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dibynnu ar gaeiliond y capel ar
y noson] a swncir apel arbcnnig
iawn am gefnogaeth y chwe

chor 5ydd yn y fro, 5ef Cor
Meibion Llanberis, Cor Eryri,
Cor y Waunfawr, Lleisiau'r
Gweunydd, Lleisiau Lliwedd a
Pbarti Clychau'r Grug. Dyma
gyfle i drigolion
yr ardal
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Clywais hefyd fod y diweddar
ddrnmodvdd
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George Bernard Shaw, yo bwyta
gwair. Cymeraf mai golchi'r

llafnau gwair rnewn dwr croyw
glan a wnai, cyn mynd ati i'w
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mai'r unig
amcan i'r pen dies dynol, ar un
amsor, oedt1 ei fod 0 gymorth i'r
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stumog ac mae'r ci yl1 buiyta'r
glasuiellt i lanhau leinin y stumog.
M i gewclJ g'Wrr.J'tl lnoyta glasuiellt
pall [yddant )"1 cael eu poeni gan
Lyngyr, ac 0 bOSlb fod hyn1lY eto'n
caet eJJailh arnytu ac yn lliniasu
poenau IlY11gyr...
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gwyllt, y cyntaf peth a wnant,
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cly\vais y dy\vcdiau rh)rfeuu ar y
oa\v canlynol, rnai arwydd 0
wlaw ydy gwcld ci'n hwyt!l
g\vair! cCl sy'n }'mborthi sr wair
a ddug gla\v i'\v ganlyn.' Anami
y bvdd ci yn cnoi ei luniaeth.
Tllcdda i draflyncu'r c}.fan a roir
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g:.ln(ldynr y rwmen, ~t:f srumoz
g)rn raf yr ani fail, a I;Ori1U 011 os
yw'r \rr~~d,",· <l luddw),d yn

bwvn, nynny

rw,
vn
y
cyfnud
nell
yn
61
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hytrach na chig anifailiaid.
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~\lsw~ith.
Cafwyd
adroddiad
llawn
hcfyd gan Ra,rmond Jones
(Cynilo) ac hef)·J Bert Jones
(Bonus
Ball) a diolch\\'vd
iddynt hwythau yr tIn modd ..
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stampiau post Byd Natur gwledydd dros y dwr .
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cyfeiriad llawn, at Dafydd Guto,
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h.~P"~" 11wyJui~1111USla,vn.
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lculu bach i meWll iddo i weld
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Ond O! Y fatb sioc. Pan
ddg_eth yn am~er dod o'r carroedd pob urw~ ar glo. Y 11 61
rhai, clywyd llais swrywaidd
pa mor
I

yn pledio 0 beIller, <EURWYN sdyc yn fama - Help!'
Y ffai th yw nad oedd y
darpar
br}rn\vyr
)vcdi

LLANRUG Ffan: 01286 675175
GWYLIAU CARTREF A THRAMOR
vYYmni ~WWIW91
3Y~tl~ 20 rnlynedd 0 bro.fiad
rodog ruoynna ... QyyyliQW 911-synhwysol

0

Y STORFA

LLANRUG
(Richard a Meirwen
Williams)

Ffon: (01296) 672790
I

~yl,y~daQlifod lch,ld lock' yn
gwci(l1rcdu af y car! Doc:> dim
I gwir yn y [fair}l y bu bron i'r

o'r wythnos at·eich

gwasanaeth
Nid

Darans orfod gohirio un o'u
gemau
j1xlurp

wwrun.

Sadyrnol gan fod y
LIST' ym mhoceCl y

Ar agor bob dydd

oes unrhyw

dal

am

ddanfon archeb i'ch cartref

I

yn ardal Llanrug

Ar y dydd cyntaf o'r Mis
Bach mi fum i ar daith
gerdded. Taith dros aceri 0
dir mwdlyd. Pwrpas y daith

oedd ymweld

a

safleoedd a

fyddai yo debygol 0 fod yo
addas
ar gyfer cartrefu
Prifwyl 2005. Roedd 'na tua
deg ar hugain obonom ar y
bws a gychwynodd o'r Faenol
am hanner aWI wedi naw, yn
cynnwys
aelodan
o'r
Pwyllgor Llywio, Aelodau 0
Gyngor
yr
Eisteddfod,
ynghyd
i'r
Swyddogion.
Y mlaen a ni i Glan Dwyfach,
yna i Glynllifon, ac yn 61 i'r
Faenol tua tri o'r gloch y
pnawn.
Roedd hi'n syndod i mi ac i
amryw craill o'r Pwyllgor
Llywio
fod yr anghenion
ynglyn a lleoliad Maes yr
Eisteddfod
wedi
newid
cymain t
yn
ystod
y
blynyddoedd
diwetha 'rna.
Bellach mae anzen tUQ 130 i
140 acer ar gyfer yr holl
feysydd. Mae angen 30 acer 0
dir gwastad ar gyfer safle y
pafili wn yn unig.
Wrth gwrs fel y gwyr pob un
ohonom
sy'n mynychu'r
Brifwyl
yo flynyddol,
y
broblem fawr ydi Ttafnidiaeth:
Disgwylir rhwng 5,000 a 6,000
o geir yn ddyddiol ac mae
augen 35 accr 0 feysydd
parcio. Bydd tua 50 0 fysiau y
dydd yn ymweld a'r Wyl.
Rhaid
fydd
cael
maes
carafanau 0 tua 3S i 40 acer ar
gyfer 600 i 700 0 garafanau.
Hefyd mae angen tua 25 acer
at' gyfer Maes yr Ifanc1 a
hwnnw heb fod yn rhy agos i
brif faes yr Eisteddfod.
Beth arall sydd ei angen?
WeI, digonedd 0 gy{lenwad
dwr
Fe ddefnyddir
dros
380,000 galwyn 0 ddwr dros
~nQQ
yr DiGtcddfod
1'\
choeli wch neu beidio gwaredir
Iua
430,000 galwyn 0
garthffosiaeth
yn ystod yr

----

GWYNANT

PIERCE
Cynyrchion Coed:
Gatiau, J:f~n~u~ac ati

~m brigiau0YGtadleuol

uneo

1, fiferm Bryn Afon

LLANRUG

wythnos
Mae 'na nifer 0 bethau eraill
i'w hystyried yn ogystal, fel
sicrhau nad oes gwifrau trydan
yn croesi uwchben nac 0 dan y
ddaear, Dim pibellau nwy yn
croesi'r tir, a dim adfeilion
hynafol ar, nac 0 dan, y tiro Ydi
mae hi'n dipyn 0 broblem i
sicrhau safle addas 0 safbwynt
hwylustod a hefyd 0 safbwynt
rheolau diogelwch y dyddiau
hyn.
Tydi'r
penderfyniad
terfynol ynglyn a safle ddim
wedi ei wneud eto, ond mi
fydd 'na gyfarfod yn gynnar
ym mis Mawrth i drafod y
mater. Pan awgrymwyd dro yn
01 mai'r Faenol fyddai'r safle
fe gafwyd sawl protest
0
ardaloedd Pen Llyn a Dwyfor
am fod y Faenol yn rhy bell.
Tybed? Cofiwn
i Gyngor
Cyrnuned
Pentir
estyn
"
gwahoddiad i'r Wyl hefyd.
Mae hi bron yn amhosibl
bellach, oberwydd maint yr
wyl, a gofynion diogelwch, i
sicrhau maes addas ar gyrrion
tre neu ddinas. Eleni mae'r

brifwyl ym Maldwyn ar lecyn
o dir gwastad ger pentref
Meifod. Oes 'na unrhyw ardal
erioed
mor wasgaredig
a
Maldwyn a'r Gororau wedi
mentro estyn gwahoddiad i'n
I'rifwylr Des, mae yna gryn
bclltcr
0
I..anidloes
a
Machynlleth i Feifod, ond yn
61 pob
adroddiad,
cydweithredu
hapus sydd wedi
bod
ynghanol
mwynder
Maldwyn, a neb yn pwdu na
Uyncu roul oherwydd y pelltcr
i Feifod.
Yn ogystal
a Chyngor
Cymuned Pentir, roedd Clwb
y Bont, Pwl1heli wedi estyn
gwahoddiad
i'r Wyl ddod i
Arfon / Dwyfor hefyd, gao mai
hanncr can ml}rnedd yn 01, yn
1955, y bu'r Eisteddfod yno
ddiwetha. Bu hetYd ym Mro
D\vyfor yn 1975 ac ym Mro
Madog yn 1987.
Yr oehor arall i'r sir. Bu yng
Nghaernarfon
yn 1959 ac
1979, Bangor 1971, ac os ydi
Llandudno () fewn i ddalgylch
'yr hen Sir Gaernarfon',
bu'r
Eisteddfod yno yn 1963.
Chawsom ni ddim glaw ar
ein percrindod
eistcddIodol.
Roedd hi7n oer ae yn heulog ac
yn wlyb dan draed ar y ui
saflc. Gobeithio y bydd yr haul
yn gwenu ar y safle a ddewisir
yn Awst 2005. 1a wir. 'A Oes
Heddwch~' Oes gobeithio.

GefnogwGh
•

Ffon: (01286) 650349

eln

(O~Qe)Q~~~Ol

HYSbysebwyr

I

I

Cyfarfu'r
Cyngor yn ysgol
Penisa'rwaun nos Fawrth y 7ed
o Ionawr,
Yn absenoldeb
anorfod
y
Cadeirydd,
llywyddwyd y cyfarfod gan y
Cynghorydd
Len
Jones.
Offrymwyd y weddi gan y Clerc.
Derbyniwyd rri ymddiheuriad.
Croesawyd
Mr Dafydd
Wigley i'r cyfarfod am y tro olaf
fel Aelod Cynulliad,
Cyfeiriodd Mr Wigley at y
cydweithio a fu rhyngddo a'r 28
Cyngor yn ei etholaeth a'i fod
wedi ceisio eadw dolen gyswllt
trwy ymweld a phob un o'r
Cynghorau
bob rhyw dair
blynedd. Aeth ymlaen i son am
y gwahaniaeth rhwng bod yo
aelod o'r cynulliad a bod yn
aelod o'r senedd }'D Llundain.
Cyfeiriodd hefyd at ei fwriad 0
sicrhau llinell gyswllt Fibre
Optic i ardaloedd pellach na
Bangor a Chaernarfon fel y gall
busnesau bychain, ysgolion a
cholegau
Ianteisio
ar
y
gwasanaeth maes 0 law. Hefyd
sciuo gweithlu ret bod y sgiliau
presennol yn parhau.
Crynodcb
yn unig yw'r
uchod. Buasai'n rhaid cael
rhywyn llawer cyflymach na
Chlerc I..landdeiniolen i gadw i
fyny a chyflymdcr a bwrlwm
Dafydd Wigley!
Manteisiwyd ar y cyfle i gael
trafodaerh
agored gyda Mr
Wigley. Amlygwyd y canlynol
gao aclodau'r Cyngor:
(1) Swyddfa'r Post, Penisa'ruiaun.
Mae'r adeilad ar werth fel
annedd
cyffredin ac mae'r
pentrefwyr
ofn
colli'r
gwasanaerh post o'r pentref.
Prosiectau Cymunedol. Angen
ysgafnhau'r broses a gwneud i
ffwrdd
a'r
biwrocratiacth.
Mae'n debyg bod cyfieithu'n
cymryd amser hir.
(2) CY'l//un Cytnl~nedol CyntaJ.
Brwydrodd Cyngor Gwynedd i
gael statws peilot i'r cynllun ond
bellach, a llawer 0 brosiectau ar
y gwel11, mae Peter Hain \\Iedi
cyhoeddi nad oes arian ar gael
Mae hyn yn groes i'r bwriad 0
gyltllulziau cYl1aladwy.
(3) Llwybrau cyhoeddus. Dim
digon 0 gyllid i'w cynnal a'u
gwella. Mae un ffordd ym
Mhenisa'rwaun
angen £11.)000
i'w g\vynebu. Mae ffyrdd eraill
tebyg nad ydynt wedi eu
mnbwysiadu yn Rhiwlas.
(4) Dam arjaetlledig Lla7lberis.
Dywedwyd bod diweithdra'r
ardal llawn \;ymainl ag a oedd
chyn agor Ewro DPC.
Atebodd Mr Wigley bod y
cwmni yn cyflogi 0 ardal lla\ver
ellanga\;h na'r pcnuefi cyfagos.
DY'vedodd
hcfyd
y
bu
anhawster cael gweithwyr fel
i)ciri, trydanwyr,
bric,v)'r a

gyrmyr

ccrbydau

lfYIDion

amser datblygu E\vro DPC. Os
daw'c Dom i fQdolacrh bydd

angen paratoi

gweirhlu

gyfnod ymlaen llaw.

dros

(5) Gwnaed sylw bod disgwyl i'r
ieuenctid igyd fynd i goleg, neb
i brentisiaeth crefft, Amlygwyd
hefyd y byddai datblygiad o'r
Iath
yn
fygythiad
amgylcheddol.
(6) Datganwyd pryder am nad
yw'r gyfundrefn addysg yn rhan
o Ddatblygu Economaidd.
Cyfeiriwyd at y posibilrwydd 0
goleg,
yn lle'r chweched
dosbarth
i saith ysgol y
dalgylch;
defnyddio
Coleg
Menai ac efallai rhannu cyrsiau.
(7) Chwarel Dinorwig. Mae ail
gylchu'r gwastraff chwarel yn
digwydd eisioes yn Nantlle. Oes
bwriad gwneud yr un peth yn
Ninorwig?
Addawodd
Mr
Wigley wneud ymholiadau.
(8) Datgan buddiant. Gwnaed
sylw bod y rheolau presennol
dros ben llestri. Ni chaniateir i
Aelodau'r Cyngor Sir drafod
materion
eu
hetholaethau.
Cafwyd
engraUft
yng
nghyfarfod y cyngor yma ym
mis
Hydref
wrth
drafod
ceisiadau am gymorth ariannol.
Roedd
bron
pob
aelod
presennol hefyd ar pwyllgor y
gwahanol fudiadau, pe bai'r
rheol wedi ei gweithredu, fuasai
neb ar 61 i drafodl
(9) Heddlu.
Dywedodd
Mr
Wigley bod rhcolaeth yr Heddlu
yn dal i fod yn San Steffan a bod
y Cynulliad yn ceisio cael y
rheolaeth,
dros Gymru,
i
Gaerdydd.
Bu'n anodd iawn dod a'r
drafodaeth i ben ond, gan ei bod
yn 8.20, roedd rhaid troi at
wed dill rhaglen y eyfarfod.
Diolchodd y Cadeirydd i Mr
Dafydd
Wigley
am
ei
bresenoldeb a'r drafodaeth liC
am
ei gymorth
dros
y
blynyddoedd.
Dymunwyd yn dda i Dafydd

ar ei ymddeoliad.
Cofoodion Rhagfyr
Cywiriad - gadawyd allan enw'r
C}'Ilghorydd Dafydd Morris.
Derbyniwyd
gweddill
y

cofnodlon tel rhai cywir.
Materion o'r cofnodion
Gwiriad llwybr ger Castell,
Rhiwlas.
Dywedodd
y
Cynghorydd Elwyn Jones ei fod
wedi trafod gyda'r perchennog
tir a chadarnhaodd mai camfa
sydd ei angen ac nid giat) deellir
mai dyna yw bwriad y cyngor
Sir.
Atgoffa ysgrifennydd y Grwp
Cymun\:dol, bod angen galw
cyfarfod o'r GrWP yn fuan.
Gohebiaethau eraill
Cylchrcdwyd
llythyr Atkins,
ynglyn ag adeiladau gwag i bob

aelod cyn y Nadolig. Pythefnos
o amser

(dros y Nadolig) a
gnfwyd i ymateb i'w cais.
Penderfyntvyd gOfyIl am fwy 0
amser ac am ohebaith Gymraeg
Y (fO nesaf.

(Parhad

aT

dudalBn 21)

•

Mae criw Sgriptio Rygarug yn
cyfarfod bob nos Iau rhwng 6 a
7pm yn y Neuadd Goffa yn
Llanrug
a chan eu bod yn
gwneud dipyn 0 waith sgwennu
yn ystod y sesiynau, dyma
benderfynu anfon peth ohono at
yr Eco. Fel a welir yn y llun, y
criw
ydi
Heledd,
Blain,
Gwenno, Llio, Jessica, Rhian,
Ian, Chris a Sophie (ac Aled a
Math 0 dro i dro!) a'r wythnos
hon cewch ddod i adnabod
Heledd, Gwenno, Llio, Ian,
Sophie ac Aled yn well. Cewch
hanes blain, Jessica, Chris,
Rhian a Math y mis nesa.

* * *

Fv enw i vw Gwenno. Rvdw i vn
8 oed. Rydw i yn seis 3 yn
sgidiau. Fy ffrind gorau i yw

Tania. Hoff sbort fi Y'll pel
droed. Mae gen i lygaid glas.
Rydw i yo hoffi rhedeg. Rydw i
yn cefnogi Lerpwl. Mae Tania
yn chwarae gyda fi bob nos jyst
iawn. Mae gan Tania a Ii wallt
melyn a llygaid glas. Fy hoff
fwyd yw chicen nuggets a beans
a chips. Dydw i ddim yn hoffi
wy na pysgodyn. Enw fy chwaer
yw Mari ac enw fy mrawd )'W
Owain. Rydw i ym Mlwyddyn 4.

Rydw i yo byw yn 2 Pen y Coed,
ffordd Crawia, Llanrug. Rydw i
yn hoffi mynd am dro i Ysgol
Rrynrefail a Cefn Elan. Mae
Mari yn 5 ac mae Owain yo 3.
Mae gen i fam o'r enw Awen ac
mac gcn i dad o'r enw Aled.
Mac'r ddau ohonyn nhw yn
glen. Bob nos Iau rydw i yn
mynd i pracris pel drocd, Bob
nos Fawrth, Mercller a Iau rydw
.i yo mynd i Rygarug. Mr
Griffith yw fy athro. Rydw i yn
actio yn Pore Pcis Bach. Rydw i
yn actio chwaer
Kenneth.
Arabella yw fy enw i a rydw i
wedi bod yn actio am 2 flynedd.
Enw fy [frind gorau yn I>orc
Peis Bael1 yvv All"""Cll. Mae IIi yn
actio Helen.

Mae gen i ddau

fochdew o'r en\v Taffi a Porc
Pe;s. l}y hoff rag-len )"V Pore
Yeis Bach. Kyc1w i wec1i boel yn
cy gu yn Khyc1-c1du. Yn Khydddu wnaethon
ni sylweddoli

nad oedd stort

bedd Gelert yn

wir. Aeth y geood i guddio ar
fryn ~ddi wrth yr hogia.
Aled ydi fy enw i. Fy ffrind ydi
Ian. Rydw ~ yn hof£~p~l droed.
Rydw i yn cefnogi Lerpwl. Mae
gen i gi o'r enw Sam •. Mae Sami
yn ddu. Rydw i yn byw yn 25
Glanffynnon. Ryd\v i yn cael fy
mhen bl\vydd ar Dachwedd 17.
Rydw i yn dosbarth blwyddyn 2.

Fr

hoff fwrd i yw rei. Rydw i yn

hoffi Tasmeinia. Rydw i yn hoffi
mynd am dro ar fy meic hefo
dad. Rydw i yn hoffi mynd am

Rygarug

Wavell
Roberts
CIGYDD
London House

LLANRUG
Ffcn: (01286) 673574
PEN CIGYDD Y FRO
Yrwyn lIeol mwyaf blasus
Selsig cartref
Cigoedd parod i'w bwy1a
Archebion ar gyfer y rhewgist

Riles Gefn. Gwenno, Chris, Elaill, Ileledd a Sophie. Rhes Flaen: Aled,
JeSSICa, Ian, Rnian, LilO a Ma£lL.

Rydw i wedi bod i fyny'r
Wyddfa efo dad. Yr Wyddfa ydi
mynydd mwyaf Cymru.

garrwn yw Tom and Jerry. Fy
hoff fwyd i }"IJ sglodion a sosej.
Mae gen i bysgodyn o'r enw
Goldi. Rydw i yn hoffi nofio.

Fy enw i ydi Llio Emyr. Rydw i

Mae Rhian yn 9 oed. Rydw i yn
hoffi mynd ar y bw s. Rydw i yn
seis 12, rai bach, mewn sgidic.
Enw fy athrawes i ydi Miss
Lyneh a Miss Tomos. Rydw i yn
hoffi'r
ysgol.
Rydw i yn
blwyddyn
Z ysgol gynradd
Llanrug.
Mae gen i 16 0
gefndryd a 6 cnither .•Mae gen i
2 Nain a 2 Daid. Dyd\\ 1 ddirn
yn boffi sefyll. Rydw i yn hoffi
eistedd. Rydw i yn hoffi mynd i
gysgu. Mae gen i Nintendo.
Rydw i yn hoffi Rygarug. Bob
dydd Llun rydw j yn chwarae
pel droed. Dydw i ddim yn licio

* * *

yn byw yn Llanrug, Enw fy
ddau frawd '!'V Sion a Math.
Rydw i yo 7 oed. Mae gennyf
wallt melyn llachar. Rydw i yo
eefnogi Lerpwl, Rydw i yn byw
yn Stryd Nant y Glyn. Enw fy
nhy i ydi Garn Brys. Lliw fy
llygaid i ydi glas golau. R)'d\v i
yn mynd i Y sgol Llanrug. Rydw
i yn cael fy mhen hlwydd ar
Ebrill 11. Rydw i ym mlwyddyn
3. Mae gennyf i gi o'r enw
Cymro, Mae gennyf i bysgodyn
o'r enw Pyrsi. Fy athrawes i ydi
Miss Jones.
Rydw

i ~rn byw yn

Rhythallt,

Llanrug.

29 Bro
Fy ffrind

fy

ngwallt. Enw

'/( * '/(

fy sbccdol
saith oed.
Rydw i yn
Mae gen i

Fy enw i yw Heledd

j

rrawd o'r enw Liam a cnwaer o'r
enw Lyndsey. Fy athra\ves i ydi
Miss Jones. Mae fy liygaid yn
frown. Mae )7na 30 0 blanr )'n y
dosbax-lh. Rydw i'n hoffi .bW)rta
.
,
cinio dydd Sul. Mae gen 1 S1 0 r
EllW Simba
- mac 0'11 lliw
melyn. Fy hoff rag-len teledu \!di
Sabrina. Mae gen j wallt bro\vn.
Fy enw i 'j\V Ian. Ryd\v i yn byw
yn 7 Ccfn Elan, Llanru5' Ryuv~ i
yn 7 oed. Rhagfyr y 4 ydw i'n

I~yndsey, Rosie a
Chris. Enw fy mam yw Sian ac
~11Wd~d yw DMfyQQ. Rydw i y11
Blwyddyn 4 a Mr Griffith yw fy
athro i. R)Tdw i wedi cael rllan
yn Rownd a Rownd. Rydw i yn

cael fy mhen bl\.yydd. l~ydw i yn

hoffi mynd i Rygarug rydw iyn

* * *

byw

efo mam,

dad a Rhino.

Ryd,"v i yn hoffi pel droed. Rydw
i yn cefnogi I...erpwl. Weithiau
rydw

i yn ffraeo

ero

lot 0
weilhiau. lv1ae gen i lygaid glas.
Mae gen i \valll bro\vn. Fy hoff

Rydw

j

~Tn syrthio

Rhian.

ryaym ni yn

CllW!.lf9t!

pel droed.

lEVAN
WILLIAMS
Glanffrwd
DEINIOLEN
(01286) 870484
[~BYSiaU 0 12 i 53 sedd
1

r-

I

~ Teithiau Lleol a Thramor
~

I...

Gwaith Contract

I

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

l

a

I

Roberts.

Rydw i yo 9 oed. Rydw iyn byw
ym
Mwlchgrwnog
rhwng
Llanrug a Chwm 'Ii glo. Mae
genny[ i un ch,vaer ac un bra\vd
a ciau hanner brawd. En\v fy
ch\\faer }'\\' Elain ac enw fy
mrawd yw Alath. En\IJ fy hanner
brod~lr }'\v Elis a Mei. Lli\v fy
llygald )TW glali. f)' hoff f'fvyd Y'tv
~elsig a sgloclion. ~'yffrindl:lU
gorau

yw

pcdwnr

swneud

wcithgareddau
Sgriptio,

0

Cerdd"

Clocsio
ac AmiF)- hQff raglenni

GyrI'VI10'
teledu }'W USA High a Sabrina
me Teenage Wirch.

CASTELL BOWNSIO
AR GYFER

POB ACHLVSUR

Down a to atoch
a"i nol wedyn
Fton!

871782

Piaun o'r rhilin ~ydd
bwysicaf?

YSWIRIO EICH TV
(i arbed COiled i chi);
YSWIRIO EICH CAR
(I arbed coiled I chI ); neu

YSWIRIO EICH BYWYD

,

( i arbed coiled i'ch teulu)
Cysylltwch a'r Isod i weld mar rhad
yw cost yswlriant gyda CDH

Andre (BethellLlanberis)

j yn hoffi
rhoi Y lclcdu yrnlaen eyn mynd

yn hom Kygarug. Kydw i yn
hoffi SymillU. Bob dydd Llun

f)l

DEWCH ATOM Nil

rnam i ydi Susan. Enw Iy nhad i
ydi Maieyl.

yn

gorau i ydi Llio. Rydw
cefnogi Everton. Mae
yn frown. Rydw i yn
Fy enw i ydi Sophie.
hoffi mynd i'r Rhyl.

cael torri

uro cfo lIlalIl. Ryllw

i gysgu'n so\vnd. Kytl~v i yn
cysgu efo ci. Rydw i yn cysgu yn
1" Nain bob 2 wytllnQ~, Ry~wi

MYNNWCH Y GORAU

Bryn (Mon)
Euryn (Caernarfon a'r

eylch)

John ~ifjon (Penisarwaun)

Ffon 871278
www.ybistro.co.uk

Perohnogion; Danny a Nery~Robert~

CDH
Ymgyngharwyr Ariannol

Annlbynnol Lleal (sefydlwyd 1974)

Fton: (01248) 355055

Fflyd

0

Y matehion

Yn
y
rbifyn
diwethaf
ymddiheurais am mai braidd yn
bytiog
oedd
cyfraniadau'r
golofn, gan ddefnyddio fel esgus
mai ychydig 0 gig sydd ar yr
asgwrn yn union wedi'r 'Dolig.
WeI, y mis hwn, fe ddaeth y
'Dolig yn hwyr! Derbyniais
nifer helaeth 0 gyfraniadau
ysgrifenedig
a galwadau £fon
ynglyn i'r gwahanol bytiau a
ymddangosodd y mis diwethaf
Yn wir, roedd rhai ohonynt yn
erthyglau ynddynt eu hunain.
Derbyniais hefyd geisiadau a
gwybodaeth newydd am dai a
phobl
mewn
gwahanol
ardaloedd o'r fro.
Y mddiheuriadau
ymlaen
llaw i'r holl gyfrannwyr nad yw
eu ymholiadau'n ymddangos y
mis hwn, ond rwy'n siwr y
byddai'r
golygyddion
yn
pryderu pe bai'r golofn yn
llenwi tair tudalen neu fwy o'r
papur!

Colli Enwau Llafar
Galwad [fon gall deulu Hafod
Lydan, Llanbcns yn cadarnhau
fod Pwll Batus ar eu tir hwy ger,

y 11'tY),brcynocudus sy'n crocsi

0

Fron Eryri i Lwyn Celyn. Ond
yn llawer mwy diddorol na
hynny oedd y ffaith eu bod yn
medru lleoli Clogwyn Eiddew.
O'r diwedd, a minnau'n chwilio
amdano ers blynyddoedd! Ond,
nid hwn oedd y Clogwyn
Eiddew roeddwn i'n chwilio
amdano.
Felly,
mae
dau
Cloowyn TIiddcw yl1 y fro - "'"
at' lannau
Llyn Padarn,
yn
rhyWie. a'i leoliad yn parhau~n
ddirgelwch.
a·r
Clo$twyn
:h~ddew a lcolwyd e&in Mr
Dgvje~ Y Ttl cefn i ff~rm.
Gwyn;
Nanrperis.
Dyna
ddechr9u felly, ~r I~oli g-wahanol

Conseroatum Foundation, COztnlry
Livirlg, Yew Tree Campaign has
issued certificates for two of these
trees. The certificates were signed
by Sir George Trevelyan, Ala'l
Meredith, Robert Hardy and
David Bellamy, and are now
inside the church on the north walL
0/ the nave. '
Gellir dadlau mai'r ywen
yw'r planhigyn byw hynaf yng
ngwledydd
Prydain.
Ond
planhigyn
sy'n gynhenid
i
briddoedd sialc a chalch ydyw,
sy'n awgrymu fod y mwyafrif o'r
coed yw sy'n gysylltiedig
a
mynwentydd
a
safleoedd
cysegredig wedi eu plannu'n
fwriadol. Maent i'w canfod
amlaf yng ngorllewin Prydain a
hefyd yn Llydaw, sy'n awgrymu
cysylltiadau Celtaidd. Er nad
yw'n hawdd eu dyddio, mae 0
leiaf chwe deg 0 goed yw ym
Mhrydain sydd dros ddwy Iil 0
flynyddoedd oed! Ac y mae dwy
ohonynt yn Llanddeiniolen.

Mae'n goeden amddiffynol,
yo gwarchod yr eglwys (a oedd
yn adeilad pren yn wreiddiol)
rhag y tywydd, and hefyd yn
gwarchod rhaz drwz, yn 01 coel
gwerin. Mae'n sumbol hefyd 0
anfarwoldeb ac atgyfodiad. Mae
amryw 0 goed yw hefyd yn
'gwaedu',
fel yr enghraifft

enwog

honno

yn Nanhyfer,

Penfro. Dyna mae'n debyg a
roes fodolaeth i'r hen gysylltiad
gwaed
Crist.
Gwyddom
bellach mai heintiad gan fungus
o fath arbennig sy'n achosi'r
lliw coch.
Safieoedd addoli pg_ggngidd
uclllI wcdi ell llaillgylchynu a
,,110,\1 )rY yn 'tYrciduiol~ unlI pan
fahwysiadwyd
Cristnogacrh,
sefydlwyd yr eglwysi newydd ar
yr h~nsMleoedd paganaidd hyn.

a

c~~

eDwau llafl1r am grcigiau

a

Yn

wir. mge nifer

0

hen

wUlVe)'Y]lliI
Dclacth neb i S')'sylltiad j leoli
fOlll y Telin II rllOl1I y Terrace
yn Llanddeiniolen. Oes rhywun
yn g\vybod ble mae rhain?

tYnwentvdd yng Nghymrll yn
dyddio 0 amser cyn-Gristnogol.
RnJ!hr~iff[ 91'bpnnia 0 hynny yw
~elwyi) II rnynwcnt GWYlllcrin
yn sir Dclinbych, llcoliad nofel
Elli~ Pctcr~, n MClruid Tas'ti of

Yw~n Ll!lndd4!iJljol~ft

]jones'.

o

ddyddiau i
O)'hQeddi'r rhifyn diwcthaf o'r
':Reo' roedd nodi~dau wedi
q'rraedd acw yn ycnwmelW ~[y
wyhodaeth am oed ran y coed
yw. Gytl~ diolcll i John:R.
fcwn ychydig

Williams]

Allt

Ri)Y~h,

Pontrhythallt
a Griff Roberts,
Ty Gwyn, Llanrug.
Mae
Cymdeithas
Hanes

I'r rhai ohonoch
sydd a
cLddordeb mewn traJdQdi"dau

wrncbddaler1

ac

y

llyfrJ~;}

aJ'
iiir

y

(In
Llandde1.nlolen churchyard there
arp l!lJ!hJ yuw
l'IJIl~.
J'h~
dyfyniad

canlynol:

Wcdi i'r felin lechi gau, daeth
y Ff!lrri Winn yn boblogaidd
iawn, a gelwid y tai oedd yno ar
y pryd yn 'dai'r Ifatrl'. 'Yr ocdd
tair ystafell yn y ffatri. Mew71 dwy
ohonynt roedd peinannau mauir yn
trin gwltin, a'r uiennol yn brysur yn
f!Wau'r . edafedd. Yn y llofft
utochben byddid yn sguirio't

Mae llwybr troed yn arwain
o'r
Fachwen
beibio
i
Pedwargoed a thros yr Alltwen i
Lanberis. Mae Mrs Jones yn
{colio poscyrz InaWT Y11f! nghwr y

coed ger

a

pwy a wyr?
Yr hyn sy'n creu penbleth i
Mrs Williams yw'r ffaith iddi
ddod ar draws y cerdyn ymhlith
hen gardlau post 0 eiddo ei
mam. Mrs Mair Owen~ Bod
Awen, Llanbcris,
Nid yw'n
ymwybodol
fod
unrhyw
8ysylltiad
teuluol rhyngddi a
theulu'r Hurne.
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Prancesca Greenoak.

ymhlirh yr hynafym Mhrydain,
~~dQ
c.:hofnodiol'l
manwl
amdanynr bellacb yn cael eu
cadw yng N gerddi Kew yn
Llu fl L);{lll.

Felin Bedwarf!oed

t'J1yhudd aNlO tlad ocdd l1eb i
gerdded yllwvbr ond "1JobL(J'aBau
CocJzion", sel yr hen el1W ar
rachwen.·
Gerllaw
Melin
Bcdwargocd
rocdd adfcilion
d~" n<;\ol ~ri 0 Qill, yr' iJGfylt fel
sgerbydatl, a 'lilznau'r plant yn ofni
mynd yn abo~at y lle. '
Diddorol y\v'r cyfeiriad mai
llwybr caniarad oedd hwn yn
wreiddiol felly~ cnniatad i bobl y
Fachwen dram\vyo ar ei byd i'r

darllcn\.veh 'Ood's Acrl!' gan

rB~nadur yw-wydd

Rhian
Williams, Rhiwbina,
Caerdydd lun-gopi 0 gerdyn
post i mi. Mae wedi ei gyfeirio i
Miss Helena H ume, Glasgow
House, Llanberis, ac 0 graffu ar
y marc post gwelir mai ym 1907
yr anfonwyd y cerdyn, a hynny
o CAL, sef Califfornia. Does
dim cyfarchion 0 gwbl ar y
cerdyn, na llofnod pwy bynnag
a'i hanfonodd. Mae'r llun ar
fiaen y cerdyn yn dangos nifer 0
faballod yn ~rio~ gyda'r geiriau
tOQQd NiK'J&'.
Efallai
fod
arwyddocad i'r liun ar y pryd,

edafedd a'i liwio; yna ei roi isychu
ar Ian y llyn, am ddyddiau. '

u fywyd gwyllL ~y'n
noddfa
o'u
mewn,

Does ryfedd i W. J. Gruffydd
alw Ywen Llanddeiniolen
yo

Teulu Hume a Califfomia
Fel y crybwyllais y trO dlwethaf,
rocdd
gan deulu'r
Hume,
Llanberis
gysylltiad
a
Califfornia.
Anfonodd
Mrs

gweddill yn adfeilion'.

[lor ffiatlItlU

llannau
TculuOctlLl Gwynedd
wedi GYlllfU olt', Ollef\.vylld os naCl
i]hQ~\ilgi llyfr 0 f1rJl)~riItlu ym" mi\IW'r YW;ll hynClf rub
Nohym."" ffiQ; dwy o'r coed
ywfl"ie
btuutlu
mynwcnl
Llanddeiniolen,

law gan Mrs Enid Jones,
Talysarn. Roedd y lie, rneddai,
yo bwysig ac yn brysur rna chan
mlynedd yn 61 oberwydd y felin
lechi a leolid yno. Deuai'r llechi
mewn tryciau o'r Gilfach Ddn
car hyd yr hen reilffordd, rhyu: led
cae oddi wrth y llyn na'r rheilffordd
bresennol. > Byddai rhai o'r
gweiihwyr yn dod drosodd 0
Lanbcris mewn cwch.
Roedd clwstwr 0 dai wedi eu
hadeiladu 0 amgylch y felin,
'roedd tua saith yno yl1 1946 a'r

yn ymwneud 9 mynwentydd, ~c
cael

Gilfach
Ddu ac ymlaen
i
Lanberis. Bellach, wrth gwrs,
mae'n llwybr hynod boblogaidd
gan drigolion lleol ac yrnwelwyr
fel rhan 0 gylchdaith
Llyn
Padarn, ond ychydig iawn o'r
rhai sy'n croesi'r bont lechen
dros afon Fachwen
ger y
Bedwargoed sy'n yrnwybodol
o'r holl
ddiwydiant
fu'n
gysylltiedig
a'r
ardal
flynyddoedd yn 61. Gyda diolch
i Mrs Jones am rannu ei
gwybodaeth ani, ac cdrychwn
ymlaen am fwy 0 hanes Caeau
Cochion yn y dyfodol.

Ffatri a Melin Bedwargoed.
Y n unol a'r addewid y mis
diwethaf, daeth gwybodaeth i
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Hel Achau

Lladin

Addewais

unigolion eisoes wedi cysylltu

y tro diwethaf roi
mwy 0 fanylion am ddosbarth
i'w gynnal yn Llanrug i'r rhai
ohonoeh sy'n awyddus i wybod
sut i fynd ati i ddechrau chwilio
hanes eich teulu. Cynhel ir y
yn Y Sefydliad
Coffa, Llanrug ar nosweithiau
Llun, gan gychwyn af 24ain 0
fis Mawrth, ac yn gorffen ar
14eg 0 fis Ebrill. Bydd y pedwar
cyfarfod 0 tua dwyawr yr un yn
costio £20, gyda'r holl elw yn
mynd
tuag at Gymdeithas
Myasthenia Gravis (mwy am
hynny mewn erthygl arall yn y

dosbarthiadau

rhifyn hwn).
Hoffwn
bwysleisio
rnai
dosbarthiadau
i ddechreuwyr
fydd y rhain, nid i rai sydd
eisoes a digon 0 wybodaeth i
chwilota yn y mann au cywir am
hanes
eu
teulu.
Rhoddir
arweiniad sylfaenol ar sut i osod
allan y go eden deulu neu'r cart
achau;
beth
yw'r
gwaith

cychwynnol;

sur i ddidoli'r

wybodaeth
swyddogol, (gan
gynnwys defnyddio cofnodion
megis tystysgrifau, cyfrifladau,
cofrcstrau
plwyf a chapel,
arrs6"rifau
ccr r ig
beddnu,
trwyddedau
ac ewyl1ysiau,
cofrestrau ctholiadol a rhreth
tir); ble mae darganfod
y
cofnodion; a rhai problemau
megis sillafu a llawysgrif, enwau

a

dyddiadau.

Mae

mi ynglyn a'r dosbarthiadau, ac
mae eroeso i eraill roi gaJwad ar
y ffon.

Canrif
Eisoes

0

Luniau
cefais addcwid

Rygarugasorws

a

am

fenthyg lluniau ar gyfer yr
arddangosfa 0 hanes Llanrug
mewn lluniau
dros y can
mlynedd diwethaf
Y gobaith
y\V gwneud
copi o'r rhan
helaethaf o'r lluniau er mwyn eu
dychwelyd
i'w perchnogion
gyntcd a phosibl. Felly, os oes
gennych unrhyw lun yo dangos
unrhyw agwedd ar fywyd yn
Llanrug yn ystod y 1900'au,
cysylltwch a mi.

Efallai
nad
ydych
chi
ddarllenwyr
yr
Eco
yn
gyfarwydd a'r bwystfil llwglyd
sy'n llechu yn y llyn tua
Chastcll Bryn Bras. Ond fe
allwn ni griw Sgriptio Rygarug
ddateglu i chi bod anifail tra
anghyffredin
o'r
enw
Rygarugasorws,
Rygaruga i'w
Ifrindiau,
yn
byw
yn
nyfnderoedd
y llyn.
Mae
Gwenno wedi gwneud
llun
ohono, fel y gwelwch, feI eich
bod yn gwybod pwy ydi 0 pe
baech yo dod ar ei draws! 0 fis i

fis yn yr Eco, cewch hanes
Rygarugasorws gennym ni, sut
mae'n 11enwi ei fol llwglyd a
phwy 0 bentrefwyr Llanrug sy'n
cael yrnweliad ganddo. Cofiwch
fod y straeon hyn yn egsgliwsif
i'r Eco - chewch chi rno hanes
Rygarugasorws yn yr un papur
arall! Ac wrth gwrs, rnae'r
straeon
wedi
cael
eu
hysgrifennu gan lenorion ifanc
hynod ddawnus - sy'n ddigon i
wneud i rai 0 awduron mwyaf
disglair Cymru gryn u yn eu
hesgidiau! !

Y rhifyn nesaf ...
Hoffwn ddiolch ymlaen llaw i
Mr Owen Jones, Llangefni; Mrs
Helen Francis) Caer a Mr Iwan
Hughes,
Rhuthun
am
gyfraniadau
a dderbyniwyd
ddiwedd
Chwefror,
Mawr
obeithiaf y gallaf gynnwys ell
sylwadau yn rhifyn nesaf yr
'Eeo'. Y n y cyfarnser, os oes gan
unrhyw un ohonoch sylw neu
ymholiad ar unrhyw agwcdd 0
hanes y fro:) rna cys)'Il twch a
Dafydd
Whiteside
Thomas,
Bron y Nant, Pontrhythallt,
Llanrug,
Caernarfon.
(Ffon:
01286673515).

Cefnogwch ein Hysbysebwyr
Sgerbwd yn e;ch cwpwrdd ?
HELACHAU/HANESTEULUOL
Cyfres

0

ddosbarthiadau iddechreuwvr yn y rnaes.
Rygarugasorws

V SF.FVDLIA.D COFFA. LLANRUG.

Nos Lun, 2~ain Mawrth hvd nos Lun, I-tcg Ebnll.
7.00 tan 9.00.
Yng ngofal Dafydd Whiteside TIl 0 mas.
t10.
Elf( tllilt; ill Cronfn Crmdciihae M)'U51h~ G~Yi~

1
Bobol bach, wnewch chi byth
zoelio beth ddigwyddodd
vn
P@DllU()

Llanrug

hcddiw.

R.youruoasorws

Gwelwyd

s= ccrddcd allan

o'r Ilvn wrtn ymyl castell Bryn
Bl·t\S.

O! rra. Vmlwybrodd

[uag at

v

; lawr

pen [ref a zwnaeth ei

Ifordd I'r ncuadd goffa, Yn 01

YSgwar
Llanrug

J.M.
JONES
A'I FEIBION
GWMTH

CERRIG
BEDDAU

Crafftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol
Gerrig a bob math

argael----

Ff6n: (01256)
572595 (dydd)
675255 (nos)

pob s8n roedd yn anferthol.
Roedd ganddo dair Ilygaid a
Lllcg ellfawr )rn lla\vn u£lnncdd
mil1iob, Rocdd eol)Y~ ilnQrQ~Q
ilin arno a thybi ..vn ei f'od at
1wgu! 01 diar, aeth i chwilio am
tWyd ruB nowers~ goriptio Anti
Haf. Gwasgodd i mewn drwy'r
drws. Agorodd ceg Anti Haf led

•

y pen a gwaeddodd <Nell bIw ...
bwystfil byw... Allan!' Roedd
Ilygaid Heledd fel dwy soser
anferth.
Ncidiodd
Elain
i
8~ddiQ yn Y bin sbwr~el
Sleifiodd Chris 0 dan y bwrdd.
S8~throdd Llio a goph ie i'r

gegi n. Chwilora

am blames

drwg i de ucdd Ry~arugaGorWt>,
'Es8usodwch
h, Rygaruga,'
meddai Anti Haf, 'does dim
planL tIr\vg yn ein gwer:,i
Bb1ip[io ni, fclly h~glw~h hi
o'ma!' I ffwrdd a'r dcinosor
druan yn 61 am y Castell.
SuddQdd i mewn i'r llyn a'i f01
yn wag.
Gwenno Gibbard

•

PEINTIWR AC ADDURNWR

PRISIAU RHESYMOL
TAWELFA, PENISARWAUN
Ffon: (01286) 870846

1

Mynediad
Awgryrnodd
y Cyng Carys
LIeoi y Gogledd a gynhaliwyd
Morris mai da 0 beth fyddai cael
Swyddfeydd
Cyngor
--------_ yn
adroddiad ysgrifenedig misol 0
Cynhaliwyd cyfarfod 0 Gyngor
bod angen eu gosod i orwedd er Gwynedd
ar y lSfed
0
weirhgareddau yn ymwneud a
Dachwedd.
Cymuned Llanberis ar nos Iau mwyn arbed niwed i unrhyw
Chyngor
Gwynedd
mewn
yr 16eg 0 Ionawr 2003, yn un. Hysbyswyd y Cyngor fod y • North Wales Rambler _ perthynas ag ardal Llanberis
'Angorfa' , Llanberis am 7 o'r broblem gyda rhyrchod daear
gwybodaeth am gyfarfod ar y gan ein cynghorydd lleol - y
81och.
Y CynShorydd
Dei
yn y fynweru Yl1 gwaernygu a 18fed 0 Ionawr yrn Metws Y Cyng,
Trefor
Edwards.
Tornos oedd yn y gadair.
bod nifer 0 gwynion wedi eu Coed. Cyrunodd
y Cyngh
Cytunwyd i ysgrifennu ato i
Derbyniwyd cofnodion Rhagfyr
derbyn. Penderfynwyd
gyrru
Douglas Pritchard gynrychioli'r
ofyn iddo am adroddiad misol.
fel rhai cywir.
llythyr at Adran Iechyd a'r Cyngor yn y cyfarfod.
• Waliau Cerrig: Mynegwyd
Amgylchedd Cyngor Gwynedd i • Cyrndeithas Eryri - manylion
Materioo yo codi o'r
pryder ynglyn a'r bylchau Iu yn
ofyn iddynt gysyllru a phla
am y cyfarfod 'Pobl yn y Pare'
cofnodion
y waliau 0 Nan t Peris j Ben y
Ngwesty'r
Fictoria.
Pas. Nodwyd fod y bylchau yn y
Beicio ar Lwybr Llanberis, Yr laddwr er mwyn datrys y yng
broblern. Trafodwyd yr angen
Llanberis ar yr Bfed 0 Fawrth.
waliau 0 Ben-llyn i Lanberis
Wyddfa a materion cysylltiol:
arnlwg i 'ail-darmacio' llwybr y Cynigiodd
y Cyngh Olwen
Derbyniwyd galwad ffon oddi
wedi eu cau a penderfynwyd
Fynwent
sydd bellach yn Gwilym gynrychioli'r Cyngor
gyrru llythyr at )' Cyngor Sir i
wrth Ms Barbara Jones o'r Pare
yn y cyfarfod.
ac yo beryglus.
fynegi hyn, ac i ofyn am dwtio a
Cenedlaerhol yn cytuno i ddod i anwastad
Penderfynwyd holi am brisiau.
chau.
Cofrestr Eiddo
gyfarfod mis Ch wefror i drafod
Llwybrau Cyboeddus
Cytunodd Y Cynghorwyr Ken
addasu'r gwaharddiad beicio ar
• Y ffordd ger Caffi Pete's Eats:
Mynegwyd
pryder
gan y Jones a Derek Jones ymchwilio i Gofynnwyd i'r clerc gysyiltu ag
y llwybr. Cafwyd gwybod hefyd
eiddo'r
Cyngor, Mae angen
Adran Briffyrdd y Cyngor Sir i
fod cyfarfod
0
banel yn Cynghorydd Douglas Pritchard
ynglyn a chyflwr y llwybr 0 dan
cyfri'r meinciau ac ystyried holl
yrnwneud a beicio ar Yr WyddIa
holi pryd rnaen nhw'n bwriadu
eiddo'r cyngor.
yrn Mhenryndeudraeth
ar y y gamfa ar gopa Moel Eilio.
gwneud y ffordd heibio talcen y
Materion Ariannol:
bwyty yn ffordd unffordd, ac i
17fed 0 Ionawr - cyrunodd y Dywedodd fod angen gosod
cerrig 0 dan y gamfa gan fod
1. Priseb
2003-2004.
ofyn iddynt glirio'r gwrych
Cadeirydd i fynd i'r eyfarfod.
pcnder[ynwyd
ar briseb 0 sydd wedi tyfu i'r ffordd yn
Derbyniwyd llythyr gan Adran pyllau mawr 0 ddwr wedi ffurfio
yno gan ei gwncud yn anodd i
Cambrian Lodge.
£10, 890 ar gyfer y flwyddyn
Addysg, Diwylliant a Hamdden
ariannol nesaf
• Darllenodd y Cadeirydd neges
y Cyngor Sir yn nodi fod Ken groesi. Y n ogystal a hyn
yr
augen
i 2. Derbyniwyd
sawl
cwyn ffacs gan Ken Jones, BJaen y
Latham 0 Bare Padarn yn trafodwyd
ynglyn a'r ffaith i'r cyngor
ymwybodol
o'r gwyn fod atgyweirio'r llwybr 0 Mur Mawr
Ddol, yn gofyn am gynghorydd
i Hafod Lydan. Penderfynwyd
gynnig gran t 0 £2,000 i i gynrychioli'r
Cyngor ar
blerwch yo y pare a bod
gofyn i'r Cwmni sy'n gyfiifol
bwyllgor newydd i drafod
ymchwlliad ar y zweill.
Gonsortiwrn
Busnes
am wneud y gwaith ar y llwybr i
Llanberis. Dymuna'r Cyngor
gefeillio Llan beris a thref
Derbyniwyd llythyr gan gwmni
bwysleisio
mai ar gyfer
Morbegno
yn
yr
Eidal.
Atkin ynglyn a 'Redundant Fwleh Maesgwm a fyddai
•
ariannu
goleuadau
Derek
Jones
i
Rural Buildings Study'. Wedi ganddynt ddiddordeb yn y
ae Cytunodd
gwaith.
addurniadau
Nadolig
y gynrychioli'r Cyngor.
trafod amcanion yr asrudiaeth
pentref y rnae'r arran yma.
Daerh y cyfarfod i ben am 9 o'r
non daerhnwvd i'r casgliad nad Y llwybr o'r Hostel Teuenctid at
U nrhyw
Fater AraII gyda gloch. Cynhelir y e)ffarfod nesaf
oes adeiladau gwag sy'n addas ar Bron Eryri: Dcrbyniwyd cwyn
ehaniatad y Cadeir)rud;
ynglyn a ehyilwr y ll\'vybr. 0
ar nos Iau )r 20fed 0 Chwc[ror
~rfer datblY5u diwydiannol yn
yr ardal.
ganJyniad
i faw gwartheg)
• Gweithgareddau'r Cyngor Sir: am 7.00 o'r gloch.
gOrflJdir Dobl i ddringo'n uwch
J\dran Priffyrdd ~ Wedi bwrw
na'r 11wybr ewr~iddiol cr lllwyn
8Q1wS droll y ddogltn Cynllun
Dr!lfft Cynnal
a Chadw ei osgai.
IJlwybr CYhoeddus 34 <) BOOl
Priffyrdd,
ni
dderbyniwyd
M~ibion, Nanl Peris at y
unrhyw sylw arni gan 9elodau'r
CynSQf.
brlffordd. PendcrfynwYd' fod
LJwybr Cyhoeddus Rhif 23. angen trin y Ilwybr gan fod yr
afon yn bwyra'r tir ar raddfa
Derbyniwyd llythyr oddi wrth
gyflym a dilcu'r llwybr
Reneadlys
yr
HeddIu)
Mae incl:1. yn nodi eu bod yo Llwybr Cyhoeddus 0 Graig Yr
ym~hwilio j'r gwyn ynglyn a Un deb at D~n-llyn: Dywedwyd
l'hr~~enoldcb cwn ffyrnig ar y fod pryder am gyflwr \vyneb y
llwyhr.
}lwytJr !:l bod gns~n ci dwtio.
rcnderfYllwyd
y~Rrifennu ~t
C~i~1"dia"
CJnllunio
Cy"~vr Gwynedd j ofyn idd)rnl
l:!.r gwybodaeth,
cafodd y atgyweirio
y tri Ilwybr yma.
\i~iljiQdau
canlynol
eu
Meinciau Cyhoeddus
cymeradwyo:
I.longyfarchi::tdau mawr i Haf Drebortl1 i byilWYI10~iec 0 £800
Trtlfodwyll addasrwydd lleoliad
(i) Bsryni{ld deulawr, Frongoch,
Thomas, Buarthau,
Llanrug
yn ddi\veddar i Mrs Mary
un
faine
yn
y
pen
tref
ger
y
Gwastadnant, Nant Peris
sydd wedi bod yn brysur
Axton, y:sgrifcnyddcs y Gangen.
(ii) N~widi!ld!lU !lC Mtyrundatl i myncdfa cYJlraf i'r penue[ (lie
Ul1WQilh cto yn ca~gluarian [UdJ!
foedd
r Goeden N"dolie). at !lchos da. l)ros y N aQQlis, yn Bydd £600 o'r arian yn mynd
12/14 Slryd
yr
Wydllfa.
mag al gyTIllal a chadltf Ifor - y
lybiwyd D!lLJ(ledd yn ll~ add as]
Llo~~~r.is.
61
ei harrer, trefnodd
Uaf'
eeffyl yn y l1un - 'l'r gwcddilJ
S~"l oud uedd gul}(gf~ j'W
Y~[Yliwyd y ellis cgnJynol!
gyngerdd
N~doljR.
~ tUllg o.t gostuu adei.ladu r~mp
swcrthf"W.l·Q!5i.
LlcoliaQ
(i) B~lYIlial1au a Newiruad!ltl.
synballwyd am y tro ~yntaf Yll
P\vrpd.'101 ar gyfer m!ll'chogn~th.
newydd
t'w
drafod
ynS
llecws
EIYfl,
Slryd .fawr.
Sigmhr Dafydd Orw~8 gall fod
Dymuna Haf druolch 0 galon i
nghy[~rtbd
mts
Chwefror.
Llanberis.
DQ~dd di~
derbynfu'r
c.yngor
wedi mynd
bawb 0 Pro'r Bco a gyfran flood
uohebiaelh
RWrrhwynehiad i'r CynlIuni~\.l.
yn rhy [ach. Hel19cb mge dros 20 tuag at y gronfa eto cleni, yn
Er hynny. mynegwyd l\ryder a • IWA: DcrbYlli\vyd h()liadur
o \)[aff y Cyngor Sir yn aelodau
•
unjgolion, cynghor\vyr a chor
ar Faterion Tai a Pholisiau Parc
Slom
ynglyn
a'r
diffyg
o'r cor a gyeh\.vynwyd gan Haf Clychau'r Grllg.
Cenedlaethol
Eryri.
Cytunodd
y
arwyddion Cymraeg yn y becws
saith mlyncdd yn 61.
Cyngh John Pritchard i len,vi a
I
yn ddiwcddar. Pcnderf}'llwyd
Eleni
roedd
un
aelod
ne\vydd
go
gyrru J]ythyr at y perchnogion i gyrru'r holidaur ar ran Y arbennig 0 fro'r Eco \vedi cael el
Cyngor.
ofyn yn garedig iddynt ystyried
ddenu gan Haf i ganu yn ei chor,
• P'lfC Gcnclllaclhol
.cryri:
gu~od arwyddion dwyieithog ar
neb llai na John Eifion, yr
•
derbyniwyd Ilythyr yn nl(foffa'r
eu SJ.oP
Cyngor 0 Gyf:lrfod RlynyddoJ y cnWycJd Khuban Glas, a'r tenor

Cyngor Cymuned Llanberis

Y fynwenl
Derbyniwyd

adroddiad

g9n
Derek Jones ilr gyflwr y cerrig
beddilu. Dywedodd fod tair
Carreg fedd yn sigledig iawn a
R

Pare a'r Cyn sh ()ra\.l Cymuncd
yn rhan ogled dol PCE y 21ain 0
Ionawr - Bydd Y Cadeirydd a'r
eyoS' Kefl JQnc~yn mynd iddo.
(ii)
derbyniw):d
eopi
0

gofnodion

fforwrn

swynol. Roedd ei berfformiad
yn wefreiddio].

Yr e1usen a dde\vis\vyd cleni
oedd Marchogaeth i'r Anabt, ae
aeth IIa£, ynghyd ag Eiriona
Williams o'r Cyngor draw i

HaJ a JO/lIZ BifiolL

LLANRUG
- Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn, Ffon: (01286) 675384
Camera yn ngofaJ Gwyndaf Hughes, Glascoed, Uanrug. Fton: 677263

BABI

NEWYDD.

Anfonwn ein
llonqylarchiadau
i Keith a
Danielle, Elfryn, Ffordd yr Orsaf ar
enedigaeth eu merch tach.
DIOLCHIADAU. Dymuna Mrs L.
O. Owen, Llys Myfyr gynt, sydd yn
awr yng Nghartref Plas Pengwaith
ddiolch yn tawr I'W theulu a'i
ffrindiau 011 am yr holl qardlau ac
anrhegion a dderbyniodd yn ystod
y Nadolig.
DYMUNA Robert Williams, Llain
Gwta,
Gwelfynydd
fynegi
diolchgarwch
y teulu am bob
arwydd 0 gydymdeimlad, trwy air,
cerdyn a ffon, wrth ffarwelio a'u
hannwyl
chwaer.
Miss Mary
Williams yn ddiweddar 0 Bias
Bengwaith, Llanbens ond gynt 0
Danycoed, Bethesda a Thregarth.
Diolch am bob gofal a gafodd yn y
Cartref ac I bawb a fu'n gweini
cysur iddl dros ai arnostad yno.
Dlolch hefyd i'w nlthoedd, Rowena
Rees ac Alben, Olive Owen a Dal,
Ceulan,
Llanrug
am
eu
ffyddlondeb iddi yn ei gwaeledd.
Gwerthfawrogir y rhoddion. gan
y !eulu a chyfeillion, er cof amdani

a gyllvvynwyd I Aruur VVaunrawr.
Diolch i Mr Merlyn Jones a Mr
CYril Williams am QU gwasanagth
gwiw
Llanru9

yng

Nghapel

Hermon

ac yn yr Amlosgfa

ym

Mangor.
~wyluswyd

y trafnladau

san

wasenaetn trylwyr E. YV.Pritchard,

Chwefror. Croesawodd Menna, y
Llywydd, bawb i'r cyfarfod ac
anfonodd el chofion at Nan sydd
heb fod yn dda, Cyhoeddodd nifer
o ddigwyddiadau: Oinio'r Llywydd
ar 16 Ebrill yng Ngwesty Bryn
Havel, Llangollen; Cwis Hwyl
Cenedlaethol ar 4 Ebrilt; GWyI
Pum Rhanbarth ar 10 Mal; y
Cyfarfod Blynyddol a'r Wyl Haf ar
17 Mai. Eto eleni bydd aelodau'r
gangen yn gweini yn y caffi yn
Eisteddfod yr Urdd, a gynhelir yn
Ysgol Brynrefall ar 1 Mawrth.
Y wraig wadd oedd Ella Jones,
Ysbyty Ifan sydd wedi datblygu
busnes gwneud dillad priodas a
1I0gi hetiau ar gyfer achlysuron
arberuuq. Oaeth thoreth 0 luniau
dillad priodas i'w dangos ac
eglurodd fel yr oedd yn rhaid
addasu ar gyfer gwahanol ofynion,
mggis tymor y flwyddyn a naonac.
gan gofio fod rhal yn dewis priodi
cramer y dyddlau nyn.
Roedd
ganddi
ddiddordeb
arbennig mewn hetiau ac yn
gwneud busnes lIewyrchus o'u
1I09i neu eu gwerthu Daeth a nifer
rawr 0 neuau i'w narooancos a
danqosodd
y
gwahanol

a

ddgfnyddlau

ar au cyfgr mggls

siname. nen, gwellt, polyester,
sidan dupion, i 9yd mown lIiwiau
godldog ynghyd ag addurniadau
fal plu a blodau

Donsosodd fal y

Llanberis.
CYDYMDEIMLWN a'r canlynol:
Mrs Mona Griffiths,
yn ei
phrofedigaeth 0 golli ei brawd a
oedd yn bvw vn y Felinheli:
I deulu Mr John Elwyn Jones, 11
Glanmoelyn a tu farw yn sydyn
iawn ar 15 Chwefror. Gwr tawel
gyda !lawer 0 ffrindiau, bydd coiled
fawr ar ei 01.

gellir
cymysgu
gwahanol
ddefnyddiau i wneud creadigaeth
effeithiol. Erbyn hyn mae Ella yn
rnan 0 tusnes Cwlwm sy'n
paratoi'r cyfan ar gyfer priodas, 0
bapur a blodau i gacennau a
cherddoriaeth ar y delyn. Bu'n
noson ddifyr lawn gyda phawb ar
y diwedd yn cael y cyfle I drlo'r
hetiau.
Diolchwyd i Ella gan Ann Ifans.

APEL BANGLADESH.

Diolchodd Bethanne i Meryl a Pat

Cynhaliwyd pwyllgor olaf Capel y
Rhos, Apel 8angladesh, nos lau,
?3 lonQwr ?OO~
oymunu'r
FyyyllQor uuiolGh i

am wneud y te ac enillwyd y raftl
gan Phyllis, Diolchodd 8eryl am y
cytr9nlad9lJ h9QI 9 dl1Arhynlodd ar
01 ruui gymryu rhun yn y luyyolYYGh

bawb,

noddedis·

ft

aelodau

Capel

y J:lhos,

:5taff yr ,sgOI Gynradd ac i ardal
Llanrug am fod mor frwdfrydig yn
c9rnogl yr ApQI. Fe gasglwyd swm

o [1771.70.
Bydd 81Ch cyfranlad
helpu

rhal

dyfodol

bobl

0

Bansladash

i

I'w

chi yn

adeiladu

dlotat
awelJ

teuluoedd

a'u

cymunQdau.

Mae

E10

yn

talu

am

s

hyHorddi(ln* un dydd : 'i 0 fydwroi
c1r!ldc1oc1it:lc101 M!lQ +.:300 yn t~\lu

am gluddiu 0 rryrJrlOll cJdl-ariJurllg,
Orwy woithrodu a rho I t(} allwn
nl wireddu.
V r ~Iddoeh yn sywir

trylwyr

o'r

cardiau. IIythyrau a 9alwadau Hon
Q oderbyniooo 0 9ydY'l1deimlad yn
V brofQdiCJQQth0 oolli Qi brQwd

annwvl. John Watkin Jonas o'r
Wyddorug gynt 0 Borthmadog.
1

Er el oedran leg, COiledlawr I nl

lei taulu
M~J=.lC~~OV WAW~. Cynhaliwyd

{lyrurfQo

Q gangen Llanrug

0

I=orchad y Wnwr yn y Ganolfan

GymunQdOI ar nos Fawrth,

11

a Mrs Howells a rnei

LLAIS A LLUN. Pecyn wedl ei
gyhoeddi gan Fudiad Merched y
Wawr yw hwn a bydd pob cangen
yn cael pecynnau i'w cyflwyno j'w
hysgol leal.
Cyflwynodd Eryl Roberts, ar
ran Cangen Llanrug 0 Ferched y

Penygroes.
Eist{)ddfod yr Urdd. Dymunwn
yn ada i bob uruqotyn a ph ani fydd

yn eystadlu yn ~istGddfodau'r
Urdd eieru
Cynhelir yr Eisteddfod ganu a
lIefaru yn Ysgol Brynrefall - dydd
Sadwrn, 1 Mawrth, a'r Eisteddfod
Symudol yn Ysgol Syr Hugh
Owen, Ffordd Bethel, nos lau, 6
Mawrth.
Tal
mynodiad
i'r
Eisteddfod yw £2.00.
Cyflwyniad. Brynhawn dydd
Gwener, 14 Chwefror daeth Mrs
Eryl Robarts 0 gangen Merched y
Wawr, Llanrug i'r ysgol i gyflwyno
pecyn aooysc Hanes Merched

blant y dosbarthiadau.

Wawr, becyn i Ysgol Gynradd
Llanrug, ar gyfer dosbarthiadau 5
a 6 Mae'r pecyn yn cynnwys
lIuniau 0 ferched Cymru wrth eu
gwaith. 0 odro hefo lIaw i weithio
mewn ffatri.

---

arndanyrrt ar y teledu 0 ddechrau
mis Mawrth ymlaen.
Urdd. su tim pet-rwvc yr ysgol
yn brysur yn cystadlu yn y
gwahanol
dwrnamentau.
Daethant yn agos iawn I'r brig yn
nhwrnament Ysgolion Dalgylch
Brynrefail ac yn nhwrnament yr
Urdd
a
gynhallwyd
yng
Nghanolfan
Hamddan
Sllyn.

0

Ty Gobaith.

Dydd Gwener, 28
Chwefror bydd disgyblion yr ysgol
yn cymryd rhan mewn cyngerdd
yn yr ysgol. Bydd yr arian a gesglir
yn cael el gyflwyno i apel y Daily
Post I Ty Gobaith yng Nghymru.
DIOLCH. Dymuna Mrs Mona
Griffith, Orwig House ddiolch am
yr holl gardiau a galwadau ff6n a'r
arran haelionus a dderbyniwyd at
Spina Biffida er cof am ei hannwyl
frawd, Trefor, Post y Felinheh, a
aeth yn ddisymwth tawn. Diolch 0
galon i bawb.
DIOLGH. Dymuna Mrs Maggie
Lewis ddiolch 0 galon am yr holl
garedigrwydd a dderbyniodd yn
ddiweddar ar achlysur ei phenblwydd yn 96 oed.
DYMUNA
Gareth a Melanie
Roberts ddiolch i'r holl deulu,
ffrlndiau a cnymdoqion am y
caredigrwydd
a ddangoswyd i
Gareth ar 61 triniaeth ar ei galon yn
vsbytai Bangor a Mancalruon.
Mae Gareth gartref bellach ac yn

qweua'n raccot.

yna Nshymru'.

CARPEDI GERAINT OWEN

Cynhellr y cyrarfOd nesaf ar 11
Mawrth a byddwn yn dathlu Gwyl
Dd9Wi gyda noson caws a gwin a
Cli5gwylir i'r aelodau roi sgyrsiau

bynon dr unrhyw beth dlddorol
sydd ganddynl yn y
YBGOL G,NI1AOD
YVilllams

CAIDrOEDD 0 DDEWIS0 RATRYNIAU .1\ RHAI MEWN STOC
FFOKIWCH UNRHYW ANlSER:

WAUNFAWR (01286) 650552

G6n6cJiqaofh. Uoneyfarchiadau

Elena

GWERTHWR CARPEDI, TElLS CARPED A FEINYL

t9.

Cl

Darren

i

ar

anedisaeih au mab bychan1 Deian

Harddwch eich cartref 9yda

Grurrydd.
i Mii.fli O...nn~ J...no~
ym~ yn w~lnydd~~ yn y~tod
cyfnod mamolaeth Miss Wiliams.
QrQQiiQ

Crot!)so nafyd I MISS Jacqut!)ilne
Fugh fol gofttlvvrtllg yr Y\jgol.

Gwen Jone~ (,~g) Gobeithio y bydd yn hapus yn eln
myGg. DiolGh i Mr5 Hilda 0 Fethel
OYMUNA Mrg Jtlnnltl Willi9mg.
a fu yma yn gW~lthIO.
Bod
Fair,
ddatgan
ei

gwerthfavvroglad

Mr leuan Wyn

Gwaith Thoma. Fel rhan o'u

gwaith
thama
'cartrefi'
bu
disgyblion y Dosbarfh Derbyn ar
ymweliad
thai Fron Haul yn
Amgueddfa
LeCnl
LlanberlS.

a

DIOICh j 5taff yr Amgueddfa am eu

FFENESTRI
CELTIC WINDOWS
FFENESTRI • DRYSAU • CONSERFATERIS
CYFLENWYR AWDURDODAU LLEOL

Busnes teuluol gyda blynyddoedd 0 brofiad
Ffoniwch - 'dio'n COStlO dim I cael pris

cymorth a'u croaso.

Ribi Di Res. Cafodd hanner
dw~in 0 di~oYblionBI 1 ayfl~ i
fynd i recordia
rhl=lglen gelf
newydd i blant 'Ribi Di Res' yn
stlvvdlo
Barvud,
Gvvyliwch

H~N YSQOL GLANMO~LYN
LLANRUG LL55 2RG

~:1BC

(01286) 678618
(01249) 670081

(dydd)
(nos)

1. Gwen Roberts,
Weirglodd
Goch; 2. Brenda Richardson, 6
Bryn Hyfryd; 3. Elinor Jones,
Gwyrfai, 2 Bron y Waen.
Atgoffir chwi, aelodau ffyddlon
y Clwb Cant, ei bod hi'n amser
adnewyddu'r
tal aelodaeth
a
diolchir i chwi am eich cefnogaeth
eto eleni. Os dymuna unrhyw un
ymuno a'r Clwb Cant, am SOc y
mis neu £6 y flwyddyn, cysyllter
a'r Trysorydd, Dafydd Wiliams,
Meini Gleision, Brynrefail.(Ff6n
871754),
URDD
ADRAN
BENTREF.
Cafwyd noson arbennig 0 ddifyr
yng nghwmni'r Heddwas Philip
Griffiths a'i gi ar 29 0 lonawr a
diolchir yn fawr iawn iddo.
Bu'r aelodau yn brysur yn
gwneud Origami nos Fercher, 5
Chwefror gyda Bronwen a Kevin
Jones. Bydd Cwis yng ngotal
Geraint
George wedi hanner
tymor ac yna Dawbnsio Gwerin
hefo Judith Harding j ddathlu Gwyl
Ddewi.
Dymuniadau gorau i'r aelodau
fydd yn cystadlu yn Eisteddfod
Gylch yr Urdd yn Ysgol Brynrefail
ar Ddydd ein Nawddsant.
DIOLCH. Dymuna Mrs Nancy
Jones, Meillionydd, ddiolch yn
gynnes
iawn
i'w
theulu,
cymdogion a ffrindiau am y lIu
cardiau,
galwadau
ftcn
a'r
yrnwenecau yn ystod ac ar 01
dychwelyd 0 Ysbyty Llandudno.
Gwerthfawrogir
yr
non
garedigrwydd,
TWF. Pwrpas TWF yw sicrhau too
rhieru mewn ardaloodd fel Arfon a
owvror vn rhoi'r cvns rw plant too
yn ddwyieithog. Yn Arlon fe fydd
Sesiwn 0 Hwyl i blant bach yn cael
ei chynnal
yng
Nghanolfan
Hamdden Arfon, Caernarfon ar
ddydd QwcnCifj 11 Mawrtt1 rf7wng
10 ac i.DO o'r gloch. Mynediad yn
rhad ac am ddim!

PENISARWAUN

-

Mrs Ann Evans, Sycharth. Ffon: (01286) 872407
Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. Ffon: 677263

YA YSGOL GYMUNED.
Cyflwynwyd rhodd 0 £100 i 'Ty
Gobaith'
yn dilyn
y Panto
IIwyddiannus.
Fe gafodd Blwyddyn 5 a 6 gyfle
i gym ryd rhan mewn twrnament
pel-rwyd yn y dalgylch ac fe
gawsant fwynhad mawr.
Croesewir
Marsha Read 0
Goleg Prifysgol Bangor, sy'n dilyn
Cwrs Gradd mewn Addysg. Pob
dyrnuruad
da
iddl
gyda
blynyddoedd 3 a 4.
Mae prysurdeb mawr wrth i
bawb ymroi l'r gwahanol mernau:
Mannau Arbennig - 81. 5 a 6; Hen
a Newydd - BI. 3 a 4; Dathliadau
- 81. 1 a 2; a Hip! Hip! Hwre! Dosbarth Meithrin a Derbyn.
CYFEILLION YR YSGOL. Mae'r
Cyfeillion yn casglu tocynnau 0
bob math i helpu'r ysgol. Os oes
rhai ohonoch yn y pentref yn
derbyn rhal, etallai y buasech
garediced a'u cyfrannu l'r ysgol.
Mae rhai rw cael yn Tesco, Nestle
Tops Education a Free Books For
Schools. Diolchir i chwi am eich
cydweithrediad.
J'CS LWC. ~oed j untsyrn y
daffodiliau
floeddio.
Pob

hapusrwydd I Ceirion, Careb, Bryn
Eglwys a'i ddyweddi ar eu priodas
ar Fawrth 1at.
GWELLHAD. Gwyddom fod nifer
ohonoch wedi bod yn sal yn
ddiweddar a rhal ohonoch wedi
derbyn triniaethau. Anfonir ein
dyrnuruadau
gorau atoch a'n
cofion anwylaf. Brysia dithau wella
hefyd Urien Delniol, wedi i ti dorri
dy goes wrth chwarae pel-droed
yng Nghaergybi.
CAU'r POST. Gyda thristwch i
nifer
o'r
pentrefwyr,
ar 19
Chwefror, caeodd Swyddfa'r Post
a'r Siop. Ar hyn 0 bryd nid oes neb
wedi dangos diddordeb i gymryd
cyfrifoldeb am y naill fusnes na'r
Iiall. Y gobaith yw y bydd rhywun
yn fodlon cydio yn yr awenau a
hwyrach
roi gwasanaeth
am
ychydig oriau yr wythnos.
I wireddu hyn y mae angen lie,
ac wrth reswm rhywun, i gynnal y
gwasanaeth, Telir cyflog am y
gwalth hwn. Os oas rhywun
diddordeb gellwch ffonio, 871219;
870533 neu 871920.
PWYLLGOR NEUADD. Tynnwyd
Clwb Cant Chwefror a'r enillvvyr
oedd:

Mr Owen Jones 'Y Garth'

bu ei gariad a'j otal am ei bnod
Olwen a hithau iddo yntau am
bron i drigain 0 flynyddaedd vn
gysur a boddhad mawr, Roedd yn
falch iawn o'i blant, ei wyrion a'i
wvrssau. a Sioned a MGirion ba.ch.
Buont fel teulu clos iawn yn help a
chysur mawr iddo ar ei aelwyd yn
'Y Garth'.

Gyda thristwch y daeth y newydd
am rarwoiaem svovn. Nowie fel ei
adnabu gan ei deulu a'i ffrlndlau,
ar brynhawn Mawrth, 2Bain 0
lonawr yn ei oanrsr yng nanwmnt
ei deulu.
Mab i'r diweddar Mr John R. a
Kate
Jones
'Bryn
Ffynnon'
Geunant; yr ieuengaf 0 chwech 0

Olant - PQdWar brawd a dwy
chwaer.
Cotlodd 01 dad trwy ddamwain
fawr yn Chwarel Dinorwlo pan
oedd yn 1ge9 oed,
Ymh~n y
f1wyddyn dQCnrauOdd yntau yn y
Ghwar~l, ClG yno y bu nyd nes rr
chw:4rel gau yn 10g0.
Pan oedd yn ddwy ar bymthGg
oed d:lynodd el ~ald a'i chwaer fel
arweinydd y gan gydag Olwen ei
briod yng Nghapel y Ceunant, ac
yn ddiweddarach bu yn un a'r
61aenoriald nyd nes y caewyd y
CaDa!. Aoadd at a'j dQUlu yn noft
jQwn 0 h~n O~pol be\~hy COl.ln~n1
a theimlwyd
chwithdod
pan

gatiyyYa y amI:) am y tro Oltlr.
Bu Nowie ac Olwen yn cadw'r
Ty Capel am un mlynedd ar ddeg,
lie magwyd Owena, Eirlys a
Gwynn.
Yna yn 1957 symudodd y teulu
dros y caaau i'r Garth a'r
Qweinidos ar y prydl sef Mr Ifor
Rowlands,
a thri theulu
o'r

Caunant I Awstralia.
Chwarelwr

oedd

Owon

Jones

roedd wedl datblygu
i fforrnlo defold 0 gworlheg du

a

Garth'. Roedd yn weithiwr dygn
iawn ac yn gymwynasgar iawn rw
gyrndogion

yn y CE!unnnt

chwlthdoQ m~vvr ar ei 01
ar yr Aelwyd yn 'V Garth'. lie bu yn
gaelh am bron I dair blynedd and
Bydd

lie

ooatruu,' .mecc

I

Eliabeth Woodcock, Ty Gwyn,
Waen, Swyddog Maes TWF yn
ardal Arfon a Dwyfor. 'Cafodd
TWr= ei lansio union flwyddyn yn
DIOLCHIADAU. Dymuna Olwen
61 yn y Cynulliad Cenedlaethol ac
a'r plant a theulu'r diweddar Owen
mae'n un o'r rhai pwysica' i
Jones, 'V Garth' ddiolch 0 salon j'r
ddyfodol y Gymraeg.'
lIu cyfeillion a chydn;:lbod dros I
Felly
o~
005
diddordeb
ardal eang elm bob arwydd 0 gannych ymunwch yn yr I-twyl yn y
gydymdQlmlad a'r caradlgrwydd a
Ganolfan
Hamdden.
Pob
estynnwyd
Iddynt
yn
eu
dymuniad da i ymgyrch TWF,
profedi~aeth 0 solll priod, tad, taid
CROESO'N OL i Myfanwy a Die,
a hBn daid annwyl iawn.
TaWerlfa, wed; cnwe wytnnos yn
Diolch am y JlLJ cardiau
Beland Newydd. Treullodd y ddau
lIythyrau, ymweliadau, galwadau
wyliau bendigedig yn yr haul
ffon a'r rhoddion hael 0 £550 a
tanbaid hefo'~ merch, Gwenllian,
ddaeth i law tuag at Feddygfa
a Carl ac Eta ac lago.
Llanberis.
Diolch i', Parchadig Dafydd
'1u9hO~ Q Ohyf~illion GapOI y
Rhos am eu gwasanaeth,
a'r
orgClnyddes Mrs Megall Williams
am ei gwasanaeth gyda'r organ.
Hefyd, diolch i'r Parch Huw
Gwynfa Roberts am arwain y
gwasanaelh
a'l
deyrngad
arbennig a chysurlawn,
ac i'r
Parch GQralnt Hughas am 91
(01286) 870882
9yfr~ni~d a'i gydymdeimlad yntau,
Gwasanaeth Fframio
Diolch 0 galon i'r Ymgymerwyr,
E. W. Pritchard, Llanberis am
Lluniall 0
drefniadau parchus a thrylwyr,

I

ORIEL

CWM

•

eln
Hysbysebwyr

Gwynedd

yo uo

0

ardaloedd gwreiddiol y prosiect,
sydd bellach wedi lledu tros y

~~CwmyGlo

F£8n1Ffacs:

arian

ar gael ar y safle

Cefnogwcn

Rocdd

rhan fwyaf 0 Gymru ac wedi
derbyn £1 miliwn yn rhagor 0

bob math

(NOVVIC),ond

cymr8ig gyda (3wynn y mao yn 'y

'Mae

Llond lle 0 hwyl i ddathlu
pen-blwydd TWF
Mae rhieni a phlant 0 ardal
Arfon a Dwyfor yn helpu un 0
ymgyrchoedd
iaith pwysica'
Cymru i ddathlu
ei phenblwydd yn un oed.
Fe fydd gan y rhaglen Twf
reswm arall i ddathlu hefyd,
WIth i ffigurau'r
Cyfrifiad
ddangos y eynnydd cynta' 0
fewn eanrif yn nifer y rhai sy'n
gallu siarad Cymraeg.
Holl
bwrpas
Twf
yw
ymgyrehu i sierhau fod rhieni
mewn ardaloedd fel Arfon a
Dwyfor yn rhoi'r cyfle i'w plant
fod yn ddwyieithog trwy allu
siarad Cymraeg a Saesneg.
Fe fydd sesiynau hwyl i blant
bach a theuluoedd yn cae I eu
cynnal ar hyd a lled Cymru, gan
amrywio 0 ddarllen storiau i
ddawnsio a ehanu.
Yn Arfon fe fydd Sesiwn 0
Hwyl i blant bach yn cael ei
gynnal
yng
Nghanolfan
Hamdden
Arfon,
Ffordd
Bethel, Caernarfon ar ddydd
Gwcner, 14 Mawrth rhwng
10.00 ac 1.00 o'r gloch. Fe fydd
pypedau
Cwmni
Cortyn,
dawnsio gyda Dawns i Bawb,
teganau
meddal
a chastell
neidio, paentio wynebau a
llawer mv., i ddiddanu'r plant
a'u
rheini I gwarchodwyr.
Mynediad rhad ae am ddim!
'Mae gyda ni le i ddathlu,'
meddai
Elizabeth,
swyddog
rnaes Twf vn ardal Arfon a
Dwyfor. 'Mae'r ymateb wedi
bod yn dda iawn hyd yma gyda
theuluoedd 0 bob math yn
dangos diddordeb mawr.
'Mae mwy a mwy 0 rieni yn
sylweddoli pa mor werthfawr
y'tV cacl Cymraeg yn ogystal a
Saesncg, a chymaini mwy y
bydd eu plant yo ei gael ym myd
gwailh ac yn gymdeithasol.
'Y neges aral1 sydd hefy<.lyn
gwneud argraff yw ei bod hi'n
hawdd iawn i blant bach godi
iei thoedd.'
Union
flwyddyn yn 61 y
cafodd Twf ei IllDSio yn y
CynulJiad Cenedlaethol,
pan
ddywedodd
~, Gwejnidog
Di,vylliant, Jenny Randerson,
fod y rhaglen yn un o'r rhai
pwy;,ica' i ddyfodol yr iailh
Gymraeg.

Prisiau Rhggymol
Arddangosfa oluniau
g\vreiddio}

gan

Artic;tiaid L leol
Richard S. Humphreys

lros dair blynedd

oddi

wrth y Cynulliad Cened1aethol.

Fe fydd yr \vythnos 0 ddathlu
)rn dig\vydd
ar hyd a lIed
Gymru, 'Y nod In\vya' ylli cae!
hwyl,'
meddai
Elizabeth.
'Ryden n~ cis;au dan~os fod y
Gymraeg yn fy\v ac yn f)r\viog ac
yn ych\vanegiad
at fywydau
DIan t bach.'
Am fwy 0 wybodacth
cysylltwch

ag

Elizaheth

Woodcock ar (01286) 870121.

DEINIOLEN

...

Mrs Margaret Cynfl Griffith, Cynfi. Ffon: (870394)

DIOLCH. Hoffai Trystan, Cartref,
Rhes Cynfi ddiolch yn fawr lawn
rw osuiu ffrindiau a'i gymdogion
am y lIu cardiau,
arian ac
anrhegion a dderbyniodd ar ei
ben-blwydd yn ddeunaw oed ar 26
lonawr. Diolch yn tawr I bawb.
SWYDD NEWYDD
Llongyfarchiadau i Alan Parry, 19
Pentre Helen ar ei benodiad yn
ofalwr!oruchwyliwr
yn T9 Ehdir,
Stryd
Fawr, Deiniolen.
Dylid
cyflwyno pob cais am logl ystafell
yn T9 Elidir i Alan ar y rhif hwn:
07773 447 223.
Y GYMDEITHAS LENYDDOL

Cynhaliwyd
cyfarfod
o'r
Gymdeithas
yn Ysgol Gwaun
Gynfi nos Lun, 11 lonawr. Y
siaradwr gwadd oedd Mr Maldwyn
Thomas,
a chawsom
ganddo
sgwrs ddifyr lie soniodd am
ddylanwadau lIenyddol arno, o'r
Ferch or oger hyd at Elizabeth
Watkin Jones gyda'j lIyfrau antur i
blant. Dlolchwyd yn gynnes iddo
gan y Llywydd, y Parch John
Pritchard.
Cynhelir y cyfarfod
nesaf ar nos Fawrth, sylwch, 25
Chwefror, pan fydd y Parch a Mrs
Trefor Lewis yn dangos sieidiau 0

Cypru~ so yn dw~ud oom 0 nanos
vr vnvs.

LLONGV~A~C~IADAU
i (;Iena a
Darren. T9 Plismon ar eneoiceem
au mab, Delan. I-lefyd i'r ddau daid

a nain newyco, uen ac Aurwyn,
~afod Olau ae !;irl~na M,cho.ol.

Glvvt-y-bont.

OYMU"-IA (;Iena a Darren, ry
PIlSmOn. ddlOICh 0 waelod eaton rr

'Q~I~,
((rlnd'~'.l~ vhymdQglQn ~m
yr nOli gardiau ae anrnaqion a
gafwyd
Dglan.

ar QnQdlgaQth au man,

eeinan.

DYMUNA

66

Pentre

Ypres, ar 31 Gorffennaf 1917, ac
yntau 0 fewn dyddiau i'w gadeirio
yn
Eisteddfod
Genedlaethol
Penbedw. Trwy siarad a dangos
lIuniau o'r daith daeth Meirion
Hughes a rhan o'n hanes yn fyw i'n
cof.
Bydd y cyfarfod nesaf nos Lun,
3 Mawrth am saith o'r gloch. Y
wraig wadd fydd Mrs Cynthia
Saunders
Davies. Bangor. Y
testun fydd Dewi Sant ac ardal
Tyddewi. Croeso cynnes i bawb.
DIOLCHIADAU.
Dymuna Meri,
John, Dyfan a Kathy, Ceris,
Deiniolen
ddiolch
i'w teulu,
cymdogion a tfrindiau am bob
arwydd
0
gydymdeimlad
a
estynnwyd
iddynt
yn
eu
profedigaeth
0 golli
Mam a
Mamgu, ac am y gefnogaeth a
amlygwyd gan y Parchedig John
Pritchard a chyfeillion o'r areal a
oedd yn bresennol yn yr angladd.
Bu farw Mrs Gwenteifi Jones ar 30
lonawr yn 93 mlwydd oed yng
Nghartref Henllan ger Llandysul.
Diolch
hgfyd
am
yr
holl
garedigrwydd a dderbyniodd gan
weinyddasau Gofal Cartref yn

iawn y rhoddion a dderbyniwyd
tuag at GartrQf HQnllan a Chapal y
Gwernllwyn.
VgGOL GWAUN GVNI=I
ctoesir rtotaa. Wedl rnarwotaetn
~ydyn a. thrist Mr W. Williams.
apvvyntwyd MriJ erence JonCG yn
fugail croeei'r ffordd i'r ysgol. Pob
nvrnuruao oa Iddl vn ei swvoo
newydd.

Ffarweliwyd hefyd a Mrs Lynda
Owen a Mrs Sian Roberts a oedd

ddiweddar.

yn soruchwylio'r plant amsar cmio

Diolch

yn fawr

iddynt

am

swasanaeth a phob dymuniad da

y Gymdgithas y mis diwathaf ooco
Mr MCilrion Huglloo, Goorntlr1on.

rr dyfOdol.

fJcJuuty ana

Tywysodd ni ar dalth a wnaoth

Thealr yr !fane yma'n perfformio'r
510e UChod dydd lau, {} lonavvr,

uw

~c)Q~t,

e",

vYVmni

PnntomlJlm }-Iol }-Iol }-Iol Bu plant
auran y f)tlDunvd i Qyd yn Qvvelg y
sioe

yma

......
y......

yn Theatr

QwonQl",

31

Gwynedd

ev«

WAUNFAWR

tTY Rhydd t Bwyd Cartref t Prydau Plant
• Y~tafellDeulu• Cinio Dydd Sui Traddodiadol
• Cerddoriaetn Fyw • Cwrw Go lawn

lonawr

Ffon:

Mwynhaodd pawb yn fawr iawn.
Cystadleuaeth Pel-rwyd. Bu 15 0
blant BI.5 a 6 yn cymryd rhan

GORSAI= BETROL
!sso

Mrs &irlys Willia".,~a Mr~ 9utJtJugJ~n~~yn cyflwyno'r pocvn 'Mgrchgd
vn yr Ail Ryfel
rt ysqat.

eu

t:GL.WY$ CRIST. Y gwr gwAdd yn

daith oedd dadorchuddlo coflech I
r;11i~Hwnl~hrYy ~Y"n;1'H~~~ Wyn'
o fferm Yr Ysgwrn, Trawsfynydd.
Bu i Hedd Wyn, fel lIawer
Cymro, farw o'i glwyfau ym mrwydr

a

Sharon JamQS yn lanhawraig yn yr
ysgol. crosso cvnnss iddl a
ovmunieoeu qorau Iddi yn ei

am y cardiau a'r galwadau ftcn tra
fu yn Ysbyty
Gwynedd
yn

drOs ddeng mlynedd yn 01, I
~fIAl'\d"Y~,gwl~d 9~lg, gyda ,halo
ongollon TroYf[)fynyoo. FYfrpoiJ y

Cwmni'r Fran Wen. Bu'r cwmni yn
ymweld
phlant Blwyddyn 6
ddydd
Llun,
24
Chwefror.
Ymunodd
plant
Ysgol
Penisarwaun gyda nhw,
Noswaith 0 Ddawns. Cynhelir
noswaith 0 ddawns yn Theatr
Gwynedd eto eleni. Bydd plant
CA2
yn
perttorrruo
dawns
ddechrau Ebrill 2003 (dyddiad i'w
gadarnhau).
Y Flwyddyn Newydd. Cafodd holl

Slar, Ngwyaa. Apwynuwyd Mrs

swydd nawydd

CYFEILLION

hwnnw.

blant yr ysgol brofi hen ddathlladau
Cymreig y flwyddyn newydd ar
ddechrau'r
tymor
a chafwyd
gwasanaeth
yn yrnwneud
a
Santes Dwynwen i'r ysgol gyfan yn
ogystal.
Merched y Wawr. Cyflwynodd Mrs
Eirlys Williams a Mrs Buddug
Jones y pecyn 'Merched yn yr Ail
Ryfel Byd' i'r ysgol. Diolch yn fawr
iawn iddynt. Bydd y pecyn yn
adnodd gwerthfawr i'r plant weld
sut roedd bywyd yn ystod yr adeg
yma. (gweler y lIun)
Gwyliau'r Pasg. Bydd yr ysgol yn
cau ddydd Gwener, 11 Ebrill ac yn
ail-agor ddydd Llun, 28 Ebrill.
DYMUNA
Gareth
a Melanie
Roberts ddiolch i'r holt deulu,
Hrindiau a chymdogion
am y
caredigrwydd
a ddangoswyd
i
Gareth ar 61 trtntaetn ar ei gal on yn
ysbytai Bangor a Manceinion. Mae
Gareth gartref bellach ac yn
gwella'n raddol.

vstoo y blynyddoeOcJ y oun byw yn
cons. Gwartntawroglr yn fawr

Holon ddiolch ilr !eulu a ffrindiau

CYMDEITHAS

mewn
twrnament
ysgolion
dalgylch Brynrefail ddydd Mercher,
5
Chwefror
a
hefyd
yng
Nghystadleuaeth
Gogledd
Gwynedd ar ddydd Gwener, 7
Chwefror.
Tynnu Uunisu. Bydd Mr J. C.
Davies yma eto eleni ar ddydd
Mawrth 25 Mawrth am 9.00 y bore,
Mae croeso cynnes i blant y
pent ref sydd ddim yn mynychu'r
ysgol ddod i'r ysgol am 9.00 y bore

BE

DEiINIOLEN
Ffon: (01286) 871521

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

Petrol • Disel • Nwy Calor • Glo
Cylchgronau • Papurau Newydd
Cardiau PAnblwydd • Wyau
Nwyddau Grooer - Melyoion
-.

TICEDI lOTERI AR WERTH YMA!

ones
Contractwyr
TryQiUl
Caleuadau

1\rO)'fwng
offer Larwm

650218

Whi tehead
Prif swyddfa

Penrala, Tregarth, Gwynedd

il'

Tan

Gwasanaeth i
GymruGyfan

Aelod

0

Ffon: 01248 601257

Ffon (nos):

•

NICEIC

01248600477 a 601011

~linU'.~O\')'TTIydlll'l
J:i.Dt<:ddlodrc Ucdd

~'r Cen..dla.ethol

Cyf.

Ffacs~01248 601982

Trip Glan Llyn i
ddisgyblion blwyddyn 7
Dyma oedd gan rai o'r criw
i'w ddweud:
'Cyrraedd a bwyta llond bol,
yna gemau potes 0 bob math
eyn mynd i'r gwely a phawb
wedi blino'n Ian. Codi'n fore,
brecwast ac i ffwrdd a ni i'r
llafn rolio, hwyl fawr ond 0, y

cleisiaul ! Yna

nofio,

a

coeliwch fi nid dyna'r unig
amser i mi fad yn wlyb achos
fe aethom I rwyfo, wel son

am wlychul!'
Wtdi brecwast bore Sui
cefais fy ngalw i fyny 0 flaen
pawb a dyna beth oedd sioc,

pawb yn canu pen-blwydd
hapus, a rhoi cacen fawr
hyfryd i mi, er i mi drio
cadw'r peth yn ddistaw! Ond
a dweud y gwir fe wnaeth
hyn _fy mhcn-blwydd! l!'!
&

Sian E JonGs 7
<Roedd G)gn T.lyn yn GRET
p~ Wfi~Q i fwynh!lll
~
gweithgaeeddau
a'r disgo,
ond y p~taAu gorAu 6~dd y

nofio g_'rdringo. Rcsdd y wal
ddringo yn gymuint

ac wrth ddatrvs
rocdd

0

sinlens

problemau
dcfnvddlo'r

rtiaid

rneddwl lot lawr! Dlo1ch Itr
staff a'r swogs i gyd.'
Danny Griffith 7i
Y pethau gorau am Glan
Llyn oedd y semau potes

onerwydc roecc yn nwy; a
sbri ac oedd eich tim yn

~an111yn~ ro~dd hoes 0
steeled
ar
gael.
Gwcuhgarcddau gret, canwio
ar drawl) y llyn, adeiladu
rafft, rhwyfoJ bowlio deo a

nofio. Bwyd arbennig 0 dda
yn cnwcdtg y umo llydd ~ul,
cystal a un mam. Un gair am
y lIe FFANTASTIC!! Rydw
i'n adrvch vmlsen
llwytltlyn ncsaf.'

at

y

Alex Lvnes 7i
'Pe vvnes ~ kynhau pob un
o'r gweithgareddau,
ac yn
gwybod y bydd Y plant na
ddseth i Glan Llyn eleni yn
siwr 0 fynd y flwyddyn nesaf
Mi fydda i yno fel siot

coelich fi.'

.

Osian Larsen 7i
<G\;f;itl i il fy ffrindiau

hwyl

faWf, f'c wnce Iwynhau'r
uisgo gyda'r grwp ~TNT' yn
perfforxnio

yn fawr yea

yno.

Gobett.hlo
i fynd yno CIO Y

flwyddyn nesaf.r
Lowri E Jones 7N

'MRe Glan Llyn yn lIe
gwycn, lie Cym rerzatdd yng
nghenol
cefn
gwlad

grWp - 'typtcal' o'r hogia: Yr
un orau oedd un y genod am
ein bod wedi gwciihio hefo'n

Gwynedd ar Ian Llyn Tegid.

gilydd
o'r
dechrau
i'r
diwedd. Cawsom fynd ar y
I"iilff1 ar J d1'Yr ~ 11wyddodd

I feddwl

mai Mis Ionawr
Q<;QQ hi .Q~QQ Y tywydd yn
hraf. Py hoff wei rhgarecld ;
oedd adeiladu rafft allan
bedair
cas8en]
rhaffau

dizon
gr~p,

0

ddarnau
y

0

0

a

bren. Dau

bechgyn

a'r

gcn-ethod. Mynnod r11ai o'r
bccl1gyn wallanu yl1 ddau

pob geneth i aros ar y rafft
ond disgynnodd tua pb.ump
o'r bechgyn i'r dwrl Nhw

oedd yn cwyno bod y dwr yn
oer, ni allaf gadarnhau hyn l!
Profiadau byLhgofiadwy.'
Bel/zan Willia"lJ 7N

<P)T

110ff wcithgaredd i oedd

adeiladu rafft cr iddi suddo a
minnau )rn disgyn i'r llyn!!
Bwyd hyfryd,
llofftydd
cyfforddus iawn a digon a
hwyl syda ffrindiau hen a
newydd. Byddwn vn mynd
yn 01 ar fy union.'

Rhian Eli« George 7N

Cefnogwch ein

Hysbysebwyr

Nofio Brynrefail

Elio y gogyddes wych

Unwaith eto y mis yma mae'r
nofio yn cymryd
drosodd
newyddion chwaraeon yr ysgol.
Y mis diwethaf fe fuodd
disgyblion o'r ysgol yn cystadlu
ym
Mhencampwriaethau
Cymru yr U rdd ym Mangor. Ac
wrth
gwrs
roedd
Eifion
Williams
yn ei chanol hi
unwaith
eto,
gyda
buddugoliaeth yn y ras pili-pals
a hefyd buddugoliaeth yn y ras
gymysg unigol. Ond nid Eifion
yn unig a arnofiodd ar y brig y
mis yma. Fe wnaeth Nicky Hill
yn dda iawn i ddod yn ail yn y
ras
bili-pala
i
ferched
I blynyddoedd lleg ac uwch, a
Sion Humphreys yn 8fed yn y
nofio rhydd i fecbgyn blwyddyn
9 a 10.
Nid nofio unigol yn unig a
lwyddodd i wneud yn dda ar y
noson. Yr unig dim cyfnewid
o'r ysgol oedd tim cyfnewid
1 bechgyn blwyddyn 7 ac 8, gyda
Tornos Parry, Huw Humphreys
a Sion Garth 0 £lwyddyn 8 ac
Iwan Arwel 0 flwyddyn 7, a
lwyddodd i ddod yn bedwerydd.
Llongyfarchiadau i bawb a fu yn
cystadlu
ac a ddaeih
yn
Iuddugol.
Geraint [wan.

Cafodd disgyblion
blwyddyn
II, Ysgol Brynrefail gyfle i
g)1mryd
rhan
mewn

cystadleuaeth
arlwyo yn yr
ysgol. Elin Roberts 0 Llanber
oedd yn fuddugol, ac aeth am
Gaerdydd
i'n cynrychioli,
ynghyd ag un disgybl etholedig
o chwech
ysgol
gyfagos.
Cystadleuaeth ar gyfer Cymru
gyfan wedi ei noddi gan <Sbring
board' ar gyfer disgyblion ysgol,
i ddarganfod cogydd/cogyddes y
dyfodol oedd hon. Treuliodd
Elin dair noson yn y brifddinas
yn ystod mis lonawr, gao aros
yn y Brifysgol.
Er na ddaeth i'r brig yn y
gystadleuaeth, mae'n rhaid ei
llongyfareh, gan iddi gael ei
chynnwys yn y rownd derfynol
o chwech. Cyfl\vynwyd plat iddi
i gofio'r achlysur,
Dywedodd Elin ci bod wedi
elwa llawer o'r profiad gan
ddysgu am agweddau ar sut i
ymdopi dan bwysau a sut i reoli
amser wrth goginio. Mae Blin
yn bwriadu dilyn gyrfa mewn
arlwyacth, ond fei dictegydd yn
hytrscn na cnogynucs. Dyrnuna
Elin ddiolch 0 galon i Mrs
Rhian Ellis Owen am y cyfle a'r
gefnogaeth.
_".-.,....----------

I

Siec i Gymorth Cristnogol

~---------.

-::::=-~I
II

Cyngerdd Telyo

Ar Ionawr 28 aeth disgyblion
telyn a myfyrwyr cerdd 6ed
do::>barth yr ysgol i Ysgol
Dytlryn Nsntlle Jm brynhawn i
ID'ngerdd telvn.
Perffurrnlndd Catrin Finch,
merch 23 oed 0 ger Aberaeron
sydd yn netvnores i DYWYi)og
Charles, yn wych am awr.
Pan oedd yn 16 oed,
1 symudodd i Lundain i astudio
yn y 'Purcell School'. Erbyn hyn
I mac hi'n astudio yn y (Royal
Accademv of Music'. Mae hi wedi
bod yn cnwarac ar draws TIwrop

Canol ac wedi
I ymddango~ ilr rg,glenni teledu
fel <BluePeter' yn 1989.
j 1
V n y cyngerdd chwaraeodd
~ d d ar n.au 0 gyfnod
cynnar y
1
Baroc hyd at yr ugeinfed ganrif.
Chwaraeodd lawer 0 ddarnau
Y7l dilyn Gwa$anoBth CarolLlu yr ysgul Jl1L Lglw_ys Sa,~' r~d"r11Llanbcris cyJ1u,),nodd e;n pnj ddisgybliott siec
jazz oedd yn dangos technegau
o £157 i Anna Jane Euans 0 Gynrorth Cnstnogol.
byrfyfyrio gwych.
I Mac gwaith Catrin yn
bobtozamu ar draws Llocgr,
·Cturin 's Y01Jlh. confidence and
p8rsOlial style is crans/amlinK tlw
i,nage
of
lf7al~sl~ national
a'r Dwyrain

-

I

it1c:trump7l1'

weslen~Mail, Ebrill 2002

'Cauin Finch. displayed not only
supreme technical abiLity, bu[ a
lnusicaliey far beyond her years ...
A star is born'
Liverpool Daily Post,
Tach wedd 1999
Mwynhaodd disgyblion Ysgol
Brynrefail y cyngerdd yn fawr

tawn,

a

noffern

ddiolcn

Gynllyn Celt Caernarfon am

i
ei

t5YJ.'\nal.

Miss Catnar71l0 M. RowlaTlds Yl1 derbyrt oi Iuuitlwg

wcdi blyl1yddoedd lawer o wa;th yn
llaWf~ )'" )' rhifytl olaf o'r Eco.

yr yseoL. Bt/'r

J!tlH2S

Emmtt jonee
a Nia Hughes.
1 ...

LLANBERIS

NANT PERIS

Gwyneth ac Eifion Roberts, Swn-y-Gwynt. Ffan: 870740

Llinos Jones, 6 Nant Ffynnon. Ffon: (01286) 871820

Camera yn ngotal John Pritchard, Cilfynydd, Llanberis. Fton: 872390

Camera yn ngofal John Pritchard, Cilfynydd, Llanberis. Ffon: 872390

I

"-

"

"

BORE COFF!. Cynhelir Bore com
yn Y Bistro, Llanberis ar 7 Mawrth,

10.30 - 12.00, er

oucc Hospis

Menai.
DYMUNA Nancy Williams, Stryd y
Dwr, ddiolch 0 galon i'w theulu,
cymdogion a ffrindiau am eu
cardiau a'u dymuniadau da ar
achlysur ei phen-blwydd yn 80
oed. Hetyd diolch arbennig i
aelodau Clwb y Mamau am y
wledd a gafodd.
DIOLCH .: Dymuna Mairwen a
Dilys ddiolch i bawb am bob
eydymdeimlad
a ddangoswyd
tuag atynt yn eu coiled sydyn 0
golli Mam, Nain a Hen Nain
annwyl iawn, set Glara Roberts,
Anfield, 4 Coed y Odol, Llanberis.
DIOLCH. Dymuna Mairwen Baylis
ddioleh i bawb am y dymuniadau
oa a ddQrbyniodd tra yn cael
triniaeth yn yr ysbyty. Diolch am yr

non ttocau. carotau, galwadau Han
ae l'r ysbyty. Dioleh yn arbennig i
staff Ward Ffrancon, Ysbyty
Gwynedd am eu gofal.
DYMUNA Delyth Hughes, 6 Fran
Goch ddioleh yn fawr lawn i'w
pherthnasau,
ffrindiau
a
ehymdogion am y lIu cardiau,
blodau ae anrhegion a gafodd ar
ei phen-blwydd
arbennig yn
ddiweddar. Diolch hefyd i barti
Lleisiau Lliwedd am y noson
fythgofiadwy yn y Bistro.
PRIODAS DDIAMWNT.
Llongyfarchiadau i Alun a Gaynor
Lloyd
Jones,
4
Glanrafon
Bungalows, Llanberis a tu'n dathtu
60 mlynedd 0 fywyd priodasol yn
ddiweddar.
Oyrnuna'r
ddau
ddioleh 0 galon i bawb am yr holl
oarorau a'r anrhsmon ae I'W teulu
a'u cyfeillion a Iu'n dathlu'r
diwrnod arbsnnrc gyda nhw.

a Rhian ar ddydd eu priodas, Mawrth 2il, 1963.

Meirion

LLONGYFARCHIADAU mawr j
Meirion a Ahian Pritchard. Ty Isa,
a fydd yn dathlu eu priodas
rhuddem ar yr ail 0 Fawrth. Pob
hwyl ar y dathlu!
LLONGYFARCHIADAU i Manon
Pritchard, fron, ar basio ei Gradd
1 Plano yn ddiweddar. Dal ati!

GWyI Ffair Nant
Msdi 14 - 20, 2003,
Cystadleuaeth Tynnu Lluniau
- yn Agored i Bawb
Tynnu lIun gyda cnamera. neu
ddeunydd paentio neu frodwaith
yn ymwneud
Nant Peris a'r
area. FQ fydd y lIun buddugol yn

a
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gobeithio
fad
pcrchennog 8'...
est~·niJ anenwo5 yn

Ar Gau

anffodus

I $\,11a Mercher I

Dowis gang
~
o W~fya~~ 3PISuitt}{5.

uenrn venetIan a LI~nniRtJ/~f.
5,000 lIathen sgwar 0 garpedi

mewn stoc - auwcn chi
fforddio prynu 0 batrymau?

13 Mawrth
Cwrs 10 wythnos
am drum

Legged Friend' a 'Gee Ceff),l Bach'.
J.,1ae'r rair can bellach

(01286) 871042
j

I
I

21 Stryd Fawr
PORTHAETHWY

fyddai'n
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Edau, NOdwyddau
ac ati mewn stoe
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r:f~n:(01249)71404~
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pGirionnau golchi u rhewgelloedd
QddQ~i'w ,rc;ic;ntou or incwm isel

PLYMAR A
PHEIRIANNVOO
GWRESOGI

MACHINE CENTRE

Mae'r Cynllun yn bri n 0 gyfraniadau
nwyddau trydanol,
yn arbGnnig poprm, of!rgelloedd

wedi cu

ffrwyno - dros dro beth bynnag!

MENAI SEWING

Cynllun Dodrt:fn

ran

ddysBu tair una ..vd n.y\vy\l\l ill gyfer
cynsherdds\,l Cor Dyff~'U Peri~ 'Mae Gcn i Far~llGla~';'M)I Pour

ffoniwch

I drin a thrweio
pob math 0
beiriannau gwn'io

N~doli5'

ffanh fod Y ratarnwr dewr newydd

~~mtanynon a ffurt1en
gofrestru

noswyl

hyderus, yn null ei arwr mawr John Wayne. Yn anffodns nid oedd
doniau grcddfol ). scren ffilmiau
{,!!In Y l!()whoi 0 Lanh~r. Aeth y
grefft 0 'Iaswio' yn drech nag 0, ac
fe'i bwriwyd yn ddiseremoni ar
wasrad ei gefn i ganol mwd!
Trastccli'r ddrama anffodus ydi'r

Yn cychwyn 7 y.h.,
1

ond

glywodd> yng tlghanol ei bryswrdeb ,
rod un o'i geffylau wedi diane aeth
yn syih ar ci 61, a hynny yn

i'r ffydd Gristnogol
ibobl 0 bob cefndir
Caban y Cwm,
Cwm-y-glo

pm

dim

Llanberis ar wella yn dilyn anffawd

Cyfiwyniad ymarfcrol

o-s pm S~dvvrn

Ffon/Ffacs: (01286) 650291

Does

ALFFA

lLEUFER O. ac N. PRITCHARD---.
CANOLFAN CARPEDI
Ar Agor

DRAENOG
MYND DROT OROT

CWRS

Mr tJ Mrs Jones a Cngrdjln gan y ~'l)nhin~~.

cael ei wobrwyo a'i ddefnyddio i
greu eardiau Nadolig a/neu
galendr yr wyl. Os hoffech
gystadlu, rhowch eich enw a'ch
cyfelriad
mewn
amlen
ac
ysgrifennwch eich ffugenw ar y
blaen, a'i gyrru gyda'eh lIun(iau) at
Mrs Gwenda Roberts. Glanrafon.
Nant Peris. Am fwy 0 wybodaeth
ffoniwch Ulnos 01286 871820.
LLONGYFARCHIADAU
i Sara
Davies. Tan Bryn, ar basic ei
arholiadau cyfrifeg terfynol. Pob
liwyddiant i'r dyfodol.

I

_j

Cynnal bouen nwy.
olew, tanwydd solat
a thredio peipiau

44 Glanffynnon,

llanru9

CAERNARFON

673513

Ffon Symudol: 07774496616
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WAUNFAWR
Mrs Nan Roberts, Pantafon. Ff6n: (01286) 650570
:

CLWB 300. Dyma restr 0 enillwyr y
Clwb gOO am fis lonawr:
£40: Mr Wyre Thomas, Weirglodd
Fawr; £25: Mrs C. Jones, Bryn
Gwenallt; £10; Mrs Katie Roberts,
27 Tref Eilian.
SEFYDLIAD Y MERCHED. Yng
nghyfarfod
y Sefydliad
ar 6
Chwefror,
croesawodd
Mrs
Catherine A. Jones, y Llywydd, yr
aelodau gan egluro fod Dr Hugh
Roberts, yn antfodus iawn, yn
methu bod yn bresennol 0 achos
pwysau
gwaith.
0 dan yr
arnqylctuadau fe gytunodd Terry
McDaid i roi sgwrs gyda fideo yn
son am y gwaith ardderchog sy'n
cael ei wneud gan aelodau
Pwyllgor
'ctiernoovt Children
Lifeline'.
Mae Terry a Menna McDaid yn
gweithio'n
gated iawn gyda'r
pwyllgor yma. Maent wedl cael
plant ae athrawon i arcs gyda nhw
am tis ar y tro. Roedd athrawes a
bachgen bach 0 Belarus yn y
cyfarfod yma a chroesawvo hwy
gan y Llywydd. Gwnaed casgliad
ymysg
yr
aelodau
a
throsolwyddwyd
£30 tuac at y
gwaith da yma.
Mi~ Mawrth byddwm yn dathlu
GvvytDdo'rYiyn9 nghwmn: kAr a Mrs
gob i;llgIQ!;:tonQ.

.......

CLWB BOWLIO. Mae aelodau'r
Glwb yn ddiolchgar iawn i Gwalia
Gare], Caeathro a Pant Waun
Garej am noddi'r Clwb. Mae'r
astodau ar nyn 0 bryd yn chware
gemau am y gwobrau yma.
PRIODAS.
Llongyfarchiadau
i
Belinda a Martin Rowlands, Bryn
Derwen
ar
eu
priodas
yn
ddiweddar.
DATHLU PEN-BLWYDD.
Dymunwn yn dda i Mrs Catherine
Williams, Stad Ty Hen ar gyrraedd
ei phen-blwydd yn 80 oed ar 1
Mawrth
CROESO AOREF O'R YSBYTY i
Mrs Nia Griffith, Stad Ty Hen, ae I
Mr Rol Williams, Ardwyn, wedi iddo
gael triniaeth i'w Iygaid.
Anfonwn ein cotion at Mr
Raymond Parry, Ffridd Felan, wedi
iddo ddisgyn a thorri ei fraich.
Da deaJl fod Manon Evans,
Arfryn, yn gwella wedi iddl gael
damwain car.
APEL. Oherwydd amgylchiadau fe
newidiwyd em dyddiad plygu yr
Eeo ni i nos lau, 27 Mawrth.
Gobeithio yn fawr y daw niter
ohonocn i rei help lIaw 9yda'r
gwaith I festri Capel Croesywaun.
Byddwn yn cychwyn er y gwaith 0
9WM~~~ 5 o'r ctoen. PIIS dowch I
helpu.

o Benisarwauft i Beriw

I

DODREFN PERKINS
(Safle'r hen Nelson)

CAERNARFON

Ffon: (01286)

•
•
•
•

676 040

Pob math 0 ddodrefn ty
Cegin, 'stafell fyw, IloHt
Prisiau cystadleuol
Danfon am ddim i holl
ardal Bro'r Eco

•

LLYSIAU, FFRWYTHAU, BWYDYDD
AC ANGHENION ANIFEILIAID ANWES

GARTH MAELOG
51 Stryd Fawf, Llanberis

Ftcn:

F ramia

870840

Gwasanaeth Fframio Lluniau

ftramin g\vairh eclau a nodwydd
N:Icr helacth 0 luniau !lr werth • Dewis cane yu cynnwys.
Arbenigwyr

9.T

I

IVOR STURLEV

• KEITH ANDREW
KEITI:I BOWEN • ROB Plt:RCY

r'@ (I(Jywcd EliZllbc[ll, 'R'rVytll
MUl; cluesn 8~o~Jlaethol sYdd !l
CllCfuo~u~ther~f yn N8'~y"~dd adrych vrruaen i gael gweld y
yn "'1,fol1.tim o w1rfol'fdoi\vyr ) gwJiill GYUd"ll llYbuill fy h\in~n)
vvLnd P~riw. Rydd RJ i/~l)eth vn cnwcdig Y ewa1th a wneir san
WOodcock 0 ntnnarwaun yn un ~.illpaJ:tn~r ACA1JR eYdn phlnnt
y stryd yn Lima.' Ei gohaith y...,,:
0'1' tim, a [yud vn vael cu
harwaln can M~nam Ev~t1~0 Y nydu et mann vuo ddiwcdd )'
Ln" frl\ th~n
rnie hwn yn ~ynniB profiadou a
M!.l~ Tcarfund vn ClUiJ~11 dealllwr~aeth !). fydd 0 gymclrLll
iddi yn ei gwaith gyda Tearfund.
Gnstnogot syn
hyn,) ddo
O;lrblygiaa on)'y gy\1)Y .. i~hio Mac £liabcth yo helnu egJ\vvsi
gyda phartncna~d. Moe g!l11 yr
vn srual rufUIl i ddcfnyddio
el\.lscn dt.'og 400 0 nmstecrau
adnoddau T'i.&rf"nd
)'stod eu
pnrtnertatu yn 1')1 u-ranr. Y ng sw,,~"'nQethau, A gydg'U gu.l~irh
ngwillu fcriyy Ill~~T~urrund yo
eyd~g YQaOlion ul a Grwpiau
~..£no5i. partncriaid sy'n cryfh~u Ieuenclld. Cysyllrwch am [\vy 0
wybodaeth am Tcarfund, neu i
bywoliaetb~ ha\vliau a lIes pobl
gynhcnid y wl~d. IIe!yd, mae dti~"hyn ~u
C)llcllgra'r,'n
Tegrfund yn hybu parlncriaid i chwarlerol am ddim:
hybu h}rder merched gan ElIzabeth (01 Z8G) 8071Z1 neu
ade:tadu rhwydweith1au i roi
frif ~wydclfa Tearfund :roS
pwysau ar y rhai sy'n c)'lllf),d }Jghyrnru (01970) 626006, neu
vender[yniadau tr mWYll ~icrhau alw ar Ww\v.tcarfund.org.
fod adnocld!lu yn c~~l ~tlrhgnnu.

PARe PADARN, LLANHl!lUS

~===~

(Ar gau dvdd SuI a dydd Llun yn

(870922)
)'blOd

y saea1)

:-=="'""""=_::-:-=::=----

Gvves

•

arn
LLANBERIS

Ffon: 870277

s=

Am groeso carlrefol

•

ENERGV CVCL~S

Cymreig bob am~er Aneuryn Jones a'r staff

•

so gtryd I=Awr

Llanb@rls
8eics a Harcudau
Partiau a Tt1rwSlo 8elcs
Beics Ffordd a Mynydd,

BMX, Triathlon
Barcudau

Oriau Asor

Hwyl, Chwaraeon Gaeaf; 5 Oiwrnod yr vvythnos.

a Delta Powerkites.
D9Wis Da

lau, c.1wener)

Sadwrn, Sui. Llun
Hafi 7 diwrnod yr wythnos ar

agar tan e pm
O"~AO'A~~g4 • 01291:) 971892 saI9s@@n@rgYCYCles.com

Ffon; (01286) 870202
TREFNWYR ANGLADDAU
C~IR AR GYFER PRIODASAU
,
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DINORWIG

Clive James, Hafan, Bryn Gwna.
Ffan: (01286) 679501 (gwaith). 677438 (cartref)

Chwefror
cvnnauwvo
y
Gwasanaeth
Bedyddio cyntaf yn 01 yn y Capel
ar ei newydd wedd. Bsdyddiodd y
Parchedig Huw Dylan, Y Baja,
lestyn Rhys, mab Arwel a Lllo,
Glanrafon Bach; Elan Haf, merch
Dewi a Catrin, Erw Wen a Dafydd,
mab Eryl a Gwenno, Bryn Mair.
Dysgodd y plant a oedd yn
bresennol neges y gwasanaeth
bedyddio fel rhan 0 wasanaeth
syml, end urddasol gan y
Gweinidog.
ADRE O'R YSBYTY. Groeso yn 61
l'r pentref i Mair Roberts, Caeathro
Bach; Doris Muhlenfell,
Tai
Glangwna ac Alun Roberts, Erw
Wen ar 61 cyfnodau mewn ysbytai.
GWASANAETHAU'R CAPEL
Cynhelir y gwasanaethau canlynol
yn vstoo mis Mawrth.
2 am 11.00 yr Ysgol SUlj
2.00 Parch Gwenda Richards:
9 am 11.00 yrYsgol Sui;
2.00 y Parch Trefor Jones;
16 am 11.00 yr Ysgol Sui;
23 am 11.00 yr Ysgol Sui;
2.00 y Parch Ronald Williams;
30 am 11.00 yr Ysgol SuI.
Cynhelir cyfarfod o'r Pwyllgor
Qvvflith am 7.l}O yr hwyr nos tau,
20 Mawrth.
CAOE60 YN OL. croeso i Llyr
Morris, mab Eric Roberts, 12 (rw
Wen 9ynt, yn 61 i Gaeathro. Fo,
banach. yw parchennog Penrhos.
CLWB Y M~RCHED. Cynhaliwyd
y nason gynlaf or Clwb nawydd
BEDYDDIO.

Ar

2

Miss Marian Jones, Minallt, 7 Bra Elidir, Dinorwig. 870292

--

yn y Ganolfan nos lau, 23 lonawr.
CafWyd sgwrs gyfeillgar ymysg yr
aelodau Etholwyd y Pwyllgor
newydd fel a ganlyn:
Cadeirydd: Mrs Marian Huws;
Ysgrifennydd: Mrs DJlys Griffiths;
Cynorthwy-ydd Ysgrifenyddol: Mrs
Rhiannon Roberts; Trysoryddion:
Mrs Vera Roberts a Mrs Norma
Evans.
Cafwyd te a bisgedi wedi ei
oaratol gan Kathy, Vera a Heather.
Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf nos
lau, 27 Chwefror am 8.00 o'r gloch
gyda c.hyfle i fwynhau pryd 0 fwyd
yn Btyn Gwna. Estynnwyd croeso
cynnes i bawb, yn cynnwys yr
aelodau hynny a fethodd fynyohu'r
cyfarfod cyntaf. 8ydd croeso i
unrhyw un ddod a ohyfaill i holl
weithgareddau'r
Clwb,
yn
arbennig y cyfarfod nesaf yng
Nghanolfan y Capel ar nos tau, 27
Mawrth.
TYNFA MISOL. Enillwyr Tynfa
Misol Cymdeithas Cae Chwarae
Gaeathro ar gyfer mis Chwefror
yw: £40: (78) Mary Henderson, 6
Erw Wen; £25: (101) Dewi Parry,
Cefn Rhos: £15 (47) Norman
Davies, 7 Tai Glangwna; £5: (42)
Pepi Everett, 21 Tai Glangwna.
PWYLLGOR COOl ARIAN. Bydd

Y cvrartoo nesaf am 7.00 yr hwyr
yng Nghanolfan y Capel ar nos
=ercner, 5 Mawrth. Y prif eitern
fydd manylu yngl0 a IIwyfannu
noeon 'Brethyn Cartref' ar nos
tun. 7 !;brill.

Ffan: 677263
Guides y Sir ac i gerdded milltir
er
budd
Cronfa
Nyrsus
Macmillan. Estynnwyd croeso i
aelod newydd, sef Kathleen
Davies.
Cafwyd
sesiwn
gerddorol dan ofal Ray Bower.
Yn gofalu am y te roedd Evelyn
Braithwaite
a Pat Ingle ac
enillwyr y raffl oedd Alice Griffith
a Margaret Faulkener.
MEDAL GEE. Yr ydym fel ardal
yn falch lawn 0 ddeall fod
gwybodaeth wedi ei dderbyn y
bydd Mrs Katie Lloyd Hughes, 2
Maes Eilian yn derbyn Medal
Gee am ai ffyddlondeb i'r Ysgol
Sui yma yn Ninorwig ar hyd y
blynyddoedd, ae ar 61 cau y
capel mae yn dal i gynnal yr
Ysgol Sui yn ei ehartref. a'r plant
wrth au bodd yn cael mynd yno.
Bydd yn derbyn y fedal yn ystod
cyfarfodydd blynyddol Cyngor
Eglwysi Rhyddlon y Gogledd a
gaift
eu
cynnal
ym
Mhorthaethwy, dydd lau 22 Mai.
uonoytarctuaoao mawr i chwi
Mrs Hughes a daliwch ati.
CWYNO. Y mae lIawer yn
cywno yn yr ardal ar hyn 0 bryd.
Ga'j ddymuno adferiad lecnyc
IIwyr a buan iddynt a gobeithio y
eawn eu gweld allan unwarth eto
pan ddaw y gwanwyn. Felly
pawb svco yn ewyno. brvslwcn
wella.

Camera yn nqotat Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug.

CLWB ORWIG. Mewn cyfarfod
diweddar
o'r
clwb
uchod
rhoddwyd sgwrs gan yr 15Iywydd, John Brennan, am ei
brofiadau tra'n gwasanaethu yn
yr Awyrlu yn Llanberis ar 61 yr Ail
Ryfel Byd. Ei waith oedd arwain
tim i ddifa bomiau a ffrwydron a
adawyd ar 61 yn nhyllau chwarel
Glyn Rhonwy. Dymunwyd yn
dda i Rose Cantrell ar ei phenblwydd a chafwyd eyfle i weld
uuruau o'r einio Nadolig, a
dynnwyd gan John Cantrell.
Cafwyd adroddiad o'r sefyllfa
ariannol gan Betty Bower a da
dealJ fod y sefyllfa yn reit rach.
Gwnaed amryw 0 awgrymiadau
o leoedd difyr i ymweld hwy ac
o wahanol wertnqareddau y
gellid eu gwneud yn ystod y
flwyddyn
sy'n dod
Cafwyd
adroddiad gan Ray Bower am y
bwriad
i gOdi
cofeb
i'r
chwarelwyr a laddwyd wrth eu
gwaith, ao i'r rhai a foddwyd yn y
drychineb ym Mhwlleli.
~ay a Betty Bower a roddodd
y te a gwobrau'r raft I. Yr enlllwyr
oedd
Evelyn
Braithwaite,
Margaret FaulKener ac Andrew
Griffith.
Yn y cvtartoc a gynhaliwyd ar
S Chwefror cytunwyd i gefnogi'r
ymdrech i gynnal ysgol yn
Gambia
gan
Gymdeithas

a

Driblwr Disglair .
•

Die a Dei a Delyth
W
s u w

nne
Ine
•
oa
a
• •
u man Ra a Rw ins
II
Caleb y Cwch Achub

y Welediga~th Geltaidd
•

79 Stryd y Plas,
Caernarfon

o
1L

lanes Conshis a Spam

01286 674631
eirian@palasprint.com

•

Gan ei bod yn Wythnos y
Llyfr dyma adolygiad 0
un
lyfrau'r 'Dolig a
fydd,
gobeithio,
0
ddiddordeb i rai ohonoch

°

YBYDMAWR
CRWN

gwrs.)

gan Dylan Llywelyn
Rwy' i'n hoffi pel-droed. Ond mae'n
amlwg nad ydw i'n hoffi pel-droed
cweit cymaint a Dylan Llewelyn,
sydd wedi dilyn tim Cymru i'r
Ilefydd mwya anghysbell, diarffordd
ac angbroesawgaryn enw 'cefnogi'.
Mae'r gyfrol hon yn gasgliad 0
amrywiol hanesion, 0 'r rei thiau
hynny a mwy, wedi'u hadrodd gan
ffan sy ddim yn ymddiheuro am ei

mania ond yn ei gydnabod yn
agored, Mae'r awdur yn disgrifio'r
'sal\vch' i'r dim fcl 'clwy traed ac
enaid' - ac mae'r arddull sgyrsiolathronyddol y mae'n el defnyddio i
sdrodd ei hanes, Fel s~urad A ffrind
rnewn tafarn, yn eich tynnu chi 1

fewn i'r digwydd yn syth.
Cyfrol seminal Nick Hornby,
Fever Pitch, y\v'r dylan wad amlwg.
Ac yn ddiddorol
ddigon, mae'r
ddwy gyfrol yn 'decbrsu' - i'r
cymcriadau sy'n adrodd y straeon gyda'r un

scm,

sef rownd

derr) nol

Cwpan FA Lloegr ym 1971, rhwng
Arsenal a Lerpwl, Arsenal yn ennill
- a'r canlyoiad yn dedfl'ydu Hornby
i oelj 0 ddilyn y 'Gunners' a
I..le\lJelvn i'r lin dyngcd
syda

(Mac ei ddisgrifiad 0
Charlie George, arwr Arsenal ar y
diwrnod h""onw) pariah Lerp\vl, fel
<llipryn hipl' yn hy1:ryd, gyd9 1l9w.)
Lcrpwl.

()nd O~ oedd dyJiliau 'bvrinf»)
boring Arsenal' yn arLaith i Nick
HorIlby, yna 0 lei a mae'r cyfnod
dtw~ddnr
yn
II~5hbl.&ry wclli
llwyddu i \vella'r briwiau. Ond i
nylun
Ll~w~l:rn}
i1
g,vcddlll

cefnogwyr

Cymru) mae'r aros am
ddl,vcddglo bapus \vedi bod tipyn

hirach. l\1ae chwaracwyr J\.{ark
Hughes yo addo pethau rna".,-r ar
0Yl1 0 Dryu, ond mae'r !lwdardigon 0
~iOl11cdigae[hdn munud-oln t w\,hod
gefnogwr

wedi

gweld

ar ddcchrau ymgyr~h y mae
b\vcio'r
locynngu !lwyr~n i't
rowndiau tcrfynol - er iddo [you yn
!"tAd

erhyn

ei gvn~or ci hun
\vairh, fel vm 1()QJ yn
Rwmanla. fl~n oedd c.yrnru

"rnbc11
erbyn
0

yn 17 oed oedd hi, ac roedd fy nhad,
fel anrheg annisgwyl, wedi cael
gafael ar ddau docyn reit ar flaen y
South Upper fel yr oedd hi yo yr
hen stadiwm. Ac fel cynifer 0
gcfnogwyr eraill roeddwn i wedi
gweithio'r gcm i mewn i dynged
fool-proof personol oedd yn ei
gwneud hi'n amhosib i Gymru
fcthu. MeLhu wnaethon nhw, wrth
Ac mae'r ffaith honno'n diffinio
prif ddiddordeb y gyfrol hon, sef y
Ielltith 0 orfod cefnogi tim nad yw'n
llwyddo ond yn achlysurol iawn
iawn. 'Pam?' yw'r cwestiwn amlwg,
'A pharn dal i wneud yn wyneb pob
siom?' ymhellach. Mae'r ateb, IW}1'n
amau - nid fy mod i am gynnig ateb
chwaith! - ar yr un pryd yn hynod 0
syml a hcfyd yn anfeidrol gymbleth.
A dyma lle mae 'calon ernosiynol' y
gyfrol bon, neu'i 'henaid' fel y
dywed yr awdur. Mae'r [faith 0 fod
yn 'gaeth' i Gymru er gwaetha
popeth
yo amlwg yn cymell
dartlentadau era ill. gwleidyddol er
enghraifft.
Mac hynny'n ddigon
amlwg, ond lawn mor ddiddorol
yw'r [fen omen ar ei gwedd bersonol.
Y syniad o'r hunan ac 0 eraill,
brawdoliaeth
(yn
enwedig
brawdoliaeth ryngwladol y byd peldroed),

hunan-werrh
a phcrh
wmbredd 0 bethau 'mawr' eraill. 'All

that I know most surely about
morality and obligations, I O\VC to
football,' chwedl Albert Camus,
oedd yn gol-geidwad eitlla handi ei
hun.
Ond yn rhyfedd ddigon, mae'r
llyfr 111 tnghreifftio'r
pethau hyn
orau pan nad yw'n mynd ati'n
fwriadol i geisio'u trafod. Mae yna
lawer 0 bytiau 0 wybodacth am

wahanol lcfydd Ii cb}rlndeithaS3u a
phobl, sydd yn ddiddorol iav.'n - fel
banes trip brawychus i dlodi

CWM Y GLO
Mrs Iris Rowlands, Glanraton. Fton: (01286) 872275
Camera yn ngotal Gwyndaf Hughes, Glascoed, llanrug.

LLONGYFAACHIAOAU

Glan-y-Don ar ddathlu ei phenblwydd yn 18 oed.
CYDYMDEIMLAD. Estynnwn ein
cydymdelmlad
dwysaf a Mr
Norman Fowler, Bodlondeb, Unda
a John, Kathrlne, Ian a'r teulu yn
eu profedlgaeth lem 0 golll priod,
mam, nain a hen nain annwy!.
Bydd coiled i'r ardal ar 01 Mrs
Rose Fowler a oedd bob amser a
gwen siriol yn y 'slop chips'
MARWOLAETH. Yn dawel yng
nghwmnl ej theulu yn Ysbyty Bryn
Seiont ar Chwefror 13 ar 01
eystudd hir a blin bu farw Miss
Megan Price (gynt 0 Stryd
Newydd).
Estynnwn
ein
cydymdelmlad dwysaf a'r teulu 011
yn eu profedigaeth,
GWELLHAO BUAN. Dymunwn
wellhad IIwyr a buan i Mr Gareth
Jones, Dol Afon ar 61 derbyn
triniaeth yn Ysbyty Gwynedd.
UNDEB Y MAMAU. Cynhaliwyd
cyfarfod cynta'r flwyddyn nos Lun,
3 Ghwefror yn yr Ysgol Gymuned.
Croesawyd pawb i'r cyfarfod gan
Mrs Margarot Latham a chafwyd
gwasanaeth
byr. Oerbyniwyd
ymddiheuriadau oooi wrth y Curad
Vittoria Hancock, Mrs Enid Taylor
a Mrs Dorothy Jones. Darllenwyd
cofnodion o'r cyfarfod a gafwyd
ym mis Rhagfyr a thrafodwyd rhai
materion a godwyd ym mhwyllgor
y Ddeoniaeth a gynhaliwyd ym
Mhorthmadog. Croesawodd Mrs

Bwcare~{, cr cnghraifft
- ond
roedd,~.n 1'n telmlo weirhiau llau
oeuden nhw'n rhlJn n~turiol 0 lif y
·sgwrs' yn y llyfr. Mae'r rhannau
gora.u i'w caeI, yn fy nlam i bt:th
b)'Ilnag, pan fo Dylan yn adrodd
llcmCS syml
ei \5iom a'i obairh
diffuont nm wellh:1d. Abron nud
yw'r peth wedyn yn magu rhyw
nobility 9nnisgwyl ...
~'y1~~'rerfrolll011 yn aleb s::l\vlun
o ofynion y bob! hynny Sy'11 crcfu
am
lyfr3u
Cymr~eg
da
a
phoblogaidd.
Mae
hi'n

lldalllcnadv:y,
llc1011iul.

•

(Roeddwn ; yn y 8~.mhonno hcfyd)
~d" 11'4'rY.Ii01)Oll fy mllcn·111\vydd

yr Eco

Cysylltwch a'r rhifau ar
dudalen 2 am fwy 0
wybodaeth sut y gallwch
chi fod yn rhan o'r tim.

• Olew Gwres Canolog 11ch
cadw'n 9ynnes ac yn glyd!

Adoflygiad oddl :II
www.gw!tl~s.com. trwy 8an;al~d
Cyn50r Llyfra'l.& Gymru

Dylan Griffith
TREFNWR

ANGLADDAU ANNIBYNNOl a LLEOL
TROS-V-WAEN, PENISARWAUN

Vn gWiJ~anaethu'r holl ardal yr ECO ae
ymhellach i ffwrdd
Gwasanaeth teimladwy,
urddasol a phersonol.
24 awr y dydd
~

mwy

• ar gytsr Ilogi pAiriMnau

• tyllu footjn!J~
cl:r:o 9~rddi

Ffoniwch: Dylan (llys)ar871833

•

Syrnudol:

unrhyw waith (ilirio ~afleoed(j

Ffoniwch am fanylion
neu

a thim

• Gwerthwyr ~Ioac

yn ddlfyr ac yn

JCB FQ4itracti tl {railers 1{j tunnel I
digoer9 hyehain ac excavators 3GOo newydd

• neu

Yna ymunwch

FFon: 870444

COtJd Oolyn Mawr, 58lhel

r--t

Oes gennych chi ddiddordeb
mewn creu papur newydd?
Oes gennych chi ddiddordeb
yn eich bro a'i phobl?
Y dych chi eisiau dod i
adnabod eich cymuned?

Bwthyn Ggdly~
LLANBERIS

R. L. DAVIES
JlltW@f

Ymunwch a
Thim yr Eco

A'l FEIIION

•

a

Latham ein gwraig wadd, Mrs
Margaret Jones 0 Gaernarfon.
Cafwyd sgwrs ddiddorol lawn am
y cyfnod o'i bywyd, rhwng
1944-47, pan ymunodd a'r ATS ac
anfonwyd hi i dreulio amser yn yr
Aitft a De Affrica. Mwynhawyd y
noson gan bawb.
Y gwesteion oedd Mrs Dorothy
Jones a Miss Meira Williams.
Rhoddwyd y raffl gan Mrs Dorothy
Jones ae fe'i henillwyd gan Mrs
Kath Jones. Dlolehwyd I Mrs
Jones a'r gwesteion gan Mrs
Marjorie Roberts. Terfynwyd y
cyfarfod trwy adrodd Y Gras.

•

fcwo

un SIC o'r smotyn (Paul Bodin!) i
gyrraedd C'lJonn y Ryd vn Amer~ca.

i Carys.

Ffon: 6n263

(01248) 671300
(07775) 638620~

0777812739

HEFYD (I!RBYDAO CLIi~(JROL VR WVDDFfi

- Cyrhaeddwch mewn steil - mewn cerbyd Rolls Royce
ar gyfer

I

'----

priodasau,

pen-blwyddi ac

;::jrhh,c;>, ,,.,... .... ..,..h,.,-_:

-:11 ----

en Deulu'r Post
gao

R. Williams,

Ddiwedd y ganrif bu .newid
gofalacth yn y Post yn Llanrug
pan ymddeolodd
Miss Beryl
Thomas wedi 45 mlynedd 0
wasanaeth diwyd. Roedd hi'n
wraig dawcl, ymroddgar
a
gofalus
ae yn barod
ei
ehymwynas
i
bawb
yn
ddiwahan.
Dilynodd
hen deulu fu'n
cadw'r Post yn ddi-dor am dros
ganrif. Yr olaf oedd Frank
Prichard fu farw yn 1971. Bu ei
dad, David Morgan Prichard,
yn aelod
0
Gyngor
Sir
Cacrnarfon a phostfeistr ers
dechrau'r ganrif hyd ddiwedd ei
oes yn 1937. Dyma wr a
wasanaethodd ci ardal ac a fu'n
barod ei gymwynas ibawb. Bu'n
brentis cyfreithiwr ar 61 tyrnor
fel disgybl yn Ysgol Jones Bach
yn y Dre'. Roedd yn Wr 0 feddwl
a chrebwyll dihafal a thystiai ei
ysgrifen gain iddo fod yn ymhel
a'r gyfraith,
Rocdd
ci briod,
Ellen
Winniffred, yn Ferch y POSl gan
foll ci 111am, Ellen Owen, yn
ferch i John Williams,
y
Postfeistr cyntaf. Ef a gadwai
Siop y Post yn 1841 pan
ddechreuwyd
gwasanaeth
y
Royal Mail yn 1840.
Yn 61 Cyfrifiad 1841 ceir y
cofnod:
Shop;

Jonn WtJltams ased 40) Grocer
Llinor WillianlS it1!ttl 40, Wife
Anne Jo.\~" u5CQ 1$) r~rnl \JClr-flnl
IiV[D ROh(lrt~~&~d70)l·arw~.
Ga[}lcJ1n ItOllt!Tl~.40, d!ltlght~t'

MefCh

Tohn ~c
Williams y Siop oedd
Owen, priod Willillm
Cbwarelwr,
a mam

Winnlf[red~
frichard.

priod

liJinflf
Ellell

Owen,
Ellen

D. M.

Yn 01 yr hanes, William
Owen
fu'n
5yf1·lf01
"Dl
helaetbu'r
adei lad i'"v fainl

Llain Gwta, Llanrug
prcsennol yn 1886. Y gred yn
lleol yw fod adeilad tri llawr a
seler wedJ ei lunio fei y cuddiai

wyneb
y Capel
Mawr
a
adeiladwyd yn 1867, gan fod
drwg deimlad rhyngddo
a'r
Trefnyddion Calfinaidd,
Bu'r Post yn Llanrug yn
gyrchfan eithaf deniadol drwy'r
blynyddoedd
a Mrs Ellen
Winniffred, fel ei mam gynt, yn
wraig siriol tu 01 i'w cownter,
Anfon a derbyn llythyrau oedd
nod gwreiddiol y swyddfa ond
yn sgil
gweinyddiaeth
y
Rhyddfrydwyr
ar ddechrau'r
ugcinfed ganrif daeth llawer
mwy 0 fusnes i Swyddfa'r POSt.
Gan ei fod yn ofynnol talu am
Insiwrans Iechyd a Diweithdra,
ceid stampiau pwrpasol i'w
glynu
ar
gerdyn
i bob
gweithiwr, Rhyw IOc ac lIe o'r
hen arian a delid yn wythnosol
fel y ccid cymorth o'r Insiwrans
Cenedlaethol
ar adegau
0
afiechyd a diweithdra. Pe baech
am anfon arian drwv'r post eeid
Areheb
Post am ychydig
geiniogau
j
dalu
y bil.
Cynyddodd y gwaitb yma ar 61 }7
Rhyfel Cyntaf a daeth y teleffon
yn ffordd gytlym 0 anfon a

derbyn negeseuau.
Mge'r tel~gram wedi di£lannu
o wasanaelh )1 pOSt ond ar un
ndeg ccid bachBen yn ewitigo
lifrau y Roynl MQil i ddaofon
brys ncgesau (ir feic i'r Cellnnnt,
C"Ym-y-glo tt PhClti~lirw~lW. Pe

JY~"iilw,Cl) ar

a'r <lclij!rAID
boy' heb fod ~r ~ael\uma ~ynE i

lane, parod

[rY:l

eJ wasanaeth,

ar ei

f~i~
i l:nnil1 rb)rw geiniog fel
pres poced. Roedd )rn talu ichwi
fod ar gael pan holai Meri Elin
"lID 'l'e\,,~ydd.Tclid \Vflll Y 1111tir
a cllofiaf ilni gael ~tvllt gwyn
(50) am fynd n negcs i M:.'lrcon;
yn y Ceunant ar adeg anhwylus.

Ar

droed neu ar feic y
dosberrh id y llythyrau
i'r
gwahanol ardaloedd a'u hel o'r
blychau cochion ar ddiwedd y
pnawn. Rhyw waith achlysurol
oedd bynny, ar wahan i un
postman swyddogol efo'i feic.
Gwisgai ef Iifrai glas a choch a'r
het fach ddeubig ar ei gorun.
David Haydn Griffiths oedd y
postman swyddogol rhwng y
rhyfeloedd, er mai dilledydd
oedd wrth ei grefft a'i siop ei
hun yn London House (siop
Wavell).
Gwisgai sowester, cep a legins
ar dywydd garw ac roedd basged
fetel ar flaen y beie i gludo'r
parseli a fyddai ganddo. C:ii
wyliau pythefnos ym ntis Awst a
byddai Dafydd yn fawr ei hwyl a
sbri yn mwynhau ei ryddid dros
dro.
Byddai
un
neu
ddau
bostrnan, a llai fforddio'r amser,
yn helpu yn y boreau i
ddosbarthu yn lleol am gyflog
digon pitw!
Roedel D. M. Prtchard yn
ddyn busnes i'r earn a'i allu i
drafod unrbyw bwnc gyda Sais
neu Gyrnro yn Ilithrig. Gwnai
hyn ef yn wr y getltd dibynnu ar
ei farn ac yn ddoeth ei gyngor i
bawb a'i ceisiai. Roedd ei
gymwynasgarwch
yn
dcliar hebol a mynych y ceisid ei
gyngor ar rhyw bwnc astrus a
bconai ei gwsmeriaid, Iawr a

man.
yn
dylanwad ym
ac yn aelod
flssociaciolL a
Roedd

fa,,,r ci barch a
myd y moduron
o'r Motor Jt'ades
M{JmfJuT nJ' 1hl!

I,tSti£ucc of MO(OT /!11J!i1Wl"~~yn
8ynnar lawn YJl y gannt'. Ef a
8yn"wlli urchcbioll
CCiI ne\vydd i BIas !)gntnfon a
Phlastirion.
Mae cof gennyf fel bachgen
weld dau Morris Cowley (Bl..ill
Nose) ll\¥yd yn sefyll ar y elwt
g..vyrddlas
ar
groe:;;lon
y
Br}'ngwyn
yn
cael
eu
harddan~o:s i bawb ar nos 0 b!lf
()f:lln~

am

CC2S 1 a CC2S2, un iBryn Llan
a'r llall iBlastirion, Llanrug yng
nghanol y dauddegau. Synnai
pawb 0 weled y sglein a'r
moethusrwydd mewn cerbydau
newydd sbon danlli grai, chwedl
Ellen Winni!
Bu
D. M. Prichard
yn
arloeswr yn myd ceir modur gan
iddo gyehwyn gwasanaeth cludo
pobl 0 Frynrefail i Gaernarfon
yn gynnar iawn yn y ganrif
Rwy'n cofio, yn llefnyn ysgol,
fod y ddwy hen siarabang Ford
Model T yn lleehu mewn hen
sied yn y cae tu 61 i garej
Arfonia heddiw, Dim ond cyrff
y ddwy,
heb
beiriannau
ynddynt, safai ar hen gasgenni
oel gwag. Rhif cofrestredig un
ohonynt ) y 'Mighty Atom' oedd
CC4, un 0 rifau cynharaf Sir
Gaernarfon. Llwyd oedd eu lliw
gyda seddau yn groes i'r 'chassi'
a drws ar yr ochr chwith i bob
sedd. Gorchuddid y goets gan
do clwt du yn plygu yn
gwysiadau tu cefn i'r sedd 61 ar
hindda. Pe troai y tywydd yn
wlyb gellid taenu y to clwt a'i
sicrhau a strapiau wrth y sgrin
wynt ar flaen y goets. Rhedai
troedfyrddau
ar bob oebr i'r
goets i hwyluso ei llwytho a'i
dadlwytho. Pan Ai ar siwrnai i'r
dref ceid bwrdd hirfain, fel
astell, yn dwyn enwau'r pentrefi
ar
y daith:
Caernarvon,
Llanrug, Cwmyglo a Brynrefail.
Nid aethant i Lanberis hyd
1920 er m'tvyn cystadlu ~'r
Caernarvon Motors oedd yn
rhcdcg 1 Nant Peri~.
Y n y d~\.lddegau
ceid
gwasanaeth
i bl.wt Yt),ol
Brynrefail ar Byfer naw o'r gloch
y l>or~a pheu\var ~,pna\vn. 'laIai
pob plcntyn am ci doc)'n ei bun,
rhyw geiniog yn yr hen arian a
cheiniog yn 61. Golygai hynn}'
ddeg ceiniog yr ,vythno~ a, chall
fod isrif cyflog ch""'arel~'yr bryd
hynny yn £ 1.13s. 9c. yr w~Tthno~>
roedd yr arian yn brin. Cerddai
Ilnwer 0 blnnt i.'r Y§sol Sir tl

ECO'R WYDDFA
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Llwy Garu Gymreig am £19.50 yn unig
Vn c'Innwys lIo~gl \:nWQU G phostlo

yn mad ac am cldlm

OymA'r anrhAQ d~lf,¥dol ar ayfer pri94tiac;ay, pcnblwydcJi
prigda3, dyweddio, penblwyddi ac aehly~uron arbennig.

Am ganrifoedd bu lI~nclau cymru'n e~rfio IIwyau pren fel
arwydd 0 s~rch nau 3yfeillS(lrYfch, caemoe'r arfer ymt5'n lIedu
o gwmpas y byd.

l

A wnewch chi ddanfon
1• Neges:
•

Llwy Garu @ £19.50

yn rhad OC am ddim 0 losgi enwau.
dyddladau neu nQge~ fer ar Iwy saru wedi'j cherfio yng
nghymoedd de Cymru.
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Er mwyn archebu Ilenwch y Cwpon ifr dde a'i ddanfon at l Gwnewch eich siec am £19.50 yn daladwy i 'Cadwyn
l
i
Angharad Clwyd. Cadwyn Cyf. Dolwerdd, Llanfihangel ar j eyf neu danfonwch fanylion eich cardyn credyd.
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chofiaf yn dda i mi gychwyn am
8.15 y bore 0 odre'r Ceunant
hyd lwybrau anhygyrch, heibio
Castell Bryn Bras, dros y Bwlch
i
Gwmyglo,
dros
Gors
Llwyncoed a Phen Llyn i
Frynrefail erbyn naw.
Gwneid pob defnydd o'r
daith i ddysgu gwersi ar la£ar
cyn dechrau'r dydd. Lawer tro
bum yn llafarganu )' rheolau
Lladin er mwyn eu serio yn y
cof am byth. Gallaf adrodd rai
ohonynt heddiw ar 01 pedwar
ugain mlynedd, fel hie, haec, hoc,
idem, eadem, idem a amo, amas,
amat ayb.
Ar ddrycin gallem gerdded i
Groeslon Marc at y bws. Doedd
fawr 0 saf ar arnserau Bws D.M.
a gwnai unrhyw gerbyd y tro i
fynd a'r plant i'r ysgol.
Y tro doniolaf imi gofio bum
yn un 0 bedwar ar ddeg ar
Morris Cowley coch '[\VO seater'
Frank Prichard. Tri neu bedwar
ar liniau ei gilydd yn y sedd
flaen a hefyd yn y 'dici' tu 81,
dau neu urt ar garnta led ar y
boner c'i flaen ac eraill ar y
'mudguards'. Frank yn gweiddi
ar iddynt wyro iddo gsal gweld
y ffordd. Fe flyrh:leddwyd

vr

ysgol rhywfodd yn ddt-anal a
thulu am y pas gwyllt.
Ar Sadyrnau byddai cyfle i
hogyn ysgol ennill tipyn 0 bres

wrrn fud

yn docvnnwr ar rat 0
'fY5UG bach y wind'. Gan iy mod

yn ffrindiau efo Idwal Phillips]
Bryn Hafod, un c'r gyrrwyr,
cawn gyfle i dreulio'r Sadwrn ar
olwynion, yn groes i'm athro
Lladin, Mr D. R. Griffith, gan y
credai fy mod yn esgeuluso fy
nhnsg ac yn cadw cwmni
annymunol yo 61 ei dyb ef. Ond
pelb garw yw (lodi a byddai
ennill ychydig geiniogau yn
rhoi rhyw ernes eich bod 0
ddifri am weithio.

Diwrnod y
Llyfr
Wyddech
chi
mai
yng
Ngatalonia
y
dechreuodd
Diwrnod y Llyfr? Ers drOS 80 0
flynyddoedd
mae'n
draddodiad yng Nghatalonia i
roi rhosyn a llyfr i'ch cariad ar
ddiwrnod Sant Sior, Tipyn
gwell na siocled os 'da chi'n
gofyn i mi!
Erbyn hyn, mae'r arferiad 0
gynnal diwrnod y llyfr wedi
ymestyn i dros 30 0 wledydd,
gao ddatblygu i fod yo wyl fydeang, a llynedd
dynodwyd
Diwrnod y Llyfr yn Ddiwrnod
Llyfr y Byd.
Dim ond ers chwe mJynedd
'da ni wedi bod yn dathlu
diwmod y llyfr ym Mhrydain,
ac nid gwyl cariadon
yw'r
dathliad yma, ond yn hytrach,
diwrnod
i annog plant
i
ddarllen ac i fwynhau llyfrau.

trysori.

Dylai unrhyw un sydd am
brynu un o'r platiau gysylltu a
Hefin Jones ar Aberysrwvth

Er mwyn hybu darllen ymysg

(01970) 615177.

plant, mae pob plentyn ysgol
yn dcrbyn toeyn llyfr gwerth
£ 1 Am ddim i'w gyfnewid am
lyfr o'u dewis ar Ddiwrnod y
Llyfr, ac mae niter 0 ysgolion a
Ilyfrgclloeud
yn
trcfnu
gweithgareddau, gan gynnwys
ymweliadau
gan awduron a

Edrychwn
ymlacn
i'ch
crocsawu
i'r
Wyl
yn
Aberystwyth ym mi~ Tachwedd.

.
I sesiynnau

Yngywir

Dcian Creunam
Cadcirydd y Pwyllgor
Cyhoeddusrwydd

sgwennu.

LLE GWALLT

Ond, nid dim ond gWyI i
blant yw diwrnod y llyfr. Bydd
rheiny ohonoch sy'n gwrando
ar Radio 4 yn ymwybodol bod
cyfle wedi bod i bleidleisio
dros lyfrau sy'n cynrychioli
Cymru, Lloegr, Yr Alban a
Gogledd Iwerddon beddiw.
Am fanylion pellach am
ddiwrnod
y IIyfr gweler
www.worldbookday.com

CABANYCWM
CWMYGLO
'StafeIl Technoleg Gwybodaeth
Cyfnodau Mynediad Agored
Dydd Llun
11.30 - 4.00
Dydd Mawrth
9.00 - 2.00
Dydd Mercher
9.00 - 2.00
Dydd Ia.u
11.30 - 2.00
Dydd Gwener
9.00 - 4.00

Mae Caban y Cwm yn un 0 brosiectau
Menter Fachwen

41 A STRVD

Annwyl Gyfeillion,
Yn dilyn yr WyI Gerdd Dant
lwyddiannus a gynhaliwyd yn
Nolgellau y Ilynedd, fe fydd
ardal Aberystwyth yn falch 0
gael croesawu'r Wyl y Ilwyddyn
hon (1 Tacbwedd 2003). Eisoes
mae'r pwyllgorau testunol wedi
bod wrthi'n brysur yo paratoi
cystadlaethau amrywiol ar eich
cyfer
ac mae'r
pwyllgor
cyhoeddusrwydd
wedi sefydlu
gwefan arbennig - www.gwyl
gerdddant.org - lIe ceir cefndir
y grefft 0 ganu eerdd dant yn
ogystal
a'r
wybodaeth
ddiweddaraf am yr \tTyl.
Er mwyn rhoi sylw pellach i
Wyl Gerdd Dant Aberystwyth
a'r cylch mae nifer 0 nwyddau
amrywiol wedi cael eu paratoi.
Un eitem arbennig yw plat yr
Wryl, a cban mai 100 0 blatiau
yo unig a bararowyd am bris 0
£20 y . maent yn nwyddau i'w

FAVVR, LLANB~~IS

Ffon: (01286) 872501

Crib
y
Cwm
Pant y Mynydd

Cwm-y-glo

I

872169
Oriau agar:
Mawrth 10 - 5
Mercher 10 - 1
lau 10- 5
Gwener 10 - 7
Sadwrn 9.30 - 1

Un funud fach

Mi gefais ryw fath

fargen beth
bynnag gan i mi ddod adref efo
cyllel1 fach yo rhad ac ac am
ddim. Ond mae'n bosib fy mod
yr un pryd hefyd wedi colli'r
fargen orau a gynigiwyd i mi
ers talwm.
Mewn
siop
y clywais
gyhoeddiad
fod yna gyllell
cegin am ddim i bawb. Gan fod
angen cyllell fara newydd
arnom mentrais
i drydydd
l1awr y siop rhag ofn fod y fath
gyllell i'w chael. 'Does angen
dweud mai cyllell fechan oedd
yn cael ei chynnig, ac mai amod
derbyn honno oedd fy mod yn
barod i wrando ar ddyn yn trio
gwerthu cyllell oedd, yn 61 pob
son, y gyllell orau'n bod!
Arhosias yno i wrando arno'n
brolin'r gyllell a'i weld yn ei
defnyddio. Honnai na fyddai
byih angen hogi'r gyllell.
Rocdd i'w chael am £20. Nr
fargen ryfeddol? Dwy gyllell
am £23! Ond os prynwn i ddwy
am £23 mi gawn i drydedd
cyllell hcfyd...
a chyllcll
bysgod am ddim! Ac wrth
O"vrs) fe sawn i'r Byilell fach
hefyd ... ond os prynwn i'r set
gyfla\vn mi gawn i ddwy o'r
rhciny hefyd! Ae am fod y dyn
yo eithriadol 0 glen ... roedd yn
barod i roi trydedd eyllcll faeh
unwaith y byddwn wedi ta]u'r
£23. Ella mod i'n ffwl, ond do is
adref efo'r gyllell fach yn unig
heb all u credu y byddai neb am
roi gwerth £90 0 gyllyll i mi am
ch\varter y pris.
Tybed oes yna bobl yn
gyvrthod cynnig yr Efengyl am
eu bod yn credu nad oes modd
i'r hyn a ddy\vedwn amdani fod
yn wir. Fedran nhw ddim credu
fod yr Efengyl yn wir bob gair;
na'i bod yn newid bywydau;
na'i bod yn ein cymodi a Duw
ac a'n gilydd; na'i bod yn
cynnig i ni'r ffordd i'r nefocdd.
A fed ran nhw ddim credu fod
yr holl bethau hyn yo cae! eu
cynnig yn rhad ac am ddim,
heb i ni orfod gwneud dlm
mwy na chredu yn yr Argl\vvdd
Iesu GriSt er mWyo eu cael.
Does dim pris i'\v dalu gennym
ni. A dyna'r peth anoodaf un i
lawer 0 hobl - cyfaddef eu bod
yn hollol analluog i \¥neud
unrhyw beth i haeddu'r perhau
y sonia'r Efengyl amdanynt.
Y n yr Efengyl y mae'r fargen
orau gaed erioed - a'r gobaith
yw y bydd llaweroedd yn dod i
weld hynny drostyn nhw eu
hunain. Ac os ydym yn ei
ehredu ceisiwn son amdani a
thystio iddi yn y ffordd orau
posibl er m-wyn denu era ill ati.
0

JOHN PRITCHARD.

BRYNREFAIL
~

Mrs Lowri P'rys Roberts-Williams, Godre'r Coed. Fton: 870580

......

SEFYDLIAD
Y
MERCHED
Cyfarfu'r gangen leol yn Ysgol

Houston baratodd y IIuniaeth a
chyflwyno
anrheg y mis. Yr

Gymuned Cwmysl0 ddwywaith yn

enillydd oodd Ifanwy Jonss.

ystod y flwyddyn newydd.
Nos Lun lonawr 20fed dan
Iywyddiaeth Pat Jones croesawyd
Mr Dewi Jones
i'r cyfarfod.
Cafwyd
sgwrs
ddityr
ac
addysgiadol ganddo ar flodau prin
yr ucheldir. Trefnwyd y IIuniaeth
gan Elinor Williams a Mal Davies.
Elinor Williams a gyflwynodd
anrheg y mis ac fa'i henillwyd gan
Verna Jones.
Nos lau Chwefror
6ed bu
aelodau'r gangen ar wahoddiad i
Sefydliad y Marched Menai pryd y
mwynhawyd datganiadau gan y
tair ehwaer Manon, Medi a Malan
Vaughan Wilkinson 0 Gaernarfon.
Yng
nghyfarfod
nos
Lun
Chwefror
17eg eroesawodd
y
lIywydd
Esme
Dyson
0
Gaernarfon
i drafod qemwann
hynatol 0 eiddo'r aelodau. Roedd
niter helaeth 0 ddarnau gerbron yr
arbenigwraig
a bu'n
noson
ddiddorol a phawb yn amlwg yn
9werthfawrogi lIawer 0 gynghorion
buddiol ar sut i warcnoo y cytryw
eitemau a'u trysori. Talwyd gair 0

Bydd y cyfarfod nesaf nos Lun
Mawrth 17eg set y cinio Gwyl
Ddewi blynyddol
yn Country
Manor ger Caernarfon.
DIOLCH Dymuna Muriel Evans,
Cae Gwyddel ddiolch yn gynnes
iawn i'w theulu,
ffrindiau
a
chymdogion am eu caredigrwydd
yn
ystod
ei
gwaeledd
yn
ddiweddar ae yn arbennig am yr
ymweliadau ganddynt tra bu yn
Y sbyty Gwynedd ae wedi dyfod
gartref.
CYDYMDEIMLAD
Estynnwn
gydymdeimlad dwys a theulu 21
Cae Garreg, Caernarfon ac a
theulu Tros yr Afon yma ym
Mrynrefail yn eu profedigaeth 0
golll y diweddar Tom Foulkes gynt
o Haulfryn ar lonawr 16eg.

ddiol~h Ar

rAI'\

Y'" ~~Iodau

san Alico

Williams.
M~Q'r ggngfln
yn
ddlolohgtlr lawn I Esme Dyson tim
ayflwyno 0: chydnnbydd:a~th I',
Q!1nOAn Igol 0" N~PCC
C~l'ol

YR EGLWYS BRESBYTERAIDD
OEDFAON MAWATH

2 Parch. oatvoo LI. Hughes.
Caernarion am 5.30
9 Mr Richard LI Jones Bethel
am 5.30
16 Mr Norman
Closs
Parry,
rronvnno» am 5.30
23 P~rcn
GWQnda ~ichard9.
Gtlernarfon am 10.00
~OFaroh rtarrl Parr!. oeernerron
am

10,00

Dol Glwt a Beic i Baris
Yn ystod mis Awst eleni bydd
cefnogwyr
ac
aelodau
Cymdeithas M.G. yn beicio 0

Lundain i Baris i godi arian ar

ymarfer yn galed ar gyfer eu
taith.
Byddant
befyd
yn
ehwilio am noddwyr, gan fod

angen iddynt gasglu bron i

gyfer ymchwil, gofal ac addysg
i'r rhai sy'n dioddef o'r

£2,000 rhyngddynt cyn cae I
ymuno a'r fenter. Eisoes mae

afiechyd Myasthenia Gravis.
Prin iawn yw'r nifer sydd wedi
clywed son am yr afiechyd
hwn; afiechyd sy'n golygu fod
y dioddefwr yn colli rheolaeth
ar y cyhyrau gyda'r canlyniad
fod y corff yn mynd yn llipa gan hynny'n rhoi iddo'r enw
Salwch y Ddol Glwt.
Mae'r
daith,
fydd
yn
cychwyn
yn
Greenwich,
Llundain, ac yn gorffen wnh
odre Twr Eiffel ym Mharis, yn
golygu beicio 285 0 filltiroedd
mewn pedwar diwrnod.

eu
cyd-weithwyr
yn
EuroDPC, Llanberis a Celtest,
Bangor,
wedi
dechrau
cyfrannu tuag at y gronfa, ae
yn ystod mis Mawrth, bydd
Dafydd
yn
cynnal
dosbarthiadau hanes teulu yn
Llanrug i godi arian tuag at y
daith.
Byddai'r
tri yn falch 0
dderbyn unrhyw gefnogaeth
gan
unigolion
neu
gymdeithasau
0 fewn y fro.
Gellir cysylltu
am fwy 0
wybodaeth ar 01286 673515.

Mae tri

0

feicwyr

0

fro'r

'Eco' yn bwriadu cymryd rhan
yn y daith noddedig, gan fod
aelod o'u teulu yn dioddef o'r
salwch. Yn ystod y misoedd
nesaf bydd Anthony Rogers,

Rhostrvfan

(Llanberis

Dvfcd

svnn,

a Dafydd Whileside
Thomas (y ddau 0 Lanrug) yn

GWERSI
PIANO
Sharon V. Williams B.A.
Pentir {01248} 353746

C~fnogwch Fusnesau Lleol

BWS BACH AR LOC
fiw~22 ~~dd ar g:l~l!11"

8y£~rpob

(01248) 670451

m~t1\0 10Si l't'eifal- nosweilhiau
all
L"
allan, par~lon,
~~lPlil\l
ac all,•
Gwasanaeth personol a thelerau

rhQgymol

gan

D. P. 0

(01248) 361044

ENS

RHIWLAS

-

Ymestyniad Ff6n wedi Torri?

Angen rhai Newydd? os felly
'8'

FFONJWCH

0..,..,....

.'r
M6D)
A vdych yn ystyried newid eich car a fewn y flwyddyn
nesaf? Ystriwch y ffeithiau nyn:
1. Mae tn-chwarter y ceir newydd a galff eu gwerthu ym
YDUNubenlu·y·Dr,.d1oD

'Zr

(01286) 650247 neu (07780) 811617 (symudol)

Eifion Hughes (7 diwrnod)
Owasanaeth Da am Bris anhYQoei

Mhrvdain vn colh rhwng 25% a 30% o'u gwerth erbyn eu
bod yn naw rms oed.
2. Mae cwmniau mawr a chwrnniau lesio a llogi yn derbyn
oddeutu 25 % 0 ddisgownt wrth brynu eu ceir ac felly rnae'r
cerbydau hyn yn dod ar y farchnad am bnsiau isel ac fel arfer
mewn cyflwr rhagorol wedi cael eu cynnal a'u cadw heb
ystyried costau.
3 Mae gennym brofiad 0 40 mlynedd yn prynu a gwerthu cell
all-law ac rydvm ar gyfartaledd, yn trafeilio mil 0 filltiroedd
bo~wytnnoe yn chwiho am y baroetruon gorau er mwyn eu
cynnig i bobl Gwynedd ar elw sydd fel arfer 0 gwmpas 5 %

o'r pris.

CAB GWVNEDD & DE VNYS MON

~

~ansor. CaernQriQn
• DQI9~1I"~
• fvvllhgli

..A..

r:=:a

U SEREN ARIAN

Aydym angen

· PECYNNAU GWYLIAU YM MHRYDAlN, EWROP AC

GWIRFODDOLWVR
Ydych chi'n ddibynadwy ac vn gallu rho; chwe
awr o'ch amser bob wythnos? Nid oes angen

prOflaC1 na sailiau arb~nnia,cewch hvfforddiant
Ilawn.

Am fwy

0

wybodaeth, ffoniwch;

(01286) 677013

YMHELLACH.

· 1 EITHiAU I GYNGHERDDAU A THEATRAU.
• TREFNU PECYNNAU GWYLIAU I GRWPIAU A
MUDIADAU AM BRISIAU RHESYMOL.

· BWSIAU MODERN A MOETHUS
· GWESTAI 0 SAfON
• CWMNITEULUOL

• MANNAU COOl YN CYNNWYS: LLANBERIS, CWM Y
GLO A LLANRUG.
Am fwr 0 fanJilon am .In t81thlau, Honlwch
eln nryddfJI ar y MBeI yo Nghaamarfon ar 01286 672333

Cyngor Cymuned
Llanddeiniolen
(Parhad

0

BETHEL

dudalen 4)

Geraint Elis, Cilgeran. Ffon: (01248) 670726

Gorchymyn Gwynedd, 30 m.y.a.
dros dro - Croesffordd Tyddyn
Hen, Bethel o'r 2il 0 Ionawr am

chwe mis,

Cyhoeddwyd - Plismona
'deud dy ddeud' nos Iau 23
Ionawr
yng
N ghanolfan
Hamdden Arfon am 7.00

Cyflwynwyd
Gwynedd
Priffyrdd.

Cynll un Drafft

- Cynnal a Chads»

Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol.
Cyflwynwyd ei Cod Ymarfer
anferth, ni ddangoswyd

llawer

0

ddiddordeb!

Cynllunio

Ceisiadau

a ganiatawyd

gan

Wynedd:

Gorsaf Beran - dau furlun.
White Peris, Dinorwig - newid
defnydd 0 annedd yn lle byw i
staff.

Moel

Glochdy, Deiniolen -

y

Estyniad,
lyddyn Porgan, Llan ddei n iolen

- dymchwel adeilad allan 01 ac
cstyn y TY

Til" o~r Ty Ocr) Clwt y

BQnt -

~I\djun nnn~dd.

Hid osdd iWftllYfyn,bi"d
unrhyw gai6 yn ystod
I~lw~b
..nu

y

i

rnis.

Pon t Charlie, Bethel byth wedi

ci hail agor - gofyn i Wyncdd
beth yw'r scfyllfa.
Maler arall
Lluch~wyd
pentwr

baput'Qu
Wf'~~hhl't L~tldbt'
1 Afl\n
Caledftrwd. CIWL y BOllL yn
ddjwcdd~r - adrndd i adrall
0

amzvlcncdd Gwynedd.

Camera yn ngotal Richard LI. Jones, 5 Y Ode!. Ften: (01248) 670115

OIOLCH. Oymuna Myrna Owen
ddiolch 0 galon i'w theulu, ffrindiau
a
chymdogion
am
bob
caredigrwydd a dderbyniodd yn
ddiweddar, tra yn yr ysbyty ac
wedyn adref.
CLWB 100 Y NEUADD. Enillwyr
gwobrau Clwb 100 Tachwedd a
Rhagfyr oedd:
Tachwedd. Alan Ginsberg, Celtic
House
(128)
£50;
Ceinwen
Roberts, 34 Bro Eglwys (33) £25;
Pauline Weatherby, 4 Bro Eglwys
(27) £10.
Rhagfyr. Carys Wyn Jones, 45 Bro
Eglwys (49) £50; Mrs M.C. Owen,
2 Bro Eglwys (46) £25; Janet
Owen, 12 Stad Eryri (21)
,. £10.
CLWB 100 CLWB PEL-DROED.
Enillwyr gwobrau lonawr oedd:
1. Tecwyn Hughes. £100; 2.
Gareth Jones, £50; 3. Dyfan Ellis
Hughes. £25: 4. Huw Gwyn
Jones, £25.
I ymuno cysylltwch a Mr Tecwyn
Hughes, 4 Y OdO!. FfOn (01248)
971499.
MEAGHED
Y
WAWA.
Cychwynvvyd
cyfarfod
rnie

Manon Hughes, Sian Hughes,
Sian Garth Owen, Rhys Hughes a
Dewi Griffiths.
Diolchwyd j'r Parti Canu, dan
ofal Dsilwen, a fu'n cymryd rhan
yng Ngwasanaeth y Plygain ac I
bawb am noddi Glenys ac Eirlys
yn y Distawrwydd Noddedig.
Hysbyswyd yr aelodau am y
Cwis
Cenedlaethol
sydd i'w
gynnal yng Ngwesty Victoria,
Llanberis, a hynny ar nos Wener,
4 Ebrill. Bydd manyhon pellach ar
gael yn y cyfarfod nesaf.
Dathlu GWyI Ddewl fydd hanes
y gangen yng nghyfarfod y mis
nesaf, yn Y Bistro. Llanberis a
gofynnir i bawb dalu am y bwyd
erbyn 3 Mawrth I Gwyneth Price.
Y wraig
wadd oedd
Eirian
Roberts, sydd yn gweithio yn yr
adran Cllnique, yn Oebenhams,

Mwy

0

Bangor.
a cahwsom
noson
gartrefol braf yn ei chwmni yn
cyflwyno gwahanol agweddau 0
ofalu am y croen gan odefnyddro
nwyddau Chruque. Sharon Owen
oedd y r aelod Iwcus I gael colur ar
ei hwyneb, ac erbyn diwedd y
noson roedd hi'n edrych yn hardd
lawn. Diolchwyd i bawb gan
Gwyneth Jones ac Edwina Morris
enillodd y raffl.
PENCAMPWRIAETH
BANDIAU
PRES. Bu nifer 0 ieuenctid yn
cymryd rhan mewn cystadlaethau
Pencampwriaeth
Unawdau
Gogledd Cymru yn Ysgol Oyffryn
Ogwen yn ddiweddar. Enillodd y
canlynol fedalau a thystysgritau
set. Manon Hughes
a Sian
Hughes, Bryn Ogwen - Band
Oemiolen: SiOn Garth Owen, Tyr
Ysgol - Band Porthaethwy: Ahys
Hughes, Erddig - Band Llanrug.
Enillodd Dewi Griffiths, Llwyn
Eithln - Band Biwrnares Darian y
'Wilkinson Sword' a hetyd y 'North
Wales Shield'. Llongyfarchiadau
iddynt i gyd.

luniau DIGON TEG

cnwctror tlWY csnu can Y Mudlad
a cnroesawvo Pdwb vno uan y
Uywydd. Beti Owen. Braf oedd
Gaol owrnnl Mho. William:; er 61
cyfnod
0
anhwylder.
Llongyfarchwyd
y
canlynol:
Gwyneth Price ar enediqaeth
wyrC$ fach, Holodd Prys; Elrlys
Gharpo ar ddathlu pon blwydd
9JOOnnig yn d(jIWOdd9J 9.C n9fyd
bump 0 otam yr aerocau ar ddod
i'r bri9 mewn cystadlaethau
cnwythu corn, con nQWdd

ovrnosnnas
wlcdd

0\

v

Btlllditlu f"r8s sst

~hlywyJ cf Q'i dacsi

yn cyfarch rhywun ar y srryd,
'Fedra i ddim aro~}dwi jest

a llwgu. DA-FYDD cael twrci
d.i

thi\~tti\ 11nhoff

1

l~~l~un,

COLSYN!

CABat!;ian .•

Tydi'r Nadolig yn edrych mor
bell yn 61 deudwcb? Ond nid

Pan gyrhaeddodd adref a
gweld yr adfadwai [11 llosgol

felly

i deulu

0

Lanberis.

gofynnodd, 'Oe 'na rwbath

af

Difethwyd ei cinio 'Dolig. Pan

"1)'
o.

aeth y wraig' j

'(Jim ond darn bach.' oedd
yr areh swta,

nol

y twrci

o'r

t{wfn ffendiodd yr anghenfil
yo golsyn! Roedd y gwr wedi
edrych ymlaen yn arw at y

I

I

'PA-DARN?'
'Dim ond y Parson's Nose!'

GARETH GRIFFITH

A'IGWMNI
Cyfreuhuiyr

Trefnwr Angladdau
Llanberis ac Ardal yr Eco

6 Pepper Lane, Caernarfon, LLS5 IRG

Tel: 67 68 69 Ffacs: 67 77 05
E-bosr: ggriffith.ggcoej virgin. net

(01286) 870 870
(01286) 872 4Q1

(07770) 266 976

Cwmni Annibynnol Lleol
Profiadol

I

• Prynu a Gwerthu Ty • Ewyllysiau a Phrofiant
·llawliada1L Damweiniau • Prvdles
ac
Biddo
• Cyjreillziad Itoseddol a Sifi! • Deddf Drwyddedu
• Ysgariad a Guxuchodaetli Plentyn
• Petchennog a Thenani

• Pob Gwaith CY/l'eilJziol Cyfj'redinol

•

-

Atodiad Newyddion

LLANRUG
MENTER NEWYDD. Bellach mae
Owain

Williams.

Pontrug

wadi

agar Garsl crarnta (ar Uned 4.
Stad Brynafan) ble bydd yn
atgywe'rlo a thrwsio pob math 0
gQir.
srat gweld baehgen uanc o'r
ardaJ yn mynd at i wasanaetnu'r
gymuned.
Pob Iwe iddo yn y fenter hon.

CYSTADLEUAETH
MaQ'r band yn
mhencampwriaeth
Abertawe ar 15

cystadlu
Cymru

Mawrth,

Saynor yw'r arweinydd

ym
yn
Gavin

newydd

srs mts Awst ae rnasnt yn gwelthio
ar hyn 0 bryd ar y darn prawf.
Gallwch glywed y darn yn cae I ei
berfformio. yn ogystal
ffefrynau
eraill, ar noson y cyngerdd yn

Theatr Sello ar 7 Mawrth. Ers rhal
blynyddoedd bellach rnae'r band
yn mynd 0 nerth i nerth gyda nifer
o wynebau newydd. Byddant yn
gobeithio gwella ar y drydedd
wobr a enillwyd ganddynt yn
Abertawe y lIynedd.

Annwyl Olygydd
DIWRNOD Y LLYER 2003
Fel y gwyddoeh, 0 bosib, mae

Y band yn ymarfer ar

Diwrnod y Llyfr yn cael ei gynnal

nos F'awrth. MerchQr a tau cyn y
gystadleuaeth a 7.30 - 9.30 ac
mae croeso i bawb ddod draw i'r
cwt i wrando.

glGni ar 6 Mawrth ac mae'r Cyngor
Llyfrau yn arwain y gweithgareddau yma yng Nghymru,
Rydym wedi cysylltu ag ysgolion,
IIyfrgelloedd,
mudiadau
a
sefydliadau
gan eu hannog i
gynnal gweithgareddau ar y dydd,
a hyderwn y bydd pawb yn cael
cyfle i ymuno yn yr hwyl.
Rydym yn awyddus hefyd i gael
cefnogaeth y papurau bro eleni
eto, ac i'r perwyl hwn paratowyd y
croesair amgaeedig yn arbennig
ar eich cyfer, i'w gyhoeddi yn
rhifyn Chwefror neu rifyn Mawrth.
Fel y gwelwch, nid yw'r dyddiad
cau tan ganol mis Ebnll.
Er nad yw hi'n bosib i ni dalu i'r
papur bro am gynnwys y croesair,
rydym yn gobeithio y byddwch yn
fodlon
eydweithredu
i hybu
Diwrnod y Llyfr Trefnwyd dwy
wobr arbennig, set tocyn lIyfr
gwerth £30 i'r unlgolyn eywir
cyntaf ddaw allan o'r net. a £150
i'r papur bro fydd yn ysgogi'r
ymateb gorau i'r gystadleuaeth.
(Yn naturiol, byddwn yn ystyried
cylchrsdlad
pob papur wrth
ocyternu'r wobr honno.)
Qal"l
ddioleh
am
Qich
CQfnogaQth
Yn gywir

Mi fydd

Cyngor Llyfrau Cymru
Castell Brychan, Aberystwyth
Ceredigion SY23 2JB

a

•

anru
Cyngerdd
Oydd GWyI Dewi
Nos Wener, 7 Mawrth
am 7.30 pm
Theatr Selle, Caernarfon
Seindorf Llanrug
Cor Eryri

Cor Plant yr Ysgol
Gynradd
Ffion a Seindorf

leuenctid Llanrug
Tocynnau f41£:3
gan aelodau y Seindorf
nou ffoniwch:

(01248) 600933
Mik.e (01286) 675084

Alan
neu

I

DELYTH HUMPHREYS
Cydlynydd Gw~ithgarwch

Stryd Goodman Llanberis
Biop torri

Gwasana9th Trylwyr

gan y bobl
IYNOL
QY'fauanao1h Pvrovnvl CyfoiilSQr i CHWI
y GWQOQnQ01hTo~nqgl CvrCl\f

thrin gwulh Mcrched, plant u dynion.
Cysylltwch u Dilys neu Rhian
i1

01.286 87241.4
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Am Iwythl pell ac ago{S,cyeylliwch air
oymW~Yfr ;,mQ" ••• Y QI\.tdwr clen ...

Felly. na oaf bynnao ydych

CHWI yn @I vrru,
o Audl I l8§t8ViI

Cil y Coed. Dwyran. Ynys Mon. LL61 6YD

Llwvthi mawr a baeh • Clirio Tal • Oomestlg a
Masnachol • Cyngor Cyfeillgar • Prlsiau Cystadleuol
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Cynhelir Diwrnad y Uyfr eleni ar 6 Mawrth, ac y mae'r Cyngor Llyfrau wedi trefnu croesair arbennig i'r papurau
bro i gyd drwy Gymru. Bydd gwobr

0

docyn lIyfr gwerth £30 i'r enillydd, yn ogystal

a £150 i'r papur bra fydd

--

-

,1

a

yn ysgogi'r ymateb gorau. Felly, dyma gyfle i dderbyn gwobr bersonol a chefnogi'ch papur bra yr un pryd.
1

3

2

4

6

5

8

7

Anfonwch y croesair at:
Croesair Papur Bro,
Cyngor Llyfrau Cymru,
Castell Brychan,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY232JB
erbyn 11 Ebrill.

10

ti

Gofalwch nodi eich
enw a'ch cyfeiriad ac
enw'ch papur bro lIeol.
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AR DRAWS
, Help! Mae rna Hlpo yn y

I LAWR
, lIyfr I blant gan Sonia

Edwards (7)

s
9

10
'1
12
1~

1 (j
17
Zl

~~
25

~nwlr lIygoden o'r Ileuad a grewyd gan Elwyn loan (7)
., ... fjranwen, cyrrOI gan Tegvvyn Jonoe C1 ddurluniyyyd
gan Jac Jones (5)
Cyrres fwyaf poblogaidd S4C sydd ballaeh yn lIyfr (4, 5)
V, ... 1\~J')urbra NQnt Conwv (4)
'Ein calon gan estron Wr,
fin II'" glln goncwerwr,' Gerallt Lloyd Owen (5)
Dh;'n ., {}O$/. un 0 dtlitlau evtrQ~ 17 ar draws can Errol
Lloyd (4)
nees unman yn detJyg rr lie hvvn, yn 01 y giin (7)
Llyfrau
, cyfres a Iyfrau ynfyd i blant (6)
Mae Arwel Racet Jones yn dlOIGh j hwn yn ei ddyddiadur (6)
'r Dydd, nolel gan ~ian.lonas (7)
Un 0 gerddi enwocaf Harri Webb•..... laith' (4)

17 'VO; vw haul tv nvoO. D Grist Y eroes.
Yr wyt yo ..... holl orwellon I'oes:' rhan 0 emyn mwyaf
adnabyddus y divveddar Barch W. Ahys Nicholes IS}

29 y, .... Aria", lIyfr gan Frank Oldlng ar farddoniaeth
Gwynne WIIIJ(Jm~(1)
31
, Unigeddau, nofel gan Aled Islwyn (9)

1 'Daeth
sydyn drns y waun', yo 01 cered I. 0,
Hooson rr Cudyll Goch (6)
2 Canolfan yn gwerthu Ilyfrau crefyddol ym Mangor (4, 1,
4)

3 Gyttlill Anllyn
4 Awdur Golwg ar 63n (3, 5)

5 Mae rhai cmnes gan Lyn Ebenezer 10)
G Un 0 gyfres Dafydd Parri, Y Llewod a'f .... Haearn (4)
7 Safle awdur Hanner Cystal

(5)
6 .",. ,. Sairclcl, eylrol
I

0

a Nhad, ar y cae plH-droed

larddonlaeth GWyI y Geni a

olygwyd san Alan Llwyd (7, 1)

14 Nofel ar ffurl dyddiadur gan 'frenhines ein lien', ..... y
Glep (5)
1 § .. 0 Sling, hunangofiant John Dowen (5}
18 Awdur Charlie a'r Hetti Sioc/ed (5, 4)
19 'Mobllvvyn a pherth oedd
Daniel Owen (4,4)
I ...

",:,

Oafydd, perehGnnog Gwasg Carreg Gwalch (6, 2)
23 Enw cyntaf awdur I Hela Cnau ~6)
24 'Rhown glod rr mab bvcnen er liniau Mair wiwlan,
20

Daeth

mown baban i'r byd', Cansuon Ffydd 472

(6)

JZ Moeddrhili Jan~ Gruftydd mewn vyffion, yn 01Kate

26 ..... Amser, nofel san Terry Pratchett (5)

Roberts ~5)
]1 Bu ~wOur j i I~wr vn

29 I Ble Aeth Haul y ...• Eirug Wyn (4)
ao 6~lh mae TQmg~y Tenc, y tren bach 91as,
yn ei oUwng? (4)

34 Llyfryn bychan (7)

11@1y rhflin (1)

Gall chwilio gwefan
www.gwales.com
eich helpu
gyda'r atebion

CYNGOR LlYFRAU CYMRU

-

Y Golofn Wadd
Y colofnydd

YW

gwadd y mis hwn

DYLAN

llYWElYN,

ymchwilydd i'r rhaglen 5gorio,
aelod 0 dim Ar y MarC:! ac un 0
sefydlwyr

yr elusen GOl.

Roedd y plantos wedl gwinonl'n
Ian pan esboniodd Jeyhun nad
oedd rhaid iddynt roi'r crysau
ffwtbol yn 61 i'r dynion bier,
blinedig yr olwg. oedd wedi
cyrraedd mewn fflyd 0 dacsis
rhacs.
Rhaid dweud 'mod innau hefyd
wrth ty modd yn gweld plant sydd
heb ddim, yn wen 0 glust i glust yn
derbyn ... wei, cyn lIeied a dweud
y gwir. Hen grysau pel-droed
Valley Juniors, ambell bel, hanner
cwsm 0 grysau-T, a none dwrn a
luniau
0
Robert
Page.
Fe
achosodd yr anrhegion yma wen
fendigedig ar wynebau plant bach
amddifad Gartre rhif 3 - rhif
sylwch, hid enw - ac yna dawnslo,
ac ysgwyd lIaw yr ymwelwyr 0
'uels'. Pethau na fydde neb yn
gwald ~u colli gartref, ond yn
anrhegion gorau 'rtoeo rr Azeris

siriol.
Ddlwedd y mis bydd Jeyhun yn
teithlo 0 Baku gyda Saleh a Rahim
i wylio tim eu Qwletd yn nerto
CyMI'U yn Gtadiwm y Mileniwm, I
noronrr osnn rydym WQdl ecet

oeoernnao mae'r ocau tnentvn
fydd y mascols ar 9ytcr y Q~m,
8ydd QU hymwQli9d 9 Ch!l~rdydd
yn Etgorlad lIygaJd Iddynt. f81 rOQdd
i'n orlw 111 vvrlll ymvveld
sofydliadau y plant ~mddlf~Q yn
A1:Qr091j9n
or" ~w~iod swra,dd,ol <) hoi pros
tl chytlwyno ycnydig 0 nwydd9U rr
pl(1rll angh(JnUB, l)'fodd yr eluSen
A~al ~~rb~ija~, sydd erbyn hyn
wedi
datblygu
yn
sluSSn
swyddogol dan yr enw syml, COL.
Mi fydd yr hogia 13 oed yn
eithriadol 0 brysur - aros gfo tQulu
yng "'ghasnawydd,
ymweld 09

a

ysgolleol, cyfarfod y ddau dim, ac
yna'r wefr 0 fod yn fascot.
Mae'r tn cyfaill 0 Baku yn
hedfan adref ar y dydd Llun. Gyda
lIaw, mae cwmni awyren British
Mediterranean wedi rhoi'r daith yn
rhad ac am ddim i'r trio Ar yr un
dlwrnod byddwn ni yn hedfan am
Belgrad
ar
gyfer
gem
dyngedfennol
Cymru yn erbyn
Serbia a Montenegro ar y nos
Fercher.
Taith arall, gwlad arall a
phrosiect arall. Rydym eisioes
wedi derbyn mwy 0 ddillad, peldroed - 0 Ffynnon Taf, Rhuthun,
ac Everton, a phel newydd sbon
gan eich golygydd chwaraeon.
Mae'r trefniadau eisioes wedi eu
gwneud i ddosbarthu'r nwyddau
mewn cartref plant ym Melgrad.
Mae haelioni pobl Cymru ben
baladr wedi'n rhyteddu ni yn ystod
y misoedd diwethaf. ond fel hogia
Marc Hughes, megis dechrau
rydym ni ar hyn 0 bryd. 0 leiat
mae'r holl baratoadau yn ein cadw
ni'n rhy brysur i feddwl gormod am
y
posibilrwydd
0
gyrraedd
Portiwgal y flwyddyn nesa'.
Am fWy 0 tanyllon, gQllir cysylltu
(1 Dylan er 07710 100352 neu ar
Ebost: golappeal@gol.com.

potiO'n

uane

Yn y rhltynnnu neeer ovcoer yn
coieio rhoi sylw i'r amrywiooth
chwaraeon c:yn cagl QUcynnal yn
Nuuadd GoNa Llanruu. Dechreuaf
gyda un 0 dimau ifanoaf yr ardetl,
Q~f tiM ~nw~~r LI~nru9 9lacks.
Mag'r tim. sydd I gyd 0 dan 17
~OUI yn ohvvarao yn ail adran
cynohrair Qongor air Cylyh, y
nos:on rOQddWnI draW rOQdd~nt yn
paralOI ar gyfer gem ddarbl yn
erbyn un 0 dim au Llanber:s. Dyma
bentref
arall
ble bu tyfiant
sylweddol yn y diddordeb mewn
chwarae snwcer. Brat fuasal cae I
enw 'mawr' fgl Mark Williams o'r
9ogledd.

Aelodau'r tim a'u hoedran yw: y
capten Jake Burston 14, Gareth
Jones 14, Gefin Roberts 16, Dylan
Eddy 13, Trefor Evans 17, Aled
Williams 13, a Dafydd Williams 14.
Er
yng
nghwaelodion
y
gynghrair, cafwyd buddugoliaeth
dda 0 4 - 2 yn erbyn Mountain
Rangers, y tim ~ydd ar y brig.
Mae'r stori yn wahanol pan maent
yn chwarae mewn cystadlaethau
tu fewn rw hoedran. Cafwyd chwip
o gem yn erbyn Waunfawr yn
rownd derfynoi Cwpan Dan 17 y
Gynghrair.
Gyda'r sgor derlynol yn dair
gem yr un rhaid oedd cael ffram
ychwanegol a'r Waun enillodd.
Mae cryn edrych ymlaen at ail
rownd cwpan Pattison a gem
ddarbi arall yn erbyn Llanberis.

V Darans ar i Fyny
Mae'r Locos yn 61 ar y cledrau ac
wedi rhediad da yn ddiweddar
maent ganddynt
gyfle 0 hyd i
gipio'r bencampwnaeth.
Rhaid
aros felly i weld a gawn ni gemau
darbi gyda Llanrug y tymor nesaf.
Bu ieuenctid y ddau bentref yn
brwydro yn ddiweddar yn lifrau
Capel Coch a Chapel y Rhos.
Yr achlysur oedd cystadleuaeth
5-bob-ochr
yr ysgolion
SuI.
Oenwyd timau 0 Ben LlYn, Arlon a
MOn i ganolfan hamdden y cons,
Yn yr oodran cynradd cyfarfu'r
ddau gapel lIeo.1yn y rownd gynderfynol. Cafwyd gem dda gyda
Chapol Coel'\ yl"l Gl"lnlll 2-1 syda
gal owvr Yn y rownd dQrfynol
curodd criw LI(lnbtJri~ dim Bello.
Caernarion 0 2-0. Ssoriwyd y
ddwy
gal
gan
sgrQn
y
gy~ladleiuauth,
Lllon
Jones.
Aoloday'r tim budduQol oedd Ceri
I-f.U9h~~, TOMOS Owen] Tomos
Williams. Lllon Jongs ac AIQd
II\,Ighe~, 6yddanl yn GynnyrGhloli'r
~l'dAI yn y rowndiau ferfynol yn
Abarystwyth.
Yn anffodus,
nl IwyddOdd
Capel Coch i 9yflawni'r dwbwl,
gan iddynt golll yn y rownd
derfynol 0 5-4 yn erbyn tim
Canoltan Noddfa. Sgoriwyd goliau
Capel eoch gan Ian Williams a
thair gan Carwyn Jones. Diwrnod

da i'r Jonesiaid. Aelodau'r tim
oedd Tomos Parry, Hywel Pitts,
Gwyn Jones, Carwyn ac Ian.

Beth yw Proffesiynol
Er i mi chwarae pel-droed tan
roddwn yn 37 a chriced tan yn 53,
fues i enoed yn chwaraewr
proffesiynol. Os cofiaf yn iawn y
mwyaf ges i am chwarae peldroed oedd 'pres te' 0 bunt gan
ambell glwb. Efallai mai dyna
faint roeddwn yn werth. Ym myd
criced teimlaf fy mod wedi bod yn
'broffesiynol' - mewn agwedd 0
leiaf.
Hyd ddiwedd
ty 'nghyrfa'
roeddwn yn ymarfer yn rheolaidd
ddwy waith yr wythnos. Orwy'r
blynyddoedd
datblygodd
ty
nghrefft drwy chwarae yn erbyn
chwaraewyr gwell, mewn niter 0
gemau slrol, Gogledd Cymru a
Chymru. Oyma sut mae dawn
gynhenid, o'i chyplysu
hyfforddi
da yn dwyn ffrwyth.
Teimlaf fod hyn wrth wraidd
problem Undeb Rygbl Cymru ar
hyn 0 bryd. Nid oes gennym
ddlgon 0 chwaraewyr cynhenid
Cymreig i gyfiawnhau y niter 0
glybiau. Rwy'n cytuno a'r dull
rhanbarthol, a thorn I lawr ar y
chwaraewyr
costus 0 oramor.
Mae i fyny i'r chwaraewyr ieuanc
ennill eu lie drwy ymroddiad yn y
carfanau elitaidd. Bydd y gemau
a'r hyfforddl 0 safon uwch. sy'n
arwain
gobeithio
at fwy 0

a

chwaraewyr

0

wlr

5a10n

rhyngwla.dol.
Un ffaith ddiddorol i orffen.
Mae tim dan 21 Gymru wedi curD
au eyfoedion geisni9 yn y pum
gClm ddlwQtha.f.
9~th
yw'r
gWBndld fglly yn natOlygiad yr
oed ran yma i'r tim c@nedlaethol
lIawn~ M~e y~t~degau yn dangoG
fod u~cw~di gWdrlo GOmiliwn i
noddrr gem - ar wahan i gostau'r
Btetdiwm yn y blynyddoedd
diw~thaf! 90th sydd gennym i
ddangos am y gwarfant? Mewn
oes broffesiynol, amaturaidd lawn
yw rheoliad a thretniadaeth
y
gem.

Mae Bywyd
yn yr Hen Goesau

_

Eto elani, mentrodd tim 'Hen
6tojarGJ Bethel or y Gae am eu
gem
Nadolig
tlynyddol.
Teithiwyd i Benrhyndeudraeth
bell, a chafwyd digon 0 goliau ac ambell benderfyniad am he us
gan y dyfarnwr - wrth i ~ethel
ennill 0 4-3.

....

Gyda'r
teulu
yn gwelddi
bY9ythions oddi ar y lIinell, gem
dawel gafodd Pete Gaffey yn ei
fro enedigol ac, er i Bill Griffiths
gael
ei
anaf
blynyddol,
brwydrodd ymlaen. Mae Dewi
Rowlands
yn 'datblyguJ
yn
asgellwr chwim - yn enwedig
am ei oed - ac yn gwybod y
'ffordd' am y g61 er mai 'ffordd
osgoj' oedd ambell ergyd.
Diwrnod da, a lIawer iawn 0
ddiolch i berchennog y Griffin
am ei groeso hael wedl'r gem.
Blwyddyn
felly
i'r cymalau
esmwytho,
yn barod erbyn y
frwydr nesaf.

