
.gywir,
Yn 1991 dyma gynnig yn dod i

brynu ADC gan Diagnostic
Products Corporation 0 Los
Angeles yn America. Roedd hwn
yn gwrnni mawr yn y maes yma,
gyda bwriadau uchelgeisiol ar
gyfer datblygu pethau yng
Nghymru.

Roedd gan fwrdd Alpha
Dyffryn syniadau cadarn am reoli'r
datblygiadau pe bai'r
Americanwyr yn cymryd drosodd
yn Llanberis. Rhaid oedd i unrhyw
ddatblygiad aros yn yr ardal a
rhaid oedd cyflogi'n lleol. Yn
anffodus, gan fod y fenter bellach
allan 0 ddwylo'r sylfaenwyr, aeth y
fenter rhagddi gydag adeiladydd 0
Gaergrawnt. Aeth hwnnw yn
fethdalwr, gan adael nifer 0
gwmniau bychain Ileol ar eu
colled.

Pam dewis Llanberis? WeI,
roedd Dr. Watson (yr un a
ddarganfyddodd DNA) ar fwrdd
rheoli EUIO DPC. Roedd yn
gerddwr mynydd brwd, ac am
hynny dewiswyd Llanberis i
adeiladu'r ffatri.

Yn 2006, cymerodd Siemens
Healthcare, cwmm anferthol o'r
Almaen, y gwaith trosodd. Eu
penderfyniad nhw oedd creu 200 0
swyddi ychwanegol yn Llanberis
yn hytrach nag yn Los Angeles.
Bydd y swyddi hyn yn cynnwys
gweithwyr llawr ffatri, rechnegwyr
a gwyddonwyr. Gobeithir llenwi y
rhan fwyaf o'r rhain gyda
gweithwyr lleol.

Ers sefydlu Euro DPC yn
Llanberis mac 0 leiaf bump o'r
gweithwyr wedi arbenigo yn
ddigonol mewn gwahanol feysydd,
fel eu bod wedi memro creu eu
cwmniau eu hunain.

Yn 61 y rheolwr ~y{{redinolJ
Steve Britton, bydd y datblygiad
hwn yn sicrhau dyfodol y safle am
£lynyddoedd iddod.

Diolcb felly am weledisaeth
Osborne a dYCD\Vch Evan a GWyn.
Cychwyn gyda thri a gorffen gyda
phum cant!

ac un gweithiwr cyflogedig, sef
John W. Jones. Yna symud i safle
Gronant yng Nghaernarfon, ac yna
ymlaen i safle mwy eto yn y
Felinheli. Erbyn hynny roedd tua
40 yn gweithio yno. Roedd y
cwmni yn Ilewyrchus ac yn ennill
ei blwyf yn Y maes arloesol hwn 0
gynl1unio peiriannau hunan
reoledig i wneud profion
biogemegol yn gyflym ac yn fanwl

Pedwar o'r pum
cyfarwyddwr
eyn taf ar ADC.
O'r chwith:
Osborne Jones
(Sylfaenydd a
chyfarwyddwr),
Sam Tata
(ymgynghorydd ),
Dafydd Wigley
(cvfarwyddwr),
Evan Parry
(Sylfaenvdd a
chyfarw;yddwT) a
JOhn Llywelyn
Jones
(cyfarwyddwr).
Yn snttodus nld
oedd Gwyn Jones
yn bresennol,

•cwmru.
Tvfodd cwmni Alpha Beta yn

Alpha Dyffryn Cyfyngedig, gyda
bwrdd rheolaethol ac - yn
bwysicach fyth - buddsoddwyr.

Cychwynnwyd yn hen adeilad
Sain yn Llandwrog - y tri rheolwr

• JODi Ni tud.16

• Atgofion Hen 'Sgotwr - tude 12

• Portreadau
Dr Dan Rowland Hughes - tude 7

FEL y clywsoch eisoes, mae tua
200 yn fwy 0 swyddi i ddod i
Seimens Healthcare yn Llanberis,
gan gynyddu'r gweithlu idros bum
cant. Mae hanes diddorol i sut y
daeth y cwmni yma j Lanberis yn
y Ue cyntaf.

Daeth Osborne Jones 0
Landwrog i gysylltiad ag Evan
Parry 0'r Ceunant idrafod y syniad
o greu offer diagnostig electronig,
Mae'r ddau yn enedigol 0
Garndolbenmaen ac felly'n
adnabod ei gilydd. Biocemeg yw
maes Osborne ac arbenigedd Evan
yw electroneg. Roedd Evan, yntau,
yn adnabod Gwyn Jones (diweddar
fab R. E. Jones - cyn-brifathro
ysgol Dolbadarn) ac yntau a dawn
ym maes Cyfrifiadureg. Daeth y tri
ynghyd i sefydlu cwmni Alpha
Beta.

Cychwynnwyd y cwmni gan y
tri yng ngwanwyn 1979 i greu
peiriant prototeip, Eu pwrpas oedd
creu offer mesur gweithgaredd
ensymau a chael yr ateb 0 fewn
munud. Y bwriad oedd adeiladu
offer 'syml' i greu prawf
dibynadwy ar un sam pl. Roedd
saw! labordy yn gallu dadansoddi
niter fawr 0 samplau ar y tro, ond
dim byd ar gyfer prof un sampl yn
gyflym. Dyma eni'r peiriant 'Alpha
340'. Roedd ganddynt rywbeth i'w
ddangos i'r byd, ond yn bwysicach,
rhywbeth i'w ddangos i
fuddsoddwyr er mwyn ehangu'r

Yn y Rhifyn Hwn ...

•
1

•
1

•
1
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NoddJr gan
LyvJodraeth

Cynulfiad Cymru

BWROO YR IAITH
GYMRAEG· WELSH
LANGUAGE BOARD

Theatr Bara Caws
Y GOBAITH A'R ANGOR

gan Dylan Rees
Bydd cynhyrchiad nesaf Theatr
Bara Caws yn yr ardal bon ar y
dyddiadau isod:

Galeri, Caernarfon
Nos Fercher, 26 Mawrth
Theatr Gwynedd, Bangor
Nos Wener, 28 Mawrth
Nos Sadwrn, 29 Mawrth

Mae Dylan Reees, sy'n sgwennu
i'r cwmni am y tro cyntaf, yn
cyflwyno criw 0 gymeriadau
trist a ffraegar wrtb iddynt
rygnu byw 0 ddydd i ddydd dan
gysgod anobaith a phwysau
beunyddiol mewn byd sy'n
gwegian. Mae'r ddeialog yn fyw
ac yn tincial fel y gwydrau sy'n
prysur wagio, a p.hob un o'r
cymeriadau yn chwilio am ateb
gwahanol yn ewyn chwerw
gweddillion eu breuddwydion.

Yn llawn hiwmor tywyll,
deialog sy'n diferu 0 fwg y snyg
a phigiadau min iog y darts,
mae'n addo noson yng
nghwmni cymeriadau sy'n
gyfarwydd i ni i gyd, fydd yn
aros yn hir yn y cof.

Yr actorion yw Gwenno Elis
Hodgkins, Dyfrig Wyn Evans,
John Glyn, Owen, Hyw LIYr a
Gwyn Vaughan, a bydd
Maldwyn John yn cymryd y
11)TWfel cyfarwyddwr,

Cysylltwch a:
Linda Brown ar (01286) 676335
neu tbaracawstg.btconnect.com

£5: Mr(j Blodwcn Pritchard,
I Llys y Gwynl) Penisarwaun;
Mr a Mrs Owen, Hafod y
Rhos, LlanruS1 Diane Jones,
Clwt y Bont, Deiniolen. I

flO! Gareth Tate a'r teulu,
Dciniolcn.

£25: Er cof am Gwladys
Medwen Jones, Y Dalar Deg,
Llanrug, gao Beryl a Gareth.
f20! Di-enw Deiniolen.

RHODDION

Annwyl Olygydd,
Mae yn fy meddiant raglen
'Eisteddfod Gadeiriol y
Waunfawr' dyddiedig 31
Mawrth ac 1 a 2 Ebrill 1960. Os
yw 0 dddiddordeb y beirniaid
oedd:
Cerdd: Dr Leslie Wynne Evans
MA, PhD, Caerdydd;
LIen: Y Parch Gwyn Erfyl
Jones, Trawsfynydd;
Arholiad Ysgrythurol: Y Parch
Emrys W. Thomas,
Bon tnewydd;
Celf: Miss Katie Jones, Y
Waunfawr, a Mr John Hughes
Roberts, Y Waunfawr;
Cyfeilydd: Mr G. Peleg
Williams LRAM, Caernarfon.

Roedd rhai o'r cystadlaethau
yn gyfyngedig i'r capel; rhai yn
rhydd i'r ardal ac eraill yn
rhydd i'r byd. Gwobr orau yr
eisteddfod ydoedd £3 lOs - sef y
brif adroddiad, gyda chwpan
arian a £110s (rhoddedig gan
Roberts & Owen, Caernarfon),
a'r isaf oedd y drydedd wobr 0
swllt am unawd (0 5-7 oed).

Yn yr amodau golygai'r
'ardal' Gaearhro, Ceunant,
Salem a Rhyd-ddu. Paratoid te
am bris rhesymol ar y pnawn
Sadwrn ac, fel rheol, byddai
rhyw anturiaethwr hefyd yn
bresennol gyda'i stondin (hot
dogs' a da hynny gan y byddai
corau meibion a chorau cymysg
wedi trafaelio cryn bell ter i
gystadlu.

Ym mantolen Eisteddfod
1959, dangoswyd elw 0
£10 12s ld. Talwyd £236$ 6d i'r
beirniaid; £514s Od i'r cyfeilydd
a £1 am diwnio'r piano.

Rwyrach fod pobl yn
meddwl fod llawer 0
ddiniweidrwydd yn perthyn i'r
ardal hanner can mlynedd yn 01.
Yn sicr, roedd Ilawer 0 bobl yn
rhoi yn rhydd o'u hamser a'u
hegni er sicrhau Ilwyddiant yr
eisteddfod, ac yn sicr ni ddaw y
fath amser yn 61eto.

J. RHYD HUMPHREYS

6 Heol Edward
Caernarfon

Enwau'r Bandwyr
Yn dilyn cais am wybodaeth
ynglyn a llun y Bandwyr yn
rhifyn Chwefror o'r Eca,
derbyniwyd y wybodaeth
ganlynol gan un sy'n
ymddangos yn y llun, sefErnest
Owen, Llanberis.

* * '*
Band Llanberis yw, wedi ei
dynnu ar Gae'r Dd61, ar
ddiwrnod Camifal, 1948/52
gydag enwau'r aelodau fel a
ganlyn:
(Rhes gefn): Eban Wyn
Humphreys, George C. Parry,
John Roderick Jones, Idwal
Wyn Jones, Hayden Holland.
(Ail res); William Roscoe
(Bandmaster), r. William (Wi I
Dre), William Roberts (Wil
Becar), Wllligm Owen Jones
(Drymar), Ccrie Hughes, Owic
Willig_m~, Evie P!lrry~ Richie
Morris.
(Itlle~ Ilacn): LrneiSl Owen,
Robert Thomas (Robln Corni)}
Marlin Owen, John TIIias
Rushes] Gordon Ward} John
Gwilym Evans.

Annw'l Mistar Golygydd
golygus,
Mi 'r ydw' i, a'm mam Martha,
ishio eich llongyfarch am
ddarparu papur bro mor
amrywiol ei ddeunydd.
Diolchiadau hefyd i'r rhai sy'n
gosod a phlygu Eco'r Wyddfa. 'R
ydan igyd yn mwynhau dar lIen
'Draenogiaid', Flynyddoedd yn
01mi 'r oeddwn mewn siop torri
gwalltia' ym Mlaenau
Ffestiniog; siop hefo plu a ger
pysgota'n ca'l eu gwerthu yno.
Perchennog y siop ydoedd
Mistar Dafis, un difyr tu hwnt,
ac yn barod i siarad hefo pawb,
ac 0 weld poster uniaith
Gymra'g wedi ei osod ar ei ben i
lawr ar y mur mi fentrais ofyn
iddo paham Mistar Dafis fod y
poster ar ei ben i lawr? Cofiaf ef
yn ateb: 'Diawl 'rio'd hogyn
petawn wedi gosod y postar ar i
fyny, ni fyddai neb wedi ei
ddarllan.' Hoffwn petae
darllenwyr Eco', Wyddfa yn
danfon storiau doniol, 11awn
difyrrwch, i'r papur bro. Gwelaf
fod digon 0 ddarllan a
diddordeb yn y papur.

Felly hwyl,
oddi wrth Wil,

mab Martha plu chwithig
Cae clwt, Dinorwig

,

DVDDIAD A LLEOLIAD PLVGU'R ECO
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"-
Trefnydd Plygu: Mrs Shioned Griffith, Pantafon, Waunfawr. (01286) 650570

J-
Rhifyn Dyddiad Copl Dyddiad Plygu Ble Cysylltu a Rhlf Ffon

Ebrill 17 Mawrth 27 Mawrth Cwm y Gto Iris Rowlands 872275
Mai 21 Ebrill 1 Mai ,

Deiniolen Glyn Griffith 872133

Y RHIFYN NESAF
DAUnydd i law'r

5olY5ydd;on perthnasol
nvoo LLUN, l' MAW~T~

oe ClwAlweh yn ddft
Daw'r rhlfyn nesaf o'r wasa )
t-JO~IAU} ~, MAwnT~

OyddiadGo~od
SUL 23 MAWRTH am 5.00

TAN- Y-COE.D: Miss Anvven P~rryl
Ael-y-eryn (e7~i!7Q)
WAUNfAWR: Mrs Nan Aoberts, fantalon,
wauntawr (650570)

(97:2407)

TREFNYDO BWNDELU
Marian Jones, Minallt, 7 Bre Elidir,
Dinorwig (870292)

GOHEBWYR PENTREFI
DEINIOLEN: Nia Gruffudd (872133)
BETHEL: Geraint Elis, Cilgeran
(01248) 670726
BAYNREFAIL: Mrs Lown Prys Roberts
Williams. Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO: Clive James, Hafan, Bryn
Gwna (677438)
CEUNANT: Trystsn a Sioned larsen,
accaton. Ceunant (650799)
CWM-V-GLO,M~ !tie Rowl",n<;ie,

Glanrafon (872275)
DINORWIG: Marian Jones, Minalll,
7 Bro Elidlr. Dlnorwig (870292)
LLANBERIS: Gwyneth ac Eifion Roberts,
SWn-y-Gwynt (e70740)
LLANRUG: Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn
(675384)
NANT PERIS: LiinosJones, 6 Nant
Ftynnon (87l820)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans. Sycharth

GOLYGYDD CHWARAEON
Richard LI. Jones, 5 Y OdOl, Bethel.
(01248) 670115

FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed.
Llanrug (677263)

TREFNYOO HYSBYSEBION
Eifion Roberts, Swn-y-Gwynt,
Llanberis (870740)
eifion@elfionroberts9.wanadoo.co.uk

TREFNYOO ARIANNOL
Goronwy Hughes, Eithinog, 14 Aton
Rhos, Llanrug (674839)

TREFNYOO GWERTHIANT POST
Olwen Hughes, Eithinog, 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)

TREFNYOO PLYGU
Shioned Griffith (650570)

CADEIRYDD
Y PWYLLGOR GWAITH
Geraint Elis

Tim Golygyddol
Erthyglau a newyddion

at ohebwyr pentref neu i
Penarth

Ffordd yr Or8Of
LLANRUG LL55 48A

Straeon ac erthyglau ar e-bost
alwena@gwasggwynedd.com
storiau@ecorwyddfa.co.uk

•
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Argraffwyd gan Wasg Gwynedd
Cibyn, Caemarion

Cydnabyddir cefnogaeth
Bwrdd yr faith Gymraeg
i'r cyhoeddiad hwn.



Blwyddyn 6 ym Mhlas Tany Bwlch.

YSGOL CWM Y GLO Menter Fachwen i gael ei
Rydym yn croesawu Lois Morgan gompostio. Diolchwn iddynt am au
atom fel myfyriwr TAR, a braf yw croeso.
dweud fod Dosbarth Llydaw wrth UNDEB Y MAMAU. Cafwyd y
eu bodd yn ei chwmni. Cyfarfod Blynyddol yn yr ysgol

Cawsom ddau ymweliad gan Gymuned nos Lun, 4 Chwefror.
Techniquest, un gweithdy ar Croesawodd Arweinydd y gangen,
Rymoedd a'r lIall ar Y Goedwig. Mrs Dorothy Jones, pawb i'r
Cafodd y plant tudd mawr o'r ddau cyfarfod a dechreuwyd gyda
weithdy ymarferol hyn. gwasanaeth byr. Darllenwyd

Roedd y plant, y rhieni a'r staff cofnodion y cyfarfod gafwyd
yn drist iawn wrth ffarwelio gyda lIynedd a phasiwyd eu bod yn rhai
'Anti Llinos', set Mrs. tllnos cywir. Cafwyd adroddiad gan
Davies-Jones, ein hysgrifenydd- Dorothy am y cyfartodydd ar hyd y
es. Mae bellach yn ei swydd flwyddyn a diolchwyd i bawb am
newydd yn Ysgol Feithrtn Llanrug eu cefnogaeth. Cafwyd adroddiad
ac rydym yn dymuno'n dda iddi gan y Trysorydd, Mrs Joyce
yno. Ransom am y sefyllfa arlannol.

Erbyn hyn mae gennym 'Anti Ethol Swyddogion. Cyniglwyd
Meinir' yn y swyddfa, set Mrs. fod y swyddogion yn gwneud eu
Meinir Jones 0 Fethel, Croesawn gwaith am flwyddyn arall.
hi atom ac edrychwn ymlaen i Arweinydd y Gangen: Mrs Dorothy
gydweithio yr un mor hapus gyda Jones; Ysgrifennydd: Mrs Hilda
hithau. Orntt, a chytunodd y ddwy. Mae y

Cafodd Blwyddyn 6 fynd i aros Trysorydd, Mrs Joyce Ransom,
dros nos i Bias Tan y Bwlch, am roi ei swydd i fyny. Cytunodd
Maentwro9. Roedd eyfle i ddys9u Miss Meira Williams i wneud y
lIawer am yr hanes Ileol ac gwaith a chael cymorth gan Joyce
ymweld a Chastell Harlech a'r Ymwelydd y Cleifion (Llanrug):
traeth ar y diwrnod eyntaf. Ar yr ail Mrs Enid Taylor; (Cwrn-y-qlo):
ddiwrnod aethom 0 amgylch Melra Williams.
Beddgelert eyn mynd i gerdded Trafodwyd rhai materion gan
hyd at Lyn uycaw ar Yr Wyddta. Dorothy. Diolchwyd i Mr Peter
Roedd y plant wedi eael amser Taylor am arcnwillo adroddiadau y
bendigedig - ewch draw i'r wefan Trysorydd. Oarllenwyd e-bost
i weld rhai o'r lIuniau. wedi ei dderbyn oddi wrth Mrs

Cawsom brynhawn drtyr yng Margaret Latham 0 Florida, a
ngwmni Trevor Delmarr 0 Syrcas hefyd Iythyr wedi ei dderbyn oddi
Delmarr. Bu'n dangos ac yn dysgu wrth y Chwaer Monica, Ysbyty
sgiliau syrcas i'r disgyblion. Gwynedd, yn diolch l'r gangen am
Diolchwn i Miss Stephanie am roi anton dillad I fabanod bach wedi
help lIaw iddol eu geni'n gynamserol. Trafodwyd

Carai'r Ysgol ddiolch yn fawr matarion a godwyd ym mhwyllgor
iawn i Menter Fachwen am eu Y Cyngor a gynhaliwyd ym Mangor
cyfraniad hael tuag at brynu piano ym mis Tachwedd.
electroneg rr ysgol. Mae wedi cae I Trefnwyd rhaglen am y tymor. Y
ei defnyddio yn barod. gwesteion oedd Mrs Marjorie

eeuacn rnae'r ysgol wedi Roberts a Meira. Hwy hefyd
cofrestru tel Eco Ysgol ac wedl roddodd y raftl ac fe'l henillwyd
ethol pwyl190r 0 blah y disgyblion. gan Mrs KathlQQn Jones.
Fel rnen or oynllun yma rydym Diolehwyd i'r gwesteion san Mrs
wedl cychwyn casglu gwastraff y Gwyneth Aobert3. Terfynwyd trwy
Siop Ffrwythau a mynd a to draw i acrooo y Gras.

Camera yn ngo'al Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. Ffon: 677263

-- --- - CWM--'Y GLO - -

Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. Ffon: (01286) 872275

Gweithiwr leuenctid Cristnogol
Mae cynllun cydenwadol EFE (Efengyl i Fro'r Eco) yn
ehwilio am swvddog e-9n'jol, brwdfrydig ac 0

argyhoeddiad Cristnogol i ddatblygu gwaith plant ac
ieuenctid yn ardal y papur bra Eco'r Wyddfa
(yng nghyffiniau Caernarfan).

• Oriau gwaith: 37 awr yr wythnos;
• Cyflog: £18,000 y flwyddyn a chostau yn

ychwanegol;
• Swydd Llawn Amser am 3 blynedd yn y lie

cyntaf. ,.J

Many/ion pe//ach a tturtten gais gan:
Y Parch Dafydd Hughes, Llain Gwyn, 14 Brynrhos
Rhosbodrual, Caernarton, Gwynedd, LL66 29T

(OlZ66) 676356 • dafydd@llaingwyn,yvonadoo,co,uk

DvddJad Cau: 5.00 y pnawn. cvco Mercher
~~ Mawrth 2009.

rhodd, fawr neu fach, at waith
Efe. Bydd angen arian ar gyfer
gwahanol weithgareddau, wrth
gwrs, ond ein gobaith yw gweld
y swydd yn llwyddo fel bod
modd ei pharhau ymhellach
na'r tair blynedd gychwynnol.
Mewn gwirionedd, mae'r
gwaith 0 godi arian ar gyfer y
bedwaredd a'r burned flwyddyn
yn ein hwynebu erbyn hyn!

Y r ydym yn chwilio am
berson egniol 0 argyhoeddiad
Cristnogol cryf ihelpu eglwysi'r
fro hon i genhadu'n effeithiol
ymhlith plant a phobl ifanc ein
bro. Ardal Eco'r Wyddfa fydd
dalgylch y gwaith. Bwriadwn i'r
gweithiwr newydd gydweithio a
ni er mwyn cyflwyno'r
Arglwydd Iesu Grist i'r plant a'r
bobl ifanc. Gwyddorn am
gynlluniau tebyg mewn mannau
eraill yng Nghymru sydd wedi
profi bendith a llwyddiant y
blynyddoedd diwethaf yma. Y r
ydym wedi ceisio dysgu oddi
wrthynt, ac mae'n siwr y gallwn
wneud hynny eto pan fyddwn
wedi penodi gweithiwr, I

Gwyddom befyd y bydd arnom
ni, fel eglwysi a chyfeillion i'r
gwaith, gyfrifoldeb i gynnal a
chefnogi'r a chydweithio a'r
gweithiwr newydd.

Gobeithiwn allu penodi
gweithiwr yn erbyn diwedd
Ebrill neu ddechrau Mai. Gall
union amser cychwyn y swydd
ddibynnu, wrth gwrs, ar
amgylchiadau'r person a
benodir.

Ond ar hyn 0 bryd, carwn
eich gwahodd i ymuno a ni i
weddio dros yr hyn sydd o'n
blaen ni'r mis neu ddau nesaf.
Gweddiwch dros bawb a fydd
yn gweld yr hysbyseb ac yn
ystyried ymgeisio am y swydd;
gweddiwch dros y rhai a gaiff eu
gwahodd i gyfweliad; a
gweddiwch dros y rhai ohonom
a fydd yn cyfweld yr ymgeiswyr.
Trwy'r cyfan, gweddiwch y
bydd Duw yn ein harwain i
benodi gweithiwr a fydd yn ein
helpu i gyflwyno'r Efengyl i'n
plant a'n pobl ifane er clod i'r
Brenin Mawr.

Wedi tair blynedd 0 gynllunio
mae pwyllgor Cynllun Efe yn
gobeithio penodi gweithiwr
ieuenctid Cristnogol ar gyfer
dalgylch Eco'r Wydd/a. Gwelir
hysbyseb ar gyfer y swydd
newydd yn y rhifyn hwn o'r
Bco.

Cafwyd cydweithio arbennig
o dda ymysg aelodau'r pwyllgor
ers iddo gael ei ffurfio gyntaf, a
charwn ddiolch -i'r rhai a fu'n
ffyddlon i'r cyfarfodydd dros y
tair blynedd. Mae cnewyllyn 0

chwech neu saith 0 bobl wedi
bod yno o'r cychwyn, ym mhob
cyfarfod fwy neu lai, a diolchwn
yn arbennig iddynt hwy am eu
brwdfrydedd a'u gwaith caled.
Mae era ill wedi ymuno a'r criw
ar hyd y ffordd, ac mae eu
cyfraniad hwythau wedi bod yn
werthfawr, Cawsom gwmni rhai
eraill mewn ambell i gyfarfod.
Wrth i'r gwaith ddatblygu,
byddwn yn gwahodd era ill eto i
ddod yn rhan ohono trwy
gynorthwyo'r gweithiwr
newydd a thrwy wasanaethu ar
rai o'r pwyllgorau y bwriadwn
eu ffurfio er mwyn cefnogi'r
gwaith.

Roedd y nod ariannol 0
£78,000 er mwyn cynnal y
swydd a'r gwei thgarwch dros
gyfnod cychwynnol 0 dair
blynedd yn ymddangos yn un
anodd ei gyrraedd, ond mae'n
braf cael dweud ein bod yn
hyderus o'i gyrraedd erbyn hyn.
Mae'r diolcb am hynny i'r
enwadau a'r mudiadau a'r
cyngborau a'r eglwysi a'r
unigolion sydd wedi ymateb
mor hael i'n cais am gymorth.
Yn fras, caws-om un rhan 0 dair
o'r arian gan ymddiriedolaethau
(yn cynnwys Ymddiriedolaeth
Pantyfedwen, a roes gychwyn
mor dda i ni); un rhan 0 dair
gan yr enwadau yn genedJaethol
a rhanbarthol; ac un rhan 0 dair
gan eglwysi ac unigolion a
mudiadau lleol.

Mae'r angen am arian yn
parnau, a dallwn j groesawu pob

Cynllun



Jennie Arlo'1 a'r ll2'lLLuY'l JJalW2lio _",1 STBSiollCaernaifon.

Eifion Roberts, Llanberis, daeth
ymateb 0 Loegr, a 11un o'r teulu.
Daeth yr ateb gan Dafydd Elmer
Jones 0 Kettering, swydd
Northan ts, un 0 'deulu East Lynne'
Llanberis, a mab i'r diweddar
Robert Thomas Jones (1881-1951),
oedd yn fab i John Jones, Pen y
Bwlch, teulu a fu'n gysylltiedig a'r
cartref am dros ddau gant 0
flynyddoedd. Mudodd tri 0 blant
John Jones, Pen y Bwlch i'r
America.
Cysylltu Dwy Stori
Soniwyd eisoes am Jennie Arfon 0
Frynrefail yn ennill coron yr Urdd
yn ystod y 1930'au a sut y bu iddi
fudo i Awstralia yn ddiweddarach.
A'r mis diwethaf, soniwyd am
gymeriad arall 0 Frynrefail - Jac
Meic - yn cadw Glasgoed Stores,
Penisarwaen, a sut ':l bu iddo yntau
a'i wraig, Myfanwy o'r Br}TD,hefyd
fudo i Awstralia. Bellach,
derbyniwyd llun sy'n dangos y
ddau deulu gyda'i gilydd. Mac'r
llun \"ecli ei dyonu ar blalffornl
stesion Caernarfon pan oedd Jennie
Arfon a'r teulu yn cych\vyn ar y
dailh am Lundain cyn mudo.
Dangosir Jennie Arfon yn derb)'n
anrheg gan ferch me\vn g\visg
Gymreig. P"vy oedd hi Lybed? Y
ferch arall mewn gVl isg Gymreig
(ail o'r dde) 'f\v Myfaowy o'r Bryn,

gallai guro dau ddyn ar unwaith.
Yn ddyn balch, roedd yn troi
ymhlith rhai 0 safon cymdeithasol
uwch na'i dras cyffredin. Porthmon
a ffermwr llwyddiannus ar dir
Dolgynfydd. Ni bu'n gigydd.

Byddai'r pum brawd yn teithio i
Fon ar eu ceffylau ibrynu gwartheg
a'u cerdded yn 01 i'w ffermydd )'0
Llanrug a Phontrug, yna gwerthu
eu cig yn y farchnad yng
Nghaernarfon.

Roedd Gruffydd, John, Owen a
Hugh yn ffermwyr a chigyddion,
ond Robert, y mab ieuengaf, oedd y
cigydd rnwyaf llwyddiannus. Roedd
yn ,",'r galluog, a bu'n gyfrifol am
gasglu treth y degwm yn y plwyf am
flynyddoedd lawcr. Cariodd ymlaen
fusnes cigydd ym Marchnad
Caernarfon am dros drigain
mlynedd, a dywedir mai ef fu'n
bennaf gyfrifol am sefydlu busnes
cigydda 0 fewn )' dref

Afraid dweud fod nifer helaeth 0
ddisgynyddion )' ieulu hwn yn
parhau i fyw yo vr ardal. Cysyllrwch
os oes gennych r,,,y 0 hanes y
porrhmyn a'r cig}'ddion yng
Nghaernarfon.
Teulu Pen Bwlch, Clegir
Yn ystod )' llynedd gwnaethpw}rd
cais am wybodaeth ynglS'n a rhai 0
deuluoedd C\vm y Gl0, yn eu plith,
deulu Pen y B\vlch, elegir. Tnvv la\v

Te'Jl'JPen y Bwle]z, Cwm y Gio.

--~,.:;
Yn y cyfnod cyn bod son am gloddio llethrau'r Elidir am lechi, a
chyn bod cloddio am gopr wedi cychwyn 0 ddifrif yn ardal Bwlch
Llanberis a llethrau'r Wyddfa, amaethu oedd prif waith holl
drigolion yr ardal bon. Roedd magu gwartheg yn ami yo bwysicacb
na chadw defaid, a byddid yn eu gwerthu i Loegr. Roedd yo
angenrheidiol felly i gerdded y gwartheg yr holl ffordd i'r
marchnadoedd cig yn Llundain, a gwaith y porthmon oedd gwneud
hynny. Roedd ambell un hefyd yn gweithredu Iel cigydd yn ei ardal
ei hun, ac yn cyflenwi'r farchnad leol. Mae cryn nifer 0 borthmyn
wedi byw 0 fewn yr ardal, ond dyma hanes un teulu, a fu'n
borthmyn ac yn gigyddion, sef teulu Cae Siencyn, Llanrug.

Cysylltir Owen Prichard a Bryn sefydlog cyntaf yo eglwys Llanrug,
Clochydd, sef poncan 0 dir ar fferm a bu ef a'i fab, Richard, yn
Drws Ddeugoed yo yr hen amser. glochyddion am bedwar ugain a
Mae'r boncan yn dal yno heddiw, thair 0 flynyddocdd. Bu Owen
ond diflannodd adfeilion yr hen Prichard Bryn Siencyn farw yn
furddun bel1ach. Symudodd Owen 1830 yn 78 oed, ac ar gofnod ei
Prichard a'i deulu i f)T\V i Bryn gladdu yng nghofrestr Llanrug
Siencyn, neu Cae Siencyn fel y ysgrifennodd y rheithor, y Parch
galwyd ef yn ddiweddarach. Roedd Peter Bailey Williams: 'nearly 50
yr eiddo )'11 rhan 0 stad Plastirion, a years a Parish Clerk. A strictly honest
theulu Rowlands oedd y man and a person greaTly beloved in his
landlordiaid. life and lamented (}11 his death.

Tir gwyllt a garw oedd tir Cae Offerings at the funeral were £7-12-6. J

Siencyn ar y cychwyn, ond fe'i Dyna deyrnged haeddiannol i'r hen
hadfeddiannwyd oddi ar y comin gigydd a chlochydd.
a'r mynydd gan Owen Prichard a'i Cafodd Richard Owen, ei fab,
dylwyth. Un anfantais fawr ynglyn stroc tra'n agor bedd , bu farw
a'r daliad oedd diffyg dwr, a mewn tridiau. Olyn\~ ef gan ei
chafwyd caniatad yr hen yswain, fab yntau, Owen Prichard, Cae'r
John Rowlands, i dyllu pydew ar y maen. Pan fu ef farw, gwrthododd ei
tiro Robert Owen, mab Owen fab, Owen Owen Prichard, a
Prichard, fu'n gyfrifol am dyllu'r chymryd gwaith y clochydd
pydew, a daeth y denantiaeth i'w ymlaen, a darfu'r glochyddiaeth yn
feddianr ar farwolaeth ei dad. Yn ei y teulu.
ddilyn yntau, daeth ei fab hynaf, Roedd gan Owen Prichard, Cae
Robert Robert Owen, a phrynwyd y Siencyn, saith 0 feibion ac yr oedd
tyddyn gan y teulu oddi ar stad pump ohonynt yn dilyn
Plastirion. galwcdigaeth eu tad, sef amaethu a

Porthrnyn, amaethwyr a chigydda. Roeddent yn cadw lladd-
chigyddion oedd yr holl deulu - yn dy ar y Iferm, ac yn gwerthu'r cig yn
feibion a brodyr. Cydnabyddid Neuadd y Farchnad yng
hwynt 011 fel dynion craff a medrus Nghaernarfon. Y meibion oedd:
iawn, yn arbennig i adnabod anifail. Dafydd Owen, Dolgynfydd,
Michael Owen, a ddaeth i amaethu Ponrrug; John O\ven, PenGreuor;
fferm Glanrafon, Pontrug, oedd y Richard O\ven (clochydd); O\ven
porthmon mwyaf 0'[ teulu, a'r Owen, Tyddyn Rbyddid; Gruffydd
craffaf hefyd yo 01 rystiolaeth. Yr Owen, Ll\\'Jn Brain; Hugh Ov:en,
oedd hefyd yn gryn dipyn 0 feddyg Pontrug a Robert o''''en, Cae
anifeiliaid. Siencyn.

Roedd y cyfan ohonynt yn Yn ifanc, bu Dafydd O\.,'en yn
ddynion cryf eithriadol, a gallai ymladdwr fi)lrnig, a dywedir y
Dafydd Owen, Dolgynf)rdd, godi
sachaid 0 flawd ceirch ar ei
ysgwydd ag un llaw. Roeddent 011
yn trin anifeiliaid, ac yn ddigon
nerthol i ddymchwel eidion drwy
afael yn ei gyrn a'i droi ar y llawr.

Roedd Owen Prichard, Cae'r
maeo, hefyd yn un 0 W}rrion Owen
Prichard, ac yn dilyn ei dad a'i daid
fel cloehydc.lyn eglwys Llanrug. Ni
bu ganddo fawr 0 gy:>ylltiad a
gwaith cIgydd, ond roedd yn \.\lr
a.mryddQ~vn) yn ganwr cia ac yn
gcrddor. Bu'n arwain y cor yn
eglwys y plwyf, yn aelod 0 fand
cynnar Llanrug, ac yn arweinydd
"rno am Byrood byr. Roedd hefyd
yn S[Ofl\Vf [an gamD, yn lla\vn
h~wmor. ac yn treulio lla,~ero'i
Qm~~ryn 11h"Curndai Cacrnarfon yn
dlddari morwyr oddi ar y llonSI~u
bwylio 6Jcla'i stonau a'i oaneuon.
l1wn yo sicr aedd un 0 ganWJTfpop
eyn nar y froI

frlodollcJ yr Owen rrichtlrll
gwreiddtol a merck (\ T.~nkedr
GO"'h, MOn, A~ yn 01 rr~ddodi"d
raeaa g\lJaec1GwyddeJig yn y trulu.
Dywedir ma~ ef oedd y clochydd

PORTHMYN A
CHIGYDDION LLANRUG

A CHAERNARFON



Os Gwelwch Chl'n Dda ga I Orempog?
Plant YS{Jol SuI Sant Padarn yn mwynhau crempogau blasus yn Nhy

Padarn ar ddydd Mawrlh Ynyd, gyda Mr Townsend wrth y Jlyw

I
•

Gwylnos: Cafwyd Gwylnos yn festri
Capel Coch I groesawu'r flwyddyn
newydd. Dyma'r tro eyntaf ers
blynyddoedd lawer i'r fath noson
gael ei threfnu yn y pentref.
Cychwynnwyd am 9.30 o'r gloeh
nos Galan, ac yr oedd oddeutu 40
ohonom yno i fwynhau gwledd 0
orvo bwyd. Ac yr ydw i yn golygu
GWLEDD hetyd! Roedd yno bob
math 0 ddanteithion - ac wrth y
byrddau y buom am oddeutu awr a
hanner. Yna cafwyd cyngerdd
amrywiol 0 ganu a ehanu piano ae
adrodd a sgets. Cafwyd defosiwn
byr yn union cyn hanner nos, a
ehyfle i gyflwyno'r flwyddyn
newydd i ofal yr Arglwydd Wedi
dymuno blwyddyn newydd dda i'n
gilydd yn nrws y festri yn sWn
clyehau Eglwys Sant Padarn,
cafwyd ail hanner y cyngerdd cyn
i'r noson ddod i ben am 12.30 o'r
gloch. Hyd yn oed wedyn roedd
gwaith clirio, ac roedd yn hwylio at
2.00 o'r gloch y bore erbyn i'r olaf
gau'r drws a chychwyn adref.
Diolch i bawb a fu'n paratoi'r bwyd
ae yn ei weini, i bawb a gymerodd
ran yn y cyngerdd, ac i bawb a
ddaeth I fwynhau'r noson arbennig.
Roedd pawb yn canmol y noson
am ddyddiau lawer.
APEL-APEL-APEL.
Mae nifer 0 drefnwyr/dosbarthwyr
yr Eco yn Llanberis a Nant Peris
wedi pendertynu rhoi eu swyddi i
fyny ar 61 i'r rhifyn yma, sef rhifyn
Mawrth, gael el ddosbarthu.

Dymunwn ddiolch l'r isod am
ymgymeryd a'r gwaith dros y
blynyddoedd, rhai ers 25 mlynedd,
yn ddl-gWyn, yn ddi-dal ac, yn ami,
yn ddi-ddloleh. Dylem gydnabod
fod y trefnwyr I dosbarthwyr ym
mhob ardal wedi bod yn hanfodol i
Iwyddiant yr Eco!

Mae angen trefnwyr newydd i
gymryd trosodd oddi wrth Gwilym a
Bethan Evans, ac Arwyn Roberts,
a dosbarthwyr newydd yn lie
Moreen Lennon, Derek Roberts,
Gareth Jones a Gwenda Roberts
(Nant Peris)

Gwaith y trefnwr yw casglu'r
Eco yn fisol o'r man plygu, ei rannu
rhwng y dosbarthwyr a derbyn
arian gan y dosbarthwyr i'w faneio
yn Llanberis. Mae'r dosbarthwyr yn
gyfrifol am fynd a'r Eco 0 dy i dy,
casqlu'r anan amdano, unwaith y
flwyddyn fel arter, a throsglwyddo'r
arian hwnnw i'w trefnydd.

as teimlwch y gallech
ymgymeryd Atr gwaith, unwaith y
mis er budd ein papur lIeol,
cysylltwch ag Eifion Roberts
(870740) eyn gynted a phosib.

Nos lau y 6ed 0 Fawrth, ac yn dilyn
bydd cyngerdd gan Lleisiau
Lliwedd ynghyd ac eitemau unigol
gan Tomes Parry (Piano) a Huw
Owen (Cornet).

Pris mynediad: £4, yn cynnwys
lobsgows I pwdin reis a tharten
afal. as am wledd, ym mhob ystyr,
cysylltwch ymlaen Ilawa John Huw
Hughes (871562).
CAPEL COCH.
Ysgol Sui: Fe cdyrem fod wedi son
yn y rhltyn diwethaf am
weithgareddau Nadolig yr Ysgol
SuI. Cafwyd oedfa Nadohg nos Sui,
Rhagfyr 16 yng nghwmni'r plant.
Roedd lIond IIwyfan ohonynt yn
cyflwyno Drama'r Geni unwaith
eto, a phob un wedi gwneud eu
gwaith yn ardderchog. Roedd y
plant lIeiaf yn eyflwyno eu drama
hwy i ddechrau ac yna eafwyd
drama gweddill y plant. Golygal
hynny bod gennym eleni ddau
Joseff a dwy Fair a dau set 0
fugeiliaid ac angylion, ond yr oedd
popeth yn plethu i'w gilydd yn Ilyfn
iawn, a phawb oedd yno wedt
mwynhau yn tawr. Roedd y plant I
gyd wedi dysgu eu geiriau, a'r holl
beth yn raenus. Dioleh yn fawr
iawn i athrawon yr Ysgol Sui am eu
cefnogaeth unwaith eto.

Y nos Fawrth dilynol, Rhagfyr
18, cafodd y plant eu parti Nadolig.
Roedd yno ddigon 0 twyd, a diolch
yn fawr iawn t'r rhieru a phawb arall
a gyfrannodd fwyd a diod at y partl
Cafwyd gemau wedyn, a digon 0
hwyl cyn i Sion Corn gyrraedd.
Roedd y plant wrth eu bodd i'w
weld, a ehafodd pob un ohonynt
anrheg ganddo cyn iddo gychwyn
ar el ffordd eto. Mae n siwr tod yr
Eco yn eyrraedd cart ref Sion Corn,
ae felly diolch yn tawr iddo am alw
heiblo unwaith eto.

Yn IIe'r Ysgol Sui ar Chwefror 10
eynhaliwyd gwasanaeth i'r plant
a'u rhieni ac yr oedd yn braf gweld
eymaint wedi dod yno. Bwriedlr
gwneud hyn yn batrwm 0 hyn allan,
er mwyn rhoi eyfle i fwy 0 bob!
ddod at ei gilydd i addoli yn gyson.
Clwb leuenctid: Mae Clwb
leuenetid Capel Coch wedi
ailddeohrau ers dechrau'r flwyddyn
ar gyfer disgyblion iau Ysgol
Brynrefail. Catwyd dau gyfarfod
hyd yma, a bydd y clwb yn cyfartod
bob mlo i ddeGhrau. Ceir manyllon
y eyfarfod nesaf yn Gronyn yn nes
at yr amser.

\

CYMDEITHAS UNDEBOL. Nos
Fawrth. 12 Chwefror, eafwyd
noson ddiddorol a hwyliog yng
nghwmni Mr Dafydd Ellis,
Brynrefail. Cawsom hanes ei
fagwraeth yn Nolwyddelan a'r
gwahanol swyddi a gafodd pan yn
ifane cyn Iddo gael gyrfa
Iwyddiannus a hapus fel Swyddog
Prawf.

Llywyddwyd y noson gan Mr
John H. Hughes, a thalwyd y
diolehiadau gan y Parehedig John
Pritchard.

svco y cyfartod nesar 0 r
Gymdeithas ar nos Fawrth, 11
Mawrth. Bryd hynny byddwn yn
ymweld a Chanolfan Uwch
Gwyrfai, Clynnog. Trefniadau i
ddllyn
CYMANFA GANU. Cynhelir
Cymanfa Ganu yn festri Capel
Coch ar Sui y Pasg, 23 Mawrth am
7 yr hwyr yng nghwmnl Cor Unedig
Eglwysi LL55 Llanberis.

Rhaglen y noson wrth y drws a'r
elw at adnoddau'r capel. Croeso i
bawb ymuno yn y canu.
LLEISIAU LLIWEDD. Wedi tymor
prysur y Nadolig, ailddeehreuwyd
ymarfenon y Cor i baratoi at Noson
GWiI Dewi sydd i'w ehynnal yn
festri Capel Coch ar 6 Mawrth.
Hetyd byddwn yn diddannu
ymwelwyr Gwesty Fictoria,
Llanberis, a Gwesty'r Goat,
Beddgelert, yn ystod y flwyddyn fel
arfe r.

Croesewir aelodau newydd. as
oes unrhyw un a diddordeb mewn
ymuno a'r Cor, cysylltwch a'r
arweinydd, Gareth Jones, ar
87A1882 neu unrhyw aelod o'r Cor.
COR MEIBION DYFFRYN PERIS
Cynhaliwyd Cinio Blynyddol y Cor
yng Ngwesty Dolbadarn ar 15
Chwefror. Yn dilyn y wledd, fe'n
dilyrrwyd gan y dewiruwr/
eonsuriwr anhygoel 0 fedrus,
Howard Hughes, a Raymond
Jones gyda i Ganoei.
DIOLCHIADAU. Dymuna Emerson
ae Awel Hughes ddioleh i'w
ffrindiau, teulu a chymdogion am y
cardiau, blodau a dymuniadau da a
dderbyniwyd yn dilyn y driniaeth
feddygol a gAawsantyn ddiweddar.
DATHLU GWYL DDEWI
Cynhehr Swper GVvyI Ddewi yn
Festri Capel Coch am 7 o'r gloch,

LLAN'BERIS
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Gwyneth ae Eifion Roberts, Swn-y-Gwynt. Ffon: 870740

a'i gWr, jac Meic, yn sefyll y tu cefn
iddi.

Oes rhywrai o'r darllenwyr all
enwi gweddill y bobl yn y llun?

Gyda diolch i Mrs Dilys Jones,
Bryn Hyfryd, Cwrn y GIo am y Ilun.•

Mwy am Alarch Gwyrfai
Can Helen Jones 0 Gacrnarfon y
daeth mwy 0 wybodaeth am
gysylltiad AJarch Gwyrfai a'r
Waunfawr. Roedd mewn toriad
papur newydd o'i heiddo yn son am
farwolaeth 'hen chsoaer dduunol' o'r
enw Jane Prichard 0 Bryn Eithin,
Waunfawr, yr hon 'a fu fan» yng
nghartref ei nai, Mr Robert Hughes,
Llamuien, Lianbens.' Roedd yn 74
oed, ac wedi byw gyda'i nai, sef
Alarch Gwyrfai, ers rhai
blynyddoedd. Roedd yn ferch i'r
hen flaenor, Richard Owen. Fe'i
claddwyd ym mynwent Betws
Garmon. Yn anffodus, does dim
dyddiad ar y tori ad papur newydd,
ond mewn llawysgrifen wrth ei
ochr mae'r geiriau CMargarecThomas
vn manu Rhag 12 1929.' Oes yna
gysylltiad rhwng y ddwy ferch?

Yn Hanes Methodtstiaid Arfon
cyfeiria William Robley at Richard
Owen yng nghyswllt capel y
Waunfawr: (Richard Owen,
Bryneithin oedd gynglzorwr difyr a
gafaelgar.Gwr daumus. Bu am ddau
fis vn y deheudir gyda Moses Jones
Dinas.yn dechrau'r moddion iddo. 'Yn
anffodus, ni roddir dyddiadau iddo
yntau chwaith. Dyna fwy 0 waith
chwilota mewn cyfrifiadau felly i
ddarganfod mwy am Iinach yr
hynod Alarch Gwyrfail
TY Haf mewn Ogof?
ill y pedwerydd ar ddeg 0 Ionawr
1914 daeth bugail 0 Lanberis (yn
anffodus, ni roddir ei enw) ar draws
un 0 hen lefelau'r gwaith copr ar
lethrau'r Clogwyn Coch ar yr
Wyddfa. Aeth i mewn igrymowta, a
banner canllath 0 geg y lefel daeth 0
hyd i wely a matras, bwrdd a
chadeiriau, llestri te, tebot, sosban a
harmer cant 0 10. Roedd yno hefyd
sebon, rattle plentyn, matsus a dwy
lantarn yn hongian o'r nenfwd gyda
chanhwyllau ynddynt. Roedd y
cyfan yn eithriadol 0 sycb ac rnewn
cyflwr da iawn.

Adroddwyd am y darganfyddiad
hwn yn y papur lleol, ac 0 fewn
wythnos daerb ateb mewn Ilythyr
yn awgryrnu mai rhywun neu
rywrai oedd wedi bod yn
defnyddio'r hen Iefel fel llery rhad
l::1wn i ::lro!' ynddo dros fisoedd vr
har. Tybed?

Pa mor bawdd oedd hi igario'r
holl ddodrefn i'r fath safle heb i
rywun sylwi ar yr hyn oedd yn
digwydd? A meddyliwch me\vn
difrif calon am gario glo i'r lie - ac
roedd bi'n amlwg fou cryll dipyn 0
10 wedi ei losgi eisoes ym roben
dra\v'r lefeL Ac oherwydd y sustem
awynl 0 un lefel i'r Iiall. yr awgrym
oedd na fyddai mwg lara yn ambaru
ar hwy bvnnag oedd yn lletya yn y
lath leI

Oes rhywun o'r darlleo\vyr wedi
clywcd t>Lracon L,byg ~m bob1 yn
by\1J neu'n !lfOS yn rllgj o'r hen
l<;teluu eopr ur lc:thruu'r Wyddf:1'

l)'l\I~h I {lyf(!llIlon ~r!lJIInetyel
urn tlnfO!l eW)'bod"~{h ,,~ "t~QfiQn)
and l'h!lid dl~{!'WYl[!In y m 111 ne gf I
,aclilc innnWYD y rhwini, Cofiw~h
9.nfon ut1rhyw ymholiad nen hWT (\
)yyboutltW l}\;U lUll ynglJn iae
UJlrhy\v agwedd a hrule~ lleol bro'r
Reo ; Dar),dd Wb~Tes;de Thoma~>
BTQn y Nanc, Llanru8, Cacrnarfon.
(Ff6n: 01286673515).
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Ar agar tyb - 9yh bob diwrnod
Petrol, Diesel, Nwy Calor aGio

Loterl, Papureu Newydd
Off Licence, Bake'n Bite

Br9chdanau a Diodydd Poeth

Golchl a ll'nau Ccir

SYMUD TY. Wedi'r Nadohg,
symudodd teulu Rhyddallt Bach ar
hyd y ffordd i Gae Phillyp, ac erbyn
hyn mae Dawn a Michael Wiliams
a'r plant wedi seUo i mewn.
Perchnogion newydd Rhyddallt
Bach yw Nia Hughes (0 Fangor),
sy'n feddyg yn Ysbyty Gwynedd a
Michael Hughes (0 Lanllyfni) sy'n
ddeintydd ym Mhorthaethwy.
Croeso i chi i Gaeathro.
PLENTYN NEWYDD. Croeso
mawr i Awel Mair, merch Elfyn (Erw
Wen. gynt) a Lisa, eu plentyn
eyntaf. Maent yn trigo yn Llanberis
ar hyn 0 bryd.
ADREF O'R YSBYTY. Ar 61 derbyn
clun newydd, mae Frances Wyn
Williams, Bodwyn, adre ac yn
gwella. Hefyd bu raid i Mr Hugh
Jones, 22 Glangwna Terrace,
dreulio amser yn yr ysbyty.
YN YR YSBYTY. Fodd bynnag,
mae Mrs Mary Henderson, Erw
Wen, yn yr ysbty ar hyn 0 bryd.
Gobeitho eich gweld chi adref yn
fuan, Anti Mary.
DAMWAIN Y DATHLIADAU.
Cydymdeimlwn a Richard Myrddin
Roberts, Bryn y Got I ar 61 iddo
faglu wrth y stepan drws a thorri ei
fraich.
TYNFA MISOL. Enillwyr y Tynfa
am fis Chwefror oedd: £40: (41)
Lora Jones, 18 Tai Glangwna; £25:
(43) Gwenda Jones, Plas
Glangwna; £15: (10) Dafydd
Morris, Frondeg; £5: (44) Chris
Roberts. Tafarn Bryngwna.
CAPEL. Bwriedir cynnal yr oedtaon
canlynol yn ystod mis Mawrth:
2: 11.00 Ysgol Sui

2.00 Parch Harri Parrl;
9: 11.00 Ysgol Sui;
16: 11.00 Ysgol Sui

2.00 Parch Marcus Robinson;
23: Sui y Pasg

10.00 Oedfa'r Pasg;
30: Dim oedfaon.
Croeso i bawb - oedolion, plant a
phobl ifanc.

Clive James, Hafan, Bryn Gwna.
Ffon: (01286) 679501 (gwalth). 6n438 (cartref)

EATHRO

COFEB Y CHWARELWYR. Eto
eleni rnae'n rhaid talu diolch i
aerooau Glwb Orwig svco, neb
gwestiwn, yn edrych ar 61 y Cofeb
y Chwarelwyr yn ardderchog.
Mae'r cennin Pedr a'r grug sy'n tyfu
o'i chwmpas yn fendigedig yn y
tywydd brat yma. Maent fel carped
melyn ac yn edrych yn wyeh ae yn
dangos bod gan aelodau'r clwb wlr
ddiddordeb ynddi ac yn gofalu
amdani ar ran yr ardal. Derbyniwch
ein diolchgarwch am y gotal yma
ac yr wyf yn hollol sicr y buasai'r
chwarelwyr yn edmygu eich gwaith
yn tawr iawn. ac yn dra diolchgar i
chwi.
CLWB ORWIG. Cyfarfu aelodau'r
Clwb yng Nghanolfan Blue Peris
am y tro cyntaf eleni ar 7 Chwefror.
Mr Dennis Glass fu'n lIywio'r
gweithgareddau yn absenoldeb y
Llywydd. Croesawodd pawb gan
ddymuno iddynt Flwyddyn Newydd
Dda. Da oedd clywed fod Mrs Ann
Lo yn gwella wedi ei lIawdriniaeth,
a Mrs Joan Glass hithau gartref
wedi triniaeth yn Ysbyty Gobowen.
Oymunwyd gwellhad buan i Mr Ray
Bower hefyd.

Mynegwyd diolch i Mrs M.W.
Jones, Deiniolen, am y rhodd 0
ddarlun 0 Goteb y Chwarelwyr a
oedd yn eiddo I Mrs Betty Lloyd
Roberts. a tu farw yn ddiweddar.
Mae coiled ar 61 Betty yn y Clwb.

Atgoftwyd pawb 0 Fforwm Age
Concern yng Nghaernarfon ar 29
Chwetror. Yr enwau i law erbyn
23ain o'r mis os gwelwch yn dda.

Diolchodd y Trysorydd, Betty
Bower, i bawb a fu 0 gymorth i godi
arian at Elusen Osteoprosis
Bangor a'r Cylch. Casglwyd
cyfanswm 0 £450. Diolch i bawb a
gynorthwyodd i gyrraedd at y nod.

Diolchwyd i Mrs Betty Roberts a
Mrs Kathleen Davies a roddodd y
te a'r gwobrau raHl, a enillwyd gan
Mrs Alice Griffith. Miss Nellie Wyn
Jones a Mrs Betty Roberts.

::DINORWIG I

Miss Marian Jones, Minallt, 7 Bro Elidir
Oinorwig. Ff6n: 870292

TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU

E. W. Pritchard
CENTRAL GARAGE, Llanberis

Ff§'.~.;,,:{9.:j~:~~j"~70202" ~----'i

harddaf yn y tY acw ydi eadair
Eisteddfod Fawreddog
Llanymddyfri 1960. Fedrwn i
ddim dod a hi adre yo y car, felly
fe'i hanfonwyd ar y tren i Orsaf
Caernarfon. Erbyn iddi gyrraedd
yno roedd un o'i choesau wedi
torri, a chofiaf i John Evans saer,
Deiniolen, fod mor garedig a'i
thrwsio. Do, fe ddaeth y daith ar
dren drwy ganolbarth Cyrnru a
sawl atgof eisteddfodol yn 61imi.

Ychydig oriau 0 seibiant ae
roedd hi'n bryd imi gychwyn am
Drawsfynydd i Eisteddfod
Flynyddol Llawrplwy a
Phenstryd. Trawsfynydd ydi'r
unig bentre yng Nghymru, hyd y
gwn i, sy'n cynnal dwy
eisteddfod. Steddfod Steshion y
gelwir y 11all, ac fe'i cynhelir )'111
mis Medi.

Er gwaetha'r tywydd, roedd y
neuadd yn llawn yn y Traws.
Nifer 0 blant wedi teithio cryn
bel1ter i ddod yno ac fe gafwyd
cystadlaethau 0 safon uchel.
Ambell gystadleuaeth yn achosi
cryn broblem ify nghyd-feirniad,
Dafydd Lloyd Jones, Bae
Colwyn, a minnau. Ond chafodd
neb gam. Gobeithio! Doedd yna
ddim cymaint 0 gystadleuwyr
yng nghyfarfod yr hwyr, ond
cafwyd chwe awr 0 gystadlu
brwd, a hyfryd oedd gweld C6r
Meibion Prysor yn cefnogi'r
eisteddfod. Fe gyrhaeddais adre'n
ddiogel drwy storm enbyd 0 wynt
a glaw tua un o'r gloch y bore.

Y llynedd, mi gefais
wahoddiad i ddath1u Gwyl
Ddewi hefo pum cangen 0
Ferched y Wawr, ac yn naruriol fe
roddais i dipyn 0 bwysau ymlaen.
Eleni, yng nghwmni 'Meibion y
Machlud' y bydda i, sef Clwb
Eryri yn Llanberis. Clwb y bum
innau'n aelod ohono sawl
blwyddyn yo 61 bellach, a melys
yw'r atgofion am gwmniaeth rhai
fel, yn anffodus, y diweddar R. E.
Jones, Perisfab, Morris D. Jones,
Richard Jones, Prifathro
Deiniolen, y Parchedig Isaac
Jones, ac eraill. Ydyn maen nhw i
gyd wedi mynd. Edryehaf yrnlaen
al y noson, a nctyd at
Eisteddfodau Bontncwydd a
Phenrbyndcudraeth eyn diwedd.
y nus.

Mi ges i wahoddiad i Stiwdio
Deledu Tinopolis, Llanelli,
ddechrau'r mis yma ac oherwydd
y tywydd ansefydlog a'r darogan
eira, mi bcndcrfynais i fynd ar y
tren, os oedd hynny'n bosib, gan
mai ar y rhaglen Wedi Tri yr
ocddwn i ymddangos.

Gwneud ymholiadau. Oedd,
roedd hi'n bosib bod yno mewn
pryd ond i mi gYChWYIlyn fore.
Tacsi i Fangor felly a dal y tren
7.14, newid yn Crewe ac, hefo
tipyn 0 lwc, fe ddylwn fod yn
Llanelli am 1.20 y prynhawn,
mewn digon 0 amser ar gyfer y
rhaglen.

Y diwrnod dilynol mi gefais
daith yn 61 drwy ran arbennig 0
Gymru am y tro eyntaf yo fy
mywyd. Mae'n wir imi fod mewn
amryw o'r llefydd o'r blaen, ond
fum, i erioed ar dren dros y rhan
yma 0 Gymru, sef 0 Lanelli i'r
Amwythig. Taith drwy'r Llannau
oedd hon: Llangenneeh,
Llandybie, Llandeilo,
Llangadog, Llamymddyfri,
Llawrtyd, ac wrth agosau at
Amwythig, sawl gorsaf fechan na
ch1ywais erioed amdanynt.

Roedd nifer o'r llefydd hyn yn
dwyn yn 61 atgofion eisteddfodol
i mi. Er na film i yndd, fe
gynha1iwyd y Brifwyl yn
Llandybie, 0 bobman, yo 1944,
eisteddfod ar raddfa fechan a
gynhaliwyd adeg y rhyfel. Ac yo
Llandeilo yn 1996, fe enillwyd y
Goron gan un 0 fro'r Eco, sef Y
Prifardd Dafydd John Pritchard,
a'r hen gyfaill, R. O. Williams, y
Baja, yo ennill y Gadair yno, sef
tad-yng-nghyfraith Tudur Dylan
Jones, a enillodd y Gadair y
flwyddyn cynt yn Abergele.

Mae gen i atgofion melys iawn
o feirniadu yn Eisteddfod
Llangadog, ac aros dros
benwythnos y Pasg ar fferm y
diweddar Gwynne Jones a'i
briod, a chae1 croeso arbennig.
Yn Llangadog yr oeddem yn aros
yn ystod Eisteddfod
Genedlaethol Rhydaman hefyd.
Dyna'r adeg y bu i fy hen gyfaill,
Alun Pierce, gyfarfod a'r
rronesor Phyllips nwnnw i
drafod cachu ieir hyd berfeddion
y bore.

Un o'r cadeiriau trymaf a
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BU5ne5 teuluol gyda blynyddoedd 0 brofiad
Ffoniwch - 'dio'n c05tio dim i gaBI pris
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(01296) 67961B (dydd)
(01249) 670081 (nos)

Harddwch eich eartref gyda

Mae'n siwr gen ina wyr llawer
o drigolion y plwyfi hyn fod Dr
Dan wedi bod, pan yn iau, yo
aelod 0 dim pel-droed Llanrug -
doedd 'na ddim tim yn
Neiniolen bryd hynny - ac mae'n
dal i gael pleser yn gwylio pel
droed ar y teledu. Cyn i'w iechyd
ddirywio, cai lawer iawn 0 bleser
yn trin yr ardd sylweddol 0 flaen
ei gartref ym Mhantafon. Erbyn
heddiw mae'r cyfrifoldeb yn
nwylo medrus Kathleen.

Mae'r newidiadau enfawr yn y
Gwasanaeth Iechyd bob amser
yn denu trafodaeth, ac ni fu fy
ymweliad a Phantafon yn
eithriad, ond ysgwn i pa droeon
trwstan a ddoi i gof Dr Dan?

Cofiai ymweld a chartref dyn
oedd, yn 01 yr alwad, yn cael cryn
boen yn ei benglin. Galwodd Dr
Dan yno ac wedi bodio'r benglin
boenus, gofynnodd i'r cyfaill
godi coes ei drowsus er mwyn
iddo gael cymharu'r ddau
benglin. Doedd y claf ddim yo
fodlon 0 gwbl gan ddweud sawl
gwaith mai'r benglin dde yn unig
oedd yn brifo. Wedi cryn
drafferth, cytunodd i godi coes
trows us ei goes chwith a buan y
gwelodd y doctor pam yr oedd
mor gyndyn iddo ei gweld,

'Doedd 0 ddim wedi golchi ei
goes ers wsnosa - mi o'dd hi'n
ddu bitch ... '

Ni allai anghofio chwaith y
math 0 gludiant a roddwyd iddo
gan griw hofrennydd yr RAP
wedi galwad iddo fynd cyn
gynted ag oedd modd i bont
Penllyn un noson 0 haf. Dyna'r
unig orchymyn a gafodd. Wedi
cyrraedd yno roedd dau ddyn yn
ei ddisgwyl ac eglurwyd wrtho
fod person wedi'i glwyfo'n ddrwg
ar greigiau Fachwen. 0 fewn dim
cyrhaeddodd yr hofrennydd gan
ollwng rhaff i lawr a
gorchymynwyd i'r meddyg ei
rhoi am ei ganol. Yn ddigon
disymwyth fe'i cludwyd, yn
hongian ar y rhaff, tros
ddyfroedd Llyn Padarn at
greigiau Fachwen. Bu'n rhaid
codi'r person i'r hofrennydd ond,
yn anffodus, bu farw ar y daitb i
Ysbyty Gwynedd.

'Coelia fi, doedd hongian ar
raff uwcb dyfroedd Llyn Padarn
ddim yn brofiad pleserus 0
gwbl ... '

gwersy11.
Weill ei ryddhau o'r Awyrlu ac

yn byw yn Nhalgarreg, bu'n
ddyfal yn chwilio am swydd fel
meddyg. Yn wir, ysgrifennodd
ddeugain Ilythyr i'r diben hwn.
Rhaid sylweddoli fod digon 0
feddygon ar gael bryd hynny ac
o'r herwydd yr oedd yn bur
anodd cael swydd yng Nghymru.

Wedi tri mis ym Mhont Yates
a blwyddyn yn Sir Benfro, ym
1957 daeth yn feddyg teulu yn ei
fro enedigol gan ddechrau
cydweithio gyda Dr Vyrnwy
Jones yn Llanberis.

Pan ofynnais iddo sut oedd yn
teimlo wrth ddod yn 01 i'w
henfro cyfaddefodd, fel y tybiwn,
ei fod braidd yn ansicr o'r
derbyniad a gai, ond yn fuan
iawn fe brofodd ef a Kath groeso
rwymgalon gyda breichiau
agored a buan iawn y diflannodd
ei ofnau.

Wrth reswm, 0 son am
feddygon yr ardal yn ystod y
blynyddoedd hynny, rhaid oedd
cyfeirio at y digymar hoffus Dr
Marren yng Nghlwt y Bont, a Dr
Douglas Jones, a fu hefyd yn
gweithio 0 Fryn Gwyddfan,
Llanberis. Roedd oriau gwaith
meddyg teulu bryd hynny yn hir
a di-gwyn - 0 naw y bore hyd
ymadawiad y c1af olaf. Ymweld
wedyn a'r cleifion yn eu cartrefi,
yna yn 61 i feddygfa'r hwyr. Yn
ychwanegol at hyn, roedd y
feddygfa yn agored ar fore
Sadwrn a bore Sui, a chofier mai
dim ond Dr Vyrnwy a Dr Dan yn
unig oedd yn cynnal y practis
drwy'r oriau maith hyn.

Symudwyd y feddygfa 0 Fryn
Gwyddfan i adeilad bychan ger
cartref Dr Vyrnwy am sbel, cyn
symud i'r clinig ar Ffordd Capel
Coch, yna y symudiad olaf i'r
safle bresennol ym 1991.

Ym 1974 ymddeolodd Dr
Vyrnwy, wedi 340 flynyddoedd 0
wasanaeth, a Dr Dan ei hun wedi
ymddeol ers 1990. Yn sicr, yn
ymddeoliad y ddau feddyg a
roddodd dros drigain mlynedd 0
wasanaeth clodwid a
chanmoladwy i'r ardal, fe ddaeth
i ben gyfnod a fydd am byth yn
rhan annatod 0 hanes
cynhaliaeth trigolion plwyfi
Llanberis, Llanrug a
Llanddeiniolen.

yn feddyg tros dro mewn practis
yng Nghasnewydd a'r meddyg
teulu yno yn wr i Peggy Land
(gynt), disgybl yn Ysgol Sir
Brynrefail, fel eraill o'r teulu, ar
yr un adeg a Dan a minnau.

Gan iddo gael ei fagu yn
N einiolen ar aelwyd a oedd yn
rhoi cryn barch i fynychu capel
Capel Ebenezer yn Ycyswllt hwn
- fe barhaodd yr arferiad ganddo
yng Nghaerdydd drwy fynychu
Capel Minny Street. Mewn oedfa
yno fe ddenwyd ei lygaid gao
eneth 0 Dalgarreg, Ceredigion, a
oedd yn gyfrifydd yn y
brifddinas. Yn nhreiglad amser
fe ddatblygodd y garwriaetb a,
chan mai Capel Minny Street
fu'n gyfrifol am i'r ddau gyfarfod,
yno hefyd y priodwyd Kathleen
Williams a Dan Rowland
Hughes ym 1954.

Wedi'r briodas, ymunodd a'r
Awyrlu fel meddyg a chafodd ei
anfon i Lytham St Annes i
ddysgu martsio a dioddef
rhegfeydd nas clywodd na chynt
nac wedyn, ond yno yn y
gwersyll, yn ffod us, yr oedd
Caplan 0 Gymro. Yn wir, Cymro
o ddyddiau mebyd yn Ysgol
Deiniolen ac Ysgol Brynrefail,
sef Hywyn Jones, mab y Canon
Walter Jones, Llandinorwig
gym, a ocdd ar y pryd yn
swyddog llawn amser yn yr
Awyrlu.
o Lytham fe'i symudwyd i

wersvlloedd yn Sir Amwythig ac,
yn naturiol, doi awydd i gael
ambell benwythnos gsrtref yn
Neiniolcll. f'l ill erioed yn hanc~
yr RAP i unrhyw un deithio
adref mewn mwy 0 steil na'r
FlyioS O{iter D. R. I-Iushes, a
hynny mewn awyren yr f'lwyrlu 0
su Amwythig i RAF Valley, tren
i l~(ln~or,bWI>10l1n11Y Bughe;) 0
Paosor ; Ddeiniolen (rhynnu at'

or~a[ Crewe am ddau y bore a
lhrenau yn llQwn iJr ymylon? Na,
ymdrjnJ:..I~elh frenhinol o'r radd
t1aen~f). Yn ~~QQ~itlwyddyn
olsf yn yr RAF roedd Kaw. y
wrais, wcdl ymuno ag e{ atr ddau
yn byw mc,vn carafan ar y

Mae Dr Dan a minnau yn nabod
ein gilydd ers blynyddocdd
lawer, gan ein bod yn gyn a chyd
ddisgyblion yn hen Ysgol
Brynrefail.

Bryd hynny, cydnabyddid
Dan fel rhedwr 0 fri, yn ennill
sawl ras yn y cylch bcb son am
fabolgampau'r ysgol, a chai, fel
finnau, gryn bleser 0 redeg
llwybrau'r fro gyda'r nos. Ond, a
rhoddodd hyn andros 0 hunan
foddhad i mi, fe ddangosodd
fanylion oedd yn ei eiddo gartref
o ras traws gwlad Ysgol Sir
Brynrefail yn y flwyddyn 1943:
Dan yn ail a rhyw hogyn 0

Frynrefail yn gyn taf
Un 0 dri 0 blant Myfanwy a

Thomas Hughes, Deiniolen
gynt, 'j\V Dr Dan - ei dad yn
adnabyddus yn y fro fel
fferyllydd parod ei gyrnwynas i'r
gymuned yn y blynyddoedd cyn
ac wedi'r rhyfel. 0 gofio iddo
felly gael cysylltiad cynnar a'r
byd meddygol, dipyn 0 syndod
oedd ei gyfaddefiad nad oedd
ganddo fawr 0 awydd, pan yn iau,
i ddilyn galwedigaeth yn
ymwneud a meddygaeth. Yn wir,
dvhead i vmuno a'r Fyddin aeth
a'i fryd pan yn ifanc, neu os yn
hosib, dilyn gyrfa athletaidd
broffesiynnol llawn amser.

Ond darllcnodd lyfr enwog
A. J. Cronin, The Citadel, ac 0
sanlyniad ncwi diwyd ei holl
obeithion. Bellacn doedd ond un
yrfa ~ Dan Rowland Hughes, a
honno oedd gyrfa feddygol,

Aeth yn fyfyriwr i Brifysgol
Hangar ;lID flwyctctyn ac yni:f i'r
Brify~oQl yno Noha~rdydd i
Q~tudio Meddygaeth. Ar derfyn
~'tYr~ Q ~hwc blynedd
cyehwynnodd ddringo'r ysgol
fcddy501 yn Al y drefn fel (Jun~or
DUClor' YJl Y~by[y rrcnlilol
Gwent Casnewydd] 0 dan Dr
HvureI Kober[s~ [act niu yr
t411~I~W0t3Dr J01'10 Roberts ~l fu]
!lm (1.ytnoa wpl1i hynny. yn
fcddy~ Yll Yi>byt)' Gwyn\iUU, U\t
vn adnabyddu~. m~e~n~lwr. ; lu 0
ddarllenwyr yr ECQ.

Wedi hynny bu Ull gyfnou byr

Portreadau
DR DAN ROWLAND HUGHES



MYNNWGH Y GORAU
DEWCH ATOM Nil

Vr wyn lIeol mwyaf blasus.
Selsig cartref

Gigoedd parod I'w bwyta
Archeblonsr oYfer y rhHwgist

I:' London House, LLANRUG

" Ffon'
(01266) 673574

PI;N CIGVDDION V I=RO

WfiVELI:S
IIryn 8e Angela Williams

Perchnogion Newydd!
yn parhau'r traddodiad gwych

'.'

Uned 1, Fferm Bryn Afon
lLANRtJG

. .

Ffon: (01286) 674183
(0589) 899901

Cynyrchion Coed:
Gatiau, Ffensus ac ati
am brisiau cystadleuol

GWYNANT
PIERCE

Edrychwn ymlaen i'ch gweld
yn y Swper ar 12 Mawrth.
CLWB 200 Y NEUADD. Enillwyr y
Clwb am fisoedd y gaeaf oedd:
Hydref: £40: (63) lorwerth
Williams, Cilcain; £20: (141) Nan
Owen, Berwyn, Saron; £10: (160)
Kathy Bell, Ty Newydd.
Tachwedd: £40: (124) Margaret
Eckley, Gerddi; £20: (56) Eifion a
Bethan Jones, Glasgoed; £10:
(83) Collwyn Williams, 4 Tan y
Cae.
Rhagfyr: £40: (14) Lyn Lewis, 17
Y Ddol; £20: (90) Dilys Perez; 11
Tan y Cae; £10: (15) Mair
Williams, 15 Y Odol.
LLONGYFARCHIADAU i Richard
Llwyd Jones, Y Odol, ar gipio
cadair Eisteddfod Llanegryn yn
ddiweddar am gerdd gaeth ar y
testun 'Llwybrau'. Mae lIyfryn 0
gynnyrch barddonol Richard,
Cerddi'r Prifio yn dal ar werth am
bris 0 £2. Bydd yr arian a ddelllia
o'r gwerthlant yn cael ei gyfrannu
at ymgyrch EFE i ddenu
Gweithiwr leuenctid Cristhogol
cyd-enwadol l'r ardal,
DIOLCH lOLA. Cynhaliwyd
cyngerdd yn ddiweddar yn yr
Ysgol i ddiolch am gyfraniad lola
Jones, Y Ddol, i ffyniant Cangen
ac Aelwyd yr Urdd ym Methel.
Cafwyd 10 mlynedd 0 wasanaeth
clodwlw a ditlino ganddi. Llawer 0
ddiolch gan y lIu 0 blant a elwodd
o'i chyfraniad.
Am hir lola'n tam i'r aelwyd; - i'r oes

rhy brysur te'l gwelwyd
yn rhoi lIiw i'r oriau IIwyd,
o'i harddull ein hialth urddwyd.

RLJ

• Gwvliau cArbvd Prvdeinig a Chyfandirol.
• Rhaglen Tripiau DyddiOI.
• G~rbydau mo~thu5 ar ga~1ar gyfor lIogi preifat,
• Cerbyd 7 ac 14 sedd ar sael ar
gvfef telthwyr maes awyr ae
ar syter loe- preifat .

• Adran taithi{)u QrWp - yl' h~II
drefniadau wedi'u gwneud:
archebiadau OWASty a Ilona.
teithiQu, QTvhebiad~\.I theatr
a digwVddladau.

V QawAr, Llanru9, Caernarfon, Gwynedd LL55 4AA
j:fon~ 01286-g7~·17~ FfacS! 01186·671120 E-lJOSr:Info@arvonia.cO.uk

Gwefan: VMiW.arvol"lia.eo.Uk

• . ,. I

cpt .. '

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

CLWB BRO BETHEL. suddodd y Iiong ger Moelfre.
Cynhaliwyd cyfarfod o'r Clwb yn Cafwyd perfformiad dramatig
ddiweddar a chroesawyd pawb ganddo yn cyflwyno sgwrs
ynghyd gan y Llywydd, Goronwy rhyngddo to a'r enwog Richard
Jones. Cyfeiriwyd at farwolaeth Evans, ac roedd sylw pawb wedi
un o'n haelodau, set Owie Jones, ei hoelio o'r funud gyntaf tan y
ac estynnwyd cydymdeimlad a'i diwedd. I

deulu. Rhannwyd nifer 0 Talwyd y diolchiadau gan y
Gylchlythyr rhif 3 0 'Gwymon' a Parchedig Marcus Wyn Robinson
hysbyswyd yr aelodau am y a diolch i'r Academi am noddi'r
Fforwm sydd i'w gynnal yng noson. Y Prifardd Selwyn Grifith
ngwesty'r Celt, Caernarfon. fydd yn annerch y tro nesaf.

Y wraig wAdd oedd Gwenllian MERCHED Y WAWR. Nos
Roberts, Swyddog yng Fercher, 12 Chwefror, treuliwyd
Nghyfadran yr Amgylchedd a noson ddifyr yng nghwmni
chatwyd sgwrs ddiddorol ac Benjamin Lee yn ei wyllo yn creu
addysgiadol ganddi ar ailgylchu. addurniadau 0 siwgr ar gyfer
Roedd ei brwdfrydedd at ailgylchu cacennau. Ar ddiwedd y noson
yn amlwb j bawb, a soniodd am y cyflwynodd Iili hardd fel gwobr
pwysigrwydd 0 ofalu bod cymaint raftl ac fe'i henillwyd gan Margaret
o sbwriel a phosibl yn cael ei Williams.
ailgylchu wrth ddefnyddio'r boes Anfonodd ein lIywydd,
glas, a hefyd trwy ddefnyddio'r Margaret Druce, ddymuniadau da
gwasanaeth sydd i'w gael yng at Nora parry a Megan Jones,
Nghaergylchu ar Stad Cibyn. gan nad ydynt wedi bod yn dda yn
Pwysleisiodd fod un casgliad y ddiweddar. Da oedd deal! fod
flwyddyn i fyny at bump eitem o'r leuan Jones, Llain yr Ardd, yn
tY ar gael am ddim, a chafwyd gwella yn dilyn lIawdriniaeth j'w
gwybod y bydd blniau brown ar glun. Cydymdeih1lwyd a Joyce,
gyfer gwastraff gardd yn dod i bob ein hysgrifennydd, sydd wedi colli
tY yn ystod y flwyddyn hon. ei modryb. Llongyfarchwyd Edith

Diolchwyd iddi ar ran yr ar y newyddion fod ei hwyres,
aelodau gan Jenkin Griffiths. Yr Gwennan Parry, wedi dywedd'io
Ysgol Gynradd fydd ein, man ag Owen Thomas 0 Gaerdydd.
cyfarfod nesat, a hynhy yng Llongyfarchiadau i Brenda ar ben-
nghwmni'r plant. blwydd arbennig yn ddiweddar.
CAPEL Y CYSEGR. Yn ystod yr Cynhaliwyd stondin gacennau
oedfa fore Sui yn ddiweddar, gyda ar gyfer Bopath a diolch i Beti a
niter 0 gyfeillion a theulu yn Glenys am ofalu amdani. Diolch i
bresennol, bedyddiwyd Ela bawb am eu hymdrech I ddod a
Gwenllian, merch tach Catrin a chacen, gwnaethpwyd £50 0 elw.
Christian Branch, Crawia, Diolch i Brenda am y baned a'r
Llanrug, gan y gweinidog, y raftl a enillwyd gan Rita Dauncey
Parchedig Marcus Wyn Williams.
Robinson. Braidd yn hwyr ydi trefniadau
CYMDEITHAS LENYDDOL. swper GWyIDdewi gan i nl fethu a
Gyda niter dda yn bresennol chyfarfod ym mis lonawr
cafWyd noson Iwyddiannus iawn oherwydd problemau trydanol.
yng nghyfarfod mis Chwefror o'r Siom i nl i gyd oedd na chawsorn
Gymdeithas. Yn absenoldeb y ymuno gyda Tracy, Anwen a'r
lIywydd, leuan Williams, grWPigael hanes y ddawns Salsa
croesawyd pawb gan JenkIn a gweld eu perfformiad. Efallai y
Griffiths gyda chroeso arbennig i'r daw cyfle eto. Cynhelir y swper i
gw r gwadd, sef y Parchedig Huw ddathlu ar 12 Mawrth yn yr Ysgol
John Hughes, Porthaethwy. Gynradd a'r gwr gwadd fydd Gari
Testun ei sgwrs oedd 'Milgi chwim Wyn, Ceir Cymru.
y Weilgi', a chafwyd ganddo Mae cwyn ar led ym Methel fod
sgwrs hynod 0 ddiddorol yn cryn dipyn 0 sbwriel a baw cwn 0
olrhain hanas trychineb y Royal gwmpas yr ardal a
Charter, gan gyflwyno niter 0 bobl phenderfynwyd anfon lIythyr i'r
oedd ar ei bwrdd ar y noson Cyngor Cymuned a Chyngor
dyngedfennol honno pan Gwynedd.

·----BETHEL ;,
- -::

Geraint Elis, CiJgefan. Ffo.,: (01248) 670726
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o fod yn feddyg yn Llanberis,
yn naturiol caed hefyd fyrdd 0
alwadau i drin dringwyr oedd
wedi mynd i drafferthion ar yr
Wyddfa a'r mynyddoedd cyfagos.

Mae'r newidiadau yn y byd
meddygol yn enfawr ers dyddiau
cynnar Dr Dan R.owlandHughes
fel meddyg, ond y newid
cymdeithasol mwyaf y sy!wodd
arno oedd fod cynifer 0
deuluoedd heddiw yn berchen
car, sy'n golygu fod llawer mwy 0
gleifion yo dod i'r feddygfa yn
lle, fel yr arferid gynt, bod y
meddyg yn ymweld a'r cartrefi.
Newid arall, wrth gwrs, yw'r
drefn 0 gyflogi staff i drafod
anghenion y cleifion ymhob
meddygfa, gan ryddhau
gwragedd y meddygon 0 fod yn
gaeth i'r ty i ateb galwadau ffon.

Pan ofynnais iDr Dan beth yn
ei dyb ef oedd hanfodion bod yn
feddyg, dyfynnodd eiriau y
diweddar Dr Emyr James Jones
ar y radio, flynyddodd yn 61
bellach. I Dr Dan maent yr un
mor angenrheidiol heddiw, sef
ennyn cariad at y ddynoliaeth,
gonestrwydd, a'r gallu iweithio'n
galed.

Mae gan Dr Dan a Kathleen
dri 0 blant, sef Shencyn sydd yn
athro yn Surrey; Sian sydd yn
ymgynghorydd rheolaeth yn y
byd diwydiannol, yntau hefyd yo
Surrey, a'r ferch, Mari, sy'n
aetores ac yn byw yo Bryncir,
Wrth reswm, mae raid a nain yn
meddwl y byd o'r tair wyres a'r
tri Wyr - yr hynaf yn chwech ar
hugain a'r ieuengaf yn saith.

Beth roddodd y pleser mwyaf i
Dr Dan yn ystod ei yrfa oedd fy
nghwestiwn olaf iddo.

'Heb os, eael fy nghydnabod
gan drigolion yr ardal y cefais fy
magu ynddi ... '

Er na fu ei iechyd yr hyo a
ddymunai ers rhai blynyddoedd,
mae'n dda ei weld mor sionc ei
droed 0 hyd, a'r elfen arall a
gysylltaf a Dr Dan Rowland
Hughes ers i ni gyfarfod gyntaf
yn hogia efo trowsus bach
erstalwm - anaml iawn na cheir
gwen ar ei wyneb!

ROL WILUAMS
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William Selwyn, Rob PierCYIKeith Sowen, Keith Andrew a mwy.
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Bob hyn a hyn byddaf yo
gwagio pocedi fy nghot, a fwy
na thebyg yn dod 0 hyd i
daflenni'n hysbysebu 11efydd
i'w gweld a phethau i'w gwneud
o gwmpas y fro. Byddaf wedi
codi'r taflenni 0 siop neu gaffi
gan fwriadu cael golwg fanwl
arnynt, ond ran amlaf bydd y
taflenni yn y boes ailgylehu eyn
i mi fod ar gyfyl yr un o'r
atyniadau. Mae'r busnesau a'r
atyniadau yn gwybod mai felly
y mae hi ac yo cynhyrchu
miloedd o'r taflenni yo y
gobaith y bydd rhai o'r bobl
sy'n eu gweld yn cael eu denu i
ymweld a hwy. Mae'n debyg fod
gan yr atyniadau fY\V ffordd 0
fesur effeithiolrwydd y taflenni
hysbysebu hyn, ond mae'n
amhosibl iddynt wybod pa sylw
a gaiff pob taflen unigol.

Digon tebyg yw hi gyda
ehyhoeddi'r Efcngyl. Yn aml
iawn does gennym rno'r syniad
lleiaf pa ymateb sydd i'n
hefengylu. Wrth genhadu
mewn print, pwy Wyr pa ymateb
geir i'r erthygl a'r daflen a'r llyfr
am yr Arglwydd Iesu Grist?
Does gen i, er enghraifft, ddim
syniad pwy sy'n darllen y
golofn hon bob mis na betb
yw'r ymateb i'r Efengyl a
gyhoeddir drwyddi. Mac'r un
peth yn wir am genhadu ar
Iafar. Bydd pregcthwyr yn
cyhoeddi'r Efengyl heb wybod
pwy sydd wedi gwrando nac
ymateb. A hyd yo oed wrth
rannu'r newyddion da mewn
sgwrs, fyddwn ni ddim bob
amser yn gweld yrnateb pobl.

Ond dyna'n aml yw cenhadu:
cyhoeddi'r neges a chyflwyno'r
cyfan i'r Duw Mawr, gao
ymddiried y bydd ef yn ei
ddefnyddio i ddwyn pobl at yr
Arglwydd Iesu. Mae'n ddigon
posibl mai i'r domen sbwriel
neu'r bin ailgylchu yr aiff y
neges wrth i lawer glywed heb
gymryd math 0 sylw o'r
Efengyl. Ond pwy Wyr na fydd
rhywun yn ei chlywed ac yn ei
chredu? Ac fel y mae rhai'n
ymweld a'r aryniadau ar 01
gweld y taflenni hysbysebu,
pwy wyr na fydd rhywrai'n
clywed neu ddarllen gair am
Iesu ae yn cael eu denu ato?
Mae'n bosibl mai ymhen
blynyddoedd y bydd pobl yn
cofio'r pethau a ddywedwyd
wrthynt am yr Iesu ae yn dod
i'w gofleidio'n Arglwydd a
Gwaredwr.

Wrth reswm, byddai pawb
sy'n cenhadu mewn unrhyw
ffordd yn dymuno gweld pobl
yn ymateb ar union i'r Efengyl.
A dioleh am hynny, mae
hynny'n digwydd weithiau, a
braint fawr i unrhyw Gristion
yw gweld Duw yn defnyddio'i
eiriau er mwyn arwain eraill at
yr Iesu. Dyna ran 0 gyffro'n
eenhadaeth. Ond rhan o'r cyffro
hefyd yw nad oes gennym
syniad beth all Duw ei wneud
o'n geiriau a'n tystiolaeth yn y
dirgel, heb ern bod ni 0
reidrwydd yn dod iwybod dim
amdano. Weithiau, mae'n rhaid
bodloni ar adael taflenni 0
gwmpas y lie.

JOH~ PRITCHARD

• Priodasau • Oathliadau
• Achlysuron Arbennig • Cynadleddau

• Pwyllgorau • Bwydlen Bar
• Cinio Oydd Sui

Royal Victoria
uality Hotel
Llanberis
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UN FUNUD FACH
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Am ID'Qesocanrefol CymreiJ! bob amser Aneuryn Jones a'r sra1I

LLANBERIS Ffon: 870277
arn

Rhoi'r camera ar ,vaith? Do!
ond nid caethiwo ar [film yr taT
ddwr a wnaed! Er yr boll
wlybaniaeth a'r gwlychu traed, mi
wncs i, yn y diwedd, fodloni ar
dynnu llun. la! Ilun yr hesg:

Dyrna wledd i'r llygaid! Son yr
ydw i am hesg melfedog hirion. Yr
enw arall am y planhigyn dan
sylw ydy cynffonnau cathod.
Gelwir nhw hefyd yn GYlif!olznau
y gatll ddail, neu os ydaeh chi'n
hoff o'r iaith Lladin, typha
angustifolia; clamp 0 enw. Ond
mae'n Uawer gwell gen iyr enwau
Cymraeg! Maent yn llawer mwy
agos atoch!

Yn ystod y flwyddyn 2007
cefais gyfle i wylio rhaglenni
tcledu gwr ifanc o'r enw Ray
Mears, ar ei deithiau hefo Gordon
Hillman, y ddau yn trin a thrafod
y f:1th gyfoeth naeur io l 0 nvyd
sy'n bodoli yn Y 8¥'Y11t. Yr hyn a
gafwyd rnewn un rhaglen o'u
heiddynt oedd golwg dra

gwahanol ar yr hesgen felfedog hir,
sef ei defnyddioldeb fel
ffynhonnell fwyd, a hynny,
welwch chi, yn Oes Canol y
Cerrig (y cyfnod Mesolithig, fel
y'i gelwid).

Dyrna, yn gryno, rai o'r
rhagoriaethau a berthyn i'r
hesgen uchod:
• y darnau blewog oddi mewn, sef
y pennau gwinau tywyll - fe'u
srwffid j leinin dillad, a thrwy
hynny cedwid cynhesrwydd
mewn gwisgoedd;

• Y gwreiddiau, sy'n ymledu 0
dan y dwr ac yn croesi'i giIydd
am bellter oddeutu pedair i
saith trocdfedd - eu pannu'n
bowdwr, yehwanegu dwr arynt
a'u troi'n gawl, sy'n yrndebygu i
lud, ae yna gadael iddo sychu'n
grimp. Dyma fwyd sy'n llawn
starts a charbohydrad, hawdd ei
gludo hefo chi. Honnwyd bod
helwyr-gasglwyr Oes Canol y
Cerrig yn cymryd gwreiddiau'r
hesgen rnewn ysgrepanau hefo
nhw ar dcithiau. Hawdd, hefo
Ilewod yn rhuo yn y 'stumoga',
ydoedd creu prydau bwyd o'r
gwreiddiaul

Ys gwn i a wyddoch chwi am
arferion eraill sy'n gysylltedig
nero'r Ilesgelz felfedog nit! Os y ,
gwyddoch, beth am daro gair
atom?

'Rargian inna, mi suddais hyd fy
fferau ynghanol l1aid1 Cors? Ar
Ian llyn? Ffos? la, ia! mwd ydy
mwd, a mcddalwch ydy
meddalwch! Canfod fy hunan
mewn lle gwlyb. Wedi meddwl
mynd ati i dynnu llun itu
ddwr liar fach. yr hesg, sy'n adcryn
mor drybeilig 0 sionc a llawer
mwy 0 fynd ynddi nag sydd ynof
.I1.

Lie digon gwlyb, ond heb fod yn destun rhy
sych, gobeithio!



flwyddyn ariannol fel dyddiad
ymadael. Cyn hynny trefnir i
restru'r ereiriau yn yr
Amgueddfa, eyn eu symud i
Ysbyty'r Chwarel.
• Graffiti: Adroddwyd fod y
gwaith paentio a wnaed ar
gysgodfan bws Nantperis wedi
ei ddifetha gan graffiti, ond ar 01
i'r heddwas Ileol gael gair a'r
sawl oedd dan amheuaeth 0 fod
yn gyfrifol, aeth y troseddwr ati
i baentio'r adeilad o'r newydd,
gan ddileu ei gelfyddyd
wreiddiol!
• Giat ar y ffordd osgoi:
Dywedodd y Clerc ei fod yn
obei thiol y gwelir giat newydd
barhaol ar y safle yn fuan, i atal
trafnidiaeth rhag mynd o'r
ffordd sy'n arwain o'r Stryd
Fawr heibio'r Siop Goed i'r
Ffordd Osgoi.
• Mynwent: Mae wedi bod yn
Ilawer rhy wlyb i symud pridd a
cherrig.
Praesept
Yn sgil y penderfyniad i gefnogi
yn ariannol Cae UEFA a
gwneud mwy 0 waith twtio yn y
pentref, gan gadw mewn cof
hefyd y bydd etholiad yn y
flwyddyn ariannol nesaf,
penderfynwyd cynyddu y
Praesebiad 0 £11,000 i £14,000.
Bydd grant CG 0 £3,000 yn
ychwanegol at hynny. Eglurwyd
y byddai hynny yn codi'r dreth
ar gartrefi Band D 0 rua £15.50 i
oddeutu £19.20. Byddai'n uweh
yn naturiol ar gyfer cartrefi a
threthi uweh.
Cynnig ac eilio: EB / TT.
Cynllunio
Cyngor Gwynedd:
• C08A/0008/IS/LL: Estyniad
un llawr ar gefn yr eiddo - 2
Pyllau Dwr, Llanberis. Dim
gwrth wyneb iad
Awdurdod Pare Cenedlaethol
Eryri (APCE):
• NP3/IS/166A - Gosod 1 x
dysgl diamedr 0 300mm ac 1 x
dysgl diamedr 0 600mm ar y
polyn presennol, 1 caban offer 0
fewn yr a~eilad presennol,
storfa poteli nwy LPG, to
newydd ar yr is-orsaf a
phibellau a chwteri allanol - Is
orsaf Hafod Lydan, Llanberis.
Dim gwrthwynebiad
• NP3/15/182A - Gosod tanc
clew, decio pren a thirlunio sy'n
gysylltiedig a'r anecs presennol
- . Ty'n Ffynnon, Nantperis.
DIm gwrthwynebiad
Uledi eu caniattiu/gwrt/zod
APCR: Caniatau
NP3/1S/1 84 - Gosodpaneli haul
ar edrychiad deheuol y to, g050d
miw allanol ar yr edrychiad
borllcwinul a Ch(ldi [wrbin
gwynt - Helfn Fawr, Llanberis.
GOhebiacth
• Fforwm P!ldarn~ Gwahoddiad
•1 cn'ty{;bu aclod i gynrychioli'r
Cyngor ar y J..'forwm. Gan fod
peth ansicrwydd ynglyn a'r

'RARDAL

muriau ceir ffotograffau sy'n
cynnwys dringwyr a fu yn y rhan
enwog hwn 0 G)'IIlrU, yn eu plith
George Mallory, a oedd yn cadw
cwmni i Andrew Comyn Irvine
)'11 y flwyddyn 1924, a'r ddau yn
marw tra'n dringo mynydd uchaf
y byd, Everest.

Peidiwch da chwi a meddwl
mai byr-brydau yn unig a
ddarperir yn y caffi. Y mae yma
ddewis da 0 wahanol fwydydd, a
rhywbeth at ddant pob un
ohonoch. Gofynnwch i'r genod
sy'n gweithio yng ngbaffi Pen y
Pas am y daflen fwyd, ac mi
allwch hefyd, os dyrnunwch,
archebu mymryn 0 gwrw, neu hyd
yn oed wydryn 0 win hefo'ch
bwyd, gan fod yma far-yfed
bychan.

Os daw awydd arnoch daro
draw iGaffi Pen y Pas, peidiwch a
phoeni'n ormodol am y glaw, a
bod yr haul ar ddyfod.

Ond, fy mhobol i, a'r rhai I
ohonoch sy'n any am eicb boliau
mi fydd yn rhaid i chwi aros hyd
nes y daw'r Pasg! Yr adeg honno
o'r flwyddyn yr agorir y caffi i'r
cyhoedd, a'r oriau agor a chau yw
o 9.00 y bore hyd 17.15 (cbwartar
wedi pump o'r gloch yr bwyr).
Hwyrach, bryd hynny, boed hi'n
heulwen neu beidio, y gwnewch
chi, fel y gwnes i, daro ar Ann.
Susan, a Betty, sy'n gweithio yn y
caffi, a mwynhau tamaid 0 fwyd
yn eu cwmnil
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Caffi Pen y Pas
Ar dywydd braf, neu hyd yn oed
pan fo hi'n bwrw fel 0 grwc (yn
hollol felly!), ymaen daith hynod
hyfryd. Cychwyn 0 bentra
Llanber yn ista ar un 0 seddau
cyfforddus bws fechan foethus
S~erpa'r Wyddfa a chlywed y
teithwyr yn dotio a rhyfeddu at
arwedd cerrig hen Fwlch
Llanberis, ac yn mynegi hynny
mewn gwahanol ieithoedd. Y dy,
mae'n werth gwisgo'n gymen a
rhoi 'sgidiau cryfion am eich
traed.

Wedi cyrraedd Pen y Pas
mynd ati, yn y lleoedd addas~
ddiogel, igerdded, oedi, synnu a
mwynhau yr olygfa, cyn
dychwelyd i'r caffi.

Awydd llenwi'r bol? Dyma
paham rydan ni yma, ar ran Ecor
Wyddfa ac 'Aros Pryd', Panad 0 de
arndani a honno, welwch chi,
mewn cwpan blastig eitha mawr, a
cbael tost wedi'i grasu'n bur dda
hefo baenan denau 0 Ienyn arno.
Dyna'n wir a gcfais y bore
hwnnw, a'r cyfan am ddwy bunt a
naw deg ceiniog. Ychydig yn
ddrud, dwedwch? Efallai'n wir.
Ond mi gewch hefyd ista wrth
fyrddau a meinciau mewn 'stafel1
). .,a 1 muriau n orlawn 0 ffeithiau
moelion, a'r cyfan yn fwy 0
arddangosfa na dim byd arall.

Yma'n bendifaddau mi
ddowch 0 hyd, yn lIed fuan i'r
Grib Goch a chribau e:aill
mynyddoedd Eryri. Ar un o'r

Cofnoclion cyfarfod nos Iau yr
17eg 0 Ionawr, 2007.

Presennol ac Ymddiheuriadau
Ward Padarn: Gavin Allsup,
Elwyn Davies (Cadeirydd),
Emlyn Baylis, Barry Davies,
Olwen Gwilym, Bethan
Holding, Derek Jones, Douglas
Pritchard, Helen Sharp, Trystan
Thomas.
Ward Peris: lola OwenI Ymddiheuriadau: Fr~d OwenI (gwella wedi Ilawdriniaeth),
Gwenda Roberts.
Cywi riad
• Maes Pareio Glan y Llyn:
Atgoffwyd aelodau y gallai
pryn u tocyn tymor ar gyfer

•parcio mewn maes parcio dan
nawdd Cyngor Gwynedd
(CG) olygu hawl i barcio am
ddim mewn meysydd eraill
hefyd 0 fewn y sir.

Cadarnhau Cofnodion
Cadarnhawyd cofnodion
cyfarfod nos Iau y 13eg 0 Ragfyr,
2007. Cynnig ac eilio: DP / 10.
Materion yn codi 0 'r Cofnodion
• Tir Pon t Fictoria. Cafwyd
adroddiad gan y Clerc ei fod
wedi trosglwyddo'r gwyn am yr
hyn a gredid oedd yo arwyddion
anawdurdodedig ar y safle i
Gyngor Gwynedd (CG).
• Cae Pel-droed UEFA: Cafwyd
adroddiad gan y Clerc a'r
Cadeirydd 0 gyfarfod yng
Ngwesty Fictoria. Yn raddol
mae pethau'n symud ymlaen i
sierhau'r cae pob tywydd yma
a'i leoli tu 61 i'r Ganolfan a:
Dd61 y Goeden. Roedd y
rhagolygon yn dda am grantiau
tuag at y gost 0 tua £30,000 i
osod y cae yn ei Ie. Roedd y cae
ei hun a'r ffens yn rhodd oddi
wrth UEFA. Byddai CG yn
trefnu a thalu am y cais
eynllunio a ehael amcangyfrifon
ariannol ar gyfer y gwaith
ynghyd a gwasanaeth tir
fesurydd. Am na fyddai Cyngor
Cymuned Llanberis (CC) yn
medru denu arian 0 rai
cronfeydd arbennig y gobaith
oedd cael Pwyllgor y Ganolfan i
wneud y cais am gymorth
ariannol, ond gyda'r CC yn
cyfrannu'n ariannol hefyd.
Bydd y Swyddog Adfywio Bro

I yn cynorthwyo gyda gwaith
paratoi'r cais am grantiau.

I Nodwyd y bydd hwn yn gac i'w
ddefnyddio gan fechgyn a
merched, ac y gellid chwarae
pel-rwyd a phel-foli arno yn
ogystal.
• Angorta; Eslarodd y Clerc
iddo dr!lfod dytodol ~Angorfa)
B)'da Syrfcwr y Sir a bod y dydd
olaf 0 ~'a~rthwedi ei grybwyll

I fel tlyddi!ld pog!h i7r C:yngor
~ldio m~ddianl. Roeud ynI ymddan~~~yn bur annhebyg y
bydl1t1i trculiau uwm !:U' y

_ ALE)) JONE~ A.D.I I Cynl:)orwl;th ~dli&~lyr adcilnd a'j
PPON:- (01~9') 872144/ 07917668~1 tlrmY.aldrive.oet gyflwyno'n 61 i CG. Cytunwyd~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Iyn un&ydol ar ddiwedd y
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•arm.
• LICC: Arolwg Rhanddeiliaid
gao swyddogion y Cynulliad ar
ran yr Ysgrifennydd Parhaol,
wedi ei chwblhau.
• CG: Dogfen Ymgynghorol
Ad-drefnu Ysgolion Cynradd y Sir
er Lies Addysg Hall Blant
Gwynedd. Mae'r adroddiad ar
Wefao CG a holwyd am ymateb
erbyn y cyfarfod nesaf. Y dydd
olaf 0 Fawrth yw'r dyddiad cau
ar gyfer sylwadau.
Unrhyw Fater Arall
• Glyn Per is, Nantperis:
Adroddwyd fod cwrtil yr
adeilad yn cael ei ddefnyddio ar
gyfer sbwriel adeiladu a bod
golwg fler ar yr adeilad.
Penderfynwyd anfon gair at CG.
• Maes Parcio: Adroddwyd nad
oedd giatiau'r Maes Parcio ger
glannau'r llyn wedi eu cloi ar 61
iddi dywyllu, eglurwyd y byddai
hynny yn newid pe bai
fandaliaeth a cbamymddwyn yn
digwydd yno.
• Llwybr: Adroddwyd fod y
llwybr sy'n arwain 0 Faes Parcio
Min y Llyn heibio'r Cae
Chwarae, a thyllau ynddo.
Addawodd BD y byddai staff
Pare Padarn yn edrych i weld
oedd modd ei drwsio.
Cyfarfod Nesaf
Nos Iau, 20fed 0 Fawrth, 2008
am 7 yr hwyr yn 'Angorfa'.

Ymddygiad Cynghorwyr.
• UtI Llais Cymru: Gwahoddiad
i adnewyddu aelodaeth yo 61
22.9c yr anedd. Cyfanswm yn
seiliedig ar 965 0 anheddau,
£220. Cytuno.
• APCE: Llunio'r Dyfodol,
dogfen drafod y Pare
Cenedlaethol- y Clerc i edrych

•8
3

-.•VI

• C07A/0859/1S/LL - Codi
adeilad newydd sy'n cynnwys
toiledau, cawodydd a
chyfleusterau cysylltiedig a safle
gwersylla - Llwyn Celyn Bach,
Llanberis.
• C08N0008/l5/LL - Estyniad
un Ilawr ar gcfn yr eiddo - 2
Pyl1au Dwr, Llanberis.
Gohebiaeth
• Awdurdod Pare Cenedlaethol
Eryri (APCE): llythyr yn nodi
fod y Gorchymyn Gwarchod
Coed Dros Dro wedi ei
gadarnhau ar gyfer Glyn Peris,
Nantperis.
• Llywodraeth Cynulliad
Cymru (LICe): Ffurflenni ar
gyfer gwneud cais i gael
caniatad i fenthyca arian i'r
Cyngor. Rhaid gwneud y crus
am ganiatad i fenthyca cyn
diwedd Mawrth. Cytunwyd i
wneud hynny, rhag ofn y bydd
angen benthyciad ar gyfer Cae
UEFA.
• Arolwg gan CG 0 bobl sy'n
cysgu allan: Adroddwyd mai un
yn unig oedd mewn sefyllfa felly
yn yr ardal.
• Arolwg gan gwmni Evidence
Base 0 Gaerfaddon ar ran
'Cadw' i holi ynglyn a
theimladau'r trigolion tuag at
Gastell Dolbadarn. Nodwyd fod
yno sbwriel, a bod angen ei
glirio'n amlach. Mynegwyd y
dylid symud y Caban a
ddefnyddid gynt i gysgodi'r
gwerthwr tocynnau, am nad oes
tal mynediad. Byddai bwrdd
gwybodaeth newydd yn
dderbyniol i gyflwyno
gwybodaeth i ymwelwyr am
hanes a chefndir pwysig y
Castell
• LICC: Derbyn copi 0 Cod

t adlonlant gan
t Owen y eomedlwr,
I~dtwan a'l land,
tcymgcd 'Abba'

gweIy a btec.wast gyda
gala acadlonfant

adroddiad gan y Clerc fod safle
wedi ei glustnodi tu cefn i'r
Ganolfan ar Dd61 y Goeden, fod
y cais cynllunio'n cael ei baratoi
a bod gwahoddiadau i gynnig
pris am wneud y gwaitb wedi eu
hanfon allan. Bellach mae gan Y
Ganolfan ysgrifennydd newydd
ac roedd y Clerc yn deall fod y
gwaith 0 baratoi ceisiadau grant
ar y gweill gyda'r Swyddog
Adfywio Bro 0 Gyngor
Gwynedd (CG). Serch fod y
Clerc yn bryderus fod peth oedi
wedi bod yn ddiweddar, roedd
o'r farn fod pethau'n symud yn
eu blaenau bellach.
• Angorfa: Eglurodd y Clerc
iddo gyfarfod nifer 0
swyddogion CG i edrych ar yr
adeilad a chytuno i'w wagio 0
eiddo'r Cyngor Cymuned erbyn
diwedd Mawrth. Bydd angen
gwneud hynny yn yr wythnosau
nesaf. Yn Ysbyty'r Chwarel y
bydd creiriau Amgueddfa T.
Rowland Hughes yn cael cartref
newydd, 0 dan nawdd CG. Hyd
y gwyddai'r Clerc nid oedd y
creiriau a'r lluniau ar fenth yg,
ond yn hytrach wedi eu
cyflwyno yn barhaol i'r
Amgueddfa. 0 fis Ebrill bydd
cyfarfodydd y Cyngor yn cael eu
cynnal yng N gwesty Fictoria.
Cynnig ac eilio FO / DJ.
• Adroddwyd fod cryn sbwriel
wedi ei adael ar fwy nag un
achlysur ar Ffordd Clegir.
Roedd llawer obono yn wastraff
adeiladu, ond yn ogystal
gadawyd yno 'nwyddau
gwynion' a dodrefn. Trueni fod
rhywun neu rhywrai mor ddi
bid o'u hamgylchedd ac yn rhy
ddiog i fynd §'r sbwriel i'r
'domen byd' swyddogol agosaf
neu i'w ailgylchu. Diolchwyd i
BD am drefnu gyda swyddogion
eraill CG i glirio'r sbwriel yn
ddiymdroi.
• Eglurodd BD fod yr asbestos a
adawyd yn y gilfan ger Tro Pen
Twnel wedi ei glirio'n ddiogel.
• Cae Chwarae Min y Llyn: Yn
dilyn damwain gyda phlentyn
ifanc yn ddiweddar, bu cyfarfod
rhwng y Clerc ac un 0
swyddogion CG ynghyd a Ray
Parry, adeiladydd y safle, i
drafod diogelwch.

Pcndcrfynwyd nad oedd dim
o'i Ie ar y safle ond fod angen
mwy 0 arwyddion yn rhybuddio
mai ar gyfer plant rhwng 3 a 12
oed yr oedd y maes wedi ei
ddarparu.
Cynlluruo
Cyngor Gwynedd;
• C08A/OOZ9/15/LL - nst}Tniad
deulawr ar flaen yr eiddo - 1
Pare Lane, Llanbcris. Dim
swrthwynebiad.
Wedi eu caniauiulgumhod
CO: Caniauu
• CO?AjO? 13/15/LL - Codi
modurdy ar oehr yr ciddo,
8osod sied ardd - Tan y
ltilaeadr, BIaeD y Ddol,
L1anb\;rll).
• C07A/0830/I5/LL - Gwaith
P.heol~ Coedlan Gymllnedoi -
Coed. DOCLOI, Llanberis.• Gae reI-UIOed Unr.(\; Cafwyd

Cofnodion

Cofnodion cyfarfod nos lau yr
21ain 0 Chwefror, Z007.

Prescnnol ac Ymddiheuriadau
Wart! Paaam: nlwyn Davies
(Cade~rydd)~ ~m]yn Baylis,
Barry Davies, Bethan Holding,
Derek Jones, Fred Owen,
Douolas Pritchard, Trystan
Thomas.
Ward Peru: lola Owen, Gwenda
Roberts.
Y,nddiheuriadau: Olwen
C,~~lym,Yclcn ~harp.
Cadarnhau Cofttodion
Oadarnnawyd ~ofnod.ion
cyf~rfod no~ I!lU yr 17eg 0
IOl1frwr, Z007, Grnnie 1;1_ ~ilioi
D]JDP
Materioti ytt Codt 0"

* .. ..
nesaf.

Fforwm, penderfynwyd holi am
fwy 0 fanylion cyn gwneud yr
enwebiad.
• Etholiadau Cyngor Cym uned
2008: Nodyn oddi wrth CG yn
nodi mai'r laf 0 Fai a
glustnodwyd ar gyfer Etholiad
CC a CG (os y bydd un). Nodir
hefyd y gallai'r gost fod cymaint
a £1500 i'r Cyngor yma.
• Ein Gwastraff, Ein Her:
Ymgynghori ar Gynl1un
Gwas traff Rhan barthol
• APCE - Llunio Dyfodol
Eryri: Llythyr ynglyn a
dyddiadau cyfarfodydd
ymgynghorol ynglyn a
Chynllun Rheoli'r Pare
Cenedlaethol, Cynllun Datblygu
Lleol Eryri, y Ddogfen ar y
'Strategaeth a Ffafrir'.
Unrhyw Fater Arall
• Sbwriel Anghyfreithlon:
Adroddwyd fod 'asbestos' wedi
ei adael ger cilfan gynta Tro Pen
Twnel. Mae'r gwastraff ar dir
CG a bydd yn cael ei symud cyn
gyn ted a bydd modd ar 81
penderfynu sut iwneud hynny,
Nodwyd hefyd fod gwastraff a
sbwriel yn cael ei adael yn gyson
ar Ffordd Clegir. (Diolchwyd i
BD am drefnu, ar fwy nag un
achlysur, iweithwyr CG glirio'r
sbwriel yma.)
• Mainc: Cafwyd ar ddeall fod
un 0 feinciau'r Cyngor wedi
diflannu ger Gwesty Fictoria, a
bod un arall wedi torri ger Coed
Doctor.
• Tyllau yn y ffyrdd: cafwyd
cwyn fod nifer 0 strydoedd
Llanberis a thyllau ynddynt.
• Cwteri: Adroddwyd hefyd fod
nifer 0 gwteri wedi cau. Cafwyd
Ilifogydd ger Y Wern a gaeodd y
ffordd am gyfnod, a bylchwyd y
wal i symud y dwr oddi ar y
ffordd.
• Penderfynwyd gwneud rota 0
gynghorwyr i gerdded y pen tref
i gadw golwg ac adrodd am
ddiffygion. Gwirfoddolodd IT
a BH i fynd gyntaf
• Mae angen sicrhau man
cyfarfod ar gyfer cyfarfod mis
Ebrill, trefnwyd nifer 0
ymholiadau ac i'r aelodau
aurodd yn 01 yu }' cyfarfod



CYMDEITHAS Y GRONYN GWENITH
yncyflwyno

UN NOS OLAU LEUAD
CARADOG PRICHARD
Detholiad ar gyfer llwyfan

gan
Harri Parri

yn
THEATR SEILO, CAERNARFON

Mawrth 11-15,2008
am 7.30 o'r gloch
Pnsiau tocynnau:
Oedolion £5.00

Pensiynwyr a Phlant £4.00
Parnon (dros 10 mewn nifer) £4.00

Am docynnau cysyllter a'r Trefnydd Perfformiadau:
David Elwyn Williams
Rhif ffon: (01296) 677016

SAABVOLVO

Cibyn Ind. Est., Caernarfon, Gwynedd LL55 2BD
(01286) 673559 www.a-v-w.co.uk
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SEAT VOLKSWAGEN

Y Dewis
arall Dibynadwy

~:-t=-'1~~ iWasanaeth
~ Y Prif Ddeliwr.

Beth bynnag
rydych yn ei yrru,

o Audi iVW ...

PORSCHE
-. ----~

AUDI

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

FORMAG

Am Offer TV a Gardd ...

Cofiwch am ein gwasanaeth newid pres tramor, yswiriant, talu
biliau, etc., yn ogystal a gwasanaethau arferol Swyddfa'r Post.

A hefyd Paypoint, Loteri a Pheiriant • Tynnu Pres (Cashback)

Cofiwch ddefnyddio ORIAUAGO~

SWYDDFA POST BETHEL 6(~i~~=~;~:r~'
(01248) 670261 l6 a.m.-3 p.m. (Sull

Cewch groeso cynnes gan CLED A SUSAN

GWASANAETH GOLCHl A SMWDDJO
Ffon: 870088

Sychlanhau- Altro
Ailwnlo

Gwasanaeth
Casglu a Danfon

S4 Stryd Fawr
Llanberis
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Hywel Williams Alun Ffred Jones
Aelod Seneddol Aelod Cynulliad

Etholaeth Caernarfon

CYMORTHFEYDD
OS aes gennych tater yr hoffQch ei
nratod gyda'r A.S. nou'r A.C. mewn
cymhorthfa, ffoniwch 01286 672076

i wneud apwyntiad
neu

yeqrifennwch atynt:
Swyddfa Ethglaoth

81 strytt y enotAII, CA6fnarfon LLSS 1SE
neu

e-nost: williamsgw@parlimgnt_uk

•urug.
• Yn 1900, fe ganiatawyd i dri ar
ddeg 0 ddynion gael pysgota Man
Hwch ond roedd yn rhaid i Mr
D.W. Thomas, ysgolfeistr
Llanberis, fod yn un o'r tri ar
ddeg. Hefyd roedd pedwar i gael
pysgoia ar ochr y llyn.
• Erbyn byn roedd tri ar ddeg
wedi cael yr hawl ond dim ond un
ar y tro ar wahanol ddyddiau i
bysgota yn Llyn Cwmdauthwc.

Roedd Llyn Peris yn dod 0 dan
ofa1 )' Fictoria Hotel amser hynny,
felly doedd dim hawl gan neb i
fynd yno.

Rhaid cyfadde[ rnai plu digon
hawdd i'w cawio oedd plu'r
chwarelwyr cynnar yn y dyfroedd
hyn. Dyma enwi rai ohonynt:
Ceiliog Hwyaden a Chorff Gwin
Brech yr Iar
Starling Corff Du
Petrisan Corff Paen
Petrisan Corff Twrch
Ceiliog Hwyaden Corff Piws
Petrisen Corff Blewyn Ysgyfarnog
Ceiliog Hwyadcn a Corff Melyn Budr
Cyfflogyn Corff Cwyrdd

Mae rhai o'r rhain yn yr hen
dun plu hyd heddiw, ond
roeddent yn bachu pysgod. Fe
ysgrifennaf fwy y rnis nesaf, sef fy
hanes yn dechrau pysgota ar Lyn
Padarn a Cwrndeuthwch.

R. El.WYN GRIFFITII

pa bryd y mynnech. Dyma rai
enghrcifftiau:
• Yn 1987, fe roddwyd caniatad i
saith 0 chwarelwyr bysgota o'r
ceunant ifyny Afon Hwch
• Yn 1899, fe roddwyd caniatad i
ddeg 0 chwarelwyr bysgota ar oehr
y Uyn.
• Erbyn 1899, roedd deg 0
ddynion igael pysgota o'r ceunant
i fyny un waith yr wytbnos yn

Fe ddechreuais bysgota yn Afon
Goch dros hanner can mlynedd yn
61 erbyn hyn. Ia, yn1954 yn rhyw
hanner pluen, ond yn amlach na
chyda phry genwair.

Yo y blynyddoedd cynnar
roeddwn yn dechrau ym Mhont
Sarnau ac yn gwneud fy ffordd i
lawr yr afon, heibio'r AlITGoch a
chefn Murddyn Coch, Ceunant, ac
ymlaen nes cyrraedd Ffordd Min
Nant.

Byddwn yn dod adref yn arnl
iawn gyda dau neu dri 0 bysgod
gweddol nobl. Yr amser hwnnw yr
oedd Afon Hwch ac Afon Weun
dan bercbnogaeth y Faenol a dim
ond chwech oedd yn cacl caniatad
yn y chwarel i bysgota yn y ddwy
afon, a hynny dim ond hefo pluen.

Ond buan iawn y daeth rhyddid
iminnau fynd yno. Cefais fy nysgu
gan Mr Charles Parry, Ceunant
Street, sef tad Nyrs Parry.

Roedd Llyn Cwmdauthwch yn
hollol breifat a Robert Williams,
neu fel yr oedd yn fwy
adnabyddus, Robin 'ij'Mawr, oedd
y cipar. Mae'n braf weithiau cael
cipar yn ewythr!

Byddai'r Faenol yn rhoi
caniatad i bysgota eu dyfroedd ond
roedd ganddynt reolau llym iawn a
gwae i neb eu torri.

Fc glywais nvy nag un yn
adrodd na chafodd unrnyw un 0
Llanber erioed eu dwyn igyfraith
gan yr un o'r ddau gipar a fu'n
gwarchod Llyn Cwmdauihwch am
dros banner can mlynedd. Y cipar
cyntaf oedd Hugh Thomas
Williams, sef brawd Twm Bach y
Baniar,

Yr arferiad oedd i roi cais am
bapur pysgota i Swyddfa'r
Chwarel, ond hyd yo oed os
oeddech yn llwyddiaonus, nid
oedd y papur yn rhoi'r hawl ichwi
fynd ible y rnynnech nae ychwaith

Atgofion Hen 'Sgotwr

•



• Gwerihwyr Glo ac
• Olew Gwrea Canolog i'ch
cadwn gynnes ac yn glyd!

Bwthyn Gadlys
LLANB~RlS

FFon:870444

• •A'I FEIIION

WAUNFAWR
.ry Rhydd • 8wyd Cartref· Prydau Plant

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

Ffon: 650218

Ceisiadau era ill a dderbyniwyd:
Adeiladu tya rhodfa: tir Tyddyn
Perthi, Penisa'rwaun.
Cais amlinellol i adeiladu ty: 35
Bro Rhiwen, Rhiwlas.
Estyniad: 2, Glan y Gors,
Dinorwig.
Estyniad: Ivy Cottage, Bethel.
Newidiadau i'r tY presennol ac
estyniadau deulawr: Pen
Dyffryn, Dinorwig.
Ceisiadau a ganiatawyd gan
Wynedd:
Ymestyn y cwrtil presennol:
Madryn, Bethel.
Cynllun diwygiedig i'r hyn a
ganiatawyd: lladd-dy Cefn
Coch, Deiniolen.
Dymchwel y tY presennol a
chodi cy newydd: Garth Farm,
Nan t y Garth.
Estyniad gwydr yn y cefn: Pen
Dinas Mawr, Penisa'rwaun.
Adeiladu ty: Plot 1, Bryn
EgIwys, Penisa'rwaun.
Cais a wrthodwyd gan Wynedd:
Estyniad uwchben y modurdy:
llain 0 dir ger Tan y Foel, Gallt
y Foel.
Adroddiadau
Dywedodd Elspeth Mi tcheson
bod yr Adran Briffyrdd yn
patsio 0 gwmpas yr humps arafu
trafnidiaeth yn barhaol, angen
gofyn iWynedd faint y mae hyn
wedi'i gestio. Dywedodd
Merlyn Morris bod rbaid lIenwi
twll 0 fewn 24 awr, ac
atgyweirio'n barhaol cyn gynted
abo modd.

Dogfen Ymgynghorol Ad
drefnu Ysgolion Gwynedd.
Penderfynwyd gwahodd Mr
Aled Evans, Adran Cynllunio
Gwynedd, i gyfarfod arbennig i
drafod y materion yma.
Gohebiaethau era ill
Ffotunn Padarn. Derbyniwyd
gwahoddiad am gynrychiolydd
o'r Cyngor. Cynigiwyd Elspeth
Mitcheson a derbyniodd
hithau'r cyfrifoldeb.
Delweddau Gareth Roberts.
Trafodwyd ei fwriad i baratoi
'Prosiect Hanes
Llanddeiniolen', mewn
cysylltiad a bwriad y Cyngor i
ffurfio hanes ynghlwm a
llwybrau. Penderfynwyd ei
wahodd i gyfarfod y Cyngor.
Fforuim Celfyddydau Guiynedd.
Derbyniwyd crynodeb 0 hanes y
Fforwm a'u rhaglen i'r dyfodol.
Dangosodd Phyllis Ellis ac
Elspeth Mitcheson ddiddordeb.
Cynllunio
Ceisiadau a dderbyniwyd:
Adeiladu ty yng ngardd
Gwynant, Bethel.
Adeiladu wyth ty fforddiadwy:
tir gyferbyn ag Ystad Rhoslan,
Bethel.
Penderfynwyd gofyn i Wynedd
ohirio'r ddau gais uchod hyd
nes bydd y gwasanaeth
carthffosiaeth wedi ei wella.
Ymestyn Cartref Penisa'rwaun:
penderfynwyd gwrthwynebu
rhan o'r estyniad i fod yn dri
llawr.

blwyddyn.
Dywedodd Len Jones nad

yw'r Heddlu byth i'w gweld yn
y pentrefi, mae pedwar camera
yn Neiniolen ond does neb yn
eu monitro. Atebodd Catherine
mai dim ond y Cyngor Sir sydd
a'r haw Ii fonitro camerau mewn
mannau cyhoeddus.
Pwysleisiodd ddau bwynt:
1. Ei hadran i gael gwybodaeth
gyson gan y Cyngor/cyhoedd.

2. Gwybodaeth am broblemau
penodol a thystiolaeth.

Dywedodd Geraint bod yr
Heddlu i fod i drefnu
cyfarfodydd plismona, panel
Ileol, bob chwarter. Dylai'r
Cyngor gael gwybod pwy yw'r
panel lleol a phryd a lle y
cynhelir y cyfarfodydd yma. Y
teimlad cyffredinol oedd nad
oes digon 0 Heddweision a bod
gormod 0 Asiantaethau.

Diolchodd y Cadeirydd i
Catherine a Geraint am eu
pres enol deb ac am eu
harweiniad.
Gweddi. Offrymwyd y weddi ar
ran y Cyngor gan Richard
Llwyd Jones.
Cofnodion Ionawr
Derbyniwyd y cofnodion fel
rhai cywir.
Materion o'r cofnodion
Cynlltl1l EFE (Efengyl i Fro'r
Eeo). Derbyniwyd atebion y
mudiad i'r cwestiynau a godwyd
yng nghyfarfod Tachwedd, a
thrafodwyd cynnwys yr ateb.
Penderfynwyd cefnogi'r mudiad
yn ariannol ond gydag amod
bod y cynllun yn cynnwys
Rhiwlas.
Teithwyr Fachell. Darllenwyd
ateb Dilys A. Phillips, Cyngor
Gwynedd, na ellid datgelu
cyngor y Bargyfrei thiwr.
Ychwanegodd Huw P. Hughes
mai dim ond un sydd yno yo
barhaus bellach a bod y gwaith
clirio wedi ei ddechrau.
Toil~dDeiniolen. Dcrbyn iwyd
ateb Gwynedd yn manylu cost
ei gynnal. Dywedodd Y
Cadeirydd ei bod yn gywilydd
bod Gwynedd yn bwriadu ei gau
oherwydd eyn lleied y gost.
Ychwanegwyd bod toiledau
lleoedd era ill yn cael eu cadw er
bod eu costau yn llawer mwy, cr
cnahraifft, mae toiledau Dinas
Dinlle yn cael eu hatgyweirio yn
barhaol. Dywedodd Phyllis
Elli~ O~Des augen dadl i'w gadw
ar agor iddefydd twristiaid, bod
\ti l~Qli~dar daith ymwclwyr 1st
Hydro 0 Lunberis i Marcnlyn.
P~nd~rfynwyd ar ssis iWynedd
barh9.u i'w gynnal.
Ffordd Cae Hywel~Penisa·rwaun.
Dcrbyniwyd cadl1rnh"Q
Cwynedd bod tret-n iant t_7W

gIanllau yn [uan.
Cynllu~tU~ledolOw),ncdd.
Derbyni\JJyd adroddiau a disc
Gwynedd ar D~ Pforddiadwy a

Cyfarfu'r Cyngor ar y Sed 0
Chwefror, Croesawodd y
Cadeirydd Catherine Roberts a
Geraint Jones 0 Adran
Ymddwyn Gwrthgymdei thasol
Gwynedd. Cafwyd amlinelliad
gan y ddau 0 beth yw eu
swyddogaeth a'r cysylltiad
rhyngddynt ag Asiantaethau
eraill ac a'r Heddlu.

Y prif bwyntiau oedd cam
ddefnydd 0 sylweddau a
phroblemau yn y cartref
Cyfeiriodd Len Jones at amryw
alwadau ffon i'r Heddlu ynglyn
a gor-yfed ond dim dilyniant.
Atebodd Catherine bod gan yr
Heddlu bwerau i ymateb i yfed
dan oed ac i ddisgyblu pwy
bynnag sy'n gwerthu alcohol i
ieuenctid.

Cyfeiriwyd hefyd at fater 0
amharu ar heddwcb trigolion.
Mae un achos yn bod ers
blwyddyn a hanner ond does
dim wedi ei wneud.
Awgrymodd Catherine mai
mater i Adran lechyd yr
Amgylchedd yw hyn, ac
ychwanegodd Geraint y gallai
Adran Tai'r Cyngor gydweithio
gyda'r Heddlu ar hyn os mai
deilydd ty Cyngor ywtr
troseddwr. Cyfeiriwyd at
brinder Heddweision. Er bod
Rheolwyr Rhawd wedi eu
penodi iweithio yn yr ardal, ar
un cyfnod dim ond un car ocdd
ar gael 0 orsaf Llanberis.
Dywedodd Elspeth Mitcheson
bod cymain t 0 asian taethau yn
bodoli fel ei bod yn anodd
gwybod pwy sy'n gyfrifol am
beth. Atebodd Catherine ei bod
yn bosibl galw'r holl
asianaethau at ei gilydd pan fo
problem mewn rhyw leoliad
arbennig. Bu rhai acbosion lle
cyfarfu'r Heddlu, Adran Tai ac
Adran Iechyd yr Amgylchedd i
geisio datrys problem.

Cyfeiriwyd at faw ci yn
achosi ffrae rhwng cymdogion.

Dywedwyd bod ieuenctid 0
•bo b man yn ryrru 1

Benisa'rwaun ar noson Clwb
Icuenctid - nid yw'r Clwb yn
gyfrifol am ddigwyddiadau y tu
allan i'r man cyfarfod.
Dywedwyd bod byn yn
gyffre din01 i'r pentrefi eraill
hefyd. Cyfeiriodd Richard Ll.
Jones hefyd at yr amrywiol
Asiantaernau ~ bod tuedd i
basio'r buck - mae gwybodaeth
QaiQQiw~QQyn ~i&elei bel ond
dim zwenhredu.

Dyweclodcl Cather~ne et bod
yn bwysig rhoi gwybod i'w
hadran am bob camymddwyn,
fel y gellid crynboi~r wybodaerh
er mwyn dGtryg oroblem9u
pcnodol. DY\'Y\idodd y
Cade~ydd mai gor-yfed yw'r
broblem fwyaf, ac atebodd
Cather~ne hod rheolau newydd
gan yr hdrull Dnvyddcdu Cfi)

CYNGOR CYMUNED
LLANDDEINIOLEN



Mae Jason wedi cyrraedd
rhiw Clegir. Rydan ni'n rhoi
Gyrdi-Wenfflam yn nhu 61 y
lori. Grrrr! Grrrr! Rydan ni'n
mynd a Gyrdi-Wenfflam i'r
Ysbyty- Trwsio-Ceir-Sy' -Wedi
Malu yn Cwm! Ond Owl Ow!
Ow! Wedi inni gyrraedd yr
Ysbyty-Trwsio-Ceir-Sy'-Wedi
Malu yn Cwm - dydi Gyrdi
Wenfflam ddim ar du 51 y lori.
O'r annwyl mawr a bach! Ble
mae o?

Mae Jason a finna'n mynd i
ben ucha rhiw Clegir, ond does
'na ddim arwydd 0 Gyrdi
Wenfllam yn unman. Rydan
ni'n chwilio ymhob man, ond
mae fy nghar del i wedi
diflannu. Ow! Mae 0 ar goll!

Y mis nesa cawn weld be sy
wedi digwydd i Gyrdi
Wenfflam. A oes a wnelo
Smonach Bach rywbeth a
diflaniad sydyn Gyrdi
Wenfflam?

Tybed yn wir! Mi fydd yn
rhaid i chi aros tan mis Ebrill
cyn cael gwybod!

Gyrdi-Wenfflam yn
Cyrraedd Clegir
Dyma fi, Smonach Mawr, yn
ista'n hapus yn fy nghar ac yn
cael mynd am dro. Dyma fi'n
cyrraedd rhiw C1egir.

Enw'r car ydi Gyrdi-
Wenfflam. Ew! Car da ydi o!
Grrrr! Wd! W\~vww! Ffwd!
Ffwd! Dwdl Y mae Gyrdi
Wenfflam yn aros! Mae Gyrdi
Wenfflam yn gwrthod yn glir a
symud. Mae 0 wedi aros yn
stond ar ben rhiw Clegir.

O'r annwvl mawr! Lwcus nad•

ydi Smonach Bach yma 1 weld
hyn i gyd! Mae Gyrdi
Wenfflam) a finna wedi aros vn

~

stond ar ben rhiw Clegir.
O'r annwyl bach! Mae'n

rhaid imi deliffonio Jason Lori
Dod-i-Nol-Ceir-Sy'sWedi-Malu.
Mi ddaw Jason yma ino1 Gyrdi
Wenfflam. Mi fydd o'n gwybod
beth i'w wneud! Mi fydd Jason
yn mynd a Gyrdi-Wenfflam i'r
Ysbyty-Trwsio-Ceir-Sy'<Wedi
Malu yn Cwm!

Clwtyn Criw Triw hefo Smonach Bach

• Trwsio cetr a faniau
• Gwoith MOT
• Mecon;c prof;odol ;own
• rrtslou cystadleuol

neu symudol

07979
620996

CERIS JONES
Teglan, Stdd Talybont

LLANRUG
677362

Cefnogwch
ein Hysbysebwyr

Er bod y 'Oolig wedi bod, y
mae'n ddyletswydd arnom ni
gyhoeddi'r hanes canlynol. Bu
i greadur gweithgar tu hwnt,
ac annwyJ dros ben, sy'n byw
ym mhlwyf Llanddeiniolen
benderfynu mai ef, gan bod ei
gymar yn feichiog, fyddai'n
gofalu am goginio'r tyrci ar
ddydd San Steffan. Oho!
popeth yn iawn, onide! and
pan ddaeth hi'n amser y
bwydo mawr roedd pawb oedd
yno yn ogleuo rhyw ddrwg!
Wir i chi, tu mewn i'r tyrci
cafwyd llanast go iawn. Doedd
fy ngwas i ddim wedi tynnu'r
giblets na'r cwdyn plastig oddi
yno, a'r cyfan wedi llosgi'n ulw
golsyn! _. I

DRAENOG

Llongyfarchwyd y ddau dim
Bowlio Deg ar ddod l'r brig yn y
Twrnameint a phob dymuniad da
i'r genod yn y rownd nesaf.

Roedd pawb yn falch 0 weld
Ann Lloyd wedi gwella wedi'i
gwaeledd yn ddiweddar.

Trefnwyd Caffi Merched y
Wawr Llanrug yn yr Eistedddfod
Cylch yn Ysgol Brynrefail a
diolchwyd i bawb am eu
cyfraniadau a'u gwaith caled.

Diolchwyd I Mair Huws am
gefnogi Distawrwydd Noddedig,
Pwyllgor yr Anabl ac anfonir ein
cotion gorau at Mrs Beryl Thomas.
Enillwyd y raftl gan Ann Ifans.

Sylwer mai ar 4 Mawrth y
byddwn yn dathlu GWyI Ddewi,
gyda John Eifion a'r teulu. Bydd
lIuniaeth ysgafn ar gael a gofynnlr
yn garedig i'r aelodau ddod a phlat
gyda nhw.

Rydym yn croesawu Mrs Rhian
Whiteside Thomas atom rr
dosbarth Meithrin ac yn dymuno'n
dda i Mrs Rhian Hughes ar ei
secondiad.

Llongyfarchiadau i Uinos ac
Einion Evans ar enedigaeth eu
mab, Ifan Aled, a anwyd yn ystod
mis Chwefror. Dymuniadau gorau
i chi fel teulu ac edrychwn ymlaen
i gyfartod Ifan bach.

Croeso i Gwen Owens sydd
heto ni tra bod Mrs Llinos Evans
ar absenoldeb mamolaeth.

Aeth blwyddyn 1 a 2 ar
ymweliad a Chastell Caernarfon
fel rhan o'u gwaith thema a
mwynhaodd pawb yn fawr lawn.

Daeth Sian Davies i ddangos
lIuniau 0 Tseina fel rhan 0 waith
disgyblion blwyddyn 1 a 2 ar
Flwyddyn Newydd y Tselneaid.
Diolch iddi am rannu ei
phrofiadau.

Mae prysurdeb mawr wrth
baratoi ar gyfer Eisteddfodau'r
Urdd - dymunwn bob IIwyddiant i
bawb.

Oath Techniquest i'r ysgol i
gynnal gweithdy Grymoedd
diddorol iawn i flwyddyn 3 a 4.

Mae Ynyr Roberts wedi bod yn
dod at ddisgyblion blwyddyn 6 i
gynnal gweithdai 'Garage Band'.

Bu criw yn cystadlu yn
nhwrnament Pel-rwyd yr Urdd. Da
iawn chi.
DYMUNA. Beryl a Gareth ddiolch
o galon i bawb am bob arwydd 0
gydymdeimlad yn eu profedigaeth
o golH modryb annwyl. Diolch i'r
holl Ofalwyr Cartref, i Mrs Paul a
Staff Cartref Nyrsio Penisarwaun,
y Parchedigion Marcus Robinson,
Dafydd Hughes a Bryn Williams.

Diolch am y cyfraniadau hael at
Apel Sierra Leone a Chymdeithas
y Byddar. Diolch arbennig i'r
ymgymerwr, Dylan Griffiths,
Penisarwaun, am drefniadau
trylwyr a gofalus.
SEFYDLIAD COFFA. Enillwyr
Clwb 100 am tis Chwefror oedd:
£20: Mr T. Davies, Llys Alaw; £7:
Mrs V. Williams, Awelon; £5: Mrs
E. Jones, 4 Hafan Elan.
LLONGYFARCHIADAU mawr i
Meilyr Sion Owen. Hafod. Y Rhos.
Ftordd Llanberis, enillydd 'Prentis
y Flwyddyn' ail orau mewn
Pelrianneg Trydanol. Derbyniodd
ei wobr yn ystod Noson Wobrwyo
Prentisiaeth 2007 Goleg Menai ar
6 Chwefror. Oa jawn, Meilyr.
BRYSIWCH WELLA. Anfonwn ein
dymuniadau gorau am wellhad
buan i; Mrs Amy Smith, Rhes
Ahyddallt, ar hyn 0 bryd yn Ysbyty
Eryri: Mr a Mrs Bob Thomas, 54
Nant y Glyn; Mrs Mai Jones,
Glanmoelyn, yn dilyn damwain.

srvsiwch wella yw'n dymuniad i
unrhyw un arall sydd ddim yn dda
yn yr QrdQIhofyd.
MERCrfED Y WAWR. Cynhaliwyd
cylartod o'r gansen ar 12
cnweiror yn y 6efydliad cone.
OhgrwYdd amYQlchladruJdwy~ni
allai Gwenllie\n Pe\rryl ern 9vvraig
waco. toe vn brgggnnol a
darllenwyd lIythyr 0 ymddiheuriad
gonddl gan y Llyvvydd. Megan
Robgrtg. Anfonlr gin cotion
anwyl~1at Owenllian.

Camerayn ngofal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. Ffon: 6n263

- LLAN-R'UG - - - ----~I
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Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. Ffon: (01286) 675384
I .....
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g: am 5.30. Y Parcho Dafydd Uoyd
Hughes, Caernarfon;

16: am 5.30, Mr J.O. Roberts,
Bethesda;

23: Sui y Pasg am 5.30
Y Parchg Marcus Wyn
Robinson, Bethel
Gweinyddir y Sacrament 0
Swper yr Arglwydd;

30: am 530, Y Parchg AeuOen
Roberts, Bontnewydd.

SEFYDLIAD Y MERCHED. Cyfarfu
aelooau'r gangen nos lau, 21
Chwetror, dan Iywyddiaeth Pat Jones
yn y canan, 8rynrefail. Ahoddwyd
croeso cynnes i bawb i'r cyfBrfod.

Ar 61 trafod materion y mudiad,
croeeawyo em gwr gwadd, set y
Prifardd Selwyn Griffith. a chafwyd
noson ddifyr a hwyliog ganddo yn
sOnam gymenadau ddoe a heddlw.

Paratowyd y fa gan Meinir ac
fluned, ao enlllwyd y raffl gan Jennie
Hughes. Diolchwyd i'r genod te gao
\J..~~af\.

Ar nos lau, 20 Mawrth, edrych\r
ymlaen I ddatlliu GWyI Dewl yn y
Faanol Arms. Nant Pens am 7 o'r
gloch.

SYMUD ARDAL. Bydd Audrey
Hasson, uys Myfyr, yn symud i fyw i
Gaernarfon yr wythos non. Wed; ooo
vn ein plith am gyfnod maith bydd yn
chwith ei cholli o'n mysg. Symudodd
hi a', phritx1 e'u rnab, Carl, oedd ond
tetroiwyoo ar y pryd, 0 ardaJ
Birmingham i frynrefail i gadw Slop
Elldir tUBhannsr can mlynedd yn 61.
Mae lIawer un yn coflo mor rhugl yn y
Gyml1:leg y daeth Carl mewn byr 0
oro ymysg ei ffrindiau yn yr hen Ysgol
~abanod. A hithau ar drothwy ei 96
oec, oymunwn yn dda iddi yn ei
~hrutr~fn~VJY~~.
O'R YSBYTY. Bu Ian Long, The
Nool(, am gyfnod yn Ysoyry
Gwynedd yn ddiw~ddar. Oymunwn
'N~"~a.cl. "'N'1'{ a. 'c~a't\\cl.cl.I;).
YR EGLWY6 BREBBYTERAIDD.
OEDFAON MAWRTH
~: am ~0.00, V Parchg g. O.

Hughes, Bae Colwyn;

BRYNREFAIL(
Mrs Lowri Prys Roberts-Williams,

Godre', Coed. Ffon: 870580

dosbarthwyr ym mhob ardal wedi
bod yn hanfodol i Iwyddiant yr Eco
ers y cychwyn!

Felly. mae angen dosbarthwr
newydd i wneud y gwaith yn Nant
Peris). 8ydd yn gyfrifol am fynd a'r
Eco 0 dy I dy, casglu'r arian
amdano, unwarth y flwyddyn fel
arter, a throsglwyddo'r arian hwnnw
i'w trefnydd.

Os teimlwch y gaUech
ymgymeryd a'r gwalth, unwaith y
mis er budd ein papur lIeol,
cysylltwch ag Eifion Roberts
(870740) cyn gynted a phosib.

• Basgedi Planhigion,
Blodau Ffres a Sile

• Danfon blodau 7 diwrnod
yr wythnos drwyr fro

• Gwasanaeth Tudalennau
SiaradlTalking Pages
118247

• Planhigion Gardd a
8asgedi Crog

RHODD O'R GALON YW BLODAU

(ALWYN AND SARAH JONES)

Ff6n 870605

Blodau

ANGEN DOS8ARTHWR Mae niter
o drefnwyr/dosbarthwyr yr Eco yn
Llanberis a Nant Peris wedi
penderfynu rhoi eu swyddi i fyny ar
61 i'r rhityn yma, set rhifyn Mawrth,
gael ei ddosbarthu.

Dymunwn ddiolch i Gwenda am
ymgymeryd a'r gwalth yn y Nant
dros y blynyddoedd Dylem
gydnabod tod y trefnwyr /

'iNANT PERISI
Llinos Jones, 6 Nant Ffynnon

Ff6n: (01286) 871820

PRISIAU RHESYMOL

TAWELFA, PENISARWAUN
Ffon: (01286) 870846

PEINTIWR AC ADDURNWR

ORIEL
CWM

~~CwmyGlo
FfonJFfacs: (01286) 870882

Gwasanaeth Fframio
Lluniau 0 bob math
ar gael ar y safle
Prisiau Rhesymol

Arddangosfa oluniau
gwreiddiol gan
Artistiaid Lleol

Richard S. Humphreys

caban, Yr Hen Ysgol, Brynrefail
www.caban-c:yf.org caban@caban-cyf.org

01286 685 500 (caffi) 01286 685 462 (swyddfa)

Nod Caban Cyf. yw rheoli gwejthrediad cynaliadwy sydd yn
cynhyrchu incwm drwy el brif welthgareddau refeniw

(Caffi Trwyddedlg, Ystafell Cynhadledd a Gwasanaeth Argraffu a
Llungopio) ae ar yr un pryd i gefnogi busnes lleol(Unedau Busnes

Caban) er mwyn creu cyfleoeddgwaith.

Cwmnl eydweithredol dl·elw yw Caban Cyf. wedi ei sefydlu i
hwyluso datblygiad economaidd cetn gwlad.

ar Agor
9 y bore tan 4 y pnawn - 7 diwrnod yr wythnos
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PWYLLGOR NEUADD. Tynnwyd
Clwb Cant lonawr a Chwefror.
Eni/lwyr lonawr: Elwyn Williams,
Bryn Rhydd; Mathew Philips, Tai
Arthur; Phyllis Elis, Rhos Fair.
Chwefror. Wil Jones, 24
Bryntirion; Bronwen Jones, Cae
Corniog Bach; Brenda
Richardson, 6 Brynhyfryd.

Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol
ac etholwyd Mr Leslie Larsen fel
Is-drysorydd. Leslie sy'n gyfrifol
am y Clwb Cant 0 hyn ymlaen a
diolchir iddo am ysgafnhau y
gwaith i'r Trysorydd, Dafydd
Williams.

Wedi'r cyfarfod cynhaliwyd
pwyllgor i drefnu gweithgareddau i
godi arran tuag at reolrr Neuadd
Gymuned.
• 9 Mai: Cynhelir Min Mai, ar y
nos Wener,

• 11 Gorffennaf: cynhelir Ras
Pel I.

• 17 Rhagfyr: Yn dilyn Noson
Wasael Iwyddiannus 2007
cynhelir Noson Wasael ac
Ocsiwn addewidion.

YSGOL SUL BOSRA. Dyma
dymor y Cymanfaoedd ac amser
prysur I athrawon a phlant yr ysgol
SuI. cvrneur cvmanrar
Annibynwyr Cylch Deiniolen a
Chwm y Glo yn festri Capel
Ebenezer, Deiniolen bnawn Sui,
18 Mai am 2 o'r gloch.
APEL Y CAPEL. Cynhelir
Cyngerdd yn y Neuadd Gymuned
ar nos tau, 17 Ebrill, am 7.00 o'r
gloch gyda Char y Waun,
Waunfawr, a thalentau lIeoL 8ydd
manylion lIawnach yn y rhifyn
nesaf.
EGLWYS SANTES HELEN.
Edrychir ymlaen i groesawu y
Parch Lloyd Jones fel Ficer
newydd yr Eglwys. Sefydlir ef yn
Eglwys y Felinheli ar 10 Ebrill.

• Die•

YR YSGOL GYMUNED.
Y eynulliad. Pnawn dydd Mawrth,
5 Chwefror, daeth Ann Owen
Williams draw i'r ysgol i roi sgwrs i
blant CA2 am waith y Cynulliad.
Roedd y wybodaeth a gawsant yn
dderbyniol iawn gan eu bod yn
bwriadu ymweld a'r Cynulliad yn
ystod eu taith i Gaerdydd rhwng
Chwefror 18-20.
Cyfeillion yr Ysgol. Mae'r
Cyfeillion yn trefnu Ffair Wanwyn
ar dir yr ysgol ar gyfer dydd
Sadwrn, 12 Ebrill. Bydd mwy 0
fa~ylion yn y rhifyn nesaf o'r Eco.
PEL BONWS LOTERI. Enillydd
mis lonawr oedd Mrs Janice
Jones, Tyddyn Perthi, gyda rhif
24. Llongyfarchiadaul
RAFFL Y PASG. Bydd raft I yn cael
ei gwerthu yn ystod yr wythnosau
nesaf, gydag amryw 0 wahanol
wobrau, gyda'r elw'n mynd tuag at
Gronfa Pensiynwyr Penisarwaun.
Dlolch am etcn cefnogaeth fel
arier.
PAIODAS RUDDEM.
Llongyfarchiadau I Dafydd a Helen
Owen, 7 Bryn Hyfryd, ar ddathlu
eu Priodas Ruddem ar 17
Chwefror.
PEN-BLWYDD ARBENNIG.
Llongyfarchiadau i David Kyle, 9
Bryn Tirion, ar ddathlu ei ben
blwydd yn 18 oed yn ystod mis
Chwefror.

Llongyfarchiadau hefyd i
Haydn Jones, 24 Bryn Tirion, ar
ddathlu ei ben-blwydd yn 21ain ar
28 Chwefror.
GWELLHAD. Oyrnunir gwellhad
buan I Mrs Heulwen Evans, Fferm
y Gors, Waun, wadi triniaeth yn
Ysbyty Gwynedd yn ddiweddar.
DYMUNA Heulwen ddlolch I'w
theulu, ffrindiau a chymdogion am
y cardiau, galwadau ffont

ymweliadau, y blodau a'r rhoddion
wedi'i lIawdriniaeth.

Camera yn ng01al Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug_ Ffon: 677263
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Mrs Ann Evans, Sycharth. Ffon: (01286) 872407



BWC1 22 :1cdd ill'Silel ill' syler pob
mil~h 0 losi preifilt - noswei lhiilU
allan, partlon, lripiau ac ali.
C"'Wasanaelhpersonol a thelerau
t'h~~yml)1S:lft (01248) 361044

BWS BACH AR LOG

rhannu da-da i'r plant 'ma yo y
bora ac wedyn amser mynd
adref?' Dechreuodd Joni wingo
yn y gadair fel petae miloedd 0
bryfed yn ei ddillad,

'Ydw..; Mr Huws..; Meddwl
y basa'r hen blant yn licio cal
rhywbeth i'w cadw nhw .i fynd
yo ystod y dwrnod ... a nhwtha'n
gweithio mor galad drw'r dydd
te, Mr Huws.'

Gwylltiodd y Pennaeth gan
daro'r bwrdd yn galed a'i ddwrn
nes roedd joni'n neidio'n llwyr
o'i gadair.

'Rhywbath i'w cadw nhw i
fynd, Joni? Ma cinio ysgo1 yn 'i
cadw nhw i fynd ac rna 'na reol
yn yr ysgol 'rna i beidio bwyta
fferins yn ystod y dydd ... a dwi
ddim isio rhieni yn dwad ata i
hefo cwyn am ddannadd eu
plant a bod gynnon nhw boen
yn eu bol bob dydd ac yn rnethu
bwyta eu te ar 61 mynd adra, a
phrun bynnag, Joni, busnes y
mamau ydi rhoi da-da i'w plant
y tU allan i oria'r ysgol, nid chi,
[oni.

Chafodd Joni ddim cyfle i
agor ei geg 0 gwbl.

'Joni, dyma dy gyflog di am,yr '~snos ...
'Diolcb yn fawr, Mr Huws.

Wela ibawb dydd LInn, ia?'
'Na newch neno'r tad, joni ...

Dyma'ch dwrnod ola chi yn yr
ysgol yma.' Ac ychwanegodd,
'Dydach chi ddim wedi pasio'r
treial, Joni, a thynnwch yr
iwnifform 'na a'i gadal i'r
ysgrifenyddes yn yr offis.'

'Plisl Plis, Mr Huws! Ga i
chance eto gynnoch chi?'

'WeI, na chewch wir. Dwi
wedi bod yn ddigon teg hefo
chi,' Arweiniodd y Pennaeth ef
at y fynedfa allan o'r ysgol. 'Miss
Roberts, gnewch hysb~'seb arall
am ddyn lolipop ar gyfer
dechra'r tymor newydd,' ac
ychwanegodd, (Ma Mr Jons yn
mynd rwan, onid ydach chi,
Joni?'

Joni druan" ynte. Aeth allan
o'r ysgol yn benisel iawn. Roedd
o bron a chrio, a deud y gwir, ac
yn fwy fyth roedd 0 ofn mynd
adra at ei fam hefo'r newydd
drwg - yr un newydd drwg a gai
ar 61 trio pob job i fyny i man.
WeI wir) be ddaw ohono,
dwedwch.

Em.H.

• Pob math 0 ddodrefn ty
• Cegin, Istafell fyw, Iloftt
• Prisiau cystadleuol
• Carpedi, Llenni a
Lloriau Pren

Ffoni (01286) 676 040

Ddechrau'r wythnos ddilynol
cuddiodd un o'r arhrawon wrth
bostyn giat ffrynt yr ysgol gan
wylio'n slei, AI 61 i'r rhieni
adael y plant wrth y groesfan,
gwclodd yr athrawes joni'n
mynd i'w boced a'r plant yn
heidio o'i gwrnpas ac yntau'n
rhannu'r da-da i bawb. Aeth
hynny ymlaen bob bore a
phnawn drwy'r wythnos.
Brysiodd yr athrawes at Mr
Huws cyn i Joni ddod i mewn
dcliwedd pnawn ola'r tymor.

'Brensiach!' meddai'r
Pennaeth. Does ryfedd nad
ydy'r plant isio bwyta cinio
ysgol na the ar 61 mvnd adref.-Diolch, Miss Roberts, mi ga iair
hefo fo. Dyma fo ar y gair.'
Diflannodd Miss Roberts a

•

cherddodd Joni imewn i ystafell
y Pennaeth yn wen 0 glust i
glust gan ddisgwyI, wrth gwrs,
am ei becyn cyflog.

'Steddwch, Joni, Dwi isio gair
hefo chi,' meddai'r Pennaeth yn
sarrug wrth Joni, a oedd erbyn
hyn yo edrych yn reit llwfr yn y
gadair. 'Ydach chi'n rhannu

1 · )'me YSlon... ,
'Melysion, Mr Hu\vs?'
'Da-da. Joni!' Ychwanegodd

yn fwy blin fyth, 'Ydach chi'n

oedd arnynt awydd cinio ysgol.
Erbyn hyn roeddynt wedi dod
yn reit hoff 0 [oni (ae ytl ddistaui
bach roeddynt umh. eu boddau y1L

cael da-da ganddo).
Aeth rhai o'r mamau cyn

belled a dweud bod bai ar
ferched y cantin a bod eu plant
wedi syrffedu ar yr un bwyd a
gaent bob wythnos. Sicrhaodd y
Pennaeth hwy bod bwyd da
iawn yn ei ysgol bob amser a bod
y merched yn ofalus iawn, iawn
hefo'r math 0 fwyd a gai'r plant.
a bod arnrywiaeth helaeth 0
fwyd i'w gael. Addawodd edrych
.imewn i'r mater.

Wedi pendroni dipyn
sylweddolodd bod y broblern, yn
rhyfedd .iawn, wedi ymddangos
yn union ar 61 i [oni ddechrau
fel dyn lolipop bythefnos
ynghynt, Rhyfedd iawn, iawnl
Fuodd na ddim trafferth 0 gwbl
hefo'r cyn-ddyn lolipop, Mr
Williams, a byddai'r plant yn
mwynhau cinio ysgol bob dydd.
Gofynnodd i un o'r athrawon
wylie [oni yn y bore a'r pnawn
drwy gydol wythnos ola'r tymor,

1r * *

DODREFN PERKINS
(Safle'r hen Nelson)

CAERNARFON

Daeth y dydd Llun ac roedd
Joni wedi codi'n fore, wedi
gwisgo ei iwnifform ac yn sefyll
yn bwysig hefo'i arwydd lolipop
mawr wrth ochr y groesfan.

Dechreuodd y rhieni a'r plant
gyrraedd 0 gwmpas hanner awr
wedi wyth. Edrychodd Joni i'r
ddau gyfeiriad, carnu'n bwysig i
ganol y briffordd gan ddal y
traffig yn 61 hefo'r lolipop ac
annog y plant i groesi, Erbyn
diwedd wythnos reit
lwyddiannus, roedd wedi dod i
nabod y rhan fwyaf o'r plantos
a'u rhieni ac roedd y l:>ennae[h
yn hapus iawn hefo'i wai tho

Bob dydd byddai gall Joni
ddigon 0 amser i alw yn y siop
da-da, a meddyliodd ')' buasai'n
syniad da i rannu da-da i'r plant
ambell fore (ar 61 i'r rhieni eu
gadael wrth y groesfa1~)ac amser
mynd adref. Ni fyddai mamau y
rhan fwyaf o'r plant yn dod i'w
cyrchu yr adeg honno - byddai y
rhelyw ohon)'nr yn ffeindio eu
ffordd adref gyda'i gilydd.

1r 1r 1r

Ond yn raddol digwyddodd
rhywbeth rhyfedd i'r plant -
doedd arnyn nhw ddim chwant
bwyta cinio ysgol 0 gwbl, dim
ond pigo'u bwyd gan adael y
rhan fwyaf ar 61.Roedd merched
y cantin yn £lin dros ben ac
mewn pcnblcth beth oedd yn
bod hefoJr plant. Yn 61y rhieni,
doedd y rhan fwyaf ohonynt
ddim ishio bwyta eu te ar 61
m~rndadref chai[h.

Dechreuodd y rhieni ruw i
weld y Pennaem a chwyno, gan
fod llawer ohon~tnt yn rhoi pres
i'w plant bob dydd 1brynu cinio
yo yr ysgol. Roedd y piaOl wedi
gwrthod dwetld pam fod
gandtlynl bocn YIl cu bul ac Dati

* * *

fedrwch gal bwyd adra a dod at
yr ysgol rnewn pryd Os nad
ydach chi ishio'r job '

'Ydw, shwr,' torrodd ar draws
Mr Huws.

'WeI, mi gewch eich talu bob
wsnos, ac mi fydd gennych het a
ch6t felen gynnes erbyn y gaeaf,
Joni'

'Ww - cot felyn, Mr Huws.'
Cododd calon Joni a medrai ei
weld ei hun yn yr het a'r got
smart.

'WeI, gymrwch chi'r job,
Joni?'

'Cymraf, Mr Huws. Diolch yn
fawr iawn. Pryd ga i ddechra?'

ENS RHIWLASD. P.0

Huws?'
penbleth

'Dach chi'n cofio helbul Joni
druan yn y gwesty 'na? WeI,
dyma fi wedi gweld yr union job
iddo fo. Wir! Dyn lolipop 0 flaen
ysgol y pentra 'rna.

'Tyd wir, Joni bach. Ma gin ti
gyfweliad interfiw hefo
Pennaeth yr Ysgol Gynradd am
ddeg.'

'Dwi wedi blino, Mam,'
atebodd, gan ddylyfu gen.

'Wedi blino, wir! Be ti 'di
neud i flino, hogyn?'

'O.K. mam! Dwi'n dwad
rwan,' A daeth i lawr y grisiau'n
ara deg braf.

(WeI shapia hi, Joni, neu mi
fyddi di'n hwyr i'r intcrfiw, a
bwyta dy frecwast cyn cychwyn
allan, da ri.'

Croesodd ei fam ei bysedd
unwaith eto, fel mae'n ei wneud
bob tro eyn cyfweliad.

* * *Cyrhaeddodd yr ysgol ar ben
deg o'r gloch ac arweiniodd yr
ysgrifenyddes ef i ystafell y
Pen naeth.

'WeI, Mr Jones, steddwch i
lawr.'

Cochodd Joni gan edrych yn
hurt - doedd neb wedi'i alw'n
'Mistyr Jones' o'r blaen!

'Diolch, Mr Hughes. Newch
chi alw fi yn Joni, plis?'

'Wei, Joni, mae 'na job dyn
lolipop )Tn mynd ar gyfar tair
\~snos ola'r rymor 'rna. Mi ro i
dreial ichi ac os gnewcb chi'r,
g\~aithyn dda, Jani, mi gewch
aros ax gyfer dechrau'r tymor
nesaf'ma. Tua p)rmtheg awr yr
wsnos ac ma'n rhaid ichi fod
wrth y groesfan ... '

(Groesfan, Mr
gofynnodd mewn
11\vyr.

Ochneidiodd y Pennaeth,
'Sebra crossing, Jom, lie rna'r
plant yn croesi'r ffordd i'r ysgol
bob dydd,' atebodd yn
ddiamynedd.

'0 ia sh\vr. Mi wn i.'
'WeI, mi fydd yn rhaid i chi

fod JUO crbyn hannar awr w~di
wyth bob bora, mynd adra
wedyn a dod yn 61erbyn bannar
dydd, adra eto a dwad yn 01 eto
crbyn arnsar i'r plant fynd adra -
cyn ui o'r gloch.·

'Ew, Mr Huws, mi fydda i'n 01
a blaen drw'r dydd felly. Ydi
hl'n werth imi fynd adra, dwcht'

<fcidiwcll a bod yl1 hy, JolLi.
Dydych chi ddim yn byw yn bell
iuwn otr Yli~ol] )rdu~h ~hi,a~ mi
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DIWRNOD GWYCH I'R TEULU OLLAG I GYD AM DOIM!

arddangosiadau dyddlol .. olwvn ddWrenfawr ...
tai Ghwarelwyr "' lie chwarae i blant ...

Una yr injanst~m_. gw~ithgareddau I blant ...
stop a chaffi . a lIawer iawn mwy!!

Ngwesty'r Victoria, Llanberis
ac amryw 0 wobrau eraill.

Mae pob disgybl ym
mlwyddyn 7-9 wedi derbyn 5
llyfryn yr un 0 docynnau raffl
i'w gwerthu er mwyn cadi arian
i brynu nwyddau, offer
angcnrheidiol ac ati i'r ysgol. Y
gobaith yw y bydd bawb yn
gwerthu eu tocynnau erbyn y
7fed 0 Fawrth. Bydd gwobrau i'r
gwerthwyr gorau, wrth gwrs!
Felly, cofiwch gefnogi!

Ydych chi awvdd noson 0
foethusrwydd? Beth am noson i
ddau yng ngwesty'r Hilton ')
Mae Cyfeillion Ysgol Brynrefail
yn trefnu Raffl Pasg a dyna yw'r
wobr gyntaf. Mae gwobrau
bendigedig eraill hefyd!
Cynraf: Noson i ddau yn yr
Hilton (diolch i 'Gwyliau Sercn
Arian')
Ail: Maine bicnic (diolch i
'Menter Fachwen')
Trydydd: Cinio dydd SuI yng

Dyma'r cru» 0 jlwyddYl1 7 a fu'n siarad gyda Lisa JaTze. Y bechgyn. a
gymerodd ran.oedd Gethin Pritchard, Aaron JOTteS, Liam Rowlands,

C}Zr1s Hammet; Deian Willialns a Dafydd Llyuielyn.
Daeth Radio Cymru i'r ysgol ar cael y bechgyn i goginio mwy
ddydd Gwener, 8 Chwefror. oedd thema'r rhaglen.
Roeddynt am recordio bl 7 yn Gobeithio eich bod wedi cael
coginio ac yn son pam y maent cyfle i wrando arnynt a bod yr
yn hom coginio. Y rhaglen oedd hyn a glywyd yn codi ysfa
BLAS a holwyd y plant gan Lisa arnoch chi fechgyn i fod yn
Jane. Cafwyd mewnbwn gan rai gogyddion y dyfodol.
o fechgyn blwyddyn 9 ac 11, gan Gwyliwch eich hun Dudley!!
mai pwyslais ar bwysigrwydd

--
Noson iddau yn yr Hilton!

Brynrefsar y Radio

•

-

triniaeth. Mae Gary yn awyddus
iswn i gynnunhwyo ci gctnucr
fel ci fod yn cael bywyd llawn.

Mehcfln 21a~n yw dyddiad y
cairn b\vy~iga bynd y uuau yn
dechra.u hyG'orddi'n fuan. Eu
zobaitn ,rw gwncud y daith
rnewn un c:hwrnod - dipyn 0

sialens felly.
O~ yuych yn owyddus i

noddi1r hogi~ ynQ. cygyllwch y
GlIT)' ar
~aryleadbitter(ty hotmatl.com
Pob lwc ichi hogia!

Mae dau aelod 0 flwyddyn 11,
(;ary Leadbittar !l Sion G!Ifrh
Owen, am seiclo 0 Gasrcll
Gucrnuifou i G"i)t~ll Caerdydd
er mwvn codi anan at scnos da.
Mac e~IlGary g~fndcr,sy!n by ..v
yn Covantrv, 9C msa'n dioddef 0
MU:5culi:lf Dystrophy, a'i obairh
yw casgju 0 leiaf £500. Mae1r
aOtCllyll }'JJ foly~u ci fod yn
d.~bynnu ar lawer 0 offer
druQJ~wr ae arbcnJgol, 0
S"d"ll"la\.l Q1wyn r l~fflrau.Moe
hefyd yn ~orfod teirhlo'n ami 0
Coventry i Lunda~n ~ sael

;; •• • j it'"
Seiclo 0 Gaemarfon iGaerdydd

gweithgaredd oedd dringo.
Roedd y dringo yn hwyl hefyd
ond yn anodd oherwydd bod y
tywydd yn wlyb.

Y gweithgaredd olaf cyn te
oedd adciladu rafft efo barcli,
rhaffau a phren. Cefais hwyl yn
gwneud hyn a'r petb gorau oedd
disgyn irnewn i'r dwr oer. Ar 0]
te aethom i'r garnpfa i wneud
gcmau chwaraeon. Roedd pawb
yn mwynhau cr fod y llawr yn
wlyb a phawb yn disgyn bob
arnser] Yna, cawsom ddisgo yn
y neuadd! Dyma hwyl go iawn a
mwynbaodd pawb yn fawr.

AI fore SuI ar 61 brecwast
aethom i'r pwll nofio. Cawsorn
hwyl yno a phawb yn hapus. Ar
61 cinio, y gweithgaredd olaf
oedd llafnrolio. Roedd hyn yn
hwyl ond roedd llawer 0 bobl yn
disgyn drosodd! Ar 61 hynny
roedd yn amser mynd adref.

Cawsom hwyl a sbri yng
Nglanllyn a mwynhaodd pawb y
penwythnos gwych!

Diolch yn fawr iMr Penri Jones
a Mr Arwel Stephen am fynd
gyda blwyddyn 7 am
benwythnos i Lanllyn. Diolch i
Lowri) Glesni a Christy 0

Ilwyddyn 12 hefyd. Cafwyd
penwythnos arbennig 0 dda a
dyma adroddiad am y
gweirhgareddau gan Harri Kyle:

* * *
Clan Llyn

Ar ddydd Gwener, Ionawr 18,
aerh blwyddyn 7 Ysgol
Brynrefail, Mr Arwel Stephen a
Mr Penri Jones iGlan Llyn. Ar
y dydd Gwener aethon ni i'r
garnpfa chwaraeon i ddawnsio
gwerin. Cawsom hwyl a sbri yn
dawnsio ac roedd pawb yn
hapus.

Ar fore braf dydd Sadwrn
aethon ni i Fowlio Deg. Roedd
yn hwyl mawr. Yr ail
weithgaredd oedd canwio.
Cawsom lawer a hwyl yn canwio
ac yn rasio. Y trydydd

Ymweliad blwyddyn 7 a Glanllyn

Ysgol Brynrefail



Am gymorth;
•igychwyn prosiect
•igael hyfforddiant

•www.ceircyrnru.corn
(Hefyd yng Ngherrig-y-Drudion)

Fel cwmni hoffem ddiolch i'r cannoedd 0 gwsmeriaid a
gefnogodd eln busnes dros yr 18 mlynedd diwethaf. Rydym
yn fusnes Cymreig sy'n amcanu i roi gwasanaeth ceir
proffesiynol ac i werthu ceir am brisiau di-guro. Mae gennym
brynwyr protfesiynol yn teithio dwy til 0 tilltiroedd yr wythnos
i chwilio am y ceir gorau am y prisiau isaf.
'Rhowch gyfle i fusnesau Cymreig Ileol ddangos eu

gwerth yn hytrach na chwmniau dyfod ac
arcnrarcnnadoedd SelsnigI'

BETHEL
(01248) 670451

GlANHAU CARPEDI
GYDA STIMVAK J

Dewis eang 0 Welyau a 3PISuites.
Llenni Venetian a Llenni Roler.
5,000 lIathen sgw~r 0 garpedi mewn stoc -
allweh chi fforddio prynu 0 batrymau?

FfonlFfacs:
(01286) 650291L- ~WAUNFAWR

1

Ar Agor
9-7 pm

9-5 pm Sadwrn

ArGau
Sui a Mercher

LLEUFER O. ac N.PRITCHARD
CANOLFAN CARPEOI

Nghapel y Rhos ar 22 lonawr, dan
arweiniad cysurlawn y Parchedig
Marcus Robinson ac fe'i rhoddwyd
i orffwys ym Mynwent Llanrug,

Y prif alarwyr oedd Mair a
Charles (merch a mab yng
ngyfraith), Dllys (merch), Nia
(wyres), Ian a Cath, Stuart a
Shareen (wyrion a'u partneriaid),
Lillie a Freddie (gor-wyrion).

Ahoddwyd y blodau gan y teulu
a chasglwyd rhoddion i'w cyflwyno
er cot at Gapel y Rhos, Llanrug.
Trefnwyd yr angladd yn ofalus gan
Dylan Griffith, Penisarwaun.
OIOLCH. Dymuna teulu y
ddiweddar lola Butler ddiolch 0
galon am bob arwydd 0
gydymdeimlad a ddangoswyd yn
dilyn y brofedigaeth 0 golli mam,
nain a hen nain annwyl a
charedig. Diolch yn arbennig Istaff
Cartref y Foelas am eu gofal tyner,
meddygon y Waunfawr am eu
cymorth pared, Y Parchedig
Marcus Robinson am wasanaeth
cysurlawn ac i Dylan Griffith,
Penisarwaun, am drefniadau
angladd manwl ac urddasol.

Diolch hetyd i'r cymdogion ym
Methel a thu hwnt am gyfoethogi
ei bywyd ac am eu cymorth
gwerthfawr yn ystod y
blynyddoedd diwethaf.

DIOLCH. Dymuna Megan
Thomas, Llys Meredydd, Tan-y
Coed, ddiolch 0 galon j'w theulu,
ffrindiau a chymdogion am eu
caredigrwydd tuag ati yn ystod ei
arhosiad yn Ysbyty Gwynedd.

lola Butler
Ar 17 lonawr, ar 61 oes hir, lach a
hapus, bu farw lola Butler,
gweddw y diweddar Isaac, yn 95
oed yng Nghartref y Foelas,
Llanrug.

Ganwyd lola ym Mur Coch,
Cwmyglo, ae wedi hyfforddiant yn
y Coleg Normal bu'n dysgu am
dair blynedd ym Mhrestatyn cyn
dyehwelyd, ar 61 priodi, i gadw
siop Sgwar Llanrug am gyfnod cyn
y daeth Isaac yn ffermwr lIawn
amser yn Fferm yr Hafod, Llanrug.

Treuliodd y rhan fwyat o'i hoes
yn Nhanycoed, ble y cymerodd
ran amlwg yng ngweithgareddau y
Capel a'r gymdeithas.

Yn 1988 symudodd i fyw at ai
rnerch a'l wyres ae yno cafodd
lawer 0 hwyl a cnysur yng
nghwmni ei theulu a chymdogion
da. Bu'n byw yno nyd Pasg 2007
pan orfodwyd hi, oherwydd tor
iechyd, i fynd i'r ysbyty, ond
cafodd orsuno y pum mls olaf yng
ngofaJ tyner, gofalus a hwyliog
staff Cartref y Foslas. Llanrug.

Bu'r gwasanaeth angladdol yng

•

TAN YCOED
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• Cynhellr Nosweithiau Ahieni yn
ystod yr wythnos sy'n cychwyn
10 Mawrth.

• lJydd yr yogol yrl ceu ddydd leu,
20 Mawrth, ac yn ailagor i blant
ar ddydd Mawrth, 8 Ebrill.

cydymdeimlad dwysaf at Mr
GWIlym Williams a theulu Fferm
Bod Hyfryd yn eu profedigaeth 0
golli chwaer Mr Williams yn
ddiweddar.
YSGOL WAUNFAWA
Sioe Ata! Ysmygu. Dydd Llun, 21
lonawr, cafwyd sioe atal ysmygu j
f1ynyddoedd 4, 5 a 6. Ymatebodd
y plant yn wych I gwmni Smoke
Bugs a bu'n brofiad addysgol
gwerth chweil.
Cystadleuaeth Pel-rwyd yr Urdd.
Diolch i Mrs Sioned Parry a'r
rhieni am ofalu am y tim pel-rwyd
a fu'n cystadlu yng
nghystadleuaeth Pel-rwyd yr Urdd
a gynhaliwyd ym Mhlas Silyn,
Penygroes. ocvco Sadwrn. 26
lonawr. 8raf iawn yw eu
lIongyfarch am ocoo yn gydradd
drydydd. Da lawn, ganod!
Gweithdy Cerdd. Cynhaliwyd
gweithdy cerdd i blant yr Adran lau
qan Mrs Yvonne Clarke, yr
athrawes offerynnol, ddydd
Mercher. 30 lonawr. Cafwyd
sesiwn ddiddorol iawn a mawr yw
y gobaith y bydd mwy eto 0 blant
yn dangos diddordeb i gael gwersi
offerynnol 0 fis Medi nas af
ymlaen.
Ymwold a'r Warws Werdd a
Chaergylchu Yn dilyn ymweliad
Gwonllian a'r ysgol ddechrau
lonawr, aeth holl blant yr Adran
lau I ymweld a'r Warws Werdd a
Chanolfan Caergylchu yng
Nghaernarton ddydd Llun, 4
Chwefror. Aoedd yr ymweliad yn
cydfynd a'r gwaith ar ddefnyddiau
y byddwn yn astudio yn ein gwersi
gwyddonol y tymor yma. Diolch
unwaith eto I Gwanilian a'r staff
am bnawn dityr dros ben.
Dydctacau i'w Cadw Mewn Cot:
• Dymunwn yn dda i aelodau'r
Urdd a fydd yn cystadlu yn
Eisteddfodau'r Urdd ddydd
Sadwrn a dydd Mercher nesaf.

I
• Cynhellr ein Ffair Lyfrau
flynyddol yn ystod wythnos
25-28 Chwefror.

Camera yn ngofal Heulwen Hughes. Argoed. Ff6n: (01286) 650556

CLWB 300, Enillwyr y Clwb 300 CYOYMOEIMLO. Antonwn ein
am fis lonawr oedd: £40: Ms
Catrin Lowri, 3 Oros y Waun; £25:
Ms Carmen Pierce, Snowdonia
Park Hotel; £10: Mr Tegid
Pritchard, Min y Grug.
OIOLCH. Oymuna Arwel, Blaen y
Nant, ddioleh i bawb am eu
caredigrwydd ar aehlysur ei ben
blwydd yn 18 oed yn ddiweddar.
NOSON BLYGU DDA. Dyna a
gawsom ni yma yn y Waun
ddiwedd lonawr. Diolch 0 galon i'r
'ffyddloniaid' a'r plygwyr newydd
ddaeth i festri'r capel drwy'r
cawodydd eira! Ychydig funudau
wedi chwech o'r gloch daeth llars
clir Olwen drwy'r sgwrsio yn
cyhoeddi 'STOP', rydym wedi
plygu digon,' rnoicn nerve rr
casglwyr o'r pentrefi am ddod i'w
nOI yn svtn, otoicn I swyddogion
~glwys y Waun am eu
carediqrwydd yn canlatau Inni
wneud y gwaith plygu yn y testrt.
DATHLU PEN-BLWYDD.
ucnoyrarcruacau I Anqnarao
Owen, Stad Ty Hen, ar gyrraedd el
deunaw oed. Dymuniadau gorau
iti i'r dyfodol, Angharad.
GENEDIGAETH.
Llongyfarchiadau i Karen a
Michael Owen, 1 Stad Bro Waun,
ar enedigaeth mab bychan. Mae
Guto Wyn yn frawd bach newydd i
Fiona, Thomas, Emily a Chloe, yn
Wyr i Megan Williams, Bryn Difyr a
Dennis Bound, Stad Bro Waun, ac
yn or-Wyr i Mrs M. Jones,
Glasfryn.
YN YR YSBYTY. Anfonwn ein
conon a'n cyrnunladau am
wellhad buan i Mr David Party,
Stad Bro Waun, sydd wedi derbyn
lIawdriniaeth yn Ysbyty Gwynedd.
ADAEF O'A YSBYTY. Oherwydd
anhwylder, gOrfu i Annest Bryn,
Hafod y Perttu, a Luc Thomas,
Tan-y-Foel, dreulio ychydig
ddyddrau yn yr ysbyty.

Dymunwn well had buan hefyd i
Mr Tony Brown, Stad Bryn Golau,
wedi iddo dderbyn triniaeth yn
Ysbyty Gwynedd,

Goberthiwn yn fawr eich bod i
gyd yn gwella erbyn hyn.
DAMWAIN CAR. Gobeithiwn fod
Helen Brown, Stad Bryn Golau, a
wendy tnomas, Tan-y-Foel, yn
gwella wedl iddynt fod mewn
damwain yn ddiweddar.

~

WAUNFAWR
- :

-"

Mrs Nan Roberts, Pantafon. Ffon: (01286) 650570
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Hoffai ddymuno'r gorau ifr ysgol
a phob llwyddiant j'r dyfodol.
DYMUNA John Rob@rt, 27 Hafod
Oleu, ddiolch 0 galon i'w deulu,
ffrindiau a chymdogion am au
caredigrwydd tuag alo ef a Gladys,
dras y cyfnod y bu et yn Ysbyty
Gwynedd ac ar 61iddo ddod adref.
Carai hetyd ddiolch i feddygon a
staff y Clinic yn Neiniolen ac Ysbyty
Gwynedd am bob gofal.
DYMUNA Gareth, Theresia Grace
a theulu Bra Deiniol, Deiniolen,
ddlolch 0 galon i bawb am bob
arwydd 0 gydymdeimlad a
ddan90swyd tuag atynt yn ystod au
profedi9a~th fawr 0 g011imab ac
Wyr annwy'I, William 4 oed, yn
Tanzania, drwy amgylchladau triBt.
OYMUNA teulu'r ddtweddar Or
Nora Marren, ddiolch 0 galon am y
gelriau 0 gydymdeimlad a yrrwyd
Atynt yn dilyn ai marv.Jclaeth yn
Hydref 2006.

Yn anlfodus. n1 dderbynlodd y
\eulu y nege~e~Qn ar y pryd,
oherwydd aethant i gyd i ddwylo'r
ysgutor, ble maent hyd heddiw.
Diolch oto, Christine Demp~ey,

EISTEDDFOD YR URDD. Da iawn
chi, holl blant y pentref a fu'n
cystadlU'n ddiweddar yn Ysgol
Brynrefail.

Dlolch i Anti Eleri, Anti Elrlys a
Mrs Evans am eu hyfforddi.
COFION. Dymunwn wellhad buan i
Mrs Peri Evans, Hafod Olau, a
dorrodd ei bralch yn ddiweddar.

Hefyd i'w wyres, Cadi Murphy a
fu hefyd yn yr ysbyty.

Dymuniadau gorau i bawb ara"
o'r pentref a fu'n wae] yn
ddiweddar.
BETI A'I PHOBL. Da iawn oedd
clywed un 0 hogia'r pentrefJ
Malcom Allen, yn cael ei gyfweld ar
y rhaglen uchod yn ddiweddar,
Roedd yn dda ei glywed yn
ymfalch'.'o yn ei fagwraath ym
mhontref Deiniolen a'r dylanwad y
cafodd ei deulu arn~ yn ystod ei
yna ddisglair ar y cae p~J-droed.
DYMUNA Diane JoneB, Glwt y
Qont, ddiolch yn fawr iawn i staff,
planI tI rhlenl Y5go1 Gwaun Gynfl
am y rhodd a'r dymuniAdAu da. a.
ddorbyniodd wrth adael ei ~wydd
fel ysgrlfenydd8s yr ysgol.

Mrs Nia Gruffudd Ffon: (872133)

DEINIOLEN

23 Chuiefror: Claddu Griffith
Jones, Gwenfro Stores.
2 Ebrill: Priodi Edwin Jones,
Tan y Graig.
12 ElJrill: Priodi Ed. Rob ens,
Summer Hill.
19 Ebrill: Claddu John Owens>
Bwlch, Cwm y Glo.
21 Ebrill: Claddu Hugh.
28 Ebrill: Claddu Robert Jones,
MinNant, ac hefyd claddu mab
iEllis Jones, Newton Street,
2 Mai: Claddu Jeffery Roberts,
ae hcfyd mab HalTYDavies.
12 Mai: Claddu Michael Jones,
Brithdir, ac hefyd yr un
diwrnod claddu gwraig David
Hughes, CWill y Glo.
23 Mehefin: Claddu Lizzie
Parry, Llainwen, ac eto heddiw
marw Wiliam Gee, London
Saeet.
27 Mehefin: Claddu William
Charles Jones, Bryn Eglwys,
cael ei ladd yn y cbwarel dydd
Gwener, y 23.
25 Gorffennaf' Priodi Kath
Foulkes, Fron Goch.
29 Awst: Priodi Evan Williams,
Mur Mawr.

R. ELWYN GRIFFITH

Dyma'r nodiadau am Fawrth
1908.
6 MawrtJt 1908: Marw'r Parch
David Williams, CWID y Glo yo
syd}~ wrth fynd am y tren.
8 Mawrth: Marw Thomas y
Rector yn sydyn yn Llanllyfni
wrth ddod o'r eglwys.
16 Moumh: Claddu John I.
Evans, Yanky Street, Llanberis.
A dyna'r cwbl sydd wedi ei nodi
am Fawrth 1908, felly fe
symudaf ymlaen at y flwyddyn
1922, ac ychydig iawn sydd
wedi ei nodi am y flwyddyn hon
hefyd.
2 Rhagfyr 1922: Marw Robert
Hughes, Llain Glas,
26 Rhagfyr: Dynes wedi boddi ei
hun yn y llyn wrth ymyl y
twnel.
Fe af ymlaen i nodi ychydig o'r
flwyddyn 1923.
5 ]O'flaWr 1923: Priodi Tommy
Owen, Castle View
24 lonawr: Priodi Edwards,
Coparetive.
25 ]o1zawr:C1addu David Evans.
3 Chwefror: Claddu gwraig John
Jones, Barbar.

Dyddiadur EVAN JONES
Ty'r Mawn

cylchgrawn Y Naturiaethwr,
Mehefin 1997 a Rhagfyr 1999,
ble mae adroddiadau arbennig
gan Norman Closs ar sefyllfa
Torgoch Padarn, fel ag yr oedd yr
adeg hynny.

WeI dyna ni, tipyn 0 bregeth,
ond rhaid oedd imi gael dweud fy
nweud. Rwy'n gwir obeithio cael
amser i groniclo'r holl
wybodaeth cyn iddynt fynd yn
angof - pechod ma,vr fuasai
bynny.

HwyI am y tro.
Huw PRICE HUGHES

Llanberis,
Buasai'n ddiddorol dros ben

casglu'r holl wybodaeth sydd ar
gael yo y fro am y torgoch. LIe da
i ddechrau, efallai, fuasai'r
erthygyl yn y Times, Ebri1l 1976)
gan Richard Grilling, ble mae'n
sgwrsio gyda'r diweddar Bob
[ones, Brynrefail aNorman Closs
Parry, Trefynnon. Yna dilyn gyda
thudalen flaen yr Eco, Chwefror
1977, ac wedyn Eeo mis Mawrth
1998, ble yr ymddangosodd rhan
o adroddiad Richard Grilling.
Ceisi wch hefyd gael gafael yn y

torgoch oedd dan fygythiad ond
hefyd y sewin, yr eog a'r brithyll
brown. Roedd y bygythiad i'r
torgoch yn anhvgoel gan fod eu
maint yn cynyddu - roeddym yn
arfer cael rhyw dri i'r pwys, ond
erbyn 1997 roedd eu main! wedi
cynyddu'n agos i bwys yr unl
Cefais un yo '97 yn pwyso pwys a
thri chwarter, ac mae gennyf
ddau yma wedi eu stwffio oedd
yn bwys yr un, Diolch iddo, ..-------------------
mae'r maint yn awr yn dod i lawr
i beth oedd yn yr wythdegau,
sy'n dangos 0 leiaf fod pethau'n
dechrau gwella. Ac nid yn unig
ym myd y iorgoch, mac'r Selent
yo awr yn un o'r pum afon yng
Nghymru sydd yn dangos
gweJliant sylweddol. Mae
rhywbeth posirif yn digwydd o'r
diwedd,

Hoffwn gyfeirio ar y illwydi a
gafodd eu gosod gan y Brifysgol
yn ystod Rbagfyr Z007 gan fy
mod yn eredu eu bod wedi cael
eu gosod yn y fan anghywir, Yn
~l gwaith trwyadl y diweddar Dr
Alistair Rogers, yng nghyfnod
adeiladu gorsaf Dinorwic, roedd
lie arbcnnig iosod y rhwydi yma.
Mae arbrofion Asiantaeth yr
Amgylchedd yo y blynyddoedd
diwethaf wedi dal at leoliadau
Dr. Rogers ac rwyf wedi bod yo
dyst i gannoedd 0 dorgoch gael
en da1 - a'u gollwng ar 61 eu
mesur a'u pwyso - mae lluniau i
gadarnhau hyn.

Be ydi'r dyfodol? WeI, i
ddechrau, cael mwy 0 bysgotwyr
Ileal i ddefnyddio'r llyn. Mae
pysgota wedi symud ymlaen,
gyda pbysgota brithy1] yr Enfys
yn hynod 0 boblogaidd. Pysgota
eog yn gwella gyda'r wefr
arbennig a ddal Brenin yr Afon
ar bluen.

Hefyd, efallai nad yw 'sgota
torgocb yn taiu cystal erbyn hyn,
gan fod y clwb wedi cyflwyno
rheol yn gwahardd en gwerthu.
Mae dadl 0 achos hyn ac mae'r
Gymdeithas yn deall - dyna pam
yr ydym yo ceisio gweithredu
cynllun i'w magu yn ein deorfa
fel bod cyflenwad a.T gael i dai
bwyta lleol. Mae lorgoch i'w cael,
wrth gwrs, yn yr arch
farchnadoedd, ond cynnyrch 0
Norwy ydynt, dim yr un peth a
;stwf[ llcol,

Buasai gwenh mawr mewn
sefydlu Cymdeithas y Torgoch
hefyd. Rydym wedi bod yn trafod
cynnal Gwyl y Torgoch ym
mbentref Llanberis gydag
arddangosfa 0 gelfi lleol, rywys
thai allan i 'sgota yn y dull I
lraddiodiadol, a chael c08ycld I
neu gogyddcs cnwog iarddangos I
coginio pysgod ar Ian y llyn. Ond
rhald sylweddol~ mai clwb lleol I
yw'r GymdclIhas a maid rargcdu
c~n h~an ~ wella'r 'ssota a1n !
isadcilcdd - docs dim ar 01 i I

6ynn.J ~yfr~50 cld;'t)'vydd;adauj
Mmor dd~nj!l.dol y bug_~ hynny. I
OE~ rhywyn ei~au cyfi£lnllu I
tybedl Ryddai'n atyniad
ychw£lnc~ol i wythno6 \;umifal

Difyr iawn oedd yr Eco y mis
diwethaf, yn enwedig yr
erthyglau yn ymwneud a'r
torgoch. Dvma'n union mae'r
Gymdei thas wedi bod yn ei
wneud ers cryn dipyn 0 amser
erbyn hyn. O'm rhan i fy hun,
cefais fy mherswadio yn 1979 i
fad yn Ysgrifennydd am
flwyddyn i helpu allan, a dwi
yma 0 hyd. Faint ydi hynna
'dwch - 29 mlynedd - mae
rhai'n dweud, cMae'n arnser i ti
ymddeol, mi rwyt ti wedi bod
wrthi'n rhy hir.' Bydd, mi fydd
yn maid gwneud penderlyniad
fel'na eyn bo hir,

Dros y blynyddoedd, mae
cryn dipyn 0 newid wedi bod,
ond un o'r pethau mwyaf difrifol
yr ydym fel Cymdeithas wedi
gorfod ei drin yw'r problemau
sydd wedi com oherwydd Ilygru
Llyn Padarn. Pwy sy'n cofio'r
flwyddyn 199Z pan newidiodd y
llyn ei Iiw i wyrdd? Roedd yn
debycach iswp pys. Fe gymerodd
yr ACA, sef Cymdeithas
Canwraetn Pysgodfeydd, yr
achos i fyny ar ran y Clwb, a'r
cam cvmar oedd corntstynnu
adolygiad ar wreiddyn y broblem
drwy Brifysaol Bangor.

Roedd yr adroddiad a
ddilynodd yn cadarnhau ein
pryderon mwyaf fod y llyn yn
troi yn eutrophic. Mae beth a
ddilynodd wedi bod yn destun
llawer 0 drafodaeth yn yr Eco
dros y blynyddoedd" ond y
penllanw oedd i'r Clwb dd\vyn
achQs yn erbyn Dwr Cymru am
lygru'r llyn drwy waith carthffos
Llanberis.

Fe gynhaliwyd yr achos yn y
Llys Sirol yng Nghaer, ac ie, fi
oedd yr un fu raid rhoi
tystiolaeth ar ran y Gyrndeithas.

Roedd pawb wedi cefnu
arnom y'n ystod y dyddiau tywyll
hynny. Yr Awdurdod Afonydd,
fel y ge]wid hwy oedd, a sydd i
fad, i warchod ein dyfroedd.
Ond, chlywyd dim smic
ganddynt i helpu'r achos - pob
dim yn iawn, medda nhw. Doedd
Cyneor Gwynedd ddim eisi3tl
cae! eu gweld yn helpu achos yn
erbyn corff cenedlaetbol - fe
ofynnwyd i'r Gyngor am
gymortb ariannol gyda'r aehos
gan mai nhw, wedi~r cwbwlj yw
perchnogion cryn dipyn o-'r llyn
- yr ateb oedd: Na, rydych ar ben
eieh hunan_, bois.

Canlyniad oedd i'r Clwb
golIi'r aehos oherwydd eymal
ddi·osgOi yn y ddeddf arllwys
carthffos. Ond; wrth gwrs_, mi
fu'n rhaid i'r cwmni F5ymeryd
a ~h<lDll<lwiaullym af afll~o 0
bynny ymjaen. I wraedd y nod
yma bo'n rhaid adeiladu pe~';_anl
i dynnu vhus})halC:S 0'[
owedd~Jl~on ern eu harllwys ~'r
llyn. Ni fu hyn yo tffc:i lhiol Lan
1999 2001) \li A.. ~1hynn)' m"~
~~tht1W~dt ~~Il~yn o.r!l[ ArM
iawn ydyw gwCllianI o'r [am.

lloedd y broblem yn eff~th~o
£IT y p~god, ae niel yn ulli~ y

Ar Ben Arail y Lein
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I drin a thrwsio
pob math 0

beiriannau gwn',o

MENAI SEWING
MACHINE CENTRE

21 Stryd Fawr
PORTHAETHWY

Ffon: (01249) 714043
neu Caernarfon

Ffon: (01286) 674520
Edau, Nodwyddau
ac ati mewn stoe

GWERTHAM
ARIAN

Mae fy ymwneud i a'r byd
chwaraeon wedi digwydd ar
lefel ileol amaturaidd. Yr un
fu'r neges - ceisio am grantiau
o~d yn y diwedd codi'r aria~
ern hunain. Cwis raffl

h
· )'

arwert ian r, cinio chwaraeon
a.y.y.b. Llawer 0 waith i godi
swm eymbarol fechan, a hynny
mewn cystadleuaeth a'r llu 0
glybiau eraill sy'n brwydro am
sy~w nifer bach 0 noddwyr.
DIm rhyfedd bod llawer yn
gwrthwynebu 'talu i
chwaraewyr' ar y lefeilleol.

Mor wahanol yw hi ar y lefel
uchaf Mae'r cwmniau teledu
yn brwydro am y cytundebau i
ddangos Cwpan Ewrop (rygbi a
p~e~-droed). Sonnir am £100
miliwn. Aeth yn gost i rai gael
Sky, heddiw mae angen Sky a
Setanta. Mor wahanol pan oedd
dim ond Match of the Day.
.P~ndraw hyn yw gwthio'r

pnsiau i fyny, a'n troi yn
wylwyr cadair esmwyth.
Cefnogwyr ydym heb fyth
~weld - na siawns iymweld -
a meysydd 'ein tim ni'. Ym
myd rygbi Cymru heddiw, faint
o'r gwylwyr cyson ar Sadyrnau
sy'n gallu fforddio £40-£60 am
docyn i Stadiwm y Mileniwm

Aam gem ryngwladol? I ble, .mae r anan yn mynd?
Trist yw darllen na fydd clwb

Ton~awr yn cael esgyn at yr
'hogia mawr' eleni am nad yw
eu cyfleusterau yn ddigonol.
Llangefni, ac eraill yn cael eu
banwybyddu am fod timau'r de
yn ~eld teithio i'r gogledd
unwaith y flwyddyn yn rhy
gO.SillS. Oni ddylsai mwy o'r
arlan yma fynd i wreiddiau'r
gem~ ~eth mae meithrin y gem
yn wlrloneddol feddwI?

chwech ar gyfer yr ornest. Y
gost fydd £1 yr aelod a bydd
tlws ar gael ar gyfer y tim
buddugol.

Cofiwch y dyddiad, nos Iau,
Mawrth 27 am 8.30pm. Dewch
yn llu.

Cymo~h ~ hyfforddiant amyneddgar i bob oedran er
mwyn I chi fegru mwynhau defnyddio eich cyfrifiadurl

Cefnogwch
ein Hysbysebwyr

Y mae cwisis poblogaidd yn
cae! eu cynnal yn y Bedo1 ar nos
Iau tan y Pasg eleni, a'r bwriad
yw cynnal Cwis Chwaraeon i
gloi y gyfres. Estynnir
gwahoddiad, felly, i dimau
chwaraeon y fro i greu tim 0

IGLYBIAU
CHWARAEON

YFRO

yn dylanwadu ar y timau
rhanbarthol. Buasai ennill
Pencarnpwriaeth y Chwe
Gwlad, a'r Gweilch neu'r
Gleision hefyd yn cipio Cwpan
~wr?p, yn rhoi hwb sylweddol
1r gem.

Fe! pob .ca~p, ,mae'n bwysig
fod gwreiddiau y gem yn
gadarn. Cefais sgwrs ag un 0
aelodau blaenllaw clwb rygbi
Caernarfon yn ddiweddar
Soniodd yntau fel yr oedd ~
agwedd wedi newid. Er bod y
cymdeithasu yn bwysig 0 hyd,
mae llawer mwy 0 sylw yn awr i
ffitrwydd a meithrin sgiliau.
Talodd deyrnged i agwedd
'broffesiynol' yr hyfforddwr
Ieuan Jones. Mae'n llwyddo i
~dodAa'r elfen 0 fwynhad yn 61
1r gem, yn enwedig ar noson
hyffor~di oer a gwlyb. Os yw'r
paratoi yn drylwyr yna mae'r
perfformiad yn gwella.

Y bwriad yw sefydlu tim
lled-broffesiynol yn y gogledd i
gystadlu ym mhrif adran
Cymru erbyn tymor 2010. Mae
her fawr felly i hyfforddwyr
presennol y clybiau i sugno 0
brofiad Garland, targedu
chwaraewyr y dyfodol a gosod
strwythr bositif i'r gem. Yn yr
un modd mae dyletswydd ar
Undeb Rygbi Cymru i gefnogi
rhanbarth y gogledd drwy
gynna_i cymhorthfeydd yma, ac
yn wir cbwarae ambell gem
dosbarth cyntaf yn y gogledd.
Ydy rhanbarth y Sgarlets yn
gwrando?

Neges fer i orffen. I'r llu
ohonoch sy'n bwriadu llifo
draw i Ddulyn ddechrau mis
Mawrth, gobeithio eich bod
wedi dechrau cynilo. Mae pris
'y du' wedi codi yn sylweddol a
son am go diad arall cyn bo hir.
Welan ni chi yno!

.. -~..

Problem gyda'ch cyfrifiadur?

Am wasanaeth cyfeillgar i ddatrys
~ gwella eich cyfrifiadur cysylltwch

a Gomer Roberta
Ffon : 01296 970462

Symudol ~07962 712368

A FYDD CAMP
LAWN?

Dyna'r c;ves.tiwn pwysig ym
myd y bel-hirgron. Does dim
amh.euaetb fod Warren Gatland
wedi dod fel chwa 0 awyr iach.
Mae ei bendantrwydd ac efallai
ei s~yf~igrwydd, yn ~mlwg yn
apelio 1 r cefnogwyr - os nad i'r
chwaraewyr. Mae awyrgylch
gwahanol yn y garfan o'i
chyrnharu a theyrnasiad Gareth
Jenki~,s. A oedd Jenkins yn rhy
agos I, r chwaraewyr? A oedd
rhai 0 r hen benau a gorrnod 0
ddylanwad ar Jenkins?

Vn sicr, mae Gatland yn rhoi
pwysau ar y chwaraewyr i brofi
eu gallu ac, yo fwy pwysig eu
hunanddisgyblaeth ar y m'aes.
Gyda threfniadaeth amlwg
Shaun Edwards, mae mwy 0
bwrpas yn chwarae'r cochion.
!I~d yo hyn, nid yw'r tim wedi
ildio y llif geisiadau fel yn y
tymhorau cynt. Fesul gem yw
pregeth Gatland.

Y~grifennaf y llith eyn gem
yr Eidal - tim anodd eu curo
erbyn hyn. Mae sgrym rymus
ganddynt, fel y Saeson. Bydd
cryn arsylwi ar yr agwedd yma
o chwarae Cymru, gan ei fod yn
dangos i ni a oes dyfnder 0
ddewis gennym yn yr agwedd
hanfodol hon.

Oherwydd y newidiadau
cyson yn y tim dros y tair gem
hyd yo hyo, bu ~ryn dnrl'od
cadarnhaol am unwaith a
[heimlaf nad oes yr' un
plwyfoldeb yn bodoli bellach.
CYD!ychioli gwlad yw'r nod, a'r
bWrla? yw rhoddi chwaraewyr
yn y tIm am y rhcsymau iawn.
" Po fwyaf 11wyddiannus yw'r
tlID cenedlaethol, mae wedyn

Dymunwn yn dda i Andrew
Williams a charfan dan 15
Bethel. Byddant yn herio Rhyl
yo rownd gyn-derfynol Cwpan
Gogledd Cymru y Sadwrn
nesaf.

* * *

gall Bethel gael 'ail wyn t' a
dychwelyd at y perfforrniadau
boddhaol a roddwyd trwy'r
tymor.

Yrngynghorwvr Arlannol
Annibynnol

27 Stryd YBont, Caernarfon
(01286) 672727

a hefyd em swyddfa newydd
8 LlY1iOllncn~Ffordd )' Llyn

P~c Menru. Hrulilor '
(Ol~i6) JSSOSS

Dcwc~ ~lomam ~gor vngbylch
yqwlrl:lnt :l tnater;on ariannol

•

CDH

A DAETH I BEN ...
O!na'n wir fu'r hanes i glybiau
pel-droed Llanberis, Llanrug a
Bethel ar 'Odydd Sadwrn Du'
yn ddiweddar.

Mewn tymor siornedig 0 ran
y gynghrair, roedd Llanberis
wedi naddu eanlyniadau da yng
nghystadleuaeth Tlws Cymru,
Roeddent yn ffyddiog 0
orchfygu tim Rhos Aelwyd ar
Ffordd Padarn, ond colli 0 1-0
fu'r hanes: I ennill unrhyw
gwpan rhaid wrth tipyn 0 lwc,
ond doedd fawr ohono i'w gael.
Bu c~n ddadlau am y gol na
chaniatawyd, gyda'r tim cartref
yn mynnu fod y bel wedi
croesi'r llinell gol. Yn 01 at y
gynghrair i'r Darans a bydd
rhaid elwa o'r gem~u mewn
llaw i arhed disgyn ar ddiwedd
y tymor.

Cwpan Barriu oedd yn denu
sylw Llanrug a Bethel. Bydd
Llanrug yn siornedig 0 golli
1-0 draw yn y Bermo, er creu
sawl cyfle. Yn sicr, roedd gan
Llanrug gyfle da i gipio'r
cwpan yma eleni. Dal i fyny a
cheffylau blaen cynghrair
P~ntraeth Honda fydd yr her
rwan.

Yo y rownd gyn-derfynol
bydd y Berrno yn herio
B~thes.~a, a chwalodd Bethel.
Slom 1r dorf dda oedd anaf i
go~-geidwad Bethel cyn y gem.
Llifodd y goliau yo gyson i
rwyd Bethel, ond rhaid canmol
safon chwarae yr Howgets.
Hawdd gweld pam y maent yn
geffylau blaen yn eu cynghrair,
ac yn ffefrynnau i esgyn.
Gallai'r tim cartref ddysgu 0
ddull ~ethesda 0 chwarae, yn
enwedig y symud oddi ar y bel
a'r pasio i draed. '

Yn anffodus i Bethel
collwyd y gem ganol wythno~
dr~w yrn Mhorthmadog, urn
sy n ymglprys, fel Bethel, am y
bencampwriaerh. Gyda'r
gemau cynghrair yn pentyrru
yn y dyfodol agos, gobeithio y

-


