.

GALAN oedd y gair,
Gwyliwch y golofn, bydd
Cystadleuaerh arall Byd Natur
ym mil) Mawrth!

allan yn ystod y dydd, ond
gynted ag roedd yr haul yn
mynd i'w weIy, eid a'r cawell j
fan diogel mewn adeilad wrth
ymyl y ry, gall ()falu'i ddwyn j
ola dydd drannoeth.

Wedi hynny, ar fy
11shrwydriadau1 Ilct.h yn arferina.
gen i alw'n T.on Las, er mwyn
ca'J sgwrsio'n bennaf ac hefyd i
holi ynghylch Tangnefedd. A
byddai Gruff Wilias, hefo
sioncrwydd yn ei lyg'id, yn
deud 'Tangnefadd! Yli, dacw hi!
Mae hi'n dilyn Gwladys y wraig
ibob man!'

Petha fel hyn sy wedi aros yn
y cof am gefn gwlad, a
chymeriadau cyffelyb i Ruff a
Gwladys Wilias, Lon Las, ia -
hen yd y wlad go lawn.
Drwyddynt hwy cyfoethogwyd
fy mywyd, a thrwyddynt yn
ogystal y dysgais am Fywyd.

A Thangnefadd? Gwyr
aderyn ac anifail yn dda ble mae
nodded i'w ga'l; gwyr os oes yno
groeso. Fe gryfhaodd y
goloman, diolch i Gwladys a'I
dlwcdd!U Gruff Wilias. Onid
oeddynr yn cyflawIti'r hyn a
dd'wedodd Dewi, Nawddsant
Cymru, wrthym am 'neud, sef
'gwnewch y pethau bychain', a
hynny drwy osod mymryn 0
f9wn India Corn a :soscraid 0
ddwr t;lal'l a chroyw yn

feunyddiol ar gyfer un claf
OIllOg? Q'i rhyddhau o'r gawell,
aem yr aderyn iddechra clwydo
gyda.'r nos ar ben simdde'r
bwthyn ac yna un diwrnod, yn
Alpohol dda'r hen Ie, hedfanodd
uwchben y caeau ger Lon Las,
cylch-drodd ddw}'\vaith yn yr
awyr ac yna roedd wedi - weill
mynd!
Ade1,),dd Colo111en pc caWtz~
cncawn U (J{.rwyflrwrf ]T/t/ffll

[gopa tJTynNevu Tni aWTl, .•
ond gyda'r nerth dd'wed\vn i, ia,
- ~fvw yn dd.iolchfSllr om 'Ipetha
bychain mewn hyn 0 fyd, a
bywyd daearol.

wralE7'

Gymry OCclOYllt, WwQi
ymddeol ers blynyddoedd, ac 0
ran c~rrff ae eneidia, mar ifanc
"'0 criocd.

Rhoddwyd yr en\v
<1angnefedd' ar y golom"n ac
yno y bU~dd hi MIl tIS lIew~nos.
Cafodd pob gofal posib a
~ll"rcdigrwydd o'r mwya. Yo
LOn L!:l~[oeaa hen g~wCll aanI)
a tbaenwyd arawn ar ci waelod.
Cedwid y ca\vell a'r goloman

Fel 'na yn union y canodd yr
ernynydd .. sci Thomas Wiliam,
(1761.144), Bcthcsda'r Fro.

Loetran roeddwn i, a hitha'n
hwyrddydd haf, yn y llwyddyn
1994. Aros ennyd eyn ail
gych\vyn ac, wrth lin-di-loncian
fesul Lipyn ar hyd un o'm hoff
ffyrdd rug nghefn swlad, rhyw
feddwl pa mor ffodus rydan ni 0
ran yr boll gyfoeth a'r atyniada i
lygaid 9 drig yng nghysgod
clawdd neu wrych.

Ond yna, rhwng Pensarn a
Lon Las, daeth tro ar fyd.
Gwelwn goloman lwyd yn
gwingo ar ochr y ffordd fawr.
Coleman rasio ydoedd hi, a'r
gwaed yn ceulo ar ei hadenydd.
Ni allai hedfan. O'i chodi a'i
eQllwog) disgynnai fel dernyn 0
blwm. A dyna ble roeddwn ar fy
nghyfyng gyngor bern i'w 'neud
i7r aderyn clwyfedig! Ni allwn
fentro rnynd a hi adra oherwydd
bod acw giathod! Arafodd
rnodu r wrth fy ochor, a llais yn
fy oabyfnrch-

'Mewn traffarth rydach chi?'
holulld GYillrU\;iO,

(Cloman sy wedi brifo'i dwy
aden,' mcnrrais ddeud.

Ar hyn daeth lonciwr beibio
a'i wynt yn ei ddwrn. Arafodd, a
stopio'n stond. Cymro Cyolraeg
ydoedd hefo peth anadl yn sbar
i'ill CYIlo[rJ]wyo i b1udo'r
goloman a anafwyd i Lon Las.
Vno fc'n cl'oesawyd 831'\ Gruff
Wilias, sef y diweddar Gruffudd
Wiliio\~ '4frbyn hynJ a Gwlaclys ci

•

Adenydd colomen pe caum,
ehedum a chrwydrwn ymhell,

I gopa bryn Nebo mi awn
I olwg ardaloedd sydd well, ...

•

TANGNEFEDD



Ffatri Bedwargoed
Gair byr i ddweud fod
darllenydd wedi addo rhoi
ychydig nodiadau am y ffatri,
gan gynnwys y rhes bythynnod
oedd yn gysylltiedig a'r ffatri.
Ail-godi'r hen Sgwarnogl
Er i mi ddweud yn y rhifyn
diwethaf fod yn rhaid cau pen
y mwdwl ar stori'r teulu Hume
o Lanberis, mae ffeithiau
diddorol yn parhau i ddod i'r
amlwg. Ychydig ddyddiau eyn
cyflwyno'r sylwadau hyn i'r
Wasg, daeth gal wad ffon 0
Gaerdydd. Roedd gan y wraig
ar ben arall y lein gerdyn post
yn ei meddiant wedi ei gyfeirio
i Harriet Hume yn Llanberis.
Nr marc post arno? Goeliwch
chi mai Hollywood, Califfornia
oedd o? Felly, mae'n
ymddangos fod rhyw
gysylltiad rhwng un 0 ferched
y teulu a chartref y byd
ffilmiau. Efallai y bydd mwy 0
wybodaeth erbyn y rhifyn
nesaf.
Canrif 0 Luniau
Dros y ch warter eanrif
diwethaf ymddangosodd rhai
degau 0 luniau, hen a chyfoes,
ar dudalennau'r 'Eco'. SilwI
kJ\lJyddyn yn 01 bellech,
cafwyd ~rddangosfa fendigedlg
}'n Llanberis, a chyhoeddi'r
llyfr tHeTl Luniau Bro Eco'r
U''J·ddfa' yn dilyn hynny.Bu
sawl pentref led-led Cymru yn
darhlu'r milflwydd drwy
gyhoeddi casgliadau 0 luniau
o'u bro)'dd am y ganrifa fu. Un
o'r II)'frau mwyaf diddorol imi
ei \veld oedd un \vedi ei
gyhoeddi gan drigolion ardal
Llansilin ger Croesoswallt,
ardal 5)"n parhau i ymfalchio
yn ci Chymreiclod, er mor agos
i'r tIin, ac ardal a fydd yn rhan
o fro'r Eisteddfod
Genedlaethol eleni.

Fel rhan 0 weithgareddau
Pwyllgor Y Sefydliad Coffa,
Llanrllg~ mae'n fwriad cynnal
arddangosfa 0 lUlliau o'r
pentref am y ganrif ddiwerhaf
(neu eyn hynny os oes lluniau
ar gael!) Y gobaith yw cynnal
yr arddangosfa yn ystod mis
Mai eleni, ond mae'r cyfan yn
ddibynnol ar faint 0 luniau y
gellir eu casglu ynghyd i'\v
harddangos. Ape! sydd yma am
i unrhyw un sydd a lluniau
diddorol yn ymwneud ag
unrhY'v Clgwcdd 0 fywyd y
pentref dros y ganrif ddiwethaf
gysylltu a mi gynted a phosibl.

A dyna'r eyfan am y mis.
Braidd yn bytiog mae gen i
ofn, a fawr 0 gig ar ambell
asgwrn. Ond felly mae hi
wedj'r 'Dolig.

Cofiwch gysylltu a Dafydd
Whiteside Thomas, Bron y
Nant) Llanrug, Caernarfon
(ffOn: 01286 (73)15) ynglyn
ag unrhyw agwedd 0 hanes
lleol bro'r 'Eco'.

Mac'n amIwg fod lla\ver 0
ddiddordcb mcwn hel achau
yn y fro bon hefyd, a llawer yn
holi ar y dull1iau gorau 0
gyehwyn ar y broses 0 gasglu
gwybodaeth a'i ddidoli. Fell)r,
gana! USMawrth eleni, rwyJn
bwriadu cynnal cwrs byr i
ddc(;hreuwyr yn Y ~efydliad
Corra, Llanrug. Mae croeso i
unrhyw un sydd a diddordeb
oy~ylltu ami, ond byud
manylion llawn yn ymddangos
yn y rhifyn nesai o'r 'Eco'.

weithgareddau Cyngor Plwyf
Llanddeiniolen yn yr Herald
Cymraeg am fis Gorffennaf
1931, cyfeiriwyd at gyflwr
peryglus PODt y Felin a'r ffaith
fod gwaith 'heb ei wneud yn
iaum' ar Bont y Terrace. Mae'r
enwau yn awgrymu fod y
pontydd hyn wedi eu lleoli yn
ardal Clwt y Bont - ond all
unrhyw un o'r darllenwyr
gadarnhau hynny?

Ywen Llanddeiniolen
Chlywais i rno'r eitem na'r
rhaglen. A dweud y gwir, dwn
i ddim ar pa raglen roedd yr
eitem. Ond daeth cais ar y ffon
i'r llyfrgell yng Nghaernarfon
gan un 0 ymcbwilwyr BBC
Radio Cymru yng Nghaerdydd
yn holi am oedran Ywen
Llanddeiniolen. Mae'n amlwg
fod rhywun wedi honni fod
ywen rhyw Ian neu'i gilydd yr
hynaf yng Nghymru, ac roedd
angen ehwilio ar fyrder am
oedrannau gwahanol goed yw
mewn gwahanol lannau drwy
Gymru benbaladr. Felly, er fod
y eMS bellach yn rhy hwyr 0
lawer ar gyfer pa bynnag
rsglen oedd yn cael ei darlledu
ar ~rpryd, pa mor hen yw Ywen
Llanddeininlan?

Look up your Genes.
Dvna'r eD\V ar ragten newydd
ar Radio \\"ale~; rhaglen syn
cynnig gwybodaeth am
olrhain achau. Cynhaliwvd
diwrnod agored yng Ngwesry'r
Celt yng Nghaernarfon ganol
mis Ionawr. Yno roedd
cyflwynwyr y rhaglen, gyda
chynrychiolaeth 0 wahanol
gymdeithasau yn eynnig
cymorth ar sut i fynd ati i
chwilio am hilnes eich (eulu.
Yn eu p~th roedd 5taff
Archifdy Gwynedd, aelodau 0
Gymdeirhas Hanes Teuluoedd
Gwynedd, aelodau 0 Sefydliad
y i\1.erched a chynrychiolwyr 0

Amgueddfa y Ffiwsilwyr
Gymrcig.

Mae'n ymddangos mai
dyma'r gweithgaredd amser
hamdden sydd fwyaf
poblogaidd yng ngwledydd
Prydain ar hyn 0 bryd, ae y
mae'r ffaith fod Cyfrifiad 1901
i'w gRel (o'r diwedd!) ar y we
wedi bod yn hwb sylweddol i
la\ver un Ioi cynnig Qr lunio eu
cart achau.

rQntydd
Cyn terfynu'r IJith ar enwau
llafaT) I.ln ~il'i) urClll i
ddarllenwyr Llanddeiniolen.

Mewn adroddiad ar

Soniais y mis diwethaf fel y mae Cymdeithas Hanes Bro
Ffestiniog yn cofnodi enwau Ilafar a'u lleoli ar fapiau o'r

ardal. Awgrymais mai da 0 beth fyddai j ninnau,
ddarllenwyr y golofn bon, fynd ati i wneud casgliad tebyg.
Rhestrais nifer 0 enwau (rhai obonynt wedi ell cofnodi ar
fapiau swyddogol yr O.S.) am gerrig a phyllau, ac ambell
afon a chlogwyn. Ddaeth neb i gysylltiad i geisio lleoli yr
un o'r rhain. Felly, rhag ofn fod rhai ohonoch yn parhau yo
y niwl yngljn ag ambell un, dyma'r rhestr yn 11awn.
Cerrig neu Feini pell, pan fyddai pob haf yn
Carreg Arthur - ar lethrau'r grasboeth! Ond pwy oedd y
Cefn Du uwchben ardal Tan y 'doctor' a roes ei deitl yn enw
Coed. i'r pwll?
Carrcg Lefain - yn uwch na Cymharol ddiweddar yw'r
Charreg Arthur, a rhwng hen criwa adeiladwyd igronni dwr
dyddyn Pant Hafodlas, yma. Hynny yw, diweddar o'i
Ceunant a cbopa'r mvnydd. gyrnharu a ehriw Llyn Garreg
Cerrig Padcll y Brain - Fawr yn uwch i tyny'r afon, a
unwaith eto, ar lethrau'r Cefn fu rnewn bodolaeth ers
Du, ond y tro hwn heb fod canrifoedd, yn bwydo melin
ymhell 0 Bcndas Eiihin, Y' Glasgoed neu Felin Crawia fel
WaunfQwr. y gelwid hi'n ddiweddarach, a
Car-reg I~lY8oden - cnw ar dwr, Mclin fcchan oeuu vn c~el
garrsg f!lwr yn afon Saint dwr 0 L 'n Doctor. ac mae'n
rnwnz Pontrh~thallt a'r ymddiln~o~ mui Dewi Orwig
CraWl!!, T.tanrug, ocdd y melinydd olaf, ncu 0
Pyllau leiaf y tenant olaf i'r felin. Ni
rwll .B!ltu~ - pwll yn afon fU defnydd iddi, hyd Y g\l:n i,
Guch heb fod ymhell 0 Lwyn ers dechrau'r 1920'Qu.
Celvn, Llanberis. Ceisiwyd darganfod o'r
Llyn Tywod - yn afon Saint blaen pwy oedd y 'doctor' sydd
ger Crawia, Llanrug. a'i enw ar y pwll. Awgrymwyd
Llyn Yngan - yn afon Saint, rhai 0 ddoctoriaid cynnar yr
yn y ddolen anfcrth ger Cae ardal, ond nid oedd cglurhad
D61 Eiddyn, Pontrug (neu ar pam y cysylltwyd hwy a'r
Gerddi Seiont i'r rhai ohonoch pwll arbennig hwn.
sy'n arddwyr). Yn gynharach y mis hwn,
Aeon bum yn pori drwy rai 0

£ 1 bapurau Porth yr Aur yn
Af(')n Ifor - y nant C~liln ~fn Archifdy'r Brify:,gol ym
lli1b 0 Gefn Du drwy Dan y
Coed, ar draws Pare Minffordd Mangof. Roedd llQwer o'r

dogfennau'n ymwneud a
i Blastirion ac ymlaen i Deddfau Cau'r Tiroedd Comin
Bontrug, ble'r ymuna a'r Saint. bron i ddau can mlynedd yn
Clogwyn 61. Yn eu plith deuthum ar
Clogw}'n "Kiddew - rhywl~ ~r draws cyfeiriad yn 1815 at
lannau Llyn Padarn, ond leiniau bychain 0 dlr ar y Rhos
mtlc'[ l!eoliad yo parhau'n Rug, Llanrug. Roeddent ym
ddirgelwch! meddiant perchennog Llwyn y

Daeth un o'r darllenwyr i Brain. Er nad oedd y map yn
gysYllti.ad a mi yn addo rhestru dangos lleoliad )' lleiniau hyn
a maplO enwau ar gaeau a yn eglur iawn, gellir tybio eu
rhiroedd yn yr ardal rhwoo Y bod rhywle yn yr ardal rhwng
Maen Llwyd (Manllwyd) a cncau chWMrQ~prCGCllIlOIY~gol
Thy Du. yn Llanber:s. Can Brynrcfail, .ffordd yr Orsaf, a
fawr hyderu y cawn gyhoeddi'r Phontrhrlhal1t hynny yw, yn
rn~~lrhonno'n_ fuan, fel y bo)n union uwchlaw 11wybr afon

ilbllrdun i eralll ddechrau Saint. Enw'r perehennog oedd
cofnodi yn eu hardaloedd eu Dr John Huohes. Tybed felly a
bunain. ocdd yr enw yn cyfeirio at y
Pwy cnwodd Llyn Do~tor? ffaith mai'r Dr Hughes hwn 0
Mae cenedlaeth~u 0 blant Lwyn y Brilin oeud a l1a\v! ar
tlanrug a phlan~ Yseol dir yn (';J6ril;~d QC lanuuu aton
Drynrcfail, ers iddi sac I ei Saint bIt; mae Llyn Doctor
11eoli yn Llanru~. vn gwybod heddtwI
mai Llyn Doctor yw'r owll
anferth yn afon Saint yn union
i"luw i ~ncauch\varae'r YSr!ol.
Yna y byddai plant Llanrug yn
heidio inofio - yn y gorffcnnol

Colli Enwau Llafar



· PECYNNAU GWYLIAU YM MHRYDAIN, EWROP AC
YMHELLACH.

• TEITIIIAV I GYNGHERDDAU A THEATRAU.
• TREFNU PECYNNAU GWYLIAU I GRWPIAU A

MUDIADAU AM BRISIAU RHESYMOL.
· BWSIAU MODERN AMOETHUS
· GWESTAI 0 ~AJiON
· CWMNI TEULUOL
- MANNAU COOl VN CYNNWY~: LLAN'RPn.T~, CWM V

GLO A LLANfiUG.
Am fwy 0 fanyllon am eln telthlau. Honlwch

81n swydclfa ar y Man yn Nghaernarfon ar 01288 672333

~

~ """'
LIAU SEREN ARIAN

ones Whi tehead Cyf.
Contractwyr Prif swyddfa

Trydan
Penrala, Tregarth, GwyneddGole\u,gll~

~o.lC
offer Larwm Tan

Gwasanaeth i Ff6n: 01248 601257
GymruGyfan

Aelodo Ffon (nos):
•NICEIC 01248 600477 a 601011

COnrracrwyr Tl)'d.4n
fjSltddtod yrUrdd Ffacs: 01248 601982air Ce.n~)a~tJ.to)

TICEDI LOTERI AR WERTH YMA!
========~----------------~.

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

Cardiau Penblwydd • Wyau
Nwyddau Groser • Melysion

GORSAF BETROL
fsso BE

DEINIOLEN
Ffon: (01286) 871521

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

Llanberis i'w llongyfarcb ar
lwyddian t y goleuadau/
addurniadau Nadolig; ac at
drigolion Nant Peris ar
lwyddiant eu cyngerdd Nadolig
yn eglwys Peris Santo

Penderfynodd aelodau'r
cyngor (tra roedd Dafydd
Whiteside Thomas allan o'r
ystafell), gyfrannu rbodd 0 £100
iddo fel arwydd 0 ddiolch a
gwerthfawrogiad o'i waith
diflino a tbrylwyr dros y
blynyddoeddd fel Clerc i
Gyngor Cymuned Llanberis.

Daeth y cyfarfod i ben am
9.15. Cynhelir y cyfarfod nesaf
am 7 o'r gloch nos Iau y 16eg 0
Ionawr yn brydlon.

Shelter Cymru £50; Theatr Bara
Caws £100; Childline Cymru
£100; Bobath Cymru £50;
Cymdeithas Y Byddar 'Gogledd
Cymru £50; Order of St John
£50; Marie Curie Cancer Care
£50; Cronfa R. H. Owen £300;
Consortiwm Busnes Llanberis
£2,000; Llanberis Brownies
£50; Llanberis Rainbow £50;
Cynllun Dioddefwyr Mon ac
Arfon £50.

Gao na dderbyniwyd cais am
gymorth penderfynwyd peidio a
chyfrannu at yr Eisteddfod
Genedlaethol Yr Urdd na'r
Eisteddfod Genedlaethol.

Cytunodd yr aelodau i anfon
gair at Gonsortiwm Busnes

Estyniad i Afon House,
Llanberis;
Estyniad i 16 Lon Capel Coch,
Llanberis;
Codi garei ddwbl yo 6 Victoria
Terr, Llanberis.

Nid oedd gan y Cyngor
Cymuned unrhyw wrthwyneb
iad i'r cais cynllunio canlynol:

Codi cwt ar gyfer storio dwr,
pwmp a generadur argyfwng ar
safle hen dane dwr, Ystafelloedd
te, Pen Y Ceunant Isaf,
Llanberis.

Trafodwyd dogfen ymgyrch
Cyfeillion Y Ddaear ynglyn a
'Chyfiawnder Cynllunio i
Gymru'. Penderfynwyd gyrru
llythyr at y mudiad i ddatgan
Iod aelodau'r Cyngor yn
gefnogol i'r ymgyrch yma. Mae
CyDd yn galw am
ddeddfwriaeth a fyddai'n
caniatau i wrthwynebwyr yr
hawl i fynd i apel ar 01 i
Awdurdod Cynllunio ganiatau
adeilad neu ddatblygiad.

Ar hyn 0 bryd dim ond y sawl
sydd wedi ei wrthod gaiff
wneud apel.

Derbyniwyd adroddiad ar
gytlwr y cerrig beddau yn y
fynwcnt. Ni chafwyd areb gan y
pla laddwr ynglyn a gwaredu'r
twrch daear hyd yn hyn.

Y n 61 y Cynghorydd Fred
Owen mae pryder ynglyn a
phresenoldeb cwn ffyrnig ar
Lwybr 23 ger Ffordd Ty Du.
Cytunodd Mr Owen igael mwy
o fanylion erbyn y cyfarfod
nesaf, ac yn y cyfamser rnae'r
Clerc i ysgrifennu llythyr at yr
heddlu yn datgan pryder fod y
cwn, ar un achlysur, wedi neidio
dros y wal i'r Ilwybr gan bert
cryn otid sc ofn 1 Mr Owen.
Vstyried Cetsiadau am
gymortb ariannol:
Cyn trafod y ceisiadau
dywedocid }'T aclodau canlyncl
fod ganddynr gysylltiad
personol gyda rhai mndiadau:
Ken Jones - Clwb Pel-droed
I..lanber~s7 Clwb P~l-drocd
Ieuenctid Llanberis.
Helen Sharp - Cor Lleisiau
Lliwedd
Anne Cumberton - Consortiwm
Busnes Llanberis
Olwcn Gwilym - Rygurug,
The~tr Rara Caws.

Daeth y ceisiadau gan y
canlynol ilaw a phenderfynwyd
cytrannu fel a ganlyn;
Clwb Y C9.stell, Ll9.nberis £50;
Cylch Meirhrin Llanberis Tal
Rh~nt: Clwh Snwcer Llllllberis
(2 dim) £100; Cor Lleisiau
Lliwedd Llanberis £100;
Cymdeithas Lenyddol Undebol
Llartb~ri~f50! Llrulberis Colrs
PC (2 dim) f200~ Eco'r Wyddfa
.c400j ~rf1aru(1 ~200, PWf11~<">r
I\nuol Mifib.\l Y W"w,-,h.rf9n
£50; Y Groes Goch Brydeinig
"0; Nonh ww.~i\~uo~,Spin"
Bifida £100; Cwmni'r Fran Wen
£100; Teganfa Arfon £50;

•

•cywir,
Materion o'r Cofnodion:
Trafodwyd beicio mynydd ar
lwybr Yr Wyddfa, a'r peryglon
sy'n deillio 0 hynny.
Derbyniwyd copi 0 lythyr at
Ken Jones, Blaen Dd61 yn ateb
ei ymholiadau ynglyn a'r
gwaharddiad, a llythyr oddi
wrth Barbara Jones o'r Pare
Cenedlaethol yn datgan ei
bwriad i fynychu cyfarfod y
Cyngor i drafod y pwnc ym mis
Chwefror. Cytunwyd fod augen
addasu'r cyrundeb presennol ar
feicio mynydd ar Lwybr
Llanberis, Yr Wyddfa gan
ystyried y canlynol.
a) Mae tystiolaetb fod cerddwyr
ac ymwelwyr yn ansicr o'r
gwaharddiad presennol felly
dywcdwyd fod angen cael
arwyddion cliriach i esbonio'n
well y gwaharddiad beicio
gwirfoddol sy'n bodoli. Mae
angen sicrhau fod gwybodaeth
am y gwaharddiad yo cael ei
arddangos mewn siopau lleol ac
ar wefannau priodol.
(b) Trafodwyd hefyd y
posibilrwydd 0 gael mwy 0

wardeinio ar y llwybr.
(c) Ystyried goblygiadau y
Ddeddf Cefn Gwlad
ddiweddaraf ar y gwaharddiad.
Penderfynwyd ysgrifennu
llylbyr at Mrs Barbara [ones yn
mvnezi nrvder ynglyn a hynny
Crs~odf!)n hws - derbvniwyd
ateb gan M. W. Cowtan, Adran
Cyullunlo Cyngor Gwynedd yl1

dweud ei fod wedi gosod y cais
am safle bws newydd ar y rhesrr
uro~. Myn;swyd pryd~r
ynghylch cyflwr yr arhosfan gan
y Cynghorydd Ken Jones.
Penderfywyd gofyn i M r Noct
Owen bcintio'r urhosfan i
guddio'r graffiti aflan sydd yno
cyn gyntcd ag y bo modd.

Derbyniwyd adroddiad gan y
Cyngnorydd Ken Jones am y
~JfilrfQ~yn8lyn a thacluso
Dt!nrrefi vm Mhl!lS Men91 sr y
~;>~iJl Q DachwcclJ. Myncow~cl
nrvder g9n y Cyng Fred Owen
ynglyn ~tr hterwch ym Mharc
Padarn, Llanberis.

Pcndertynwyd ysgrifennu at
~ynJ!or Gwynedd i ofyn iddyn[
Bl~r~otrllanastr.

Derbyoiwyd fersiwn
Gymracg 0 ddogfen boliadur
gan y Tribiwnlys Prisio ood
pcnderfynwyd nad yw lAngorfa'
J'n adejlod add as ",-~er crnnal
llllJllYl11)'O OllufWyttU iyt)n8wir
yr aOellaU. CYLUIIWYc.l gyrru
llythyr atynt idd\veud hynny.
nr gwyOUCldtlh, caroGll y

ceisiadau cynllunio canlynol eu
cymeradwyo gan y Cyngor Sir:

Cynbaliwyd cyfarfod 0 gyngor
Cymuned Llanberis ar nos Iau,
Rhagfyr 19 2002 yn 'Angorfa' ,
Llanberis am 7 o'r gloch. Y
Cynghorydd Dei Tomos oedd
yn y gadair. Derbyniwyd
cofnodion Tach wedd fel rhai

Cofnodion Cyngor Cymuned Llanberis
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CANNOEDD 0 DDEWIS0 BATRThfAU A RHAl MEW'NSTOC

FFONI\V<;H TJNruiY,'V"h.MS:ER,
WAUNFAWR (01286) 650552

CARPEDI GERAINT OWEN

I PORCHES 1

BVADDAU FFASIA i

I CLADIO

DRVSAU PATIO

~~ [ CONSERFAT,ERIS-]
BLYNYDDOEDD 0 BROFIAD YN Y MAES

"au
WI O. Roberts (Wil Korea)

676741

GARTH ISAF,LLANRUG
(01286) 650764 l FFENES"[RI i

I~:;::::;:::::;::::::::DR:::::Y=-S=A=U==~I

GWYN ~ONE5

FFENESTRI ERVRI

DYMUNA Eurwyn, Sharon a
Natalie, Dolwen, Ffordd yr Orsat
ddiolch yn fawr am yr holt gardiau I

anrhegion ac arian a dderbyniwyd
ar enedigaeth Elain Puw. Diolch 0
galon hefyd i'r teulu I ffrindiau a
chymdoglon am y gefnogaeth a
ddangoswyd tuag atynt tra bod
Elain yn yr ysbyty yn disgwyl
Ilawdriniaeth.
MERCHED Y WAWA. Cynhaliwyd
cyfarfod cynta'r flwyddyn yn y
ganolfan ar 14 lonawr.
Cydvrnderrnlodd y Llywydd,
Menna Williams, a Pat Jones sydd
WQdi colli ei brawd ac hefo
Eirianwen Thomas sydd wedi colli
ei chwaer-yng-nghyfraith yn
LJandwrog.

Cydymdeimlwyd hefyd a Mrs
Jennie Williams, Bod Fair Bu farw
ei brawd, Mr John Watcyn Jones
o'r Wyddgrug.

Llongytarchwyd Jean Roberts
ar odod vn nain unwaith eto.
Cyflwynwyd blodau i Megan
Roberts I ddiolch iddi am
hyfforddi'r cor fu'n cymryd rhan yn
y gwasanaeth Plygaln. Diolchwyd
i e9ryl Thvrnae " fydd yn Qymryd
rhan mewn distawrwydd noddedig
a drefnir gan Bwyllgor yr Anbabl.

MI' 91~ddy" WilliaMS,
Caernarfon oedd y gwr gwadd.
Roedd ganddo gaagllad da 0
s~rdj~u post a dogfennau sy'n
gYSylltlsdlg a tnrsr casrnarron.
9yda rhal QhQnynt yn dyddio'n 01 i
ddechrau'r bedwaredd ganrif ar
bymtheg. Cafwyd cipolwg ar y
siopauj y ceil y capell a'r Guild
Hall. Diddorol iawn oedd deal! bod
ocsiwn wedi ei chynnal yn y King's
Hecrd Inn yn 1504 a bod 1S 0 dal,
gardd a chaa yn Stryd Llyn wadi
au gWQrthu yno.

Diolchodd Phylli" Ellis i Mr
Williams am noson ddiddorol iawn
a dlOIChwyd i Mary, Margar9t 9C
Eryl am baratoi'r baned.

Bydd y cyfarfod nesaf ar 11

- LLANRU'G_.- --- - ._

Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. Ffon: (01286) 675384
... 1.

Chwetror dan otal Ella Jones, sy'n
arbenigwraig ar hetiau.
DIOLCHIADAU. Dymuna Bet,
Lyndale, Ffordd yr Orsaf ddiolch i'r
teulu am eu caredigrwydd a'u
ffyddlondeb tra roedd yn yr ysbyty
ac ar 61 dod adref. Diolch i bawb
am yr holl anrhegion, cardiau a'r
cardiau Nadolig a'r holl alwadau
ffan. Blwyddyn Newydd Dda i
bawb.

Hefyd, diolch yn fawr iawn i
bawb eto am yr holl anrhegion,
cardiau ac ymwelladau ar
achlysur ei phen-blwydd.
PROFEDIGAETHAU. Mae wedl
bod yn fis trwm iawn yn yr ardal
gyda sawl coiled i deuluoedd a
chyfeillion. Estynnwn ein
cydymdeimlad diffuant i'r canlynol:

Pat Jones, Berwyn a'r plant, 61
Glanffynnon yn dilyn marwolaeth
brawd Pat, yn sydyn lawn, yn 48
mlwydd oed.

Mrs Owen a Dylan, Hafan Elen
ac Eirianwen Thomas a'r teulu 011
yn eu coiled hwythau, set merch a
chwaer-yng-nghyfraith, lola Owen
o Landwrog yn 57 oed.

I ~"'ymon91 D~fy9d, Alwyn ~
Selwyn Morris a'u teuluoedd yn eu
profedigaoth 0 golli mam, sef Mrs
~IIQMorri~,B~ew~, Cwm y glo.

I Margaret Jones Sycharth,
Gwel Fynydd yn el phrofedigaeth
hi 0 golli al maM. Mrs Manai
Jones, ar 61 gwaeJedd rur.
Cydymdeimlwn a'i chwaer, Mrs
Rose Fowler a'r teulu.

Bu farw Mr Wil Roberts (Wil
lIefrith), Glanmoelyn, yn fuan ar 61
marwolaeth ei wralg, Malltwen.
Anfonwn ein cydymdelmlad IIwyr
i'r plant a'u leuluoedd ac i'w
ffrindiau lu.

Cydymeimlir hefyd a Mrs J.C.
Williams, 60d Fair ar farwolaeth ei
brawd, Mr John Watcyn Wyn yn yr
Wyddgrug.
Y6GOLGYNAADDLLANAUG
C~O~£AWU. ~stynnwn ein
croeso i Mrs Ahlannon Evans
atom i'r ysgol gan ddymuno pob
hapusrwydd iddi yn ei swydd fel
un 0 ofalwyr yr ysgol.

Croeso hefyd i Miss Donna
Jones atom dros dO yn ystod
absenoldeb Miss Elena Williams.
YR URDD. Oaeth cyfnod
~isteddfodau'r Urdd unwaith eto
a'r gwaith ymarfer yn cychwyn. Os
oes unrhyw aelod o'r Urdd am
gystadlU yn yr Eisteddfod, mae'r
testunau gennym yn yr ysgol.

Qu tim pel-droed pump-bob
oGhr y genethod yn Gy"tadlu yn y
twrna_mant pill-droad ym Mangor
ddydd 5adwrn, 1B lonawr. Fe
chwara~odd y genod yn dda iawn
a daethant a fewn un pwynt I gael
mynd I'r rowndiau terfynol Da
iawn chi genod. Gewch gyfle eto y
flwyddyn nesaf
DYMUNA Mrs Gwladys M. Jones
o'r Dalar Deg ddlolch i gangen
Llanrug 0 Ferched y Wawr am ei
gwahodd i fod yn Llywydd
Anrhydeddus y gangen. Mae'n
bleser cael derbyn yr anrhydedd a
diolch hQfyd am y blodau hardd a
dderbyniodd, wedi eu trefnu'n
odidog gan Mrs Beryl Thomas, a
diolch j Meirwen Lloyd am ddod
a'r cinio Nadolig. Pob bendith a
pharhaed y gang en am
flynyddoedd.

Catnn Roberts a Miss Eirlys Jones
wrth yr organ priodwyd Elin
Gwilym, Llidiart Wen ac Arwyn
Evans 0 Benygroes. Dymunwn bob
hapusrwydd i'r par uanc yn eu
bywyd priodasol.
DYMUNO ADFERIAD BUAN.
Anfonwn ein coflo cynhesaf a'n
dymuniadau am wellhad buan I
Mrs Gwladys Greasly, Min Afon,
wedi iddi dderbyn lIawdriniaeth yn
yr ysbyty;
i Mr Wyn Griffith, Ger y Nant sydd
wedi bod yn yr ysbyty;
at Mrs Nellie Roberts, Stad Tref
Eihan a Mrs Peggy Jones, Glyn
Afon sydd yn yr ysbyty ac at Robat,
mab bychan Derek ac Eleri Stad
Ty Hen sydd wedi treulio cyfnod yn
yr ysbyty.
Dymunwn wellhad buan hefyd I Mr
Gwilym Madog Jones, Bro Waun
wedl iddo dreulio cyfnod yn yr
ysovtv.
CYDVMDI;IMLO. Anfonwn ein
cyoymoermieo cwysat at Mr
Bernard Parry, 1 Bryn Golau yn ei
profedigaeth 0 goHi el frawd 0
Gaernarfon.
Cydymdeimlwn nervo a Mr Peter
Marston, 8la~n y Nant yn ~i
brofodlqaoth ° golli ei fam yn
ddiwAddAr
DIOLCH. ovmuna Sian Jones,
Penrhoo ddiolch i bawb am y
Ml'odiQl'Wydd ~ ddarbYl'liodd wadi
Iddo corn el rraicn
V~ U!=lDD.Bu gonothod yr Urdd yn
cystadlu yn y twrnament pQI·droed
5-bob-ochr ym Mangor, dydd
Sadwrn, 1B lonawr. Chwaraeodd y
tim yn dda iawn ac roedd yn
brotlad da iddynt.
O'J:l VgGOL ~~IT~J:lIN. Dymuna'r
YSQol Feltllrln longyfarch AnU
Wendy, Tan y Foel ar ennill gradd
Dosbarth Cyntaf mewn Cerdd.
DIOLGH. Dymuna Elln ac Arwyn
ddiolch 0 galon am yr anrhegion, y
cardl9U a', dymunladau da a
dderDynlasant ar acnlysur @u
priodas.

CLWB 300. Dyma restr 0 enillwyr y
Clwb 300 am tis Rhagtyr:
£40; (79) Ms Catrin Lowri, 3 Croes
y Waun; £25: (248) Mr Elfyn
Griffith, 6 Ty Hen; £10: (189) Mrs
Olwen Owen, 23 Tref Ellian.
SEFYDLIAD Y MERCHED.
CynhaHwyd cyfarfod mis Rhagfyr
yn nhy Mrs Nancy Buckley, 4 Croes
y Waun Croesawodd Mrs
Catherine A. Jones, y Llywydd, Mrs
Kit Jones a Mrs Connie Thomas fel
aelodau newydd.

Cafwyd tideo ar 'Fasnach Deg'
osoo yn annog yr asiooau I brynu
nwyddau 0 dan y label yma.
Gwnaed trefniadau ar gyfer y Ginio
Nadolig oedd I'W gynnal ar 18
lonawr. Diolchodd y Llywydd i Mrs
Buckley am y croeso a hetyd am y
te a'r danteilhion Enillwyd y raftl,
oedd wedi ei rhoi gan Mrs Iris
Evans, gan Mrs Kit Jones.

Ar 8 lonawr aeth 13 o'r aeiooau
i'r 'County Manor', v r=elinheli i
fwynhau ctruo NacJolig. cerwyc
bwyd ardderchog a phawb wedi
mwynhau eu hunain.

Ym mls Chwotror bydd Dr Hugh
Robert" yn rno: sqwrs. Mae croeso
cynngg I SglOaSUnewyC1d.

CLWB BOWLIO. Bu farw un °
aclodau mwy~f ffyddJon y Clwb
nowno ar 9 Rllagryr, S@f Jonn
(JQck) erQd~haw, Ca~tle View,
~~Add JAek w~dl bod Y'" a~lod
gweitllgar lawn ers seivourr Glwb.
dros "I S mlynedd yn 81, bob amser
yn DarOd lawn QI gymwynas_
Cynhaliwyd ei angladd yn yr
Amlosgfa ym Mangor, gyda phump
o'r gyd-aelodau yn cario'r corff, a
lIawer 0 aelodau'r Clwb yn
br~s~nnol. !;stynnwn ein
cydvmdsimlad IIwyrai rw wraig.
Hilda, a'l 1ab Melfyn yn eu coiled,
Y GYMDEITHAS LENYDDOL,
NOS Lun, 13 lonawr, cynhaliwyd
cyfarfod o'r Gymdeithas Lenyddol
yn y Ganolfan pan gaed sgwrs
ddlryr gan y ParChQdig JQffrgy
H\,I9ho~J C~orn~rfQn ~r y IIl.1n
enwog 'SalGm'. Llywyddwyd gan
Pat Parry yn abganoldab anorfod
Gwilym O. William~.
Bydd y cyrartod ne5af n05 Lun, 10
Chwe~rorpan ayflwynir sawrs san
ROI Williams ar dr080n trwstan a
hwyliog a ddaeth i'w ran tra yn
aglod 0 wahanol bartlon
No~wGithiau LlawGn dros y
blynyddoQdd_ Y Llywydd fydd
~umphrey O. Jones.
Davv y lymor I Den noiS Lun, 10
Mawrth Qyda'r ddarlledwraig
Bgth9n JonA~ PQrry yn wrQio
w"~c;I, D~rpvrir lI~nii\v\h y~~i\tn y
no~on nonno vn oOy~t~1.Frtynnlr
~m 9ornQ9~oth i woddill y tymor,
LLONGVI=A~CI-UAOAU
OY'{YDD NEY'{YDD. Dymunwn yn
t'ft'f~ I Iw~" blli~, TV'" Llidi~rt yn ~i
~wydd nowydd fol Prifathro Yi5gol y
I=orch o'r Soor.
(J!;NDIGA!;TH, L.longyfarchiadau i
Elfyn a Menna Griffith, Stad Ty Hen
ar ddod yn daid a nain am y tro
cynraT. Ganwyd mao oycnan,
Dylan. rw mercn Rnlan a Martin.
DVW(;DDIO. Llongyfarchiadau a
~hob dymuniad da- I ~ionQd
Williams. Bryn Beddau ar ei
dywedd'jad a Mark Flaver 0
Dregarth
~~IOOAS. Yng nghapel eethel,
gyda'i hewythr y Parch Ifan
Roberts yn gweinyddu a'i modryb

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



JOHN BRYNAFON
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DEWCS, MAE O'N PI.ASUS!

RHOSTIO
MOCHYN

ARGYFER
POB ACHLYSUR

$ Cig 0 f£ermydd lleol ~Pani'on
rh wng qO a 400!

It Gvda saws aial a stwffin mewn
rholiau

,. Efo s313d heQrd or; d),munwch

GWASANAIITH LlEOL M\ GYFER
-PARTION • rruoDAsAU

PP'l-RI tWDO
UWYlJlJ • Dt\WN'5 • GW)'l..I.t\V

• Holl docvnnau'r Loteri
Cenedlaethol

• Cyflenwvr bwvd
anifeiliaid - 'bulk' a
rhydd - y rhataf yn Ileal!

• NwyOoau graser,
alCOhOl, cardlau MANWEB

• 'Paypoint' ar gyfer talu
bob math 0 fillau

Brian a Rita
Henderson

SlOP Y PENTREF
WAUNFAWR
Ffon: 650589

Uned 1, Fferm Bryn Afon
LLANRUG

Ffon: (01286) 650349
(0589) 899901

Cynyrchion Coed:
Gatiau, Ffensus ac ati
am brisiau cystadleuol

GWYNANT
PIERCE

Yrwyn lIeol mwyaf blasus
Selsig cartref

Cigoedd parod i'w bwyta
Archebion ar gyfer y rhewgist

MYNNWCH Y GORAU
DEWCH ATOM NI!

Wavell
Roberts

CIGYDD
London House
LLANRUG

Ffon: (01286) 673574
PEN CIGYDD Y FRO

GWASANAETH NADOLIG. Ar
ddydd Sul, 22 Rhagfyr cynhaliwyd
Gwasanaeth Nadolig y Pentref
Dechreuodd y gwasanaeth heto
Catrin a Donna eyn gweld stori'r
Nadolig eyntaf gan ugain 0 bobl
ifane a phlant yr Ysgol SuI. Diolch i
Dafydd Iwan am ganu neges yr Wyl
yng nghyd-destun y byd modern
Cyn eymdeithasu a bwyta sosej
rols a mins peis canodd y
gynulleidfa lu 0 garolau Nadolig.
CANU CAROLAU. Yn anffodus
roedd rhaid symud i Ganolfan y
Capel ond, unwaith eto, cafwyd
hwyl yn cyd-ganu heto Seindorf lau
Llanrug. Wedyn roedd cyfle i
gymdeithasu dros gwpanaid 0 gawl
eartref trwy garedigrwydd
Gwenllian Daniel.
SHELTER CYMRU Casglodd y fro
£71.00 tuag at waith ardderehog
Shelter Cymru gyda'r sawl sy'n
ddlgartref adeg Nadolig.
PENBLWYDDI. Llongyfarchiadau i
ldris Jones, Crud yr Awel,
Rhosbaeh ar ei ben-blwydd yn 80
oed. Hefyd yn ystod y mis bu
Richard Myrddin Roberts, Bryn-y
got yn troi 50 oed.
CVNGO~ CVMUNI;D.
Cynhaliwyd cvtartoc o'r Cyngor
yng Nghanolfan y Capel ar nos
Fawnh, 14 lonawr. Roedd y
Cynghorwyd Clive James a Vera
Roberts yn bresannol. Unwaith eto
mae Cyngor Gwynedd wedi methu
gwasanaethu'r eyhoedd trwy
bgldio a thawslu'r traffig trwv'r
pentref, yn methu codi arwydd 'dim
CIcio per ar y polyn l.arnp ym Mryn
y Gof, torri'r gordyfiant dros y pann
rhwns 'Eryl' a 'V Bwthyn', tocio'r
tyflant wrth garejys y Gyngor a
chodi'r enw cywir ar 'Bryn y Got'
DIOLCHIADAU. Dymuna
pensiynwyr y fro coioicn I
hapchwaraewyr Tynfa Misor
Oymdeitha~ Cae Chwarae am eu
eyrranlallaU mlsol ac 1 aSloaau r
pwyllgor am drefnU'r rhodd Nadolig
iddynt elenl.
TYNFA MISOL Enlllwyr Tynfa
Misol Cymdeithas Cae Chwarae
Ca~athro ar gyter mH;~lonawr oedd:
£40: (63) Marc a Wendi Wllllam3,
Glandwr: £25: (34) Aled a Jill
Thomas, Llwyn Onn; £15: (46)
Doris. 9 Tai Glangwna; £5 (9S)
John a Laura Griffiths.
GWASANAETHAU'R CAPEL am y
mis nesaf:
2 Chwef am 10.00 Gwasanaeth

Tauluol a phaned heto
Edward Morris Jonesj
am 2.00 Gwasanaetn y
Tr: gedydd hGto'r Parch
Huw Dylan;

9 Chwer am 11.00 Vsgol Sui,
15Cnw@1am10.00 gyda'r Farch

G.wyn !;rfyl;
23 Ghwef Dim gwa::>anaeth;
2 Mawrth am11.00 Vsgol Sui

am 2.00 gyda'r Parch
Gwenda ~iehards.

PWVlLGOR V CAE CHWARAI;.
Yn y pwyllgor ar 20 lonawr
pend~rlynwyd ootyn am brisiau
torrrr gwarr ar y ddau gae Chwarae
yn unol a manylion i'w darparu.
Agorlr y tendrau yn y cyfarfod lIawn
nesaf ar 17 Chwefror.

Bydd cyfarfod 0 Is-bwyllgor
uwehraddio'r cae PQI-drOgdar nos
Lun, 3 Chwefror am 8.00 yr hwyr
yn Nhafarn Bryngwna.

CAEATHRO.
Clive James, Hatan, Bryn Gwna.

Ffon: (01286) 679501 (gwaith) sn438 (cartref)

graAn.
Yn ystod y gwasanaeth hefyd I

cymerwvd rhan gan Richard Wyn
~vans, Norman Williams, Jennia
Robens. Ifanwy Jone::>. Fiobert
John WlIlIlams, Verna Jones ac

-
CWMYGLO

~

Mrs Iris Rowlands, Glanraton.
Fton: (01286) 872275

9

CERDDOROL. Llongyfarchiadau
mawr i Anna George. Swn yr
Engan ar fod yn IIwyddiannus yn
arholiad canu'r piano Gradd 1
gydag anrhydadd. Cynhaliwyd yr
arholiad dan nawdd y Coleg Cerdd
Brenhinol.
GWELLHAD. Wedi treulio
cyfnodau yn yr ysbyty dros y
Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
dymunwn well had buan i Muriel
Evans Cae Gwyddel a Violet
Roberts Deiniol House.
PWYLLGOR CYMUNEDOL.
Cyfarfu'r Pwyllgor yn y Festri nos
Fawrth, lonawr 21ain dan
Iywyddiaeth Mr Gwyn Hefin Jones.
Hysbyswyd roo tencrau wedi eu
hanton allan I ymgynghorwyr ac y
bydd yr ymatebion a ooaetn i law
yn cael eu nvstvneo cyn diwedd y
mis gan yr Is-bwyllgor Tendro fel y
gall y gwaith ymgynghorol
ddechrau rhag blaen. Croesawyd CYDYMDEIMLAD. Estynnwn ein
hefyd y newydd am yr arian nawdd
a ddaeth i law i ariannu'r cydymdelmlad I Mrs Peggy
ymchwiliad 0 gronfa Cwlwm Rowlands, Talafon yn ei
Gwledig y Cyngor Sir ae 0 goffrau'r phroteoioaetn 0 golll ei cnwaer-
WDA. Roedd tri aelod yn yng-nghyfraith, Mrs Theresa
bresennol o'r gweithgor codl arran Rowlands, priod Mr Willie
yn lIeol i gyflwyno'r bvn a Rowland::>(4 001Afon gynt) a mam
craroowvo ganddynt ers y pwyllgor vera a William yn Awstralla. Mgfyd
diwethaf a chafwyd aW9rymiadau cvcvmoeirrutr vn ddwys a theulu
pellach yn y cyfarfod am syniadau Mrs ~lIa Morris (nain 8ecws) yn eu
I'W datblygu yn y ovtodot. profedigaeth lem 0 golli mam, nain

.A rf d f ~ l' a hen naln annwvl
Sydd y c,.a 0 nasa yn y os r, CYNG~RDD NADOLIG. Diolch yn
nos Fawrth, Chwefror 24ain am 7
o'r gloch. ddlffuant i blant yr ysgol, i Mrs Mair
YA EGLWYS BRESBYTERAIDD Huwe y brttathrawee, yr athrawon
CANU CA~OLAU Carru'r 9rWp 0 a'r gweinyddesau am y trt
garOlwyr a tu 0 amgylvh y fro nee cyflwynlad a gafwyd sef
lau. Rhsgfyr 1geg ddiolch yn pantomeim 'Jines ar y Jyngl',
9ynnes lawn am y croeso a IChwilio am y Dyfodol' a 'Tua
naauoru yr arcalwvr, HefYd roedd Bethlehem', Diolch am dri diwrnod
yn noson arbennig 0 ffafriol 0 ran y 0 walth canmotaowv lawn.
tywydd, noson leuad !lawn ac nis YN YR YSBYTY. Anfonwn ein
anghofir yn fuan yr olygfa 0 bont eofion cynhesaf at Miss Megan
Pgnllyn ar nyd Llyn Padarn a Frice (5tryd Newydd 9ynt) sydd ar
chopa'r Wyddfa yn dis91airio yn ai hyn 0 bryd yn Ysbyty Bryn Selont,
gWI:;gwen 0 elrll. Otl~glyvya y ovvnl 9f1\~1n~1f9n, H~~d ut Mr~ Ilannah
o ~134.Roedd hyn syda'r swm Mary ~oberts. 1 Bryn Gro sydd ym
Qisoes mewn lIaw yn gwneud Mhlas Pengwaith, Llanberis am
cyfan~wm 0 ~e2J~aa anfonwyd gyfnod.
9r r9n yr QOIWyS tu~g dl Ap91 ZOOZ LLONG,FI\F1GHlftDAU I llna a
EgIVVY~ IJrcBoytoralOd Gymru i Jamo~, 1 001 Afon ar enedisaeth
Bangladesh. au mab, Jason, brawd bach i Lilac
GWASANAETH NADOLIG. OIOLCH. Oymuna Neil a Michelle
Plethwyd y deunydd a Rowlands ddiolch J'w teulu,
dd~I'bYr\iwyd Yr\ Y PQcyn i 19n5Io ffrindl8u a'u cvv5mcriaid am y
Apel 9angladesh a'i gyfarpar cQrdl9U g'r anrhggion a
lIiwgar, i sgript a baratowyd gan dderbyniwyd ar achlysur eu
Lowrt Aoberts Williams ar gyfer priodas.
cyflwyniad plant yr Ysgol Sui yn y GWYLIAU GWERTH CHWEIL.
gwasanasth Nadolig a gynhaliwyd Ddlwedd Tachwedd 2002 aeth
lore gul r:lha9fyr 22ain. Agorwyd y lIond bws 0 Lanrug a'r p~ntrQfi
oyf)vvyniao gan Flhl{;ln ~QQr9Q ~ oytagoo, gan 9ynnwy~ rhai 0 Ynys
~"l\l'tid todarn Q. chafWvCl Mnn. gm bodwar Cliwrnod i'r
disgrifiadau pellach o'r Nadolig Gresham, Blackpool. Trefnwyd y
prasanl"l61 gal"l arwain at y GQni ~wyliau gal"l Mr Gwilym Rggs
tlavvdym MOlhlohom flOflnghoni9n fClrry (Toithiau Grug), Cafwyd
~wl~aydd y Trvdydd 8yd ggn Cgryl I no§or\ OAn Dy~n g NQII. Tony 9C
flO Awen Jone~ a ~wynwyd pawb Aloma, ao ar y nos lau Noson
gan eu c~nlJ ~wynol 0 dair carol. Lawan garth chweil gyda Ray
Cymorwyd rhan am y tro cyntaf John a Now a Nia o'r Felinheli yn
gan Nia 1-t(;)leddGeorge a ownaGth cynorthwyo. Cafwyd eitemau eraill
oj ewatth yn arddarchog. ~oadd yn o'r synullaidfa sref, yn cynnwys
ofidus gennym tod Anna George adroddiad addas am Fan gan Elin
W~l!1~I tnaro yn g~1y nOgOncynt gr ~oberts. Noson 0 ~hwarthln ia.eh a.
mawr slam 1001ana oaeln Rnlan rr I ~hawb wadi mwynnau. DIOlcn yn
adwy a ch01awni'r cwbl cyda a..benni~ i Gwilym Am wytiau

hwyliog a chartrefol o'r diwrnod
cyntaf. Roedd yn ddrwg ganddo
oriod owrthod lIawer telthiwr gan
fod y bws yn lIawn. Felly, y tro
nesaf y cyntaf i'r fehn gai" falu.

(Parhad ar dudalcn 17)

Emyr Williams. Trefnwyd a
lIywyddwyd y cyfarfod gan Gwyn
Hefin Jones. Ar y terfyn cafwyd
lIuniaeth gampus wedi ei baratoi
gan y lIywydd a Geraint George.
CASGLIAD. Cyflwynwyd y
casgliad wythnosol a wneir yn
Nosbarth Vs901 SuI yr Oadolion
eleni fel y lIynedd lApel Ty Hospis
yng Nghymru Casglwyd y swm 0
£100 yn ystod 2002.
OEDFAON CHWEFROR
2 Parch H.Gwynfa Roberts,

Llanwnda am 10
Parch Reuben Roberts,
Bontnewydd am 5.30

16 Parch S. O. Hughes, Bae
Colwyn am 5.30, Gweinyddir
y Sacrament 0 Swper yr
Arglwydd

23 Parch Dafydd Lloyd Hughes,
Caernarfon am 5.30

BRYNREFAILI
Mrs Lowri prys Roberts-Williams,

Godre'r Coed. Ffon: 870580



Nia Hughes,

Adolygwyr Ifanc
Yn ddiweddar cafodd
cylchgrawn ncwydd ei ryddhau
yng Ngogledd Cymru o'r enw
Bawd. Mae'n gylchgra\vn
lliwgar iawn ar gyfer pohl ifanc
ac yn cynnwys llawer 0

wybodaeth am lyfrau Cymraeg a
Saesneg a rhai cystadlaethau.

Bu rhai 0 ddisgyblion ¥sgol
Brynrefail yo brysur iawn yn
adolygu llyfrau Cymraeg a
Sacsncg ar gy[cr y cylchgrawn.

Cgfodd yr adolygiadau eu
h)r~gri[cnnu gan:
Tabitha Louise Gri[fiths~
Manon Wyn Williams, Megan
Jones, Gwenno R. Roberts,
Khiannon Jones, Debbie
Hughes, Nia GIyn, Gruffudd
Pritchard, Sioned Evans,
i\nn\.vcn Angharad Williams,
Ffion Jones, Dewi Foulkes.
Hoffem eu llongyfarch 011am eu
gwaith.

a gollai ffeinal Powys, a'r ail i
chwarae enillydd ffeinal Powys,
felly roedd hi'n gem bwysig
iawn i benderfynu dyfodol y
tirnau yn y twrnament.

Sioc a gafwyd gan
chwaraewyr Brynrefs' wrth
edrych ar y tim aral1. Dau
glamp 0 chwaraewyr yn rheoli
canol y cae i Eirias (a doedd y
lleill ddim yn fach ehwaith!).
Roedd hi'n gem gyffrous o'r
funud gyntaf tan y chwiban
olaf, ond nid yw cyffro bob
amser yn beth da i Brynrefail
mewn gemau pel-droed. Roedd
hi'n ddi-sgor hanner amser, ac
yn gem ble roedd pawb yn
gwybod y buasai un
camgymcriad neu ddiffyg
canolbwyntio yn medru bod yn
gost fawr i'r urn. Hanner ffordd
drwy'r ail-hanner, ac Eirias
oedd i sgorio gyntaf, doedd
pethau ddim yn edrych yo dda.
Ond roedd ysbryd Brynrefs yn
fyw yn y tim a, chyda ond
munudau yn weddill, sgoriodd
Carl Griffiths i fynd a'r gem i
amser ychwanegol.

Wedi pum munud o'r amser
ychwanegol roedd pethau yo
edrych yn ddu iawn arnom gan
i ni adael dwy gol wirion i
mewn. Ond, unwaith eto, roedd
araith ernosiynol ac i'r pwynt
gan y rheolwr yn ddigon i
godi'r bechgyn ar eu traed.
Gydag ond ychydig funudau yn
unig ifynd, cafwyd dwy gol, un
gan Josh Greene a'r 11all gan
Mathew Roberts i dorri
calonnau chwaraewyr Eirias, ae
i fynd a'r gem yo bellach fyth,
sef i giciau o'r smotyn. Lwc yn
un ig yw y ciciau hun, ac nid
oedd y lwc ar ochr Brynrefs' y
diwrnod bwn. Colli 0 4-2. Gem
gyffrous, ond feI y dywedais yn
gynharach, nid yw cyffro bob
amser yn beth da iBrynrefail.

Pel·droed dan 16
Yng ngeiriau Mr lIolland, yr
athro ymarfer corff
'Gem orau ers blynyddoedd!!'
fclly rfl(1C'n rhaid ei bod hi'n un
lllla. ffeinal .nryri 0 Gwpan
Cymru oedd hi gydag Ysgol
Eirias ac Ysgol Brynrefail yn
brwydro. Roedd y ddau dim yn
mynd drwodd beth bynnag,
ond yr enillydd i chwarae y lim

Ceri Wyn Jones
Anaml yr ydw i yn ysgrifennu
am ddim byd heblaw pel-droed
a rygbi, ond ar 01 clywed am
gampau Ceri y misoedd
diwetbaf yrna, dyma droi i fyd Y
merched.

Mac hi eisocs wedi bod yn
chW9rge pel-r\vyd i dim Eryri,
tiC yn chwarae i dim yr Ysgol
mewn twrnament ar yr 16fed 0
Ionawr. Ond nid dyna beth a
dynnodd fy sylw at ei dawn. Ei
hoci sydd ar hyn 0 bryd ar y
hrig. Ers rhai misoedd llu,"yr
mac hi wedi bod yn mynd i
chwarae mewn treialon i dim
gogledd Cymru, ac wedi
llv.ryddo. Nawr mae hi'n aelod
o'r tIm ac yn mynd i lawr i
Aberr(:lwe ddiwedd y mis i
dwrnament Und~b Hoci
Cymru. 1"ob lwc iddi yn y ddau
dwrnament yma.

Gan Geraint Iwan

noson
casgliad
Cymorth

Gwasanaeth Carolan
Nos Lun 16eg 0 Ragfyr,
cynhaliwyd Gwasanaeth
Carolau yr Ysgol yn Eglwys
Llanberis.

Cafwyd noson i'w chofio
gydag eitemau arnrywiol gan
gynnwys, Cor Hyn, Cor
M~rehed, Cor Bechgyn, Cor Iau,
Cor Cymysg, Partion Adrodd a
charolau cynulleidfaol.

Diwedd y
gwnaethpwyd
anrhydeddus tuag at
Crisrnogol.

Hoffwn ddiolch i'r athrawon
a gyfrannodd at drefnu'r
eitemau ar y noson, i
swyddogion yr eglwys am gael
cynnal y gwasanacth yno, iMr
Gareth Jones am gyfeilio ac i
bawb a ymunodd a ni i
ddathlu'r Nadolig.

Emma V Jones

Rhwng hynny a'r gwaitb diflino
a wna dros yr eglwys bydd yn
siwr 0 lenwi ei hamser i'r
ymylon.

Mewn parti ffarwelio
cyflwynodd Mr Eifion Jones
ddarlun i Miss Rowlands fel
arwydd 0 werthfawrogiad o'i
holl waith cydwybodol, a
dymunodd hir oes a iechyd iddi
i allu mwynhau ei hymddeoliad
i'r ymylon ond gao gofio fod
croeso iddi ddychwelyd yma
unrhyw dro.

Ymddeoliad
Ddydd Mawrth, Ionawr 14eg,
ddiwrnod eyn ei phen-blwydd
yn chwe deg pump,
ymddeolodd Miss Catherine
Rowlands a fu'n lanhawraig yn
Ysgol Brynrefail ers pan oedd
yn un ar h ugain oed.
Dechreuodd Miss Rowlands, a
gafodd ei geni a'i magu yn
Llanrug ac sy'n dal i fyw yma,
weithio yo yr ysgol 'nol yn
1959, flynyddoedd cyn geni
nifer 0 staff yr ysgol, heb son
am y disgyblion! Yn wir,
teithiodd pum prifathro, tua
dau gant 0 athrawon a thua
phum mil 0 ddrsgybl ion
goridorau'r ysgol yn ystod y
pcdwar deg pedwar bJynedd
yna, ac ni phylodd gwen siriol a
chyfarchiad bonheddig Miss
Rowlands yr un tro,

Dywedodd ci bod wcdi
penderfynu dod iweithio yn yr
ysgol gan fod ganddi ffrindiau
yn glanhau yn yr ysgol gynradd
a'i bod yn ei weld yo waith braf.
Ddychmygodd hi erioed y
byddai yn aros yma cyhyd. Ond
mae hynny yn nodweddiadol 0
Miss Rowlands oherwydd beth
bynnag a wna, fe'i gwna yn
gydwybodol ae yn drwyadl.

Beth bynnag fo'r tywydd,
byddai Miss Rowlands yma.
Ymlwybrodd trwv eirs mawr
1965 pan fu'n rhaid i
ddisgyblion gysgu yn yr ysgol
dros nos) a phan chwysai a
chwynai pawb ohcrwydd
poethder haf 1976 parbaodd
Miss Rowlands yn ddyfal a
dirwgnach gyda'i gwaith.

Newid mawr mae Miss
Rowlands wedi sylwi arno yw'r
uodrctu modern sydd bellach
yn yr ysgol. Cofia'r desgiau a'r
cadeiriau prcn O)'d~phob math
o betb3l1 yn cael eu sadac1 yn y
desgiau - poteli llefrith wedi
sura hyd yo oed! Mae'r ysgol
wedi ei ehangu nifer 0 weithiau
crs idui dtlechrau gweithio yma
hefyd a'r pryd hynny roedd iard
ffryn t yr ysgol yn cyrraecld at y
Ion a dim bae bysiau yn bodoli.

N ewid arall mae Miss
Rowlands wedi sylwi arno yw'r
<[foroa mae pobl yn siarad efo'i
gilydd'. Dywcdodd mai Mr,
MiijoJMn neu gyfen\lJ yn uni~
oedd pawb er~ ~"lwln ond crbyn
11eOcli\v mge pobl yn fwy
personol ac yn adnahod y n9ill
a'r llall ....1rth eu 11~nwaucyntaf.
Yn \vir mae gan Mi~s Rowlands
hen ddl8Qn 0 ~~eofion ti i)(rac:on
i yggrifennu llyfr. Beth am fynd
att i'w cofnodi pan fydd
gennych funud t'\V sbario?
Dyddai'll bleser eu ctllrllen.

1\e yn wir ctarllen yn ogystal
a theichio ydi rhai 0 brif
blci5crau Mis~ Rowlands. Ond
mae hi hefyd yo sg\vrswraig
eithriadol 0 dd~cldorol ac yn
gymwynaswraig beb ei hail.

Ysgol Brynrefail
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FfOn; (01246) 714043
neu Caernarfon I

Ff6n: (01286) 674520 1
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LLANRUG
Ffon: 674141

Ar agar: Llun - Sad 10-6:
Sui 10-4

Ryglau.Cabinets, Byrddau,
Cypyrddau QIo4IlIy1rau,

Desgiau. Cadeiriau, Sotfas,
Gwelyau ayyb

LLANRUG

Deweh j'r ganolfan newydd
am fargeinion dodrefn

-

Ar agar bob dydd
o'r wythnos at eich

gwasanaeth
Nid oes unrhyw dal am

ddanfon archeb i'ch cartref
yn ardal Llanrug

II (flltharO a Melrwen
Williams)
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V STORFA
LLANRUG



Mathew a drefnodd y daith
hon, ac fe gasglwyd £367.00.
Da iawn chi, 11ongyfarchiadau.
Diolch eto i bawb a
gyfrannodd.

Heledd WynJones

mewn taith gerdded noddedig
Mathew Guy 11 'I, JUSCill Guy
10'S, Simon GU}I 8'0 Susanna
Kadnor I1'N, Emma tiayuard
11 '0, Sarah Hayward 8'1\',
Dalziel Roberts 11T
Areswn mal Mrs D Guy a

Gwledd 0 fwyd yn disgwyl y plant.

Lapio'r anrhegum [unud olaf' Heledd, A neurin, Graham, Awe1l,
Rebecca, Mattheui a Nia.

Caernarfon
Round Table, Argos, ASC,
George Thomas, Siop y Plas,
Matsen; S eren A rian, W. H.
Smith, Woolworth, Boots,
KoberlS (Sf Ouxn, Gray Thomas,
A nonymous Citizen, Plas Gwyn
Caravan Park.
Disgyhlion a zvmerodd ran

Llanberis
DMM, Anifeiliaid Anwes,
Energy Cycles, Swyddfa'r Pose,
Honeyfarm, Cae each, Prince of
Wales~ Padarn Kitchen, Euro
DFC, Amgueddia uea«
Padarn Ponies, HaiTlir~es) IIG
Huuhes a blvchau casaiu.
R~tbe_L
Swydl1/a or FOSI, CarTeg Gocn
Faun. Ceir Cvmru, Mere/led y
WclWT, lIa{fway ttouse Felinllt:li,
Dafydd 0",0, Clwb P,l-dro~d
B<:thcl, Swp Bethel, CartreJ yr
Yenoed] blwch casglu,

Deiniolen
Chwarel, Ysgol Guuumgynfi,
Bull Inn, Beran.

Llanrug
Spar, Swyddfa'r Post, Arvonia,
].M.]o1les a'i feibion, Hafod,
Seiont Manor; Becws Bryngwyn,
Ffenestri Celtic, Brynteg,
Glyntwrog, Penbont, Elaine~s,
Dodrefn Capel Mawr, Wavells,
Landis, SM Discount, Clwb
Ieuenctul Llanrug, Meredydd.
Penisarwaen a Cwm y Glo
Chimneyline, Cartref yr Henoed,
Y Dy1l llefruh, Blodali. Racca,
Swyddfa'r Bost, Snowdon
Classic Carriages.

Dymunwn ddiolch i'r
busnesau a'r sefydliadau a
ganlyn am eu cyfraniadau
haul.

• • •

ddisgyblion, myfyrwyr ac
athrawon a helpodd wneud y
diwrnod yn un mor
Ilwyddian nus.

Parti Pendalar
Daeth y Tri Gwr doeth i
Frynrefs .
Y deunawfed 0 Rag~ yn

bared, ac roedd 'Y Diwrnod
Mawr wedi cyrraedd. Roedd yr
holl waith called 0 drefnu,
casglu arian, gwerthu rafflau,
prynu a lapio anrhegion a'r
holl banig wedi dod i ben. Y
diwrnod ei hun oedd yn
bwysig rwan, diwrnod Parti
Nadolig Ysgol Pendalar.

Ben bore aeth criw o'r
chweched a'r adran arlwyo a
dechrau ar y bwyd, teisi bach,
eisin, sioclcd, brcchdanau a
chreision 0 bob lliw a Iluri, a
digon 0 fisgedi a ieli i bara hyd
at 'Dolig nesa! Fe aeth criw
arall i addurno'r neuadd a'r
goeden Nadolig, a'r gweddill
i'r ffreurur iosod hetiau parti a
chracers ag ati ar y byrddau.
Roedd y lle yn edrych yn
wych, a phopeth yn rhedeg fel
watsl

Yna fe aeth rhai o'r bechgyn
o gwrnpas yn tynnu Iluniau,
craill yn flilmio i gadw cofnod
o'r diwrnod. Dseth vr amser
nawr i Iwynhau:

Cyrh,,~ddodd y bYi1iia\4liard
yr Ysgol ac imewn a phawb i'r
ncuadd] 61c rhoddvvyd croeso
mawr i ddnu geren anwog byd
:\4(:, yn wtr, nen Ital na'r gWr
noctn <Mr Bryn ron' a <Mr
Dewi Pws' eu hunain. Cafwyd
digon a ganu a rnwynhau, a
phawb yn chwerthin.
Diweddodd y scsiwn gyda
phawb, yn ddisgyblion Ysgol
Pendalar, yn aelodau'r
chwcched, yn athrawon a staff
ar lawr y neuadd yn dawnsio a
mwynhau.

Mae'n rhaid canmol Bryn
Fori a Dewi Pws i'r cymylau
am eu hymroddiad a'u hegni
drwy'r dydd. Yn wir, hyddai
bwlch mawr yn y part~ oni bai
smdanvnt hwy. Diolch 0
waelod calon i chwi o'ch dau.

Roedd yr holl ddawnsio a'r
'In'.l 'ma'n wlith llwglyg iilwn,
ac roedd pawb yn fwy na
pharod am y wledd a'n
disgwyliai yn y ffreutur. Wedi
Ilnau'r bwyd yn Ian oddi ar y
platiau] daeth dyl'l arbennio
araU i ymweld ani, sef Si6n
Corn!

WeI, O~ nau uellu dau wr
J9<r~1~ yn JJ~t59n "in \In
~t'yt\k~wt\~ t'6~dd. ymw~ll~d. y
rryllydd yn coroni'r cyfan.
Dosbarthwyd anrhegion i
bawb, 9C yn wir roedd yr olwg
aT wynebau'r plan [ yn
fythgofiadwy!

Unwai[n eLo, cafwycl parli
11wyddiannu~ iawn, a chafwyd
llm~crda ~lln bawb. ftoffwn
gtegu ein bod fel chweched
dosbarth wcdi clwa cymaint:

v'r F'vfi_'w_'~ l'r'6) ny yiA i't\'Y<ill
ymlaen at y parti nesaf yn
barod! Hoffwn ddiolch i'r holl Dewi l~ws~Kirsty Rng(!rs~Bry11 Fan a Rwecca Owen ar 151yr adlolzia1zr.Pawb wedi'l.l plesio~l1zae'nal11lwgJ
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Am fwy 0 wybodaeth, ffoniwch:

(01286) 677013

Ydych chi'n ddibynadwy ac yn gallu rhoi chwe
awr o'ch amser bob wythnos? Nid oes angen
profiad na sgiliau arbennig, cewoh hyfforddiant

l19.wn.

LWYR

cyngor
ar
bop@th

CAB GWYNEDD & De YNYS MQN
Bangor • Caernarfon • Dolgellau • Pwllheli

Rydym angen

. . Ffon: (01286)"870253 .
L _BWYDLEN BAR a CHINIO DYDD SUL

S 4

NBERIS ~

Ffo": (01286) 870202
..__.~ ___.. -~_...;.-'----~----____.,

TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU

•

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI I Ar Agor II
r--------------____, I 9-7 pm

WAUNFAWR 19-5pmsadwml

._--------------' I Ar Gau I
Ffon/Ffacs: (01286) 650291 II lSuI a Mercher

Dewis eang
o Welyau a 3PISuites.
Llenni Venetian a Llenni Roler.

I 5,000 lIathen sqwar 0 garpedi
mewn stoc - allwch chi

\'\\:_~ 1 fforddio prynu 0 batrymau?
~~~

I GLANHAU CARPEDI GYDA STIMVAK 1

Pentir
(012118}3§3746

eWERSI PIANO
~tl~ronV.Wlillam~B.A.

CJ) Coeden ar dr~ws llwybr
Bryn PisryII, Bethel.

(b) Ans~n eAt yn llc'r gamta
uchel yn y pen ncsaf at
Rhiwlas 0 lwybr Cas(ell.

Materion ychwanc501.
Macs parcio Marchlyn - angen
atgoffa First Hydro a Chyngor
Gwynedd bod sefyllfa'r sbwriel
yno yn gwsethygu trg'u bod yn
dadlau crfr~foldeb.
y 11~in tlr 0 flaen cyn orsaf yr
Heddlu, Deiniolen - gofyn i
Wyncdd a oes modd ei wneud
yn dd~ofjelach,
141\vybr Zi~-Z!lg. DinoTWia·
Anew!l 8YYrbodpryd )r b\vriedir
ei ail asor.
D~rddiad y cyfarfod nesaf fydd
7ed 0 Ionawr 2003.

.
1:

Derbyniwyd taflen gwybodaeth
Gwynedd, ar 01 y cyfarfod
diwethaf, yn cyhoeddi cyfarfod
ar yr 21ain 0 Dach wedd!
Gwnaed sylw bod angen mwy 0
rybydd 0 gyfarfodydd fel hyn.
Gohebiaethau eraill.
Rhyddid Gwybodaeth:
Cyflwynwyd dogfennau uniaith
Saesneg yr Information
Commissioner a phenderfynwyd
disgwyl am fersiwn Gymraeg.
Grant y Pare Cenedlaethol:
Penderfynwyd trosglwyddo'r
rnanylion i'r Grwp Cyrnunedol.
Bioamrywiaeth. Derb)'ni\\'~'d
yrngynghoriad Gwynedd fel
O'vyboda~th,
t\dran Ffyrdd Gwynedd!
Lie troi ccir yn 6J yn y Waun,
Penisa'rwaun - nid ocs digon 0
te yno. Pendcrfynwyd
trusgwyddo'r wyhodnstb i'r
GrWP,
CynJluft~o.
Caniatawyd gall Gyneor
Gwy'lDlid.'
Es tyn lad - Bryn Seiriol,
Rhiwlas.
f\.illeollgwggtraft-Ilechi a chodi
wauau Cgergewyll - Chwarel
Dtnorwlg.
E:;[yll iad - nnv r!lir,Dainiolcn.
Ni chaniatawyd gosod llosgydd
yng Nglwt y Born, - Cyfeiriwyd
at Gyfarwyddyd Cyfeillion y
Ddaear 'Cyfiaw,~d(;rGynllunio l
~m"'I).
Ceisladau Uned Cynnal a
Cnadw Tal Gwynedd i osod
tanciau nwy yn Rhiwlss !l
Phenisa'rwaun. f\mlygwyd
b9rn y buasa~ tanc mawr yn y
ddaear dipyn gwell na rhai ar
wahan ibob ty.
Llwybrau.
Angen syl,v Cyngor Gwynedd

12

Cynhaliwyd cyfarfod y Cyngor
nos Fawrth y 3ydd 0 Ragfyr yn
ysgol Penisa'rwaun. Cadeiriwyd
gan y Cynghorydd Richard
Llwyd Jones, ef hefyd
offrymodd y weddi ddechreuol.
Cyfeiriwyd at y canlynol gan y
Cadeirydd eyn cychwyn
rhaglen y cyfarfod:
Teimlad 0 dristwch am fod y
Cynghorydd Keith B. Jones,
Bryn'refail wedi colli ei briod,
penderfynwyd danfon gair 0
gydymdeimlad ato.
Gwybodaeth bod y
Cynghorydd Aled Green,
Penisa'rwaun wedi derbyn
llawdriniaeth yn Ysbyry'r
Royal Infirmary, Lerpwl.
Penderfynwyd danfon Ilythyr i
ddymuno'n dda iddo.
Cyfciriwyd at ) ddamwain ger
ynys Owen He amlygwyd
pryder bod bws y:>gol wcdi bod
mewn damwnin unwo~tb j'n

rhaaor.
Yr cnnygl ar uudalen flsen
Eco'r Wyddf~ tis Rh!lRfyr - Ty
Elldlr~Dciniolcn.
Pcnderfynwyd llongyfarch y
Cyn~llurrdd R. Len jones !l
philWb urall i1 fU'D wcunzar yn
~~fydlu'rprosicct yrna.
IJlongyf!ll'onwyd " CAdeirydd,
Richard Llwyd jones, at'
ennill Medal Ryddiaith
Ei~t~ddfod Dyffryn Ogwen
2002.
Crocsawyd Miss Sara Wood fcl
Cynghcrydd dros ward
Deiniol~ Q dymunwyd pob
hwylustod iddi yn ei
chyfrifoldcb newydd.
Derbyniwyd cotnndton
Taehwcdd fel rhai cywir.
Matcrion o'r cofnodion:
nurouuwyu bod Grwp Llywio
Rhi"vias wedi el ffurfio.
V Pare Ocnedtaetnol:
Gw~rfodd919\l~y Gynbhoryuu
Sgrg Wood ystyried yr
adrounlan ~C. O~ hydd ru18~n]
gynrychioli'r Cyngor yng
nghyfarfod blynyddol
Cy_nghorau Cymuncd y Parco
S!lnG W~ y RRC:
Trafodir eto pan fydd y
Cyngor/Clerc yn Weddol barod.
LQn C;fn Draich~Rhiwlas:
Cyfl\vynwyd ~drod~ad
QWYDcud a dderbyniwyd
wythnos ar 61 cyfarfod
Tachwed~. O"nfonwyd copi
ohono i nelruim 'R.hiwlas reI y
8'l11"nt )'ITIatcb yn y cyfar[{)u
YM!l. U.ocdd y CYUt5h9nryr )'n
dcrbyn d!lill Gwynedd - 'V .,.Itatl
dan sylw yw Clla 1ZOmedr 0 ffordd
i'r de 0 dy Cefil y Braich. Yr
IlOlliad'yw nat! ffordd gyhoeddus i
gcrb)ldau y'tlJ J 1~()rT~var f£yr£ a
S-wbl "'f" ,twyar cylzueddllS i
gerdc/w\TT. '
Crdraddoldeb HiliQli
Cyflwynwyd dogfen swmpus y
~ynulli.t~ \\1' )' ll1UlCr YillU.
~;chDro Cbwii

Cyngor Cymuned Llanddeiniolen j



Ymsynshorwyr Ariannol

Annibynnal Lleol (setydlwyd 1974)
Ftcn: (01248) 355055

CDH

Pa un ft7r rhain sydd
bwysicaf?

YSW'"'O EICH TY
(i arbed coiled i chi):

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

YSWIRIO EICH BYWYD
( i arbed celled i'ch teulu)

Cysylltwch a'r isad iweld mar rhad
yw cost yswiriant gyda CDH
Andre (BetheIlLlanberls)

IiJryn (Mon)
E...ryn (C"ornarfon a'r eylch)
John Eifion (Penisarwaun)

I·

Ffon:

(01286) 675754

57 Glanffynnon
LLANRUG

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

CHIROPODIST
GW8sanaeth

yn eich cartref

garedig lawn tuag at y Clwb: Clwb
Pel-droed Bethel; Cyng Huw
Price Huws; Mr Bnan Williams ,
C~ernarfon; Mrs Mary Williams,
Cilqwyn Bethel; Treflyn Stores;
Post Office; Geir Cymru; Gors
Bach; Tesco, Caernarfon.

Fe roddwyd dlolchiadau am
brynhawn hapus a chroesawus i
Mr a Mrs Johns a Michelle gan Mr
W. Jones a Mr Goronwy Jones.
CLWB PEL-DROED, BETHEL
Enillwyr gwobrau mawr mis
Rhagfyr oedd:
£100: Gareth Owen (Aubrey),
Bethel; £50: Idris Morris, Bethel;
£25: 0 R. Jones, Bethel; £25:
Gareth Birkett. Bethel; £10: Huw
Morgan, Llanfairpwll; Dewi Wyn
Williams, Bethel; Mathew
Gossett, Y Felinheli: John M.
Ellis, Caernarfon; Aled Williams,
Bethel; Gavin Roberts, Bethel;
Alice Mary Jones, Bethel; Gareth
Wyn Jones, Bethel; John Bryn
Williams, Bethel; Wendy Jones,
Caernarfon; John Williams,
Caernarfon; Gary Williams,
Bethel; Natasha Williams, Bethel;
J. G. Morgan, Talysarn; Wendy
Hughes, Llanfairpwll; Jackie
Jones, Oeiniolen; M. Green,
Bethel; Betty Morgan, Bathsl:
Lesley Morgan, Bethel; Hywel
Hughes, Bethel.
Y GYMDEITHAS LENYDOOL.
Nos Fawrth, 21 lonawr yn Festri
Bethel cafwyd noson ddifyr iawn
yng nghwmni John Ogwen.
Cafwyd straeon a hanesion difyr
am gymenadau a digwyddiadau
tu'n ocvtanwao arno cyn ac yn
ystod ei yrfa.
Oiolchwyd I John gan Mr Sisneyn
M. Griffith.

blasus wedi ei baratoi gan yr
Athrawon i holl blant yr Ysgol Sui,
a braf oedd cae I ymweliad gan
Sion Com.

Daeth cynulleidfa deilwng
ynahyd i'r Oedfa Gymun UndeOol
dan oral y Gwelnldog ar fore'r
Nadolig. Yn dllyn gair 0 groe50
gan Lywydd y MiS, Goronvvy
Jon~s, cymerwyd rhan gan
William James. Jenkin Griffiths
Geralnt ~Iis a Richard LI. Jone~
o'r Vysegr. Beti Owen 0 Bethel (A)
a Delyth Williams 0 Saron.

cyfle i'r 9ynulleidfa ymuno mewn
niter 0 garolau yn ystod y
Cyflwyniad.

Yng ngvv6Ganaeth y Sui
canlynol derbyniwyd, 0 had yr
~glwys. bump 0 ferched Ifajn~ yn
gyflawn a~lodau aan y Gweinidog,
set Ftlon Owen, LOiS Hughes,
Gwen Aowlands, Emma Vaughan
Jones a Ffion Williams.
Croec::~wyd hAfyd Mr Ifan Jones.
St. Teilo (Paradwys, Ynys M6n
gynl) yn ti@lod newydd. Yn y
prynhawn mwynhavvyd te parti

CAPEL Y GY6EGA, 6u'r cyfnod
yn arwain i tyny at y Nadollg yn un
hapUiJ a ptlryouf. Oymorwya rhan
gan Oddeutu hanner cant 0 bltlnl
yr Vsgol Sui m~wn cyflwyniad
arbennio, wedi ei baratol oan y
gwelnidog, Parchedig Dafydd
Hughes, yn dwyn y teitl'Awn at y
PrQsQb'. ROQdd pOb dosbanh yn
sytrifol am syflwyno rhannau 0

Stori' .. NadoliQ. a btl i'r pl!"lnt lIeiaf

orymdeithio 0 amgyleh y Gapel yn
portrn'ldU Malr, JOgOff, Angyllon,
Bugeiliaid a'r Doethlon. Aoedd

Plant Y~g()1Sui (;~pcf Cysf!)grwedi eu Gwasanaeth Nadolig.

chroesawyd pawb gan y Llywydd,
Beti Owen. Llongyfarchwyd Aled,
mab Glenys Griffiths ar ddod yn
Beiriannydd Sifil Siartredig yn
ddiweddar, a chydymdeimlwyd a
Sheila Roberts a'r teulu yn el
phrofedigaeth 0 golll ei chwaer.
Atgoffwyd pawb am y noson
Plygain, dan ora: y Pwyllgor
Rhanbarth, a gofynnwyd yn
garedig iawn i aelodau'r gang en
n?ddi Glenys ac Eirlys yn y
distawrwydd noddedig wedi ei
drefnu gan Bwyllgor yr Anabl,
gyda'r arian am eleni yn mynd
tuag at APNOEA CWSG.

Testun y noson oedd 'Byw
Bywyd lach' a braf oedd cael
croesawu tair 0 ferched i
gyflwyno gwahanol agweddau 0
fyvv'n iach. Ellen Evans soniodd
am y cynllun 'Ymarter trwy
wahoddiad' sydd yn cael ei
redeg, ar gyngor y rneddyq, yn y
Ganalfan Hamdden. Yna
cawsom sgwrs gan Dr Ruth
Dafydd am y cynllun 'Cyfri
Caloriau' yng Nghwm y glo, dan
adain Menter Fachwen, ac i
ddiweddu 'Cydbwysedd lechyd
Da' oedd testun sgwrs Carys
Owen. Cawsom ganddi holiadur
bach i'w lenwi er mwyn gweld a
oedd un yn IIwyddo i gael
cydbvvysedd rhwng bwyd
selmnyd a nwys startsruyo.

Diotchwyd i'r tair am noson
ddl.ddorol ac addysgiadol gan
Doilwon ~ughQs, ao Qnillydd y
raftl oedd Gwyneth Williams.
CLWB BAO BETHEL,
Cynhaliwyd eu Cinio Nadolig
91Qnlyn y esooi lie catwvo bwyd
ardderchog a phawb mewn
hwyliau da. Fa nonarr Clwb
ddioleh I rat svcc wedi bod yn

Camera yn nqotat Richard LI. Jones, 5 Y DdoJ. Ffon: (01248) 610115

DIOLCH. Dymuna Nerys W. Owen ~rnad eniliodd yr hoarau y ras
ddiolch 0 galon j'w theulu, ffrindiau gyfnewid rhydd, roeddent wedci
a chymdogion am bob cael eu hyfforddi mor dda fel eu
caredigrwydd a chymwynas a bod nhw wedi notio eu hamser
dderbyniodd tra yn Ysbyty yn gorau enoed. Dipyn 0 gamp 0 dan
ddiweddar. bwysau 0 flaen tori fawr ym mhwll
Hefyd dymuna Brian a Gwenno mawr canolfan hamdden Penlan,
ddiolch am bob caredigrwydd i Abertawe.
lestyn Rees. (Gwelery lIunlauary dudalenchwaraeon)
CYDYMDEIMLAD. Ar droad y LLONGYFARCHIADAU i Aled
flwyddyn bu farw Mrs Evans, Griffiths, Llwyn Eithin ar ddod yn
Parciau, Rhos. Dymunwn bob Beiriannydd Sitil Siartredig ac
cydymdeimlad a Wyn a'r teulu yn aelod cyflawn o'r Institute of Civil
au profgdigaeth. Engineers. Mae ar hyn 0 bryd yn
DIOLCHIADAU. Dymuna Anne a gweithlo gyda Mott MaxeDonald
Geraint, Cilgeran ag Anthony a9 yn Birmingham!
Angharad ddiolch 0 galon am bob MERCH~D V WAWR. Aeth 26 o'r
dymuniad da ac arwydd 0 aelodau allan am ginio Nadolig i
garedigrwydd a dderbyniwyd yn Dy Bwyta Bryncir lie mwynhawyd
ystod gwaeledd diweddar Si6n. pryd blasus wedi ei weini yn
DIOLCH. Ar 61 blynyddoedd 0 gartrefol brat gan niter 0 ferched
wasanaeth yn dosbartnu'r Eco yn ifanc. Dymunodd y Llywydd
Nhan y Cae a Tan y Ffordd mae well had buan i 'ivyr Anne Elis,
Mrs Rita D. Williams wedi sydd heb fod yn dda iawn yn
osnosrrvnu rnorr gorau iddi. ddiweddar. Soniwyd am
Diolch 0 galon i Rita am ei Gystadleuaeth Gwyneth Evans,
gwas~naeth a braf ydi ei gweld yn 2003 sef cyfres 0 luniau ar y
msncto ar 01 ei gwaeledd them a 'V Gangen yn y Gymuned',
diweddar, a gofynnwyd rr aelodau am
Diolch hefyd i Bet a Seiriol am fod syniadau. Roedd yr Ysgrifennydd
mor barco i gymryd y gwaith a'r Llywydd wedi paratoi cwis sef
drosodd. cwestiynau ar gynnwys y rnitvn
DIOLGH. norre: Daniel Bell, cyfrodol 0 ~co'r Wyddfa, a
Gerallt Bryn, Aaron Gwyn ac Aled chafwyd dipyn 0 grafu pen wrth
JonM ddiolch yn tswr 19wn IArwgl cnwnio am yr ateblon. Aoedd
Jones. Y DdOI a GWion Owen, chwe gwobr raffl a'r ~n"lwyr o~dd
Ty"lr Vsgol aM eu 1'1yftorddI mor AIY~, OQlyth. Elizabeth. Gwyneth,
ooa ar gyfer cvstaoiu yng Ngala Sharon a Glenys,
Nofio'r Urdd yn Abertawe mis Cychwynwyd cyfarfod mrs
lion~wr. tonawr lrwy ganu Can y Mudiad a

Geraint Ells, Cilgeran. Ffon: (01248) 670726

BETHEL



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

Bwthyn Cadlys
LLANBERIS

FFon: 870444

• •
A'l FEIIION

Dylan Griffith
TREFNWR ANGLADDAU ANNIBYNNOL a LLEOL

TROS.Y.WAEN, PENISARWAUN
Yn gwasanagthu'r holl ardal yr ECO ac
ymhellach i ffwrdd

Gwasanaeth teimladwy,
urddaeol a ohersonol.
24 awr y dvdd /'">
I=fon;wch: Dylan (LIYS)~r87183

Svmudol~077781273 ~,,_.

HEFYD (!RBYDflO (LflSO~OL YR WYDDFA
I Cyrhaeddwch mewn steil - mewn cerbyd Rolls Royce

ar gyfer priodasau, pen..blwyddi ac
achlysuron arbennig eraill

(01248) 671300
neu (07775) 638620

Coed Bolyn Mawr, Bethel

JCB Fastracs a trailers 16 tunnell
diggers bychain ac excavators 3600 newydd

a llawer mwy

• ar gyfer Ilogi peiriannau
._ • tyllu footings
QI • clirio gerddi

• neu unrhyw waith clirio safleoedd
Ffoniwch am fanylion

R. L. DAVIES

WAUNFAWR
.ry Rhydd • 8wyd Cartref • Prydau Plant

• Ystafell Deulu • Cinio Dydd Sui Traddodiadol
• Cerddoriaeth Fyw • Cwrw Go lawn

Ffon: 650218

Diddordeb
mewn Ilefaru?

Yn hoffi
cymdeithasu?

Mae Part; Adrodd 'Llg;siau
Llifon' yn chwilio am
aelodau newydd.

Gyfarfod pob nos lau yn y
QcntnQwydd

05 Oe5 gennych ddiddordeb
cysyllter a'r ysgrifenyddes
Narys ar (01286) 675775

no...Qerii\inl Qr
(01286) 830307

CROESO CYNNES lAWN i
Martgaret Cynfi Griffiths i blith
gohebwyr Eco'r Wyddfa. Llawer 0
ddiolch iddi am ymgymryd a'r
gwaith pwysig hwn. (Gol.)
DIOLCH. Dymuna Ciss Rowlands,
Corlan-y-bont ddiolch yn ddiffuant
i'w theulu, cyfelllion a chymdogion
am eu cefnogaeth a
chdymdeimlad a hI. Diolch am y
rhoddion a dderbyniodd er 'cot am
Mervyn. Trosglwyddwyd yr arian
i'r Meddyg Robin Parry. Meddygfa
Llanberis. Diolch hefyd l'r
Parchedig John Pritchard am ei
wasanaeth dorwmod yr angladd.
OYMUNA Windsor, Nancy a'r
teulu, 10 Rhes Marian ddiolch t'r
teulu, ffrlndiau a chymdogion am
bob arwydd 0 gydymdeimlad a
ddangoswyd tuag atynt drwy
gardiau, ffOnac ymwelladau yn eu
protedigaeth 0 golli Mam, Nain a
hen Nain ar 28 Rhagfyr yn 95 oed.
Roedd yn byw yn Harwich ond
gynt 0 67 Pentre Helen. Diolch i
bawo.
MERCHED Y WAWR. Nos SuI. 12
lonawr cynhaliwyd Gw~yl Blygain
Merched y Wawr yn Eglwys y
Santes Fair, Caernarfon.
Cymerwyd rhan gan ddeuddeg 0
ganghennau a mawr oedd yr
amrywiaeteh 0 ddarlleniadau a
chaneuon Plygain a gyflwynwyd i'r
gynulleldfa. Y uvwvoc oedd
Alwena Lewis, Caernarfon a
gweddiwyd gan y P~rch R.
OQn"IQ~9n,C"emc.:lIion,
Y~ YSGOL SUL UN!;DIG.
Y reru Nadollg. Garodd plant yr
V§901 gul ba.rti Nadolis yn I=estri
Eben@S@f nnawn (3wener. 20
~ha9fyr. au Sion Corn yn ymweld
g nwy !l ch~fodd pob plantyn
enrneu 0 IYfrac nerve oo ffrwythau
a mclysion. Mwynhaodd y pl"nt e\ol
nunam yn rawr.
Gwasanaeth Nadolig.
Cynhaliwyd Qin gwasanaeth
Nadolig fore Sui, 22 Rhagfyr yn
ebon~~~r. ceweorn wledd 0
aorooo a cnanu gan y plant, tua
deuqem ononyru yn gwneud eu
rha.n yn ardderchog. 9uont yn
ojmryo rnan w@ayn yn y
Gwa§ana.Gth Undebol yn tslwys
LIClnolnorwlg. '( cYTlwynydd o@dd
Mr Derek Jones, Llanberis a
cnafwyd anerClllad bwrp9so1 I
blant ac oedolion gan y Parch
John Pritchard.
Bydd yr Ysgol Sui yn ail-ddechrau
ar 13 lonawr am 10 o'r gloeh.
Croeso cynnnes i bawb.

II DEINIOLEN-
Mrs Margaret Cynfl Griffiths
Cynfi House. Ffon: (870394)

- .

DIOLCH. Dymuna Aled a Llinos,
Facholl, CCloloh0 galon i deulu a
ffrinQj"... "rn y ~rQit.lu, anrhoglon,
galwadau ff6n a dymuniadau da a
ddaroynlwyd ar anedigaeth Bedwyr

-

II LLANDDEINIOLl:N-

DYMUNA John Parry, 85 Maes
Padarn Llanberis ddiolch i'w deulu,
ffrindiau a chymdogion am eu
hanrhegion a'u dymuniadau da ar
achlysur ei ben-blwydd yn bedwar
uqam oed ar 20 Rhagfyr.
EGLWYS ST. PADARN. Ar bnawn
Sui, 22 Rhagtyr, mwynhawyd
cyflwyniad 0 Ddrama'r Geni gan
blant yr eglwys gan gynulleidfa
sylweddol. Cefnogwyd gwaith y
plant gan gor 0 ferched yr eglwys
yn canu carolau addas yn ystod
datblygiad y stort.
Yn dilyn y perttormiad arweiniwyd
y gynulleidfa gan y Rheithor mewn
swasanaeth Cristingle pryd yr
eglurodd arwyddocad y gannwyll
a'r oren addurnedig a
ddosbarthwyd i bawb oedd yno.
Aoedd canu 'Oawel Nos' yng
nuoiau'r eanhwyllau mewn eglwys
dywyll yn brofiad gwefreiddiol.
Estynnwn ddiolch cynnes iawn i'r
rhai a gymerodd ran ac I'W
hyfforddwyr am bnawn a roes
ddechrau ardderchog i
wasanaethau'r Wyl eleni.
DIOLCHIADAU. Dymuna Mrs
Heulwen Jones, cyncoed, Stryd
Warden ddiolch 0 galon i'w theulu
a'i ffrindiau am yr holl gardlau,
galwadau ffan ac anrhegion a
dderbyntood ar ei pnen-mwyco
~roennig yn ddlvvOddar.
DVMUNA Qetha.na.Noel, 1 Maas
Padarn ddlolch 0 galon i'w rhteni,
nsrtnnasau. ffrindiQu a.
chyrnooqlon am y lIu enmeuion ClC
~~IAn A g~lwtlda.u ff~n a
ouerovruasanr ar acnrvsur
senod:sae!h eu merch tach, ~flon
Wyn.
el¢L¢H, OymUnQ Mr~ I.owri
DQVIO~,g MaQQDorlwyn ddiol~~ PI'
teuiu cvrnoonion a rrnnotau am y
cardiau, blodau, anrheglon e\

Qi!lIW4dttUron a gdTOddar dd9thlu
ol phen-blwydd yn eo ced.
DYMUNA Mrs KathlQQnWilliams,
1 oiemeron Cungalow3 ddlolCn 0
salon i'w theulu, tfrindlau a
cnvmoooron am vr noll
garedigrvvydd a dderbyniodd ar
9cnlygur Qr phQn-blwyddyn 90 o~d
mie Allagfyr.
CANGI;N bLUgr;NNOL. Drwy
gflredigrwydd Danny a Nerys
~ObQrtg)cynnaliwyd 80raau Cotfi
yn y Bistro yn ystod y flwyddyn
2002, er budd gwahanol
elusennau.
Llwyddwyd i godi y swm 0
£908.50c ac y mae Delyth a Mattie
Hughes, Trefnyddion, yn
ddiolchgar tros ben am y
gefnogaeth a gaed i hyrwyddo
achosion tQllwno.
CYt-J~~LI~ y ~O~ECOFFI nesaf
car ~~y~d Qvvenef, 7 Ghvvelror
Q009 0 10.90 Y bore hyd hanner
dydd, Aiff yr elvv i uungon
Crydcymalau Gwynedd.
DVMUNA I'rudwen ~ritchard
ddiolch i bawb a'i chynorthwyodd
wedi iddi syrthio ar alit Ysgol
Oolbadarn yn ystod mis
Tachwedd. Diolch yn fawr eto.

!! LLANBERIS .
Gwyneth ae Eifion Roberts,
Beews Eryri. Ffon: 870491
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Am groeso cartrefoI Cymreig bob amser Aneuryn Jones a'r staff

LLANBERIS Ffon; 870277

G'VVes

Gwaaonouth Trylwyr
gon y bobl

Gwoaaneeth Personol Cyfelilgar iCHWI
Y Gwasanaeth Technegol Gorau
i'chCAR. Cystal A

Gwosaneeth Pm Ddeliwr
Felly, pa gar bynnag ydyeh

CHWI yn 01yrru.
o Audl I lastava

LLONGYFARCHIADAU. Yr
ydym, fel ardal, yn anton ein
lIongyfarchiadau i Sally a John
Brennan, Afallon ar ddathlu
ohonynt eu Priodas Odeiamwnt
cyn y Nadollg. Gobeithio y cant
lawer blwyddyn eto heto'j gllydd.
Pob bendith ac iechyd i'r ddau i'r
dyfodol.
CLWB ORWIG. Mwynhaodd y
clwb uchod ginio Nadolig
ardderchog yng Nghanolfan
Blue Peris ar 17 Rhagtyr.
Diolchodd y Llywydd, John
Cantrell, i swyddogion y gegin,
eo yn arbennig I Jan y
gogyddes, ar ran yr aelodau, a
chyflwynwyd rhoddion i ddatgan
gwerthfawrogiad, nid yn unig am
y clrtio blasus ond hefyd am eu
cymorth a'u cresso drwy gydol y
flwyddyn. Oa oedd cael cwmni
OliY~r " Karen, rheolwyr y
Ganolfan, yn y elmo hefyd.
Cyflwynwydd oiocau I Betty
Bower a Nellie Wyn Jones tel
gwerthfawro9iad O'U gwaith dros
Y Clwb, ac i Anne Lo a Sally
Brennan ar ecntyeur eu
penblwyddi, Dlolchwyd i John a
S~lIy Qrennan a'u M~rch,
R~~lynna, a Joan a Dennis
Glass am au cYfr~nladau hael I'r
Glwb.
Da oedd cael croesawu'n 01 Sua
Michaal a Pat Ingle a Betty Lloyd
Robert~. Oiddanwyd pawb gan
ddatganiad cerddorol a bywiog
g~nJohn a Rose Cantrell a'r

aelodau yn cae I cyfle i ymuno yn
y caneuon a'r Carolau.
Bu'r prynhawn yn ddiweddglo
teilwng i flwyddyn Iwyddiannus a
hapus yn hanes y clwb.
OIOLCH. Oymuna Mr a Mrs
John Brennan, Afallon, ddiolch 0
galon i bawb am y cardiau,
blodau, galwadau ff6n,
anrhegion a'r rhoddion a
gawsant ar ddathlu eu Priodas
Odiemwnt Diolch yn fawr am yr
holl garedlgrwydd.
YMADAEL. Coiled arall i'r ardal
oedd i deulu T9 Capel Me
symud o'r ardal i fyw. Mae
Geraint, Eira a'r plant, sef
Gwenno, SiOn Ifan ac Elis Arddu
wedi symud i tyw ar ochr y
Wyddfa, tipyn 0 fentr. Mae
Garaint wsdl gwelthlo'n galed ar
y cartret newydd, Does dim ond
9ob~lthio y byddant tel toulu yn
napus yno ac na fydd yr rnv unlg
ac oer iddynt. Pob lwc a bendith
ichwi fel teulu yn y cartref
newydd.
DAMWAIN. Orwg gennym
ddoall fod Mr~ Hannah Mary
Roberts, Tyr Ysgol wedi cas I
damwam hefo car a'i nod wedi
torrt asowrn yn el brest. Awyf yn
5ier ein bod yn dymuno gwellhad
Ilwyr a buan iddi ac y eawn ~i
gWGld yn drQifio yn lied fuan eta.
Brysia wella, Hannah.

Cefnogwch ein
Hysbydsabwyr

~--- -----
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Miss MarianJones, Minallt, 7 Bro Elidir, Dinorwlg, Ffon: 870292

Trgfnwr Angladdau
I.lanberis ~C Ardal yr Eco
(01286) 870 870
(01286) 872 491
(07770) 266 Q76

Gwmni Annibynnol Lleol
Profiadol

NESTEPH

at Ysbyty Alder Hey, Lerpwl.
DYMUNA Jean, Wil a Haydn
ddloloh am bob arwydd 0
gydymdeimlad a ddangoswyd
atynt yn eu profediqaeth 0 golli
mam a nam annwyl.
DIOLCH. Mawr yw'r diolch hefyd
gan Dave ac Ann Paterson am y
cardiau a gawsant yn eu coiled 0
golll mam a nain hoffus.
TRIP LERPWL. Cafwyd trip i'w
goflo unwaith yn rhagor a hynny
yng ncotat Jean. Dymuna'r criw i
gyd ddiolch iddi am y trefniadau
gwych. Cyflwynwyd rhodd iddi a
dymuna Jean ddiolch 0 gal on i
bawb.
GWELLHAD. Deellir fod nifer o'r
pcrnrer wedi cael triruaethau yn yr
ysbytai yn ddlwQddar a ovrnuntr
adferiad lechyd I Mrs Renee
Morris, Nansl Jonas a Mrs Evie
uones. oe deal! fad Alea Groon yn
9woll~ wedi'i driniaelh yntau yn
LQrpwl. Anfonlr gin conon anwylaf
at bawb sy'n sal yn y pentret.
YSQOL SUL UND~BOL BOS~A.
DiOlctlir rr plant i gyd am y
QWQoelnQ\}thN~Q91i9sef
'@-ba§t!IA~u@8~thlghQm 191'
sr vr noll ddyfeiSittClau anhygoel a
enron neueeeuon hoddlw, yr vn
yw1r t--Jeses 0 hyd - s~f ~r"'~u i
IQd9QnUdv~geldlaQlh Crist

J:~ ymWQIOddSiOn Corn hSfyCl
a derbynlodd pob aeJod anrheg
ganddo. Diolchir i Anti Bronwen
am ofalu fod mlns pGi cartrQf i
bawb O@Cldyn yr oedfa. GwnEled
casgliad sylweddol a chyflwynir
Q70 tUQ{'J ~tGronfa T9 Gobalth.
Dlolchlr i bawb am gefnogi'r
aelodau ac am eu hanogaeth.

Rydym 011 yn falch 0 gael Mr
~vie JonQS yn 61 atom ar 61 ei
driniaeth yn Ysbyty Gwynedd.
Mae'n un da am gadw trefn ac
mae'r plant I gyd yn meddwl y byd
ohono.
UADD, ADRAN BENTR~~.
Cychwynnwyd y tymor hwn gyda'r
i1elodau yn sOn om eu hoff anrhcg
Nadolig.

Ar 1~ lonawr mwynhawyd
Cwis yng ngofal Geralnt George

Hanes Bdnle3 Dvvynvven tl
gafwyd ar 22 lonawr gan Marina
JOnes.

Ar ~g lonawr bydd y plismon,
Fhllip GriffllhB, Cl', gl yn dod i vvela
yr aelodau.

PWYLLGOR NEUADD.
Gynhaliwyd Noson vvasaet yn y
Neuadd Gymuned, nos lau, 19
Ahagfyr. Cafwyd cyfle i fwynhau
canu'r hen garolau ynghyd ag
eitemau gan y plant a
darlleniadau Nadoligaidd gan
niter 0 aelodau'r Pwyllgor.
Mwynhawyd pwnsh poeth a mins
pei. Diolchir i Dewi am gyfeilio i ni.

Enlllwyr Clwb 100 lonawr yw 1.
Dafydd Evans, Sycharth; 2. Gwyn
Jones, Gwynfi: 3. Pat Jones, 1 Tai
Arthur.

Atgoffir chwi, aelodau tfyddlon
y Clwb Cant. ei bod hi'n amser
adnewyddu'r tal aelodaeth. Os
oyrnuna unrhyw un arall
ymaelodi, GY5yllter ag unrhyw un
o oolodau'r Pwyllaor I'\ou'r
rrvsorvoo. Dafydd Williams, Meini
Qloision, Qrynrefail. J:fon'
87175£1.. T~I 50C V rms nsu [0 V
flwyddyn.
LLONGVI=(;~CHIR Da.fydd
MQrQdydd a Ahlannydd Wynne ar
enedigaeth eu merch fach,
Mgg9.n WynnQ, wvrss gyntaf I
Gal VS ac 1\rwel. Ode Ebonl a
~hyfnaher fach iTomos a Cal Pob
bl!l'\ditl'\ i ~I'\wifl)l tQUlu
1i'tii(IODAS HAPU5. Dymunittdau
gorau a phob hQPu~rYYyddi 0rled
a QethM ~~A~l'\ly~ur ~u priod~g
ar 27 Rh~gfyr. Fe ddlsglelriodd yr
haul ar y fodrwy ac fe gafwyd
diwrnod i'w gofio.
CVDVMDI:IMLI~ yn ddwyS iawn
f1 thoulu Guo'r V'(Qun ~'r
cysylHiadau 011 ar farwolQ.Qth
mam. mam·yng·nghyrralm. naln a
hen nain annwyl, sef Mrs ~lIa
Morris.

Eln cydymdelmlad IIwyraf
hofyd a Jean a Wil Jon~s a'r tGulu
all ar farwolaeII1 sydyn mam Jean
yn yr ysbyty ym Manceinion.

Yn yr un modd cydymdelmlir
yn ddWfn lawn a Davg ac Ann
Paterson a'r teulu 011 ar farwolaeth
m9m DavQ o'r Alban.
DIOLCHIADAU. Dymuna Oyfed a
gethan ddlol~h 0 galon I bawO 9.m
yr anmegion a'r dymunladaU ~~
9.raChlysur QUprtodaS.
DYMUNA Eurwen Griffith ac Ann,
Cae'r Bythod ddatgan ~Udiolch i
h,qwh 9.m y cvdymdgimlad a'r
cared,grwydd luag atynt yn au
proledlgaeth 0 golll Elwynj mao a
hl'AWtl ~~~wyl.Dlol~hir hgfyd QmV
eyrraniadau a dderbyniwyd tuag

Camera yn ngolal Gwyndaf Hughes, Glascoed, llanrug. Ffon: 677263

..~-PENISARWAUN ~ ,
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Mrs Ann Evans, Sycharth. Ffon: (01286) 872407
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Pris gwreiddiol £400
Cysylltwt~ A 1~Iv..vrl(01288)81073~

Arwerth
CAMERA
FIDEO

CHAROLAU YN
8ANT peRIS;
i ddrlynl Fory

DRAMA A
EGLVVY6
Adroddiad
Gobeithio
DIOLCH: Dymuna Ken, Beudy
Mawr, ddiolch 0 galon j'w
ffrindiau a'i deulu am yr holl
gardiau ac anrhegion a
ooerovmooo ar acruvsur ei ben
blwydd yn 70. Diolch yn arbennig
i Mair a'r plant am drefnu parti
OytngofiadWyyn Nhy'n uan ac I
Anne, Jim a staff y dafarn am y
croeso a'r wledd fendigedig.
Diolch hefyd i bawb a gyfranodd
at elusen Ysbyiy Alderhey -
IIwyddwyd i gadi swm a £54.32.
P~N-BLWYDD HAPUS I Lynne
AQb~rt~,Ty'n CQeQ ~ oedd yn
dathlu ei phen-blwydd yn 50 yn
ooivyuodur,
vL.YY~NQ$ FERCHER: 0 nos
Fgrchsr y 29tQd a tonawr fe tydd
cvne I bawb evco a diddordeb
mown orctttau 0 bob math
sylarlod r: ~hy'n Lienam 7 90
o'r OlDen I ersu camowenrueu ac
I rol'r byd yn erie! Croeso cynnes
i bawb! Am fwy 0 fanyllon
Honiwch Gwenda Roberts ar
572:177

NANT PER IS:
UI,.all Je,.on. S Ngnt fiitynnon

--

rron: (01 ZOO) 0716Z0

CVNG~~DD NADOLIG' Yn dilyn..uwyoorant Ff~lIr Nant ar Wyl
FloddU mrs M@dl orwernar.
pencertynwyd parhau a'r
brwdfrydedd trwy gynnal noson 0
garolau a Drarnar Nadolig yn
eglwys Sant Peris. Brat oedd
gweld, unwailh etc, aelodau'r
pentref (o'r Ifane i'r 'ddim mor
ifane!) yn cydwsrtruo'n ddiwyd a
dirwgnach yn ystod yr wythnosau
o ymarferion. Bu'r noson yn
IIwyddiannus iawn - roedd yr
eglwys dan el sang a chadeiriau'n
brin iawn! Addurnwyd yr eglwys
yn hynod gelfydd gan y merched
a pherfformiadau'r cast yn
haeddu ambell i Oscar! I gloj'r
noson, cynigiwyd sham a mins
pels yn Nhy'n Llan i ychwanegu
at wres y croeso (a'r tan coed!).
Dloleh i BAWB a gyfrannodd at y
noson mewn unrhyw ffordd.



eich tocyn
byddwch yn

Archebwch
RWAN, neu
difam!

Albyms newydd gan yr
artistiaid:
Rhyddhaodd nifer o'r
perfformwyr Gryno-ddisgiau
dros gyfnod y N adolig. Y r
albym a werth odd fwyaf i
SAIN yn ystod 2002 oedd
'Tirocdd Graslon' gan John ac
AJun - etl wythfed alhym I
IIt:fyd cafwyd albym gYlltaf
KID Enn Fflur a'r Monja~, yo
cynnwys y gan fuddugol yng
nghyst9.dleuaeth (:an i Gym1'1L
ae yna'r WYl Barz Gelliadd sef
'l-Iarbwr Diogel'. Byad Linda
Healy, gynt o'r grWp Plethyn
yn cyhoeddi ei CD unigol
hithau erbyn y cyngerdd ... 0
ran diddordeb, bydd Sain yn
cyhoeddi Goreuon Plethyn
erbyn eisteddfod Meifod
hefyd.

nifion Jonc~, "Jonsi", fydd yn
llywio'r noson eleni

Theatr Gogledd
Cymru, Llandudno
Nos Iau, Mawrth
27ain am 7.30pm

GWLAD
A

OGAN

Tocynnau:
(£8.50) 01492 872000

Atodiad I

Cwm V ·Glo

-

(Parhad 0 dudafen 9)
YSGOL CWM-Y-GLO.Carem yn
gyntaf ddiolch i bawb am y getno
gaeth arferol j'n gweithgareddau
ddiwedd tymor y Nadohg.

Brat yw cael croesawu Jason a
anwyd ddiwedd y flwyddyn. Mae'n
frawd bach i Lilac, Dosbarth
Derbyn. Gobeithio y byddant fel
teulu yn hap us lawn yn eu cartref
newydd yn 1 Oolaton,

Diolch yn tawr i'r pump bachgen
fu'n cynrychioli'r ysgol yng I
nghystadleuaeth pel-droed 5-bob- '-M-a-e--R-e-c-o-rd-l-·a-u--S-A-IN--y~n
ochr yr Urdd ym Mangor.
Llwyddodd Dewi Wynn, Sian Arion, eyflwyno noson fythgofiadwy
Dewi Rhys, Gethin a David i ennUI arall 0 gerddoriaeth gorau'r
un gem, dod yn gyfartal mewn un iaith Gymraeg yn Theatr
arall a cnon dwy. ototcn yn fawr i Gogledd Cymru, Llandudno,
Mrs Jennifer Roberts am ofalu nos Iau, Mawrth 27ain 2003.
amdanynt.

Enillwyr Clwb yr ysgol am fis Bydd goreuon y byd canu
Tachwedd oedd Mrs Esme Jones, gwlad, enillydd Can i Gymru
Dolaton; Mrs Joan Hughes, Cwm-y-
glo a Dr Jean Lyon, y Felinheli. Aeth 2002 ac un 0 leisiau hyfrytaf
gwobrau mls Ahagfyr i Hannah Maldwyn yn uno i gyflwyno
Wilson. Dinorwig; Mrs Jean cyngerdd arbennig iawn fydd
Aobert~, 6othol a Mr wn Morri5. yn sier 0 lanwi pob sedd yn y
Brynraf~11. thea tr.

ovnnanwvo dau gyfarfod 0
Stlnson yr Urdd y mis hwn Cawsom Dyma fydd y seilhfed
lawer ° hwyl yn yr Yrfa Chwuod ac cyngerdd i SAIN ei gyflwyno
yna ouom yn oauuu ovco santss
Cwynwon Qydt1 onyeterneotneu yn yno, ac fel yr awgryma'r tcitl,
ymwn~ud ~Irstori Gwlad 0 Glilt} bydd yr

Bydd gennym noson 0 Fingo yn amrywiaeth canu yn sicr 0
yr ysgol ar nos Fercher. 5 Mawrth a apelio ar hob un. Canu gwlad
drofnlr gan Gymdelthas ar ei orau gan y gorau - John ae
Rlenl/Athrawon gwelthgar yr ysgol. Alun, lona ac Andy (y ddwy
Byddwn yn ddiolchgar 0 unrhyw dd d d' b dwobrau tuag at y gemau neu'r raftl. euaw \ve 1 0 yno ers y
Dlolch yn tawr dechrau) a Dylan a Neil

Rydym yn bwriadu cefnogi (maenr yn dycbwelyd i lwyfan
ymgyrch y Daily Post eto eleni drwy Gwlad 0 Gao wedi 4 blynedd).
gynnal cyngerdd GWyIOewi syml yn Yn ychwanegol at y rhain,
yr ysgol am 1.30 o'r gloch, bnawn bydd enillwyr Can i Gymru
Gwener, 28 Chwetror. 8ydd paned 2002, sef Elin Filur a'r
a chacen ar gael yn y pris mynediad Moniars. Ceir hefyd flas 0
o £1. 8ydd yr elw yn mynd at yr
achos teilwng iawn Apel Ty Gobaith. fwynder Maldwyn yn llais

Erbyn hyn. gwneir defnydd unigryw Linda Healy a'r
hQlaeth 0 neuadd yr ysgol gyda'r Band.
no~au, Cynhellr gwerol Gymraeg
bob no~~awrtham7 o'r eloch Mae
dau ddosbarth Pllates ar nos lau - y
cyntat am 6 o'r gloch a'r lIall am
7.30. Mae Clwb y Graig yn dal i
drefnu Gyria Chwist bob yn ail nos
Fercher am 7 o'r gloch. Bydd
Sefydliad y Merched Brynrefail. yr
~glwys a'r Cyngor Cymuned yn
gwnQud detnydd achlysurol o'r
Ganolfan hefyd. Os am gael mwy 0
fanylioni mae croeso i chwi gysylltu
a'r ysgol.

greu'r ffordd newydd a
chyfleusterau parcio ar Ian
Llyn Nantlle. Mae'r gwaith
yma wedi ei gwbwlhau dioleh
i'r ymgymerwr, sef Bryn
Hughes, Nantlle am waitb
arbennig. Gobeithio y bydd y
jeri wedi ei gosod yma yn ystod
yr wythnosau nesaf. Mae'r
tywydd yn dal y rhan yma o'r
gwai th yn 01.

Aros eta ar lannau'r Llyfni,
mae cynigion wedi eu hanfon
am y gwaith 0 adnewyddu
Melin y Cim, Pontllyfni. Bydd
y gwaith yma yn dechrau at
ddiwedd Chwefror eleni.
Cynllun Cwlwm Gwledig drwy
Gyngor Gwynedd a ehronfa
Amcan 1 fydd yo ariannu'r
SWaith. Gobei tbiaf adrodd
yrnhellach ar hyn y mis nesaf

Yn ogystal a'r gwaith uchod,
Icl y gwyddoeh mac'n dcbyg,
ID'lC'r ~l~ wedi derbyn hawl
cynllunio i adeiladu Canolfan
nt ddsfnydd py~gotw~T1'ar rnt'}
o'r maes parclo ger y ddeorfa yo
Crnwin. Cyn dechrau at y
eynllun ymn bydd yrt rhQld
arwyddo cytundsbau syda1r
cyngor, mae'r rhsn yma o'r
gwaith nawr me\vn llaw.

I'r rhai sydd eisiau gwerthu
unrhyw item 0 offer pysgota,
hen neu newydd, bydd y
gymdeithas unwaith ero yn
cynnal A rwercltialzt 0 Offer
Pysgota yng N gwesty
Dolbadarn, Llanberis am 7.00
nos Wener 14 Mawrth 2003.
Mynedjad am ddim ond bydd
10% o'r gwerthiant yn daladwy
i'r clwb. Bydd arwerthwyr
profiadol iawn gyda gafal am y
noson. Os ydych cisiau
gwerrhu cysylltwch g Dr Robin
farry nru Ber[ l~arry,
Llanberis; Gwynfor neu
GwyndafJones neu minnau ym
Metbel: John Roherts neu
Dafydd Owen, Y Groeslon;
Harry W Owen, ney W. Dryn
Williams, Talysarn; neu Alwyn
Griffiths, Penygroes. Bydd han
yn noson arbenig.

Huw Price Hughes.

Dechrau b1wyddyn a thymor
arall, beth sydd o'n blaen
tybed, mae un peth yn sicr mae
cryn edrych ymlaen yn
en wedig ar 01 wythnos olaf
Hydref 02. O'r adeg yma hyd at
ganol Ionawr eleni mae'r
Seiont wedi cael ei bendithio
gyda'r redfa orau a mwyaf 0
eogiad a welais ers dros IS
mlynedd. A dweud y gwir nid
wyf erioed, heblaw yn Canada a
Alaska, yn cofio imi weld eyn
gyrnaint 0 eogiaid mewn un
pwl1. Dydd Sadwrn cyn y
N adolig roedd 27 0 bysgod braf
ym mhwll William Owen,
Pontrug, a gyua cymorth hael
swyddogion adran
Bysgodfeydd Asiantaeth yr
Amgylchcdd, fe gafwyd dros
11..0000 wyau o bedair iar. Mae
rhain 'nawr yo neorfa'r
Asrantaet]; yn NQle~11~u,g)'ua
lY,OOO f) wynu se~~n. Daw)r
rhain yo 6] i Ddeorfa Crswia
tua umot MJi, wedvn, ()~ gifT
popeth yn iawn, fe fydd yr
eogtlld bach yn cgel eu gotlwng
yn vr Hwch.. Jl2ri~ n'r
Calellrrnvd ..a'r sewtn yn eyel eu
gnllwng fel rhan 0 gynllun
gleislaid yn PfOil y Dail. Hon
yw'r afo11 fechan 1:Iy'ntarddu is
law Hglwys Llanddeiniolcn.
Mae pethau'n dod yn eu blaen
yn arddcrchog.

'Sgwn i faint 0 ddarllcnwyr
sydd wedi bod 0 amgylch 0 fro
yn ystod gwylia'r Nadolig, ac
wedi sylwi a'r y gwaith enfawr
sydd wedi ei gwblhau drwy'r
Cynllun Adnewyddu
Cynefinoedd, yn ogyscal :1
gwaith drwy nawdd CiSl
GUlynedd. Mae)r gwaith yma
yn lledaen u arwy
Ddyffl'Yllocllll rcril a Nantlle,
y lleoliadau presenol hIe mae'r
gwaith yn mynd ymlaen 'f\V
Nant Peris. Talysarn. Nantlle a
Drws y Coed. Rydym yn
~obeithio r hydd ffwaith y
dylunio yn dechrau yn y
misoedd nesaf yo Nyffryn
Gwyrfai.

Hcfyd beth Hill y gwaiLh i

Mwy 0 luniau
Cyngerdd N8dolig

N!lnt Porig

Ar Ben AraII y Lein

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



CERID MACKINNON
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(01286) 673190
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www.vbistro.co.uk
Perchnogion: Danny a Nerys Roberts

Ffon 871278

• Pobmath 0 ddodrefn ty
• C@gin, 'staf@11 fyw, Ilofft
• Prisiau cystadleuol
• Danlon am ddim i holl
ardal Bro'r Eco

Ffon: (01286) 676 040

DODREFN PERKINS
(Safle'r hen Nelson)

CAI!RNARFON

• Prynu a Guierthu Tj •Ewyllysiau a Phrofiant
• Hawliadau Damweiniau • Prydles ac Eiddo

• Cyfreithiad Troseddol a Sifil • Deddf Dnoyddedu
• Ysgariad a Guiarchodaetli Plentyn

• Perchennog a Thenant
• Pob Gwaitlz Cyfreithiol Cyffredinol

GARETH GRIFFITH
A'IGWMNI
Cyfreithwyr
6 Pepper Lane, Caernarfon, LLS5 lRG

Tel: 67 68 69 Ffacs: 67 77 05
E-bost: ggriffith.ggco@virgin.net

fARC fi\DARN, LLi\NllERIS (870922)
(Ar gau dydd ~lil A dydd TJun Y" )·"..,.1 ). 8i>lCUlf)

Arbeni6wyr ar fframio OWaith edau a nodwydd
-----::NICc;r llc;lClC;lh0 iuntau ar wc;rtll • Dtwi~ tang yn cjnnwys:

IVOR :iTUHLtY , KEITH ANDlillW
KEITJ.I ROWEN • ROR PIERCV

Fframia Cwasanaeth Fframio Lluniau

LLYSIAU, FFRWYTHAU, BWYDYDD
AC ANG~(;NION ANII=t;ILIAIDANW~g

GARTH MAELOG
(;1~t'Yd I=!lW', LI!I"bft'it!

J:fon! 870840

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

-

Ymestyniad Ff6n wedi Torri?
Angen rhai Newydd? os felly

tr FFONJWCH n
(012S6) 650247 neu (07780) 811617 (symudol)

Eifion Hughes (7 diwrnod)
Gioasanaetii Da am Bris anhygoeL

8ws 22 sedd ar gael ar gyfer pob
math 0 logi preitat - nosweithiau
allan, parnon. trtpiau ac ati.
Gwasanaeth parsonol a thslerau
rhesymol gan (01248) 361044

D. P.0 ENS RHIWLAS I

BWS BACH AR LOG

Am Offer TV a Gardd ...

llwythl mawr a bach • Clirio Tai • Domestig a
Masnachol • Cyngor Cyteillgar • Prisiau Cystadleuol

Cil y Coed, Owyran, Ynys Mon, LL61 6YO

Am Iwythi pell ac agos, cysylltwch a'r
symudwr smart ..• Y eludwr clen ...

Os am HYSBYSEBU
- ffoniwch:

JOHN ROBERTS
ar (01286) 675605



£20: Elin ac Arwyn, Llidiart
Wen, Waunfawr.
£10i Mr a Mrs K Griffiths] Nant
Pcris; Mrs Heulwen Jones,
Gyococd, Suyd Ward~n,
Llanberis! Eurwen ac Ann
Griffith, Gac'r Byrhod, Racca.
rs: Retty Uoyd Robert~, 11

I Mges "Bilj~n. Dinorwig: Clwb
Bro Bcthel; Evan a Ncry:>,Wefll
Las, Bethel; John Parry, 8S
Maes Padarn, Llanbcris;
Bethan a Noel, 1 Maes Padarn,
Llanberis; Mrs Kathleen
Williams, 1 Glanrafon
Bungalows, Llaoberis; Mrs
Lowri Davies, 9 Maes Derwyn)
Llanberis; Ciss Rowlands,
Gorlan-y-bont, Deiniolen;
Windsor a Nancy Williams, 10
Rhes Marian., Deiniolen; Neil a
Michelle, Bon Marche,
Llanberis.
£3: Aled a Lllnos1 Pachell,
Llanddeiniolen; Mrs Det Jones,
Lyndale, Ffordd yr Orsaf,
Llanrug.

RHODDION

western Mail neu'r Daily Post - i
gefnogi'r datblygiad. Y
gymhariaeth yw papurau
cynhenid yr Alban ac Iwerddon
sy'n rhoi prif sylw i'w
cynghreiriau eynhenid. Nid yw
eu gwerthiant yn dirywio
oherwydd y polisi yma. Y mae'r
gefnogaeth gyfryngol i'r timau
cynhenid yn arwain at
drafodaeth ac ymwybyddiaeth.
I'r mwyafrif ohonom fesul
llinell, nid fesul colofn neu
dudalen y cawn ddilyn y
campau Cymreig. Caiff sefyllfa
druenus ein rygbi lawer mwy 0
sylw gao y wasg Lundeinig na
llwyddianau ein tim pel-droed.
Y mae gwae yn werthwr da!

Caiff patrymau 'gamblo'
chwaraewyr fwy 0 sylw yn 'ein'
papurau ac felly yn 'ein'
meddyliau na hynt a helynt ein
timau.

Yn fy marn imae cynnwys y
chwaraewyr lIeol yo denu
cetnogwyr, Y mae'r '[iws factor'
yn sicr wedi sbarduno tim a
chefnogwyr Bangor. Braf oedd
gwylio Marc, ninon a Gavin
Allen - tri 0 hogia bro'r Eco yn
chwarac yn y aem yn
Aberystwyth.

Mae arwyddion crvf y bydd
Porthmadog yn esgyn i'r brif
adran y rymor nesaf

Gobeithio y bydd Caernarfon
yn aros i fyny. Bangor,
Caernarfon a PhorLhmadog 0
fewn tafliad carreg i'w gilydd -
dyna fuasai prawf 0 'gefnogaeth'
leol i'n brethyn cartref

Gyda llaw, braf clywed mae'r
arnryddawn Gwyn Hughes
Jones 0 Fon fydd yn ledio'r
anthem eyn y gcm yn erbyn
Azerbaijan.

A glywn oi Dafydd Iwan yn
lcdio (cor y werin' rhyw ddydd
tybed?

Ar 81 i chi gwblhau eroesair
Chwefrof, gyrrwch eich
ateh~on at D~ydd £van~.
Sycharth, Penisarwaun,
G\\fynedd, LIJ55 3HE erbyn
17 Chwcfror.

Owen, Caerfyrddin; Alvona
Joncs~ Pre:Slalyn; Morccn
Lennon) Llanberis ac enillydd
y mis, sef Jenny Williams, 1
Sea View, Tan y Graig,
Clynnog Fawr.
LIQnrorfarchiada' a £S i chi.

papur
- nid
fel y

Dal i ffrwtian mae'r ddadl am y
defnydd - neu'r diffyg defnydd
- 0 chwaraewyr Ileol yn nhimau
ein Cynghrair Pel-droed
Genedlaethol. Y mae'r ddadl yn
fwy tanbaid pan nad oes
llwyddiant ar y rnaes, a'r ddadl
yn cael ei chyplysu a chost y
ehwaraewyr.

Nid dadl na sefyllfa newydd
yw hon. Yn y 60'au roedd y
'Bangor lads' yn britho nifer 0
dimau cynghreiriau Arfon a
Mon. Yn hen 'Welsh League' y
gogledd, byddai eriw Wreesam
a glannau Mersi yn symud fel
haid 0 dymor i dymor - 0
Flaenau i Fethesda i Ddyffryn
N antlle. Yr hyn sy'n ffaith yw
rod cynnwys y beehgyn lleol yn
adfywio cefnogaeth. A fu y fath
gyfnod na theyrnasiad Orig a'i
dim yn Y Vale.?

Yn ddi wed dar gwelais gemau
rhwng Bangor, Aberystwyth a
Chaerfyrddin. Dwy gem dda,
gystanleuot yn brawf
diamheuol fod safon yI gynghrair yn gwella 0 dymor i

I dymor, Gobeithio y bydd arian
o goffrau cyfnod Ilwyddianus
~in ~im ceneclluerhol Y" bwydo
ci ffoedd i Iawr at em timau, yn
enw~dig i wella saron y
mevsydd.

Yn y ddwy gem cafwyd
torfcydd 0 500-1-. Braf yw
cyfnodi mae cefnogwyr brwd
oedd y mwyafrif. Ocs, mae gan
cin umau llcol a'n cynghrair ci
chefnogwyr. Roedd criw da
wedi teithio 0 Fanger 1Aber, a
ehriw cefnogol wedi ymlwybro
o Gaerfyrddin bell j ffordd
Farrar. Yr ocdd elfen Gymreig y
gefnoe,,~~h yn y ddwy gem
h~fy\lyn ffil~tQramlwo'

Truen i nad oes
cenedlaethol Gymreig
rhanbarthol, blwyfol

BRETHYN CARTREF

Derbyniais atebion i gt'oesrur
mis Khagfyr gan Dily::; f\.
Pr~tchard-Joncs] Abererch;
Rhlgnnon Prjlch!lrd·Jones~
Glynnobj Yern GriffithG,
Ll"nt>~n1iJ Mar5aret. W.
Roberts, Caernarfon; Olwen
Jonc:\. Bcrhcl; H. O. Hu~hcli!
P)Yllh~li; C~lnw_nWil1i~ms)
Bethel! Mair Evans,
GacrnilffoD; N. IIu!;11C6, Cwrn
V Gin; Ceridwen Willigm~"
Llanrug; Nansi Davies,
Rhuthun; Catherine A. Jones
a Jean Hughes- Jones,
Pencaerau; Olwen Owen,
I .llln beris; Ellen Pritchard,
Garndolbenmaen; Enid Jones,
T91~s9.rn! Nan Owen,
t_ta.nber~sl I£luncd Jone~,
Trcfor; M. P. JonCi), Clynnoe;
Megan Morris, D,norwig; E.
E. Jones, Rhoshirwaun; Pat

9 Syr ac Aelod Seneddol yn
cymryd rhan mewn
rhedegfeyuu? (5)

10 Tlysau g\venhfawr (5)
16 PhI'}. neu dcrfyn <S)
IX 'Islr sc un aralt, biri

Uro~LYllL~!(6)
19 Un yn siarad ag ef ei hun (5)
22 Yn hawdd ei weld (5)
24 Chwyddwydrnu i weld

rnwvar duon wedi eu
chwalu'n Ian (9)

25 Cogen a ddcfnyddir i gnoi?
(5)

29 Durn rensu 0 garreg neu glai
wedi ei grasu (7)

30 Lliw cyrnysg (7)
31 Brodwaith (5)
32 Calon y ci sy'n chwarac 0

tJWmpns yr ardd fler (5)
34 CaJon eto, calon y

gymdcithas grefyddol (5)
36 Heb lwyddo yn y hrifysgol?

(2-~)
37 tIelllus (4)
39 Y daioDl a gelr yn y lIe

sanctaidd? (3)

lI_awr:
1 Defnydd meddal i wneud

clillad <~)
3 A'i mwn dda s~n gwneud

J~n)Indyner'> (7)
t G)YCfyl (1)
7 Ffordd gul (3)
g Un sy'n 5ofnll' ::Inl eeffylau

(9)

At- D..awse
1 I)efnyddir hwn leyd!} danr y

Uew i wneud diod a blas
Ucris arno. (8)

$ Un sy'n astud~o'r berthyna~
rhwng creaduriaid nau
nisnntzion a'u namzvlchedo
(8)

11 Y rheol ym mhentrcf N ebo
yw (S)

12 Torwyr coed (7)
13 Mge'r eszvrn v'n

amgylchynu'r ddwylron yn
eYIllQfth i 5ryfut1\ol'r ll"i~!!
(~)

14 Gen!lu goeg (6)
1S Yn :ibi yn,g ngolwg ei wraig a

llu 0 ganadon eraill! I! I (6)
17 Y gwres sy'n codi a'r

h"ore~TI(3)
19 Cymryd didd()rdeb mewn

rllywb~th (8)
23 Y weithred 0 [ynd 0 un lIe i'r

11d11(5)
26 O'r un mcddwl (g)
17 Y 11 ar 01 aecnrau'r wyLhno~

yn r 1J'ant 'In crnhyrchu
~J!nj (1')

~6Yn 11),\1101"'''lo'191 - yn ddruJ
~Y)

~Z Hrwydr r~I1C9d~r!(3)
33 Un rhan 0 dair (6)
JS Cal1~d (\ {!!lnlvn;lld j'r clwyf

o GlwYQ i fro Dincfwr! (6)
~RY c~nt!)f. !1'r mWYllf

ew~rthfiwr o'r unrheoion (3)
39 A Ilyg9ld du (7)
to Y1)lafcll dun y duaear (~)

Pedair 041 ar draws (gwyliwch
y trcigladl) mwyaf (, i lawr ydi'r
!lt~bion gydd neb gliwiau
iddynt.

CROESAIR CHWEFROR



O~r"{IJ,,Jara", tiled a DUlllfl fl.J)daJames, jJ
tHhStot. y12 y blaen.

Gwefr i unrhyw Rolotnydd
chw3Taeon yw Qlrlll&in hunti:i
dd(blYIDad cgmDwr ieuanc drwy
Al-r;fynnuu'r P"P\lf. Mat Bifio!1
WIJI19m~, y nofiwr dawnus 0

Lanrug yn mynd 0 llcrth i nerlh
ac edrycbwn ymlaen rhyw ddydd
i'~y)Ytlu yn lifrdu Gymru yng
ngemau'r Gymanwlad.

Braf hefyd oedd gweJd fod
Alun Vaughan, y rhedwr dawnu:,
o Lanberis, yn cael cryn
lwyddiant yn ddiweddar. Wrth
gYl111yrchioli Kheowyr Bryrl,
mae Alun yn cael cryn l\vyddianl
~"ny gY{res 0 rasus sy'n ffurfio
Dencaml'wriaeth y Goeledd.
Gyda dwy fuddusoliaelh yn y
rasus cyntaf - mewn amseroedd
i5afonol iawn - mat'n ffefryn 1

Gavitt ac Ifan gydaJr tlysau 'cyntaf' pwysig.
Ar Wib cyntaf yn rali Goffa J. J. Brown.

Mae rhifynau cynnar yr Eco yo Roedd y cwrs troellog liw nos yn
croniclo y diddordeb mawr oedd 130 milltir 0 hyd, ac yn sgrialu 0
mewn ralio ceir, Roedd sawl Benygroes, drwy Ben Llyn, yna
'mecanic' }'D y fro wrth eu bodd yn 01 i gyffiniau Bangor a
yn trin ac addasu ceir ar gyfer y Chaernarfon cyn gorffen - i'r rhai

ffodus - yn y Mount Pleasant,
gamp. Dinas. Mae'r rali han yn un 0Y mae dau 0 fro'r Eco newydd
ennill gwobr 'dosbarth' a hynny gyfres a drefnir gan GJwb

_ Moduro Mon ac Arfon.yn eu hail brif rali yn unig. Y mae
enw'r gyrrwr yn hysbys i ni yo Bwriad y ddau yn awr yw

I lleol am ddawn arall. Gyrru'r bel cystadlu mor ami a phosibl ifagu
yo rheolaidd i'r rhwyd feI profiad a pherffeithio y ddawn 0
blaenwr clwb pel-droed Bethel gydweithio dan bwysau, sy'n
mae Gavin Edwards 0 elfen mor hanfodol yn y gamp
Ddeiniolen. gyflyrn hon. Y rnaent yn edrych

Trydanwr gyda chwmni ymlaen i rali Llyn ym mis
Dragon Hlectrical yd.i Gavin) ond Mawrrb.
wrtn ci [odd yn 'nutsisn' heto Ar gyfcr rali Dwynwcn 0
ceir, Cyn mentro i ruthr y ralio gwmpas Mon, rnaetr partneriaid
ffyrdd, byddal Gavin a'i dad yn am wahanu, sy'n siwr 0 greu elfcn
mentro ambell ras ar 5ylch Ty 0 gystadlt.:uaeth. Yn }' rali non,
Cree , Ynys Mon. bydd Ifan yn nafigcuo i Garcia,

I Y 'naflgetor yw Ifsn tad Gavin mewn CQSWQfth. Yn
RQwland~ o Pethel. Mae Ifan yo sedd y nsfigetor fydd Gavin bryd

I fyfyriwr ail flwyddyn yng hynny yn arwain Sien, ei ffrind.
Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin. Edrychwn ymlaen i ddilyn eu
Bu'r ddau yn gweithio i addasu'r 'gyrfa' ac unrhY\lv UD arall o'r
modur, sef Ford Fiec;t!l XR2. ardu} sy'n Jilyn n<:ubYmryd rhan

~aeth y 11wyddian( pwysig _yn y gamp gyffrous hon. __

Nofio a Rhedeg Y mae nifer o'n ieuenctid
yn ffod us o'r profiadau

I sy'n deillio 0'r 11u
cystadlacthau a drefnir i'r
gwahanol ocdrannau
mewn s9wl crlm~ erbyn
hyn. Un o'r rrefll\.vyr hyn
)rw yr Urdd.

Dra\.1J ym Mhenlan)
AberLawe y cynhallwyd
Gala Nofio Genedlaethol
yr Urdd i'r oedrannau
cynradd eleni. Y mae'r
ystadegall yn dangos fod )1'

safon yn g\vclla 0
flwyddyn i flwyddyn, fel
mae techn~e llyfforddi yn
mynd yn fwy arhenigol.

Pedwar pyseodyn ifanc ,0
I1erhel oedd yn cynhyrchioli
rhanb~rth Ery ri yn y ra3
gyfnewid dull rhydd. Ru ~awl
Lailh i la\.vr i'[ pwll yng
Nghaernarfon i ymarfer am y
di,yrnot) mawr. Y pedwar oedd
Gerallt ac Aled Jon~~, Aaron
Gwyn a Daniel Bell.

Ni ddaeth medal i'w rban, ond
llwyddodd y ped\\yar i wella eu
'hamser gorau'Q sawl ciliad. Mae
mwy nag un ffordd 0 fesur
llwyddiant ym myd y campau.
Rwy'n siwr fod cryn edrych
ymlacn am y flwyddyn ne:saf yn
burod.

Rocdd 1\lell Hughes, hefyd 0
Ysgol Bethel~ yn cynhyrchioli
Eryri yn y ras ar y cefn i
tlynyddoedd 5 a 6.

DDhUA oes aan rhywun
DOCVN sbar -PT .ISI

• • •

(Bethel).
Beth mae'r Clwb wedi ei

gyfrannu at rygbi yng
Ngwynedd, Gogledd Cymru a
Chymru?

Ar 61 sefydlu, daeth Ail Dim,
Fel un a oedd yn bresennol yn y ac wedyn Trydydd Tim.
cyfarfod a sefydlodd Glwb Uchafbwynt y cyfnod
Rygbi Caernarfon ar 6 cychwynnol oedd rownd
Tachwedd 1973 (bron i 30 derfynnol Cwpan Gogledd
mlynedd yn 011) gwn fod tair Cymru yn erbyn Wrecsam (tim
carfan ddaearyddo1 i gorff y mwyaf y gogledd yr adeg
Clwb erioed. Wrth gwrs, Clwb y hynny) ym Mae Colwyn ym
Cofis yw'r clwb i lawer, ond mae 1982. Wedyn bu cyfnod 0

trigolion Bro LIeu a Bro Eco'r drwmgwsg tan sefydlu
Wyddfa wedi cyfrannu cymaint adrannau Iau a Ieuenctid 0

ft hro Papur Dre. ganol 1980 ymlaen.
Y ru mewn i'r drefn driphlyg Wrth geisio datblygu rygbi

hon, gall bro Eco'r Wyddfa yn yr Ysgolion Uwchradd roedd
ymffrostio ei bod wedi cyfrannu yn b1eser gennyf gyflwyno
cystal a'r ddwy fro ara11. Mae'n crysau rygbi iYsgol Brynrefail,
wir mai dim ond un 0 fro'r Eco ar 61 idynt ail-ddechrau chwarae
oedd yn y cyfarfod sefydlu ac yn rygbi ar 01 pcnodi athrawoo
aelod o'r pwyllgor cvntaf - newydd.
myfi! Hefyd, mae Ysgolion

WClh dg~rl1,n cnwau'r Cynradd y fro wedi cnwsrae
!J.elo&u sylfocnol yn 1973 gWGlir rhan fawr yn nartilygtad
Terry J.lu8hes (Llanbt;r'~); sgilieu'r plunt trwy gyflwyno
Gwyndnf Rirk~tt (Rethel)j C. ryabi fcl rhan o'u
M. Jones (Wgllnf!lwr)~GArcth 8weith8anv~h.
HUJ,Ihes (Bethel)! Gn.r~tk Wyn DalSylch Y5801 Brynrefail
Willialll~ (Dlrprwy Y~gol oedd y ~yt1tAf ynS Nswyn¢dd i
Waunfawr crbyn nynl); John serydlu Gwyl Rygbi Cynradd ar
Eryl Thomas (Bethel); Arthur gaeau Clwb Rygbi Caernarfon
Davies (Caeathro) ac Eryl ym mis Hydref y llynedd.
Davies (Bclhel). Diolch j'r gthr!lwon (l Mrs Tona

Wrth edrych ar fwrdd Ceiriog, Ysgol Dolbadarn am
anrhydeddau'r Clwb ar Y Morfa drefnu. Hefyd mae'r ¥sgolion
gwelir mai'r Cadcirydd rhwng Cynradd wdi cefnogi'r Clwb
19M7 !l 1996 ocdd S.Idwal Ryobi hefo Rysbi'r Ddraig, gyda
Williams, Llanrug a rhwng 1993 diolchiadau mawr i Robin
a 1996 - yr awdur. Williams, Prifathro Ysgol

Yn rllL\u l.!,IDreinirud y Clwb GynrAcid Llnnrul) a Garetll Wyn
hwclir Eifion Hdrdin{l. Willigm~. dirprwy-Rrifothro
P~nl~"rwaun (1967); J. R. Y~gol y WdunfaWf.
Williams (1990-92 a 1999); Hefyd cleni mae rhai 0 bob I
Ieuan G. Jones) Bethel (1993); ifanc Bro'r Eco wedi eu derbyn i
Myfyr Jones, Bethel (1997-98). Academi Rygbi Arfon
Y tu 61 i'r 11enni bu Gareth oedrannau 0 dan 16 ac 0 dan 14
WillillmS, Llanrug yn - sy'n cael ei chynnal yng
YS{lrifennydd am mrfnc'\d. Fo yw Nghaernarlon.
Is-8adelrydd pr~~nnol y Glwb Ar hyn 0 bryd mde'r ddlldl
!,ICID!le'n Mf'od i ~Qmu ymlaen rnalyn ~ threfn" rySbi Cymru 0
1'1' briht dan tetel cened]a~thol yn

Wrth edrrch ar luni"",'r parh"\l, Tw\;irhjou (milc'n dctJyg
Llm4u~r wyl y (]wh, aw~lit' h~b ~ynnwrs lIn tala~t.h ,~, I
WYUGbilU cy[arwydd 0'[ £ogledd 0 Storey Arm~ -
aot'ff~t\t\61: Careth M~chacl (WatfQrJ OiiP' Cymru~) ncu
(DCfllel): Y diw@(luYr De"ni~ glybl~U mawr I Un peth sy'n ~i~f
Will,,,mi) (Llonru~)i Idwal yw y bydd plant 9 phohl ifanc,
Willig_m~ (Llanru~)~ Cera;nt ocdol;on) rhl-Y'll "" athrawon
HumplJrcyx (Bt!lhel); Rryl Bro'r H~tIyn parhau ~ddatblyo"
Davies (Llanrug a Brynrefail); chwaraewyr rygbi i'r dyfodol - I
Eifion J-Iardins (Pen1sarwaun)j ar syf~rBro'r Bco~ Gtlcrnarfon, I
Ieuan Jones (Bethel); Myfyr Gogledd Cymru ac, un diwrnod
Jones (Belhel) ~ H\.lW WilliulllD rwy'n ~icr) Cymru!---------- ----- -------1A.pe) a Gwybodaeth
Yn ymwneud a'r gem yn erbyn Pris y bws yw £10. I
h~~rbQi;un ar rawrth Z9, ma~ Os oes gennych ddiddordeb
e~n i fw~yn myna i'r geln ac yn cysylltwch. Y cyntaf' i'r felin ...
01 ll[ Jrr ulllliwrnoCl. Tn llnffodus (670115), aJr Apell
nid oes gennY{ docynnau i'1' gem
ar 01, ond mae lIe i 6 teithiwr.

Rygbi ym Mro Eco'r Wyddfa
Clive Tames - tin a fiL _vn
Ysgrjfennydd Clwb Rygbi
Caernarfon am 10 mlynedd, yn
Gadeirydd am 4 blynedd ac yn
Ymddiriedolwr y Clwb heddiw.


