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Siom i'r ardal

neb yn fodlon helpu

c",.
PETE'S

fAT~

CA'' ,

Hwyl yr Wyl y r)Ull/h.ddlo11 )In &w,sgo ar c>tjet' ~vr athlJt'sut'.' Cui'2We'1
Williat~L$, Gwilym Euans, Jan Wtlliams> Dilys Robens, Eidduen
Thomas, Alan Jones, Eurusyn Thomas, ArwY71 Roberts, Carys Willial1ls,

CyChWY1l J" orymdanh - ond a uielum un arall?

Arion Pllilips.
DJdd bwlch

yo" nghalendr 5w~itheareddau pentref
Llanberis eleni, a hynny am y tro cyntaf ers 30 mlynedd. Ni
ahynhelir y Carnifal. Nid yo unig fod y cyhoeddiad yn
Clipyn 0 sloe, onn mae neryu yn siorn i filocdd ~y'n
myfty~hu Ca~ Goeden 0 nwyaaYfl i nwyddyn. Nid trigolion
Llanberis yw'r unig rai ddaw i fwynhau yr amrywiol
w~ithoareddau - daw pobl

0

bod cwr o'r Gogledd yma i

sawru awyrgylch un 0 garnifalau mwyaf lliwgar a byrlymus
o fewn en cvrraedd. 0 safbwynt codi arian i gymdeithasau
Cl mcntruu 111;01 bs'r Cilnl£..l yn llwydd:annus ~awn. N;d ii
blwJdllyn ncnno hcb i 50Ifmu ~ymd~i1ib~~"\J
p~nocledi5
elwa'n sylweddol.
Dirgelwcll
9
siorn HU'n
vrnwncud
a'r
llibtllllt>Yl1iol
I'r
Lr~f'lYr')'li
ffyddlon (rh3~ ohonrnt wedi.
bod wrth y llyw ers 30
mlynedd) oedd deal), er yr holl

§w<;ithaaredclau

ere:

•

el

~chwyt'\.

fodIon ymuno a'r pwyllgor i
gario'r gwaith ymlaen. Diogi,

'Y
clwb
ieuencud
a
ailgvfododd. y carnifal er mwyn
codi arian i'r coffrau, yna y
clwb pel-droed, ac yna fe
ffurfiwyd y pwyllgor carnifal.

difat~rw~h, prysurdeb,

Bu 40

apeuo taer, nad oedu ncb yn
salwch

o beth fynnoch chi - un lie

tyl1l1 ar et gOlled -

Llanbcrts.

pernrer

Roedd y siom yn amlwg yn

llais

Eurwyn

Thomas,
y
Cadeirydd presennol, pa.rt oedd
yn olrhain hanes y Carnifal.

0

trethiadau

bob! yn ymwneud a'r

ar un adeg, ond
ernyn llyn dim ond Ilunu U\,Vl11
o'r ffydQloniaid ~ydd ar 01.'
Y chwanega
Eurwyn
y
byddai rhai o'r pwyllgor yn
fodlon gros am gyfnod byr i
gynorthwyo trefnwyr newydd.

Gwairh zwirloodo! ydyw ond

mae weui rhoi boddhad

i:l

dros

y

phleser
i
degawdau.

lawer

ethol

Hoffai Eurwvn ddiolch 0
waelod calon i'r llu fu, 0 bryd
i'w
gilydd,
yn
gosod
ysgwyddau dan yr iau i sicrhau

carnifal

llwyddiannus

bob

blwyddyn.
1rlac'll ofid culon i Bco'r
Wyclc.l!a fod ocfydliad, Gydd

wedi

bod

gronfa'r
carnifal
yn
)'
gorffcnnol,
enid
yw'n
ddyletswydd arnynt hwythau i

mor

bwysig

i

dau

neu

chynrychiolydd

fynychu pwy11sor i dalu'r ffafr
yn 61, i ddangos parch a
gwerthfawrogiad 0 )'mdrechion

trefnwyr y gorffennol,
ach ub y carnifal?

o

yn
bositif,
Llanberis) chi fydd

drioolion

ar eich ennill ond,
ar ddechrau

daer,
san
danlinellu mai nhw yw dyfodol

y

fro?
Y nail,

gan fod sawl
cyrntlcitllH15 yn Llanberi:) W~Qi
derbyn rhoddion hael iawn 0

arwyddion

0

ymateb yn

yn dystion
canrif newydd i

ddiddvmu,
ac o'r herwvdd
hoffcm ofyn dau gwestiwn
sylfaenol i brocio meddwl a
chydwybod unrhyw un sy'n

perswadio'n

ac i

ymatcb

negyddol, hyddwch

Yn gyntaf, os nad oes
ieuenctid neu waed ifanc )Tn
fodIon cymryd yr awenau, onid
yw'n ddyletswydd ar rieni i'w

i

o'u plith

ddyfodol y fro, ar lin cael ei

caru ei fro.

dri

pendant

0

dranc

cymdeithas.
Gweithredwch
heddiw
bydd yfory yn rhy hwyr.

Am fwy

0

newyddion
pentref
Llanberis
Tud.9

-

•
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l:BRILL 2003
Argraffwyd gan Wasg Gwynedd
Cibyn, Caernarfon
CydnsbyddJr cetnoqeeth
8wrdd yr faith Gymraeg
l'r cyhoeddiad hwn.

SWYDDOGION A GOHEBWYR
Tim Golygyddol
d/o PALAS PRINT
7B STRYO PLAS
CAERNARFON
Ffon/Ffacs (01286) 674631
pco@palasprintcom
Eirian James (01286) 674631
Bryn Jones (01286) 674405
Llinos Jones (01286) 871820

Rhifyn

Dyddlad Copi

Oyddiad Plygu

cnwerror

21 lonawr

Mawrth

Cysylltu

30 lonawr

cwm-y-qio

Irls Rowlands

872275

27 Chwefror

Llanrug

Eifion Roberts

676339

Ebrill

17 Chwefror
19 Mawrth

27 Mawrth

Waunfawr

Nan Roberts

650570

Mal

21 Ebrill

1 Mai

Deiniolen

Jean P. Jones

871550

Annwyl ddarllenwyr
Dyrna nodyn i'ch hysbysu fod
yna safle arbennig i'ch papur
bro i'w weld ar wefan BBe
Cyrnru'r Byd - 'Lleisiau Lleol'.
Darllenwch
stori newyddion
o'ch bro bob rnis, erthygl am

ddalgylch
y
papur
a
ysgrifennwyd gan berson lleol, a
gweld
oriel 0 luniau
yn

portreadu'r

Arwel Jones
GOLYGYDD CHWARAEON
RIchard LI. Jones. 5 YOdel. Bethel.
(01 ~4B)670115

ardal.

Gallwch
rhestr
0
ar hyd a lied

hcfyd
weld
ddigwyddiadau

Cyrnru ar y safle.

Os ydych chi'n byw yn lleol,
wedi syrnud i ffwrdd, neu'n byw

hyd yn oed - cadwch

dramor
CADEIRYDD Y PWYLLGOR GWAITH

mewn eysyll riad
ardal a broydd

a newyddion

yr
Cymru

eraill
trwy ymweld a sane Lleisiau
Lleol. A dyma'r cyfeiriad:

www.bbc.co.uk/cyrnru/llcisiau/

Manteisiaf ar y cyfle iddiolch

yn

fawr

i

swyddogion

a

darllenwyr

TAEFNVOO HVSBvseBION

John Roberts. Bedw Gwynlon. ffordd
Glanffynnon, Llanrug (S7;S05)

y papur am eich
ccfnogacth wnh Iansio'r safle,
Mwynhewch!
V n gywir ia\.vn1
Hlin Wyn Davies

Tfil:fNYDD DVVNDt:LU
.InA t'\ .Jfll'\fl~ CO~OIIY MYl'\ydd.

oemoien (871550)

Cyngerdd

Goronwy Hughes. Elthinog. 14 Aton
Rhos, l.lanruq (674939)

Bvdd

POST

Olwsn Hughas. ~jthinog. 14 Afon
~hos, Llanrug (S?4B29)
TREFNYDD PLYGU
Shloned Oriffith (Q~O~70)

GOHEBWYR PENTREFI
BET1-4I:L: GerAlnl [;Iig Cilgeran
(012·18) 670726

BRYNREFAIL: Mrs Lo\vn Prys RobQrtsWill,ams. Godre'r Coed (B706BO)
CAEATHRO. Clrve James. Haran. Bryn
Gwna (677438)

C!UNANT! Trysl9n 9 SIOnBC! L9(Sen.
UOUUIOn,vounant (OuOTOO)

GWM·Y·OLO: Mrs InS ROllvlandS.
Glanrafon (872275)
OINORWIG: Morlan JOnes, Minallt,

7 Bro Ehdlr, Dlnorwlg (870292)

DEINIOLEN: MrSMargarel GynllGnnlln.
(870394}
LL.A~,II;U;I:Hg:Gwynelh Be !;.f'on I=loberts.
Gwn y Gwyn. ~~70740~

LLANRUG:

Fryl Roberts. 3 Bryn MOQlyn

(675384)

NANT refit"': Llln05 JOne5 0 Nan!
j:fynnon lB71e~O)
PENISARWAUN; Mrs Ann Evans $ychal1h
(872407>

TflN-Y-CQtig, Mlllll f\nvron Farry,

Cyngerdd

yo

cael ei
gynnal igodi arian tuag at Uned
Alnw, Y sbyty Gwynedd, Ranger
ar nos SuI, Ebrill 27.
Trefnir y Cyngerdd, sydd i'w
gynna! yn Ncuadd PJ, Pfordd y
Coleg Bangor, gall Seindorf
Arian Dciniolcn. Arweinydd y
noson fydd Terry Phips. Yn
cymryd rhan yn y cyngerdd
fydd John ac Alun, Sharon
Evans, Chicas, Pwy Fasa'n
Mcddwl, Gor Sciriol a GhOr
rlunl YnY5 MOll ynbbyd a

~elndorf Arlan Deiniolen.
Bydd

holl elw'r noson yn
mynd at Ward Alaw Y sbyty
G'vyl1~uU, GOtil lo~ynnuu fydd
£6 a Qellir ell nrvnll drwy ffonio
Mcirion
J one~ ar (01286)
X704)2, 0 Siop Lyfr9U P9.19S
Priftt, Stryd y l)las, Caernarfon
(671631) neu 0 LIen Llyn
Pwllheli.

RHODDION

Ael·y·Bryn (672275)
W.AU~I='.AW~: Mrs ~an I=lobens. Panlaron.

flO! Er cof am Bet Hughes

Waunfawr (650570)

(Bet

Y BHIFYN NESAF

Deunydd i law'r
golygyddion perthnasol

NOS LUN, EBAILL 21
Os awelwch yn dda

Oaw'r rhifyn nesaf o'r wasg

NOS IAU, MAl'

Bach),
18 Snowdon
treet, Llanberis; Er cof am
Rhona Thomas, Llan bens.

£8! Dl-enw.
£5: !)e}yth a Selyf, Llanberis;
Sian a Maldwyn
Morris,

Llanbt;ris;

Mr:;

EI:>ie

WIllIamS, Uranvllle, Be[hel.

£1:
Mrc; 'R. n. Griffiths,
I -[reowen, Newto\.vn.

0

Ddynion

Mae cor cymysg newydd sydd
wedi dechrau cyfarfod yn y
Felinheli
yn dcspret
am
ddynion!
Mae'r
cor ifanc
pedwar llais, sy'n cael ei arwain
gan Guto Puw, yn cyfarfod bob
nos Fercher yn Y sgol Gynradd y
Felinbeli
ac yn awyddus i
wahodd aelodau newydd 0 ardal
yr Eco - ac yn arbennig
tenoriaid
a baswyr.
Dylai
unrhyw un sydd a diddordeb, ac
yn arbennig dynion, gysylltu a
Guto Puw ar (01248) 354071
neu'r cyfeilydd Andrew Angel
ar (01286) 831699.

yn recordio

noson
gynraf

dwy Gymanfa y
hnnnn. Y GVIDmfQ.
yn canulbwyn uo ar
~

emynau a thonnau
rhai a fu'n gysylluedig a bro
Eco'r W)/ddJa, sef John Roberts
(Icuan Gwyllt), cyn Weinidog
Capel Coeh; R. 1-1. Watkins, c)'n
Weinidog Ysgoldy, CIYl't y Born;
R. R. Morris, Betws Garmon;
William Owen,
Prysgol,
Caeathro; T. Rowland Hughes a
Gutyn Arfon,
y
ddau
0
Lanbcris; ac M. O. Jones, gynt 0
Dclinonvig ac fe genir deuawd
gan Sian Gibson a Rhian O\ven
o emyn Dilys Baylis, Llanberis
a'i brawd Edwin Lloyd Jones.
Y mac yn gyn\-vysiedig )'n y
rhestr rai () emynatl mwyaf
poblogaidd
Cymru. Y ddau
arweinydd yn y Gymanfa hon
fydd Lowri Prys Roberts

Rhlf Ffo"

Williams, Brynrefail a Robin
J ones, Bethel.
Bydd yr ail Gymanfa, a
recordir
yr un noson,
yn
canolbwyntio
ar thema
y
Diolchgarwch

ac arweinyddion

y Gymanfa

hon fydd Glenys
Griffiths, Bethel ae Arwel Jones,
Penisarwaun.
Gareth
Jones,
Llanberis
fydd organydd
y
ddwy
Gymanfa.
Disgwylir
cyfraniad hefyd gan Gor Y sgol
Rrynrefail. Yn rhestr cmynau y
Gymanfa hon hefyd fe geir
emynau sydd ymysg ffefrynnau
pob Cyrnro.
Cynhclir
yrnarfer
nos
Fa\yrth)

Erbyn hyn mae'r trefniadau ar
gyfer Cymanfa talgylch Eco'r
Wyddfa, sydd i'w chynnal yn y
Capel Coch, Llanberis
nos
Fawrth, 6 Mai, bron wedi eu
cwblhau.
Bydd Cwmni Teledu Elidir

gyflwyno

TRERFNVOO ARIANNOL

TREFNYDO GWERTHIANT

Dim Digon

Cymanfa Talgylch yr Eco

neoi/gogteddornewin/

FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hugtlel), Glal)goed,
Llanrug (677263)

a

Ble

Ebrill

29,

scf

yr

wythnos flaenorol am 7 o'r
gloch yn y Capel Coch, a
hyderir
yn fawr y ceir
cynulleidfa deilwng i'r ymarfer i
hwyluso
gwaith
yr
arweinyddion,
ac wrth reswrn
wedyn ar Fai 6. Mae etch
presenoldeb yn yr ymarfer yn
dra phwysig.
Erfynnir
am gefnogaeth
aelodau cornu, ac aelodau capeli
ac egl\vysi y fro. Dyhead d
gobaith )/ pwyllgor :iydd yn
trefnu yw y bydd y ddwy

Gymanfa
talgylch

yn gyfle i ardalwyr
yr

Eco,

Fetws
Garmon i fyny i Ddinorwig, ac i
lawr i Nant Peris dalu terynged
i emynwyr a chyfansoddwyr fu
0

yn gysylltiedig
a'r ardaloedd
hyn ac yn gyfle i ddangos i
Gymru gyfan ddawn gerddorol
drigolion eyfoes y broydd hyn.
Darperir maes parcio. N odwch
y ddau ddyddiad.

GWERSI

PIANO
Sharon V. Williams B.A.
Pentir (01248) 353746

Harddwoh eich cartref gyda

FFE ESl'RI
CELT1C WINDOWS
FFENESTAI • DAYSAU • CONSERFATERIS
CYFLENWYR AWDURDODAU LLEOL
Busnes teuluol gyda blynyddoedd 0 brofiad

Ffoniwch - 'dio'n costio dim i gael pris
HEN VSGOL GLANMOELVN
LLANRUO LL55 2RG

(01286) 678618 (dydd)
(01248) 670081 (nos)
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Llwyddiant
Band
Llanrug
----------------------------~--=~----------------------~

~--~I

•

S~nJ(/rf An'ar~Llafll11t;Jy

J)UDDVOOL;

MhE S~lndorf ArlQll Llanrug
ar cu ffordd i gynrychioli

ttl

allan i NcuaJd y Bra'~gwY'lJAbenasoe.

yn~ddan50s bod y d)rfodol yn
argoelr'n dda i'r ddau fand.
Llanrug oedd yr ail fand i

Colwyn)
TreffynnoflJ
Llancurgain
ac mae un yn
tcithio'r holl ffordd 0 Buxton!

Y dwr yn well yn Llanrug,
medda fo!'

Cyrnru vrn Mhencampwnaeth
Dandiau I'rco Prydain yn

gymryd y llwyfao yn neuadd y
Brangwyn
a
chafwyd
canmoliaeth arbenrug gan y
beirniad - dywedodd
bod
ganddynt gyfle gwycll i ddod
a'r cwpan Brydeimng adref 0
Dundee.
Arweinydd y band y\V
<T.lvinSayner, y chwaraewr bas

Dundee

rb.agoxol

Cymru ym Mhencampwnaeth

Baodiau
Pres
Prydain.
Ac mac nhw ar frig eu hadran

wedi Pencarnnwriaerh Bandisu
Pres Cymru
Fawrth IS.

yn Abertawe

ar

Nawr byddant yn mynd yo
eu blaenou
i Bynrychtoli

mi.s Medi.
D~\w'r fuddut)oliacth

mcwn

0

Berwyn

Pans-or. Dywedodd
a
Gav ill

Owen]

baswr

cyfnod llc mae'[ band yn myna
o
nerth
i
nerth.

chadcirydd y band, bod
yn cael ei gydnabod Iel un o'r

Dim ond pum mlynedd yn 81

rocud y band yn y bcdwaredo
adran. Ar AI en n ill ell h~dr~n

baswyr gorau yn y byd. Mae
o'n aelod 0 Iand byd enwog y
Yorkshire Building ocietv. Yn

yn y bcncampwnactn

ogy:rral a'l walrn dyddiol ac

Abertawe
seindorf
ddyrchafiad
i'r
drydedd adran. Wedyn yn
2002 dactn dyrchaflau Mall i'r

arwain band Llsnrug,

Gavin yn teirhio'r
IIuddcr~ficld ddwy wann yr
wythnoc i ymarfcr a rhoi o'i

ail

arnser

yn
yn 1999 calodd y

adran

gobeutno

-

a

mac

nhw'n

mynd i'r gynraf

bydd
iwrna hir i

i

chwarae

mewn

cyngherddau ae ari
Meddat

elen~.

Rerw)'n~

'Mae'n

Roedd n9W 0 Iandiau yn

Iraint i'r band ei fod c'n rhoi ei

cystadlu yn yr ail adran a daeth
I_lanrug yn fuddugol 0 ddau

amser prin i'n harwain a braf
iawn ydi gweld ffrwyth ei lafur

bwynl, u'n bUIld llcol arall
Deiniolen yn burned. Hwn
oedd y tro eyota!' iJr ddau fand

yll

di\1s!eirlo 'no! yn ei gynefin.
Ryda ni'n ddiolchgar iawn

iddo fo.

gysrad1u yn erbyn ei gilydd ers
bron i ddeng mlynedd. A gydg

(Mae nifer

aelodau'r band

yn

0 ardlll yr Eco,
Caernarfoo, Dyffryn Ogwen,

ehwarae ar lwyfan am y [fO
eynraf j Ddeini(Jlen, mae'n

Sir Fan. Prifysgol Bangor. J\1ae
'na rai hefyd }m dod 0 Fac

nifer

0

gerddorion

ifanc

yn

0

dod

Roedd

mis

Mawrth

yn

gyfnod prysur i'r band cafwyd
cyngerdd
llwyddiannus yn Theatr Seilo,

Caernarfon, gyds Chor Eryn,
plant Ysgo) Gynradd I..lanrug,
Ffion, a'r Band Ieuencrid

Datydd

band

~~CwmyGlo
~----FfonJFfacs: (01286) 870882
Cwasanaeth Fframio
Lluniau 0 bob math
ar gael ar )T saflc
Prisiau Rhesvmol
•
,

hefyd yo cymryd rhan.
lIoffai'r

ORIEL
CWM

ddiolch

i

t\rfon am arwain Y

noson. Roedd y gynulleidfa
wedi rnwynhau y cyngerdd ac
Ie roddodd y band bach - band
ieuenctid
Llanrug

bcrffurmiad
arbcnnig.
Dymuna'r band ddiolch i
drigolion y pentref am yr holl
gcfnogacth. Dydd llawer 0
wciihgarcddau
yn cacl cu
cynnal dros yr haf i godi arian
at y trip i Dundee. Os am fwy 0
fanylion am y band> cysylltwch
a'r cadeirydd, Benvyn O\ven ar
01286 678161.

Ganlyniadau PenCaInp\'f riac[ll
Bandiau Pres Cymru
flil1\dran (y purn :saOecynldl)

I.
2.

Llanrug
Penelawdd

185
183

3.
4.

Britain Ferry
Blaenafon

182
181

5.

Deiniolen

180

Arddangosfa o luniau
g'r'{reiddiol g~n
Artistiaid Lleol

Richard S. Humphreys

PLYMAR A
PHEIR1ANNYDD
GWAE50GI

Cynnal boileri nwy,
olew, tanwydd oolat
a thredio peipiau
44 Glanffynnon, Llanrug
CAERNARFON 673513
Ffon Symudol; 07774 496616

pythefnos

o Siambar

Selwyn
Rydw i'n sgwennu'r llith hwn
yn Cala Bona, Majorca. Mae'n

ddod yrn a
ddwywaith y flwyddyn - yn
gynnar yn y gwanwyn, ac yn
hwyr yn yr hydref.
I'r un lie y bydda i'n dod bob
tro. Y r un gwesty, a'r un ystafell
as yn bosib. Ystafell ar lawr
gweddol uehel yn wynebu'r
rnor, A dyna lIe rydw i ar hyn 0
bryd yn ceisio rhoi gair neu
ddau hefo'i gilydd ar gyfer yr
arferiad

gen

i

Eco.
Ml fydda i'n edrych ymlen at

ychydig 0 seibiant yr adeg yma
o'r flwyddyn. Mae galwadau'r
gaeaf mwy neu lai trosodd, Bum
yn lwcus eleni eto i fedru
cyflawni tv- holl addewidion i
eisteddfodau a chvmdeithasau
•
llenyddol ac i fudiadau eraill fel

Merched y Wawr.
Mi fydda iof11 trefnu ac addo
myn d i rywle go anghysbcll yn

ystod misoedd anwadal dechra
blwyddyn rhag ofn i mi fethu
cyflawni fy addcwid. Dwi ddim
y11

hapus

y11

drcifio

Q:)

oes r hew

ar y fl~!rdd.
Mi [0111 i mcwn un 11~ yn

YlitoO mi:> Iona'tvf eleni n" fUm i
nVvJ Y'10 0'1' blacnJ cr ~ mi
81)",ved am Y ll~ ~nwl tro.
R(\~ddUln i'n uyfyr\lJyo(1
~
cherud entV()l! V frlfardd
T.
R()\\fland IIugllC;' i Balcln~ ac mi

\'trdnuc'tvt1i1l ar ddw6111ilU 0 blilllL
yn ildrodd
y evrJd Jro~ y
bly.n.yddocdd. 01'ld fum ~ r~oed
)'00.

Fum i drum •vna gr nn~on
ddryeinog yn ni\vedd Ionawr
eleni Chw9ith. DIm ond pasio'r
lIe, a Morus yn chwyrhu'D wylll

ac Ifan yn bwrw hen wragedd a
ffyn.

Be gcbyst oeddwn i'n wneud
mcwn llecyn mor anghysbell ar
noson mor stormus meddeeh?
WeI, ar fy ffordd roedwn i i
gyfarfod 0 Gymdeiths Lenyddol
Cwm Nantcol, ru draw i Gapel
Salem ac i Iyny'r 16n gul
droellog. Diolch i'r drefn roedd
gen i sioffer i'm cludo 0
Llanbedr i fyny'r cwrn.
Roeddwn i'n gyfarwydd a
Llanbedr gan i rni fod yn cynnal
cwrs barddoniaeth gyda'r plant
yn yr ysgol leol ychydig 0
flynyddoedd
yn 61, ac mi
sylwais ar yr arwydd yn cyfcirio
at Gwm Nantcol y pryd hynny,
ond fum i ddim yno.
Wrth deithio drwy'r ddrycin
ar hyd y ffordd droellog ifyny'r
ewm, rocddwn
i'n dechrau
pryderu ac yn gofyn i mi fy hun,
pwy ddeuai i le mor anghysbell
ar noson mor ddrycinog
i
wrando ar ddarlith.

Cyrraedd y neuadd ym mhen
ucha'r cwm) tua phedair milltir
o Llanbcdr, reit si\vr). Ocdd,

roedd 'na iua dwsin
allan

0

geir tu

i'r neuadd,

ac cr mawr
syndod a llawenydd i mi, roedd
'na dros dr;&ain 0 S}'nllll~;df.'l
yno. Doe~ 'nn ddim byd m\lJy
d If1ll~ n~ Chtl~lU clicldaJ1U criw

bach 0 lua 11aoner dVv:sin 111C\\l11

ncuadd
dr~fnl

aln
fQ ..

l1)Yr.

Na, uiolcll i'r

JJ 'n~ sei\v lIon

a

h"yyl~oS yo neuadd
Cwm
N~11t~()I.
Does Inn tnwr 0 boblog9.eth,
yn ngtllriol, mewn lIe mor
dng111'sbcJJ
olld mile
ynu

1))"n rnyrl)'\;llU pob
cyfarfod otr Gymdeitha~ ac yn
dod yno yn rheolaidd
pob
pythefnos,
0 lcfydd
cyfagos
megis Talsarnau a IIarlech.

gan drefnu gyrfa
chwist ar yn ail a darlith neu
gyngerdd.
Ches i ddim eystal noson ers
tro byd. Y croeso yn wresog a'r
ymateb yn hwyliog, ac roedd 'na
flas arbennig ar y frechdan

samon a'r baned ar y diwedd, a'r
sgwrs
hefo
rhai
fel
y
Cynghorydd Evic Morgan yr un
mor flasus. Sgwrs am hen
eisteddfodau Talsarnau.
Ysgwn i faint fyddai'n troi i
fyny mewn rhai 0 bentrefi
poblog Eco'r Wyddfa i wrando ar
ddarlith/sgwrs
ar noson mor
ddrycinog? Digon 0 waith y
gwelid dros drigain mewn
unrhyw bentre.
Dwi wedi addo mynd yno eto
yn yr haf, i mi gael gweld
gogoniant
y
Cwm
a
gwcrrhfawrogi'r
olygfa. Mae'n
bur debyg y gwna i droi i mewn
i Gapel Salem y pryd hynny, i
mi gael golwg ar yr hen wreigan
Sian Owen, T}T'n y Fawnog yn ei
siol.
Tydio'n rhyfcdd rnai atgofion

am noson stormus yng nghesail
Cwm Nantcol sy'n dod vn 61 i
mi yma yn heulwen Cala Bona.
Dyna gau drws y Siambar am
fis aral1. Mi ga' i ddiogi rWan a
darllen dinvn cyn rnvnd am dro

o gwmpas )7 harbwr, DefY, mi
ermria i wyJri~d b~~l'1 0 win
coch, am wn i. HIe rois i'r botel
'na? () dymg_ hi. D9In19, mile'n
WilY! M-e-e-i-r-g-g-~!

y Gymdeith9s

pOb

CARPEDI GERAINT OWEN
GWERTHWR CARPEDI, TElLS CARPED A FEINYL
C,\\.'NOT-lJD () IJLJE\X'l~0 HA fRy\1AL' A RHAI ~LE\'(fNSlOe

Deellir
fod Rol Willliams,
Waunfawr, y gWr a sefydlodd
Clwb Eryri yn Nyffryn Peris
yn 1955 wedi ymddiswyddo fel
aelod o'r Clwb. Ef fu'n gyfrifol
am alw cyfarfod cyhoeddus yn
Y sgol Gynradd Llanrug ym
1955 i drafod y syniad 0
sefydlu clwb trafod o'r farh yn
yr
ardal.
Gyda
chydweithrediad
y diweddar
Tom
Owen,
Llanberis,
llywydd cyntaf Clwb Eryri,
cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf
yn Llanberis yn 1955. Fe fu
Rol Williams yn Ysgrifennydd
y Clwb am 35 mlynedd ae ef
oedd yr unig aelod gwreiddiol
oedd ar 61 o'r deg ar hugain 0
wyr y fro oedd yn aelodau y
£lwyddyn gyntaf, sef 19551956.
Deellir mai'r rheswm dros

el ymddiswyddiad ocdd iddo
anghytuno
il'r
modd
y
bwriadwyd
dathlu
hanner
canmlwydd
y Clwb yn y
flwyddyn 2005.

Cefnogwch

ein
Hysbysebwyr

Dylan Griffith
TREFNWR ANGLADDAU ANNIBYNNOL
Vn gwasanaethu'r

Ffoniwch:

hoi I ardal yr ECO ac

Dylan {Llys}ar87183

~.;..~

07778127394
HEFYD~~~~~==~~~~~
(E~DYD~(J CL~S(J~OL V~ WYDDFfI
Symudol;

",,--_--.J

Cyrhaeddwch mew" steil - mewn cerbyd Rolls Royce
ar gyfer priodasau, pen-blwyddi ac
achlysuron arbennig eraill

WAUNFAWR (01286) 650552

GORSAF BETROL

BE

DEINIOLEN
Ffon: (01286) 871521

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

Petrol • Disel • Nwy Calor • Glo

Cylchgronau • Papurau Nawydd
Cardiau Penblwydd • Wyau
Nwyddau aro~er• Mely"ion
TICEDI LOTERI AR WERTH YMA!

LLEOL

ymhellach i ffwrdd
Gwasanaeth teimladwy,
urddasol a phersonol.
24 awr y dydd

FFONI\VCH UNRHYW ANlSER:

Esso

it

TROS-V-WA~N, PENISARWAUN

:lclo~lon

Cynhelir

Sefydlydd Clwb Eryri
yn Ymddiswyddo

CERID MACKINNON
~

7w.u. J!f4lt/UL9. eatJuc4'1/". rjwl{~.ca~ tlP"I
(01286) 673190

RHOI A DERBYN
(.,

neu ledu a sythu'r plu a'r
adenydd. Gorfodid y cywion i
adael y nyth, a dechrau hedfan.
•
~

•

Roeddwn yn ceisio gwrando ar
yr hyn
oedd ganddo
i'w
ddweud.
Gwadu
fod
yr
ymosodiadau cynharaf wedi cael
unrhyw effaith ar ei wlad oedd 0
wrth gwrs, ond fedrwn i ddim
elywed digon o'i eiriau i ddeall
beth yn union oedd 0 yn ei
honni. Gwaetha'r modd bydd
mwy na digon 0 gyfle eto i'w
glywed ac i glywed am droeon y
rhyfel y buom yn ei ofni ers

'\

Cystadleuaeth Gwyl Ddewi
y llythyren E yo unig!
Gotvnnwyd i'r darllenwyr yn
(1) restru yn y Gymraeg cnwau
adar
sy'n dechrau
hefo'r
llythyren
E,
ac yn
(2)

gofynnwyd pa un o'r adar, oedd
hefo E ar ddechrau'r enw, sy'n
castcilul

Nr Atebion?
(1) Tramor - Emiw, Estrys.

(2) Adra - Eboles Wanwyn;
"Ehcdydt:lf15liLll1. nllcdydd

Bach, Ehedydd ByrfYi>;
Ell_dydd Copos; Ehodydd y
CQ~d; Ehedydd Clan y morj
bhedydd
Llwyd/
Essusodyll;
Hhcdydd y
Gr!lig! Rhedy(ld y Tr9@rh:
.tio~~ nryr l\ur/curAitltlf
DUfllictrournitl Mclynj nryr
Gynffonwen; £ryr Tinwyn;
Fryr y dwr/Hryl' y M;
nurben; nurbinc; Eurgeg/
!:uryn; Euryn Bnl limorc~
Euryn yr Haf.
(3) Yr Bryr SY'll castellu, atr
hyn a gcir yn y Beibl yw fel
eryr ytl castellu/cyfJroi* ~inyth
ac yn hofran uwch ei gywion,
Lledai ei adenydd a'u cymryd
alo, a'u cludo ar C1 esgyll.
(Llvfr IJeu teflot\oMtum.,

Pennod 32, adnod 11)
* Ca:stcllu yw'r h~n air yn y

Gymrnea !lm ayffrOl, Rwrychu,

misoedd.

Does dim byd yn bod ar ein
teledu ni, a docdd dim gwall ar
sain y rhaglen
newyddion
heddiw, Y rheswm syml pam na

fedrwn glywed y llais oedd ...
Aled. Rocdd Aled yn parablu
pymtheg y dwsin, ae yn hawlio
zwrandawiad i'w stort A phan fo
plcntyn dwyflwydd
oed yn
rnynnu adrodd hanes Scoop a
Bob y buldar }TI llw} tho pasta
sych i drelar Travis v tracror
Nr Enillwyr?
does gan ci dad fa\\'r 0 obaith
Y tro hwn yr en~llydd} h~f6 awr:lrtdo at fiIt!)!' l\ wlaidydd 0
rhestr dda dros ben yn cynnwys
Bagdad yn traethu.
11 ~nw, ydi Cwantltnn Roberts,
Daath yn rhyfel er gwaethaf
W~irgIodd

Goca,

PeniS9rW9un.
relly'r
gynlaf icLdi hi, sef llyfr
Ca',lera y diweddar Ted
Joncl>; a'r ail )yobr, Gcf

K!lCll,

Brcclic
albwm

bychan sy'n cynnwys stampiau
byd ngtur gwledydd eraill, i

Leslic

Robcn:l~ Glm y bout
(hefo tipyn l1ai 0 cnv.fau, ond
rhcstr tfa buddiol sereh hynny.)
Caws ant hefyd yr ateb cywir i'r
cwestiwn
pa aderyn
sy'n
castellu, sef yr cryr. Gwyc11 iawn
wirl
Llongyfarehiada
ma\vr, a
diolch am gystadlu.
Mae'r
~wobrau wedi'th gyrraedd, neu
ar ddwad atat, a hynny

hefo'r

gloman gynla' (nid eryr sy}\ver!)
Y oal1wn ci chanfod yma yo y

NYlll yng NglasgOccL

SlOP Y PENTR

Cynyrchion Coed:
G~ti~YIFfQn~'w4~
~o ati

am brlslau cystadleuol
Uned 1, Fferm Bryn Afon

LLANRUG

J:fon: (01~a6)650949

(0589) 899901

WAUNFAWR
Ffon; 650580
• Hall dacynnau'r Laterl
G@n@dl~~tnol
• CVfl@nwvr DWVd

anifeiliaid - 'bulk' a
I*hvdd- v rh~t~f vn lI~o"
• Nwyddau graser,
alcohol. cardiau MANWtB

• 'Paypoint' ar gyfer talu

bob math 0 filiau

ddsdlau

a nnroiesrtu'r

mis()edd diwcthaf. Ac un 0
Cl()z'r I ganlyniadau'r
rhyfel hwn, fel

J..tgndgr~On

PIERCE

non

wobr

Brian a Rita

GWYNANT I

Fedrwn i yn fy myw a'i glywed,
Uno uwchswyddogion byddin
neu Iywodracth Irac oedd y dyn,
ac roedd 0 ar y teledu yn
gynharach heddiw yn rhoi ei
yrnateb
i ddigwyddiadau
diwrnod
cyntaf
y rhyfel.

pob rhyfel arall, fydd amddifadu

gormod

0

deuluoedd

0

swn

plant. Erbyn diwedd y rhyfel
faint 0 deuluoedd yn Irae fydd
yn hiraethu am y dyddiau - cyn

dyfod y bomiau - pan oedd swn
chwarae a ffraeo eu plant bach
yn eu styrbio?
Faint
0
deuluoedd )'111 Mhrydain ac yn
America fydd yn galaru am na
ddaw eu rnilwyr 0 blant adref i
ddweud yr un gair wrthynt eto>
Ac wrth i'r derfysgaeth greulon
gynyddu yn sgil y rhyfel hwn,
faint 0 deuluoedd
ddaw i
hiraethu am y dyddiau yr ocdd
plant bach ar yr aelwyd yn eu
rhwystro rhag darllen y papur
neu wylio'r teledu netl roi'r byd
yn ei le dros bryd 0 fwyd?
Bydd yna golledion. Bydd
yna ddioddef.

Bydd yna ladd.

Mae pawb yn gwybod hynny,
oherwydd dyna Y"v rhyfel. Ond
gweddiwn y bydd eyn lleied a
phosibl ohono. A gweddiwn y
bydd pobl yn dod i weld nid yn
unig peth mor erchyll yw rhyfel,
ond pcih mor erchyll yw'r
pechod dynol
syn
creu'r
amgylchiadau
ey'n arwain at
ryfel. Ac o'i weld, boed i bawb
ohonorn - y11 Irac ac America a
I1hrydgin y FfT91nc a'r byd i gyu
- droi mewn edifeirwch am y
pechodau
hynny at y Duw
zraslon all faddau poh bai trwy
ei Fab Ic~u Gris[,

JOlIN PRITCHARD

Gwyddom bod nifer 0 ddynion a merched
Bro'r Eco wedi mynd i'r Gwlff yn
ddiweddar_ Gobeithiwn en gweld yn 81 yn
ddiogel yn fuan.

.M.
PEINTIWR AC ADDURNWR

PRIS/AU RHESYMOL

TAWELFA, PENISARWAUN
Ffon: (01286) 870846

STEPHEN J
Trefnwr Angladdau
Llanberis ac Ardal yr Eco

(01286) 870 870
(01286) 872 491
(07770) 265 976
Cwmni Annibynnol Lleol

Profiadol

Hen gapel bach y Bryngwyn
Mi garwn ddod am dro
I weled dy hen furiau
Maent heddyw yn fy ngho;
Law amser er's blynyddau
Dy ddrws a wnaeth ei gloi
Y doniau da a'r canu,
Yn fud maent wedi troil
Hen gape! bach y Bryngwyn
Meddyliais y pryd hyn
Nad oedd Ul1 tebyg iddo
Er chwilio bro a bryn;
Cyfnewid y mae amser,
Dull newydd heddyw sydd
o ganu a phregeth u
Newydd-deb eto rydd.
Jos. W. Willtanzs

Chwilio
am Deuluoedd
Mae ymholiadau am wybodaeth ynglyn a theuluoedd a fu'n
byw yn yr ardal yn dod i law yn weddol gyson. Mae'n
rhyfeddol faint 0 ymateb sydd i lawer o'r ceisiadau a fu yn
y gorffennol; rhai ohonynt 0 wledydd tramor. Daeth yr un
diweddaraf 0 Seland Newydd, ac efallai i rai ohonoch sydd
hefyd yn derbyn y Caemarfon and Denbigh Herald weld
llythyr yo gynharach y mis hwn gyda'r un cais.
Mae Peter a jillian Williams 0
Hawera,
Seland Newydd yn
chwilio am hynafiaid a ddaeth
yn wreiddiol 0 Laoaelhaearn
a
Llanrug,
ac a fu'n byw yn
Llanddeiniolen
a Llanrug cyn
symud
i
Lansilin
ger
Croesoswallt.
Yr hyn
sy'n
gwneud y cais hwn yn ddiddorol
yw'r ffaith i un o'r reulu gael ei
gl"vyfo yn namwain )' powdwr
oel )'ng Nghwrn y Glo.
Ganwyd Richard Williams yn
Llanaelhaearn, a'i wraig, Ellen,
yn Llanrug. Roedd iddynt 0 leiaf
saith 0 blant: Hugh Solomon
Williams
a
aned
yn
Llanddeinioleo
yo
1857)
William (g. 1861), Robert (g.
1868), Ellen (g. 1871), Richard
(g. 1873), Thomas Solomon (g.
1875) a David olomon (g. 1882),
y cnwc olaf yo Llanruz
Roedd Hu~h Bolomon, y mnh

hyu"f, yo gw~ithiu yn Ch,Yi:lfcl
DlnoX"'Y18J n phan ffrwydrodd
)'
drol o~dd yH ~~rtl'lpowdwt' eel
(nirrO{llyc9I'ing)

CnrQ

gGT'

~1

Llwyncoed yrn rnis Gorffennaf
1RO<J, CUfUUll ci nnnfu yn cl goo.
ar y pryd. Bu'n orweddog

yn et
wely am bern arnser 0 ganlyniad
i'r ddarnwain, a bu'n astudio

crfnod

r

dros

h..vnnw.

V

canlyniad fu iddo benderfynu
mvnd yn aLhro ysgOI, a chafodd
swydd
yn
Llansilio
ger

CroesoswalJt, ble bu'n brifathro.
Bu farw yo I~Zl.
Yn 61 cyfrifiad 1901 roedd
c~rfnith('1" iddo. Mary Griffiths
(26 oed), yo h~Q yn T.I!ln~;11n
hefy~, f<;'i s"nY~ hi~h"y y11

Llanrug.

Ymfudodd

Hugh

:SOlomon

Newydd.

trl 0 blan t
i Sel9nd

M~c)r tculu

yn geJan,d

Newydd
yn
awyddus
ddarganfod a oes disgynyddion
frodyr

0

ch'\>viorydcl

i
0

IIuoh

Sulomon )'U parhau i fyw yn
ardal yr 'Eco'.
0" oct) unrhyw
un o'r
darllenwyr a g\vybodaeth, yna
cysyl1 twch.
D3W"r

mac'n

ail

* * *

e~s

0

ym\vncud

Rhuthun,

a

ond

theulu

a

ymfudodd
j'r America. Mae
lW'an Hushes o'r Rhcwl gCI
ftllUl11Ull
yn ch \vili 0 am
wybodaeth yngl~rn a William T.
Witt

t.\tXll>

u ue<.ld cye- <=1cdi501

°

yn agO:5 i Lanrug', Bu farw yn

Fair Haven. VermonL ar

f\wS[
24ain lRRS yn 63 oed (S mis a
~...".J.J<i'"~ niwrnoQ),
M,,~'r
manylion hyn yn golygu iddo

LLANRUG
(Richard a Meirwen

Williams)

Ffon: (01286) 672790
Ar agor bob dydd
o'r wythnos at eich
gwasanaeth

Nid oes unrhvw diil am

gael ei eni yn 1822. Bu farw 0
'* '* '*
glefyd y gwaed. Yn 61 coffad
Mae'r
trydydd
cais
am
iddo yn Y Drych, fe'i hadwaenid
wybodaeth
deuluol
yn fwy
fel Willam K. Thomas, ac yr anarferol, a hynny oherwydd
oedd yn briod ag Ellen Hughes 0 mai prin iawn yw'r ffeithiau
Fe(hesda.
sydd ar gael. Dim ond disgrifiad
Mae Iwan Hughes hcfyd yn
a chof plentyn, ond rnae'n
chwilio am wr o'r enw Joseph
dyddio'r wybodaeth i gyfnod
Williams a fu farw yn America ar
rhwng y ddau ryfel byd. Roedd
Ragfyr 29ain 1910, o'r Bright's
aelod o'r teulu sydd yn chwilio
Disease.
Y r oedd
hwn
yn
am y wybodaeth yn cofio dod i
barddoni, ac ymddcngys ei waith
ardal y Ceunan t yn blen tyn
barddonol rncwn sawl copi 0 Y . ifanc. Roedd merch y teulu a
Drych,
fyddai'n estyn croeso iddynt yn
Yr oedd ganddo alarnad am
arhrawes, ac yn reidio mote
fab a gollwyd mewn rhyfel yo
beic. Credir mai ei henw oedd
Ciwba yn 1898. Y gred yw ei fod
Kate neu Katie Jones. A dyna'r
yo frodor 0 Lanrug; yn benodol
cyfan 0 wybodaeth sydd ar gael.
o ardal y Bryngwyn a Than y
•
Coed, Ef y"'v awdur cerdd a
-.\J<f)
ysgrifennwyd i 'Hen Gapel Bach
y Bryngwyn,
Llanrug'.
Fe'i
hysgrifcnnwyd
yn Granville,
Errve
ond nid OCG
dyddiad iddi yn "nffocius. Be
hynny, Mtle1r dis81'ii"iad yn y
gerdd yn £lwgrymu mar son y
rrue urn hen llQpel y Bryngwyn,
yr un oedd wcdl ci Icoll yn Nnan

ddanfon archeb i'ch cartref
yn ardal Llanrug

lEVAN
WILLIAMS
Glanffrwd
DEINIOLEN
(01286) 870484
~ Bysia~0 12i 53seddJ

I~
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-
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Teithiau Lleol .~Thra.~or

~

_

I

_J

Gwaith Contract
-

N~wyuu,

y Coed

Duchgcn lfanc dcuddcg ocd ocdd

Y STORFA

_.

Telerau arbennig i

b@n~iy"wyr1 myfyrwyr A
phlant ysgol

rnyncdfa ram
Inynedflol TUI Tun y

(111Wl1t;

B1)nSWY11 &\
Coed). Mae felly yn dyddio'r
gerdd i harmer olaf y bedwarcdd
ganrif ar bymthcg. Sylwc;h ei fod
yn ~on 3m la~vr pridd ::l thair
ffenestr i'r capel.
H~n Gg,,~1 R!lch y Bryngwyn
Hen gapel bach y Bryngw)'n,
Adgofio 'rwvr inni)
Am adeg ddifyr plcnt)'n
f\ dreul)ai~ ynol li;
Pa lc mac yr hcn d3dau

Dirodl'es y pryd byn
Pa Ie mae '1r Amcnau
Maent 011 [ll draw i'r glyn.

Hen gapel bach ':l Hryngwyn
Diaddurn oeddtt tl;
Y pridd oedd dy lawrleni,
Os da y cofiaf fi;
TGir ffene~tr fach oedd vnddo.
Dim llawer m'v}' nalm llaw.
C..nwyl1"y i',y \}l~Y\}
I'm cor mor ryiedd ddaw.
tIen gapel bach )' Bryngwyn
Rhyfeddaf dan v nef
Llyfr Hymnau Did oedd yno

Ar yr ochr arall llun

LYll Oguien.
}.f 1'$ E. HI/tnt, Llanbens, N. U7ale$.

Mwy

0

U

Gardiau Post Teulu

Hume
Yn dilyn y Uun fis diwethaf 0
garden
\vedi ei hanfon
i
Lanberis
0 Galiffornia,
aeth
Rhian Williams 0 Riwheina,
Caerdydd, ati i chwilota am f\vy
o gardiau post yn ym\vncud a

theulu1r Hume. Daeth pump
arall i1r golwg. Mae trl ohonynt

wedi eu cyfeirio i W J. Hume ar
Ions y 'Dunfermline'
yn San

Francisco. Mae'n amlwg felly

ohonynt.

sy'n an[on dau o'r cardiau, Mrs
yn anfon un arall, ac un
araU gan Lizzie. Prin ia\vn yw'r
Hlrme

cyfarchion

ar

unrhyW'

Anfonwyd

un o'r
cardiau i'r Ffioclir (SUl ar wyneb
daear y daeth i feddiant mam
Rhlan Williams ~rn Llanberis?)
ac un arall i Glasgow BOll e,
Llanberis. A dyna ddiwedd
(efaUai) ar saga'r [eulu arbennig

mai gweithio ar y mor yr oedd y
pentenlu
- yn gapten liong
efal1ai. ac yn gweithio i Gwmni
Meyer) San Francisco.
'Etta'

h.wn.

un

'Rocdd Bcibl ynddo ef;
1\11glywal~ }rnO ganu

..

Ncs synu la\ver un,
Emynau bcndigcdis

~,~:luj~.·
·,~Adden

....it"''' bOl'l!.

Nes nefolclddio u)'n.

Hen gapelbach

onl)' to

AT yT oellT arall
11lac 111111 o'r

y Bryngwyn

Yl' c51wys oedd )'0 wall

TY/yddfa
•
elra.

l"rCbClhWYl gurcu GYlllfU

Fu yo cysegru'r fan;
l)iaduurn oedd a dinod
Mi glY\'vaic: Iawer tro
Wc:I' t5un brc8ccbwyr

Nag unman yn y fro.

yno

•

0

dan

'Sno1).ldou,

SllnllTLl"
Best u.'lshcs

Ella.
•

fr0f11

Colli Geiriau Llafar
Gan Ieuan Evans 0 Borthaethwy
y cafwyd rhestr 0 enwau yn
ymwneud a Llyn Bogelyn ac
afon Saint yng nghyffiniau
Cwm y GIo. Mae'n nodi'r
'Marddwr' ger y Stabla. Dwr
llonydd yw bwn wrth gwrs, gan
nad oes fawr 0 rediad yn y tir
yrna, a'r afon yn ymddangos fel
petae'n llifo'n swrth, Dyna roes
iddi'r enw 'rnarw-ddwr', sef
'marddwr'.
Y r Aber (gerllaw ysgol Cwm )'
GIo): Roedd yno ddwy Ion ers
talwm, Lon Lechi a Lon
Gychod,
a'r enwau'n
ein
hatgoffa o'r ffaith rnai porthladd
pwysig a phrysur oedd yma cyn
dyfodiad y rheilffyrdd. Dywed
Ieuan Evans fod y ddau safle yn
brysur sychu
i fyny dros hanner can mlynedd
yo 61. Yma hefyd roedd Pont'r
Aber, a roi fynediad i'r cei a'r
afon.
Mae'n
rhaid
fod
pwysigrwydd
i'r safle nes
gorfodi'r cwmni rheilffyrdd i
adeiladu pont pan osodwyd y
rheilffordd
yma yn ystod
1860'au.
Rhydiau/Rhyda: roedd y rhain
rhwng gwaelod gallt y Fricsan a

Phont Penllyn, gyda Rhyd bach
rhwng Pwll P'owdwr Oel a'r
bont.

Rhwng y ddwy ryd roedd dwr
dwfn a elwid yn 'feston'. Tybed a
ddaw o'r gair 'beisdn'?
Yr oedd hefyd amryw 0 enwau
y pylliu dwr
rhwng y rheilffordd a'r afon.
~::th::tnol

arn

Dvrna'r rhai a nodir ganddo:
Pwll Lilis, Pwl1 Ci:1ll0U a Pwll

Cwn.
Roedd "df~iliQn Sl,;r CloSVo'yn
~te~iort(n~l'~Uo'r Frtcssn) yn
c!lel eu hadnahod
fel Aber
Bella', Efallai rnai aber yr Afon
Goch ocdd yma ar un cyfnod.

Clogwyn Cannons oedd enw
hogia

CWID

am Graig Carrcg y

Fran, a Dwn;wn ar y cloS"vyn a

ddisgynnai

ohoni i gefn garej

brcscnnol Cwm y Glo.

I

Cydnabod

LYmroddiad_

.tldralf yr

Urdd, Caeathro.

Anfonwyd y 11un gan Mrs Mair
Jones,
Llety'r
Wennol,
Caeathro. Mae'n credu i'r llun
gael ei dynnu rywdro yn ystod y
1930'au pan enillodd Adran
Caeaihro darian )rr Urdd mewn
eystadlaethau
eisteddfodol.
Mae'r plant wedi ymgynnull ar
fuarth

yr ysgol, ac y mae'n

syndod meddwl fod adran mor
fechan (tua dcg ar hugain 0
blant) wedi ennill cynifer 0
Rhwng y gan a'r Iluniau aeth y
golofn yn llond tudalen eto'r
mis hwn a bu'n rhaid gohirio

cynnwys cyfraniadau Mr Owen
Jones, Llangefni a Mrs Helen
Francis, Caer. Gan fod y ddau
yn son am ddau begwn
gwahanol ym mro'r 'Eco', fe'i
gadawn tan y mis nesaf er mwyn
cadw
rnyw
gymaint
0
jl1ldbw}'~edd vn Y svlw a roir i
wahanol rannau o'r fro. Cafodd
Caeathro, Llanrug, Cwm y Glo a
Peidiwch a rhoi'r ffidil VD
. Y
. to!
dew ...h i

wobrau. Sylwch ar yr holl
rubannau sydd wedi eu gosod ar
)r faner yn y cefndir.
Mae mam Mrs Jones,
}'
ddiweddar Mrs C. Hughes, Ty
Gwyn, Caeathro, yn y llun, a
gwyddom fod eraill yn y llun yn
parhau i fyw yn yr ardal. Oes
rhywun all cnwi pawb yn y
llun? Ac am beth yn union yr
enillwyd yr holl wobrau?
Llanberis rywfaint 0 sylw'r mis
hwn, felly, bydd y pwyslais ar
Bontrug, Y Clegir, Rhiwlas a

Deiniolen y mis nesaf. Ac os oes
gan unrhyw un ohonoeh sylw
neu gais i'w wneud ar unrhyw
agwedd 0 hanes Ileol bro'r 'Eco'
yna
cysyl1twch
a Dafydd
Whi reside Thomas,
Bron y
Nant, Lanrug,
Caernarfon.
(Pfon: 01286673515)
GWASANAETH 1 T,EOL Aft GYfER
flARTiON • PRIOOA~AU
PEN-BY WYOD
'BEDYDD • DAWNS· CWYlIAU

GLWHFFIDIL

RHOSTIO
MOCHYN

CWM-Y-GLO

ARGYFER
POB ACHLYSUR

Gwcrsi ffidll gwerinol ar gyfcr

decnrcuwyr gyda
Cass Meurig a Nial Cain

Ysgol Cwm-y.glo
Nosweithiau Mawrth am 5.45-6.45
o t:brill 8 ymlaen.

>I-

Cig

0

££ermydd ileol

It

Parfion

rhwng 40 a 400!
...Gyda saws afaI a stwffin mewn

rholiau
.. Efo salad hefyd os dYJllunwch

Dyna gychwyn casgliad 0 ardal
GWTII y 0101 Beth ~ID l~vli·.
pJlluu ur fapr Tyb~Q )'~i

D\)~., dIm angcn unrhyw brofiad
Celodorol Da gallu i lhJdllltll
o;cruu ....ri ..cili_

pyggorwyr heddiw yn adnabod y

O£feryooau ar gad i\,v benthyg.

JOHN BftYNAfON

Am fanylion ffoni\vch (01286) 871042

LLANRUG

rhannau hyn o'r afon gyda'r un
enwau?

Df5WC5, MAL O'N fLASVSI
(,,)'I>Vlllwch S

Y DTh

,
'

ele Jr

675190 / 673188

Wavoll
Roberts

Yfwyn lIuol mvvyaf lJlaGuo
Selsig cartref

cigoedd paroo rw owyta
Archebion

ar 9yf~r y rh~wgist

MVNNWC~ V GORAU
DEWCH ATOM NI!

cynnes

DRAENOG
PWYLLPIAHI
chi hanes y pelmeistrolGAR
a
aETH am wylia BACH i'r
Glwsoch
droediwr

hen ddinus Iawr ddrwg? Ar 81
cyrraedd pendcrfynodd fynd
i chwilio am bwl1 nofio'r
gwesty crand. Pam lai, a fonta
yn
nofiwr
mor
wych.
Lspiodd ei hun mewn ryweli.
Dychrnygwch y Iaih sioc ar ci
wyneb pun gafaodd ar ddcall
nad oedd pwll nofio yn y
gwestyl Miglodd yn 61 i'w
ystafell yn gyflymach nag y
gwelwyd cf erioed ar gaeau
Ffordd
Padarn
ac Eithin
Duon. Cyngor bach gan y
Draenog - 'pwyll pia hi pam na fasa ti wedi deud wrth
bawb d~r fod yn fynaeh 0
Tibet ac yn fets pennaf hefo'r
Dalai Lama? Mi fa sa pawb yn
Amsterdam wedi dy goelio!

MENAI SEWING
MACHINE CENTRE

WAUNFAWR

•ry Rhydd • Swyd Cartref • Prydau Plant
• Ystafell Deulu • Cinio Dydd Sui Traddodiadol
• Cerddoriaeth Fyw • Cwrw Go lawn
~f8n:650218

i

Marion oddi wrth ei ffrindiau
WR. V.S. 0 Lanfairfechan.

pob math 0
b~lrlannau gwn'io

London Houae
LLANRUG
P[;N CIGVDD V I=~O

Llongyfarchiadau

I drin a thrwsio

CIGYDD

Ffon= (01286) 673574

Mewn eyfarfod arbennig gan
Y mddiriedolaeth
Y sbyty
Gwynedd
i
Wasanaelh
Gwirfoddol
Brenhinol
y
Merchcd (WR.V.S.) ar Chwefror
25 i gydnabod
gwasanaeth
clodwiw
nifer
o'r
gwirfoddolwyr, cafodd Marion
Jones, Dinorwig gryn sioe pan
dderbyniodd fedal i ddathJu 19
mlynedd
0 ymroddiad
i'r
mudiad.
Dechrcuodd
Marion helpu
yn y siop yn yr Ysbyty yn
Hydref 1984 pan agorwyd
Ysbyty Gwynedd, gan gymeryd
cyfrifoldeb am wneud y llyfrau
a'r TAW yn 1987, cyn symud i
helpu yn y caffi yn 1993. Mae'r
W.R. V.S. yo gallu trosglwyddo
elw 0 tros £100,000 yn flynyddol
i'r Y sbyty trwy ymroddiad
eyfeillion
fel
Marion
i
wirfoddoli'n
rheolaidd
i'r
gwaith.

21 Stryd Fawr
PORTHAETHWY
FrOn.

(01248) 714043

neu Caernarfon
~f6n: (01286)

674520

Edau, Nodwyddau
ac ati mewn stOG

Enillwyr y Raffl
1: Dwy betel 0 win (gwyn a
coch):
Eiran\-ven
Whiteside
Thomas,
Llanrug
2: Potel

3:

I

Win Rose: Janice
Griffith, Llanrug
Potel 0 Win Coch: Valerie
0

Williams, Caernarfon

Audra Roberts, Ttefnydd Rygaru£ yn tynnu'r
Raffl yn Ysgol Guiaun Gynfi hefo aelodau:
Dalziel, Cadi, Peri a Liam.
Wheway,
Cadeirydd
Rygarug, yn cyflsuyno medal i
Daniel Taylor am ei gyfraniad i'r
sioe Digon Teg!

Trip Aml-gyfrwng
i Uned 5 a_BarcudJ
Ar nos Fawrth 11eg 0 Fawrth
aeth un deg chwech 0 aelodau y

Sian

gwersi Arnl-gyfrwng mewn bws
mini i ymweld a Stiwdio Uned 5
a Stiwdio Barcud.
Yn Uned 5 cawsant groeso

Eisteddfod yr Urdd

cynnes

Am

y tro

Rygarug

cyntaf

erioed

bu

nos lau y oed a rawrth agorwyd
yn yr Eisteddfod
gan
bedwarawd

Roberts

a Mr Robin Williams

ymweld

Rygarug - lola, Leah, Jade a
Katie. Roedd yna bedwar [1m i

Llongyfarchiadau

o'r

Spaniel sy'n ymddangos
yn
gyson ar y rhaglen. Cafodd y
criw a'u tiwtoriaid, Mr Dafydd

Syr Hugh Owen, Caernarfon ar

a daeth

dri

eu boddau'ri
cael cyfarfod
Tomos, ci bach King Charles,

yn

gyd yn cystadlu
Rygarug yo ail.

gan

cyflwynwr ac roedd pawb wrth

cystadlu
yn
Eisteddfodau'r Urdd. Yn Ysgol
y cysradlu
'Symudol'

iawn

tim

mawr

iddvnt am eu gwaith caled a
diolch i Blcna Hemingaley am Ele1la, etc J!Vclu (ifenJis Wiflial1lS (Forr/znzadog) a aaaeui tor ,')eJydfiad
eu hyffordcL. ac ~
rn.arn
am
Co!!") Llaf'fttK nos Fetcher 12fcd 0 Fa1J)r"~ i roi blu: ur Ddaumsio
wn ell d y Ytvi~goeaa !lrdd~QhoR. DoJID"JI), Danclllo'

a'r

ystafelloedd

ymlacio, coluro a gwisgoedd a
chad cyfle i weld eu hunain ar y
sgrin fach. Cafodd pawb bccyn
Uned 5 i ddod ad ref efo fo.
Diolch yn fawr iawn i'r criw
yn U ned 5 am }' croeso

twymgalon.
Yo Barcud cafodd y criw
ymwcld a'r adran ol-gynhyrchu
a gweld gwaith golygu a graffcg
yn mynd yn ei flaen. Diolch i
Marc a Nevil am eu hamser,
Mae ymweliadau o'r fath yn
cryfhau ac yn ehangu'r gwaith
gwych sy'n cael ei wneud gan y

ddau ddosbarth aml-gyfrwng

yn

y sesiynau wythnosol. Bwriedir
cynnal 0 leiaf un ymweliad arall
y rymor hwn, ac yo yr baf

CASTELL

BOWNSIO

AR GYFER
POI) ACHL YSUft

Down a fa atoch
A7i nolw~dyn
lola Thorman-fones, Leah Anne Williams, Katie Pritchard a Jade
Euans gyda'u hyfforddwraig~ Elena Hetl'litlgs1ey.

GWVN JONI!:§

FFENESTRI

ERYRI

GARTH ISAF, LLANRUG
(01286)

650764

neu
W. G. Roberts

(Wil Korea)

070741

I

FFENESTRI .__:

I.

DRYSAU

I

I

DRYSAU PATIO

J

I-

PORG~~S
aYADDAU FFASIA

.

~ §l§ §~~~

CLADIO

I
I

~ONSERFATERISJ

BLYNYDDOEDD 0 BROFIAD YN Y MAES

Ffon:

871782

byddwn yn ymweld

a set Rownd

a Rownd ym Mhorthacthwy.

Os oes genoych chi neu'ch
plentyn syniad am werthgaredd
gwahanol / difyr / hwyliog
i
Rygarug byddem wrth ein bodd
yn c1ywed sennych - neu - os

hoffech yrnuno a'r sesiynau
Aml-gyfrwng,

Dawns,

Coluro neu Drama:
01286 675766.

Canu,
ffoniwch

-

LLANBERIS

Cyngor Cymuned Llanddeiniolen
~----

Gwyneth ae Eifion Roberts, Swn-y-Gwynt. Ffcn: 870740
Cam~rayn n90fal John Pritchard, Ciltynydd, Llanberis. Fton: 872390
CANIADAETH Y CYSEGR. Bydd
rhaglen
radio 'Caniadaeth
y
Cysegr' yn cael ei recordio yng
Nghapel
Jerusalem,
Pentre
Castell, Llanberis, nos Lun, 31
Mawrth am 18.45 yr hwyr.
Mae bws KMP yn cychwyn 0
ddechrau Stryd y Ffynnon am
18.30 yr hwyr ac yn codi i fyny
wrth Siop y Fferyllfa, 0 flaen y
Feddygfa. Rheilffordd yr Wyddfa
ac yna I Maes Derlwyn.
crosse cynnes i bawb a dlolch am
elch cefnogaeth.
LLEISIAU LLIWEDD. Bu uststau
Lliwedd yn cynnal adloniant yng
Nghapel Jerusalem, Bethesda yr
wythnos ddiwethaf a chodwyd
casgliad 0 £70.00 at elusen y

damwain erchyll a ddigwyddodd i
blant bach yn Sir Fan.
Bydd LLeisiau Lliwedd a Char
Oyffryn Peris yn cynnal cyngerdd
ar Fawrth
28 yng Ngwesty
Dolbadarn. Pris y tocynnau fydd
£3 a bydd yr arian yn mynd at
gronfa Ysgol FQithrln uanosns.
DYMUNA Lynda, Brian, Christine
a Terry ddiolch 0 galon I'w teulu,
ffrindiau a chymdogion am bob
arwydd
0
gydymdelmlad
a
charedigrwydd
a ddangoswyd
iddynt yn eu coiled
golli mam,
nain a hen nain annwyl iawn, sef
Bet Hughes, 18 Snowdon Street,
Llanberis. Diolch yn arbennig i

°

oawn vrn M~ddygfa uannens ac I
Gwynfor a MyrddlnJ
Trefnwyr
AnCI!ldd.
DYMUNA MrZlJean nonene. 5 Dol
~;l:anJ Llanberis ddiolch 0 salon
i'w thoulu, ffYindlau a'i enymdoqton
am y Ilu carotau. anrneqton a
blodau a dderbyniwyd ar achlysur
ei phen-blwydd yn drigain oed.
LLONGYFARCHIADAU
mawr i
Sian
a Maldwyn Morris ar
enedigaeth eu merch fach, Elliw.
DYMUNA Sian a Maldwyn ddiolch
am y rhoddion, y cardiau a'r
galwadau
Hon a gawsant ar
achlysur genedigaeth eu merch,
Eiliw.
CRONFA ELUSENNOL. Cynhehr
Borg COffi yn y Bistro dydd

Rhoithordy Ein Rheithor, y Parch
Philip
Hughes,
gymerodd
y
gwedd'iau agoriadol.
Etholwyd swyddogion
am y
flwyddyn
fel a ganlyn: Aelod
Cofrestru - Mrs Betty Humphreys;
Ysg/Trysoryddes
- Mrs Audrey
Evans. Yn anffodus ymddiswyddodd
Mrs
Nan
Owen
fel
Trysoryddes
Dangoswyd parch i ddwy aelod
ffyddlon, sef Mrs Clara Roberts a
Mrs Bet Hughes a fu tarw yn ystod
yr wythnosau diwethaf, wrth sefyll
am funud 0 goffadwriaeth.
Tynnwyd rhaglen gyffrous ar
gyfer y misoedd nesat. Yn ymorol
am y baned yr oedd Mrs Betty
Humphreys a Mrs Audrey Evans.
Diolchwyd iddynt hwy ac j'r
swyddogion am eu gwaith diwyd
yn ystod y flwyddyn a aeth heibio
gan Miss Glenys Parry. Diolchwyd
hefyd i'r Rheithor a Sandra am eu
parodrwydd i agor eu cartref inni
unwaith eto. Enillydd y raffl oedd
Mrs Nellie Morns. Diwsddwyd trwy
adrodd Y Gras.
CYMANfA'R
ANNIBYNWYA,

CYLCH DEINIOLEN A CHWM- YGLO. Cynhelir y Gymanta elenl
yng Nghapel Bosra, Penisarwaun
bnawn Sui, Ebrill 6 am 2 o'r gloch.
Arweinydd y Gan fydd John Eifion.
Gwneir
casgliad
tuag
at y
Gymanfa.
evcc bws yn cychwyn 0

v

Llanberle am

Cwm-y-glo am 1.25pm:
neimoren am 1.35pm.
G9fynnir yn 9ared'9 am del 0 Qi yl'
oedolyn.
Erfynnlr
am
91Ch

y

cy~::lrtod

°

C@fnogwch
.
eln

Hysbysebwyr

JCB raslracs a trailers 16 tunnell
diggers bychain ac excavators 3600 newydd
a Ilawer mwy
• ar gyfer Ilogi peiriannau

• tyllu footings

elirio gerddi

• neu unrhvw waith clirio safleoedd
I=foniw~n am fanylion

(01249) G71~OO
neu

a'r

Clerc 0 golli ei fam ddiwedd
Ionawr.
Ionawr:
Cofnodion
Derbyniwyd
fel cofnodion
.
cywir,
Materion o'r cofnodion:
Cofnodwyd galwad ffon oddi
wrth Mr Windsor Williams yn
diolch am y gwaith a wnaed i ail
wynebu'r llwybr y tu cefn i Res
Marian.
Atgoffwyd yr aelcdau bod angen
rhestr 0 adeiladau gwag (Atkins).
Amgylchedd Gwynedd - Ateb eu
bod wed! cysylltu a'r Adran Tai
ynglyn a'r papurau a luchiwyd i
ACon Caledffrwd.
Edison - Eu cyfreithwyr yn dal i
drafod trosglwyddo cyfrifoldeb
y maes parcio Marchlyn i'r
Cyngor .sir.
Grant Gwynedd ar gyfcr cyrmal
llwybrau cyhocddus. Derbynnir
£960 cyn diwedd y flwyddyn

sriannol.
adroddiadau'r
Cyngor
ar
Iwybrau a ffyrdd:
Gallt y Foel- 'nid wyf ar hyn 0
bryd yn ym\vybodol 0 unrhyw
fylchau sydd yn creu perygl ... '
Mae'r Cyngor wedi cwyno
droeon am gyfl\vr difrifol y
waliau ar hyd yr uchod gan ofyn
i'r
Adran
Briffyrdd
eu

Coed Bolyn M~wr, Bethel

/I.I:---J •

Cyngor,

Bydd iard yr Ysgol Gymuned ar
gael i barcio ceir.
DYMUNA
teulu y ddiweddar
Rhona Thomas, 22 Stryd Newton,
ddiolch
am bob
arwydd
gydymdeimlad tuag atynt ar golli
gwraig, mam a nain. Diolch hefyd
yn arbennig I staff meddygfa
Llanberis a Ward Conwy, Ysbyty
Gwynedd am eu caredigrwydd yn
ysgod y misoedd 0 salwch.

misol (Mawrth 11) o'r gangen yn y

•

y

Atebion

UNDEB Y MAMAU. Pnawn dydd
cynhaUwyd

Cadeirydd, ar ran

presenoiceo.

Gw@ner, Mawnn 7 0 10.1)0 nyd at
IltlflnOr dyodl or buee Hoopi;,
M9fgn Mgngi..
Mawrth

1.1 S pm;

Cyfarfu'r
Cyngor
yng
Nghanolfan Penisa'rwaun nos
Fawrth y 4ydd 0 Fawrth, 'roedd
deg Cynghorydd yn bresennol a
derbyniwyd
pum
ymddiheuriad.
Llywyddwyd
gan y Cadeirydd Richard Llwyd
Jones, ef hefyd offrymodd y
weddi ddechreuol.
Hysbyswyd y Cyngor bod y
Cynghorydd Len Jones wedi
colli ei fam yng nghyfraith.
Danfonir gair 0 gydymdeimlad
atyn t fel teul u.
Cydymdeimlodd
y

(07775) 638620

•

Gwynedd

1

hatgyweiro neu eu cynnwys yn y
Cyn,llun Walio. 'Iynnwyd sylw'r
Adran
atynt
hefyd,
yn
anibynnol,

gan y (ynghorydd

Mrs Pat Larsen. Penderfynwyd
danfon llyLhyr eta at Gyngor
Gwynedd gan yr ymddcngys na
fu neb yno'n a.rchwilio 9 hefyd
cyfeirio at y gor-yrru
~y'n
diSWydd ers ai I wynebu'r
ffordd. ..t\mlygir y sefyllfa eto
gan y Cynghorydd Larsen.
Llwybr 113, Bethel - Mae'r
soeden oedd wedi disgyn ger
Bryn Pistyll wedi ei chlirio.
Llwybr 126, Zig Zag, Dinorwig
- Mae'r gwiriad a wnaed yn y
gwaelod rai blynyddoedd yn 61
yn wiri~d parhaol oherwydd
natur ansefydlog y tomennydd

chwarel.

mudiadau meithrin eraill y
gymuned
wedi eu cefnogi.
Gcllid gweld bod y taliadau'n
bod

fwy

na'r

derbyniadau

a

phenderfynwyd cyfrannu £150.
Pendefynwyd
peidio ystyried
cyfrannu at y canlynol:
Cyrzgor ar Bopeth (CAB)

Cummi'r Frall we,l
Cymdeithas Spina
Hydrocephalus

Bifida

a

Y Groes Coch Brydeinig
Cynllun
Cynnal Dioddefuivr
Man/GwYl1edd
Ambnolans Awyr Cymru
Barics, Dinorwig. Cyflwynwyd
llythyr Mr Graham Ford-Kyte,
Hafodry yn dweud bod Refs yn
parhau i gael eu cynnal )'110 yn
yr haf. Danfonwyd yr adroddiad
i Edison, perchnogion y safle a
chafwyd sicrhad y bydd eu
swyddogion diogelwch yo barod
i ymateb, gyda chydweithrediad
yr Heddlu, os bydd rhywrai'n
trebasu ar eu tiro
Deddf Trwyddedau Adloniant
Cyhoeddus. Derbyniwyd rhestr
Gwynedd

o'r
trwyddedau
presennol yn y gymuned sef:

Neuadd Goffa, Bethel.
Gors Bach, Llanddeiniolen.
Y Bedol, Bethel.
Ni fydd gwrthwynebiad
i
adnewyddu'r trwyddedau yma.
Swyddfa Bost, Penisa'rwaun.
Cyflwynwyd Ilythvrau Mr John
Emlyn
Hughes,
Rbeolwr
Trooglwyddiadau
Gwlcdig,
Swyddfa'r
POSt a dad! y
Cynghorydd Phyllis Ellis nad
oes cludiant cyhoeddus bob awr
i Swyddfeydd
Brynrefail
a
ChWID y GIo, fel y tybia Mr
Hughes.
Adroddodd
y
Cynghorydd Phyllis Ellis a'r
Cynghorydd Pat Larsen ar eu
hymgyrch i gcisio am adeilad ac
)Imgeisydd
am y swydd.
y sgrifennodd
J\1.r Dafydd
Wigley at Beresford Adanzs i ofyn

a oe:, modd hysbysebu'r adeilad
reI B~vyddfa Bost neu i l)[)·n i
tltlarpar brynwyr a oes ganUU)'nl
ddiddordeb
yn ei rcdeg fel
S\vyddfa Bost.

Gohebiaeth Mr Dafydd Wigley
o ganlyniad i Gyfurfod Ionawr
Datgan Buddiant - Cysylltodd
a Mr L)ln I~lewelyn,
Cyfarwyddwr CCBTC,
Ffiniau Ardal y Llechen. Ateb
iddo oddi wrth Adra7l CYlzllu7lio
a Datblygu Econ.omatdd Gwytzedd
- Rhoddir cefndir man\vl i'r
ffiniau a'r prosiectau a wnaed ag
arian 0 gronfa 'Her Cyfalaf
Cymru'r
S\vyddfa
Gymreig
1998', Mac'r adroddiad yn rhy

faith i'w gynnwys yma yn ei

Llwybr 135, Bethel- Mae Pont

gyfannvydd,
gan y clerc.

Charlie vvedi ei hat8ywelrio

Torncnru Gwastraff Llechi yn

a'r

llwybr weill ci ail agor,
Cc::al>aaclau

aID

61mortb

ariannol.
Y sgol
Feithrin
Rhiwlas.
Ystyri wyd y cais yma oherwydd

gt;11ir cael copiau

y Gogledd. Ateb oddi wnh Sue

Essex.

AC.

'Mae
polisi'r
cynu!liad
yn
argymell
defnyddio gwasLIaff lleclli fel
(Par}lad ar dl~dalel115)

•

Diwrnod y Llyfr

Chwaraeon Brynrefs
Bu tim dan 17 yr Y sgol yn
chwarae pel-droed yo gem gogyn-derfynnol Cwpan Cymru, i
ffwrdd yn Y sgol Uwchradd
Penarlag. Fe1 pob gem yn y
gwpan hon doedd hi ddim )TJ1
mynd i fod yn un hawdd i'w
hennill. Ond gyda'r talent sy'n
amlwg yn y tim yma, ac sydd
wedi cael ei ddangos
yn y
rowndiau cvnt, erbvn y diwedd
roedd hi'n edrych fel gem

ymarfer,
Carl Griffiths
sydd wedi
cael tyrnor da iawn i'w ysgol ac
i'w dim lleol, yn rhwydo
deirgwaith i gael sg6r terfynnol
da iawn 0 dair go1 i ddim. N awr
mac tim arall o'r Gogledd yn eu

disgwyl yn y rownd nesaf, sef y
rownd

gyn-derfynol. Pob lwc

Nantlle

iddynt

wrth

trafodaeth

seisio

cyrraedd

Gan Gerai n( Iwan
Rrs apwyntiad Mr. Phil Holland

yr ysgol yn cymryd rhan yn y
~y~t!\dl!\~th!\tt tr!\w~-~l!ld ~y1n
carl cu cvnnal vn Nglynllifon

i'r

IJUYlll wncud yn ddilJ nld
)IJyn~yn swn.."J Jd~Bon da ~

Yfl ial111YfiO~1,Mia~ timiau pob
bl \vydd yn
yn
Bwneud
yn
anhygoel
0
dda
ymhob
cystadleuaeth..
Ond
yn

bymthc6 drwy

G)rmru

srfan.

Ymarfer

Addysg

trwy

Colegau Bangor.

Sulwyn

Corff

cyLlwyno'r

flvnvddosdd vn 61, mse timau

Thomas
drafodact.h,

oedd

yn

a oedd

....

I~
'.;1

---- Arwr yr Eira?
Llyfr am ddillad isaf merched?
Awdur 'Cysgod y Cryrnan.'
Enillwyr
)1
gystadleuaeth
oedd
Gwenonwy
Alun
0
fiwyddyn 9 a Catrin Parry 0
flwyddyn
10. Derbyniasant
wobr 0 docyn llyfr gwerth £10
yr un .

Cewch ateb y pos yn y rhifyn
nesafl !
gan Geraint Iwan
a Gethin Pritchard
yn cael ei recordio a'i darlledu
ar Radio Cymru.
Aeth pcdwar o'r ysgol i
gymryd rhan, 0 flwyddyn tri ar
ddeg, Ffion Owen a Dafydd
Pritchard
ac 0 flwyddyn
dcuddeg, Ffion Williams a Lois

Hughes. Roedd y pedwar

0

dan

oruchwyliaeth
Mrs
Lowri
Roberts o'r adran Gyrnraeg.
Meddai
Ffion
Williams,
'Roedd yo drafodacth ddiddorol
lawn am addysg yng Nghyrnru
ac roeddwn yn falch iawn 0 gael
cyfrannu.'

nel·fLt~~ctlvr vszul wcdi zwclla

flynyddol

lawn

.

hefyd mae tim cryf

Gaergybi (hen ysgol
dysgu Mr. Holland) yn ein
0

rhwystro

rhag cyrracdd

y brig.

Roedd Sarah Perrin a Nikki
Hill yno hefyd yn rhedeg ar ran

Ond eleni daeth tIm Blwyddyn
8 yr ysgol yn fuddugol yng
N gh ys tadleuaeth
derfynol

y merched,

Eryri. Daetb rim <B' yr ysgol yn

Y11 ci cY!LactlacOlau hwyrhau,

sydd 11efydyll dda iawn. Ond

bcuwcr ydLl ncryd yn }ff Ull
gysradlcuacru.
Felly
mac
dyfodol disglair i'r gcm yn yr

mac'n ,-hajJ dweud mai Carl a

ysgol ar 61 trechu'r

.rectodd i ffwrdd gyda hi!'

dlWedd.

ac fe ddaethan t
nwymau yn -+t+ a -+5 anan 0 gal)(

ar

rhan mewn

Gwyncdd ac 0 Undcb Myfyn.vyr

Boh blwyddyn mae disgyblion

adran

i gymryd

gyfrwng y Gymraeg. Roedd
cynrychiolwyr
0
nifer
0
ysgolion o'r ardal yn brcscnnol
yn ogystal
ag 0 Gyngor

diwedd y daith (nid fod arnynt
angen lwc!!)

Pel-Fasged

fynd i'r ras derfynnol Cymru.
Ond y flwyddyn
yma
teithiodd
Carl Griffiths
0
tlwyddyn
unarddeg
i
Aherhonddu i'r ras derfynnol
ble daeth yn bedwerydd-ar-

Trafod Addysg Ar y
Radio
Dydd j\1.awrth yr 11eg aeih
disgyblion
o'r
chwcchcd
dosbarrh i Ysgol Dyffrvn

Trawegwlad

U'!~l

Ar Fawrth 6 dathlwyd Diwrnod
Cenedlaethol y Llyfr, ac i gydfynd
a hyn, cynhaliwyd
cystadleuaeth
Iawr
i
ddisgyblion yn yr ysgol. Eu tasg
oedd datrys y pas a chanfod enw
awdur enwog, Rhowch gynnig
arni! !
Mae Ilythyren gyruaf pob
ateb yn creu anagram 0 enw
awdur enwog.
Llyfr am chwarelwr sy'n symud
o'r Gogledd i'r De.
Cyfres Angharad Tomos iblant.
Llyfr T. Llew Jones, ,----Lladron'.
Nid breichled '1'''1 teitl y llyfr
ond 'Y •••_••.'
Llyfr am dollborth, '-- Noson
Dywyll.'

Gan Gerainr Iwall

I

hen elyn o'e

Gall Geraint Iwan

Dawn$io Di$so'r Ul"dd
GnYp d"'Vll\jio di:>go'r Y3go1 a ddaeth yn drydydd yn Ei~teddfod
Cylch yr Urdd; gyda I~owri Jones 7N (canol y rhes flaen) a ddaeth
yn fuddug()I yn y ddawns unigol.

antur WAUNFAWR
Cynllun Dodrefn
Mae'r cynltun yn brin

LLANI=IUGFton! 0128~ lS75175
QWYI.IA\I

0

brofiad

redes Pecynnau Gvvyliau o"-synhvvysol

gyfraniadau

fl!UYddtlUt"ydtlftftl.
yn arbennig poptai, oergelloedd,
p4!irit!"nllU golehi Q rh~wg~lloedd fyddoi'n
QddQS i'w cl~icntQu Qr incwm isel

.. ARTREiF A THAAMOR

Cvvrnni -teuluol gydag 20 mlynedd

0

\VAUNFAWlt

Gwasanaeth casglu rhad ac am ddim

0

ir 01286674155
WW\\

anlUI\\:au

n fa~\\::...:.;'r.:..::;o.:.z:rg...._

Cl\" tl ...1 l
~\ 1ll'~LUllfll'
< '_I •__
I:: .....
~,.~... .__J. D

•
Ar
drothwy
Diwmod
Rhyngwladol
y Llyfr
fe
roddodd dynes 0 Fro'r Eco y
gorau i'w swydd llawn amser
ym Mhrifysgol
Bangor er
mwyn rhedeg ei siop lyfrau ei
hun yng Nghaemarfon.
Eirian James, Llanrug, yw
perehennog Siop Lyfrau Palas
Prin t yn Stryd y Plas yn y dref
ers yr haf diwethaf.
Tan
yr
wyrhnos
hon
llwyddodd Eirian, sy'n un 0
olygyddion yr Eco, i rannu ei
hamser rhwng y siop a'i
dyletswyddau
yn
Adran
Addysg Gydol Oes y Brilysgol.
'Ond daeth hi'n bryd i mi roi
fy sylw i 8yd i. fy mcnter ym
myd y llyfrau,' meddai Eirian,
sy'n 31 mlwydd oed ac yn
hannu 0 Landeilo yn Sir
Gaerfyrddin.

•

Ffon: (01286) 870202
.'

oe-

TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU

arn
LLANBERIS

Ffon: 870277

Diwrnod

Rhyns,"rladol y Llyfr yn cael ci

gynnal ddechrau

Mawrth pa

amscr swell i. droi at 8adw siop
lyfrau am fywoliaeth.'
N id yw byd y Ilyfrwerthwr
yn UWh1ddisithr j Jilrl!,}n~1!~n

iddi

,'" .-

--;

°

'Gyda

•

wsltnto

unwatrn Icl
cynryctnotydd gwerthiaru gytla

chwcil
yn
y
ychwancgodd.
Cyn buddsoddi

diwedcl,'
yn

siop

lyfrau Palas Print - Twll yn y
Wal gynt - manteisiodd Eirian

ynRlyn a
uernrau a chvnllunio busnes
gan Gynghorwyr
Cefnozi
Busnes Gwvneud.
•

betyd

ar gYOIIor

Chyngor Llytrau Cymru.
'Yu set1J1yf u~k~18oi~i gndw
'1)0
ni'n
ggllu
cynnig
fy siop Iyfrau fy hun erioed,' gwassnaeth
chwilnra
ac
msunat ntrian. '1\( cr bod arcnenu 11vtrau 1 bout yn y slop,
gadaeJ zwaith

efydlog yn y
a charnu i (YU busnes

dros y [[(In neu drwy e-bost,

firifysgol
yn [eTILCr ltl)Vf rwy'n ffyddiue Y
byd d yr ym dIeel) yn un gwcrth

zan zvnnwys Ilvfrau Cymraeg a
Sacencg, llyfr~Ll plant, CD'ij ..
Fideos. '

Am groeso cartrerol Cymreig bob amscr t\neuryD Jones a'r staff

RHODDION
£10; MI5 Mona Griffith.
£5: Mrs L. n. Owen, Plas
Pcngwaith,
Llanberis;
Mr
Robert Willig_ms, Llain Gwta,
Ltunrug; t iwenllian, Wclrglodd

Goeh, Penisarwaun;

Dafydd a

Catrin
Nancy

EVtl115J

Deiniolcn, Mr5

jones,

Mcillionydd,

Penisarwaun.
£3i Mri>

jones, Lyndale,
Ffordd yr Orsaf, Llanrug;
£2: Mrs Sarah Lewis, 4 'fref
D\tL

.HiJi~n, Waunf9wr.

• 05 cawsoch Has ar ddarllen Eco'r Wyddfa dros y

26 mlynedd diwelhaf ...
• Oa hoffech ddweud diolch wrth y fyddin 0 wirfoddolwyr a fu'n ei
gynhyr(;hu a'i werthu ers Chwefror 1976...
• 05 hoffech roi hwb ymarferol i'r papur ar drothwy ei 300'fed rhifyn ...

mae'r ateb yn syml!
Anfonwch rodd 0 arian neu siec at

Drysorydd Eco'r Wyddfa, Eithinoq, 14 Afon Rhos, Llanrug.

Bydd pob cetniog yn rnynd tuag at gynhyrchu'r )00 rhifyn nesef.
Diol~h yn fawr.

-

BETHEL
Geraint Elis, Cilgeran. Ffon: (01248) 670726

......

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

LLONGYFARCHIADAU
mawr i
Mrs Tegwen Morns. Bro Eglwys ar
ei phenodiad yn brifathrawes yn
Ysgol Pencarnisiog, Ynys Mon.
Dymuniadau gorau iddi yn ei
swydd newydd.
MERCHED Y WAWR. Dathlu
Gwyl Ddewi fu hanes aelodau'r
gangen y mis yma, a hynny yn Y
Bistro,
Llanberis.
Croesawyd
pawb yno gan y Llywydd, Beti
Owen. ac anfonodd gofion at dair
gyn-aelod o'r gangen, dwy oedd
yn cae I eu pen-blwydd ar y
diwrnod, sef Mary Griffiths a Malr
Jcnes, ac i Gwyneth Hughes, yn
dilyn eyfnod yn yr ysbyty.
Llongyfarchwyd
Margaret
Williams ar gyrraedd pen-blwydd
arbenruo a dymunwyd yn dda i
Mary Evans ar 61 derbyn tnruaeth
yn yr ysbyty yn ddiweddar.
Dymunwyd yn dda hefyd i nifer 0
blant yr aelodau a oedd ar fin
cystaoiu yn Eisteddfod Sir yr Urdd.
Hysbyswyd yr aelodau am y
Cwis Cenedlaethol
sydd i'w
gynnal yng Ngwesty'r Victoria
Llanbens
ar nos Wener, Ebrill 4 ae
am Wyl y Pum Rhanbarth yn
Y~gol fritlrG, [Jangor er Fai 10.
Yn dilyn gwledd ar bla1, ar Hurt
bwffe, cafwyd gwledd i'r glust
gydag adloniant yng nghwmnl tri 0
bobl ifane Deiniolen, sef Elfed
Morris, Ffion Medi a Manon Wyn.
Aoedd el rhaglen yn cynnwys nifer
o ganeuon yn unigol ac yn
ddeuawdau, ac yn addas iawn i
Noson Gwyl Ddewi gan fod y
caneuon i gyd gan gyfansoddwyr
cyfoos Cymreig. Diolchwyd iddynt
am noson arbennlq, ar ran y
gangen. gan Rhian Hughes. •
Enlllwyr gwobrau'r raffl oedd
Sheila, Gwyneth Jones. Sharon.
Mary, Alys a Margaret Williams.
Tynnwyd
dyddiad
Iwcus
y
dvddiadur, a'r ol"lillydd oedd Pat LL
Jones.
Pwllheli.
Etholwyd
swyddogion am y tymor 20032004 fel a ganlyn: Llywydd - Anita
Owen; Ysgrifonnydd - Liz Watkin;
Trysorydd - Gwyneth Jones; IsLywydd - Nan Rowlands; 15Ysgrlfennydd - uenwen nuqnes:
Is-Drysorydd
Mair
Aead;
aolodau ychwanesol i'r Pwyllgor
Fydd Rhi~n H\oI9hC~,Anne EliiJ,
Ann
Lewis,
Sharon
Owen,
Lynnwan M6rris ao !;dwina Morris.
~ISTEDDFOD.
Bydd
yr
usteouioo leol elenl yn cael ei
chynnal
ar ddydd
Sadwrn,
Tachwodd
8
sydn'r
Noson
Dawnsio ar nos Fawrth, Hydref
28. Swyddoglon y Pwyllgor fel a
ganlyn: CadQlrydd - Glenys
Griffithsj Is-Gadeirydd - lola
Jones; Ysgrlfennydd - Manon
GwynQdd:
Ysgrifennydd
Tariannau
Nora
Parry;
YQgrifQnnydd Dawnslo - Sial'll
Harris: Trysorydd - Nan Jones.
CAPEL Y CYSEGR. 8edydd'wyd
dau blontyn yn ddlweddar gan y
Gweinido9, set Erin Haf Bee,
merch tach Manon a Mark, a Sian
William White,
mab
bach
An3h~r"~ VtvAnlhQny, MUtfr clclau
blsntyn yn wyrron I Ggralnt ac
Annn ~IiGI a aor-wy"iun i .J9~n
Elis.
~(l tlllvyyd OW yl
Ddevvl gyda
1?

holl blant yr Ysgol Sui yn cymeryd
rhan mawn gwasanaoth arbennig.
Roedd pob dosbarth yn gyfrifol am
bortreadu personau a oedd wedi
cyflawni cymwynasau mawr dros
gyfnod 0 flynyddoedd, yma yng
Nghymru ac ymhellach, megis
Gladys
Aylward,
Florence
Nightingale,
William
Morgan,
Albert Schweitzer a Dewi Sant.
CLWB BRO BETHEL.
Dydd
Mercher, Chwefror 5 cafwyd
sgwrs ddiddorol iawn gan Mr
Gwilym Charles Williams. sy'n
gweithio j Gymdeithas y Deillion
Gogledd Cymru. Bu Mr Williams
yn san am wahanol anoneruon y
deillion. Diolchwyd iddo gan Mr W.
James.
Ar Fawrth 4 bu'r Clwb yn dathlu
Gwyl Ddewi yng nghwmni plant yr

Mrs Jane Hughes yn dangos rhal o'r hen greiriau
i blant Ysgol Bethel.
Gafodd y plant wledd fore dydd
Mercher pan daeth Mrs Jane
Hughes 0 centre Bethel ger y Bala
i'r ysgol. Cyn athrawes yn Ysgol
Ftridd y Llyn yw Mrs Hughes a
siaradodd hefo'r plant am Mari
Jones a'i Belbl Roedd ganddi
niter 0 greiriau'r cyfnod i'w dangos

,_,.,.....---------

oL

-

,..

ysgol a mwynhaodd pawb y
cyngerdd ardderehog a'r te, wedi
ei ddarparu gan y plant. Diolchwyd
I r ysgol am eu croeso gan y Parch
ewvrnor WIlliams a Mr Goronwy
Jones.
Cynholir y cyfarfod nesaf yn
Festri Bethel ar Ebrill 1, pryd y
disgwylir Mrs .Iano I;ryl Jones i roi
sgwrs.
~
CLWB 100 CLWB PEL-DROED.
~nillVYyrgwoorau Ghvvefror oeoc:
B. & R. Gadd - £100; Harry Bach
- £50: Bgthan Williams - £25;
Dafydd Jones, Llanddelniolen -

___.

Rhai 0 blanf Ysgol Bethel fu'n
gweinl ar aelodau Cfwb Bro Bethel
yn y dathliad Gwyl Dewi.

0

gyfnod Mar; Jones

- y Beibl mawr, cannwyll trwyn,
esgidiau a nifer 0 bethau eraill.
Dydd Gwener, Mawrth 14
roedd golwg digon od ar blant ac
athrawon yr ysgol. Gwnaeth pawb
ymdrech arbennig j godi arian i
ddydd 'Comic Relief' trwy gael
'Diwrnod Gwallt Gwallgo'. Nid yw'r
arian i gyd wedi dod i law, felly
cawn wybod y cyfanswm y tro
nesaf.
Bu Mr Gareth Griffith, tad
Gethin, Blwyddyn 4, draw ddydd
Gwener I son am 'Dan Mawr
Llundain' a diogelwch rhag tan yn
ein cartrrefi heddiw, wrth blant
blynyddoedd 3 a 4.
YR URDD.
Llongyfarchiadau
mawr i holl aelodau Gangen yr
Urdd ar eu Ilwyddlant yn yr
Eisteddlodau
Cylch
a
Sir.
Dyrnuruadau gorau i'r aelodau
sydd wedi IIwyddo I fynd ymlaen I
Eisteddfod Genedlaethol Nedd ac
Afan. 1 SIan Elwyn ar y corn,
Danielle a Kelly Gavanaga i
ddawnsio disgo ae i'r Grwp
OHerynol a'r Parti Deulais

to,;

("'It

I'

IZ.

f25.
Am ragor 0 wybodaeth neu i
ymuno, cvsvuter a Mr Tecwyn
Hughes, 4 Y Odcl (01248 671469).
NEWYDDION O'R YSGOL.
Ftydym rei ysgol yn ovrnuno'n dda
I Mrs Nla GuIllemln sydd adref yn
sal ar hyn 0 bryd. Gobeithio ei bod
yn telrnlo'n well ec y oydd yn 01 yn
yr ysgol vn fuan
Bu'r wythnosau diwethaf yn rhai
prysur lawn I blant ac athrawon yr
ysgol. Dydd Mawnh. Mawrtn 4,
cawsom groesawu aelodau Clwb
8ro 8Athel i'r ysgol i ddathlu GWyl
Ddewi yng nghwmni'r
plant.
Cafwyd eitemau gan holl blant yr
ys~ol a the blasus wadi ei baratoi
a'i welnl gan blant blwyddyn 6.
Bu r
plant
yn
hynod
Iwyddlannus yn Elsteddrod Sir yr
Urdd ym Mangor ar Fawrth 15 Bu
Sian Elwyn yn fuddugol yn y
gystadleuaQth Pres; Danielle a
Kelly Cavanaga am y da~vnsio
disgo unigol. a'r GrWp OHerynol a'r
Parti Deulals yn fuddugol yn eu

Offerynwyr Ilwyddiannus Bethel ym Mhencampwriaeth
Gogledd Cymru.

DRAENOG
BLODVN MEWN GWELY
'Platll11~b}'lbs oeddwn if' D;ITla
()('dd esgtlS trydullwr enu'og 0 Str')ld
Tholnas,
Llalzberis
p(ln
y'i
gweiwyd yn )'scwyriarl .Vl1 )' ly
gwydr yl1 ystod oriau 77zall y bore.
rlUl£llli DJrlDs?f'a well esgLis gall

cysradlagrnaU hwythaU

'clectricial1'. Q'ld cYl1lairtt !lefj,d
Llongyfarchiadau cynnes iddynt
ued£[ aJl11zeZlOlz trigOltOll Slryt! Sj1dd
I gya lrn aynlullladaU Qorau Idaynt
\Ill dW\ll1 vr el1W 1n0711O$.' Ond
yn y Genedlaethol ar ddiwedd
MaL
I r!zag crocsi rnwy 0 'weiars' {fall

I

Unawdau

rOl 'go[eU111' aT Y 1nater a
dalgelt~ 111Ui wedi cloi ei hl~ll allall

Drael10g

tY ylt

dilYl1 praelis (hwyr) Cor
Dyffryn Peris J'r oedd yr hell
'sbare'. Er ei fad rneW1! 'sioe' doedd
di11l i'w Wl!el-td olld CllWilio a"t Ie
(\,SllrZIS _Yl1 y tY gw_vdr a'i rhochial1
lEi tan )1 bore! Pla1lrlll bylbs nzai
J}wl! Hn/lvn Bi atgoffo, gon fad y
cor yn Iftyrtd iAnlSlerdul71 _Vln Mis
M~di, trtat 'li~lips FROM
0"

A~11sterdarn'ydi reitl )' gall enwog,
ac nid cCTzilipsTO A msterdal1Z'.

LLANRUG

CAEATHRO
Clive James, Hafan, Bryn Gwna.
Ffon: (01286) 679501 (gwaith). 677438 (cartref)
CYNGOR
CYMUNED.
Cynhaliwyd
eyfarfod o'r Cyngor
Cymuned
yn
y
Ganolfan,
Waunfawr
ar
nos
Fercher,
Chwefror 28. Roedd y Cyng Clive
James yn bresennol a chafwyd
ymddiheurlad dros y Cyng Vera
Roberts.
Cafwyd trafodaeth dros hawl
trigolion hen Ward Castellmai cyn
1985 i gael
eu claddu
ym
Mynwent y Cyngor Betws Garmon
ar yr un telerau
thrigolion ffiniau
newydd y Cyngor.
Oherwydd diffyg consyrn gan
Gyngor Gwynedd yngly,
nifer 0
faterion
ynglyn
a Chaeathro,
penderfynodd y Cyngor gwyno'n
swyddogol
i Swyddog Monitro'r
Cyngor yngl9n a difaterwch
y
Gyngor ac anghwrtei~1 syuaenot,
~odd
bynnag,
rosdd
trstooaotnau'n oarnau ynglYn a
cor-vrru a pnasto'n beryglus, a
cherbydau'n troi ar Bencefn,
Hefyd mae trafodaethau
yn
oarnau yngl~ a IIwybr cvnoeocus
o'r briffordd i Dyddyn Whisgyn a
thrwy'r hen adeiladau fferm.
Mae F'wyllgor oyruturuo Arfon
wedi caruatau anaoanauu Clwb y
Pwll Nofio, Gwesyll Glangwna,
ond wedi gwrthod cais i godl dau
anedd·dY 0 dan y cae pet-oroeo.
Penderfynwyd
rhoi grant 0
£100
I YsgOI
feithrin
y
Bontnewydd ar ran y plant sy'n
dod 0 Gaeathro,
Rhoddodd
y
Cyngor
~so yr un at 'CAB'
Caernarfon ac Eisteddfod yr Urdd,
Pare Margam.
Gellir gweld copi o'r arolwg
bywyd gwyllt prln a wnaed ar gyfer
5afle gwaith bric3 Caemarfon trwy
9ysylltu a'r Cyng Clive JamQs.
Mae'r Gyngor Gymuneo weol
cytuno i brynu a gosod maine
newydd ar gyfer sgwar y pentref.
Mae
angen sicrhau hawl
tramwyo
cyhoQddus
ar droed.
ceftyl, beic neu fOdur trwy Bla5
Glanrafon
oherwydd
fod rolsr
mawr 0 flaen giat y buarth ar ochr
Waunfawr a slyri'n 90rlifo dros y
tlordd.
Hetyd
gofynnlr
am
QrvhVYili~d i HynhQnnoli y dwr sy'n
lIifo 0 flaen Ty'n y Coed ac yn
rnovvl mown tyvryoo oor,
NON 20 - DI:WI 11_ Daeth 20 0
ferched
y fro i giniAwA
ym
Mryngwna nos lau, cyn Gwyl Dewi

a

a

Mryngwna. Croesawyd pawb gan
y Cadeirydd,
Marian Huws, a
rhoddodd fanylion o'r cyfarfodydd i
ddod.
Enillwyd y raftl gan Olga a
Kathy. ac fe'l rhoddwyd gan Mair,
Rhiannon a Nan. Bydd y clwn yn
cyfarfod am 8 o'r gloch ar y
trydydd nos lau o'r mis.
MARWOLAETH.
Cydymdeimlwn
a theulu y diweddar Dwynwen
Griffiths, Llys Menai, Bryn y Got a
fu farw, yn B2 oed, ar ddydd Sui,
Mawrth 2. Un 0 blant y pentref
oedd
Dwynwen
a
chyda'r
diweddar Gwilym roedd ganddynt
wyth 0 blant. Ar 61 gwasanaeth
yng
Nghapel
Caeathro.
a
arweinwyd
gan y Parch Eric
Roberts (Erw Wen gynt) mae hi'n
awr yn gOrffwy5 gyda Gwilym ym
Mynwant Caeathro.
TYNFA MISOL. Enlllwyr Tynfa
Misol Pwyllgor y Cae Chwarae ar
gyfer mis Mawrth oodd: £40: (93)
Wendi a Marc Williams, Glandwr;
£25 (50) Tony ac Eirian, Annedd;
£15: (21) Arwel Evans, Tai
Glangwna: £5: (14) Rich a Carey
uonee, Try tan.
WYAU PASG. svcc Helfa Wyau
Pasg ar gyfer y plant iau a
chynradd am 11.00 ar Sui y Pasg
Pawb I gwrdd ym rnaes pareto
Tafarn Bryngwna.
GWASANAETHAU'R
CAFEL.
Cynholir y 9wasanaethau canlynol
yn Y5tod mis Ebrill/Mai.
S
11.00 Vsgol Sui;
2.00 Parch Ronald Williams:
13 Dim gwasanaethau;
QO 10.00 Gwasanaeth Teuluol
ar gyfer y Pasg;
27
Dim gwasanaethau,
Mal 410 00 Mr John Huw Hughes:
11,00 Y:5gol oul,
SIDE BRETHYN CARTREF. 8ydd
noson 0 adloniant yng nghwmnl

Datydd Iwan, Dylan a Neil. Gwyn
a Lliwen a Char Waunfawr

yng
Nghanolfan y Capel ar nos Lun,
Gbrlll 7 am 7.30 o'r gloch. Bydd yr
elw ar gyfer Cronfa Ailadeilau'r
Ganolfan a'r Capel. Ticedi: £5 i
oedollon a L~pen5iynwyr a phlanl
a byddtlnt ar worth San aelodau'r
pwyllsor, yn Nhafarn Bryngwna,
GlOp
NQ
NQ9
(Y
MQe~,
Caernarfon)
a Garei
Gwalia.
Manylion
PQllach
gan
Gwyn
(01286) 673594.

Sant ond dim ond 11 0 hogla'r fro
a aeth I ~angor ar ei Noswyl.
Liongyfarcillaaau
i'r genod
wodi'u
hyr-;hrydoli san chwaer
Dewl Banl.

P(;NCAMPW~IAJ;TI-I

J;W~OP.

Llongyfafchittdau
I
Hannah
~ugh~~.
Llyt'\oclo~r onnill m~dal
efydd ym Mhencampwriaethau
Judo J;wro~yno Nowl~d BQlg ar
dduuhrau'r miG,
BEDYDD. Oydd SuI. Mawrth 2
oedd diwrnod bedyddio
Daniel
CadwaJadr, mab Aaron (Llecyn
GlyCJ)a NIGola Evana, gan y Farch
Gwenda Richards.
CLWe M~~C~~D. AII-sefydlwyd
wlYYti M~rvh9~ yn~ N~h~Q~thl"o
ddachrau'r flwyddyn ac. ar nos
lau. Chwefror ').7, daeth ugain 0
aelodau at oi gilydd i fwynhau
nQ~on
ddifyr
a swper
ym

CHIROPODIST
Gwasanaeth

vn

eich canref

E. LI. Parry
M.S.S.Ch., M.8.Ch.A.

67 Glanffynnon

LLANRUG
Ffon:

(01286)

675754

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

_L..

...J .....

PENBLWYDDI ARBENNIG.
Llongyfarchiadau mawr i Mr Robert
Williams, Llain Gwta, Gwel Fynydd
ar ddathlu ei ben-blwydd y rms yma
yn gO oed. Hefyd i Mr Gwilym
Williams, Bryn emcn, Ffordd yr
Orsaf ar ei ben-blwydd yntau yn 80
oed. Pob dymuniad da i'r ddau
ohonoch
YN YR YSBYTY. Cotion gorau am
well had buan i Mr Jac Hughes,
Penlon,
Bryn
Gwyn.
Cafodd
ddamwain yn ddiweddar ac mae
wedi treulio arnser yn yr ysbyty.

Mrs Jean Davies wrth tedd Hedd Wyn.

YMWELD A BEDD HEDD WYN.
Dd,weOd onwerror aeth eriw 0 fro'r
~co ar daith i wlad 8elg i ddathlu
Gwyl Ddewi a chafwyd amser
bendlgedig yno
Ar Fawrth 1aft sef Oydd ein
Navvddsant, ymwelwyd
Mynwent
Artillery Wood a gosodwyd cennin
Pedr ar fedd y Prifardd Hedd Wyn
ar ran y criw gan Mrs Jean Davies,
Rhyd-y-Delyn,
Llanrug. Yna fe
gahwyd ~nglynion Coffa Hedd Wyn
dan arweiniad Mr Harrl Hughes,
Pontllyfni. I orffen y dydd cafwyd
noson Gymrelg yn y gwesty dan
ofal Ray John.
Dymuna'r criw ddymuno penblwydd hapus i Mrs Davies ar
achlysur ei phen-blwydd yn 80 ar
~brjll 7.
CYDYMDEIMLAD.
Anfonwn
ein
cydymdelmlad i Mrs Maggie LewIs.
Madryn yn ai phrofedigaeth a golli ei
mab yng nghyfraith yn y Waenfawr,
sef mr Will Jones, 9~r annwyl
Margaret a thad Sandra ae Ella a
thaid Sian. Gareth ac Anest.
CLWB CYFEILLION YR YSGOL
Dyma enillwyr mis Chwefror:
£20, ('10) Rebecca Elliott, 2 Fron
Oleu, Geunant, f10: (76) Betty
Pritchard. Llys Awen, Ahosgadfan:
"g. (AQ} Llifon Glyn Williams,
Arwelfa, Llanrug; £5: (103) Jessica
Salisbury, 16 Cefn Elan, Lldnrug;
f'.d.: (7B) Valerio Jones. 5 Nant y
Glyn. Llanrug.
Enlllwyr mls Mawnh oedd:
~2a: (30) ~. Pleming, Cartrefle,
Bryn Moelyn, LlanruQ, £10. (32)
~hlan HughQs. Ysgol Uanrug: £8'
(109) Shannon
Marie
Owon,
Gladwyn, Station Aoad, Llanrug,
~5: (55) Gill Rochell, Glyntwrog Inn,
Llanrug; [4; (25) Margaret Jones,
Cae Rhos, Llanrug.
YSaOL LLANRUG.
Yr Urdd. Bu aelOdau r Urdd yn
cystalu yn y ddwy Eisteddfod Cylch
a bu Gwenno Gibbard, Parti Dawns
d~n 10 oed, Parti Canu Unsain, y
Partj Cerdd Dant a'r GrWP Ymgom
yn cynrychloll cylch Anon yn yr
Eisteddfod Sir ym Mangor. lie daeth
y Parti Cerdd Dant yn ail a'r GrWP
Ymgom
yn
drydydd
yn
ou

a

cystadleuaeth. Llongyfarchiadau i
bob un ohonoch am ddysgu eich
gwaith mor dda.
Dymunwn cotoicn rr rrueru am eu
eefnogaeth i werthgareddau'r Urdd.
Cyngerdd
Dathlu Gwyl Ddawi.
Cafwyd aitemau gan adran y
Babanod ac aelocau'r Urdd bore
Gwener. Chwefror 28. Dymunwn
ddiolch i rieni a ffrindiau'r ysgol am
eu cefnogaaeth ae am y rhoddion
ariannol. Casglwyd dros wyth gan
punt at apel y Daily Post I 'Ty
Gobaith' yng Ngogledd Cymru.
Diwrnod Apel y Trwynau Cacho
Roedd plant gyda gwalltiau lIiwgar
dros ben yn yr ysgol ddydd Gwener,
Mawrth 14 a phob un yn talu dirwy
tuag at yr ape I i blant. Casglwyd
dros gan punt i'r gronfa. Diolch i
bawb a gyfrannodd.
Diwrnod y Llyfr. Roedd amryw 0
gymeriadau 0 Iyfrau yn yr ysgol
ddydd lau. Mawrth 6 gan el bod yn
'Odiwrnod y Llyfr'.
Vmweld ag Ysgol Brynrefail. Daeth
disgybllon 81.6 rr ysgol fore Mawrth
yn lIawn o'r hanes am au diwrnod 0
ymweliad
ac Ysgol
Uwchradd
Brynrefall. Oiolch i'r Prifathro a'r
staff am eu croeso
Aownd a Rownd. Bu BI. 5 yn
cvmrvd rhan mewn ffllmlo rhaglen
ar Rownd a Rownd. Cawsant gyfle i
wisgo i fyny mewn gwisg ffansi a
chymryd arnynt fod yn rhan 0
Garnifal y pentref. Ffllmlwyd y
rhaglen
yn
Neuadd
Bentref
Llandegfan a ehafodd y plant gyfle i
gyfariod
chymanadau poblogaidd
y rhaglen Rownd a Rownd.
Bydd y rhaglen yn cael ei
darlledu yr wythnos olaf ym mis
Mal.
DYDD
GWEDDI
BYO EANG.
Cynhallwyd
Dydd Gweddl Byd
Eang y Chwiorydd yng Nghapel
Hermon, bnawn Gwener. Mawrth 7.
Yr oedd y negos oleni gan
ChWJorydd Cnstnogol Lebanon. Yr
arwe,nydd oedd Mrs Beryl Thomas.
Diolch i bawb gymerodd ran yn y
gwasanaeth.
MERCHED Y WAWR. Cynhaliwyd
cyfarfod i ddathlu Gwyl Ddewi yn y
Ganolfan ar Fawrth 11. Ahoddodd y
Llywydd, Menna Williams, groeso
arbennig i Nan, Meriwen a Carrie a
fethodd a bod yn y cyfariod dlwethaf
oherwydd salwch. Llongyfarchwyd
Helen Parry ar ddod yn nain
unwalth eto - ganwyd efe,lltald I
Gwenno.
Bu'r aalodau yn hynod 0 brysur
yn darparu lIuniaoth ar 9yfer y
cystadleuwyr yn Elstoddfod Yr Urdd
ar Fawrth y cyntaf Cafwyd diwrnod
IIwyddiannus a diolchodd y Llywydd
i'r aelodau am eu cymorth a'u
cyfraniadau.
Dymuna'r
aelodau
ddiolch i Gwynfa Pritchard am ei
gyfraniad yntau.
Mae nler 0 welthgareddau wedi
eu lrefnu or gyfer yr wythnosau
nesar a dylarr aelodau gysylltu
Bethanne os dymunant f¥nd I'r Cwis
Hwyl ar Ebnll 4 neu i Wyl Y Pum
Rhanbarth ar Fall O.
Cafwyd
hoson
hwyliog
yn
gwrando ar niter o'r aelodau yn
trafod eitemau yr oeddynt yn eu
try50ri, nld yn gymaint am eu gwerth
ariannal and oherwydd eu cysylltiad
pherson neu Ie. Roedd Bethanne
WGdttrofnu lIuniaeth arbennlg ar ein
eyfer a diolchwyd
iddl am ai
thrernladau trylwyr. Enlllwyd y raftI
gan Meirwen, Mair a Bethanne.
Diolch i Megan, Helen a Carrie am y
rhoddlon.

a

a

a

PENISARWAUN
Mrs Ann Evans, Sycharth. Ffon: (01286) 872407
Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. Ffon: sn263
CYMANFA'R
ANNIBYNWYR,
CYLCH Dr:INIOLI:N A CHWM-YGLO. ,Cynhehr y Gymanfa elenl
yng Nghapel Bosra, Penisarwaun
bnawn Sui, Ebrill 6 am 2 o'r gloch.
Arwalnydd y Gan fydd John Eifion.
Gwneir
casgliad
tuag at y
Gymanfa. Bydd y bws yn cychwyn

o

lirion; Sharon Davies, Pant Afon.
Gobeithir cynnat gweithgareddau
tuag at gynnal y Neuadd yn yr
wythnosau
nesaf. Gobeithir y
cawn eich cefnogaeth.
PARI PEN-BLWYDD TWF. Bu rhai
o blant bach y pentref yn ymuno
yn hwyl parti y cynllun TWF yn un
oed yn y Ganolfan Hamdden yng
Nghaernarfon Mae'n amlwg fod
Anti Jean a Jordan yn mwynhau
au hunain a brat yw clywed
Jordan bach wedi dod i siarad
Cymraeg mor sydyn.

Llanberis am 1.15 pm;
Cwm-y-glo am 1.25pm;
Deiniolen am 1.35pm.
Gofynnir yn garedig am dal 0 £1 yr
oedolyn.
Erfynnir
am
eich
presenoldeb.
Bydd iard yr Ysgol Gymuned ar
gael i barcio celr.
URDD ADRAN BENTREF,
Nos
Fercher.
Mawrth
19
mwynhawyd Gemau'r Urdd;
Mawrth 26 bydd cyflQ i wnoud
gwalth lIaw er gyfer Bul y Mamau:
~brill
Q
gobaithir
trofnu
gweithgareddau
gwaith Ilaw ar
syfer y P~~g,
.
LiongylQrChlr AnQ~t Bryn or GI
champ fflYVryn cioio'r wonr gyntaf
am Odawn~lo GWQrin Unigol yn
eieteccrco
81r ervn. ddydd
Qadwrn
Mawrth
15.
LlonoyfQrOhiad~u
hofyd
i'w
Anti Jean a Jordan a ph/ant bach
nvrtoroowraiq. Juortn Harding
y lro yn rnwynh~w QIJ hunain wr(f,
Pob cvrnuntan d~ I ti AnA~t yn ~
l1dathlu pDn-bJwydd TWr: Y" vn
Cvnedlaeltlol vrn rrus Mal.
OQd.
PRIODAS HA~Ue,
L l~n9yftlrchladalJ
i Oeirlon u
TWr: yw'r cynllun ~y'n ~nnog
oonn~ gr genly~ur ou Pl'i6dtls a
rlli~ni
I r1rOgglwyd~o'r
i.~lIth
gynhctllwyd yng NgWQs:tY'r CQIt.
Gymraeg rw plant drwy f;jar~d gr
Caernurion or Fawrth 1al FoD
yr ~clwy~ er mvvyn magu hyder yn
b~l"Id,lh I'r dd~1Johonoch,
y pl!ll'lt I 9yfathr~blJ yn y ddwy
YSGOI SUL UNOr;90L 90SRA,
191th
Cynhellr Cymanfa yr Annibynwyr.
Cynhaltwyd parti Arfon yn y
Cylch Ooil"liolen a Chwm-y-glo yng
Ggnolf9n
~a.Mdden
yng
Ngnapgl Bo~rQ, bnawn Sui, ~br"l
NohrlQrn~rfon
ddydd Gwonarr
(j nnl L.OO o'r gloeh. ArWglnydd y
Mavvrth 14. I ddlddanu'r plant
Dan fydd John f;iflon, Genlr
~6~dd Caslell NOldloi legannau
Qmynau 0'1' lIyfr Csneuon !=fydd a
meddal; PQlntto wynebau gyda
gwnelr
casgliad
tuag
at y
Carol WIlliams 0 Lanrug: Owen 0
Gymanla. CrOO~Qvynno~ i bawQ,
Gwmnl Cortyn hefo'j bypedau a
Bydd lard yr Ysgol Gymuned ar
Lisa 0 'Dawns i 8awb' yn cynnal
gael i barclo.
gweilhdy dawns. Do fe ddaeth
GWELLHAD, Anfonwn ein coflon
Sam Tan t'W gwold hefyd ao i
anwylaf at baWD ohonoCh sy n s~1 ymuno yn yr hwyl.
yn y pentref. Deellir fod rhal
Os
dymunwch
fwy
0
ohonoch wedi derbyn triniaethau
wybodaeth am y cynllun TWF,
yn yr ysbyty a dymunwn y gorau i
cysyllter R Elizabeth Woodcock,
chwi
(012186870121)
Croeso cynnes
FWYL.LGOf1 NEUADD. Tyrlllwyd
DVMUNA ~wenllianl
Weirlgodd
Clwb Cant Mawrth ~'r anillwyr
Goch, ddiolch 0 galon am y lIu
oedd: Catrln Glyn. Erw Gain,
cardiau, arian, anrhegion a blodau
Uanrug; Mrs ~. Williams, 2 Bryn
bgndigQdlg a gatodd ar et phen-

blwydd arbennig.
Hetyd am y bwyd ardderchog
yng Ngwesty Fictoria. Brat oedd
cael ymlacio, yn enwedig gyda'r
wyresau a'r wyrion, a fy nai bach.
Hefyd Yncl Basil ar y piano.

Gwych.
Hefyd brat oedd gweld Rachel
wedl gwella ar 61 bod yn yr ysbyty
yn ddrweddar.
Nain xxx Taid xxx
LLONGYFARCHIADAU hetyd I Mr
a Mrs Dafydd
Roberts,
10
Bryntirion a ddathlodd eu Priodas
Aur yn ddiweddar.
YR YSGOL
GYMUNED,
Bu
disgyblion BI.6 am ddiwrnod yn
Ysgol Brynrefail ddydd Mawrth,
Mawrth 18 a diolchir i'r Prifathro
a'r staff am eu croeso.
Yn dilyn au thema dosbarth bu
BI.3 a 4 yn yr Amgueddfa Lectu yn
Llanberis. Cawsant hwyl yn troi y
'mangyl' i wasgu'r dwr o'u dillad.
Bu BI.1 a 2 yn Siop Sglodion
Tegfan, Llanrug yn dllyn eu thema
hwy.
EGLWYS SANTES HELEN
FleER NEWYDD. Ar n05 fawrth,
Ebnll 8 am 7 o'r gloeh caiff y
Farchedlg
Ann
srmtnarn. Y
r:elinholi ei sefydlu ; oral e9lwy~
Bant Helen.
Golysa hyn y bydd CglvvYG
Psnlsarwaun yn dod yn rhan 0
blwyf
Lltlnfalrlsgaer
a
Llanddainlolen.
Oydd
podair
Gglwyg yn y plwyf wedyn, $~f
Llanddamlolan,
Y
Felinheli,
uanratnsuaar.
9
rwan
Pt:ini50maun. Maffr Farcll Ann
Smitham wedl bod ym mhlwyr
I=olll"\hollers 1995.
Ers: ml~ Mal y lI~nQdd y D~on
GWldd. y Canon Idris Thoma~,
Gydd wedi bod yn gofalu am 8t.
1-J~I~n a chynhaliwyd Cynghorau
PlwytOI ~9lwysi yn rhoolaidd era ei
ddod. Yn y Cyngor blaenorol
(M9wrth 3) ~~thpwyd ati i drefnl.l
yn drwy::tdl y gwa~anaeth SQfydlu
ar Ebrill 5. Mae croeso i bawD i'r
9wasanaeth gyda IIuniaeth yn y
Neuadd ar 61 hynny.
Bydd hyn all yn ben nod
newydd yn hane~
Helen.
Cynhellr y Festri Pasg, dan
Iywyddiaeth y Deon Gwlad, ar
Ebnll 2 am 7.00 o'r 910ch a bydd
ymarfer gogyfer a'r gwasanaeth
sefydlu ar y noson ganlynol. Ebrill
3 am 7.00 o'r gloch.
8ydd gwasanaeth
cyntaf y
Parch Ann Smitham yn St Helen
ar Sui y ~Iodau (Ebrill 1~) am 0,00
o'r gloch a hi fydd yno hefyd ar Sui
y Fasg (Ebrill 20) am 5 00 o'r
gloch

st.

DODREFN PERKINS
(Safle'r hen Nelson)
CAERNARfON

Ffon: (01286)

676 040

• Pob math 0 ddodrefn fy
• Cegin, '$tgfell &W, Iiolft
• Pri~inu ~y$teldleuol
• Donfon am ddim i holl
ardal IIro'r ~co
1 II

8achgen dewr yn cael ei droi yn

Spiderman gan Carol Wi/lrams 0
Lanrug yn nhe parti TWF

Ar brynhawn y Groglith (Ebrill
18) am 2.00 o'r gloch, Mr Derek
Jones fydd yn gwasanaethu ac ar
Sui olaf Ebrill (27) Mrs Susan
Williams fydd yn gwasanaethu am
10.30 o'r groch.
CYFEILLION YR YSGOL.
BARBECIW CYNTAF Y TYMORI
Pel-droed, bwyd a Noson 0 Hwyl!
Dyna fydd ar gael ar Fai 1af yn
Ysgol Brynretail, Llanrug,
Bydd cyfla i'r timau pel-creed 7bob-ochr,
10 mewn
sgwad,
gofrestru trwy'r ysgol am £10 y tim
(£1 y pen). Tirnau cymysg fyddan
nhw gydag 0 laiaf ddwy ferch a
dau 0 hogiau a dau oedolyn. Bydd
gwobrau di-rif ar gyfer timau eraill
megis gwisg ffansi, y tim hynaf 0
ferched ayyb. Pobl ifanc yr Ysgol
fydd yn ceisio rhoi trefn ar y tirnau.
Beth am i ambell oedolyn roi
cynnlg ar gael tim at ei gilydd?
Cerr mwy 0 fanylion gan yr ysgol.
Yn ystod y noson bydd bwyd yn cynnwys cwn poeth, byrgyrs,
teisennau ayyb. Barbaciw Cyntaf
y Tyrnor,
Tynrur y Raftl Fawr sydd wedi
bod yn cael ei gwerthu dros
fisoodd y saeaf, Trefnir raft I ar y
noson yn oovstat. Bydd gQmau
eraill yn cae I eu trefnu er mwyn
slcrnau tad oawo 0 bob oedran yn
cael hwyl.
9ydd alw'r noson yn mynd tuag
at nrynu rhagor 0 Fyrddau Gwyn
'recnnoteq rr ysgOI.
Bydd y noson yn cvcnwvn am
G,OO o'r gloch gyda'r gemau peldroed yn dilyn, Mynediad am
ddiml FQlly ~~w~h i gael hwyl ac i

ooatnru oscnrau'r nat.
Am ftlnylion pellach. n~u os
dymunwch
gynnig
helpu.
cysylltwch a'r ysgol (970979) neu
Ysgrifennydd Cytoillion yr Ysgol
(870121 ).
PARTI
PEN-BLWYDD
TWf.
Cafodd dros gant 0 blant hwyl a
Sbn mewn parti bywlog i ddathlu
pen-blwydd y proslect TWf yn un
OQd.
CARTAEF
NYRSIO
PENISAAWAUN,
Brynhawn
Sadwrn,
Mawrth
1af cafwyd
cyngerdd I ddathlu G\hyl odewi
gydag
Alun
ac Wmffra
o'r
Waenfawr; Katie Wyn Jones 0
Landwrog
ac Elwyn (Hogla'r
Wyddfa) 0 Lanberis gynt gyda
Hefina ei wraig yn cyfeilio.
Mwynhawyd te blasus 0 gawl
cennln, bara brith a chacen gri
WQdi'j baratoi gan gogyddes y
Cartref, Hilary Humphreys. Talwyd
y diolchiadau gan Mr Bob Parry a
Mr Oafydd Parry. Dlolchir i Mr a
Mrs Paul am eu croeso arferol.
Roedd pawb wedi mwynhau eu
hunaln yn fawr.
Nos Lun, Mawrth 10 bu COr
Clychau'r Grug, Llanrug yn eu
diddori gyda chaneuon gwerln,
caneuon o'r sioeau, deuawdau ac
unawdau
ac
ymunodd
y
preswylwyr i ganu caneuon gwerin
adnabyddus.
Diolchwyd iddynt
gan Bob Parry a mwynhaodd
pawb y lIuniaeth wedi'r canu,
DIOLCH. Dymuna Iris Williams,
Cae'r Bleddyn ddiolch yn gynnQS
iawn i bawb am eu dymuniadau
da, am y cardiau a'r blodau, y
galwadau f10n (l'r ymwelladau yn
ystod
ei
lIawdrlnlaeth
yn
ddlweddar.
LLONGYFAACHIADAU
mawr i
Mrs Nel Williams, 2 Bryn Tirion ar
achlysur ei phen-blwydd yn 90
oed ar Fawrth 267.

Cyngor Cymuned Llanddeiniolen

L

(Par/lad

0

dudalen 9)

agregiadau
eilaidd.
Rhaid
ystyried tirlun, aflonyddwch i'r
gym un ed, gwerth ecolyddol a
nodweddion hanesyddot cyn
defnyddio
unrhyw
domen
lechi.
Defnyddir
tornenni
Blaenau Ffestiniog oherwydd
hwylustod rheilffordd Dyffryn
Conwy i'w gario ymaith.' Eto,
gellir cae I copi o'r adroddiad
cyfan oddi wrth y Clerc.
Polisi Tai Cyngor Gwynedd.
Dyfynnir 0 lyrhyr Mr Wigley
'Bu cyfle i drafod polisi tai gyda
swyddogion Cyngor Gwynedd
a swyddogion 0 Adran Tai y
Cynulliad Cenedlaethol mewn
cyfarfod yn y Cyngor Sir yng
Nghaernarfon.
Fe godais y
cwesriwn penodol yn ymwneud
a hawliau pobl leol i gael tal 0
fewn eu cyrnuncd, gan gyfeirio
at y sefyllfa ym mhentref
Bethel. Fe nodwyd y pwynt gan
y wyddoglon a gobeithiaf y
bydd ysryriaeth yn cael el roddi
i'r modd y mae'r rhestr disgwyl
yn cael ei nlnenori.'
Ym!lll!h
Cynlrl@Jl
0'[
Cynutttuu C@D@dlJ~thol. 1\r y
pwyn r ei hod yn cvmrvrt rri mix
;', Cynullind arab egis Arncnn 1.
Ateb Mr John Clarke, Swyddf!l
Cyllid ~wrQv~"iddCymru) nad

ocdd

ymwybodol 0 hyn, er
eu ht)u Yll dibynnu ar y
gwa~Jnaerh cyficirhu.
cei:-,ir
proyesu eei~igd!lu cyn gyn(ed J
Yl1

Gan bod ceir yn dal i barcio
wrth wal yr ysgol mae'n anodd
i yrrwyr weld i gyfeiriad
y
pentref wrth ddod allan 0 fae
parcio swyddogol yr ysgol.

Cynllunio
Ni fu gwrthwynebiad
gais yn ystod y mis.

Mae rhes 0 geir yn parcio 0
flaen Tai Fictoria yn achosi
peryglon yn arbennig yn y nos.
Wrth
dei thio
i mewn
i
Ddeiniolen 0 gyfeiriad Rhiwen
rhaid eu goddiweddyd,
mae
amryw wedi mynd ymlaen i
wynebu ceir o'r cyfeiriad arall
oherwydd
bod
rheini
yn
fflachio eu golau fel arwydd eu
bod yn aros. Nid fflachio eu
golau y maent ond mynd dros y
tawelyddion sy'n cyfleu yr un
effaith.
Mae parcio yma ac 0 flaen
Pen y Golwg
yn achosi
pcryglon
hcfyd,
i'r
ddau
gyfeiriad, wnh ddod allan 0
Lon y Fron. Tynriodd
y
Cynghorydd Sara Wood hefyd
sylw at yr un peryglon gan
gynnig ateb - beth yw'r gobaith
o gael llain parcio 0 flaen Tai

Ceisadau
a ganiatawyd
gan
Wynedd:
Cefn Braich, Rhiwlas - to
newydd ac adeilad newydd yn
lle'r lean to;
Y sbyty Fachwen - Annedd
parhaol;
Dublin
house, Dinorwig
Estyniad,
Bigil, Dinorwig - Un caban
mesurydd
yn
lle'r
ddau
presennol;
Fferm
Erw Fawr, Ffordd
Bethel,
Caernarfon
- Sied
Amaeth yddol,
Llys y Gwynt, Penisa'rwaun Tanciau nwy tanddacarol;
Bro Rhiwcn, Rhiwlas - Tanciau
nwy tanddaearol;
Gyferbyn a Pennant,
Seion,
Llanddeiniolen
- Codi ly a
mynedfa,
AlIt Ddu,
Dinorwig
-Tir

Ficrorin fel ~ wnaed 0 Ilaen
R.h~~
r'arnol?
Nid ywJn des) y~hwAithl hod
Ihes 0 fini"u yn cacl cu Badael
wrth fur Pen y GolwS yn

chwarson:
Tro y Waen,

wythnosol

gill"i rhan o'r llain

parcio gael ci neull tuo ar cu
cyter,
Dcrbyniwyd tlylwadau ptllach
g~n Sara Wood YI)glyn a

gwelliaooau Deinicllen: Mat'o
t'ho~ih.M!le gm y Cyngborydd
runlwg bod y gwyirh pres:ennol
Huw P. Hughe-s brnwf bod c9i~ n!" hyd y Stryd F9wr yn dod i
w~"i ~ymryd 0 £1$ Mehefin tart ben. Oes bwrin_d i ymegtyn y
fiG M,di i'w "teb,
~ynll\ln i Bynnwys gweddill y
pentreP. Os nad oes] sut y
A@loda@tb 0 GymdeithaJ
pcnderfynwyd Ill' y ffininll ger
Cyngborau
Hro a 'Thref
Tan f.'f)rnnon a I_on P~nbont?
Cymru (CCBTC)
P,nd'i.fynwyJ J1ll~elod~ am Y Er engraiffl. mae Tai Ficroria
angen yr un driniacrh a
fiwyddyn 2003/2004.
gweddill
y
pen lref,
os
Gohebiaethau eraill
rhywbeth,
mae'r
rhes
yma'n
Cyllwynwyd y canlynol:
bwysig
fel prif fynedfa'r
Mantell
Gwynedd - Ffair
penlref.
Arianwyr ym Mhlas Tan y
Yn ystod cyehwyn y gwai(h,
Bwlch aT 2L1.ain 0 Fawrth~
[acluswyd
y peotIef drwy
Polisl'au
Adt'!ln
Priffyrdd
danddaearu
yr
holl
Gwynedd.
wasanethau_, pam felly y mae
Cyngor
Cefn
Gwlad
pol ion ffon yn dal i sefyU 0
Rheoliadau Mynediad i Gefn
flaco Festri Ebenezer ac 0 flaen
GWlilU (MQpilu Dr"fft) ZOOl;
Gwyn~dd Gynrugdwy- UlfIenni
Pa un o'r rhain sydd
<Mor ffodu~ ydyn ni yng
bwy~i~af?
N8wynedd';
veWIAIO ~leH TV
AtifJn CYlllluniO ~ Da[olygu
(i arbed coiled i chi);
Rconomaidd
Gwynedd
YSWIRIO ~ICH CAR
Cynl1un
Buddsoddl Trwy
(i arbod coiled i chi }i ne~
Ddylunio
i
gyt10rthwya
VSWIAIO EteH BVWVD
manwermwyr newydd.
( I arbed coiled fch teulu)
Angen atgyweirio waliau: dros
Cysylltwch a'r isod i weld mor mad
y ffordd i fynedfa Eglwys
yw cost yswiriant gyda CDH
Llandinorwig a~ ar hyd ffordd
Andre (6ethelll.lanberis)
Man Goch. Hysbysu'r Adrm
9ryn (Mon)

I->riffyrdd.

Angen

ail-wyncbu'r

furyn (Gacrnorfon o'r vylGh)

ffordd

nd1t\t...wi~~ ~tl\ hV~by~u
Gwynedd.
drwy

Dio&l~lf'h J rfyruu. GW1IQ'tll
y Cynghorydd Dafydd Morris
sylw ynglyn a diogelwch 0
gwmpa:> y;,gol GWi1un GynfJ a
Th'.liFirtnri~ n,..ininl~n·

.

Rhes Faenol.
Penderfynwyd
danfon
y
sylwadau
i
Adrannau
perthnasol y Cyngor Sir.

John ~flon (~en;sarwaun)

CDH
Ymgynghorwyr Ariannol
Annlbynnol Lleol (sefydlwyd 1974)

Ffon: (01248) 355055

j

unrhyw

Pcnixa'rwaun E rvn adcilad ar ~y(cr Capel
wyddfa a gwciihdy;
Pcruir - Codi stor

Gortfwys,
Glanrhyd.

talt crwn.
Llwybrau.
Ceisiadau i wiro llwybrau:
Llwybr 134 TyddYll y Felin,
Penis~'rwQun Q Llwybr 119 eYe
Hob, Llanddeiniolcn.
Pcnderf'ynwyd gwrthwynebu'r

ddau gais,
Cyflwynodd
y Cynghorydd
Phyllis
Ellis
yr ad!"oddind
canlynol:
Gosodwyd
nrwyddlon
llwybrau, 1'a1 blynyddoedd yn

61. fel Than 0 \velliannau Ardal
y I...
lcchcn. Dca11wyd) y pryd

,

hynny, y byddai prosiect arall
i'w ddechrau i wella cyflwr y
llwybrau ond 'does dim wedi ei
wneud hyd yn hyn. Y mae clo a
gwifren bigog yn cau llwybr
Glasgoed i Gae Meta. N id yw
llwybr Cegin Arthur wedi ei
glirio. Penderfynwyd gofyn i'r
Cyngor Sir beth yw'r sefyllfa
erbyn hyn.
Camfa
a
osodir
yn
gyffredinol wrth ail wneud neu
wiro llwybr, trafodwyd hyn
mewn
cymhariaeth
a giat
mochyn. Cafwyd pleidlais 0 5 i
1 0 blaid camfa.
Adroddiadau
Y GrWp Cymunedol.
Derbyniwyd
adroddiad
y
Cynghorydd Dafydd Williams,
ysgrifennydd y grwp:
Ffordd
Rhos Wian - yn
gefnogol i wynebu lied llwybr
treed;
Llwybr Cae Corniog - gofyn i
Wynedd beth a drefnwyd i'w
glirio;
Llyfryn hanes yr ardal aclodau'r grwp yn holi rhai
sydd a diddordeb;
Trefnir gosod hy byscbfwrdd 0
flaen Canolfan, Pcnisa'rwaun;

Bwrdd Digidol i ysgolion, aid
oes gall y Cyngor hawl i
gyfrannu at sefydliad sy'n rhan
0'[ gyfundrcfn addysg.
Dio1chodd
y Cadeirydd
i'r
Grwp am drefnu'r gW:.lilh
tarmncio

Rhos,

ym mynedf!l S(ftd Y

Bethel.

Mgter grbennig
Cyfciriodd y cadeirydd 9t fater
o glod i'r ardnl
Mrs Katie
Lloyd "ugh~s, Maes EiliaJ1)
Dinorwig wedi cnnill Medal
Gee am ci ~vi1i)anacth i'r YsgQl
SuI. Pcnderf'ynwyd danfon gair
i'w llong),farch,
Dyddiad y Cyfarfod nesaf fydd
y 19f 0 Ebrtl'.

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

CAB GWYNEDD & DE VNVS MON
Bangor. Caernarfon • Dolgellau • Pwllheli

(yngar

ar

Rydym angen

bopeth

GWIRFODDOLWVR
Ydych chi'n ddibynadwy ac yn gallu rhoi chwe
awr o'ch amBer bob wythnos? Nid oes angen
profiad na sgiliau arbennig, cewch hyfforddiant
lIawn.
Am fwy 0 wybodaeth, ffoniwch:

(01286) 677013

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

chi eich dau, a phob dymuniad da
i'r dyfodol.
PEN-BLWYDD PRIODAS.
Llongyfarchiadau i Meira a Ron
Turner, Collfryn a fu'n dathlu eu
Priodas Ruddem yn ddiweddar.
DIOLCH, Dymuna Sarah Lewis, 4
Tref Eilian ddiolch 0 galon i'w
thsulu. cymcoqion a ffrindlau am y
lIu cardiau, blodau, anrhegion a
galwadau ffon a dderbyniodd ar ei
phen-blwydd
yn
ddiweddar.
Dymunwn ninnau i gyd benblwydd hapus hwyr i chi.
CROESO ADREF O'R YS8YTY.
Derbyniodd
Aled
Taylor,
8aladeulyn;
Richard Rowlands,
Stad Bryn Golau a Meira Turner ,
Collfryn
lawdriniaethau
yn yr
ysbyty yn ddiweddar.
Gorfu i Mr Robin Roberts, Stad
Bryn Golau; Mr Gwilym Madoc
Jones, Stad Tref Eilian; Leslie
Jones, Bro Dawel; Mrs Llywela
Dvies, Stad Tref Eilian; Mrs
.

Plant Ysgol Gynradd Waunfawr wedi gWlsgo eu gwisg Gymreig i
ddathlu Gwyl Ddewi 2003.
derbyn rhai, efallai y buasech
YSGOL WAUNFAWR.
garediced a'u cyfrannu i'r ysqol.
Cafodd plant yr Adran lau y cytle
Diolchir
i
chwi
am
eich
arbennig I ddefnyddio'r peiriant
cydweithrediad.
Cynhadledd Fideo gan gysylltu'n
TRIP YR YSGOL FEITHRIN.
fyw a'r Amgueddfa Werin yng
Dydd GWGner, Mawrth 14 Nghaerdydd I siarac a GrGg, yr
dirwnod oorruc Rehef - aeth criw
adeiladydd a oedd yn gyfnfol am
0270 Vsgol ~eithrin y Waunfawr I
~ymud y beudy o'r Waunfawr i'w
Ganolfan Hamdden Arfon am fore
leoliad newydd yn Saln Fragan.
o hwyl a drefnwyd gan TWF.
Bu di:;gyblion 61. 3,4 a 5 yn holl
Cafwyd hwyl yn cnwaras yn y
Mr KQn Brazil, y Swyddog Addysg,
castell bownelo, neidio, oawneio,
yn fyvv o'r Amgueddfa ar ecruysur
gwylio pypedau a chael suwrs
arall gan Qi gyfarfod ar vmwohad
gyda Sam Tan. Mwynhaodd pawb
maes a'r Gaer Rufeinig
yn
yn fawr a chafvvyd casgliad ar y
Segontiwm
ddechrau
rnls
ovs ar y norco adrGf i gOdi arian i
C"'w~frof. Mowr yw ein diolch i Mr
Brull am gQPI ncnmvear pOlri9nt Gomic A@Ii@f. Llwyddwyd I gasglu
gvvyCh vrne ec am ro: 0'1 arnssr I ~30,Dioch i chi i gyd am gefnogi.
Os am noson 0 hwyl, dewch
dro4nu cy~yllliad
rhyngom QC
yggol y RnQth Y"'S I\JsI'\A~rdydd. am drip osoouon i con Roc, Hlnll
Harl@m ornoicn yr un rnocc i Mr~ 5. BY15 yn cychwyn a oanonan y
Waunfawr am {.OO o'r gloch, Elw
Ann MarBlon ern rot o't nernser I
at yr VQgol ~()ithrin. Cy~ylltw¢n ~
~nfon ~awl ~-bo§t 0 Ianneu
FOon ar (01286) 650207
OW!\I'\A"'61~r ~t thalth 0 9wmpQ$ y
Mae cynnig I drlgollon y pgntrgf
byd. ~rwy'n Slwr y d~w i'n gw()ld i
i gyd Dewch yn lIu. Y cyntaf i'r
adrodd Qi h9no~ w()di iddynt
felln ..... 1
gyrrdPdd yn l'J1 QdrQf.
GLWB ;::100 Dyma reSlr 0 enillwyr
~ott()M ddiol¢1'\ i btlwb ~
y Clwb 300 am tis Chwefror:
gytrannodd at Apal 9arnados
£40: Mr E.W Hughes. 15 Tref
ca~9lwyd y swm anrhydeddus 0
5111ani~25;Mra a~thtln Thoma;:;
[34200.
Ty'n Llan; £10; Mr p, aroa~ley, ..;
Catwyd gwasanaoth arbQnnlg I
Pont Waeh.
ddathlu Gwyl Ddewi. Hoedd lIawer
SEFYDLIAD Y MERCHED. Yng
mwy 0 blant wedi gwisgo mewn
nghyfarfod diwethaf y Sefydliad a
dillad Gymrelg eleni ac roedden
gynhaliwyd yn feSlri Groesywaen
nhw'n werth eu gweld. Oiolch i'r
ar Fawrth 6, croesawodd
Mrs
rhu~ni.
Catherine Jones, y Llywydd. Mr a
Cawsom ddiwrnod difyr yng
Mrs A, EagleBtone. Gafwyd sgwrs
nghwmni Esyllt H~rker ar Favvrth
ddidd~r~1 iawn. gyda sleidiau, am
3. Rhoddodd gyflwyniad Chwedl a
eu laith chwe diwrnod mewn cwch
ChAn ar y thema 'MOr' I bob
I fyny'r fflords yn Norwy. Diolchodd
dOQb~rt"'. Mwy",ho6dd yr Adran
Mrs Allc@ Jotlnstone
Iddynt.
lau noses Atal Cyffuriau yng
Enillwyd y ratti, oedd wedi ei rhoi
nghwmni Ian ar Fawrth 6. Cafodd
gan Mrs Pat Parry, gan Mrs
BI. 6 a 6 sesiwn ysgrifennu stori
Wenna Edwards.
oyda Catharina Aran sr Fawrth 10.
Ar Ebrill 0 byddwn yn cael
Daeth ein cyfeillion o'r Antur gyda
sgwr~ ar f:ll1fl{))(DJD{}Y. CroQ~o
Mr Darydd ArrOn I gynllunlo a
cynnes i aolodau newydd,
fJwneud Qlwch Adnr 3yda phlnnt
LLONGYFARCHIADAU
01.0. E)u'n ddiwrnod dawnslo i ~~NEDIGAETH. lon9yfarchiQdau
bawb :tr J:awrth 14 dan ofal
I John a NiCky, Stad DCI Erddi ar
Owmnl DawnB i lJawb - diwrnod
onodisaath eu hail fab bychan,
gwerth chweil arall.
Dewi, brawd bach i Bryn ac Wyr i
Efallai GiCh bod wedi gweld Qln
Mrs I3ridget Ryan, Dol erddi,
S~r Teledu ar y rhaglen gelf
Mab bychan a anwyd i Sara ac
nswydd I blant Ribi Oi Res.
Iwan Davies, Bryn Melyn hefyd.
Llongyfarchjad~u
mawr i Guto ,
Liongyfarclliadau mawr iddynt a
Oafydd Lloyd, BOGa,Marod, Ynyr,
chroeso i'r bychan, Sion Ifan.
FaYQ a Gwanllian
am
eu
DYWEDOIAD,
Oymunwn
perfformiad. Llongyfarchiadau yr
longyfarch Valerie Roberts. Stad
un mOdd i Guto 0 81. 2 am g9QI 91 ~ryn ~otau ar ei dywedd'iad a
ddewis i actio rhan ei arwr, James
Christian Dixon yn ddiweddar.
Bond. ar ranlen OQIQdu.
P~IODAS
Dydd
Gwonor1
I!\ydyrn fEll yesol yn ¢"o~11.i Ohvvofror
~O yng
Nytltlpel
tQvynnau TOOOO tl ttlooynnau
Croesywaun.
gyda'r parCngdlg_
crSlslon free E500kS for SctlOOlg Gw~nda ~Ichards yn aWAinyddu
ea~alwyd digon ar gyfer cael ac ~sian Gwynedd wrth yr organ.
tQIQduIIlw I'r y~golllyn9dd.
OQ~ prlodwyd Telor I-Iedd Iwan a
rhai ohonoch yn y pentref yn
Joanne Tame. Uongyfarchiadau I

o~

Gwladys Jones, Tref Eillan a
George Jones 0 Dret Eillan dreulio
cyfnod yn yr ysbyty. Gobeithiwn
eich bod i gyd yn gwella ar 01 cael
dod adref.
YNYR YSBYTY. Anfonwn
ein
cotion at Miss Katie Roberts, Stad
Tref Eilian sydd yn gwella ar 61
lIawdriniaeth yn Ysbyty Gwynedd.
PROFEDIGAETH. Tristwch mawr
oedd clywed am farwolaeth dau
o'r pentref yn ystod y mis
diwethaf. Yn frawychus 0 sydyn
bu farw Rhiain Llywela Jones, Tref
Eilian (Rhiain Rhoslan gynt).
Cydymdeimlwn a'i merch Fflur ac
a'i chwiorydd, Eryl Wyn a Nia a'u
teuluoedd yn eu coiled.
Yn dawel yn Ysbyty Gwynedd bu
farw Mr Will Jones, Arosfa.
Cydymdeimlwn yn ddwys a'i briod,
Margaret; ei ddwy ferch, Ella,
Sandra ac Emyr ac a'i wyrion,
SiDn, Gareth ac Annest yn eu
coiled tawr.

DINORWIG
MI~~Marian Jones, Minalll, 7 6ro Elidir, Dlnorwig, Fron: 670292
HEl ACHAU.Yn 1862 mi aeth
Gnfflth Evans 0 Tanrhiw. Trsqarth.
yn chwech ar hugain oed, i
Awstrana ar y lIong 'Shallimar·.
Hefyd
yn
1862 aeth
Ellen
WilliQm~, yn b~dair er ddeg oec,
moreh David Willial"rls (Asiant y
cnwarsn a Cathenne (Hughes). el
wraig 0 Ddinorwig er y 1I0ng'Aloe',
hefyd i Awstralia.
Priodwyd Griffith ac EIIQn yn
eenarei. vrctorta. Awstraua yn
166S, Awy'n meddwl bod yna
bedwar 0 blant o'r briodas, Mi
fuont yn byw yn Maryborough.
Un 0 dQulu Griffith Evans yn
Aw~tralia sy'n hGJyr schau, ac isio
gwybOd a Og~ yns dQulU yn
Nlnorwlg sydd yn gwybOd PQth o'r
hanes.
Dim and un sydd ar 01 yn
Nhregarth 0 deulu Griffith Evans.
(Fron: 01248 600333).
ADREF aiR YS8YTY. Yr wy1 yn
slwr ein bod fel ardal yn falch 0
ddoall tor Mr Dylan Morris, 9 Maes
Ellian wedi caGI dod adrGf o'r
ySbyty ar 61 derbyn lIawdriniaeth,
ac yn gwe"a 0 ddydd i ddydd.
6ry::iia wella, Dylan.
CLWB ORWIG. Yn y cyfarfod o'r
uchod ar Ghwefror
13, bu'r
aelodau yn adrodd rhai o'u hoff
farddoniaeth
a :;traeon digri.
Catodd pawb ddarn 0 deisen benblwydd
Dennis
Glass,
a
ddigwyddai ddathlu'r amgylchiad
ar ddydd Sant Ffolant. Ef hefyd
enillodd y fasggd ffrwythau 9
lIy~i"u Q 9yflwynir bob mitl yn
rhodd gan Glenys a Martin, y 'Veg
Vanl.
Dlolchwyd
I Sally a John
Brennan a Joan Glass am wobrau
eralll a'r t8. Cyflwynwyd rhodd
hefyd gan Alice Griffith. Enillwyr y

raffl oedd Morfudd Jones, John
Brennan,
John
Cantrsf
ac
Elizabeth Ann Jones.
Ddlwedd
mis
Chwefror.
trefnwyd cinio Gwyl Ddewf. Wedi'~
wleijd ymunodd pawb yn y dalhlu
trv.y syd-sanu alawon Cymreig a'r
csmau 0 wann NQlliQWyn Jonas 9
sonlat am weilhgarwch y Clwb i
9yfeiliant trwmped John Cantr~".
Cafwyd PQth 0 ha",~s DQwi Sant
gan
Morfudd
Jones
ae
adroddiadau
gan
Margaret
Foulkener a Ray Bower, Cyfraniad
g~ttyLI. Roberts oedd talr can a
sgets ddigrl Bu lIawer hwyl pan
ymddangosodd
'Band y Gagln'
gyda'u hamrywiol IQstrl eoginio, yn
cae I eu harwaln gan Andrew
Griffith, OQdd WQdi Qi wisgo fel
cogydd.
TQrfynwyd
y
gweithgareddau
trwy gyd-ganu
'Hen
Wlad
tv Nhadau·.
Cyflwynwyd
anrhegion
penblwydd i John Brennan,
Ray
BowGr ac Alice Griffith. Enlllwyr y
raffl oedd Ann Lo, Nellie Wyn
Jones a MISS Marsli Macloughlln
(ymwelydd).
YN YR YSBYTY. Drwg gennym
ddeall fod Mr Rex Faulkener, Fron
Dirion, yn Ysbyty gwynedd ers
rhai dyddiau bellach. Rwyf yn siwr
eln bod yn dymuno adferiad
lechyd IIwyr a buan iddo ac y cawn
ei weld allan yn lied tuan.
PROI=EDIGAETH Estynnwn ein
cydymdeimlad IIwyraf a Mr Robert
Williams, 3 Maes Eillan yn 91
goll~d tawr 0 golli ei fam. Robin
wedi bod yn deyrngar iawn i'w fam
ac yn meddwl y byd ohoni.
Robin,
derbyn
ein
cydymdeimlad
fel
ardal
a
gobelthio y eei nerth yn y dyddiau
tywyll yma. Pob bendith.

°

BWS BACH AR LOG
Bws zz sedd ar gael ar gyfer pob
math ologi preifat - nosweithiau
allan, partlon, tripiau ac ati.
GWd5dllaelh personol a thelerau
rhcsymol

Ban

D. P.0

(01248) 361044

ENS

RHIWLAS

Roberts, Caernarfon; Mair Evans,
Caernarfon;
Nan
Owen,
Llanberis;
Jennie
Williams,
Clynnog; Pat Owen, Caerfyrddin;
Moreen
Lennon,
Llanberis,

CROESAIR EBRILL

Eluned

Janes,

Trefor;

Fframia
Arbenigwyr

L
hr draws;
11 V r !l\.v~'rsy'n mynd a dod yo y
cOrfeS)
12 Tymer Y truan meddw! (5)
13 Yn fudr neu hyd yn oed yn
afiach (5)
14 'Roedd y rhain yn goch wrth
gasglu arian ganol Mawrth (7)
IS Y ~yfnvdau t)"vyll (5)

16 Gorchudd
17
21
25
27
28
29
30
31
34
35

40
42
43

4)

mewn

cacen

peo-blwydd (3)
Serch .,"." (6)
.... ,., ac wylo (4)
Gall Anest fod )'0 ferch
wahanol! (5)
Tair 0 feddwon yn troi'n 61!(5)
Yo glir reI nant Y mynydd (5)
Wedi cleisio ... ". (4)
tra'n cweryla? (5)
Y llwch y hvdd pobl yn ei
sugno i'r trwyn (6)
Y gwryw o'r bodau dynol (3)
Yr elw a wneir wrth guro? (5)
Befydlu rnai ffug yn y geg? (5)
Eog gwryw (5)
Gnll Carlo fod ~1Jlddvn doeth
iawn! (5)
Tret nrol l~O\\TYSsy'n cnwog
am ci nyrrocuu llcsul (10)

I Lawr:
1
2
3
4

Yr hyn (l yfir ar un Ilwnc (5)
Rhai sv'n cwervla (7)
Buarth i gadw gwair (5)
Adelladu to ncu nenfwd (5)

5 Cyrraedd ac ehangu (5)
7 Dolurus a chlwyfus (6)
8 Yn uwch na'r cyffredin mewn
cyfartaledd (3)
9

Cyffroi

9.

chynhvrfu (5)

10 Detnydd garw vrn mhriodas
Brian a Lisa (9)
16 Y modur des sy'n eludo! (5)
18 Melod! lili'r dwr (4)
20 Un

sy'n

gweithio

a

metel

33 Un sy'n byw ar ei ben ci hun
(6)
34 ~\{ath 0 dreth lie telir )' degfed

ran

0

enillion i'r eglwys (5)

36 Camfa (5)

38 Dcfnydd gwyn calcd a wclir
ar y piano (5)
39 Tir cenedl (5)
41 Y cwbl mewn rnainr neu

LLYSIAU. FFRWYTHAU, BWYDYDD
AC ANGHENION ANIFEILIAID ANWES

GARTH MAELOG
51 Stryd Fawr, Llanberis
Ffnn:

Hughes,
Griffiths,
[ones

,

(}wasanaoth

870840

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

WAUNFAWR
Ffon/Ffacs; (01286) 650291

9-5 pm Sadwm

Ar Gau
,-SUI a Mercher

j

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

Chwefror gan Diane Jones, Clwtv-uco r; M. f. Ioncs, Clynnog,
Otwcn June;:" Bethel; TI, O.
Hughes, Pwllheli;
Rhiannen
Clynnog;

(870922)

(Ar gau dydd Sui a dydd Llun yn ysiod y gaeaf)

aretnon i groesair mis

Pritchard-jones,

------~

PARe PADARN, LLANBERIS

rifedi (3)
Derbyniai

ar ffrarnio gwaith edau a nodwydd

--

24 Du II 0 siarnd nau bwvslais ar
sillaf (4)
26 C)'llell (5)

00\ s }' pafiliwn (7)

Gwasanaeth Fframio Lluniau

IVOR STUBLEY • KEITH ANDREW
KEITH BOWEN • ROB PIERCY

gwerthfawr (S)
23 Capel rnewri rahcJJ? '9)

32 Dyn sy'n gofalu am eiddo
rhywun arall neu'n gwarcbod

Alice

helacth0 luniau ar werth • Dewis eang yo cynn-wy-s-:--'1

~ifer

1 ar draws yng ngogledd Cymru
ydi'r saith enw sydd heb gliwiau
iddynt.

Griffith,
Dinorwig;
Gwen
Griffith,
Deiniolen;
Ellen
Pritchard,
Garndolbenmaen;
Huw Tegid Roberts, Llanrug;
Nansi Davies, Rhuthun; Dilys A.
Pritchard-Jones, Abererch; E. E.
Jones, Rhoshirwaun;
Catherine
A. Jones, Rhiw; Jean HughesJones, Rhiw; Megan ..Morris,
Dmorwig;
Olwen
Owen,
Llanberis a Ceridwen Williams,
Llanrug.
y rngais Gwen Griffith, Fron,
Deiniolen ddaeth allan o'r bet,
Llongyfarchiadau a £5 i chi.
Ar 61 cwblhau croesair rnis
Ebrill, anfonwch eich atebion at
Dafydd
Evans,
Sycharth,
Penisarwaun, LL55 3HE erbyn
Ebri1121.

N.

Cwm ) Glo; Vera
Llanberis;
Alvona
Presta; vn ;
J

)

Marl!arct
0

Trylwyr

gan y bobl
OL
Gwasanaeth Personol CyfelUgar i CMWI
Y Gwasanaeth TechneQol Gorau
ron GAR. Cy~tQIa
GW8sanaeth Prif Ddeliwr
F=elly,pa gar bynnag ydych

GHWI yn 01 yrru,
o Audi i ZastAva

~:y

LLANBERIS ~

l

Mae'r gwesty yn darparu ar gyfer
II

PRIODASAU • PAATION • DATHLIADAU ac
ACHLYSURON ARBENNIG
CYFLEUSTERAU CYNHADLEDDAU
PHWYLLGORAU

a

'-------~-

BWYDLEN BAR a CHINIO DVDD SUL

10

TIm ar y 'Trac' Cywir

Y Gic Dyngedfennol

Yn un 0 61 rifynnau'r Eco cefais
sgwp pan gysylltodd
Bryn
Williams (Bryn Taft) a mi i
ddweud ei fod am sefydlu tim
rasio moto' beics. O'r dyddiau
cynnar
hynny
rnae'r
tim
uchelgeisiol yma wedi gwneud
camau breision. Mae sawl elfen
yn cyfrannu I Iwyddiant unrhyw
dim - rheolaeth dda, noddwyr
cefnogol a reidwyr dawnus. Yn y
tair agwedd yrna, bu'r tim yn
IIwyddiannus ac maent am
ymestyn eu gorwelion drwy
gystadlu ar safon uwch. Mae

Chwech
o'r Gorau Eto!

Llwyddiant
ar y Mat

Arsenal neu Man Utd, neu
Newcastle?
Rangers
neu
Celtic? Bethel neu'r Bermo?
YdYI mae'n agos iawn am saw I
oencernpwrtaetn elenl. Does
dim i ddQwis rhwng y ddau olaf a
enwyd; bydd un ohonynt wedi
QU slorm erbyn diwedd y tymor.
Dyma
ddau
dim gorau'r

gynghrair ar ocau yn awyddus
am ddyrcflaflad. evoo Bethel yn
si gwsld hi'n anodd i ddal gafael
yn rhai o'u chwaraewyr ifane
addawol os na fydd dyrchaflad.
y rnacr chw9r90wyr IOUQnchyn,
drwy eu ffitrwydd a'u gallu i
IQdu'r ohwaras, yn cryihau'r tim.
Gafwyd gem qms iawn rhwng
y ddau gettyl blaen yn ystod y
mls. Yn annoous roedd cae
caicn. gwynt uatraws a ChSQcui
yn diddymu niter o'u cryfderau.
Ar ddiwedd y dydd yr awch i
rrwvoro am bopeth oedd y
"actor fwyaf rhyngddynt. RQedd
mwy 0 nenoerryruao
yng
nghanol cae y 8ermo,
Y mae Bethel ar QU cryfaf fQI

um ymO::;OdOI, ac ar aosqau

mao gvvundldau ElInOOlllyrinol

ganol cao yn caQI QU haMlygu.
Tueddant i ymosod mewn lIinell,
QC felly anodd yw dod yn 61 i
amddiffyn. Rho hyn bwysQU
YChwanegol ar Y rh~5 gefn.
GWQlwvl1RQthlJl 9r QU oor!:lU
yn yr hanner cyntaf. I fyny'r alit

allweddol.
Gododd Bethel eu gem ond y
tueddrad, yn wahanol i'r hanner
cyntaf, oedd chwarae'n rhy gul i
lawr ga,noly cae. Yr oedd rhai o'r
chwaraewyr allweddol yn cael
eu hamddifadu o'r bel. Trawodd
Huw Owens y traws, a daeth
ambell hanner cytle, Eto, roedd

lacl~gau yn yr all hanner.

Cryfhawyd ganol cae gan orfodi
Bethel i chwarae'r bel hir yn
ormQQQI,DQoth y fei~trQlaeth i'r
ymwelwyr. a.c aetha.nt ar y blaen
gyda chic olr smotyn. ~hyw
ddyfarnlad 0 Igryn bellter' oedd
hwn, ond rQedd yn benderfyniad

Wejthiau ceir sylw I gemau dando y gaeaf fel snwcer, pwl a
dartiau. Ym myd y bowho mae
gan yr ardal bencampwyr. Y tim
IIwyddiannus yW'r Waunfawr, a
gipiodd Gynghrair Gwynedd,
wedi brwydr glos rhyngddynt a
cruwn Llannerch-y-medd. Mae
saith tim yn y gynghralr yn
ymestyn 0 Lannerch-y-medd a
Chaergybi ar Ynys Man i glydwch
Chwilog. Trefn y mat byr yw'r
gystadleuaeth ac. ar ddlwedd
gaeaf 0 gystadlu, Y Waun a orfu
gyda 95 pwynt, driphwynt yn fwy
na Llannerch-y-medd.
Gyda nlfer 0 bentrefi'r ardal
gyda neuaddau accas erbyn
hyn, ydy'r gamp hon yn un allai
ymestyn tybed?

Ie, dyna fu hanes Marc Lloyd
Williams
ym
muddugoliaeth
Fangor yn erbyn uaneni 0 8-0.
Sgor rygbi, fel petai. Ni fu'r goliau
yn llifo j Marc wedi ei ddychweliad
i Ffordd Farrar, ond dyma ein
hatgoffa o'l ddawn gynhenid.
Roedd un o'r goliau - foli 0 30 IIath
yn arbennig.
Ni ddaeth seithfed gol i Marc,
fuasai wedi ymestyn ei record ei
hun. Sgoriodd chwech yn erbyn
Rhaeadr y lIynedd. yn ogystal; a
rhwydo 5 gOIddwywaith yn erbyn
Derwyddon Cefn. Wedi'r siorn 0
gOlli i Gwmbran yng Nghwpan
Cymru, gobeithio y bydd goliau
Marc yn cadw'r rreucowyc am
bencampwnaeth yn tyw. Mae'n
glos rhwng y ddinas, Y earn a'r
ffefrynnau, TNS.

Bermo, drwy'r feistrolaeth ganol
cae, yn cael arnbef gyile nervo.
Vna, gyda dau funud yn weddill
daeth cvne euraidd i fethel. Y
dyfarnwr yn danqos 'cyecndeb'
ae yn pwyntio j'r Qmotyn_ ~r i
Jonathan Newell anelu am y
gornel, cafwyd arbediad gwych
gan y gOI-geidwad. Aroeoiao i
ennill pencampwriaeth tybed?
(evoa lIaw, oioicn J Meie
Robgns am Qi lun gwych a
ddangosir uchod, yn cloriannu'r
eiliad.
Dyma
engraifft
o'r
deunydd sydd ar safle we y
clwb.)
Gyda'r ddau glwb yn disgwyl
clywed am y penderfyniad
ynglyn a'r 'trl phwynt co"edig',

oyco cryn nwysau ar y gem yn y
eermc Odlweud y rymor. AC

~fa"al cwrdd yn rownd dorfynol y
Cwpan lau. Digon i sdrych
ymlaen amdano 0 hyd.

Tim Snwcer 'Ouon Llanrug' - y potiwrs ifanc!

H@liwch Dim

YSgwar

ac rr gwynt, rOQddrheola~th o'r
bel yn dda a ~wnaed defnydd
cyson o'r esgyll. Daeth gOI j
Barry LUfld wedi mediad dda
~an Owain Sian - symudiad
cremus. Daeth y Bermo yn
gyf~rt~1 dl'\Ny 901 fI~r, a 9yda'r
elfennau O'U plaid roedd slawns
dda gan Fethel.
Pob clod j'r Sermo am eu

pencampwriaeth Cymru yn un
targed, yn enwedig 0 gofio bod y
prif reidiwr, Bryn Owen, wedi
cipio pencampwriaeth 125cc y
lIynedd. Mae'r tim yn croesawu
dau 'aelod' newydd eleni. Yn y
"frau bydd Geraint Jones yn
marchogaeth tipyn 0 beiriant, sef
Yamaha R6. Y mae'r peiriant
newydd yma yn galluogj'r tim i
gystadlu mewn mwy 0 rasus
ledled y wlad a thros y ffin. Yn
sicr, rhoir mwy 0 sylw i'r tim
poblogaidd hwn. Brat fydd cadw
trac o'u IIwyddiannau,gobeithio!

Llanrug

J.M.
JONES
A'I FEIBION
GWAITH
CERRIG
BEDDAU
L!:==~~===:~

Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol
Cerrig 0 bob math

Largael-

---------.,

Ff6n: (01286)
672898 (dydd)
t 676285 (nos)

......

~

Y mae Cymdeithas Cyfeillion
Ysgol Brynretail yn tretnu
cystadleuaeth
bel-droed
I gymdeithasol ar Fai 1at, Y
bwriad yw cynna! y gemau ar y
cae-bob-tywydd gan ddechrau
am 6 yr hwyr_ Bydd deg ym
mhob tim, ond rhaid cynnwys
dau wryw, dwy fenyw a dau
neu ddwy oedolyn dros 18 oed
yn y deg sydd ar y cae. Mae
ffurflennl cystadlu I'W cael gan
Selwyn Lloyd, 15 Bryn Moelyn,
Llanrug
(01286
675359).
Rhald cyflwyno'r ffUrflenni cais
i Swyddta'r
Vsgol erbyn
EBRILL 11ed. Vmlaen a'r
chwysu!

l

