• Cyfarchion 0
Seland N ewydd - tude 3
Band Ieuenctid Deiniolen
- tude 22

Atgofion am weithio gyda
Gwilym Owen,
Siambar Selwyn - tude 4
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o ogledd Cymru a hefyd
gogledd orllewin Lloegr. Yn y
Campwriaethau yma enillodd
Gwawr wobr y Rali Geir
Hanesyddol, y llywiwr ifanc
tnauigaior) gorau, y llywiwr
merched gorau, a hi hefyd
enillodd yr anrhydedd 0 fod yr
orau dros yr holl adrannau
gwahanol i fetched a phobl
~

Mae si ar led y bydd Gwawr

ifanc,
DYMh lun 0 Gwawr Hughes, $y'n \1sain o e d, gyda'r
gwobrwyon a dderbyniodd yng nghinio blynyddol Clwb
Moduro Siroedd Mon ac Arfon yn Amlwch ar 17 Ionawr.
Gwawr oedd cystadleuydd ffyrdd, a hi hefyd enillodd y
mwyaf llwyddiannus y Clwb wobr 0 fod yr orau dros yr holl
yn y flwyddyn
2003. Fe
adrannau.
cnillouu nifcr 0 ralie ccir
Yn ddiw~gg"I" bu Gwawr )'n
ynghyd a bod yn gystadleuydd
llwyddiannus
yng N ghamny flwyddyn,
cystadleuydd
wriaethau
Clybiau Ccir y
gorau ymysg y merched,
gogledd orllewin - sydd yn
cystadleuydd gorau mewn rali cynnwys Cymdeithas Clybiau

Dechreuodd

Gwa\VI lywio

i'w thad, Noel Hughes, Cae
Gadlys, Llanberis, pan oedd
yn bedair ar ddeg oed. Erbyn
hyn mae wcdi bod yn llywio i
yrwyr ceir amlycaf ~r wlad,
mewn
cystadlaethau
yng
Nshymru

Bydd
Rali
Ryngwladol
Cymru wedi ei chanoli yn
ardal Dolgellau eleni a bydd
Gwawr, sy'n fyfyrwraig yn
Aberystwyth,
yn falch 0
dderbyn nawdd gan unigolion,
busnesau a chymdeithasau, er
mwyn ei galluogi i gymryd
rhan yn y Rali hon, ac amryw
eraililedled Prydain.

ac

)'n

Lloegr.

Uchafbwyn [ ei gyrfa llynedd
oedd dod yn drydydd yn Rali
Ryngwladol Ynys Manaw, yn y
dosbarth Ford Ka,

yn derbyn cynnig i fod }'D
llywiwr i un o'r gyrwyr mwyaf
adnabyddus yn y maes hwn yn
y dyfodol ago.
Dywedodd

Gwawr ei bod

angen cefnogaeth a nawdd tra'i
bod yn fyfyriwr, er mwyn
medru manteisio ar y cynigion
sy'n dod i'w rhan. Gcllir
cysylltu a Gwawr drwy ei thad.
Pob lwc i'r ferch ifanc yma
yn y dyfodol.
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Swyddfa'r Cyngor
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Caernarfon

Argraff11'Yd gan Wasg Gwynedd
Cibyn, Caernarfon

Annwyl
Cynllun
Carwn

Cydnabyddir cetnoqeetn
Bwrdd yr /aith Gymraeg
l'r cyhoeddiad hwn.

9 Victoria Park

Bangor
LL572EW

SWYDDOGION A GOHEBWYR

Annwyl Olygydd
Chunlota
Mae'r sylwadau ar York Terrace
o ddiddordeb i rni, gan fy mod
wedi fy magu yn Rhif 4, tra
roedd fy nhaid yn byw yn Rhif 8
yn y 30'au.
Ie, tal i stiwardiaid oedden
nhw, Roedd fy ewythr, brawd fy
marn, wedi ein cymryd ni i'n
magu, ond bu farw yn 4S oed o'r
diciau. Roedd yn chwarae'r
organ yn Nant Padarn
a
dilynwyd 0 gan Alaw Mai) Mr
Richard Jones, oedd hefyd yn
stiward.
Roedd
f)r
nhaid
wedi
yrnddeol ac ef a dalodd i Alaw
Mai ddechrau rhoi gwersi piano
i mi, gan iddyn nhw weld fy
mod i'n ceisio dysgu fy hun.
Ond bu laid farw eyn bo hir, a
dyna ddiwcdd ar y gwersi.
Rwy'n tueddu i gytuno mai ar 61
yrnwehad }' Dug Efrog yr enwvd
}' rhes yn 'York' ac, wrth gwrs,
roedd
'Victoria'
yn
enw
cyffredin iawn. Mae yna bump 0
strydoedd ym Mangor 'rna yn
dal yr enw. Talu gwrogaeth i'r
frenhiniaeth ac i'w dilynwyr, y
pendefigion, oedd y fasbiwn yr
adeg
honno,
gan y tirfeddianwyr.
Carthen Puillheli
Diddorol iawn 'l'v'r sylwadau ar
)' rhain. Fe wclais i un ohonynt
yng nghartref Miss Hannah
Williams,
ger Stryd
Fawr
Bangor. Roedd hi wedi ymddeol
o fod yn ddarlithydd yn y Coleg
Normal. Roedd hi'n hannu 0
Gr()eslon. Ar 61 iddi farw, rocdd
ci chwael'
yng nghyfrailh,
hithau \vcui bod yn athrawes yn
Nantlle, yn bwriadu mynd yn 61
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Y RHIEYN NESAF
NOS LUN1 CHWIiiFROR

dim perthnasau
craill yn bod.
Roedd
hyn {ua dechrau'r
\vythdegau.
Roedd Mr Brwynog Jones yn
gerddor gwych, ac yn flaenor yo
y Capel Coch. Byddai yn fy
il)\>gu i bClnu cr mWYIl cysradlu
yn 'Steddfod yr Eglwys. Fe
Bollodd ei unig fab yn y rbyfel

I yn Nonvy.

Diolch am golofnau diddorol

lawn.
Yngywir

1§

Os gwelwch yn dda

Daw'r rhifyn nasaf o'r wasg
NOS IAU. CHWEFROR 26

Addysg Gymraeg Draffi
Cyngor Guiynedd
dynnu
sylw
eich
darllenwyr at Gynllun Addysg
Gymraeg diwygiedig sy'n cael ei
baratoi gan y Cyngor.
Cymeradwywyd
Cynllun
Addysg Gymraeg presennol y
Cyngor gan Fwrdd yr Iaith
Gymraeg ar y 3ydd 0 Fawrth,
1999.
Mae cyfnod gweithredu'r
Cynllun prescnnol yn dod i ben
yn fuan ac mae angen 1lunio
olynydd I'r Cynllun gwreiddiol.
Mae'r Awdurdod wcdi paratoi
drafft o'r Cynllun
Addysg
Gymraeg diwygiedig
ac yn
ystod y cyfnod rhwng y 5ed 0
Ionawr, a'r 29ain Ch wefror
2004, byddwn yn ymgynghori
ar gynnwys y cynliun drafft
hwn gydag unigolion, cyrff a
sefydliadau arnrywiol yn ogystal
a'r cyhoedd yn gyffredinol.
Mae'r Awdurdod yn awyddus
i lunio
Cynllun
Addysg
Gymraeg terfynol a fydd yn
darparu'n addas ar gyfer plant,
pobl ifanc ac ocdolion y Sir yn
ogystal a'r unigolion, cyrff a
sefydliadau
eraill }' bydd yr
Awdurdod yn cydweithio a hwy
Gellir cac I copi o'r Cynllun
drafft trwy gysylltu a:
Gerain t Owen
Cyfadran Datblygu
Swyddfa'r Cyngor
Caernarfon

Gwynedd LLSS 1SH
(Ffon: 01286 679456)
e-bost: GeraintOwen0'
gwynedd.gov. uk
neu gellir archwilio copi o'r
Cynllun
yn unrhyw
un 0
Lyfrgelloedd y Sir yn ystod y
cyfnod ymgynghori.
Diolch am cich cydwcithrediad.
Yn gywir

Dafytld Wlli[tall
Cyfarwydd'tvr Slrategol
(Datblygu)

i'r de. ;lYbecl a aethpwyd a'r
garlhen gyda hi, gan nad oedd

•

Daunydd i law',
Oolygyddion parthnasol

Olygydd

Olwcn M. Davies

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

Martin Llewelyn Williams
Pen-y-Golwg
Deiniolen
Annwyl Eco'r Wyddfa
Ryddem yn ddiolchgar

bo~ibl

c)'nn\,Vy1)

rhif}'D nesaf

pe bai'n

y 1Iyrll)'f i~od yn
y papur (heb

unrh)r'tv
olygu!g\vtogi
gwelwcb yn dda. Diolch.

os

Ann\vylOlygydd,
Anodd iawn Y\v hi ar brydiau i

deilnlo'n hyderus ynglyn a
dyfodol y Gymraeg fel iaith
wirioneddol FYW Serch h}rnny,
dyma lygedyn 0 obaith: Tra'n
gweithio
yn Swydd Derby,
cefais sgwrs ddiddorol gydag

Efrogwr (yo y Gymraegl) Sais
glan gloyw ydoedd gyda dim
cysylltiadau teuluol Cymreig ac
nid oedd erioed wedi byw yng
Nghymru. Pam felly ei fod wedi
dysgu rhywfaint o'r 'heniaith'?
'Dwi'n caru ieithoedd,' oedd ei
ateb.
N i wnaeth
lygru'r
Gymraeg gyda Ilwyth 0 eiriau
Saesneg (beth yw'r pwyn t pan
fod yna air Cyrnraeg addas
eisoes yn bodoli?!) Siaradai
Gyrnraeg (a Saesneg!) glan a
chyfoethog (dim 'Wenglish' 0
gwbl!). Nid yw fy Nghyrnraeg
llafar i'n berffaith 0 gwbl, ond
'rwyf yn fwy ymwybodol
0
gyfoeth aru throl y Gymraeg ers
j mi gyfarfod a'r Efrogiad ymaperson
hynod
0 ddeallus,
cyfeillgar, positif, di-duedd ac
eangfrydig.

Yn gywir
M Ll Williams

7 Stryd y Wyddfa

PENYGROES
Gwynedd LL54 6NG
Annwyl Olygydd
M6r-ladron Cymreig
Rwy'n sygrifennu llyfr am forladron Cymreig.
Tybed a oes gan unrhyw un
o'ch darllenwyr hanesion am
f6r-ladron o'ch ardal chwi? Oes
yna straeon am rai gafodd eu
cipio gan for-ladron> Oes yna
ogofau mor-ladron acw? Neu
drysor a guddiwyd gan forladron? Oes yna feddau rnorladron - neu rai laddwyd gan
for-ladron - yn y fynwent leol?
Oes yna straeon am bobllcol
- }'Il arbennig sgwieriaid - yn
ymhel a mor-ladron> Oes yna
son am dwneli'n rhedeg o'r
traeth i blastai lleol?
Byddwn yn ddiolchgar am
unrhyw
wybodacth
sydd
gennych.
Yn gywir iawn

Dafydd Meirion

Wavell
Roberts
CIGYDD
london House

LLANRUG
Ff6n: (01286) 673574
PEN CIGYDD Y FRO
YrW\jn Ileal mwyaf blasus
Selsig cartref

Cigoedd parod i'w bwyta
Archebion ar gyfer y rhewgist

MYNNWCH Y GORAU
DEWCH ATOM NI!

BLWYDDYN NEWYDD DDA 0 SELAND NEWYDD
ROEDD hi'n un o'r boreau 'na,
pan mae hi mor boeth nad
ydach chi eisiau gorweddian yn
y gwely, er ei bod hi'n wyliau.
Pan mae'r adar i'w clywed yn
canu'n uwch nag arfer, a phan
mae'r haul cryf sy'n llifo trwy'r
llenni yn eich denu i ddod allan
i chwarae. Felly roedd hi i ni ar
ddydd Calan 2004 yn Ohope,
Seland N ewydd!
Dyrna'r ail 'Dolig i mi a'm
teulu dreulio yn yr haul. Mae
Carl, fy mhartner bywyd, Efa ein
merch, ac Iago ein mab yn
gwneud y gorau o'r 'Dolig
bafaidd, gan rnae'n debyg y
byddwm yn 61 yn oerni gogledd
Cyrnru y 'Dolig nesa'.
Y n swyddogol, mae'r haf yn
cychwyn ar Ragfyr y cyntaf yma,
a'r flwyddyn yma fe gawsom ni
brofiad
bythgofiadwy
ar y
diwrnod hwnnw. Roeddem yn
ffodus i fynd 0 ogledd ynys y
Gogledd i lawr i'r brifddinas,
Wellington, sydd yn ne'r ynys
Ogleddol i fod yn un o'r dorf i
groesawu criw 'Lord of the Rings'
i bremier y ffilm 'Return of the

King'. Arhosom yn amyneddgar
wrth y carped coch am bum awr
cyn cael cip ar yr enwogion: Liv
Tyler, Viggo Morrcsen,
Peter
Jackson

ae Elijah

Wood i crrwi
pigion ). dydd

ond ychydig. Ond
oedd pan arwyddodd yr actor ohn

gan

Gwenllian Parry a'r teulu

wrth svrffio
vn \' rnor,
.
..
gyferbyn a'r
a gwylio

dathlasant

tS',

sydd
fideos drwv'r no .!

Ar gvfer

}1

diwrnod ei hun

roedd gennyrn syrprers iddi.
Roeddcm wedi trefnu i fvnd
a hi
•
i nofio efo'r dolffiniaid allan yn y
Cefnfor

Tawcl.

WCdl

cadw 'c

Rhys Davies (sy'n acrio'r co rracb.,

gyfrmach am wythnosau, roedd }'
rywydd yn rhy arw i fynd allan i'r
mor mawr ar 24 Rhagfyr ond, ar

Gimli) ein Draig Goch, 'To

28 Bhagfyr,

11lY

beloved COllnlTYnle11, tes: wishes
John Rhss-Dtnne:', a phan gafodd

brofiad

aethorn

arbenrug,

allan am

Gwelsom

Efa yn darhlu ei phen-bl\vydd ar
noswyl N ado1ig. Eleni fe gafodd

ddegau 0 ddolffiniaid 'cyffredin'
yn neidio dr\vy'r tonnau. Rhai
mawr, rhai bach, brabanod,
dolffiniaid mawr gwr~rw a thai
l1ai, benY'\raidd. Roedd Efa a Carl
yn dctigon de\~r i neidio allan o'r
cwch i nofio yng nghanol y
cefofor, ond neidio i me\vn a
gafael yn Dchr )' cweh \vn~s i ac
rago. Dipyn callach os )'dach
chi'n gofyn \vrlha i) gan fod
siarcod yn bY'v yn y d)'[r()edd
yma! Wrth edr)TCh oddi tanom i
berfeddion y mor gallcm \veld y
dolffiniaid yn gwibio dr,,'y'r dwr,
yn ogystal a'u cIY"'ed yn canu'n
swyno} efo'i gil~ldd!
A harn Efa am y protiad? WeI,
roedd hi'n medd\vl fod nofio efo'r
dolffiniaid yn curo cael c\>vLshgan

hi rai o'i ffrindiau dro$odd y pcnwythnos cyn ei phen-blwydd, a

Orlando
blcwyn!

Efa gwtsh gan }' pisyn, Orlando
Bloom) (un fam genfigenus!)
Ond yn ogystal a hyn,
roeddem hyd yn oed yn fwy
ffodus 0 gael ein anti Menna 0
Ganada hefo ni i rannu'r profiad.
Daeth Menna (chwaer Mam) i
ym\>veld a ni ar ei ffordd yn 61 0
Korea, lle'r oedd hi wedi bod yn
cynnal
gweithdai
ar siarad
eyhoeddus. Ie, y ffordd hir adref i
Gao ada gymerodd
hi, ond
roeddem wrth ein bodd ei bod hi
wedi gal\V dra\\l, eyn iddi fynd }fJ1

61 i'r eira!
N adolig bob tro yn
amser prysur yn ein ty ni gan rod
Mae'r

Bloom

-

0

dr\vch

gynt)

(0 Benisarwaun

"na ddim cvmaint
0 ffws
.
yma am siopa Nadolig ag sydd
chi ddim .\ n
.vna adra. Dvdach
DOt!!)

teirnlo fel llusgo'ch hunan drwy'r
siopau pan mae'r tymheredd dros
20 gradd selsiws, a phan allwch
chi fod ar y traeth, ncu yo
mwynhau
Y wlad. Ond wcdi
dweud hyn, am wythnos cyn y
'Dolig roedd Ahakatane (y dref
fechan sydd 10 munud o'r ()' ni)
yn fwrlwm 0 bobol.
Cawsom ddiwrnod
'Dolig

digon distaw. Aeth Carl a'r
plantos i syrffio tra fy mod i'n
rhoi fy nbraed i [yny ar 01 cinio
-tric wnes i ddysgu gan Taid
Cricieth. Alla i ddim dwcud r~,
mod i \vedi cael gafael ar y syrffio
'ma~ ond mi ryd\v i'n mw)'nhau
corff-fyrddio, I \vneud hyn mae

angen b,,'rdd sydd tua medr a
banner 0 hyd, a mynd al eich
canol yn y mar i ddisg\\')'l am y
don sydd am eich g\vthio ar
garlam tuag at y traeth. Yn

hytrach na sefyll ar )' bwrdd
rnae'n rhaid gonvedd arno. Does
dim fel gwibio drwy'r dwr
gyda'ch cyfeillion, Y ceffylau
gwyn) i godi'r ysbryd. Yn wir
mae ccorff-fyrddio a syrffio yn
cael eu hannog i bobol ifanc yr
ardal fel rhai o'r gweithgareddau
i hybu 'natural high', a'u cymell i
bcidio a defnyddio alcohol a
chyffuriau.
Ar y diwrnod ar 61 )' 'Dolig,
roedd Ohope, y pentref glan mer
yr ydym yn byw ynddo, yn
fwrlwm 0 bobol. Twristiaid wedi
cyrraedd o'r trefi mawr am eu
gwyliau haf Ac ers hynny mae'r
traeth 11cilometr, wedi bod yn
brysur hefo pobol yn torheulo,
syrffio, corff-fyrddio, pysgota,
hwylio tywod, chwarae criced ac
au. Mae'n fy atgoffa fwy 0 Forfa
Bychan yn llawn Brummies, na'r
traeth distaw yr ydan ni wedi
arfer iddo fad.
Mae pobol yn heidio i Ohope
am noswyl Calan, fel maent i
drefi a phentrefi glan y mor eraill
yn Seland N ewydd, Mae'n dipyn
o
draddodiad
croesawu'r
flwyddyn newydd i mewn ar y
traeth. Roedd 'na nifer fawr 0
baruon Y lU allan i'r tai, a phawb
yn
gyfeillgar
yn
dymuno
Blwyddyn Newydd Dda i bawb
ocdd yn pasio. Ac wrth i'r cloc
daro deuddeg o'r gloch roedd 'na
lu 0 dan gwyllt yn goleuo'r awyr
glir.

Oedd, roedd hi'n Nadolig ac
yn Fl\~,rydd)rn l\Te\vydd dipyn
gwahanol i'r rhai ~Ir~rdym \vedi
arfer a h\vy )'ng Nghymru faeh.
Ond mac'n rb yfedd 0 1 sut mae'r
plant yn cofio'r hen draddodiadau. 'Clenig a chlenig a BI\v)lddyn
Nc\v)rdd Dda ... ' oedd hi y peth
eyntaf ar 61 j'r haul a'r gvvres ein
denu 0'0 g'i\r'lau!
Dymun\vn 'Lond lY 0 arian a
digon 0 fwyd cia', i bawb adra
hcf)1d.
Bl\v)lddyo Ne\V)TddDda.

f})iwrnod .9l.gored
30 -_11 /cmawr 2004
••••••••••••••••••••••••••••••
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a Plasty
dyddio'n ol.

Dyma'eh eyfle i ymweld
urddasoL lLawn hanes, sy'n
1714
Gu.·cnlliull cfo H)!Wcl OwytifrynJ pan ddaelh 0 draw i'w ffillllio yl1

Soland Newydd Llynedd.

Anrheg bersonol gan yr awdur i
mi oedd ei gyfrol Cry.C}l Dros
Dro, ac yn naturiol mi ges i
bleser arbermig yng nghwmni
fy hen gyfaill, Gwilym Owen.
O'i darllen, fe ddaeth 'na sawl
atgof imi o'r achlysuron y ces i'r
fraint
0
gyd-weithio
hefo
Gwilym yn y 'Steddfoda, Y Sioe
Frenhinol
a Chynadlaedda'
Plaid
Cymru,
dros
y
blynyddoedd a fu.
Fel arfer yr un criw ohonom
fyddai'n mynd ar y bererindod
flynyddol i'r Brifwyl, gyda'r hen
bererin, y diweddar Alun Pierce
o Dremadog, yn ein cadw ni'n
effro hefo 'Ogla drwg uffernol'
ar 'Drowsus Bach ei N ain' tan
oriau man y bore. Cofio aros
mewn gwesry yn Llangadog yn
ystod Prifwyl Rhydaman 1970.
Gwilyrn a minnau
newydd
gyrraedd ein ystafell. Cnoe ar y
drws. Alun oedd yno, - 'rna hi'n
O.K. hogia, mi gawn ni aros yn
y bar ran oria' man y bore - 'dwi
wedi cal gair hefo Gibbs.'
Gibbs?
Pwy goblyn
oedd
Gibbs? Yn ddiwedcarcn mynd i
lawr i'r bar a chanfod mai Gibbs
oedd y 'barman' a 'doedd ganddo
yr un danr yn ei ben. Ond mi
fuo
Gibbs
yn
'[arman'
arddercbog i ni drwy gydol yr

wythnos - diolch i Alun.
Mi fyddai'r hen gyfaill John
Thoma,
Y
Cloriannydd,
I~langefni, yn aros gyda ni.
Coho Gwilym 11 finna yn ei
ddilyn ar draws maes un 0
Eisteddfodau'r U rdd, pan oedd
John ar frys i gyrraedd un l)'r
toiledau. Yr hen doiledau hen
ffasiwn - un rhes, oedd rhain,
ond fe lwyddodd John Thomas i
stwffio i un bw lch g\vag i gael

rhyddhad. Ninnau yn ~'eiddl

yn y cinvs, - 'Oes 'na rhywun
wedi gweld John Thomas 0
Langefni ym~- mae'n bwysig?'

John yn cynh}rrfu'n laD gan droi

a'r dde ac i bob
cyfcir19d Grall, gan ateb - 'Dyma
fi,' nes 'roedd y ddau gyfaill, (os
i'r chwith

\;yf~illiol1 hefyd)

yn teimlo
annisgwyl
sgidiau.

0

bobtu iddo

rhy\v damprwydd
yn rhedeg
i'w

Roeddwn i wrth fy modd yn

clywed Gwilym yn dadla, ac mi
roedd yn (au wrth ei fodd yn cael
bwrw'i fol mewn dadl. Y n wir
byddai Eifion Lloyd Jones a
minnau'n gyrru'r cwch i'r dwr
yn fwriadol ambell dro, er
mwyn cael y pleser 0 glywed
Gwilym yn 'reidio'i geffyl'. Mae
Gwilym
yn datgan yn ei
hunangofiant
y byddai y
diweddar
I. B. Griffith
wedi
gwneud Aelod Seneddol gwych.
Dwi o'r farn y byddai Gwilym
wedi gallu llenwi'r un swydd yn
anrhydeddus hefyd, Yn y maes
gwleidyddol mae ei ddadleuon
o'n fwya tanbaid. Cofio seiat
gyda'r nos yn un 0 Gynadleddau
Plaid Cymru yn Aberystwyrh, a
phwy oedd gyda ni rownd y
bwrdd ond Winifred Ewing, yr
Aelod Seneddol
dros Blaid
Genedlaethol yr Alban. Oedd
roedd y sgwrs yn fclys, ond
buan iawn y trodd yn ddadl, ac
yn ddadl boeth rhwng Gwilym
a'r Foncddiges o'r Alban. Tua

thri o'r gloch y bore fe gododd
Mrs

Bwing,

bersonol

gan

bwyntio'ri

at yr hanner

dwsin

ohonom a datgan, - <llike youI like YOt/,' ac yna, gyda than yn
ei llygaid a chan sodro'i bys 1
lygaid Gwilym, fe daranodd - 'I
hate )'01/,' ac diflanodd mewn
andros 0 dymer. Buddugoliaeth
arall

i G,"\~ilj"TIlyn

y

maes

lladlcuol.

i'r brifddinas. Problem fwy, ar
yr achlysuron hyn, oedd bod
amryw heb ffon a rhaid oedd
galw yn eu cartrefi i geisio'u
perswadio.
Dwi'n cofio Gwilym yn cacl
syniad gwreiddiol un tro, sef
anfon Bill Parry i wneud
adroddiad o'r Sioe Gychod yn
Llundain, a minnau'n mynd a'r
anturiaethwr
enwog i Orsaf
Bangor yn gynnar ar y bore
Llun,
gan fawr hyderu
y
byddai'n cyrraedd Llundain yn
ddiogel, gan gofio i'r daith i
Awstraliu orffen yn froc ar
draeth y Belan. Wrlh lwc, fe
gyrhaeddodd
Capten Parry y
Sioe Gychod a'i draed yn sych.
Dwi'n cofio dreifio'n wyllt
wirion i fynd a ffilmiau i
Gaerdydd ar gyfer rhaglen Y
Dydd. Cychwyn yn gynnar yn y
prynhawn ar 61 gorffen ffilmio,
gyda 'dedlein'
i gyrraedd
Stiwdio Pontcanna
ychydig
wedi pump. Roedd hyn yn y
dyddiau cyn bod son am ffyrdd
osgoi Dolgellau, Llanidloes,
Aberhonddu a Merthyr. Cael a
chael fu hi arnbell dro a) diolch
i'r
drefn,
doedd
Prif
Gwnstabliaid ddirn wedi cael
regan 0 garnerau y dyddiau

hynny Roedd rhai o'r ffilrniau

hynny yn ymwneud a Bro'r Ecn
rnegis
'Ffrwydriad
Clwb
Penisarwaun a 'Llythyren CD'Eurig Wyn.'
Fe gollodd Gwilyrn un ddadl
yn un 0 Seiadau Sadyrnol y
Gors Bach. Rotdd Eifion Lloyd

Byddal rhaglen Yr ~VYlh'IOS J ones

ymlaen ar nos Lun ac Eel arEer,

mi

fyddai

\\Tedi

Gwi]~rm

penderf}rnu pa bwnc y byddai'n
ei drafod mewn da bryd. Ond
ambell dro, oherwydd i r)"t¥

newyddion

(a

dorri
fyddC1i ncwid y

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD

WAUNFAWR
I=ton/l=f~~~!
(01286) 650291

b}'\v

~rn

A

Cloriannydd. Glyn yn tynnu ar
Alun - 'dydio'n

son dim am y
Phillips 'na oedd hefo chdi yn
Llangadog,' ac Alun yn ateb, 'Dew, dyn gwybodus - B.Sc,
gwbod bob dim am gachu ieir, a
gyda llaw PHYLLIPS oedd

enw'r g\vr bonheddig

- nid

Phillips.'
A John Thomas yn amenio'r
cyfan yn y gornel, - 'Dew mi
gawson ni sbort yn do hogia) dyddia difyr, gwerth whcil.'
A g\,vell i minnau ddeud
Amen am )' tro rhag ofn i mi
ddadlennu ambell gyfrinach.
Ia dyddia
difyr, gwerth
\\'heil, - Diolch Gwilym.

R. L_ DAVIES
Coed Bolyn Mawr, Bethel
JCB Fastracs a trailers 16 tunnell diggers bychain
ac excavators 3600 newydda llawer mwy
• ar gyfer lIogi peiriannau
• tyllu footings
• clirio gerddi
• neu unrhyw walth Glirio \jClfleoedd
Ffoniwch am fanylion

ac roedd hyn }'n golygu fy mod
i'n rhedeg a rhurhro i geisio
per~\~adio
rhai
i f~lnd i
Gacrdydd ar fyr rybudd. Trefnu,
ambcll dro, i fynd a rhai yn
ys tod g\vyliau ysgol i Gaerdydd
yn y car, neu i Orsaf Bangor i
ddal y tren C}'11nar ar fore I~Jun

}rn

Nhregarrh
ar )' pr)'d).
a
mlnnau, o'r -farn \' d,'lid
cae1
.
telediad o'r W\'l
Gerdd Dant ar
•
slot Yr Wythnos. Dadl G\vilym

syfrdanol

allan, rllaid
trefniadau ar fyr rybudd. Yn
amI iawn byddai
hyn yn
dig\vydd ddiwedd yr \vylhnos,

CANOLFAN CARPEDI

oedd

oedd, nad eitem 0 newyddion
"
oedd yr Wyl.
Ninnau yr un mor
bendant fod yr Wryl yn achlysur
unigryw i ni fel cenedl. Fe
ildiodd, ac fe recordiwyd yr
Wyl Gerdd Dant ar y Sadwrn
yn
Llansanan,
ac
fe'i
dangoswyd ar slot Yr LlVythttos
ar y nos Lun dilynol.
Do, fe ddaeth sawl atgof yn
61. Andre Previn yn gwneud
ymddangosiad
annisgwyl ym
Mhrifwyl Bro Dwyfor, - drwy
garedigrwydd Gwyn Erfyl. Y n
y 'Steddfod honno y daethom i
adnabod y brawd a gafodd yr
enw barddol 'Cyfarwydd Caer'
gennym,
am y ffaith
na
Ireintwyd mohono A'r ddawn i
ddeud stori.
Dwi'n sicr bod Crych. Dros
Dro wedi dwyn sawl atgof yn 61
i rai fel Gareth Owen, Eifion ac
Alun
Rhys.
Mi fedra
i
ddychmygu tri arall i 'Fyny' 'na
yn rhywle yn cyfarfod i drafod
y gyfrol ac yo ail-fyw ambell
ddigwyddiad.
Alun Pierce a'i
frawd Glyn a John Thomas, Y

(01248) 671300

neu

(07775) 638620

Dylan (iriffith
TREFNWR ANGLADDAU ANNIBVNNOL a lLEOl

--,

Ar Agor
9-7 pm

TROS·Y·WAEN, PENISARWAUN

Vn gwasanaethu'r
holl ardal yr ECO ac
ymhellach i ffwrdd

:1-5 pm 6advvm

Gwaaanaeth

ArGau

I ~ul a Mercller

Dewi5 eang
I 0 Welyau a 9p;guites.
Llenn; Venetian a Llenni Roler.
5,000 lIathen sgwar 0 garpedi
mown ~toc - ~lIwch chi
j fforddio prynu 0 batrymau?

GLANHAU CARPEDI GYDA STIMVAK I
J

teimladwy,

urdda~ol a phersonol.
24 awr y dydd
Ffoniwch:

Dylan(Llys}ar87183~

Symudol:

0777812739~
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Cyrhaeddwch mew" steil - mew" cerbyd Rolls Royce
ar gyfer priodasau, pen-blwyddi ac
achlysuron arbennlg eraill

B-ETHEL

~

.,.antur WAUNFAWR
CynJlun Dodrefn
-.,

Geraint Elis, Cilgeran. Fton: (01248) 670726
Camera yn ngofal Richard LI. Jones, 5 Y

DIOLCH
Dymuna
Ellen,
Gwynfor, Meleri a 1010, Drws-yCoed, Bethel, ddiolch yn gynnes
iawn am bob arwydd
0
gydymdelmlad a charedigrwydd
a ddangoswyd tuag atynt yn eu
profedigaeth 0 goll; mam, mam
yng nghyfraith a nain annwyl ac
arbennig
iawn.
set
Mrs.
Margaret Jones, Talmignedd,

rsenuie.
Diolch am y rhoddion hael er
cot amdanl tuag at Gronfa'r
Gweinyddesau Ileal a Chapel
Drws-y-Coed.
MERCHED Y WAWR.
Rhagfyr.
Gynhallwyd
Ginla
Nadolig y gangen yn Nhy'n Llan,
Llandwrog. Estynnodd yr IsIywydd,
Nan
Rowlands,
gyfarchion
i gyn-aelod
o'r
gangen, Mrs A.G. Williams, sydd
newydd
ymgartrefu
yng
nghartref
St.
Tello.
Cydymdeimlodd
a theulu y
diwsddar Mrs Mary Griffiths. Tre
Gof gynt, un arall o'r cynaetooau. Anfonwyd couon at
Oscar. gwr Mary Evans, svoc
wadi cael Ilawdriniaeth
yn
Ysbyty
Glan
Clwyd.
Llongytarchwyd Gwenan Elis ar
ei oyweoorad. DIOlchwyd i Mr
Richard
Lloyd
Jones
am
baratoi'r CWIS ar gyfar y nason.
r;:;nillwyd y ralll san !;irlys
Sharpe, Gwyneth Price, Deilwen
Hughes, een Owen, Edwina
Morris a Sian Davies.
lonawr. Dymunodd y Llywydd,
Anita Owen, Flwyooyn Newyud
Oda rr
hall
asrooau a
chydymdoimlodd -s (;llen c;IIis,
svoo wedl caei ororeomaem yn
ddiweddar !;stynnodd groeso
cynnes i'r gwr gwadd. Dr
gerwyn Owen. sy n gweithio fal
fferyllydd yn Ysbyty Glan Clwyd
ac i Awdurdod lechyd Gwynedd.
Cafwyd noson hwyliog yn ei
gwmni wrltl I(JOO 50n am
wahanol fgddyglnlaethau
a'r
dystiolao!h sydd ar O::lAIam au
heffeithlonrwydd.
Diolchwyd
iddo gan Mair Read. Y
gwestwragedd oedd Gwyneth,
C~inw~rl a N~n~i.Enillydd y raffl
oedd RIta. Llawer 0 ddiolctl i

oeer, Ffon: (01248) 670115

Glenys Griffith am baratoi cacen
ir gwr gwadd.
CAPEL Y CYSEGR, Bu'r cyfnod
yn arwain i fyny at y Nadolig yn
un hapus a phrysur. Cymerwyd
rhan gan tua hanner cant 0 blant
yr Ysgol Sui mewn Cyflwyniad
arbennig wedi ei baratoi gan y
Gweinidog, y Parchedig Dafydd
I-Iughes. Roodd pob dosbarth yn
gyfrifol am gyflwyno rhannau 0
Stori'r Geni, a bu i'r plant lIeiaf
orymdeithio 0 amgylch y Capel
yn portreadu
Mair, Joseff,
Angylion,
Bugeiliaid
a'r
Doethion.
Roedd cyfle i'r
gynulleidfa ymuno mewn niter 0
garolau yn ystod y Cyflwynjad,
air neges oedd fod aelodau a
chyfeillion Y Cysegr yn dal i
gofio, credu a dathlu yr hyn a
ddigwyddodd ym Methlehem
2003 0 flynyddoedd yn 61 Bu I
Enfys Roberts a Llio Hywel ganu
aocastao a can Dafydd Iwan
'Ry'n ni yma 0 Hyd' gyda'r plant
a'r gynulleidfa yn ymuno yn y
cytgan. I gloi'r Cyflwyniad aoth
POb ptentvn I r set fawr a cnanu
'Dowch I Ddathlu'
V Sui canlynol, mwynhawyd
te parti blasue, wedi ei baratoi
gan yr Athrawon, i holl blant yr
Ysgol oul, a brat oeuc caet
vmwsuac gan Sian Corn.
Dseth cynulleidfa deilwng i
Wasanaeth
Cymun
bore'r
Nadolig eto eleni, 0 dan
arwamtac y GwelnldoQ, y Parch
Dafydd Hughes, a chymerwyd
rnen gClll eelooeu Gflpeh'r drdal.
oroesawvo
pawb
rr
Gwasanaeth gan y Gweinidog. a
ctoicnooc hefyd i bob un am eu
parodrwydd i gymryd rhan.
leuan Williams. yn cynrychioli
CapGI BGthQI, IGdlodd y garol
9yntaf, ac yna cafwyd darlleniad
gan Geraint Elis a gair 0 weddi
gan Goronwy Jones, y ddau 0
Gapel Y Oyoegr. Ar ran Capo I
Saran ledlodd Delyth Williams
oarol a.rall. a chymerwyd rhan
ymhellach gan dair 0 ferched
ifainc Y Cysegr, sef Ffion Meleri
Owen, Lois Wyn Hughes a !=fion
Williams. I=el arweiniad at Iwrdd
y Oymun, chwaracodd Glcny~

Mae'r Cynllun yn brin

0

gyfraniadau

n~ddQutrydanol,

yn arbennig poptai, oergelloedd,

-

peiriannau golchi 0 rhewgelloedd fyddai'n

W.i\VNF.I\W'R

addas i'w cleientau or incwm isel
Gwasanaeth casglu rhad ac am ddim

."...
'L.i.1-~'
~~..'I. ",f)T.....

fit 01286 674155
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Ymestyniad Ffon wedi Torti?
Angen rhai Newydd? os felly
FFONIWCH 11'
(01286) 650247 neu (07780) B 1161 7 (symudol)
'If

Eifion Hughes

(7 diwrnod)
Gwasanaelh Da am Bris anhygoel

Hugh Owen, Caernarfon. Mae'n
bwysig i bawb sydd am gystadlu
yn unrhyw
un o'r ddwy
Eisteddfod roi eu henwau I
Manon Griffiths, 9 Stad Eryri
erbyn 6 Chwefror.
GLWB 100 Y CLWB PELDROED. Gw·obrau'r Nadolig
oedd 1. £100: Alwena Williams.
Llanrug; 2. £50: Gareth Jones;
3. £25. Dewi Hughes a Gwynfor
Morrte; 5. £20 iddynt 011: B. J.
Owen, Fellnheli; Gwenda Jones,
Llanrug; Harold Owen (Harri
Bach); Steven Closs Williams;
Michael
Greenj
Carolynno
Johnson; Wena Williams; Huw
Gwyn Jones: Mark Herbert a
Derfel Williams.
I ymuno. neu am ragor 0
wybodaeth, cysylltwch a Tecwyn
Hughe~, 4 Y Ddal, Bethel. (Ffan:
01248 671 469).
GLWB 200 Y NEUADD GOFFA,
Enlllwyr Tachwedd oedd:
£50: (113) MISS A. Humphreys,
Ty'n Rhos: £25: (43) Mrs M.
ADRAN BENTR~~ VR U~DD. Heritage. 6 Bro !;glwys
£10:
Bydd Ei~teddfod Oylch yr Urdd (85) Mrs Betty Owen, 2 Tan y
Gae.
yn cael 81 chynnal ddydd
Enillwyr Rhagfyr Oedd:
Sadwrn, 28 Chwefror, yn Ysgol
Brynrefail, Llanrug. Gynhelir yr £50: (77) Mr a Mrs P.C. Hughes,
Pen y Buarth; £25: (89) Miss
Eisteddfod
Cylch
Symudol
(disgo a dawnsio OWQrln)ar nos Menna Williams. 24 Edward
lau, 4 Mawrth, yn Vsgol Syr Street, Caernarfon; £10: (114}
Mrs E.leri Warrington, Wern
Bach.
OIOLCH. Oymuna Jim a Wendy
Ostler ddiolch 0 galon i bawb yn
y pentref am eu caredigrwydd
a'u cyfeiligarwch I Sasha yn
ystod ei hymweliad a Bethel 0
Belarus. Bu Sash a, sy'n 13, oed,
yn aros hefo Jim a Wendy am
ff~, ac yn ystod oi chyfnod yma
gwnaelh
lawer 0 ffrindiau
newydd, ym Methel ac yn Ysgol
Brynrefail.
Ga~glwyd £200 yn lIeol tuag
at y cyfraniad
0 £500
I
Chernobyl Children's Lifeline,
tuaS at y aost 0- gludo Sasha 0
BelarU5 i Gymrul
Griffiths.
yr
organydd,
y
'Pastoral'
Symphony
gan
Beethoven, ac yna rhannwyd yr
elfennau gan Richard Lloyd
Jones a Glyn Roberts.
Elenl penderfynwyd anfon
casnnad Gwasanaeth y Plant a
chasgliad bora'r Nadohq, sef
cyfanswm 0 £173.80, tuag at
Wasanaeth yr Ambiwlans Awyr,
Gogledd Cymru.
GLWB BAO BETHEL. Gatwyd
prynhawn diddorol yn Festri
Cysegr, dydd Mawrth. 6 lonawr.
Croesawyd y gwr gwadd, Mr
Elwyn rtuqnes, Bryn Ogwen,
gan y Llywydd. y Parch Gwynfor
WilliQms. Siaradodd Mr ~u9hes
am ei hoff Iyfrau a lIenorion
enwog Cymru a oaruanouo
rannau 0 ral o'r llyirau gan roi
gwledd i r aelOdau.
Rhoddwyd y diolch gan Mr
Selwyn Griffith
Bydd y cyfarlod nesaf af 3
Chwefror yn Festri 8ethel. gyda
Mr Emyr Price, Caernarfon.

Cefnogwch ein
Gwasana~th Nadolig y Plant, Capol Sotho', ~ f Flhaglyr ~oo~.

Hysbysebwyr

•
•

•

Sawl earthen Pwllheli
sydd ym Mro'r 'Eco'? ~ .~-~~-:::.;
MAE'R YMATEB i'r sylwadau a roddwyd dros y misoedd
diwethaf i Garthen Pwllheli yn parhau. Rhoddwyd sylw i'r
garthen gan D. G. Lloyd Hughes mewn erthygl swmpus yn
Y Casglwr (Haf 2002). Mae'r garthen i'w gweld yn
Amgueddfa'r
Diwydiant
Gwfan
yn Felindre,
Sir
Gaerfyrddin. Yoo mae'n cael ei nadnabod fel 'earthen
Pwllheli'. Mae iddi ddau liw - coch a hufen - cr i mi
dderbyn adroddiad dros y mis diwethaf am garthen 0 liw
gwyrdd a hufcn, ond IDW} am honno yo ddiweddarach.
Yo y 11yfr The Textiles of Wules cacl
eu
dcfnyddio
yng
ggn Ann ~lltton (19Q7)) maelr Nghymru}
ond
rnae'n

zarrncn yn cael et di~grifio

yrnddangos
na
fuont
yn
15~nddl [(il
comrnernoraltve
bl)blogaidd tawn. Mae'n sicr rod
IJt.JtIIJ~
:l
honna
mai John
8wydd [acquard yn cac 1 ci
Roberts,
gwebydd
0
defnyddio yng Nghaernarfon.
Caernarfon)
a'i cynlluniodd.
Mae John
RoberLs.
y
Cytlwynwyd
y gnrthen
i gwehydd a fu'n gyfrifol am
Dywysog Cymru ar achlysur et gynl1unio 'Carmen Pwllhel!'.
vrnweliad ~ Chaernarfon yn mewn nodiadau byworaffyddQl
1876 i ugor y Gwailh Dwr. Ond a fenLhyciwyd i mi gan ei
profwyd gan D. G. Lloyd
ddisgynyddion, yn son am ei
Hughes n9. 9.11!lihynny fod yo
dad, Robert Roberts. Ro~dd
g)'Wir, oherwydd i Walth D\vr RoberL Roberts \vedi ei eni yn
C9.ernarfon gael ei agor yo 1969, Llanbeblio, yn fab i Thoma:>
a<:nad o~du Coleg i\bcryStw)1Il
RobertS u'r Ro Wen yn nyffryn
(a ddarlunir ar y garthen) yo Conwy a Margaret ei wraig. Y n
hl\doli bryd hynny. 0 le~aI] cS1 traddod.lad lcu!yol, I.ln 0
l5cllir dyudio g~'Ilculhuriad
y deulu'r Ll\vyncoed~ Cwm y Glo
garrhen wreldltiol i ttla IR72,
oedd Margaret, ond ni allaf
neu yeh ydil5 Y'l y\liyy~ddal actl.
sauarIllli1U hYI1Il)' iiT hyn 0 l)fyll.
Mtle'n bosibl mgj Q ~ydd
G\lJehydd l\edd Rohcrt Roberts,
llaw y ~vnaelhpwyd y oarthen
fel ei dad) a :,efydlodd fu~nc~
wrciddiol, ac amcang}'friflr 1 IJ\\;~'ddlannUS
i~\t.'n
yng
hynny
3ymryd
'Wythnos 0 Nshsernarfon)
san ddcfllyddio
an1~er.
srem yo hyrrach na nh\\'er d\vr.
M!le Ann Sutton yn awgrymu
Roedd ganddo ffatri yn Stryd )'
y bydd"i ~ynhyrchu'r gi:IIlhcn y Llyn~ a e1\vid yn ddlweuuarach
tu hv{nr i allu gwydd 0 un ar
yn Menai Factory. Credaf ei bod
bymtheg 0 bleidiau (sixteen-shaft
wedi ei lleoJi ble mae siop Boots
handloom), ac mai'r unig ddull 0
(hen garej y Central) heddi,v.
gynhyrchu~r
garthen
yn Enillodd wobrau am ddilladau
fasnachoJ
oedd
drwy
yng ngwahanol
eisteddfodau
ddefnyddio
Gwydd Jacquard.
pwysicaf ei gyfnod, ac enillodd
Roedd yr wydd arbennig honno
hefyd mewn cysradleuaelh yn
yn seiliedig ar gardiau ryilog Arddangosfa
Fawr y Palas
cannoedd ohonynt - at gyfer
Grisial yn Llundain yn 1951.
trefnlJ lleoliad yr edafedd. Vn Dacth
hyn as ef i OTyn
wir. gellir dadlau mai ar sustem
amlygr'Wydd) a ffynnodd
ci
dcbY5
y
~ylI~~"'lyyyd Y f~ijnCLlI Dcuai C1rcllcbiofl am
eyfrifiaduron cynnar, ond stori
garthenni a dilladau iddo oddi
arall yw honno.
\vrth
aelodau
o'r
teulu
Roedd gwyddion Jacquard yn brenhinol
a
byddigions

','tC

• Priodasau
Dathliadau
• Achlysuron Arbennig • Cynadl@ddau
• Pwyllgorau • 8wydlan Bar
• Cinio Dydd Sui

an crlS
(Owesty'r Fictoria gynt)
0

CHOICE HOTELS

~1iI.
Ffon;
6

ydoedd. '
Ganwyd Jane Hughes, gwraig
Robert Roberts, yn Llanberis, ei
thad, John Hughes, yn fwynwr
copr a dreuliodd y rhan fwyaf o'i
oes yng
ngwei thfeydd
y
Gosarth, ger Llandudno. Bu
Jane farw flwyddyn wedi geni
John Arvon, ac fe'i magwyd
gyda'i nain a'i daid (0 du ei dad)
yng Nghacrnarfon.
Yn 61 ei
addefiad ei hun, roedd a'i fryd
ar tvnu I'r mor, ond ni fynnai ei
dud hynny, Ci:1foddg}lnnig dilyn
hyfforddiant
i'w gymhwyso"i
hun yn feddyg. yn gyfreithiwr

Llanberi5 (01266) 870253

garthen
wreiddiol - Menai
Factory,
Stryd
y
Llyn,
Caernarfon neu Ffatri Cae Dol
Eiddyn, Pontrug? Roedd John
Roberts a'i deulu yn gadael am
Lerpwl dcliwedd Medi 1880, ac
yn ddiweddarach yn mudo i'r
America. Os gwerthodd ei hawl
i'r ffatri yn y flwyddyn honno,
mae'n debyg mai dyna pryd y
daeth y patrwrn ifcddiant Ffatri
Wlan Pwllheli, ond yn 61
D. G. Lloyd Hughes, ni chafodd
Ffatri Pwllheli hawl frciniol ar y
patrwrn byd Chwefror 1895.
Beth ddigwyddodd yn ystod y
pymtheng mlynedd 'coll' felly?
Yn ystod y ganrif ddiwethaf,
daeth y patnvm i feddiaot Ffatri
Wlan
Trefriw,
9C
fe'i

cynhyrchwyd

rncwn

arnrvw-

iaeth
0
liwiau
ganddynt.
Cynhyrchwyd y garth en (Cwilt
Cacrnarfon ac Aberystwytn yn
neu'n
beiriannydd,
ond ni 61 enw Teefriw arni) am y tro
fynnai John hynny chwaith. Yn olaf ar gyfer Arwisgo'r 'Iywysog
hyrrach, penderfynodd
ddilyn
Charles yn 1969. Trosglwyddyr un alwedigaeth a'i dad.
wyd y cardiau i Felin WI~n
Bu Robert Roberts Iarw yn Penrnachno, ac y mae tua'u
1870, a bu'r mab) John Arvon
han ncr beUach ym
mcddiant
•
Rl\berts
yn eario'r
busnes
Amgueddfa'r Diwydiant Gwlan
ymlacn 'Ilyd yr Z1ain 0 Pedi 1880 yn y Felindr~.
pryd y g-wertJza;s fy }tClwl, a
Dyna'n fras rywfaint 0
cllychwy"
gyda'TTt cel~lll am
gefndir y garthen sydd wedi
Lerpw{.' Dyma'r cyfnod felly ennyn C)'mail1l 0 ddiddordeb ac
rryd y cynlJunj_wyd (earthen
ymateb yn nhudalennau'r 'Eco'
Pwllhcli'.
h dyrna'r cyfnod
dros y misocdd diwclhaf. Ond
hefyd pryd yr ehangodd 10hn
beth am y carthenni s~rdd ar
P...obert~ ~i fUtlIlC::))
~iin gadw yng nghartrefi'r fro?
fuddsoddi
mewn peiriannau
1\ belh am yr honiad a
newydd. Y n anffodub) dae[h
wnllcthp\vyd y mis diwethaf mal
11(;1)'d }'TI g}'fnod 0 ddir\vasgiad,
dim ond \vYlh 0 garlbcnni
f~1nad ocdd ei s~'nnyrch yn
g\.vreiddiol
svdd
mewn
•
b\verlllu c)'Sral. Roedd elsoes
bodo1a~lh? Yn 61 D. G. Lloyd
\r.'edi prynu peiriant ne\vydd i'\v Hughe •
mae
un
yn
ffatri )'ng Nghacmarfon, ond Amgueddfa'r Diwydiant Gwlan,
aeth pris glo stem yn ddrud d\vy yn 1..lYn, un ym Mangor ac
dros bunt y dunnell. Bu'n rhaid
un yn N yfnain (. Cefais inn au
iddo 'roi y Cap Corlsidro ant fy gofnod 0 un ym Mhenfro, un
1711,en' oherwydd gwelai ei holl
yng Nghacrnarfon,
un ym
elw ~V"l1n_v~tedtrwv _v eon1 Si1t1.11a. J Mrynrefail, lair ym Moo ac un
Penderfynodd
aralI-g)rfeirio, a yng Nghaerdydd
(ond yn
g\vnaeth gais i Assheton Smith
wreiddiol 0 Ddeiniolen). Dyna'r
am dir ger Cae Dol Eiddyn,
cyfrif fis diwethaf.
Bellach,
Pontrug i adeiladu ffatri. Ond
daelh m\vy 0 alwadau ffon i
siorn oedd yn ci wynebu
ych\vanegu
at
y cyfrif. Mae un
unwaith eto. (lW!di 111ynd i gosr i
ara11 yn Neinlolen.
lIn lng
udci/ud,{ F"'feJry a, ar'flccld dy ylt
Nghl\vt
y Bont,
un yn
Y farl }Wl1710, a cltario'r gwaith
yr~llae1l am rhyw dair blynedd, Llallberi$, un yn Llanrug ac un
ym
Mhenisar\vaun.
Daeth
daetJt parlie y11 y gweit}lfeydd
adroddiad hefyd am un oedd ~1n
lZI'cJl;1leI 1-lad oedd y c)zwarelwyr
arfer
hongian
ar
~Ial
yn
braidd y1l gallu ellnill digon i gadw
Waterloo Hous~ Caernarfon ,,(Jrpl~ac tinaid yrtgflyd Izeo son ani
un
wcrdd
yll
h)'rracb
11a choch.
Mael l1il1l 1zewydd. At affl)JHt IlWY
gan
mU'Yaj
feZ dosbartll )'r Mae pa\lJh sydd wedi cysylltu a
rni yn honni mai <:arthcn oedd
Y'TrddibY1LrtWTZ
ant
'lVeTIlzu _v
nWjJddatl.
Gwaethygodd
ei )'Il ciddo i'\v neinlau a'u reldlau
yw'r rhai sydd yn eu mcddiant,
scfyllfa. Dim ond pYlnthcg :swllr
yr wyrhnos a dderb~'nilll 0 ac f~lly'n dcbygol 0 fod yn
garrhenni a gynhyrch\vyd ym
werth~ant ei nwyddau, a hynny
Mhwllheli
ncu
yn;
"l Si:ld'ty'r tculu, Y grozlnd TellIS,
[{ogall jI ci1Lb trethi a dyledt012 N gllacTnarfon/PoJ1lfug. MHe'n
ymddangos fod yr un werdd yo
111asnacJl. Daer}, ",llor eslur 0 'r
pertllyn i orfnod diweddarach
cJiwtldd Tlad oecld geTl1lY[ oTui un
MelIn Wlan ·lrefriw. Dyna felly
11~lhr iI'll) gyml',-yd, t:1)/ Y1nadol!1.
(heb gyfrif yr un \verdd) ddwy
Cym~r(Jdd CI~(JbtidciladL~ GWlrL y
Ond
Glo /edl1ianl 0" ~act()1'jJ a'r tv, ar bymthcg 0 garlhenni.
nid oes sicnvydd pendant 1 ha
yt1Ch),d a thros werth 300 0
gyfnod y macnt yn pcrthyn, ac
beirial~1~au i ba rai t~ad oedd
fe fyddai angen arbenig\vr i
galzddync un Izawl.
ddatrys eu tarddiad. Ond os
Yr hyn sy'n aneglur Y\v ym
mha ffatri y g\vnaethpwyd
y gwyddoch chwi am fwy ...
I

•

- rhan

Caernarfon. Mae'n amlwg ei fod
yn defnyddio gwydd Jacquard
oherwydd dywed ei fab: 'Fy
nhad oedd y cyntaf i introducio y
Jack Gllard mac/title i Gymru, er i
U71 0 Dregarth geisio dallu y uierin
arlwybodus, ytl eu pLitJI goLygydd
pwysig y Pumsli Cymraeg - mai ef

I

nod a thirion wr'

'Athraw

0

Mae'n

amlwg

fod

gwyliau'r

N adolig wedi bod yn dymor
cynhyrchiol i chwilotwyr y fro.
Parhau i ddod i law rnae'r
wybodaeth am Beuno Jones,
Prifaihro Ysgol Tan )7 Coed,

rcnj~arwaun.
Mae Ieuan Williams 0 Fethel
yo sgwennu am yr eilwaith
ynglyn a phriod John Beuno
Jones. Mary Williams oedd ei
henw morwynol, a phriodwyd
hi
o'i chartref, Rhydau,
Dyddiad
'I
briodas oedd 4ydd 0 Ragfyr
1885, gyda'r Parchcdigion W. E.
Llanddciniolen.

Williams. Pentir ac R. Prvse
Ellis,
Y
Glasgoed,
yn
gweinyddu, Athro yo Ysgol
Rhiwlas oedd Beuno Jones ar y
pryd. Mae'n bosibl mai merch
Dafydd
Williams
y Rhydau
oedd Mary. Roedd Dafydd
Williams yn flaenllaw )'ll hanes
sefydlu Capel y Glasgoed yrn

1861.
Daeth yr ail ymateb oddi
wrth a~lod 0 dculu Beuno Jones.

Mae R. ap Wyn Williams yn gyn
arhro yn Ysgolion Brynrefail a
Syr Hugh Owen, ac yn fab i'r
diweddar Barch W}lIl William~,
a cn\.vir 'In yr adroddiad am

~hebrwng

Beuno

Jone:>.

Examinations in Caemaruonshire'.
Oes
rhywun
yo
medru
ychwanegu unrhyw wybodaeih
pellach am yr eneth hon? Yn yr
atodiad i lyfr y Parch John
Pri tchard ar Halles yr Ysgol s«
ym Mrynrefail, gwelir yr enw

Mae'n nodi hefyd fod dwy
eneth arall 0 fro'r 'Eco' wcdi

Teulu yn America
Bu Rhian Williams, Caerdydd
(Llanberis
yn wreiddiol)
ar
ymweliad a'r America, ble mae
ganddi gysylltiadau
teuluol.
Anfonodd
adroddiad
o'i
chyfnod yn chwilio am rai o'i
chyndeidiau yn yr ardal ar y ffin
rhwng
Pennsylvania
a
Maryland - rrefi bychan Slate
Hill, West Bangor, Cardiff a
Delta.

cyrraedd

'Dros gatlrtf a hanner

Mary Ellcn Parry, Penisarwaun
yn rhestr y disgyblion am 1911.

Prun sy'n gywir?

brig y rhestr dros y
blynyddoedd. Gwawr Griffith,
Bethel, yn 191 S (modryb
i
Selwyn?) a Bessie M. Jones,
Waunfawr vn
1915 (chwaer v•
•
diwcddar W. Vaughan Jones).
Un hacngen yn uniz sydd ar }'
rhestr,

scf Trefor Owen Ellis,
Dciniolen, yn 1931.

Dywed Mr Williams hefyd
iddo glywed ci fam yn son mai
Beuno Jones roes yr en \\7 'Bryn
Beuno' ar dyddyn Maes Ty Du
gerllaw'r
Hafod,
Ceunant.
Tybed a oedd wedi bwriadu
fferrnio'r tyddyn ar 61 ymddeol
o'i swydd ym Mhenisarwaun?
Gyda diolch

am

eich

i'r lei ohonoch

yrnaleb

ac

am

wybodaeth
ychwanegol
am
Beuno Jones a'i deulu, Diolch

hefytJ am godi ambell :5gtYClfnog
y bydd yn rhaid eu dilyn yn

M9.e'n en wi rhien i a th~lr
chwacr
Bcuno
Jones
(nas

Yi)toU yr wytllno~au nesaf!

henwyd yn yr llllroddlad am y
cynhebrwng). Plan t oeddyn t i
Willianl JODes ac Elin~ I'cnbr)II1,

Yn rllifyn Rhagf)rr cyhocddwyd
llun () blant yr ysgol, i gyd yn
g'¥il5~o JllCdalau a rhoduwyd
enWQll i1r mWY!lfrif ohonyn t.

R.ho~tryfan_

Ma.ry, y
cbw(1cr l1Y11Uf-, (Ui! 18~3 iI
phriododd
Hugh Joneg 0
ChwilCJo' Buont yn byw yn y
Ganwyd

a

Gwyn fryn,

lIe

Rllo~[ryf9n,

m"owyJ cl'l'\-vech 0 blanl - eu
di~(!ynyddion yn parbal] yn V
parthau

Mury

Roedd
nain
i'r

hyd

hcddiw.

llcfyd

yn
diwedd9r Barch Hugh Jone~
Parry, Llangoed. 'Rn~ddy ddlllJ_Y

Medalau 'V5801 Tan y Coed

Mi.l~ un CJ'r m~dalau rhcini o'm

DrynffYIIIIOn,

Rho~tryf"n.
MaOWYSlactodcl un mab, 101111,
(Jones) fel cyfenw. a'r mab arQII.
Huches. Rocdd y ddau oefnder
araII - V I'arch W}'1l Williltll1~
(Pfestin~o6'

Ll~nystllmdwy

Willi."'ll~

(prifa.thro

V s501

.ucr:t'

ochr. Tvbed oel> rh)'\vrai eralil 0
ddlSg}'nyddion
y dosbartb
hwnnw yn Ysgol 'Ian y Coed yn
berchen ar rai tebyg?
Band Llanrug
Plis, plis~ pJis, plis a wnaiff
swyddogioD
Band
141anrug
bcidiQ a pbarhau A'r h()niadau
mui dymu f~11Qllyn,,{ Cymru) ac

wybodaeth
Evans 'Th~

1911. Da,v'r

Ann

ellwog: roeddclll

'nhModas Cothpri'lB

ca'll~y111

yll

Zl!lO

.]ones.

Tra ro~ddcln y,tO, c).nlloJiwyd

CY71lan{a GalLII. Roedd pawb a
d,ddordeb "10'4{'r .;vnOt?1 gall ~in bod
Yl1 'siarad Cyrnraeg g(} iawn."
Della; ),e'l-daUl tll1 aelod olr cor 0
Beitisarwaull - David Ruberts.

cyrraedd bydd cyfarfod
cyntaf dosbarth banes lleol yn
Nciniolen

CyChWYD~ a

wedi

l)illWn~ na ddaw ymholiadau

a

gwybodaeth i'r amlwg gan yr
aelodau yno. Yn y cyfamser, os

ocs gan
darllenwyr

unrhyw
un o'r
unrhy\v wybodaeth

am gynnw)'s

Y Bolofn y mis

h\OVll,neu ag unrhyw ymholiad
am agwedd 0 hanes bro7r iHco7,
CYi»);lll)ych a D~fydd Whiteside
Thomas, Br()n y Nanr, Llanrug,
Cacrnarfon.
(Pfon
012S6
673515)

LLANRUG Ffon: 01286 675175
GWVLIAU

CARTREF A THRAMOR

Cvvmni teuluol gydag 20 mlynedd 0 brofiad 0
redeg Pecynnau Gvvyliau oll-gynhvvysol

VSgwar
lla ug

~hynlaeth America!

y ~ir

~mdani yw nad oedd

0911ctlau pres ~rn bou()li br}'d
Vn lRl.t 'I sefydlwyd
hynaf frydain,
Def y

band
St~lybrld~e Old Rgnd. 9C yn
1817 Y ,,~fy~lwyJ yr l'lynaf yn5
N{lhymru, sef Band Blaina,

hynny.

A hyd

yn oed

bryd

lyfr Gwilym J. bynny, cymysgedd 0 offcrynnau
Rnh'011tll .\tJwlf1r~htfJ cbtvyth ~ phres oedd y handi9.u.
0

yl~

idllo gael ei ;)cfytllu mor bell yn
61
a
chvfnoct
RhYfel

rnQ~

yn

C",Vt1Zraeg. Mal' cor y capel bellacJ,

eich

~{ac

Aberdyli) - yn feibion i frawd
Iil:n (mam Reuno Jones).
owent. V dydd~ad cynharaf y
DaClh y rrytlyllll }'malclJ gall gellir dyddlo Band Llanru~ yn
R.. W1Jli.am~~ LI~in (;wr~, hendant Y"V 1~~4. 9 Deln1(')I~n
Ll~n.~l5J'" dda.coa.J"lfyddodd
flwywwy" y~l ddiwcddarach) er
Margaret Ellen faIT)' oetl(1 yr fod pOSloilr\JJydct rod rhy\v falb
eneth fach a ddaeth i frig rhestr o fand yn bod yn Llanrug ers
y 'scholarship'
drwy holl Sir
1S2S, ond na ellir cadarnhau
Gaernarfon

Richard Baskwill, wedi dysgu

Robert J effrey?
A dyna'r cyfan am y mis hwn.
Erbyn i'r rhifyn hwn o'r 'Eco'

wecti eu sgwennu af un oc11r. .t\r
yr ochr arall mae>[ geiriau

!ole hynny.

ynu'n
wcinido{;
Glanrll)'d,
LIgnwndg)
9C
K. Ffesrin

Mae Y'10 gapel CY111raeg Rellobotll - gyda gwasalzaelll
Cytnraeg
a pJ,regetJ, .r;;aes~g bob
Sui. Mae', gu1einidog preselzlzol,

ada oedd 0 hejyd!'
Llawer
0
ddiolch
am yr
adroddiad.
Oes rhywun
yn
gwybod mwy am deulu David
Roberts, Penisarwaun neu deulu

a hanncr aT ei lhraws, gyda'r
seiriau 'For RC[pJlar Attendant'e'

torchau 0 Oouau a ll)'t>iuu yn
amgylchynu'r gciriau ar ). dd"yy

Renno Jones); a'r ddall ohonynt
yn
fab
i John
T1ushes1

clnoaer iddo. Bum yno unuiaitk o'r
blaen, ond heb gael digon 0 amser i
umeud dim rllwy na galw yn y
fy'2wenl. Y tro }ZW'l roeddum yno
am dridiau.

Fachuien a Llanrug.
Y1LO y CaWS0r71 «grits" £ ftecuiast,

Mac'n [edal fawr - tua lTIodfedd

LI{)jJd Jones yn gwelni)l Lloegr a

Nhachwedd 1946. '
Y cefndryd yn y cynhebrwng
oedd Dr Moelwyn Hughes mah ; frawd William Jones (tad

darga,zjuwyd llechi ynza. Daeth y
clnuareluiyr i gyd brot 0 ogledd
Cymru. Y'l ell plitli jlr oedd fy hen,
lit n-daid a 'i uiraig, Griffith 0
J.Ja'111aJt Euans,
a'ZI
clnoe
phlcutyn, Daeth un 0 'r plant yn 61
1 Lanbetis, se]JOIZll Euans, fy hendaid; ond »n Illest Bangor y
cladduiyd ei neni, dau fraud a

druth! Pe'i. cefa;s at" fenthyg gan
Nora O'Brien (Munru gYlll 0
ncn~sarw3un)~ Penrhos~ Rnngor.

(Rcu.ord of S,~p....
r;or

yn Garnons Street, Caentar!n'l ytl

of

blgen wfrh 1 illl sg\VennU hyn ()

cfrWat;T arall yTt ddibrtoa. Du /Jllt-'rlt

bu jarw yng Nghaernarfon !is
Ebriff 1930. AtJzrawes ysgo[
g_ytlradd oedd Kate Jon~s aIu jarw

yn

er chioilio a holi, ni
chauisom fauir 0 lwc efo hanes fy
nheulu i. Roedd llawer 0 Gym ')1
wedi eu claddu yn y fynuient ar
lethrau'r bryn, mor bello Lanbens.
Tybed betli fyddai eu hymateb pe
gwydderzl fod un o'r lylwyth wed;
galw iJw g'lveld.'
Aethom
ymlaen
a III
TVlllianzsbzlrg
gar?
groesi'r
Chesapeake Bay Bridge - deng
milltir 0 hyd. Roeddem Y1'10 i
clnoilio hanes Goromoy Ouien galt
fod fy It/tad o'r un cyff. GWr o'r
enui Robert Jeffrey funiot oedd yn
em tywys 0 a17lgylcll - yntau 0 hil
Gymreig, a'i deulu'n hannu o'r
Ond

J.M.
ONES
A'I FEIBION
GWAITH
CERRIG
BEDDAU

Crgmwy,r gwaith
Ilaw traddodiadol
Cerrig 0 bob math
argael•

Ffan: (01286)
672898 (dydd)
676285 (nos)
...
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DEINIOLEN

•

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

DRAMA NADOLIG. Plant Ysgol
Sui Eglwys Crist, Llandinorwig a
gymerodd ran yn Nrama'r Geni.
brynhawn Sui cyn Nadolig.
MARWOLAETH. Yn dawel yn
Ysbyty Gwynedd, bu farw Mr John
G. Jones, 9 Tan-y~Foel, yng
nghwmni el deulu ar fore Sui, ~1
Rhagfyr, wedi gwaeledd byr iawn.
Gwr annwyl Sylvia, a thad tyner
y doiwsddar Jennifer, y meibion.
Gwyndaf, Kevin a Jason, tad yng
ncnvrrann Gwenlli. Anwen a
Karen, a thaid gofalus Manon,
Catrin, Steffan, Gwion a Teleri, a
orawc i Blodwen.
Cynhaliwyd ei angladd dydd
Mercher, 24 Rhagfyr. Cymerodd y
Parch Dewi Morris, Porthmadog
ran yn y gwasanaeth ar yr aeiwyo,
ac yna cafwyd oedfa gyhoeddus
yng Nghapel Cefn y Waun ac ym
Mynwent
Macpela
0
dan
arweiniad ei weinidog, y Parch
John Pritchard gyda Mrs M,e.
Griffith wrth yr organ. Daeth lIawer

y

o'r teulu, nnnotau a cnymooqlon

oau

j

eu teyrnged. Trefnwyd yr
angladd gan DylM Griffith, Tros~yWQon,
MAAWOLAETH. Yn sydyn one yn
dawel yn Ysbyty Gwynedd, yng
nghwmni ei march a'i mab yng
nshyfraith ar 4 Rhasfyr 2003, bu
farw Margaret PtlylllS Jones, 21
Rhydfadog. Gwraig y diweddar
Gwynfryn a mam annwyl Joyce ali
phriod, E;dward,
DIOLCHIADAU.
Dymuna Mrs
Sylvia Jonos. Gwyndaf. KGvin a
JQ~on a theulu y divvwdar Mr
JOhn G. Jones, 9 Tan·y-Foel,
ddiolch yn ddiffuant iawn am bob
Qrvvydtl 0 9ytlymdeimlCld
a
ddQrbyniwYd. ac am roddion nagl
or cof am John. Cafodd £1,300 ei
rannu rhwng Ward Alaw ac
Ymehwll y Caner.
Diolch
yn
arbennig
i'r
Parchedigion John Pritchard a
OQWI Morris am eu g~irlau
cOlrodls, yr orSOlnyddos Mrs M.O.
Griffith, Cl Mr DylCln Griffith yr
ymgymerwr am el wasanaeth
cofalus a thrylwyr.
DVM UNA b:IA<'lnOr
a DerAk Morris,
7 Ffordd Doiniol a'r toulu ddiolch
yn ddlffuanl lawn am bob arwyoa
o gydymdeimlad a dderbyniwyd, a
rhoddion a gatwyd er cof am fam
mor Annwyl. a flJ tarw dydd Gul
cyn y Nadolis.
DIOL.CH, Dymuna Joyce ac
Edward ddlolCh 0 waelod cajon I
bawb
am
bob arwydd
a
oydymdQimlad a ddQrbyniwyd yn
QUprolQdigaGth 0 golli GUhannwyl
fam a mam ynS nshyfraith, sof
Margaret Fhylli\j Jone\j, c1
RhydfadOg.
Diolch arbennig i staff Ward
D\.Ila~, Y~byty Gwynedd Q'U
cymdoglon yn Rtlydfadog am eu
~~rAt'florwyrld Oioleh ~rbQnnio
hefyd yn ogystall Dylan Griffiths, y
Trefnydd
Angladdau,
am
vvaGanClothCl thr~fniadau trylvvyr
•
lawn.
OIOLC~ Oymuna John Morris.
Rhlwen. ddiolch i'w deulu. ei
flrindiau a'i gymdogion am GU
carodierwydd ar achlysur penblwydd arbcnnig. Diolch yn fuwr i
bawb.
DYMUNA Mrs Edna Jones, 1Q

Maes Gwylfa, a'r merched,
Edwina a Wendy, ddlolch 0 galon
l'r teulu, cyfeillion a chymdogion
am eu caredigrwydd wedi colli Mr
Elwyn Jones, gwr, tad a thaid
annwyl, Diolch am y cardiau, y
galwadau ffon a'r ymweliadau.
Bydd yr arran a gafwyd er cof
amdano yn mynd i Gronfa Nyrsus
Macmillan. Dlolch yn fawr i oawn.
DIOLCHIADAU Dymuna Lizzie
Catherine Roberts (Bet). 25
Ahydfadog omotcn i'w tneulu,
cvmoomon a'l ffrindiau am yr holl
gardiau, anrhegion a galwadau
NOna gafodd pan yn dathlu penblwydd arbennig ar 8 Rhagfyr.
LLONGYFARCHIADAU i'r Parch
D. John Pritchard ar gael ei
oenoorn Ysgrlfennydd Gyngor
Eglwysl Rhyddion Cymru, swydd
bwysig a chyfrifol iawn. Dymunwn
yn dda iawn iddo.
CYDYMDEIMLAD. Estynnwn ein
cydymdeimlad cywir fel pentref a'r
teuluoedd
syco
mewn
profedigaeth.
Mrs Edna Jones, Maes Gwylfa a'r
rnercnoo. Edwina a WQndy. yn QU
profodiqaoth ° solli s~r, tad a
tneio annwyl, set Mr Elwyn Jones.
Mrs Eleanor MorrIs, Ffordd
Deiniol
a'r
teulu.
yn
eu
profodig30th 0 golli mam !;Ieanor.
rnern, neln a nen-nam annvvyl.
Hefyd Mrs 5ylvla Jones. 9
Tanyfo~1 a'l maibion. Gwyndaf,
Kevin, Jason a'u teuluoedd yn eu
profedlQaelil 0 g01l1Mr John G.
Jones. gwr. tad a thald annwyl.
Mrs Joyce Jones a'r teulu yh eu
profedigaeth 0 go III Mrs Phyllis
Jones. 21 Rhydfadog,
mam
Joyce.
DYMUNA
Delyth,
16 Maes
Gwylfa. Clwt y Bont a'r teulu.
ddiolch i bawb am y cardiau,
anrheglon ac arran a ddQrbynlodd
ar enedigaeth y tripledi, Sophie,
Chloe ac Ellen. Diolch arbennig i'r
Uned Goral Arbennlg i Fabanod yn
ysbytai Wrocsam Maolor. Aldor
Hey, Lerpwl, Glan Clwyd ac
YSbyly
Gwynedd
am
eu
caredlgrwydd a'u gotal. Diolch yn
fawr.
MA~WOLAI;T~. Bu farw Dennis
~ytlni:1 (gynt 0 Hafod Olau) yn fil
gartref yn Northwich ar 23 lonawr,
wedl gwaeledd brwnt. Aeth yno I
weithic wadi gorffQn ei wasanaQth
mllwrol. ac arhosodd gan fagu
teulu hefo'i wrais, Tess - tri 0
lectlgyrl
t1 merah, 5ydd vvedi
ymgartrefu yn Awstralla. Roedd yn
fab i Laura WIlliams a GrIffith
~vans. ac yn frawd I William Idris
o Qesarea, Mpga.n Lambert.
Pentre Helen, Mary William~,
Bangor a Jane Jones. Ahydfadog
collwyd y pumo ~rbyn hyn.
Mae'r ansladd dydd Gwener, 30
lonavvr am hanner dyad.

GWERSI

PIANO A

CHANU
Sharon V. WilliamG B.A.
Pentir (01248) 353746

CYNGOR CYMUNED Y WAUNFAWR
Cynhaliwyd

cyfarfod 0 Gyngor
Cymuned y Waunfawr ar nos
Percher, 12 Ionawr. Roedd y
Cynghorwyr Clive James a Vera
Roberts yn bresennol.

Roedd
Amgylchedd,

Cyfadran
yr
Cyngor Gwynedd
wedi ymateb yngly n a materion
priffyrdd fel a ganlyn:
Tawclu Traffig Gaeathro:
a) Bwriedir rhoi stribcdi eoch
ar draws y ffordd ar oehr
Caernarfon y pen tref yn y

Ilwyddyn ariannol nesat;
b) Ni
fydd
tawelyddion
oherwydd ei bod yn ffordd
Dosbarth 1, a hefyd mae
canlyniadau
mesuriadau
cyflymder (mis Mai 2003)
yn dangos nad ydi iraffig yn

mynd dros 3Smya;
c) Tawelyddion
heibio'r

chwarae

-

ystyried

yn

am

cae

gael ei

y flwyddyn

ariannol nesaf;
ch) Adeiladu pafin ger Erw

Cottage - ddim vn bosih

ton

oherwydd

Dosbarth

1;

d) Ncwid
llinell
dertyn
cyilymder traffig JOmya nid YlV trefn 'IOn ddisiaw'

wedi

ei dderbyn
yng
Nghymru eto, felly rhaid

defuyddio'r

canllawiau

presennol;
Jd) Nc"viJ

cyflymder
Ion
Caeathr() i Gaernarfon i
40mya

dim datblysiadnu
ac
ych~ dig
0

arni

f)'ncdfe>·dd1 ond os caire
!'ebllg tl dtlalbl) gu fc ellir
a.tl-edry~h ar y sef~·llfa;
e) l\dclladu
patin
diogel
Caeathro

i Pehlig - cost
arurhrol ae nid yn go r
cffcithiol 0 achos y nifer 0

bobl

a

fuasai'n

ei

ddcfnyddio.

Clywodd yr aelodau fod Cyngor
Gwynedd
wedi
caniatau
adeiladu unedau diwydiannol ar
faes parcio hen ffatri Peblig, ond
heb ymgynghori a'r Cyngor
Cymuncd.
Fodd
bynnag,
oherwydd hyn mae'r achos yn
cryfhau i ledu'r bont, gostwng y
cyfyngder gyrru a darparu'r
pafin 0 Bryn Eden i Bont

Peblig.
O'r diwedd roedd

yng Nghyngor

Gwynedd wedi

codi

addo

Chwarae

swyddog
'Dim

arwvdd

Pel' ar dir Bryn

y Gof,

archwilio tiroedd y tu 61 i dai

Bryn

)f

Gof, a thorri'r gordyfiant

rhwng Y Bwthyn ac Eryl.
Er mwyn codi'r arian tuag ar
Gronfa
Eisteddfod
Genedlaethol Eryri a'r Cyffiniau bydd
cyfarfod
cyhoeddus
yn y
Waunfawr ym mis Mawrth er
rnwyn sefydlu pwyllgor ar y cyd
rhwng pentrefi Waunfawr a
Chaeathro.
Roedd y Gyngor Cyrnuned yn

erbyn cais cynllunio i godi [y
Doedd

nacn Cefn Rhos.

gwrthwynebiad
Caeathro
stablau

1 estyniad

dim

i yn I

Bach nac addasu
Rhosygwalia
yn

Roedd

storfeydd.

Cyngor

Gwvnedd
wcdi eaniatau ncwid
•
defnydd i Benrhos ar g)rfer

gngladdau

phriodasall.

9

G~rrthod,vyd cais i adciladu dau
d~r ar gae P\vll y Bar.

ofyn i
Gyngor G\vyneuu am !ifwydd ::If
tSn Y£N CAPRI. cr mwvn
•
cyfcirio galwyr.
Mae'r

Cynsor

am

Bydd cyfarfod ncsaf y Cyngor

ar

10 Mav.rrth

yn ysryried

i fudiadau
gwirfoddol a chymunedol.
ceisiadau

ariannol

Cefnogwch

ein Hysbysebwyr

GORSAF BETROL

BE

~C$~

N

DEINIOLEN
Ffon~(01286) 871521
•

Ar agor'

a.m. - g p.m. bob diwrnod

Patrol • Di~al• Nwy Calor • Glo
Cylchgronau • Papurau Newydd
Cardiau Penblwydd • Wyau
Nwyddau Groser • Melysion
TleEDI LOTERI AR WERTH VMA~

CARPEDI GERAINT OWEN
GW£RTHWR CARPEDI, TElLS CARPED A FEINYL
CA~NOEl)LJ 0 DDE\'(ilS0 BA'I'RY-MAUA RHAl IvIEWNSToe
ffOl\I\XfGH

0

UNRHY\Xi l\JvlSER.:

WAUNFAWR (01286) 650552

J

BRYNREFAIL
Mrs Lowrl Prys Roberts-Williams, Godre'r Coed. Ffon: 870580

._-~-----------------------------------------.._
1 Mr Alun Rowlands,

YR EGLWYS BRESBYTERAIDD

5.30

~

GAFR AR GRWYDR

•

'Pan fo't g~iffyn ym9d9'1 o'r mynydd ac yn cyrchu llawr
gwJad, a'r Iseldiroedd, yna ~olyga bod tywydd garw ac eira
ar fm dwad!'

n Geiriadut [Jrifysgot Cytnrw
tt.1370·1 diszrifir yr afr tel
ani/a;} )l;rflCW 0 ry'l~oga~t)1 y
Capra (rlodweddir y g'wryw ,art
/?; (J)'rn ali aroglau tt'j)j) W'» C}101l'1

Y

cwbwl hawdd yVl' canfod yr afr,

neu eitr, ar y Ilethrau: Yn y
tymhorau eraill ggll svmud yn
ddi-draffertb ymhlith y defaid

heb i neb ei chanted.

nbc
Wili~m
Wiliams)
afr \lVyllt ydyw'r ~apt'~ hjr~11~. T.1!lndeR~l (yn) Obsurvations on
Credir yng nghcfn gwlad ci bod the SnOWdQrl MOltntai17s} (lH02)
i'r ~allu ganddi i brofiwydo'r
'ni wna'r ill me\vn tYWyuu
lywytlLl. II()11nlr Cl bod )(11 ~arw ildio'i lIe ar sr&lie.' Ond "i
hynl"ly?
J:.'cl arall
cynorlhwyo'r
dcfaid yn y~loJ,Q gwir
chyn, tywydd m~wr. Ni ill fyw
dd'wedwn
i!
Dyna'r
pamfficdyn Gcifr Gwylll Eryri,
heb [wyd. Pan ddaw'r cira'n
drwm, a'r rhew'n
hollti'r
d.d. 9. chyhoeddigd Sefydlil:1d

gIL UCYTl cTwj1dro "tYftydduedcl, Yr

~rci.;iau, ni all yr afr durio uddi

Ecol(:5 Tir} sy'n t)'nnu cin s~'lw

tan yr oerni er mwyn c}'ITaedd

fel a ganlyn a[ tifr a'u harferioll

prin. Nid oes ond

~tlu~wclltyn

un perh yn t:i haro;), Rbaill
chribinio
am
0
['."yd mewn man
aral1, Mi gredaf, hcb 1101111i fy
mod yn Uygad fy lIe, mgj ~'nR
llEOlculli'r
oair \;r"vydro )'
ymadael.
Jamaid

a

llecha'r
gwirionedd
bo~l yr ~fr

rrob\v)rn[

i'r

tymhorol: 'DQethl'wyd ~ geifr i
Eryri rhy'v bcdair mil 0
fl~rn~rddoedd \>n 61 gan }>
fferm\vyr c~rntaf> <;ef nobl
Ncolitllig
(yf oes Cerri8
etlJ~rdd), nan duaelhaIl [ 1
Brydain 0 G)·fandir h\Vrop. ~r
eu boa yn aros ar dir uehel
creigiog am y rhan fwyaf o'r

grwydredig ydyw hl gC Y mge'n

£35,

mewn gf\VplaU bychain

()

uri

ne... chwech ond yn ystod y

[}Tmor Yllliid ym mi~ucull

e~r~!Daw i waelod N9nt Perl~
pun nad V~i) rl1i\11y&1 9 l"~"V
odd~utl1. ()nl1 yn ~icrgcJl fYIh m~~
hi Y'19 p~n futi b),d yn
uytyng llwm. ~ ohrlnder O\vytl
mynyJd-dlc.
'Ir lln~e
\Vallani~CLll ytly~v lJVll; Yll Y
e~c~[,
p9.n fo der o'r coed yn
dui-llllui1~ a'1 1110clni'n amlwe)
yn~hyd a ohob dgfad f~'nvdd

yml9dd

i l"lori dravv

~!w

nefoeddau gwynion ym Mhen
Llyn, neu'r Ribera de ~ol ar Ian
y mQr yn Nin~:; Dinllc, yna tasg

casgllad

elusennol Dosbarth Ysgol Sui yr
Oedollon I wnauo evtanswm 0 £175 a
drosglwyddwyd
eleni I Gymorth
Cristnogol.
oEDrAON CHW~FAOA

5.30

29 Dr Tudor Eilts, Y Groeslon am 10
CYDYMDEIMLAD. Roedd yn ofidus
gennym fel ardalwyr ddeall am
ymadawtad y ddiweddar Mrs Maggie
Lizzie Ellis. gynt o'r Gors, ar lonawr
16eg yn 94 mlwydd oed.
Cyn symud i fyw i Rhlwlas dros chwe
blynedd yn 61, yma ym Mrynrefail y
treuuooo bran I banner can mlynedd
0'1 hoas MaG Gin cydymdelmlad vn
ddwys
A'r
teulu
011 yn eu
profedigaeth.
CydymdGlmlwn hefyd
Mr Wil
Williams, Carreg Sian !;rw Nant. yn
ei brafedigaeth 0 golll 91 dad, sef y
oiweocar John Lewis Williams,
Qangor
SEFYDLIAD Y MERCHED Cyfarfu'r
aalccau
yn
vscol Gymuned
Cwmyglo nos Lun. lonawr 1ge9, dan
Iywyddiaeth Mrs Pat Jones. Y gwr
gwadd i gyfarfod cyntaf y flwyddyn
newvoo oscc Mr Darydd Wnlteside
Thomas, Llanrug. Roedd ~i~owrs yn
ymdrin
A
hanes
lIofruddiaeth
Bryngwyn ger Marchlyn. yn ystod y
oecwareoo ganrif ar byrntneq, Mal
Davies ac Elinor Williams
yng
ngotal y lIuniaeth a r olaf yn cyflwyno
gwobr y nus a enlllwyd gan Helen
Morris. Bydd y cvtarfod nesaf nos
Lun Chwefror i Seg. yng nghwmni Mr
Aobln Jones, Bethel,

a

oeco

A

CAB GWYNEDD & DE YNYS MON
B9.ngor' C~Qrnarfon• Doigellau • Pwllheli

Rydym angen

GWIRFODDOLWYR
Vdych chi'n ddibynadwy ac yn gallu rhoi chwe
awr O'ch amser bob wythnas? Nid aes angen
profiad na sgiliau arbennig, cewch hyfforddiant

lIawn.
Am fwy 0 wybadaeth, ffoniwch:

(01286) 677013

~)flnudan t

Medi a Hydref' ffurfir gnvpiau

)'

ser

H Gwynfa
Roberts,
Llanwnda am 5.30
Gweinyddir
y Sacrament
0
Swper yr Arglwydd
15 Parch lorwerth Jones Owen,
Caernarfon am 5.30;
22 Mr Huw Jones, Llanwnda am

llethrau is yn ystocl tywydc1

i'r S'vae1odion hyd }'n
oed pan [0'1' uchcldir yn lldidyfod

wedi mynd

cyflwynwyd

8 Parch

o

argoell tj'\\'ydd mawr, a(; garw. rOel arrer

yn chwilio am el hwyd yn y
llyffryn i~lu"r. R~n naLur, un

QC

rrem

yngh~.'lch y $.toel
yn yrnadael ~'i flwyddyn. daw'r geifr ilawr i'r

chyn~finur )' nlynydd pan fo

hl1n

DATHLU
GWYL
Y NADOLIG
~
Cynhaliwyd yr oedra I ddathlu'r Wyl
fore
Sui, Rhagfyr
21ain,
dan
Iywyddlaeth R.Wyn Evans. Roedd y
defosiwn agonadol dan ofal Gwyn
Hefin ac Ifanwy Jones.
Roedd
cyfraniad yr ieuenctrc yn dilyn dan
otal
Lowrl
Roberts
Williams.
Mwynhawyd eu cyflwyniad bywiog 'Nadolig
y dinasoedd - Bangor a
Bethlehem'. Dioleh I Caryl ae Awen
Jones, Rhian ae Anna George am eu
hymroddiad a'u cytraruadau graenus
bob amser
ar lafar
a chan.
Cymerwyd
rhannau pellach gan
Jennie A. Roberts. Norman a Lowrl
Williams, Bertie Uoyd ~oberts, Verna
Jones. Roben John Wilham~, Dafydd
G !;lIis ae ~Myr Wllhams
CANU
CAROLAU
Yn
dilyn
IIwyddiant
y nason qaroleu ar
drothwy Nadollg 2002 I godi anan at
Ape;1 Bangladosh, pendertynwyd mai
da 0 beth fyddai dal a'r errenac i'r
dyfodoL Felly, Nos Lun Rhagfyr zzam
aoth 9~P 0 aolodau ac leuenciid yr
Fglwys 0 owrnoas yr arcat a cnaei
croeso brwd unwailh etc gan yr
ardalwyr. 0 un pen y pentref i'r lIall ardal Penllyn, canol y pentref. ardal
Mlnffordd nyd
Eilian ac Erw
Nant. Ro~dd yn noson ffafriol 0 ran y
tywydd a bu'r ardalwyr yn haol eu
rhoddion. Drolcn yn fawr lawn I bawb.
Casglwyd £139, ac yn ycnwaneqot

Bangor am

ll(lwcr Inwy, ,

>

ymhlith

C)·ffrcdin

y bYChotl

»w

yn

YSlod y tyrnor )rml~d... llrys y
henyWod 0 fc\vn Lerf~rllau ell
cyncf'lll ond crwydra'r bychod
ymheIl, YII }rm\vclu a ~nvpidU
o f'enywod led-led ~·r~rri.Yn y
bClcn[~cir llaw\fr llwi V ex-)Y),Ql'Q
a bydd Y a~ifr vn treUllo eu
ll~'n~~r
yn chwilio om {"\v).d}

welLhiau'n delhyCldio eu cym i
hel yr c;ra o'r neiJltu, ac yn
llechu
mewn
mannau
traddodiadol ~rny sgri bras neu
ar dir garw crciSiog.'

ones
Contractwyr
Trydan
Goleuadau

Whiteheadcyt.
Prif swyddfa

Penrala, Tregarth, Gwynedd

•
ArQ)'fwnsac

offer LilT;;' m Tart
Gl-YtDtlIlc1l:th i

Ffon~01248 601257

c,ymrt.1 Gvfan
Ap]Oa 0

Fion (no5);

•

NICEIC
ContrdcrwyrTryd4J1
bsteddfod yr UlClI1
~/r ~nedlaethol

01248 600477 a 601011

Ffacs: 01248 601982
o

Parch Dafydd Hughes.
garedigrwydd y Prifathro, Mr
YSGOL GYNRADD LLANRUG.
Robin
Williams,
cynhaliwyd
CYDYMEIMLO.
Anfonwn ein
Gwasanaeth Nadolig yr Ysgol Sui
cydymdeirnlad dwysaf at Anti
elem yn yr Ysgol Gynradd. Pleser
Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. Ff6n: (01286) 675384
Eirlys, y gegin, a'r teulu yn eu
mawr oedd gweld y plant yn
profedigaeth 0 golli tad Eirlys yn
perfformio mor arbennig, a lIawer
LLONGYFARCHIADAU.
Tirion
i ddathlu'r
Nadolig.
ddiweddar.
o ddiolch i'r athrawon ymroddedig
Dymuniadau
gorau i Rhys
Cawsant groeso cynnes iawn gan
LLWYDDIANT. Daeth tim pelam eu gwaith di-flino gyda'r plant
Pleming. 13 Bryn Moelyn, yn dilyn
Cerid McKinnon a'! staff, a dros yr W~yl, ac ar hyd y
droed merched dan 12 oed yr
ei Iwyddiant yn cyrraedd Safon
threuliwyd peth amser yn ymlacio
ysgol yn fuddugol yn nhwrnament
flwyddyn.
wedi eu
Efydd, Gwobr Dug Caeredin. Da mewn ystafelloedd
pel-droed pum bob ochr yr Urdd,
Ar ddiwedd
y gwasanaeth
haddurno'n
chwaethus.
Yna
iawn ti.
cyflwynwyd basged 0 flodau i a gynhallwyd ym Mangor ddydd
DIOLCHIADAU.
Dymuna Mrs
mwynhaodd
pawb
bryd
Sadwrn, 12 lonawr. Llong.yfarchddwy athrawes oedd yn ymddeol
Joan Williams, Uwyfor, ddioJch yn ardderchog
fwyd, gan orffen
ladau i chi genod, a phob hwyl
ar 61 blynyddoedd 0 ffyddlondeb
fawr iawn i'r teulu, ffrindiau a gyda siocledi cartref. I ddiweddu'r
rwan pan fyddwch yn cystadlu yn
l'r Ysgol Sui, sef Mrs Helen Parry,
chyrndoqron am bob dymuniad da
noson rhoddwyd datganiad hyfryd
Chwaraeon Cenedlaethol yr Urdd
Ceunant, a Mrs Ann Jones,
a dderbynlodd ar achlysur ei o Garol y Swper gan gor y
yn Aberystwyth yn ystod rnls
Crawiau.
onen-mwvoo yn 60 oed yn gangen, 0 dan arwelnyddiaeth
Ebrill.
Diolch hefyd i Mrs Shan
Megan. Enillwyd y gwobrau raftl
ddiweddar.
Bydd tim pel-rwyd yr ysgol yn
Whevvay am 9yfeilio.
Fe ddymuna Qet, Lyndale,
9an
Bethanno
a
Menna.
cvstaoiu yn nhwrnament yr Urdd
sore Nadollg. dan arwaintad
Ffordd vr orsar, ornolcn i oawo
DIOIChodd Meirwen. y UywyOd. ern
yn ystod mis Chwefror
Gwelnidog,
cynhaliwyd
am no~on arbennlg iawn a gwa~anaeth ovr gyda aaiooau a dymunwn yn ooa Iddynt hwythau
am y cardiau as anrhegion
Nadolig, a nerve y carciau
dymunodd Nadolig Llawen i phlant o'r eglwys yn cymryd rhan,
hefyd.
anrhegion
a
blodau
a bawb.
set Mr Aled Gibbard, Miss Doris CROESO I Mr Rita Williams atom
dderbyniodd er ddathlu ei phonCynhelir y cytartod neeaf ar 13 Adlam,
yn athrawes BlwydClyn 1 am
Llywalyn
Williams,
blwydd yn ddiweddar. Dymuna
lonawr.
gyfnod.
Gwenno Gibbard a Heledd
ddiolch
i'r
teulu
am
au
" * *
DYMUNO'N DDA. oaetn cyfnod
Roberts. Daeth y plant ag un
careoorwvco ar nvo y flwyddyn Cl cvnnauwvo cvrarroc eyntat y anrhes syda hwy i'w ddangos
Miss Nia MorriS 0 Fethel. a fu
91wyddyn Newydd Dda i bawb.
flwyddyn ar nos I=awrth, 13
Rhwng
Gwasanaeth
y gyda ni yn hyfforddi i fod yn
Dyrnuna Rachel W, Thomas,
lonawr yn y Neuadd Gymunedol,
Weinyddes i ben. Diolchwn Iddi
Diolchgarwch
a'r Cwsanaeth
Croesawyd pawb i'r cyfartod gan
Min-y-Rhos.
drnolch
rw
am bob cymorth a dymunwn yn
Nadolig casglwyd £307 tuag at
chyrndoglon a Hrindiau am eu
Eryl, yr Is-lywydd, a dymunodd yn
dda iddi yn el gyrfa.
Gronfa T9 Gobalth yng Ngogledd
caredigrwydd a'u dymuniadau da dda i Meirwen. y Llywydd, a oedd
EISTEDDFOD YR URDD. Maa'n
Cymru.
yn dilyn el damwain yn ddiweddar.
wedi derbyn trtnlaeth lawfeddY901.
gyfnod
Eisteddfodau'r
Urdd
CYFARFOD
GWEDDI
Dlolchodd i Megan am hyfforddi'r
BABI NEWYDD.
unwaith eto a'r aelodau'n brysur
UNDEBOL. Vn dilyn yr hen
Llongyfarchiadau mawr i Melvyn a cor ar gyfer Gwasanaeth y arferiad
yn paratoi ar gyfer cystadlu yn yr
0
gynnal
Cyfarfod
Plygain yn ~glwys y Santes Fair. GweCldrau ar ddeonreu blwyddyn
Sronad.
21
Rhosruc.
ar
EiGteddfodau
Cvlch
ar 28
enedisaeth eu mab bach, Cian Ce.ernarfon.
Llonsyfarchwyd
cnwerror a 4 Mawrth
newydd. fe gafwyd cvtartod
sion. a anwyd ar 23 Rhagtyr Helen ar ddod yn nain unwalth 9wedd, yng Nghapel ~ermon.
CLO I DYMOR Y NADOLIG.
~to, wyres y tro yma, Fflon Enlli.
QOO~. MaQ Qi ddwy chwaer fawr.
Fe hoffem ddiolch i Melnlr Gwllym
no~ Lun y pumed 0 lonawr.
Leah a Caryl, wedi 9wirioni, ac Anfonodd Mrs G.M. Jones, V
am ddod atom i'n difyrru ddlwedd
Cymerwyd rhan gan Mr Aif Parry,
dnrheg nel:5 I Taid Divk t1 Nain
Daltlr Deg. gerdyn ynghyd a ~iec Mrs
tymor y Nadollg. Roedd pawb
Olwen
Hughes
Mrs
am £20 i'r gangen.
Hefina.
wedi mwynhau gwrando arni'n
Bethanne Williams, Mr Aled
B~VgIWC~ W~LLA.
V wraig wadd oadd Liz
canu.
Gibbard. Mr Dafydd Gibbard a'r
Vn anffodus, mae Caryl, Q1 Rhos
Woodcock,
yn wreiddiol
0
Rug, yn yr y~byty yn c~ol
Herlfrordd,
ond Gydd wedi
ymgatrefu
bellach
ym
archwillad ar hyn 0 bryd. Brysla
GWYN JONES
Mhenlsarwaun ac mae'n dysgu
fendio Caryl bach, i ti gael magu
Cymrao9 Qr~ 6-7 mlynedd.
dlpyn ar Cian.
Corlon gorau at M81rwen Lloyd.
Ahoddodd Liz adroddlad I ni ar
walth TQt:\r ~und, yn bennaf ym
eryn MQQlyn, h:thau wed: dorbyn
LLANRUG
MheriW. 119bu ar ymwellad ym mis
Ilawdrinla91h yn YSOYtY (lwynedd.
ond erbyn hyn yn awella adref.
~brill ~OO~!a hynny mewn arddul
byrlymus a'r Gymraeg yn rhugl ar
LLONGYFARGHIADAU i Tracy
~~FF~E~NE~S;=;:.TR;=I~
ei gwefusau. Dangosodd luniau
Wyn Griffith, Bryn Ffynnon,
neu
DRVSAU
o'r ardaloedd tlawd ynghyd a
Bryniau
Fawnog,
ar basio
mannau mwy lIewyrchus,
a
arholiad piano Gradd 1 0 dan
DRYSAU PATIO
ABRSM gydag anrhydedd. 0 chawsom beth 0 hanes arferion
ganlyniad cafodd gyfle i gymryd
cymdeithasol
yr
ardaJoedd
PORCH~S
rhan mewn Cyngerdd y Goreuon
9wledi9, megis trigolion pentref
yn Neuadd Pritchard Jones,
cyfan yn symud pan gwyd
~YRDDAU FFASIA]
BarlgOr. Da lawn ti.
unlgolyn el bac.
Swyddogaeth Tear Fund yw
DAMWAIN. Bu Aachel TllOmas,
CL~DIO
Min y ~ho~. mewn damwain car
rhoi cymorth i bob I Qnnill eu
; CONSERFATERIS
cyn y Nadollg. Da iawn yw deal!
bywoliaeth eu hunain trwy werthu
eich bod yn well 0 lawor orbyn
crefftauJ ayyb., i wledydd eraill ac
8LVNYDDOEDD 0 BROFIAD YN Y MAES
i'r
farehnad
dwrlstiaeth
ym
hyn.
Mherlw. Roedd Liz wedl paratoi
FROFEDIGAETHAU.
arddangosta o'r amryw grefttau a
Dymuna Elrlys a'r teulu, 6erllan,
yn Y wlaCl a
ddlOICn 0 galon I'r teulU, ffrlnCllaua gynhyrchlr
ehymC!Oglon am bOb arwydd 0 dosbarthodd gatalogau fel bod
gydym~eimlad a ddangoswvd
modd i b~wb a rchebu oemwaith
iddynt yn eu profed'9aeth 0 goll, ac eitemau eralll 0 grefft.
TaO a Ttluio annvryl, ~vt (;dward
flhoddodd Lil ugoriQd "Y9Qid
arbennlg ar walth Tear Fund ym
Williams, Ol3onmewydd.
MherlW ac roedd pawb wedi
Cydymd9imlwn yn arw a Dewl
rhyfeddu at QI huodladd yn y
a Delyth Owen (Tai Bryn Arfon.
Crnwinu) yn eu proled:gaeth 0
Gymrnos
Faratowyd y banod or ddiwedd
g011lel merGhfaGh, {) diwrnoeJoed,
y cytarfod oan Meryl. Nan. Ann
Anfonwn Qln coflon at DaNdd a
LornA a'r teulu : 9yd ar ~mSQr Lloyd. Ann Hans a Qwenda
Oynllcllr y cy1arfod ne~ar ~r
QI1OO(J iawn.
Rhydd ,
Cartref • Prydau Plant
Cydymdeimlwn eta a wyn ac nos rawrth. 10 Chwefror. a bydd
Lllnos ~obArt~yl"l rh6i cytlwynJa.d
AngelA Qob~~.12N~nt y Glyn. a
• Vstafell Deulu • Cinlo Dydd Sui Traddodiadol
t>~vidJ y mob a'i wraia, yn au
ew~h"u Cain.
prOfe(.lIgaeth fClWr hWythau yn
GiDYMDEIMLAN Yll ddwya a
• Cerddoriaeth
lawn
dllyn marwolaQth QU m,ab, ac wyr
Mr~ ElrlyS Williams. Y Berllan. a'r
teulu 0 golli ai thad, a Dylan a
bach. yn WArrington.
Carolyn 0 gollit taid annwyl yn y
MECHED Y WAWR.
Ar nos Fawrth, 9 Rhagfyr aeth
Bontnewydd.
CAPEL
V
RHOS.
Trwy
aelodau Cangen Llanrug i Bias

LLANRUG

°

FFENESTRI ERYRI

GARTH ISAF,
{01286} 650764 [

I

07050 357735

I
I
I

WAUNFAWR

'1"9

"r

Bwyd

Fyw • Cwrw Go

Fton.650218

1()

-

I
I

trigolion CI\\,t y Bont wedi eu
hysbysu o'r cais am losgydd yn
Glan Dinorwig
- cwyn i

CYNGOR CYMUNED
LLANDDEINIOLEN
-

W)'Iledd.

Cyngor nos Fawrth y
6ed 0 Ionawr yng nghanolfan
Penisa'rwaun. Llywyddwyd gan
y gadeiryddes Miss Sara Wood
Offrymwyd
y
Weddi
ddeehreuol gan y Cynghorydd

Hughes bod y plisman bro
bellach yn gweithredu dros Y
Felinheli,
Bethel,
Rhiwlas,
Deiniolen,
Dinorwig
a

Richard L1 Jones gan ddechrau
gyda'r englyn canlynol:

Cais

Cyfarfu'r

Rheidrwydd ar ddcchrau blwyddyn yw gosod
1'0 gwysi i'w dilyn.
A'u darfod ger rhyw derfyn,
Ll)"'lO g\vyIlQ, pub llydll wna dyn,

Llongyfarchwyd
Richard
hefyd sr ennill Csdair Eisteddfod
Talwrn.

Llongvfarchwvd

Gwilym

Phenisa'rwaun
Gohebiaethau

wneud

ymholiadau

chymlethderau

Genedlaethol

2005.

Ni ddaerh ateb oddi wrth Gyngoc

Gwynedd I'r cais (17/11/03) am
ganrannau'r
boblogaeth

Pentrefi
0
y Gymuned, fel y

gellid rhannu'r

targed 0 £16,750.
Ysryriwyd gofyn am fwy 0
braesent ar y dretn, gallal
ych vvanesiad sael ei ddefnyddlo l

gefnogl'r Eis[eddfod yn ystod
2004/2005, ac ar 01 hynny at
broslectau

cvrnu ne dol.

uann nan oend

J\mlYg\vyd y

brsesept wedi ei chodi
blynyddoedd
a dim ond

y
ers
un

Gvmuned yng Ngwyneud sydd
llai

derbyn
Llanddeiniolen.

yn

~ytlwyno'r

n3

Gan bod rhaid

i

c9i~

Gyngor

Gwyxl..:dJ ~)'n 31"in v Ivnawr,
penderfyn\vyd bod y Clerc YJl
pIA,"u\.oiffiO;\nylion "t", ~yll~'ynQ i'r

Grwn l.ymllnedol ~r ~11gea.Fel
anveilliad i'I OllVP awgrymwyd
cod] £3.000

hyn.

Green a Richard Ll J ones am
fwriad y Prif Gwnstabl, Richard

BrUnS[rOID, i leoli Plismyn yn eu
cynefin, penderfynwyd
danfon
llythyr
a to
;
arn lygu
gwrunawrugiad u 11)'11.
C},feiriodd
~' Cynghorydd
hleti Green at fall, 'cyrraedd yn
ddiozel' vr Heddlu a oedd ar y
gwill )'n b~rygll's 0 agos -i
lrrffuruu Bryn'refail/Cwrn

y Gl0.

deitbio

0
gyfeiriad
; Lolnb~rll> rocdd )'n

Rryn'rd'aU

50niodd hcfyd mui dim ond \if
un ~hi[fry mae Cymro Cymraell
yne Neorsuf Llanbcri:>, Suc:>on
s~Tdd ar y ddwy sh itfr ~r~ll.
Penderfynw)'d
dunfon c'rvyn i
G!1~t'nru'f(\n.

Crtvp benderfynu.

ar 11.Ddod ~ben.

CyflwynwYd

C~feirlodd y C\'nghoI'\ldd EI\vyn

• Bryn Tirion, Deiniolen: Ateb

Jones un\\'aith }'n rhagor at ~'
ralnp c)'fl)'mdcr )'n Rhiwlu().
Mae celf s\"n dod i la\\'f \'f allr
b~llach
yOn mynd
i'r - ochr

)'n trcfnu

archwiliad;
• Tea!lnfll

Gwynedd:

CyO\-vynwyd ~u halch hod eu

ansll]"vir ec Inwyn

[cgallau ar fCll[llyg i fudiadau

argoffa Gwynedd.
Cyfeiriodd
hefyd at amryW 0 bolion fran a
godwyd ger Bro Rhiwen, gellid

meithrin ac un [eulu yn y
gymuned ar hyn 0 brvd.
Pcndcrtyn'Wyd ystyr;ed y ca;s
ynohyd a chejsiadau eraill, Pis

bod

I Iyurt;f;

well

• Pen

Cgerau - Cae MelL9,

I _landdeininlen:
Gwynedd

Ateb

bod

ilnS~'lrll~lQiol

ill'

y
swaim
~u rhill5c;nj

Llwvbrau
Cofrnn"vrd
i\nlo}l\tll~\l\l

7. 04/11/0j)

;
Cyfaclran
G ...Y]n~\l\l (CV(11v\l

bew

11W hawllau'I

pechn0tP0n t;r a fa~nt yw lied
llw)'bl
ar
tiil
agorcd,
Derbyniwyd Il\rtryn C'anlluw L

fJ,~r.ft1dJlaHwy" - 1'1(11)11
rl~YlfCiaiucJ CiY{fU(icJt/~~I B) UU ]

fJhrm'1.I>J.~

t1

llvfrvn ar .ll!lel Q!ln v Clerc.

Llwrbr
1Q,
nryn!refsll:
Gadurnhud Qyrrncuu bod y

gamfa we1l1ei gosutl.
Heddlu

Eglurodd y Cynghorydd Hu\v P

Saethu Paent: Castell, Rhiwlas.
Llwybrau
• Hysbyswyd

y Cyngor

Materion eraill
Golau yn cynnau a diffodd yn
afreolus ger Ty Elidir (lamp IS).
Angen golcuadau ar faes parcio

bod y

bont ar lwybr 27, Clwt y Bont

mewn

cysytluad

a

'I'S' Elidir.

1'>hare

Dyddiad y cyfarfod ncsaf fydd
3}'dd 0 Chwefror

Padarn )'Dglyn a'r llwybr gcc

Dublin House, Dmorwig.

-

~

-.-

....,.._

~

LIAU SEREN ARIAN
· PECYNNAU GWYLIAU YM MHRYDAIN, EWROP AC
YMHELLACH.
• TEITHIAU I GYNGIIERDDAU

A THEATRAU,
· TREFNU PECYNNAU GWYLlAU 1GRWPlAU A

MUDIADAU AM BRISIAU RHESYMOL.
• nWSIAU MODERl'4 A MOETHUS

· CWt'gTAIO SMON
• CWMNI TEULUOL

· MANNAU CODI YN CYNNWYS: llANBHRIS, CWM Y
GLO A LLANKUG.

Am fwy 0 fanylion am oln telthlau, Honiwch
.in .wydclfa ar '/ Ma.. yn Nahaernarfon ar 01288 .72333
,

rhaid i ymvyr f)fI1U YIIII1Cll allan
i'r ffordd fawr cyn gweld yn glir.

yehwancgol, :>cf praCi>cpt 0
£10,000. Rhodd\\ryd rhyddid i'r

cu bod

dal i gael ei adael ar llwybr 6 Siop Treflan i Tan y Fynwcn t.

Codi Sied: Fferm Wern, Bethel.

Dafydd
Ionawr,

yn Siarnbr

Cyflwynwyd dogfen Gwynedd ar
'Cynllyn t\ddyoe Gymrilc5'.
Mae cyfnod y cynllun presennol

Gwyncdd

=

wecli ei thrwsio a bod y Cyngor

Ortvig ar y 26ain 0
I Icfyd
cyfarfod
Cyhocddus
'Deud dy ddeud' yn Neuadd
Penrhyn ar yr 22ain 0 Ionawr.
Soniodd y Cynghorwyr Aled

Wrth

Cyngborydd Phylis Ellis bod
clo ar lidiart ger Tawelfa ar yr
un Ilwybr llythyr i Wynedd.
• Dywedodd
y Cynghorydd
Huw P Hughes bod sbwriel yn

Cadw arwydd presennol ger pen
Nant )' Garth.
Ceisiadau a ganiatawyd gan
Wynedd
Estyniad: 102 Cae Glas, Rhiwlas.

-

Wrec~am)

Eisteddfod

a

ynglyn

Cais a wrthodwvd gan Wyncdd •

Mon, Gwynedd,
Dinbvcn fflint a

Cymuned

Derbyni\uyd
Ccl rhai cywir,

o'r Cofnodion

i'r

Awdurdod yr Heddlu
Cyboeddwyd
cyfarfod
Cadeirvddion Cynghorau 'lref!

Conwv,

Materion

Gwynedd

Cyngor
Cyrnuned
fod
yn
ymddiricdolwr
i Gae Cbwarae
Clwt y Born. Addawodd y Clerc

W~ll~am.l>ar achl ysur

c; br;odas.
cofnodion RhaRfyr

eraill

Cyngor

• LIwybr 134, Cae Metta/Coed
Efa: adroddodd y Cynghorydd
Richard LI Jones bod camfa ar
y llwybr yma yn arwain yn syth
i'r
Afon.
Dywedodd
y

I drin a thrwsio
pab math 0
beiriannau gwn'jo

MENAI SEWING

CYfLENWYR DILLAD

MACHINE CENTRE

AC OFFER ARBENTGOL
AC YSGAFN AR GYFER
RlIEDEG\ RASIO ANTUR

21 Stryd Fawr
PORTHA~THWV
F=fon:

(01248) 714043

neu Caernarfon
~f8n:(01286)

674520

ei osgoi -

Edau, Nodwyddau
ac ati mewn stoc

AMYNYDD
Aln ragor 0 \vybodacth
cy~yllt\vch
57 Stryd Fa\vr. Llanberi~

a

Ffon

01286 879080

\-v"",,,v.stlrf-l

j 11CS. co. uk

eich antur chi ydy\v ..

'-Vc<.li <.lcfnydJiu
poii.on
~rydao sy'n bodoli yoo neu, yn

(anddaearu'[
~wasanaeth - cwyn i H~r
by[Jl,

Cynllunio

Cyflwynwyd
Amgvlchedd

aleb Cyfadran
Gwynedd

yr

•

•

(Cot

new)·dd yr Adran Cynllunio!)
ynSljn i'r C)'nll",n Vn~\lvlt

~lMatloutl
}' C}'nghorylll1
HtlW P Hl1ghe~ trw~'fwri~dalJ'r
Cynl1un

ia

ferSlwn

')T

gyw~gOgg

c')'nllun

bog

"il

\Vedl el

baratoi hgltlrodd y Cynghorydd
P~t L~{"~n J 'bydd S ffilyn~dd Q

!ldoIYRU!II 011'r cynllun rertynol

~Re1e: dderhyn.
liid yw'r G)'llgur )'mCl wcdi
derhyn yr gil ferSlwn - calS 1

Wynedd.
Dywedodd
y Cynghorydd
G\vil)rm Williams nad ocdd

Fiton~(01286) 870202

TAEFNWYA ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU

Adroddiad o'r
Gwasanaeth Nadolig

I

Cynhaliwyd
Gwasanaeth
Nadolig Ysgol Brynrefail eleni
ar Ragfyr lSed, yn Eglwys Sant
Padarn, Llanberis.
Cafwyd nifer 0 eiternau gan
aelodau 0 bob blwyddyn Y sgol,
gan gynnwys grwpiau Ilefaru
amrywiol, a darlleniad

s o
~------------------------j

I.....-

I

I
1

gan y Prif

Fachgen, Geraint Iwan, a'r Prif
Ferch, Cenin Eifion. Cafwyd
perfformlad
gwych 0 drefniant

gan

Mr~. Anwen Edwards o'r
'Can you feel the love tonight'
(Anthem Bethlem Dref), a'r
geiriau gan Mrs Lowri Roberts.
Cafwyd trefniaot
modern 0
gorws 'Bachgen a Aned', yn
wreiddiol o'r oratorio'r Meseia
s= Handel. Yr unawdwyr oedd

I
I
I

Huw Foulkes ac nun Mai.
Perfformiodd corau hyn ac

iau yr Ysgol, ynghyd ag amryw 0
wahanol ensembles lleisiol ac
offerynnol, gan gynnwys Cor y
Staff a Chor y Chweched

I
1 '----~~

Dosbarth.
Cafwyd
eiternau
unigol gan Stephanie
Welsby>
Angbarad
Morris
a Mari
Deiniol.
Rhaid
canmol
dargan iad y Band I'rcs 0'1
trcfniant 0 <Jingle Bells' dan
hyfforddiant
Miss
Rebecca
Roberts.
Yn vstod y gW9!:anaeth
cafwyd cy[e;t;o araenUb aan Iluw
o:

Luii> zmon.

Poulk~t),

0

-

I

Hogia't Wyddfa yn difyml'r plant.

Parti Pendalar

I Unwaith
I

I

I

eto eleni trefnodd y
chweched y narti blynyddol. Rrs
chwarter
canrif bellach rnac'r
traddodlad wcdl ei gynnaI sc
maa'n achlysur 0 Bryn edrych
ymlaen aio gan ddisgybtion y
ddwy Yszol. Y r her
i'r
chwechcd
dosbarth
bob

I blwyddyn

Dewi

routkes, Iflln Dllfydd a Rnh~n
yw cynnal y safon
Uwyd Jones.
, blaenorol. Fel arfer trefnwyd
Diolcll am gyfianjad pawb, vn cynrchiolwyr
yn Y gwananol
ddiszvhlio» a staff a gyfrnnnodd
beruren i R~SRlll noddwyr i
mewn unrhyw ffordd i greu y I baratoi'r wledd i'r p lanros,
7

nQWi)

arbcnnig a ueunrwvu yn y

{lW9g!lna~th

110[fuj'r

denio

rrtratnro,

SlaIt 9
disRyblion ddiolch i swyddo~ion
yr egl'\.vys am eu cefnogacrh
parod i lwyfannu'r gwas~ngeth
arbennjg hwn.
Drmn
r1U~I.~b rllui
0
ddisgyblion BI. 10, lZ a 13 am y

nason.

'Roedd
y
5Wa~anael.h
yn
l1wyddiannu~ li1wn a'r caneuon
yo wahanol, and eta yn

adn9byddlJS. Roffais fod yo
aelod o'r cor.~
If eledd l5ryn Pam.
l\"

[alent

a

gwcddill yr YsgOI - nrofi9d
hMn~!

!l

yo

rhannu

....

eu

...

I chretl

Nlldollg i'r Neuadd.
Cretu ar Mrs J .owri Roberts i.
yrru criw ohonom draw i Scion t
Nur~trics i chwilio am goeden_

Daeth y diwrnod mawr a
phopcth yn barod. Roedd y wen
ar wynebsu plant Pendakr yo
8'\.vneud
popeth
yn wenn
cnwelt. Sian Corn yn bictiwr yn
y siwt goch. Pawb yn cyd
bYffi)'i)gll

I Diolch

am yrrwr(aig) safonol.

LLANRUG

Post, Arvonia,
Ccrrig Beddau a.lvi.Jones a'i Fsb),
Garej

Rhian

BETHEL

C.P.D. Bethel, Adran Tal Cyngor
G\vynedJ, C.P.D. Ieuencrid Bethel,
Merchcd Y Wawf, Y Bedel, Chubbs

Cab~

a M:) Anwen Evans

9m ddarparu'r lluniaeth blasus a
thurful: YIJ ogYSlai drotch 0

D.ElNIOLEN
Dciniolen,
S. J one~ (Electric.als), Beran

Closwyn,

galon i'r llu nodd\vyr o'r fro am
unrhyw gyfraniad.
Y diolch olaf i'r holl fyfyrwyr
a staff a sicrhaodd

CI\vb Golff Caernarfon, Dodrefn
l)erkin~,

Ysgol

... * *

2003)

nodd parod y
cwmniau ac unigolion isod tuag
at )\lJyddlant y parti.
Yoffwn gydnabod

...

Huw Fuulkc;s

..

RHODDION

.\irs. E. Beard, Gelli Gyffwrdd, R. a

J. Wholesale,

(FclinwnJa)
(Llaoucbai) a

I
1 ~j~~

I
I

....

'OcOll OOll Grerl

.........

Anq}tarad P;s/'tn'

,

"I\ocdCl Yf nOll b!U'lltl\i crtlled
W~dl t!llu e~ f[ordd'.
$itJTf~ri filaw
....

....

a MUTlon Jones
1\"

'KueClClo'n hwyl'
Gwen Tomes a
Lowri Jlaugllall JOlles

I
I

Dafvdd (.clU;"

C/l"')

\I~l

,·"n""" .." ,... " ...." ..

H

ac (m'en, ~ioj) 'l\vthlll, Y B\\rrdd
Cr\\'n, Canolfan Hamdden Arfon.

Mwynllcais flymryd rhMl yn y I
cor ~taffa'r chwcched - doeddwn
; ddim yo ow;bvu fod Y I:Jldffmor I
ualcn[u~~'
I
Laura DcarJ.
...

(;ra,>' Thomu:;] H a

Cosmetics] Siop y Plas, Nlc-Nacl>, J.
a C. Siop Sglouion, Cig)'dd Roberts

Pendalar.
A 11111Fotl' kes a Ccri W>'nJ01~es
(C)'d-gysylllwyr Pani J:>endalar

Spar, Band

CAERNARFON

barti Nadolig

i'w bofio i tldlsgyblion

RoberL...,

Caffi Cefn Coed] YS601 Gynradd
Llanrug, Pcnbont, Landis.

a mwynhau ei gllydd

O)YCU

Hafou, Spar,

Becws Hryn G\vyn, Wavell

yn un teulu mawr, Diolch i'r
bytholwyrdd
Ilogia'r Wydtlfa ac
Annette Bryn Parri am eu
hadlon iarn bywiog, ac i Mrt>

cocucn

I

C.rD. Llauberis, Gwestv Padarn
Lake, Y Mynydd G\vefru, Spar

l\"

\Yn sicr, cefais ddigon 0 hwyl
unwaith eto elen i wrth weld y
staff

I
I

addurniadau
lliwgar yn yr
ystafell Gelf. Yna CPhNIC! Dim

* * *

1\"

Wcdi caeglu'r artan nawdd ~T
dai th hrynu
~ Paogor
a
ChilCl11drfon. rawn yn sldflo am
fore cyfan dan bwysau bagiau
Argos a Woolworth;). Yna, dal
cin gwyn[ \vrth ddioddef gyrru
anhygoel Harrj (Ben Hur' Jones.
Llwydduud Pll~vb i l;ipiO'r
I anrhegion mewn da bryd" a

LLANBERIS
Cor Dyffryn Peris, Gwesty Victoria,

Dipyn 0 giamstar tu 61 i'r
elwyn. A son am hagliwr am
bris wrth y til!

I.

•

D. R. William:;
Wardle
Slore~

Dane ). Na( West.

Cyfraniadau
Elusennol
Cyflwynwyd siec am £414
tuag
at
fudiad
Gofal
McMillan, a £200 at fudiad
Cymorth Cristnogol.
Casglwyd
yr arian at
ymgyrch McMillan wrth i
staff a disgyblion arwyddo
poster yn dymuno cyfarchion
yr Wyl i'w gilydd yn hytrach
nac anfon cardiau.
Roedd Cleo de Vito, wrth
dderbyn y siec, yn hynod
falch 0 gydnabod cyfraniad
pawb
i'r
ymdrech,
a
phwysleisiodd
bwysigrwydd
gwaith y mudiad i sawl teulu
ar adegau anodd.
Cafwyd casgliad anrhydeddus iawn yn Eglwys Sant
Padarn
yn
ystod
y

Gwasanaeth
cyfrannu

N adolig,

a'u

at fudiad Cymorth

Crismogol,
Diolch i bswb am eu

Cleo de V;to, Apel MCJU;lla~l ••vn dcrb_v'l ~;eca112£414 gan

IT'W))l1

Jn112s ac aelodau o'r ffOrw111 disgyblion.

haelioni ac am gcfn9gi y gwir
ystyr 0 roddi ar yr Wyl.

PEL-RWYD
dan 16

nu'r

t~m

yn

cystadlu

Nnwrnamcnt

yn

Goglcdd

Gwynedd ar lonawr 12ed.
Couwvd y ddwy gem
gYl1t~f yll erbyn St. Gerrards
ac Ysgol Friars, yna cafwyd

tro ar [yd. Ll wyddwyd
,vella'r cyd-cl'lwarae
meddianf.

a

i

chadw)r

Wedi curo Ysgol Dvttrvn
Og)Ycn cynyddodd yr hyder,
daeth
d\.vy fuddusoliaeth

(l

arall. vn erbvn ysgolion
Tryfan i1 Syr Hugh Owen. Ar
ddiwedd y twrnament roedd
Drynrefail 'In y trydydd

salle.

Branuien Nicholas, CY"10rz}, Cristnogol, yrl derbyu siec U"' £200 gart

Gel/lin J\llor~arlac aeiodau': 6ed dosbann.

I

I
I

I

lVIr Dafydd Jones (Nat
TI1n Pel-rIDyd dan 16.

~~Sl) 'yl1 CjrJl~V_VlI0siec U112£Z50 i
\1\1'lt-)' 0

tiuui a Ceri.

luniau ar dudalen 22.)

WAUNFAWR

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

Mrs Nan Roberts, Pantaton. Fton: (01286) 650570
Camera yn ngotal Heulwen Hughes, Argoed. Ff6n: (01286) 650556

CLWB 300. Dyma restr enillwyr y
Clwb am tis Rhagfyr:
£40: Mrs Hruan ElliS, rvn Llldlart;
£25: Mrs Nellie Roberts, 25 Tref
Eillan; £10:
Margery
Jones,
Bodlondeb.
SEFYDLIAD Y MERCHED. Yng
nshyfarfod
mrs
Rhagfyr
o'r
Sefydliad
croesawodd
Mr~
Catherine Jones, y Llywydd, Mrs
Rhiannon Roberts, Caeathro, i roi
arddangosiad 0 sut i wneud
addurniadau Nadolig, Mae'n amlwg
fod Rhiannon yn hen law ami. tel y
gwelsom ode: wrth y rhai a
ddangosodd i'r aelodau. Cafodd
pawb 9yfle i wneud rhai au hunain
syda Rhiannon yn cynShori wrth
fynd ymlaen. Roedd pawb yn
teunto'n glyfar lawn wedi rneoru troi
allan aocurnlaoau dlgon ca rw rhoi
ar y Goeden I Pnawn diddorol iawn
yn wir Diolchodd Pat i ~hiannon.
• • •
Ar
nnawn tau 8 ionawr,
croasawodn Mrs Cathanns Jones
1~ o'r aelodau i Country Manor i
fwynhau cinio Nadolig ar ddcchrau
OlwyOdyn newyad. Gyfelrlodd at
anssnoiosn Mrs Mal Parry,
ohorwydd salwch. Cydymdo,mlodd
hetyd hero Mrs Hilda YVilliam~yn ei
pllrOleaigaetn 0 galII el chwaer yn
St
i-IQIGns, Glannau
MGrsi
Llonsytarchodd
Bethan Wynn,
fferm 60dhylryd, ar ei dyweOdlad,
ROedC1pawb wedl mwynhau'r bwvd
yn fawr a chafodd pawb anrheg o'r
rQas Lwcus'
Oydyrndelmlvvn yn ddWY5 fel
2elodau a Mrs Hilda Williams.
Ardro. glad Croesywaun ~yc-ldwedi
colli ei chwaer yn St. HelensJ
Glannau Mer51.
LLWYDDIANNAU CERDDO~OL.
~slynnwn e:n lIonsy4arch:on : ro:
ifanG O'r pcntrcr [l fu'n IIvvyddiannu~
yn yr arholiadau chwarae plano.
I Lowri (;lin Hughes, Pendas Eithin
a Iwyddodd ynS nsradd 6, i Nia
William:;,
fld5
Bodhyfryd, ar
dderoyn teilyngdod yng ngradd 4; I
SIan Greasley, 7 Pant y Waun, ar
dderbvn anrhydedd yng ngradd 2: i
Gwion Thom~c:, Ty'n Llaln ar
dderbyn teilyngdod yng ngradd 2.
ac j John ThQophilus tvan!':, J:ferm
~o8sl! ar ddol'byn anrhydodd yng
nsradd 1. Mae'n amlws elch bod yn
ymtlrfer yn ddi:1 dalivvoh atl!
DE~BYN ANRHYDEDD. MeWn
cyfartod arDennlg yn YsgOI syr
Hugn
Owen
i
anrhydeddu
disoyblion
ddoe a heddiw,
dQrOvnlodd Elln HUClh~~.Ar(Joed,
wobr am ei gwaith yn yr Adran Celf.
Llonovfarc'hi~dalJ j ti I=linar ddQrbyn
y wohr.
CVJ::NOD 0 VM~ODDIAD. Yn
ddiwoddar, mao'n slWI' fod Mr O.T,
Jonos, Bryn Gwonallt, a Mr A.
Gwynn Davioo I eryn &:i\hIl1, wodl
bQo;lyn hoi nlv\JOyliau vvrlll vClryGh
yn 01 tlr eu cyfnod 0 adeugaln
mlyn900 yn tlagnOnalOvno nanaOQIl
y Waun.
DAT~LU pr;N-BLWYDD
I.I~n~yfQrvh,aOaU I FlonO DaViOD,
~ltla Tref Eilian ar gyrraeCJ(Jei pnenUIWydd yn un ar nuaaln dvmunl!li1!lu ~t\r~1Iiti ~It\"'~
~VW~I':I~iAo Uoneyfarchisdau i
1\1I99n, mVI 'wI I !;r IHJO U nvool I:)ryn
MOl, or el uyweddll.ld ag tmyr
Glbgon 0 Ddginiolgn.
AD~kj: Ol~V~~VTV. Croosawn Mr
Idris Owen, Siad Tyllon, Mrs Molr
Parry, Stad CroesYW(;\l.In,Mr EVe\n
1..i

Hughes, Bryn Golau a Mike
Thomas, 061 Erddl adref wedi
Iddynt orfad treulio cyfnod yn yr
ysbyty. Hyderwn eich bod yn
teimlo'n well ar 61 cael dod adref.
Cafodd Mrs Mary Dvies ddod
ad ref o'r ysbyty am ychydig
ddyddiau, and yn anttocus gorfu
Iddi ddychwelyd i Ysbyty Eryn.
Anfonwn ein cofion cynnes atoch.
Yn dilyn cyfnod yn ysbytai
Gwynedd ec Eryri mae Mrs
Catherine Williams wedi mynd i
aro~ am oyfnod I oartrQf nyrsio
Cerrig yr Afon.
Mae ei brawd, Mr Richard Owen,
wedi bod am gytnod yng nghartref
oernq yr Aton neiyo one wed I caei
dod adref erbyn hyn. Anfonwn eich
cofion atoch chwithau hefyd.
CYDVMDtlMLO Vn dawel yn ei
chartref, bu farw Nancy GriHith.
Cydymdeimlwn yn ddvvys [1'i hunig
cnwa~r. Mary. ar touu. g'i ffrindiau
yn eu coiled.
CYDYMDCIMLWN hefyd & Mre
Hilda William5, 6tad croesvwaun ar
g011l ~i cnwaor yn St HGlens.
Glannau Mer~i
TALW~N Y BEl ADD. Bydd Tim
VVaunfawr yn neno Tim y Morwyr
yng Nhalwrn y BGlrdd ar nos
Fawrth, 2 Mawrth am 7 15 yr hwyr
yng Nghanolfan y Gapel, GdeClthro,
H~fyd bydd Tim Ca~rnarfon yn
wynGbu Tim y Moelwyn Croeso i
bawb i'r ornost oinol. Dewch I
gefnogl TIm vvaunrawr a gvveld
Canolfan y Capel newydd yng
Nghaeathro
YN YR YS6YTY, Anfonvvn elfl
coflon a( Trevor BaCh, Bronaill.
sydd yn derbyn trini~eth yn yr
b
r-d
.
ys yty. t rychwn ymlaen itl wella a
000 yn 01 oOre I gryrtlau.
DIOLCH Dymuna Anne. ~ theulu
Treiorfan ddiolch yn fawr lawn am
bob arwydd 0 gydymdelmlad tuag
atynt yn au profedloaeth 0 golli
brawd annwyl iawn. Diolch hefyd
am y rhoddion hael tuaS at Ty
Gobaith yng Nghymru, a Hosbls
Dew! Sant.
MAAYVOLAETH. Yn dawel yn el
cnartret,
Tan'raln.
CBunant,
Caernarfon bu farw Nancy Griffith
yn 75 oad. Roedd
ferch I'r
diweddar ~ichard a Grace Griffith,
brawd y diweddar John a chwaer
anwylaf Mary ac Elwyn Parry,
Cydymdeimlawn (l'r leulu, Oyltln,
Sue, Arwel a Jayne a'U plant Gerys,
Thomas, Moille a Nlet. Roedd yn
uGllel el pi larCh yrl yr araal ac
wastad yn barod ei cnymwynas.
Cynhallwyd
gwasanaeth
Cyh~Addus
yng
Nghapel
Croesywaun dan arweiniad y Parch
I')r ~ AlLIn tvans.
Caerffili
Cludwyd yr arch gan Dylan Party
Arwel Griffith PArry, Tocwyn Evans,
Emyr Evans, Alfie Jones a Tommy
Qvor90\}OIl, Cafvvyd lIunitloth ar 01 I
yr anglado yng Ngwe~lY 0nowdonia
Pare.
V galarwyr oedd~Mary ac r;lwyn.
Dylnn u Sue, Arwol ~ Je\ynQ
Thomtli:1 tl Mollie, Roedd eralll O'r
leUIU yngnyo a rrriflUldU agos yn
tlrgsgnnol - rhy nifgrug I'W cofnodl
Ownaethpwyd y tre/n:Adau gyda
Fh~rch ... thQiml~~ 9"11 QwllYln
uone~ 0'1FOO,oat=fflClrlon.
CYDYMDEIMLWN yn ddwys a. Mr a
Mrs WiIff JonGs TrGflys yn eu
profodigaoth 0 90lli brawd Mr Jonos
yn ddiweddar.

Camera yn n90fal John Pritchard, Cilfynydd, Uanberis.

Trwy amryfusedd gada wyd y
can/yno! allan o'r rhifyn diwethaf.

Ymddiheurwn am hynny.
DYMUNA'R Cynghorydd Trefor
Edwards
Nadolig
Llawen
a
Blwyddyn Newydd Oda i noll
bentrefwyr
Llanberis
a Nant
Paris. Diolch am eich cefnogaeth
drwy'r flwyddyn.
DYMUNA
Gareth
Roberts,
Glanrafon
ddiolcn
am
y
caredlgrwydd
a ddangoswyd
iddo tra yn V~byty Gwynedd yn
ddiweddar. Brysia wella, Gareth,
FFRINDIAU'R EGLWYS.
Nos Wener. 9 lonawr, cafwyd
noswaitn arbenniq 0 dda yn
~glwys hynafol Sant Peris yng
nghwmni Cass Meurig a Pigyn
Glust. Diolch yn fawr Iddynt.
Nos wener. 6 Chwefror, bydd
Cor Meibion getws yn ~hos yn
Eglwys 6ant rene, am un noson
yn uruo. Bydd yn cychwyn am
7.~O a chost v tocynnau yw
£~,OO, er gael yn Ty'n uan
(01286 870284) neu
gan
Margaret !;lIis (01QBS B71339.
NOSON LAWEN, Ar cO Ohwefror
bydd Noson Lawen yn Ty'n Llan
am 9.00 o'r 9'och. Croeso
oynnes I bawb.
COFION ANNWYL at Theresa,
sydd yn Ysbyty Gwynedd ar hyn
o bryd.
CAPEL REHOBOTH.
Dymuna
cynulleidfa
y capel ddiolch i

Ff6n: 872390

Bwyllgor y Carnifal' ac i Bwyllgor
Ffair Nant am eu rhoddion hae!.
OEDFAON REHOBOTH am fis
Chwefror, i gychwyn am 2,00 o'r
gloch y pnawn.
1: Y Parchedig Trefor Jones,
Caernarfon
8'
Y Gweinidog
15: Y Arch.
Ddr.
Densil
Morgan, Bangor
22:
Mr Derec Jones, Llanberis
29:
Y Gweinidog
Maw 7: Y Parchedig
Reuben
Roberts, Bontnewydd
Vn yr Ysgol SuJ am 2.00 bydd Y
plant a'r bobl ifane yn dysgu
paentiO, gwnio a gwneud gwaith
las
dan
arweiniad
Anahit
Hovhannissian, sy'n wreiddiol 0
wlad
Armenia,
a Maureen
Murphy 0 tanoens.
Am 3 00 bvod gemau yn y festri a
chroeso i bawb ymuno am baned
yn y gegin,
Bydd cytle i ddysgu rhai 0
ddawnsfeydd 0 wlad Armenia am
3.30p.m.
LLONGYFARCHIADAU
i David
John Pritchard, Llys Awol 9ynt, ar
ennill y wobr gyntaf mewn
cystadleuaeth Barddoniaeth yn
Iworddon.
DYMUNA Melvyn Pritchard, Llys
Awel, ddiolch 0 galon i bawb am
Y lIu anrhe9ion a chardiau a
dderbynlodd ar acnlysur el benblwydd yn 6S yn ddiwaddar.
Pa un o'r rhain sydd

Brian a Rita

bwyslcaf?

SlOP Y PENTREF

YSWIRIO EIGH TY
(I arbgd coiled i chi):
YSWlAIO EICH CAR

Henderson

WAUNFAWR

Ffon: 650589
• HoI! docynnau'r Loteri

Genedlaetnol
rnydd - Y rnataf yn Ileal!
• Nwyddau groser,

alcohol, carCllau MANWE6
• 'paYPoint' ar 9yfer talu

bob math 0 filiau

iGWYNANT
PIERCE
Cynyrchion C09d:

Gatiau, Ffensus ac ati
am bri~i~Ycy~tadleuol
Unod 1. Fferm Dryn Afon

LLANRUG

fifon~(01286) 650349
(0589) 899901

chi ); nGU

YSWIRIO EICH BYWYD
( i arbed coiled i'ch teulu)
Cysylltwch a'r isod i weld mor rhad
yw cost yswirlant gyda CDH
Bryn (MOn)
Euryn (Caernarfon a'r cylch)

John fiflon (Penlsarwaun)

CDH

YmgynghorwyrArrannol
Annlbynnol Lleol (sefydlwyd 1974)

Ffon; (01248) 355055
•

I

1

Andre (BethoI/Llanberls)

• Cyflenwyr bwyd
anifeiliaid - 'bull< a

vn

(I arbad coiled

o GYMRY

I SELAND NEWYDD.
Pob dymuniad da i Myfanwy a Die,
rhienl Gwenllian Parry (gynt 0
Benisarwaun), sydd wedi mynd i
dreulio mis 0 wyliau hefo'r teulu yn
Seland Newydd. Mwynheweh y
tywydd brat a chofiwch ni at
Gwenllian, Carl, Eta ae lago.
YR YSGOL
GYMUNED.
Ar
ddiwedd
tymor
y
Nadolig,
eynhaliwyd eystadleuaeth Hetiau
Nadolig yn yr ysgol. Roedd y plant
wedi paratoi eu hetiau adref, a
daeth Anti Ann i'r ysgol i teirniadu.
Gwaith anodd iawn oedd hyn, gan
i'r saton tod mor uchel. O'r diwedd
fe gafwyd penderfyniad
gan
qynoeoot mai Megan Elisabeth
oedd yn deilwng o'r wobr gyntaf,
set tocyn am £5 0 Siop Na'Nog.
Ond yn wir, aethpwyd ymlaen i
gael dau eilydd. set Eiruon a Tal.
~c yna ymlaon a ni eto i sael het
fuddugo] 0 bob otwycoyn ysqo!
Ysbryd y Nadolig yn lIifo ar y pryd,
mae'n rhaid.
Diolch yn fawr i Anna am droi i
rnewn. Llonsyfarchiadau i bob un
a gafodd wobr, a da iawn bob un a
gymerodd ran yn hwyl y cystamu.
DIOLCH. Dvrnuna Mrs Annie
~uahes, Ty Nowydd, Cas ~ywel.
ooroicn 0 galan i'vv tneutu,
cymdosion
:I ffrindlau
am QU
cemoqeem pan oodd yn yr ysbyly
vn ddlweddar. DiolCh nerve am yr
holl sardiau, galwadau ffon ac
anrhegion a gafodd ar achlysur ei
Phgn-blwydd
vn 130 vrn rnls
~ho9lyr
DYMUNA Myfi, Gwyn QOr teulu oil,
ddlOlch 0 oaon rr teulu, nrmceu a
chymdogion am bob arwydd 0
gydymdoimlad
a safwyd
ar
tarwotaetn eu nrawo, Elwyn, 0
Ddoiniolen.
ClAATRI;;F NYASIO, Dymuna Mr
a Mrs Paul ddialch rr delynore:5,
Gwenan Gibbard. PQtQrValantlnQ.
y Q~nwrt erQwnios Waunlawr a
phlant yr Ysgal GynlUned am eu
c0raniad clodwiw i'r preswylwyr
yn y:stod y Ntldollg,
Oiolchir hQfyd i bawb am y
rhoddion a'r anrhegion Nadolig ac
am y s0.fnoaaeth dda i'r rAffl
Gwerthrllwrogvvyd y gVYQ\;I~n~othau, yng naofal y Flcar Ann
Smitham a'r Parch
Dafydd Lloyd
1\
HUW5, 6u'n Wyl Nadolis hyfryd
oro\) bon,
PENNAU t3LVVYDDf\115ENNIG,
I lonovf~rchiadau I Ann a PhYlliS,
sy'n dathlu penblwyddi arbennig
ar yr un diwrnod, SG~ ~o lonAwr
DyrTlunCl'rcaVY)' ddiQlvtl i b~wb am
eu dymunlaoau da ac arrl eu
haelioni.

PENISARWAUN

CAEATHRO

Mrs Ann Evans) Sycharth, Ffan: (01286) 872407

Clive James, Hafan, Bryn Gwna.
Fton: (01286) 679501 (gwaith). 6n438 (certref)
•

Megan (chwith), Tal (canol)

ac E,nion.

Enillwyr cystadleuaetn neUBU Naaollg Ysgol Feni:Jtlrwaun.
OYMUNA Ann ooiotcn 0 qeton I drwy aetoo o'r Pwyllgor. Buasam
Dafydd,
Eurcam. Bedwyr ac yn nvnoc taicn 0 gael aeiooau
Osian, ac I loan, Lisa a Sara, am y
go arbennig nO:5atlUVVrn,
Taith osmwvth mswn 'Stretch
Limo' swyn yr holl ffordd i Castell
Deudaerh! Edrych yrruaen et Oed
yr AddQwid rwan. Dlolch 0 aaion.
VSGOL SUL gO~~A. Mae'n braf
rnvnc t'r Ysgol aul bob Bul gan fod
nifer dda 0 blant yn aslooau
ffyddlon. Croesawyd tri aelod
nevvyCJd,~ef lanlo d Clutrin e. Nia,
GObQlthlo Y gwelwn chi bab bare
SuI. Sydd dison 0 woithsarerld::lu
ar elch cyfer. Dymuna Anti Ann
ddinl~'" I I' Athrawon g'r plant am
eu caredigrwydd ar aOhlysur penblwydd arbennig.
PWYLLGOR NEUADD. Enlllwyr
Clwb Cant lonawr yw 1. Mrs P.
Mathevy~, Fre\;lhvvind~, 2. Mrs
Annie Hughes, Ty Newydd; 3.
~"nor JonQs. Gwyrfal, 2 Bron y
Waun
Atgoff;r chwi, aelodau ffyddlon.
boa
Qngen
adnewyddu'r
aelOdaerh af ddechrau r flwyCJCJyn
fel hyn. Cafiero os oes unrhyw un
awydd ymatllodi a'r Clwb Cant.
mae modd tolu drwy Archeb Qanc,
neu 50G y mi1:),neu CQy flwyddyn:

oauuao

newydd.
UADO ADAAN eENTREF,
Ar 7 lanawr catwyd nason ddlfyr
9yda'r aelodau yn son am eu
henrheg Nadolig gorau. Ar 14lonawr oaein F.G, Gwyn Parry,
grynrefaill sla.rad am 'Odlogelwch'
neto'r plant. Rocdd eu hymatob yn
arbennig a aeooreo. Ar 21 lonawr
bu Ann Ifans yn son am Saint
Cymru Si:ln sanolbwyntio
yn
bennar ar 6ante::; Dwynwen,
Cafwyd ~WI~g gwaith Ilaw am
oClnto5 y Carladon,
EGLWYS SANTES HELEN. Fore
Sui, ~5lonawr derbyniwyd 15 0
aelodau Ifane yn gyflawn aelodau
0 r Eglwys. Gwasanaethpwyd gan
yr ESgOb, Y GWlr Barchedlg
Saunders Davies, gangor Dyma'r
olaf Iddo eyn ei ymddeolifld ym mls
Chwefror. Dymunir pOb bendlth i'r
aelodau Ifane ac ymddeolJad
hapl1s I'r Esaob Saundars DaVies.
GEN~DIGA~TH. Croeso mawr i
O~lan f'iorGo, mab baQh c;;yn\~f i
Catnn a Dylan, (Bryn Rhydd gynt).
MaQ Elwyn ac Eleanor yn dald a
naln am y tro cyntaf, ac WAdi
gwirioni.

CYMDEITHAS CAE CHWARAE.
Eni"wyr Tynfa Misol mis Rhagfyr
oedd: £40: (42) Peri Everet, 21 Tai
Glangwna; £25: (09) Llyr Morris
Roberts, Pen rhos; £15: (56) Alan
Griffiths, Tafarn Bryn Gwna; £5:
(18) Tim Lloyd, TyTyddyn Cae.
Roedd
y
eanlynol
yn
IIwyddiannus, gan ennill £10 yr un
yn y Dynfa Nadolig:
(111) Jonny Morns, 7 Bryn y Got;
(32) Doreen Moore, Eryl; (88)
Humphrey Jones, Y Glyn; (94)
Reg Chambers Jones, Hatod
Wen; (106) Mr Little,
Mur
Matthew; (77) Mair Roberts, Swn
y Gwynt; (99) Gwyn Jones, Garth
leal; (40) Arwel Griffiths, 4 Tai
Glangwna; (28) Oliver Thomsa,
Llwyn Celyn; (15) Mark Sykes,
Penlon.
PEN-BLWYDD. Llongyfarchiadau
i Eryl Jones, Bryn Mair ar ei phenblwydd yn 40 ychydig eyn y
Nadollg, ac 1 Sue Thomas, Tafarn
Bryngwna ym mis lonawr.
CYDYMDEIMLWN yn ddwys hefo
Vera ROberts, Erw Wen ar
Iarwolaeth ei chwaor, Brenda. a
aedd yn byw yn Nant rene.
VSBVTV_ Mae Mary 'Albert'
Jones, Tai Glangwna yn yr ysbyty
ar 01 svrtruo yn ei cnartret Cofion
ati.
CARTREF
PRESWVL.
Mae
Eluned Griffiths. Taj Glangvvna
wedi
ymgartrefu
ym Mhlas
Maeetncla, Caernarfon.
MARWOL.AETH. Bu ram Dafydd
Jones, Carmel ar 30 Rhaofyr, ar
ddivvedd
yr
hen
flwyddyn.
Cydymdeimlwn
a'i deulu
a
chyfeillion ymhob man. Roedd 0
bob amsor yn fodlon ymestyn
cymarth i erall!.
TALWRN V 9!;IRDD. 9ydd y BBC
yn recordio dwy ornest yng
nghyfre~ radio Talwrn y Beirdd ar
nos Fawrth, 2 Mawrth. Bydd tim y
Moelwyn
yn
herlo
Tim
Caernarfan, a Thim Waunrawr yn
erbyn TIm y Manwyr. Croeso i
bawb - pawb yn eu seddi erbyn
7.15 os gwelwch yn dda,
TYNFA MISOL; Enillwyr Tynfa
Misel
Cymdeithas
y Cae
Chwaraa, Caeathro ar gyfer Mis
lonovvr oedd;
£40: (10) Dafydd Morris, Frondeg;
£25: (12) Geralnt a Zania Bowen,
Cefn Coed: £15' (106) Mur
Matthew; £5: (47) Mike Davies, 7
Tai Glan9wna.
DIOICh j gefnagaetll partlaol yr
hapchwaraewyr. roedd y Pwyllgor
yn medru talu am barti Dolig y
plant iau (a threullau telthio Sion
Corn), prynu a goleuo'r goeden
Oollg, cynnal y nason canu
carolau (a chyfrannu at gestau
So,ndorf lau Llanrus) ac anfon
cerdyn Dolig f1 chyfr"ni~d
i
bensiynwyr y fra.
LLONGVI=ARCHIADAU.
BabJ'r
mi~ yw Owain Elwyn mab I Jason
a 5haron, brawd bach i Shanon, 6
Tal Glangwna. Mab yn y teulul

-

Diwrnod agored

Penrho$, Caeathro

lonawr 31
Aolodau Urdd Adran Bentref Penisarwaun

yn dangos eu cardiau Dydd Santes Dwynwen.

10.30 - 4.30
Groeso i bawb
15

CLWB ERYRI
Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y
flwyddyn newydd 0 Glwb Eryri
yn y Fictoria, nos Wener,
Ionawr 2, 2004.
Wedi croesawu'r aelodau a
dymuno blwyddyn newydd dda
i bawb, cyfeiriodd y Llywydd at
farwolaeth ein cyn-drysorydd,
Eurwyn Jones, ar Rhagfyr 27,
2003. Cydymdeimlwyd
a'i
weddw, Mrs Enid Jones, a
gweddil1 y teulu a safodd yr
aclodau
rnewn
parch
i'r
diweddar aelod.
Mewn
gair 0 deyrnged
dywedodd John Huw Hughes
mai
anrhydedd
oedd cael

aunanou Lurwyn
cvfaill personol,

jones
rhiant

fel
a

Cangen Arfon Cymuned

arloesol a phwysig yn y maes
yma
yng
Nghymru,
yn
arbennig y Straiegaeth Gymru
Gyfan.
Un
gwr
a fu'n
ddylanawd arbennig arno oedd
Merfyn Turner, a fu farw yn
1991. Wedi cyfnod maith yn
byw a gweithio yo Lloegr daeth
i fyw mewn capel wedi ei
addasu ger Rhuthun - er mwyn
iddo 'gael marw mewn capel!'
Disgrifwyd
ef gan Dyfnallt
Morgan
yn ci lyfr Cyfaill
Carchatorion fel y 'dyn tebycaf i
Sant'.
Rhoddodd
Merfyn
Turner ei oes i wasanaethu
eraill,
fel
gweithi"vr
cymdcnhasol
ac yrnwclydd

carchardai, a sefydlodd gartref

H Owen) 8yda
Eurwyo yo drysorydd trylwyr a

enwog i 8yn-8archaronon
o'r
enw Norman House.
Wedi trafodaeth ddifyr; gyda
hanesion 0 fyd y gyfraith a
thrafodaeih
ddiddorol
am

gofalus. Disgrifiodd Eurwyn fel
6~r tavvel} gWr trwyadJ a gWr
tevrngar I'r Clwb er ei bcnodi

hawliau pobl gydag anghenion
arbenrug,
diolchwyd
i'r
siarauwr all roi blas mor

yn aelod yn 197R, ac i'r pentref

arbennig i'r cvmeriadau
Eurwyn Lloyd Evans.

Rheolwyr ar Yegol Dolbadarn,
a daeth i'w adnabod yn dda yn

ystod cyfnod rnaith
Cronfa

0

weinyddu

R

a fu'n ganref iddo am dros 30
biynedd,
Wrth
ychwanegu
st
y
dcyrngcd, soniodd Bardd y

gan

Cyhccddodd
y Ilywydd,
Geraint Elis, y bydd y cvfarfod
ncsaf ar nos Wener, Chwefror 6,

noson, John Norman Davies

l004}

iddo gael ei eni a'i fagu yn yr un
pentref
~'r hnrdd.
sef
Truw"fYIl yud,
·Iesrun cerdd Norman oedd
<Gyfrifiaduron'
(1 ~hllfwyd

Cledwyn Pritchard Jones, gyda
1010 Lly\velyn yn IJywyddu r

di~grjfLlld byw

o'r

ml\dd

y

gellid darblygu'r cyfrifiCluuf i
&ymeryd lle Rardd y Clwh !!1I11al ollli w[rlJ gyfaniloddiJ
adrodd yn Al a chywiro iai.th (lnt! byddai
angen
bardd
mc~clrol pan fyddai'r

Cefnogwch
I

sin

PhRTIQN

arlerol, sonlodd
n

GWYIlll

;fer 0'; gyfeillion

Byfraith

a fu'n

0 fyd

l·L.N-DLWYDD

tJEOIDD • DAWN:)

y

ddylan'Wadau

0 faes
arbcnn~5

dylanwadol
addys601

anshenion

(l'r modd y ffurfiW)'d pulililau

yn
Aran

(AlW)N AND SARAH JOl\I:~)

genedlaethol.
Soniodd
jones
(prif
weithrcdwr
Cvmuned dros dro, ac aelod
gweithgar 0 gangen Caernarfon)

Ffan 870605
• Basgedi Planhigion,
Blodau Ffres a Silc

ddatblygiadau

yng
yn ymSyrch Llai~

am

Ngll~r~Jioion
y Cardi - ymgyrch a tYdd yo
ereu chwyldro demoerataidd.
"
Hef~'d
r()cdd
nc\vyddlon

am fcichiosrwydd un
o'n haelodao af y pwyllg()r
owalth! Aeth Aran ymlaen i
~mlinellu prosiec[(iu ar y gweill
a newidiadau me\vn polkiau.

• Danfon blOdau 7 diwrnod
yr wythnos drwy'r fro
• GwasanaAth Tudalannau
BiaradiTalklng PagB5

sytrdanol

0900 S00900
• HQfyd, Hampgri 0 Lysiau
a Ffrwythau Ffres

il

~I-IOOO O'R GALON VW BLODAU ~

t

lJl'YYLl1\U

22 5edd ar gael ilf syler pob
math 0 loci pre;fal- nosweilhiau
allan, parfion, tripiau ac ati.
Gwa~anaeth pef~onol a theler,,"
rhesymol gan
(01248)
BWB

•

RHOSTTO

MOCHYN
AR GYFEl{

POR ACHLYSUR
It

Cig 0 ffermydd lleol

It

ramon

D. P. 0

ENS

RHIWLAS

~twffjn m(>wn

rboll<l.u
4

fro ~alddhtfJd ot)uymunwch
DEWCS, MAE O'N r.LASUS!

LY:JylltwCh ~

JOHN IlKYNAIiON

IT ANRUG
, OYN CIG.I1

6751~O/673155

•
P&;:INTIWRAC ADDU~NWM

PJ:JIQIAU QJ...J~QVMOL

TAW~LfiA, fiJENISARWAUN
Ffoni (01206) 07004G

'------

CERID MACKINNON
~

7l'liu. ~.

~.

361044

-

rhwrt240 a 400!

aln

ma\vr amo dro~ y blynyLltlocdd.
Ae[O ymlaen i sOn am
gymeriadau

• PRJODASAU

~erda saw~ af,,) "

a'i t£raclhineb

Cymuned

I gloi. cawsorn dra[odaeTh

C.WA~A.NAITlliT,EO'._AR
CYI=ER
..

fel Hruodd y Clwb.

hiwmor

fudiad

Blodau

BWS BACH AR LOG

ll~ol yn yr ~rda1 yma 9 thrwy
Oymnl' Diol~hQdd iddo hcfyd
0rda'i

o

fywiog am ein cangen leol dan
gadciryddiaeth Meical Roberts,
Llanllyfni. Ew, mae'n argoeli'n
dda, gyda rhaglen ddifyr 0
weithgareddau
amrywiol,
adlonianr, picedu, cymdeithasu,
arlunio, sgwennu, ymgyrchu yo wir, rhywbeth at ddant pawb
sy'n malio am ddyfodol ein
cymunedau,
diwylliant
a'n
hiai tho
Y cwestiwn felly yw. Wyt ti'n
aelod 0 Cymuned mewn enw yn
unig - neu wyt ii isio bod yn
rhan o'r bwrlwm sydd yn dy
gangen leol?
Ty'd draw I'r cyfarfod ncsa nos Fercner; 4 Chwefror 0 7-9
o'r gloch yn adeilad yr Institiwt
Cacrnarfon - ac ymuno yn yr
her a'r hwyl!
Am ffwy 0 fanylion, neu i
yrnaelodi, cysyll twch a Lari
(881788) neu Iina (650015).

HysbysQbwyr

RWerthfawr i7r gymdeithas yn

blwyddyn

fyod

llQSon. At50ffwyd yr aelodau
o'r rrefniadau ar gyfer y Cinio
Cwyl DC'tvi ar Ma\.vrth )'. Sed]
WM Elwyn HURhe~. Herhel yn
wr 6W(1dd,

siuradwr) Gwynn Da·vies1 drwy
~yfcirlo at ci gyfrilniud illuwr u

am ei gyfraniad dros llawer

siaradwr

1

pe~r~ant

yn merhu! Mac'n aml\vg bod y
beirni.ad
eenedlaethol
a
ddiGe-rifiodd NQrmiln fel cb"rdd
ifane) addawol' yn agos i7w I~!
Iran rilfry o~dd Llywydd y
noson
a chyflwynodd
y

a'r

Yn ddiweddar, penderfynodd
canghcnnau
Nantlle,
Caernarfon a Gwaen Gynfi uno i
greu cangen newydd gref, ac yn
barod mae'n edyrch yn hynod 0
addawl.
Cynhaliwyd cyfarfod byrlymus o'r gangen
newydd
ar
ddechrau'r
flwyddyn,
gyda
siaradwyr gwadd a digon 0
arnrywiaeth yn eu sgyrsiau,
Daeth D.P. Huws atom i son
am ddathlygiadau cyffrous ym
maes Tai Fforddiadwy
yn
Nyffryn Nan tlle, ac awgrymu
sut y gall cangen Arfon roi
cymorth ymarfcrol i ehangu'r
cynllun
vms
er
mwvn
amddiffyn ein cymunedau
a
chadw ein pobol ifanc yn cu
cynefin.
Cawsorn
glywed
hanes
protesuo
myfyrwyr
ifanc
Aberystwyth 0 Iygad y ffynnon
gan Elena Mai, un 0 genod
Dyffryn
Nantlle
sydd yng
nznanoi vr ymgyrchu i gael
cyrsiau trwy'r Cymraeg yno.
Wed){j} clywsom y diwcddara

~

(0129G) G7g190

"",

fP1t

-

DINORWIG

LLANBERIS

Miss Marian Jones, Minallt, 7 Bro Elidir, Oinorwig. 870292

Gwyneth ae Eifion Roberts, Swn-y-Gwynt. Ffcn: 870740

--

Camera yn ngof81 Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. Ffon: 677263

ADAEF O'A YSBYTY. Yr ydym yn
falch 0 ddeall fod Mrs Alice
Griffith, Tan y Bwlch wedl cael dod
adref 0 Ysbyty Gwynedd ac yn
gwella. Bu raid iddi fynd i'r ysbyty
ddechrau'r mis. Gobeithio y bydd
yn dal i wella ac y caiff twynhau y
flwyddyn newydd. Brysiwch wella,
Mrs Griffith.
CROESO
ADREF.
Estynnwn
groeso cynnes iawn yn 61 i'r ardal
i Delwen Haf a David, ei gwr. Y
ddau ar 61 priodi wedi mynd I fyw I
Ynys Mon, ond erbyn hyn wedi
dod adref i Bron Eilian i fyw hefo
Derek a Dilys (Dad a Mam). Nid
yw Derek a Dflys yn rhy dda eu
iecnyo ar hyn 0 bryd, a gobelthlwn
am well iechyd l'r ddau rr dyfodol.
Hefyd yr ydym yn deal! i David
9ael damwain ar 01 dod i'r ardaJ,
felly gobeithio ei fod yntau yn dal i
wsua ac y cant fWynllau Ilawer
blwyddyn hapus hafo'i gilydd fel
toulu. Pob bondhh.
CYDYMDEIMLAD,Yn y rhifyn olaf
or EGO yr oecown yn dymuno
ow~llhad buan i Mr John G.
Jones, Q Tan y ~oel, ond yn
amroous nld relly y ou, gan i John
tarw yn yr ySbyty.

Bu ei angladd ar 24 Ahagfyr.
Cynhallwyd y gwasanaeth yng
Nghapel Cetn y Waun, dan otal y
Parch John Pritchard, lie yr oedd
John
yn
flaenor
ffyddlon.
Rhoddwyd ei weddillion i orffwys
ym Mynwent Macpela, Deiniolen
hefo Jennifer. ei ferch, a fu tarw
drwy ddarnwam bron i ddeng
mlynedd ar hugain yn 61. Yn 61
geiriau ai wraig, Sylvia, mae'r
ddau hefo'j gilydd yn awr
Anfonwn
ein
cydymdeimlad
IIwyrat at Sylvia, a'r hogiau a'r
teulu i gyd yn eu galar a'u
profedigaeth. Byddwn yn gweld ei
elslau yn y capel.
GWELLHAD BUAN, Mae Mrs.
Nellie V. Pritchard, Pen Dyffryn
wedi cael ei symud 0 Ysbyty
Llandudno i Vsbyty Bryn Seiont.
Caernarfon, Yr wyf yn sicr ein bod
yn anton em cation an ac yn
cobeithio OWQII iechyd Iddi hithau
yn y flwyddyn newydd.
BLWVDDVN NEWVDD DDA Ar
ccecnreu blwyddyn newydd,
ovmunar Flwyddyn Newydd
I
bawb yn yr ardal. a cnan fod dipyn
yn owyno gartref, gobeithlo am
flwyddyn well iddynt i gyd.

nca

CWM Y GLO
Mr~ rrre RowlantJ~,Olanrafon. FfQni (01~e6) e7~~7~
CVAmorQ
yn n90fal Gwyndaf Hushes, GIs6coed, Uanrus. Ffon; 677263
LLnt.JCVj:A~CI-tIAnAU i Arwyn.
Chloe ac r;1I~n. Q chafwyd
lofryn ar ddQthlu ei ben-blwydd yn
Nadolis arbenni9 iawn gan y
1Baed. Heiyd I Ben. Bod lestyn
leulu Pdll ddaelh y ralr fach adret
a.r ddathlu ei bQn-blwydd yn Q1
gydQ'i gilydd ychydlg ddyddiau
OCid.
oyn y Nadolig.
AD~~I=' D~OS Y NADOLIG.
LLONGYFARCHIADAU
1 Mrs
Calodd Mrs Dorothy Jonoo, rron
nays Jonos, 4. Qryn I-tyfryd ar
~ader anrlleg Nadollg arbennlQ
ddod yn nClin am y lro cyntar.
lawn pan ddaeth ei merch, Alison.
Ganwyd mao oach, Callean
cadrof Q Amoriv~ yn ddl~rwybod
Dalydd, I'w mab, Arwol 0. Norah,
Iddl i dreullo GWyl y NadOllg
or Yny\;)SKye, Yr Alban,
avda'r tQUlu.
CYDYMDEIMLAD. Estynnwn ein
Hefyd daeth Sian, morch Brian
cydymdeimlad
dwysaf
Mrs
uo Olvven JoneG, Cefn 6wloh, Pe99Y Rowlands, Talafon, yn ei
adref dros yr Wyl. ErOyn hyn
phrofedigacth 0 g01l1ei brawd yn
mae'r ddwy yn 01 yn AmerIca.
Henllan.
Gobeithio y eawn eu gweld yn
CAPEL Y TABERNACL. Daeth
rUClnero,
oynulliQd dca itr awa~anaeth
LLONGYFARCHIADAU
I Mrs GClroiaUa gynhaliwyd rlO\;) Gul, 21
Gwvneth Roberts, Bod Gwynedd,
Rhagfyr, yng nghwmnl COr y
am fed yn han nrun am y tro
Waunfawr. DymUna swyddoglon
cyntal.
Qn.nwyd tripledi
I'w
y caPGIddiolch yn ddiffuant i'r Cor
hwyres, Delyth, sef Sophie,
ac i bawb Am au cefnogaeth.

a

YR
JONES

Y STORJiA

PLVMAR A
PHEIRIANNYDD
~WR~~O~I

LLANRUG
(R;chard a Me;rwen

William.,)
I=Jon ~ (012QC) G727g0

Ar

~SQr

'if·

bob dydd

~

Cynnal bollerl nwy.

o'r wytflnOJ at eieh
V9~

a

\lnrhyw dAI Qm

dtlanfftn ar~hoh i'~h ~artrAf

vn ardailianrug

Trwy amryfusedd

gadawyd

y

can/yno/ allan o'r rhifyn cuwetnet.
Ymddiheurwn am hynny.
DYMUNA'A Cynghorydd Trefor
Edwards
Nadolig
Llawen
a
Blwyddyn Newydd Dda i holl
bentrefwyr Ltanbsns a Nant Peris.
Diolch am eich cefnogaeth drwy'r
flwyddyn.
DYMUNA John, Madge, Rhiannon
a'r plant a theulu y diweddar David
Jones, (Ty Ucha'r Ffordd gynt),
odrolcn 0 galon I'W cymdogion a
tfrindiau am bob arwydd 0
gydymdeimlad
a ddangoswyd
iddynt yn eu protediqaeth 0 golll
mab a thad annwyl iawn.
Diolch am y rhocolon hael i'w
blant ac i Genhadaeth y Morwyr.
Diolch hefyd i'r Parchedig Nia
Wyn Roberts am el gwasanaeth
ac I GWIlym Jones a'i fab am y
trefniadau trylwyr.
DIOLC~ 0 GALON. ~offal Alwen
Jones, An9oria, Coed y Glyn,
ddlQlct1 yn tawr j'r toulu, ffnndrau Q
cnvmcooion am y galwadau NOn,

cardiau, blodau a'r anrhaeton a
ddorbyniodd yn ystod cylnod ei
uawcnrueem yn Ysbyty Gwynedd,
ac wedi dod adref.
Y GYMDEITHAS. Yng nghyfarfod
mis Rhagfyr
cafwyd
Noson
Nadonqardo
0
Garolau
a
darlleniadau dan otal y Parchedlg
John Pritchard. cvoa Gareth
Jones yn cyleilio.
Ar 6 tonawr cafwyd Cyfarfod

ORIEL!
CWM

Gweddi

y

8ydd y cyfarfod nesaf yn Festri
Capel Coch ar 3 Mawrth, am 7 o'r
gloch,
gyda
Berwyn
Owen
(Berwyn a'l Bils) fel gwr gwadd.

CANGEN ELUSENNOL LLANBERIS
Drwy garedigrwydd
Danny a
Nerys
Roberts,
cynhaliwyd
Boreau CoNi yn Y Bistro yn ystod
y flwyddyn
2003. er budd
gwahanol elusennau.
Llwyddwyd i godj'r swm 0
£1,028.50, ac mae Delyth a Mattie
Hughes,
y
trefnyddion
yn
ddiolchgar
dros ben am y
gefnogaeth a gaed i hyrwyddo
achosion teilwng.
Cynhelir y Bore Coffi nesaf
dydd Gwener, 6 Chwefror 0 10.30
hyd hanner dydd. ac alff yr elw
tuag at Ras y Wyddfa.

RUBLES
Fuoch chi yn R wsia i weld
y pel-droed~ Sgynnoch
chi Rubles ar ol?
Mae

(;11ern ()b_\J [

(;lliLd"'etl'~

Lifeline (Caernarfon

yn mynd a lorlau

0

650] 68)

nwyddau

allan yno ac yn dod a phlant -

o wyth oed i'r arddegau drosodd

yma ar wyliau,

Mi redrwcn chi netpu trwy rni
eich hen rubles iddynt.

lEVAN
WILLIAMS
Glanffrwd

DEINIOLEN
(01286) 870484

Bfonn;£acs~ (012gG) S70882

G\A.'asanaeth Fframio
11l1niau () bob lllath
ar gael ar y sLlfle

Bysiau 0 1Z i 53 sedd

I

,-

Teithiau lleol a Thramor

Prisia'u Rhcsymol
0

arweiniad

Gweirudoq.

I

~~CwmyGlo

ArddanlJosta

dan

Ffon: 872390

[_

lunlau

Gwaith Contract
-

-

I

f)...

glvreiddiol gan
ArtistidiLl LJeol

T~I~rau
arb~nnigi
bon~iynwyr, myfyrwyr
phlant ysgol

Ri,hard S. Humphreys

a

Gwasanaeth Trylwyr

scan y bob.

L
Gwasanaeth PIIrsonol Cyfelilgar I CttWl
V awasanaeth Technegol Gorau
i',h GAR.
Cyo'cal G

GWAAAnaath Prif DdAllwr
Folly, po 90r bynno9 ydych

CMWI vn st vrru.
o Audi i Zastava

Olew, tanwydd 50lat

gyvU\)O n ooth

Nld

Camera yn ngofal John Pritchard, Cilfynydd, Llanberis.

,

throd:o po:p:au

11 Qlanffynngn, I.IQnr~9

~A~~~A~~~~
1)7~61
~
Ff~n Symudol; 07774496616
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UN FUNUD FACH

Wythnos Cymraeg yn Gyntaf
1-7 Mawrth 2004·

DYNYDRETH
Fedrai neb egluro pam. Wyddai
neb sut roedd y peth yn bosib.
Doedd neb wedi meddwl bod
unrhyw beth o'i leo Yn Japan, yn

un

Y Dreth,

swyddfeydd

0

roedd

un o'r gweithwyr
yn
eistedc wrth ei ddesg. Doedd
neb yn ei styrbio; neb yn siarad
ag 0; neb yn cynnig panad iddo.
Doedd yntau ddim yn codi o'i
gadair; doedd 0 drum hyd yn
oed yn mynd am gin io. Roedd
o'n brysur, Rocdd pawb mor

brysur:

YIl

rhy brysur i sylwi

roo

y dyn wedi rnarw ers deuddydd!
Digwyddodd hyn yr wythnos

diwemar. Mae'r srori rvfeddol
hon yn wir boh gail. Roedd y
dyn wcdi marw a neb weui
sylweddoli
hynnv.
Me\~n
swyddfa brysur ill sylwcdd-

olodd yr un o'i gydweitnwyr el
fod wedi marw, a buon t vn
zweirhio o'i zwmpas am ddau
ddiwrnod cyCan.
Er mor auhygoel

y stori

mae'n bosiot bod vr un peth vn
digwydd

yn amI yn ein plith
ninnau
fel ~r~fyddwyr. Gall
esrlwYSl fod yn f!trw a neb yn
sylweddoli
hynny.
Gall ein

crefydd fod vn f9rw II runnllt)
heb ,veld hynn)r. GaJlwn fod yn

hynoo 0 bry~ur, yn rllulhro fan
hyn 9 f9n dra\~_ yn gwneud h>'n
a'r
l1al11 yn
cynnal
ein

~'vclLhgarcdl1au

hoedfa()n.

it'n

()nd mae'n boslbl ; n; fod

brysur gyda phethau crefyddol,
fel eglwysi ac fel unigolion, a
ninnau rnewn gwirionedd yn
gwbl farw yn ysbrydol. Gallwn
wneud pob math 0 bethau
crefyddol heb berthynas real a
Duw, a heb gariad at yr
Arglwydd Iesu Grist, a heb wir
ofal am ein gilydd ac am les )7
Efengyl. Calon gwir grefydd
yw'r ffydd bcrsonol a bywiol yn
Nuw trwy Iesu Grist. IIeb
honno, mac'r cyfan vn farw. Nr
drasiedi fawr Y'''' ein bod yn am}
yn dal yrnlaen heb sylweddoli
bod unrhyw beth o'i le.
Pan
ddenl10dd
ci gydweiihwyr bod)

wedi marw

dyn

doedd dim y gaJlent ei wneud.
Roedd yn rhy hwyr i'w helpu.

Ond rnae'n wananol arnom ni.
Er gwaetha'r holl farweidd-dra
sydd ynom, gall y Duw byw ciri
bywhuu fel unigo lion ac Icl

cgl wysi. Dyna rnae'n hoffi ei

a

Mae'n bleser gan Menter Iaith
Gwynedd dynnu eich sylw at
ymgyrch
gyffrous
fydd yn
dechrau ar Ddydd Gwyl Dewi
2004, ac yn para am wythnos
gyfan.
Y mgyrch yv.r hi i
bcrswadior
cyhoedd
i
ddefnyddio
mwy o'r iairh
Gymraeg yn eu bywydau bob
dydd,
gan
eu hannog
i

ddefnyddio
CYMRAEG YN GYNTAF.
Mae Bwrdd yr iaith Gymraeg,
mcwn partncriaeth
a Menuau
Iaith Cymru, yn targedu nifer 0
ardaloedd
penodol
yng
Nghymru fel rhan o-r ymgyrch,
ac mae Caernarfon
yn un
OhOOY11l. Bydd
Y Bwrdd yn
darparu nifer 0 adnoddau
cCy MR.-<\EG YN G YNTAF'
am ddim, gan gynnwys posten,•
sticeri,
baneri,
balwns,
arwyddion
cownrer a beiros.
Hefyd i dynnu gyrnaim

0

sylw

ag sy'n bosibl, byddwn ni'n
hysbysebu ar fysus lleol, yn
cofio'r Di\vygiad a brofodd ciri
Ileol ac
gwlad ganrif gyfan yn 61~ trefnu digwyddiadau
citemau 0 dditldordeb yn }'\vasg
{!\veddiwn v bydd y Brenin
a'r eyfryngau.
Rydym
nl'n
Ma\vr yn s,"vneud yr union belh
gobcithio crcu Lipyn 0 f\vrlwm
h\VDnw. A decbrau->r bywb9U
nerthol
a
wely~ fydd
y yn ystod yr wythnoc;!
Eii)oc~ lllac g'rYcithgor lleol
i)yl\vcddOliad anghysurus
a
ohoenuc; ein bod yn farw yn y lIe wedl ei sefydlu i drefnu'r
ymgyrch, a chyda'ch ccfnogacth
eyolaf.
chi, gall'rvn cdrycl1 ymlaen ar
'Hy\vhll d,' \\Tgith. () Ats:tl"-'Ydd mawr

wneud. Ac eleni,

•
yn etn

CQ

t onnau

~'n

ninnau'n

•

nll1.n:lU nawr.

,

ymgyrch

gyffrolls

fydd

arwain at gynyddu'r defnydd o'r
iaith
Gyrnraeg
yng
Nghaernarfon a'r ardal.
Os hoffech chi wybodaeth
bellach ynglyn a'r ymgyrch, neu
fwy
0
fanylion
am
y

digwyddiadau
yn ysrod yr
wythnos, cysyllrwch a naill at
Jones (Swyddog Maes
Arfon) ar 01286 674111 neu
Carys
Dafydd
(Swyddog
Gwyliau Cyrnraeg) ar 01286
674112.
Catrin

-

Cor Lleisiau
Lliwedd

Nos

Pawrth,

13 Ionawr,
cyfarfu pwyllgor y cor i ethel
swyddogion ac i greu rhaglen
ar gyfer y rymor i ddod.

Os

am

wybodaeth

am

wasanaeth
y cor ar gyfer
cyngherddau,
nosweithiau
Ilawen, cymdcithasau,
ayyb,
cysyllter a Dily~ Mai Roberts
ar (01286)
871758
neu
Gwyneth

(01286) j

Parry

, 872352.

I

Dechrau Blwyddyn
Rheldrwydd

ar ddechrau hlwyddYD
- Y'V 8osod

I'n gwy~i i',v uilyn.
!\. darfod gcr rh y\V dertyn
LIYWio gw~ldd. oob dydd "rna dyn.

yn

R.LL.].

JOHN I')RJTCHARD
www s4c.co.uk

CORERYRI
I
8"10;
6\ve~thoar~dJ~u'r
f1\vyddyn, rrefnwyd (~yngerdd

~y\l,"Y~ilhrcdiad. UchatbWYilL Y
no(!on oedd clytved y tri ch~r yn

Nadolig ar nos SuI, 14 Rhagfyr,
2003, yng Nghapel
Cyscgr,
Berhel. Roedd yn braf SWeld y
Capel yn llawn '" ~hilfoud J

ymuno i ganu'r gan hyfryd
'Hafan Gobairh' ar y diwedd, a
11wyddwyd i sodi i)'tvrn teil)vng
ia)Yn lUtlg ar npcl Ty Gobai[h mae Manon, eUl Tr~1S0rydd, yn
dal i gyfrifl

gynullcitlfa

noson i'\v chofio

yng
nghwmni
Meibion
I.lywarch. Meirion Mac Intyrc
Hu\,vs) Gw~n~n Gibbilrd, Cor

GlychC1u'rGrug, Jusan WIllIams

- a Char Eryri ei hun wrth gv;rs.
niolch l h9.wh !l gymerodd ran
ac.:yo al'b~nllig

i Swyddo6iun

Ii

Gofalwyr Gapel CysegI, fiethel,

am

eu

cymorth

•

lllU

0:.

o\:'lny~h
awydd
Yilluno ij'r COr yn y f1\v~rddyn
o~:>

newydd,

beth am ffonio'r
arwejnydd gi~n Wheyway am
s5'vrs Br 01286

Oowch I drefOd $4C • giJT1l~u rog I'fgnymru log ognwmnl
Elan Closs Stephen,) Cadolrydd S4C1a HII." "on~1 Prlf 'lYCllI1rcltwr S4G

872001, Rydym

!;11w U gC110a llWyliog ia\\IIl
svdd bob amser yn falch 0
aroe~awu wynebau ne\.vydd!
)'11

•

A'I FEIBION
Dwthyn Ggdly~
LLANgI;DI~

FFon: 870444
• GW~t1Mwyr Glo ao

• Glow Gwr~~CanofogI'ch

c~dwlngynnQS ac yn glydf
IX

EICH GWAHODDIAD

ON G

R S4C

NOS IAU, 26 CHWEFROR2004, AM 7.00PM

Y MYNYDDGW~fRU,lLAN8~RIS
CROfSO CVNNg: I BAWD
DARPfRIR OFFtR CVFI~ITHU

A wyddoch
chi?
Mae Eifion

Gwynt,

Roberts,

Ffordd

Swn y

Padarn,

Llanberis
yn chwilio
am
wybodaeth am ddau lun sydd
yn ei feddiant.
Tynnwyd y llun cyntaf 0
flaen
Glan Eilian
(Spar
heddiw), Llanberis, eyn 1910.
Tybia mai Uun priodas ydyw,

oherwydd
y blodau
ar
ddil1adau'r bobl a'r fasged
flodau ar y Uawr.
Efallai eich bod yn gwybod
p"vy yw'r gweinidog neu yn
adnabod llun eieh cyn-deidiau
. .
neu gyn-neiniau.
Mae'r aillun wedi ei dynnu
gan Robert John Jones, Siop
Bapur,
Llanberis.
Siop
Reynolds, sydd ar safle'r Siop
Bapur yn Alexandria House
neddiw
Bu Robert John yn rhedeg y
Siop Bapur o'r dauddegau i
chwedegau'r ganrif ddiweihaf,
gyda'i
chwacr
yn
ei
gynorthwyo ar ddiwedd ei

yrfa,
Gan
nad
oedd
y
ffotograffwyr lieol yn crwydro
ymhell i dynnu lluniau, ac mai
waliau cerrig sydd 0 amgylch y
ty, tybia Eifion fod y llun wedi
ei dynnu yn ardal yr Eeo.
Os oes gennych unrhyw
wybodaeth
am y lluniau,
buasai Eifion yn faleh iawn 0
glywed gennych.

,

LLANBERIS

o

Ffgn 871279
wwwvotstro.co.ux
PerGhnogion: Danny e Nerve ftoberte

reus
Arbsniawr mswn waliau a lIoriau
Oosodwr

1{). ~).~).

-~

...,:

,

I

J.~

~
it\

~

;

~:LL

~-

(Jwaith bach neu Iewr
GWailtl del bon ernser

~)

CYMORTHFEYDD

0129(; 930 905

Oe OGS gennyoh fater yr hoffech ei
drafod 9yda'r A.S. neu'r A.C. mewn
cymhorihfa, ffoniwch 01296 672076
i wneud apwyntiad

43.4~)

Ty'n Llan Nanl Paris
dydd SI.lI

•

a

Aelod Cynull,ad

Aeion 5eneddol

Etholaeth Caernarfon

rroruwcn Uoyd or

ClnlO

Alun Ffred Jones

Hywel Williams

Bwydydd

neu

Cymreio

ysqrlfennwch etynt:

Swyddfa Etholaeth
R, StrYd Y Castall, casmarron LL55 1S~

9yrbrydau

Jim ac Anne Cumberton (01266) 670 264
Croeso cynnes bob amser

neu

e-cost: williamsgw@parliment.uk
19

•

Gwyl Ddrama
Ardudwy
2004

Drama'r Geni Eglwys Crist, Llandinorwig
~

Trystsn a Sioned Larsen, Bodafon
Ceunant (650799)

I LLONGYFAACHIADAU

Ym
mis
Chwefror
2004
cynhelir cystadleuaeth
actio
drama fer yn Theatr Ardudwy, I
Harlech. Bydd yr wyl arbennig
hon a drefnir ar y cyd rhwng
Theatr
Ardudwy
a

Chyrndcithas Ddrama Cvrnru
yn ddathliad o'r talent drama y

rnaer ards: yn enwog amdano.
Fe fydd

yn
penderfynu
yn
cipio'r ilws narud am y
cynh)'rchiad gorau a hefyd y
tlws
am
y cynhyrchiad
Cymrseg Q Saesneg gorsu.
Mae'n bosibl hefyd y daw
gwahoddiad
i'r
enillwyr
8ynrychioli
G\vyncdd
ym
mhrawf tertvnol Cymru.

I

I
I

beirniaid
pwy fydd

)r

I

cyn~ gwych i'r cyhocdu
fwynhau'r dalent a'r gwai rh
arbcnnig a wneir gan gwrnmau

Plant Ysgol SuI Eglwys Grii:i(,Lfandlnorwig a gymerodd ran vn Nrama'r
Goni. prynhawn gu/ eyn y Nadolig,
r------_-_

(Y)aN'CC1.L
C;WYMt"pg
'Y11~"f
Su~p

I
1

yn etch dyddiaduron:
Z5, ZO a l7 Cnwetror 20U4

I

t

'V'''''P'ojUi''',''<t

,

I, 'I ,,·C'I'J..{';t';i..

a Mantell

Cysylltwch

drama arnatur Cyrnru.

Dewch i gefnogi! Dewch i
twynhau! Dewch i gystadlul
Nodwch y dyddiadau pwysig

r

ct,.IUIIC"Q'OI

II."~'" "',,'',, ..

till-"

Gwynedd am help:

·

i gychwyn prosiect

•
•
•
•

i redcg mudiad
i geisio am grant
i gael hyfforddiant
i wirfoddoli
Ftoniwch: 0 12~6 672626

PIwrn, Cyfarwyddwr,

'.. .

...

TneatrArdudw~~,
Hsrlech.

I

Ffon; (01766) 780667

,

WV.lW ,mantel

.

,

•

I
:~~:;!;_;:I~~'-'
;:"l•.';"',.,4:'
4 __

r_'"

-.-,

a) Bobby Moore; b) Sampdona;
c) 15,000>' ch) 1964; d) Gw/ad
Pwyl,
Lloegt, Azerbaijan,

Gog/edd Iuerddon.

eln

•"ft'"
0. J.•

-_._-

u-.,....~__..t.....

Hysbysebwyr

HarcJcJwcheicn cartref gyda

FFENESTRI
CELT1C WINDOWS

CA~RNARFON

"fon! (01286) 676 040

• Cegin, 'stufell fyw, Ilofft
• Pl'i~iaucystadleuol
• Danfe" tim ddim i holl

Cefnogwch
•

fUm f1usen IO()~85J
Rhlf Cwmni 3420271

(Scafle'r hen Nel~on)

ty

IATEBION Y CWIS
PEL·DROED

I ~wynedd.com

DODREFN PERKINS

• Pob math e ddedrAf.,

I
I

profedigaeth yn ddiweddar.
CAOESO ADAEF i Sian Jones
Rhos y Grug, Caunant
0
Awstralta - rnae'n braf iawn dy
weld di'n 81yma yng Ngheunant.
MARWOLAETH Ar yr stso 0
lonawr bu farw Nancy Griffith,
Tan Rallt, Ceunant - anfonwn
ein cydymdeimlad at Mary ac
Elwyn Parry a'r tsulu yn eu
profedigaeth.

A

neu 01341 422575
~n1\0Iiadau@mufltcl1gwynedd.com

Am fwy o fan~rl~on, cysylltwch

FFENESTRI • DRY5AU • CONSERFATERIS
CYI=LENWVR AWDUADODAU LLEOL

Busnes teuuo: gyda olvnvoooeoc 0 brofiad
!=foniwch - 'dio'n oootio dim i gael otis
HEN Y~GOL GLANMOELYN

LLAN~U~ LLss 2RG

(01286) 678618 (dydd)
(01248) 670061 (nos)

tlrdttl Bre'r lico

arn
LLANBERIS

Llongyfarchiadau i Evan a Helen
Parry, Morwel ar ddod yn daid
ac yn nain unwaith eto. ganwyd Ffion Enlli - merch fach
i Einir ac Euros Davies ar Ragfyr
yr 11e9.

CYDYMDEIMLO. Estynnwn ain
cydyrndeimlad dWyfJ i Anwen
Jones, Gwelfor a'r teulu yn eu

Mae'r wvl non yn cynnig

aMici

CEUNANT

Trefnwr Angladdau
Llanberis ac Ardal yr Eco

Ffon~ R702"

~-

(01286) 870 870

'-----

Am groeso cartrefol Cyrnreig hob amser Aneuryn Jones a'r staff

(01286) 872 491
(07770) 265 976
Cwmni Annibvnnol Lleol
Profiadol

Cynhelir Diwrnod y Llyfr eleni ar 4 Mawrth, ac y rnae'r Cyngar L!yfrau wedi trefnu craesair arbennig i'r papurau

bra i gyd drvvy Gymru. Bydd gwabr a docyn lIyfr gwerth £30 i'r enillydd, yn ogystal

a £150 i'r papur bro fydd

.. •

."

yn ysgagi'r ymateb gorau. Felly, dyma gyfJe i dderbyn gwobr bersonol a chefnagi'ch papur bra yr un prvd.

20()~

5

4

1

6

8

7

Anfonwch y croesair at:
Croesair Papur Bro,
Cyngor Llyfrau Cymru,

1.0

Castell Brychao,
Aberystwyth,

Ceredigion,
SY232JB
erbyn 1G Ebrill 2004.
Gofaiwch nodi eich
onw a' cb cyfeiriad ae
enw'ch papur bra Ileal.
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GofiWGhj un lIythyren yw ch. dd. ft. ng, II, ph,
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Aft DRAWS
3

Colofntlu Angharad

Tomos

vn yr HeralO (1, 3, Z, ~)

6

Straeon cefnogwyr tin' pel

droed Cvmru gao Dylan

7
g
11

14

llywelyn (3)
ut;t~~fJIN(:lnao I ~wdurHisrona (Jrirroflum (7~
Enw cvnrar aWdur Dial yr HQnncr fJr:Jwd {bl
Cyfrol am hanQs barndonlaern Gymraeg g~n Gwyn
Inomee, Y
- - - _ _ _ __ (9, 6)
TrDS
• cyrrol (l111nence CyfTI')' Llunda:n oan
Meur;9 OWQn (1,

10
~,

10
10

AI

1

2
4

5
8

S
10

fel ambell rwymi\ld 0 Was9 CregynOa (41
Mochvn _ _ _ ,anifall V SOllnJr anld&ano yn
gyfreJi onifeiliQld anwes ~wasg GomQr {ill
fnw cvntar 'Marrl' y cynleriauuu gdnQbyddus

1Z
un

0

1;)
Noddy a

1~

Plismon Plod (.41

1G

Yr

17

Lawen, blodC'Ugerud 0 aanu ysgafn a dortlol(4)
~1
~adwdy ~fvdtl.
_, nofel gall OWtin M~r~oll
15)
Z, 11 ~O i IAwr
Hun~nOOnafll MiCl rlvvm 1111 1, 1, ~, ' I ~)

1A

1!)

PJu vn v _ _ __ , cvfrol am we'm YI arlunydd
bywyd gwyllt Gareth Parry (5)
Enw'r ferch gyntaf i fod yn Fardd Plant Cymru (5)
Ni'n _ _. hunangorlant Eirwt:o Gwynn (3)
0iap fry 6~vhM~ry Vaushan JonQS (J]
Casgllad 0 stari'au bvrlon uan t. Tegla DOYill:J (4)
Tlr yr
_, hanes New Inn a Gwvddgrua. Sir
GaerfVrddln, gan D. G, lloyd Hughes (4)
Daeth lIyfr nswvdd Dudl~V 0'( wasg hon 15,
Envv (iyntar avvdur Dison i'r Diwrnod, cvfrol 0
fvfvrdodau dyddiOI (j)
_____
0 La),', noEol am blant aan Kale Roben~ (5)
t:nw cvntar a\\fOur The Welsh fxlrcmist (3)
Un 0 hofl fesurau Dafvdd 30 G-Nilym (5)
___ y NOJ, nofel 9<1n Cora.nt V. Jones (3)

- - H~nD, notel can Kate flobert~ (5)
MOOY, !ilnog.} - - - __ Dinbvch, c~rdd 0 dl1lweoD y

naWfeO oanrif sy'n nloliannu

caer D,nbych-y·pysood

Z::;

lJorud

31

~eJy - __ . riot~1a~n Eloan rnllip Davlo;,

~~

Pan Dd~w _

]1

Y nun

~A

gla:suron y byd pop Cym~3Qg gan AluM GUY (~)
Gwgl~r 24 ar draINS,
OQt'Jd _ addasiad ~,Iv Huw~ 0 notel Penny Kline(J)

20

Oymrovy

or ~nYV ~ylansoddwr

/y Nhadau (4, 2, ~)

Ii))

'Panl y cailr
Dorri'r

~IawJ./(Jn Wlad
;)0

I

Gall chwilio gwefan
www·9wal~~.com
aich helpu
gyda'r atebion

dol;au GW~r1lvnParry 14)

~~
23

Cre#twr

I

is)

Y VY~~9a Syhooddorid ovfrol GWDOr Gona D~njel
Owen eleni (J)
_ _ _ Gl/mllJlO. OdDlIf newyOd vvytl1no~QI
flldiGOlalOO 0 unYY)'~ ~'r Her::lld ~ymr~qg vm 1937 (1,0)

1.1

I

I LAWn

bvvystfllod rheibus

man

M~yYn D;)u

-y

I la~vr?' Wfr,

Q;J9

Wmi>, (~)

I~I

_ -. (refnionnau

0

un ~f ddaa

0

CiYNQQR LLYFRAU CYMRU
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I M wy 0 Inn ian Parti Pendalar

Band Ieuenctid
.Deiniolen

•

Ysgol Brynrefail

Laura Y'l cael
dig01l,O Ilwyl yng

nglnumni un o'r
plant.

Band Ieuenctid Deiniolen yn muiynhau eu hunain yll yr ffwylfall,

Caemaiton.
cefn Band

Safeway yng Nghaernarfon. Yr

Deiniolen
yw ei Seindorf
Ieuenctid gref.
Y mae Band Deiniolen yn

oedd hi'n werth yr holl chwysu
oherwydd Ilwyddwyd i gasglu
£6160 bunnoedd.

Heb os, aszwrn

gallu ymfalchio

yn eu deg ar

hugain 0 aelodau ifanc lleol,
hynod frwdfrydig, ac eleni yr
ydym yn falch 0 groesawu wyrh
o aelodau newydd 0 Rhiwlas.
Bu'r criw ifanc yn iorchi llewys
"
dros Wyl
y Nadolig i gasgiu

arian i goffrau eu band.
Ddydd Llun, yr ail ar hugain
o Ragfyr, treuliwvd y prvnhawn
yn
diddori
cwsmeriaid
Safeways
ym Manger,
yn
chwarae arnrywiol garolau, a

i gasglu £130

llwyddwyd

0

bunnoedd.
Cafwyd gwyliau haeddiannol
dros yr \vy!, ond ni chafwyd

Dydd

y nawfed

Mawrth

Nadolig

a

blwyddyn

hynod

lwyddiannus i'r band. Nid oedd
yr un corn na'r un garol i'w
chlywed oherwydd yr oedd y

deg ar hugain yn mwvnhau eu
hunain yn y parti! Bu'r criw yn
hel eu boliau a mwynhau yn yr
Hwylfan yng Nghaernarfon.

Cafwyd amser gwerth chweil, ac
roedd y wen fawr lydan ar
wyn ebaulr dcg ar hugain
brawf 0 hynny.

yn

Dymlloa'r Seiodorf ddiolch
Q salQn i'r ie uen ct id am eu

rnagor, one gorcnwvt wananoi y

gW3i[11 cared, 011U IIi tuasarr
}J Gd()lig
wed~
bod
yn
ltwyudlarn
Idayut
ncb

0

rn

tro bwn. 0

dde~ y bore byd

cnwccn y prynnawn bu'r crlw
wrthi tel ilgdd nadroedd vn
,
pnClO

cw srn.exa,ar'J

b'a~lau

Refnoaaeth a pharodrwvdd

y

rh~en~.D~olch 0 galon.
-

Fframia

HLl'lJ)

hugain 0 Ragfyr, a ninnau ar
drothwy blwyddyn newydd, yr
oedd hi'n braf cael cau pen y
rnwdwl ar wei thgareddau'r

gyilc ~ lacsu dwylo, Ban
fQU S"fc;wi.lY
o~l-'1Yunwaivh rn

fawr

a Ceri yn
straffaglu gyda'r
Itoll anrhegion.

ar

--------

_.'.

LLANRUG

Eco'r Wyddfa?

Grace Griffith, Bontnewydd, ar
31 Rhagfyr 2003. Anfonwn ein
cydymdeimlad at Colin, Wyn ag
Ann, y plant a'r teulu i gyd yn eu

profedlgaeth.
P~N-gLWVDD ~APUg
L.IQn9yf~rohl~da\,l

mawr

V earn eyntaf i gyrraedd eieh
cwsmer yn ardaloedd

•
•
•
•
•

Bethel
Cwm-y-glo
Dinorwig
Llanrug
Penisarwaun

•
•
•
•
•

Caeathro
Deiniolen
Llanberis
Nant Peris
Waunfawr

a threfi a phentrefi cyfagos
yw ffonio:
John Roberts
(01286) 675605
n~\I~-bQ~'iQ

i

Michael (Kent) ar dy ben·blwydd
yn 50 oed. Mwynhewch y dathlu.

jonnronertse, pnr. wales. COOl
Mac'n erfle rhy dda i'w so11i!

--

.---~ -. -

....

-- ..

CONTRACTWYR TRYDANOL ELIDIR
Bob math a waith trvdanoi rr cartrsr. ac
i Sefydliadau Masnachol a Diwydiannol

Al'belliswyr ar ffrarnio 6waith edau a nodwydd

Niter helaeth

0 luniau at werth • Dewis eang yn cynnwys:
IVORSTun, .sv • ~ITH ANDREW

fMC fADA.KN,LLA.NnfIlIS

atodiad

BRYSIWCH
WELLA.
Dymuniadau gorau i Emyr Jones
(Plyrnar),
44
Glanffynnon.
Gobeithio y cewch wellhad buan
wedl'r lIawdriniaeth sydyn yn
ddiweddar. Da deall eich bod
adref.
MARWOLAETH.
Bu farw Mrs

GW"'1"n"~thFfrQmio Llu.ruQ"

~ITH DOWLN• non fIlSRGY

Mewn busnes yn ardal

___

(870922)

(Ar I!~U dylld SuI!) dVdd I Ju n vn vs(od V J!aeaO

I

----.J

Tol;

(01286) 879064 • Symvdol; 07810736482

Amoangyfrif am ddim • Ar gael 24 awr y dydd
~haun Jones. Terannedd.~hes Cynfl. OelnlolenLL~~ ~LG

LLYSIAU. FFRWYTHAU. BWYDYDD
AG ANGHENION ANIFEILIAID ANWEB

<lARTH MAELCG
$1 Stryd Fawr, LlanberiG

~f8n=

870840

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

,

Williams a Tegid Roberts,
Llanrug; jennie Williams ac
M. P.j ones, Clynnog; Olwen
Owen, Moreen Lennon, Vera
Griffiths
a Nan
Owen,
Llanberis;
Olwen
Jones,
Bethel;
Ellen
Pritchard,
Garndolbenmaen;
Gwen
Griffith, Deiniolen; Megan
Morris,
Dinorwig;
Jean
Hughes-Jones a Catherine A.
jones,
Rhiw;
E. E. Jones,
Rhoshirwaun;
N. Hughes,
Cwrn y Glo; Enid Jones,
Talysarn; D. B. Williams ac
Eluned Jones, Trefor; Jean
Vaughan
Jones,
Rhiwlas;
Nansi Davies, Rhuthun; Pat
Owen, Caerfyrddin; Rosemary
Williams, Mynydd Llandegai;
Alvona Jones, Prestatyn; E. P.
Jones, Penrhyndeudraeth;
H.

CROESAIR CHWEFROR

O. Hughes,

Pwllheli

Pritchard-Jones,

RHODDION
£10.00: Dylan Owen, 18 Hafan
Elan, Llanrug;
Mr John
Morris, Rhiwen, Deiniolen;
Mrs Edna Jones, 12 Maes
Gwylfa, Deiniolen; Madge,
John, Rhiannon
a'r plant,
Llanberis;
Rachel Thomas,
Min )r Rhos, Llanrug; Er cof
am Nancy Griffith; Teulu
Trevorfan, Waunfawr er cof
am frawd Anne; Bob ac Eileen
Roberts, Northampton;
Haf
Thomas, Buarthau, Llanrug.
£5: Mrs Sylvia Jones, 9
Tanyfoel,
Deiniolen;
Mr
Gwynfryn
Thomas,
Rock
Terrace, Llanberis;
Alwen
Jones, Angorfa, Coed y Glyn,
Llanberis;
Ellen, Gwynfor,
Meleri a 1010, Drws y Coed,
Bethel; Mrs Mary M. Jones, 35
Bro Rhos, Bethel; Mrs Annie
Hughes, T9 Newydd, Cae
Hywel, Penisarwaun;
TeuIu
Gwynfi,
Penisarwaun;
Y
Cynghorydd Trefor Edwards,
Llanberis; Eirlys a'r teulu,
Berllan, Llanrug; Dick a
Hefina Jones, 8 Rhos Rug,
I..lanrug; Mrs Joan Williams,
Llwyfor, Llanrug; Bet Jones,

a Dilys

Abererch.

Enillydd y mis ydi Olwen
Jones, 5, S lad Eryri, Bethel,
Caernarfon LLS5 IBX
Llongyfarchiada' a £S ichi.
Mae 43 ar draws, 13 i lawr, 5
ar draws 1i lawr yn cynnwys
tri 24 i lawr arbennig. Dyma'r
atebion y dylid eu cynnwys
ble y rhoir rhif yn unig fel

cliw.
Sedd Efita'n mynd yn
ddarnau, and mae'n dal

yn sedd er hvnnvl (8)
9. Fflio! (7)
10. Y ffalster sy'n y wobr a
dslwvd i'r enillvdd (4)

II, 'Iymor y breeicr rnclys?

(4)
1'to Y weir u weld ~ai~
)'11
dych'l.velyd) (~8ersl~bJrl!
(3)

15. Yr hvn 9 zeir wrth
eymy~gl.l carbon a haearn

(3)

16. Car~o S"Wrta~th~'rcae (~)
1,. Muci:Jhen bobol, yn 01 y
Can (7)
20. Pridd;no noh~nol
mllmroedu 0 amalwcn (3)

21. Gnkr

y

fone~lg waell (4)

~3. Cr\tQWQwr 11~n)'u\li~~Lh
(5)

25. Dnvg

oJr

drai~ ffrwydrol

(5)

27. Darn tur cur 0 Jedr t»
'R 0 fhl,.f cylch

hel (4.)

nEOl!

~9 Gwn~"~yn s",,;;Q.i.s

(~)
30. Peth hyfryd i edrvcn srno
(7~
33, Dioo~ (~)

34. MRffi DeWi 0

3',

y11 ).
J (3)

36, Z5 (1)
4ll. ·f;'to newtd, new1d
l:Yfcirial! ~(1)

v t'b~

sy'n methu

(7)
4~. Darn hlasus
o ran

0

gig

Taft:ll 0 Iara (7)
Rciddgar a digywilydd (4)
Cerbyd i gario nwyddau 0

Fanceinion (3)
S. Un rhan 0 bedair (7)

Lyndale,

Jones,

Y r hyn sydd gan 12 i lawr

Delyth
Gwylfa,

i'w defnyddio (3)
7. 480 0 dudalennau!! (3)
8. Genau'r afon (4)
12. Rhai sydd a hawl i
bleidleisio (7)

18. Tr9is yn dvcnwelvd fel
ffiQP
19.

Tregarth;

Brvn

£~:Bett Roberts, 25 Rhydfadog,

Eglwys,

Penisarwaun,

Gwylfa,

I Deiniolen.

a

•

elC

chalon 11)Ynl (5)

lb. Gwratz Iron r, anniben (5)
29. Yn vr iard goed eel hren 1
wrrewd traw:>t!! (7)

31.

r
?
rae •

te, mewn dillad wed i dod

o un nrall (7)
3Z. YDlUfcll y rnynuch a'r

carcharor (3)

~4. 29 (4)
36. TyflQl1L 11iwwitiiQl ($)

37. 7 1 lawr a fi vn Saesnes vn
hwyl! (4)
36. Ffrwythuu bush duon (3)
39. ~bYCll1aClYIl ~T tawerwcn
cae!

nrlwch eich dewis _
)'1) eich llvfrzcll
~ e
Dell ar ein safle We

(~)

1-1. RllifQl bcnywaidd
lleg cymar (j)

yn Y

\\ \\ l' .L!l\ )"nclJd.gu\ .(11\/11)t'rgell

dd~olch !'r rha:
ohono\ill
tl
ycll'rvanegodd
l!Yfarclllon Y Grrnor gyda'ch

cyn M~w:rtb lat' ~21)04

ateb~on, :\ bJ\vyddyn

ne\vydd

•

•

•

•

Ull

f)erhyni!-l1~ !lt~hion 1 groe~9.ir
Rhtlbfyr bun Muir BVtllli> a

M9rg9rer

Ca~rnarfon~

W.

•

Cynigir gu'ohr 0 £51) j'r en\vebi9d !lOr9U
Gwasanaeth

uchaf y l1wyn (7)

Delyth

Cl,yt-y-bont.

20. Adeiladau uchel ym
Mhant )'1" Aur (5)

22. Nis Ben Aur aeth

Jonees,

Cwm-y-glo;
Roberts, 16 Maes
Isfryn,

ohonoch ch~thn)

cldion,

Arwyn

Ar 61 cwblhau
croesair
Chwefror, gyrrwch eich atebion
al Dafydd Evans, Sycharth, 5,
LL55 3HE crbyn Chwefror 16.

(71

dda un\,v(1ith cto i bub
gwe1d

Clwt-y-Bont,
John ac Eifion

Evans, Pen Pare, Bethel; Joyce
ac Edward
Rces Jones,

IS. D~b'l.vysneu anenwos (23)
17. 24 (7)
o'r mQr (5)
NeldlO 9 dawnsio

Llanrug;
Arwyn
Isfryn, Cwm-y-glo;
Roberts,
16 Maes

Dein iolcn;

Pe hof(wn

Dreffynnon> (~~
IIylif i )tj~rif\il111U

llvtr Dine !l gwyn

AI.

2.
3.
4.

6.

Ar Draws:
1.

Llawr:

Roberrs,

Cerid\\fen

r

Iytrgcll

a (jwybodaelh Gwynedd

9

-Pocedu'r Tlws

Cael 'Hwyl' Arni
yn y gwanwyn, haf a'r hydref - y

ddwy
Water
Lloegr,
Yn y
Cymru

ras gyntaf

ar Rutland

a Grantham
Water yn
ac yn Lays yn yr Alban.

rasus yma mae carfan
yn cystadlu yn erbyn
timau rhanbarthau
eraill y
Deyrnas Unedig. Yn naturiol,
yma mae'r dewiswyr sydd yn
chwilio am y gwir dalent fydd,
gobeithio ymhen blynyddoedd,
yn cynrychioli'r tim Olympaidd.
Yn

ystod

yr

h ydref

Un o'r meysydd lle mae Cymry
ieuanc yn gwneud eu marc ar
hyn 0 bryd yw ym myd snwcer.
Mae Mark Williams yn barod
yn cael ei gyfrif fel un 0 gewri'r
garnp, sy'n ymestyn yn 81 i
oyfnod Ray Reardon.
Mac
Mathew Stevens yn bencarnpwr
Prydain, a bydd yn siomedig os
aiff
allan
yn
fuan
0
Bencampwriaeth
Agored
Cymru yng Nghaerdydd.
Yo Llanrug, mac nythald 0

aeth

a thri arall 0 garfan
Cymru, draw i Dun Laoghaire yn
Morys,

Iwerddon

Mac
ymchwil
twristaidd
diweddar
yn awgrymu fod
glannau gogledd Cymru ymysg
rnai 0 tannau mwysf poblogaidd
Prydain. Heb o~, Yf ydym nl, y
brodorion, yn tueddu i gyrnryd
Yf adnoddau naturinl vma yn
gantatllol. £r enghraifft, faint 0
bobl sy'n byw yng ngolwg yr

Wyddfa fu ar y copa?
Un ganolfan
sydd

wcdl

gwneud defnydd o'r adnoddau
yw Canol fan PIas Menai, sydd

erbyn hyn yn cacl ci gydnabod

fel un o'r canolfannau hyfforddi
pwysicaf ym myd chwaraeol
morwrol. Mse'r daLblysiadau ym
Mhwllh~li hcfyd 'rycui bou yn

galTacliad maWL Gan gynnwys
nifer y lIynoedd. gall rhYWlln
weld y manlcision

i ddilynwyr Y

camp~u hyn. Yn

Wlf.

Og

oe~

unrhyw un a cliddordeb mewn
mYllycbu cyrsiau, neu ailgydio
yn )' Gsrnp

II\vylio

0

h-ylloJ

y t't:linheli

mac: Clwb

yn ennill

cryn statws erbyn hyn, yn
ell'rYcui yn c1 llyfforddianr a

e

ar gyfer cystadleuaeth

wedi ci threfnu gan Gymdeithas
Hwylin Iwerddon. Roedd 41 yn
hwylio a gorffennodd Morys YIl
yr wythfed safle. Roedd hwn yn
rhoddi
iddo y tlws am y
'tramorwr gorau', a gwelir Morys
gyda'r tlws yo y 11un. IIefyd mae

ganddo'r darian Iel Pencsrnnwr
Gogledd Cyrnru.

chwaraewyr

Fel nifer o'n prif ~er yn yr
ardal yma, mcwn sawl macs, i

wella

safon

rhaid

wrth

cynnwys
ambell chwaraewr
ifanc, ar £rig eu cynghrair hwy.
y gynghrair
'oedolion' mae Llanrug Blacks,
Ar

hyfforddi a cnystadlu. Mae
Morys
yn
gwerthfawrogi
narod

ei r ien i, a

yn dda

iddo yn y

Mae tim cwis clwb pel-droed
iau Llanruo
wcdi br)yydro
drnfodd i rownd derfyn 01 cwis
chwaraeon
bore Sadwrn
ar

Cymru.

arweiniad

}r

capten.

0

dan

Meilir

Jones. Llwyddwyd i ateb y pum

cwcstiwn yn llwyddiannus
yn

fwy

na

ehyfanswm

- un
eu

Mae pob tim yn chwarae gartref
ae i ffwrdd, gyda'r ddau dim
uehaf yn chwarae yn erbyn ei
gilydd am y tlws. Mewn rownd
derfyno1
safonol,
curodd
Llanrug
Drowns
dim
'fl
Waunfawr 0 4-2.

Aetodau'r

garfan

lwyddBurston

Jake
(Capt), Dylan Eddy, Gareth
Jones .. Gethin Wakeham, Aled
Williams, Dafydd Williams a
iannus

oedd

Jason Parry.
Hyd yo hyn y toriad gorau a

Caernarfon 4-2 yng Nghwpan
PaltersOll. Y Coot). yw un 0 brif

gaed yn ystod y tymor oedd 52
mewo gem 'gyfeillgar'
rhwng
Dylan a~ Aledo

dimau y gynghrair, a hwy sy'n
arwain Adran 1 ar hyn 0 hryd.

Mac urn Llanrug Reds ar
waelod Adran I y gynghrair ar

Wolves yn erbyn Man
Utd! 011cnvydd y gwahaniaerh
safle - prif dim Aciran 1 yo
erbyn lim g\vaelod 1\dran Z roedd criw ifanc Llanrug yn
cael 'srar(' 0 35 p\vynr pob gem.
Hr y fantai~ yma, rhaid canmol
perffonniad y 'cywion' 0 gono

hyn

Tipyn

Cafwyd

gwyeh

perfformiaad

waclod

ond yn ddiweddar cafwyd cryn
sgalp pan drechwyd tim Cons.

Statos - Go lawn

Radio

yn deehrau

gwneud eu marc, a brat gweld
clwb
snwccr
Bethel,
sy'u

ymroddiad
pen darrt a ch ryn
deithio ar gyter penwjtnnosau

cefnozseth
dymunwn
dyfodol.

ifane

profiad chwaraewyr y Cons.
Mae'n stori hollol wahanol
pan mae'r tim ieuanc yn
ehwarae yng nghyhghrair
eu
hoedran. Mae pum tim yn y
gynghrair, 2 0 Lanrug, 2 0
Waunfawr ec un 0 Grocslon.

0

0

hryd)

cr

bod

Aled

Rubens, y capten, yn chwarae'n
gyson dda. Y gobaith) fel ym
mhob
camp, yw y daw
llwyddiant i unrhyw glwb sy'n

i

roddi
amser
a
chyfleuster
j feithrio
talent
ylnysg yr ieuanc.
barod

Gwerth
eu
LIe?
srvrthwyncbwyr,
[1m
pel-llroed
tLalolygiad Jeuenc(ld. Am fWy 0
Inerched PwllbeJi. Ymlsen i7r V 0 ffodus, an~ml iawn y galwyd "byd proffesiynnol, mae rhai o'r
fanylion eysyllt\l,7eh a Darren
rownd
derfynvl
felly
i~ arnd[ i fad yn ddewiswr. 11eth
cymdeithasau
tram or..
yn
WC~l (012i6 07071 i).
Un sydd wed! elwa 0 ~Tmaelodi ymgiprp am y brif "'Iobr, sef cit anodd yw clewis tim ar lJnrhyw
cnwediB y bloc Asiaidd ac
a r.hlwb y Pelinhel~ yw Marys pel-droed cyfl~wn. Hfallai hefyd lefel] yn cnwedis 0 gofio t\ffrieanaidd,
wedi awgrym u
Dentlerfyni!ld9.u
Willii.4mti, l~ o~d 0 Li:lnrUb~~y'll y bydd Y rownd derfynvl yn ~Q~l canlYll1al1
mSl t1m Pryde~n ~8 yo uni.t)
lltll~ID'nlvn Y~~ol Tryfun. M~~ ci darlledu o'u 'c~r{ret~ oddi !ll' y gwael.
ddylai bY~ladlu Yl1g Ngh\vpan y
cae scf tafarn Pcnbont. Rha8
Morys Ulcdi bod r" oelod Clwb
Dwy ~torj ryfcllllol ddcIlotLd Hyd.
0[11 1111\;hlpVllOch cl1j'r rl1t1glen,
C\fllJ111Cll t;CD dwy l1YllCllll tiC yn
fy syLw. Y cyntaf .. 0 fyd rygbi,
o ddewis 0 dimau Lloegr,
dvrna oedd y cwestiynau_
oedd dewis hyfforddwr ncs~f GYlncu, }'I l\lban a Gogledd
nwylio vn nosbarth yr Ootimist.
~Ilwch eh~ eu hatch>
Mae hy{fordd\\TYT y elwb, a'r rhai
Tiln y Llewod Prydeinig
i Iwerddon, pwy fuasech chi yn
y Mhlns Menru hcfydJ yn cadw
a) Pa oyn sapt~n pel-droliid
ymwcld a :leland Ne\.vydd yn ddewls
o'r
ch\varaewyr
Lloegr fu fttrw yn }'j'jj?
5\)lwt5 Qr Yl· llwyl)YYf
icuanc
2005. Y ffefryn pendant yw Syr presennol? Dyma fy rmsais iJ a
"Uuuwol fel )' bCllir eu rhoddi ar 0) I pa dIm peI-droed yn yr Clive Woodward, hyftorddwr
gwaith anodd ocdd hi. Anodd
Eidlll yr oedd Des Walker
gyrslau dlllbIYllU oell9.ch.
Llo'WS'" i\ hyfforddwr Pcncall1piawn oedd dewis gol-geidwad ar
V D ystod y tymor b\'1 ~ ras yn y
yo ehwurae?
wyr y fiyd. Dim problem, gyfer y lefel yma - ychydig iawn
~o~ledd,rhw ar y mvr 9~~i",. ti)
Welli ilil addasu'r
cwn m~dd~ch chi, pwy well ellir ei o Bol-seidwaid Pryd~inig \)ydd
Llantludno
ilC cctlII! yn y
Cirnol yn Wimbledon. beth
sael'> Mae rhai yn srwgnach p~
yn yr U\\'ch Gynghrair. Hefyd
llynoedd, tel Llyn "reaid. Mae
f~cld cyfanswnl y dorr p~n dewi:;ir y ~ais,yna prill fylld
anodd
oedd
darganfod
lie
i
poh r!l..S yn cnel e! vr!1dd~ol nc: ar
yo lluwn?
cynrychiolaeth
o'r gwledydd
unrh),",v chwaraewr 0 dimau'r
~~il
y p~cfformiudnu, b)vOhollll- ch) Ym mh!l flwyddyn
y erai.ll. Ar pa sail y dewisir y tim
t\lban
a
Gogledd
Iwerddon.
WVc1 Morys i fod yn ~elod 0
darl1edwyd
y rh"slliin
felly?
Er mwyn pwynt trafod1 dyma
g!lrfon Cyrnru yn r Josbarlh
'Marclll)[ the Day' run Y lro
Yna, cais I.lunda~n ~ ddenutr
fy ncwid i ban ddcfnyddio'r dull
Oplimiil[ - Ull 0 13 () h\VVlwyr
cyntnO
~Cl11dU Olympaidd.
O~
yrr
4 4 2.
l~ll!ln~.
M!le'r earfan wed; d) Lnweh Ull 0'[ Limau craill
ll\~yddi~nnlls, y bwriad ftlrlsai J~m~~ (lillY Ill" (0), Ferulnand,
cyturtQQ, Q'Alll S'Wi4iLh yn )'li{Oci Y
'"
('.ymru
ynR ngrwp
yn
defnyddio
Sluuiwm
y
Camphell aCole
fifCal, YJ]1Mtll:ls Men~1 i feirhrln
r9wn~iQ~
rllagbrufol
Mileniwm 9.I gyfer Y gemau DeJGerrard, BeckhaTJl) Scholes, Gioo~
techn~g.ac yn:l y gwlr bror.acl ar
CWDan pel·droed y Byd?
drocd. lawn. ond t~m Prydain
IIan;:;on, O\\'Cn
y lUQr (,)aUl0y1~h P'Wnrbyn Llyn.
Fawr fuasai yn y gemau. Yn y
Alebiorl ar dud. 20
Ydyeh chi'n eyruno?
f'~l ~~rfal1,
bu lair ral) b,vY::5ig

I

0

7

