
godi ymwybyddiaeth icuenctid 0
beryglon a chanlyniadau difrifol
cario a defnyddio arfau treisgar,
Bu'r aelodau yn cynnal
cyfarfodydd aml yn Ysgol
Brynrefail.

Ddiwedd y flwyddyn hon
bydd N1AMAA Cymru yn cael ei
lansio yn y Cynulliad yng
Nghaerdydd ynghyd a sawl
mudiad arall tebyg.

IIoffai Dee ddiolch i bobl
Cwrn am eu holl gyrnorth, yn
enwedig am warchod y plant, yn
aml ar fyr rybudd, tra roedd hi'n
rnynychu cyfarfodydd.

Yn olaf, llongyfarchiadau i
Dee ar ddod yn nain iHarmony
Rose, merch i'w mab arall, Steve.
p~wpll dechrau i flwvddvn vnte?

Llongyfarchiadau iDee
Edwards 0 'Wrlh y Becws', Cwm
y Glo am gael MBE yn rhe tr
anrhydeddau'r flwyddyn
newydd am ei gwaith diflino fel
ymgyrchydd yn erbyn trais.
Sylfaenodd Y gymdeithas
MAMAA (Morhers Against
Murder And Aggression) ar 61
llofruddiaeth erchyll James
Bulger yn 1993.

Mae'r gyrndeithas bellach
wedi tyfu ac yn cefnogi dros 600
o deuluoedd svdd wedi colli•

rhywun annwyI drwy drais.
Maen t bellach yn cynghori'r
Ysgrifennydd Gwladol ar )'
pwnc.

Mae MAMAA hefyd yn
......... , ....... ;01 tnn~ith 'rTl vr ,'c:anlinn i

Dee Edtoards MBE, Ellie ei mercli ar ei glin, Harry'r mab a
Jess!ca (jfrind).

,
•

~.,,~_..J_1

croeso i unrhyw un ymweld a'r
siop, a chynhelir sesiynau
rhwng 11_00 y bore ac 1.00 )'
pnawn, rhwng 2.00 a 5.00 y
poawn ac wedyn rhwng 6.00 ac
8.00 y nos. Yn ystod y sesiynau
hyn, bydd cynrychiolwyr 0
wahanol gwmniau, megis Wella,
Jessica a Payor, yn bresennol i
ateb unrhyw ymholiadau. Bydd
lluniaeth ysgafn hefyd ar gael.

Dros y blynyddoedd mae'r
busnes wedi denu cwsrneriaid lu
o bob cwr 0 fro'r "Eco" a thu
hwnt. Mae rhai o'r ffyddloniaid
yn teithio 0 Bwllheli,
Porthmadog ac Amlwch, a <law
un wraig 0 Gacrgybi ar y tren i
Fangor cyn da1 bws i Lanrug i
drin ei gwallt! Daw un cwsmer
hefyd 0 Gaer, ac y mae nifer 0
ferched o'r ardal sydd bellach yo
gweithio yn Llundain, yn
gwneud yn siwr fod Ile ar gael
iddynt bob tro y dychwelant ar
wyliau!

Mae'r siop ar agor 0 na\v y
bore hyd wyth y nos ar ddyddiau
Mercher, Iau a Gwener, ac 0
wyth y bore tan bump ar ddydd
Sadwrn, Ar ddydd Mawrth, y
dynion sy'n cael gofal hyd
hanner awr wedi saith yr hwyr,
Efallai y bydd angen ymestyn yr
oriau rheini pan ddaw }' dynion
i wybod beth sydd ar gael )'11 )7
adran harddwch!

Braf yr.v cael adrodd am
lwyddiant busnes lleol, a
dyrnunwn yn dda i Elaine,
Gemma, a gweddill y staff i'r

• Llwyddiannau Penisarwaun

• Band Cymraeg Gorau'r
flwyddyn

Yn y rhifyn hwn:

Er gwaethaf yr hinsawdd
economaidd brcgus, mae busnes
teuluol 0 Lanrug yn ehangu. Ar
ddydd Llun, Chwefror 9fed,
bydd Siop Elaine's yn agor ar ci
newydd wedd, Dyma
gyflogwraig fwyaf Llanrug,
bellach, gydag 14 0 staff (saith
ohonynt yn llawn amser), a
thair arall yn en siop ym
Mhenygroes. Mae'r busnes trin
gwallt yn yrnestyn yn 01 i'r
cyfnod cyn )'r Ail Ryfel Byd,
pan ddechreuodd y diweddar
Alwyn Williams fel barbwr yn
Llanrug. Yn dilyn cyfnod gyda'r
lluoedd arfog, dychwelodd i
Lanrug a pharhau a'r busnes ym
mharlwr ffrynt Llys Llywelyn.
Yna sym udodd am gyfnod i
Ddeiniolen cyn dychwelyd i
Lanrug yn 1966. Yn
ddiweddarach, ymunodd ei
ferch hynaf, Pal, a'r busnes, cyn
iddi hithau symud i ffwrdd i
agor ei busnes ei hun. YmUDodd
Elaine a'i thad yn 1976, a hi
bellach sy'n gyfrifol am y
busnes. Bu wyres arall i Alwyn
Williams, Wendy, yn gweithio
yn y siop am ugain mlynedd cyn
iddi hithau hcfyd ddilyn gyrfa
arall yo yr un rnaes. Bellach,
mae merch Elaine, Gemma, yn
rhan o'r busnes, a hi fydd yn
gyfrifol am yr agwedd newydd
o'r gwaith,

Dros y misocdd diwethaf bu
newidiadau sylweddol i'r siop
trin gwallt, gao ychwanegu
estyniad yn y cefn ac
ystafelloedd newydd ar y llawr
uehaf. Bydd hefyd lefydd
ychwanegol i barcio yn y cefn.
Mae'r holl newidiadau yn
golygu fod gallu'r siop i drin
mwy 0 gwsmeriaid wedi ehangu
o saith i ddeg lle trin gwallt.
Mae'r llawr ucbaf wedi ei
rannu'n dri: parlwr
prydferthwch, ystafell ymlacio a
lIe i drin ewinedd. Bydd
Gemma yn gyfrifol am y gwaith
yo y rhan newydd hon, ac yn
cynnig befyd massage pen,
cwyro a detox. Ac i'r rhai syn
cael trafferthion i ddringo
grisiau, bydd lIe ar gael i
fwynhau'r triniaethau newydd
ar yr un llawr a'r siop trin
gwallt.

• ,. , • 111p __ ..J..J
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Nos Fawrth - Nos Iau
10, 11 a 12 0 Chwefror

CIwb Pel-droed Caernarfon
(Tocynnau gan Huw):

675607 neu 07818651752

union fel y gweddill ohonorn, 'mae 0 n gwrthod stopio palu.
Does ganddo ddim dewis felly
ond troi at yr ochr dywyll - a
difaru!

Casglrad newydd 0
sefyll~aoedd gwallgof,
cyrneriadau hurt, chwerthin a
ehanu yw'r sioe glybiau eto
eleni. Bydd yr awdur, Eilir
Jones, yn arwain criw 0
wynebau cyfarwydd rnewn clwb
neu dafarn yn eich ardal chi.

Efallai ei bod hi'n dynn
arnoch chi ond does 'na ddim
gwell rheswm i'ch denu oddi
wnh )' teli yn nhrymdcT gaeaf
na'r croeso gewch chi gan Bara
Caws a chriw'r sioe glybiau!!

Bydd y sioe yn ymweld a'r
llefydd canlynol yn ein hardal

•nl:

Dal i Bwmpio
gao Eilir Jones

Bydd sioe glyhiau ncwydd shon
gan Eilir Jones - Dal i Bwmpio -
yn cychwyn teithio 0 amgylch y
clybiau nos Fawrth, 2 Chwefror
hyd at nos Sadwm, 14 Mawrth.

Yr actor ion yw: Iwan
Charles, Carys Gwilym,
Gwenno Elis Hodgkins, Eilir
Jones a Dyfed Thomas.
Cyfarwyddir y sioe gan Tony
Llewelyn.
Perchennog modrudy bach
gwledig sy'n diodde'n cnbyd yn
y 'cred1t crtlnch' yw arwr y sioe
glybiau eleni_ Mi fyddai sawl
peth yo cae! y 'crunch' tasa ei
wraig o'n cael ei ffordd ei hun ,
yn enwedig hcfo'r heddlu yn
sn\vyro 0 gwmpas y lie a dyn y
dreth a'r banciau ar eu gwarthaf.

'Sut mae dyn i fyw mewn oes
mor ddreng?' },\v'r cwes[iwn
mal.'Vr - ond mae 0 rhy dwp i'w
ofyn. Mae 0 me\vn twll, ond yn

Unwaith eto yr ydym yn apelio am rywun i godi'r Eco o'r
safle plygu unwaith y mis a'u eludo iGwm-y-Glo a

Phenisarwaun.

Theatr Bara Caws
-

RHODDION
£20: Joan a Sian Rees
Williams, Y Gors, Llanrug er
cofamJohn Ellis Williams' Ian
Pierce, SWn yr Awel, Llan'rug;
Er cof am Dr David John
Humphreys gan ei briod, Mrs
Joan Humphreys; Dilys Mai
Roberts, Yr Haciau
Penisarwaun. '
£10: Teulu Jacqueline Ann
Williams, 1 Post Office Row,
Bethel; Pat Owen, Cefn
Cynrig, Bethel; Bob ac Eileen
Roberts, Northampton; Mrs
Jane Roberts, Glaslyn, Bro
Wauo, Waunfawr; Tculu Nant
Forgan, Cwm y Glo; Mrs G.
Kirkpatrick, 21 Hafan Elan,
Llanrug; Mrs Beryl Grififihs, 5
Maes Gwylfa, Deiniolen; John
Hugh Hughes, Tan Y
Dderwen, Llanberis; Vera a
John Hughes, IS Cae Corn Isaf,
Caernarfon; Teulu Maria
Pritchard.
£6: L.J. ac Enid, Tan-y-Coed.
£5: Ellen, Gwynfor a'r teulu
Drws y Coed, Bethel; R. Elwyn
a Sallie Griffith, Bod Eilian, 3S
Stryd Dinorwig, Caernarfon;
Teulu Pare, Waunfa\Vf; Carolyn
ae Alun, 39 Glanffynnon,
Llanrug; Alwyn a Nia Jones, Y
Dderwen, Rhos-bach,
Caeathro; Ms Eileen Jones, 3 Y
Bwthyn, Deiniolen; Ffion a
Keith, Rbi\v Goch, Clwt-y
bont.

Rhif Ffon__
674839

Cartref Bornnewydd
Canolfan Cefnogi Teulu

Y Bontnewydd
Annwyl Olygydd
Ysgrifennaf ar ran bwrdd
Ymddiriedolaeth Cartref
Bon tnewydd i hysbysu bod
cofnodion a hanes Cartref
Bornnewydd ers 1898 yn awr yn
yr Archifdy yng Nghaernarfon
er mwyn sicrhau eu diogelwch a
rhoi cyfle i'r cyhoedd gael eu
gweld.
Yn gywir,
JE.~NEVANS
Ysgrifcnnydd yr
Ymddiriedolaeth

COFNODION
CARTREF

BONTNEWYDD

E-bost
w.alisterwilliamserya hoo.com
Ffon: 01978-358661
61 Park Avenue) Wrcxham,
LL127AW

ALISTI:RWILLI.-\.~S

GWYBODAETH OS
GWELWCH YN DDA

Ruaswn yn ddiolchgar 0 gael
cysylltiad ag unrhyw un sydd yn
cofio John a Frances Goff Owen
o Lanberis. Roedd John Goff
Owen yn glerc yn swyddfa
Chwarael Dinorwig a bu farw
rua 1955.

CYNGOR CYMUNED
LLANBERIS

Mac'r Cyngor eto eleni yn
estyn gwahoddiad i

fudiadau gwirfoddol lleol
wneud cars am gymorth

ariannol 0 Gronfa
Cymorthdaliadau Bvchan

y Cyngor. Cyfyngir y
ceisiadau i fudiadau Ileol

ncu fudiadau sy'n
gweithrcdu'n llcol.

Dylid anfon y cais yn
ogystal a mantolen

ariannol am y fl\vyddyn
ariannol ddiwethaf a[ y

Clerc eyn y
13eg 0 Chwefror, 2009.

Anfonwcb at:
Clerc Cyngor Cymuned
Llanberis, Ty'n 'Rvll,
Nanrperis, Caernarfon

LL554UL.

Annwyl Olygydd,
Gwelaf eich bod yn dathlu 70
mlynedd ym mywyd Ysgol
Dolbadarn, sef 1938-2008.

Tybcd ai fi y\v'r unig un syn
gallu cofio eu dyddiau ysgol cyn
hynny? Cefais fy mhen-hlwydd
yn bump oed yo 1921. Wedi
marwolaeth fy mam ym Mangor
daeth y tri ohonom i dy fy
ewythr i4 York Terrace, ac yno
y buom yn cael ein magu.

Rwy'n cofio bod yn nosbarth
y babanod yn gwneud mat
raffia! Tybed ai 1922 oedd
hynny? Wedyn i Standard I, ac
yna 1 Standard 3 (pasio
Standard 2) lie roedd Miss
Hughes yn dysgu spelio, a dysgu
sut oedd nwy yn cael ei wneud,
trwy roi pibell yn llawn llwch
g10 yn y [an glo a gwylio'r fflam
las yn goleuo!

1925-6 i ddosbarth 4 ac 0
fanno ennill ysgoloriaeth (y
scholarship, fel II +) i Ysgol
Brynrefail.

Rwy'n cofio'r prifathro,
[aleeg Jones, yn ein galw ni yn
'The Blaen y Dd61 Brigade' pan
ddeuem i rnewn yn hwyr, ac yn
cael eansen ar ein dwylo yn
ymyl ei ddesg fawr.

Dyna ddigon am y tro. Mae
pethau wedi newid cryn dipyn
yn yr ysgol ers hynny mae'n
debyg.

Hwyl i bawb syn dathlu a
chofion cynnes i unrhyw un
sydd, fel fi, yn cofio 's pethau
anghofiedig' cyn hynny.

OLWENM. D/\vIES

9 Victoria Park
Bangor

I
BLAEN-Y-DDOL

BRIGADE
LLANBERIS

Rhifyn Dyddiad Copi Dydd" d PI_ ;...___ la ygu Ble Cysylltu a
Mawrth Chwefror 16 fan bellaf 26 Chwefror Sefydliad Cotta Llanrug Goronwy Hughes

("'--~_-_'_Dr;)~¥rrD~)D")~IAAA-rD;-)~A;--;-L-;L-;E;;:O;;;j~L--;-IA~.I\-:;;D:"---:P=-=~~"!V-=-G---=:-::U-=-:'-:-=R-E-C-O----

Y RHIFYN.NESAF
Deunydd I law'r

golygyddion perthnasol
NOS SUL Chwefror 15fed

Os gwelwch yo dda
Oaw'r rhlfyn nesaf o'r wasg
NOS IAU Chwefror 26ain

Dyddlad Gosod
~UL ehwefror 22, 5 Y pnawn

5efycJliad corra Llanrug

CADEIRYOD
V PWYLLGOR GWAITH
Geraint Elis

GOLYGYPD CHWARAEON
Richard LI. Jones. 5 Y Dd6t, Bethel.
(01248) 670115

FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Gtasgoed,
Uanrug (6n263)

TREFNYDD HYSBYSEBION
Eifion Roberts. Swn-y-Gwynt,
Llanbens (870740)
eifion @eiflonroberts9.wanadoo.co.uk

TREFNYDD ARIANNOl
Goronwy Hughes. Elthlnog, 14 Aton
Rhos, Llanrug (674839)

TREFNYDD GWERTHIANT POST
Olwen Hughes, Eithlnog, 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)

TREFNYDD BWNDELU
Manan Jones, Minallt, 7 Bro Elidlr
Dinorwig (870292) •

GOHEBWYR PENTREFI

OEINIOLEN: Nla Gruffudd (872133)
BETHEL: Geramt Elis Cllgeran
(01248) 670726
BRVNREFAIL: Mrs Lown Prys Roberts
Williams, Godre'r Coed (870580)
CAEATHAO: Clive James, Haran, Bryn
Gwna (677438)
CEUNANT: Trystan a $ioned Larsen,
Bodafon Ceunanl (650799)
CWM-V-GLO: Mrs Iris Rowlands ,
Olonrurorl (672lfJ)
OINORWIG: Manan Jones. Minallt,
7 Bro Elidir. Dlnorwig (970292)
lLANBERIS: Gwynoth ac Eifion Robarts •
SWn-y-Gwynt (870740)
LLANRUG: Eryl aooene, 3 Bryn Moelyn
(675384)
NANT PERIS: Llinos Jones, 6 Nant
Ffynnon (871820)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans, sycnann
(672407)
TAN·V-COEO: Miss Anwcn Parry,
Ael-y-Bryn (872276)
WAUNFAWR: Mrs Nan Roberts. Pantafon,
Waunfawr (650570)

Erthyglau a newyddion
at ohebwyr pentref neu i

Penarth
Ffordd yr Orsaf

LLANRUG LL55 4BA
Straeon ec orthyglou er e-bost i

alwenaowen@gmall.com
neu Tir iaru, uandwron LL54 5TE
neu storiau@ecorwyddfa.co.uk

SWYDDOGION A GOHE6WYR

RHIF 363
RHAGFYR 2008

Aryrartwy(f gan wasg Dwytor
Penygroes 012B6 BB1911

Cydnabyddir celnogaeflJ
Bwrdd yr faith Gymraeg
i'r cyaoeaoea nwn.
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RHODD O'R GALON

YW BLODAU

• Basgedi Planhigion
• Planhigion Gardd
• Basgedi Crag
• Hetyd, Compost ar
werth

(AL\VYN A SARAH JONES)

Ff6n: 870605

Blodau

CERIS JONES
Toglgn, StOd Tclybont

LLANRUG
677362
r\au ~YMudol

07979
620996

~do[ig uauen a
tJlfwyJ_/;,tl ~'lL'!J"f''DIn i haUl£'

oUi um Ii

Am groeso cartrefol Cyrnreig bob amser - Aneuryn Jones a'r staff

LLANBERIS Fron: 870277

• Trwsio ceir 0 foniou
• Gwaith MOT
• Meconic profiadol iawn
• Prisiau cystadleuol

Gvvesty-

Elcni mae Grwp Clwtweithwyr
Pens, sy'n cyfarfod yn
wyrhrrosol yn Nant Peris, wcdi
cyfrannu £1,109 i gronfa'r
Ambiwlans Awyr drwy gynnig
raID o'u gwaith cwiltiau fel
gwobrwyon.

Yn y liun gwelir Lyn Garlick,
oedd yn tynnu'r Raffl, yn
derbyn y siec, ar ran yr
Ambiwlans Awyr, gan rai
aelodau o'r Grwp.

Aeth y wobr gyntaf i Mr
Bradley (Maenceinion), yr ail
Wobr i Steve Gibbens
(Llundain) a'r drydedd gwobr i
Christine Owen (Meddygfa
Llanberi ).

Dymuna'r Cl"vtweithwyr
ddiolch i bawb a gefnogodd eu
hymgyrch unwaith eto.

CLWTWEITHWYR PERIS YN CODI £1,000

Waun fawr, Rhys 0 Flaenau
Ffestiniog, Dafydd 0 Fynytho a
Dan 'Fflos' 0 Aberystwyth.

Mae mis prysur o'u blaenau ac
yna ar Cbwefror 27ain bydd
Derwyddon Dr Gonzo a
Sibrydion i'w gweld yn yr leA yn
Llundain.

Bob lwc ichi bogia.

~\1.aconiear Radio 2 a chwaraewvd
•

Y trac bub nos am yr wythnos.
Yna dacth newvddion•

annisgwyl ddechrau'r mis hwn ci
bod wedi ei dewis unwaith ero vn
'sengl yr wythnos' ar raglen foreol
Shaun Keaveny ar Radio 6.

Pump 0 aclodau sydd yn y
grwp, sef Osian a Meilir 0

Alre~, am ddawnswraig salsa ifanc
a gymerodd ei bywyd ei hun. Mae
ci hcnw - Rosalvnn - vn cad ei. ~

ganu'n bwerus a thrydanol gao
gor 0 fcibion.

Ddiv ..edd mis Rhagfyr
dcwiswyd y gan Femme Mental
oddi ar yr albwm yn sengi yr
wyrhnos ar raglen Radclffe a

~

Sibrydion ym rnhubell C)'fllnl J'n Loricnt ,,\'11 ystod )'r ll"'\'lRyng-Geltaldd

BAND CYMRAEG
GORAU'R FLWYDDYN
Bu'r flwyddyn 2008 yn
llwyddiannus iawn i'r grWp
Sibrydion ac mae'n argoeli'n dda
iddynt eto eleni.

Un 0 binaclau'r llynedd oedd
agor cyngerdd yn )~r Espace
Marine yn )TI" Wyl Ryng-Geltaidd
yn Lorien t, pryd y daeth dros
bedair mil iwrando arnynt. Yna
dewiswyd hwy, gan wylwyr Uned
5, yo Fand Cymraeg Gorau'r
Flwyddyn.

Mae Sibrydion yo rhyddhau
eu I~P Saesneg gynmf yn ystod y
rnis hwn sef Campfire Classics.
Recordiwyd yr albwrn yn Stiwdio
Nen, ei chymysgu gan Cian
Ciaran a byuu yn cael ei rhyddhau
ar label Dell'Orso ar Ionawr
26ain. Mae'r albwm yn
adlewyrchu diddordeb y band ym
rnhopcth am y Gorllewin Gwyllt;
ac mae'n llawn 0 storiau am
fradychu, cariad, anobaith ac
atgyfodi.

Tair ar ddeg 0 ganeuon sydd ar
yr albwm ac ysbrydolwyd Meilir j
gyfansoddi'r gan 'Rosalynri' ar 01
iddo ddarllen erthygl mcwn
papur newydd, [fa bu yn Buenos

BLWYDDYN LWYDDIANNUS 'SIBRYDION'

.--- - ------



I
ORIEL
CWM
Cwm~Glo

Ffon/Flacs: (01286) 870882
G'\la~anaeth ~'tramio
Lltlniall 0 bob math
af gael ar y safle
Prisiau Rllcsvn101.,

Ardda11go~faolllniau
g\ivreiddiol gan
Artistiaid IJ1eol

Richard 5, Humphreys

meddai, ac felly doedd fawr 0
drafferth i'r un o'r ddwy garfan
gerdded i'r nail! neu'r llall o'r
eglwysi.

Bu peth 0 hanes y Parch John
Parry mewn rhifynnau
cyriharach o'r 'Eco', a hynny
mewn cysylltiad a phryniant .
Plas y Nant, Ond P\V)' oedd y
Mr Storey a oedd yn fodlon
cyfrannu'r swm teilwng 0 £100
tuag at achos Betws Garmon? A
beth tybed ddigwyddodd ar 01
cael yrnatcb yr Esgob?
Cadw Fusutors
Gvda diolch unwaith eto i•

Eifion Roberts am ymateb, ac
anfon rhesir 0 dai vn Llanberis

~

oedd \'11 h"::,by:;ebu eu hunajn. .-
fel llety ar g)'fcr ym\ve!\v)'r.
Da\v'r rhe:SLT 0 0 gopi o'r
Llalzberis (;'~lde,a gyhoeddwyd
tua di,vedd )' Rhyfel B),d
Cyntaf. Ymhlith yr enwau mae
Tyddyn Charles, I~lys Arthur, 4
a 7 Vaynol Cottages, Min-y-don,
4 a 5 York Terrace, 4 a 10
'·ictoria Terrace, Fair-View,
Llys A1aw, I..l)'s Ceridwen,
Victoria H()use, Idan House,
T.vddyn j\1arslcy, Tanyb\vlch
Cottage, Broneilian, Gl)1nddol,
Snowdon Vte\v a H}·frydle.

• Gwyliau Prydeinig a Chyfandirol.
• Rhaglen Tripiau Dyddiol.
• C9rbvdau mo~thus ar gael ar
gyfer lIog' prelfat.

• Cerbyd 7 ac 14 sedd ar gael ar
gyfer leithwyr maes awyr ac
ar gyfer logi preifat.

• Adran teithiau srwp - yr hoI! drefniadau wedi'u 9wneud;
archebiadau gwesty a lIong. teithlau, archebiadau theatra
digwyddiadau

VSgwar, Llanrus, Caernarton, Gwynedd LL554M
Ffon: 01286-675175 • Ffacs: 01286-671126

E-bost: info@arvonia,co,uk • Gwefan: www.arvonia.co.uk

Wallnfawr a Belws Garmon yn
\.vfftio a[ y syniadaeth hon, ac )'n
honni fod y plwyfolion egl\.V)lsig
yn ddigon bodlon ar y
trefniadau. Roedd eglwyswyr
Cymraeg Bet\vs Garmon yn cael
eu g\vasanaeth yn y Waunfawr,
ac cgl" )·:.;w)tr Sac:,neg y
Waunfa\vr yn cael eu
g\vasanaeth h\vythau yn y
DCL),f~.Dllll Ullll IIlilllir () ffordd
ocdd rh\vng )' dd,vy eg!,vy:"

Yn 61 y Parch John Parry,
flynyddoedd ynghynt roedd
person Berws Garmon yn byw
ym Mon, ac ni fyddai'n ymweld
a'i cglwys ond bob rh)1V.1chwech
wythnos. Cofiai hefyd am
herson arall yn gadael angladd i
cldrsgwyl )'n }' fynwen( am dros
awr oherwydd ei fod yn Thy
brysur yn pysgota yn afon
Gwyrfai. Dyna pam, yn ei 61 ef,
)' trodd y werin at
Yrnneilltuaerh. Ychwnaegodd y
byddai Cyrnru yn wlad
baganaidd pe hyddid wedi aros
gyda'r eglwys wladol, Yr oedd
yn benderfynol 0 gael Betws
Garmon vn blwvf ar ei ben ei. -
hun ac adfer g\\'asanaethau
C)'mraeg i'r hen egl\\')'s.

Ond vr oedd offeiriad \'• •

Diolcli i Mrs Peri EVUllS 0 Ddeiniolen ani roi bel1chyg y llun hum 0
bani call actol 0 Lanbens yn ystod » 1930'azl.

Parti Can Actol
Ysgol Dolbadarn

Y plwyf Roedd Huw (Hugo)
Lewis yno yn 1569, ond ni
ddaeth Huw Lewys y
cyfiei thydd i Landdeiniolen
hyd 1598, a hynny, mae'n debyg,
o Rydychen. Yn Rhydychen y
cyfieithwyd y gwaith, ac rud yn
Llanddeiniolen, ac yn
Rhydychen hefyd yr argraffwyd
PerlMeum Adfyd.

Mae'n bosibl felly mai Hugo
I...ewis oedd y person y cyfeirir
ato yn nogfen 1550. Ond
darllcnwch y rhagymadrodd i
Perl Meum Adfj.,d er mwyn cael )0'
dadansoddiad manwl 0 resymeg
W.J.Gruffydd ynglyn a'r
cyfieithydd a'i gysylltiadau a
Llanddeiniolen.
Cwyno am Wasanaeth Saesneg
ym Metws Garmon
Ar ddechrau'r Ilwyddyn 1897
bu nifer 0 blwyfolion Betws
Garmon yn CW)'1l0 am nad oedd
gwasanaeth Cymraeg yn cael ei
gynnal yn Eglwys y Plwyf - ac
ESl\.\iys y Waunfawr oedd yn
cacl )T bail Erbyn y flwyddyn
hon, roedd plwyf eglwysig
Betws Garmon wedi ei uno a'r
Waunfawr, a dim ond
gwasanaeth Saesneg ar bnawn
SuI oedd yn cael ei gynnal yn ~'T
hen eglwys.

Dacth perhau i bcnllanw
ddiwedd Mawrth v flwvddvn. --
honno, a phenderfynodd
rnwyafrif uniaith Gyrnraeg :y
pl\.\·yf fynd a'u c\\'yn at Esgob
Bangor. G\\'neuthpwyd y cais ar
ran y plwyfolion gan y Parch
John Parf)r, clcrig\vr oedd wcdi
ymddeol iBIas y N ant. Yr oedd
y Parch John PaIT)' )'n fodlon
cyfrannu £200, bonedd\vr o'r
eow Mr Storey yn addo £100, a
gweddill y p}\\lyfolion yn fodlon
ca~glu £200 arall er m"vyn cael ).
S,"'ffi 0 £500 i \vaddoll egl\'1rS
Betws Garmon. Hi gwerth ar y
pryd oedd £60 y flW}1ddyn.l<'odd
bynn!lg, ill Ch9ttvyd ~teb g9n y'r
Esgob.

Soniais rhyw ddau rifyn yo 61
am ddaliadau tir yn
Llanddeinio1en bron i bedwar
can mlynedd yn 61, a chefais
alwad ffon gan Selwyn Griffith
yn awgrymu mai Huw Lewys,
awdur Perl Mew11 Adfyd oedd yr
Huw Lewis a gofnodwyd yn )'
les yn ymwneud a thyddynnod
Y Fachell, Coed Bo1yn a
Thyddyo Llwyn.

Cyhoeddwyd Perl Meu»:
Adfyd gan Wasg Prifysgol
Cymru yn ]929, gyda
rhagyrnadrodd cynhwysfawr
gan yr Albro W,J,Gruffydd,
Mae'r gwaith yn cadw at orgraff
yr argraffiad gwreiddiol yn
1595. Cyfieithiad 0 gyfieithiad
yw Perl meum A d/yd , Fe'i
cyhocddwyd gyntaf yn yr
Alrnaeneg, gwaun Otho
Werdmuller, gweinidog yn un 0
eglwysi Zurich, ac fe'i
cyhoeddwyd yn 1548. Fe'i
cyfieithwyd i'r Saesneg gan
Miles Coverdale - Jl spiritual
and 1110St precious pearl teaching
all men to love and embrace the
cross... ' a'i gyhoeddi yn 1550) ac
yna wedyn mewn blynyddoedd
diwcddarach. Mae'n debyg
mai'r trydydd argraffiad (1593)
a ddefnyddiodd Huw Lewys ar
gyfer ei gyfieithiad i'r Gyrnraeg.

Ond, ac y mae'n ond go fawr;
mac'r ddogfen ynglyn a
daliadau tir yn dyddio 0 tua
1550, ac ni chafodd Huw Lewys,
cyfieiiliydd Perl Mewn Adfyd ei
eni hyd 1562. Ni allai fod yr un
person. Hanai teulu Huw Le\vys
o Fodellog yn ardal y
Bontnewydd. Plas y Bont yw'r
enw ar y cartrcf erbyn heddiw.
Ei dad ocdd Lewis ap William 0
Fodellog, a'i fam oedd Agnes,
ferch William Foxwist o'r
Prysgol ger Caeathro. Fe'i
derhyniwyd yn f)'fyri\Vf yn
Rhydychen yn 1582,

Moc rhCblrau ~"liM\l~"'r
hlaenffrwyth am I~anddeiniolen
ar gael am tis Chwefror 1569/70.
(Yn y cyfnod hwnnw roedd y
flwyddyn yn cychwyn ym mis
Ebrill ac yn diweddu ym
Ma\Vfrh. Fell)' roedd Cllwcfror y
flwyddyn honn() yr unfed mis ar
ddeg o'r flwyddyn 1569, ond yr
ail £is 0 1570 yn 01 'I newid
Qiyy~ddara~h). 15nwir :tlugo
Lewis, cJericDs, tel un ~y'n t!llu'r
blaenffrwyth. Nld IIuw I~cw'ls'I
~)'fi'iiLby~~mQ 11\YU,Oll\if))')'lltl
dim ond n~w oed oedd !ir ~,
pryd. Roedd yr I-Iuoo I~ew~s
hwn l:i~oe~ mc\vn urlluau
eglwY$ig

Dym~ o"Q~rnhau ftl1y fod
dau l1uw Lewys yn gysyllUectilI
a Llanddeiniolen yn ystod y
cyfnod h\.vn"a bod y dda.u mewn
urddau eglwysig, ac wedi lreulio
peth amser yn dal rheithoriacth

DAU HUW LEWYS YN
LLANDDEINIOLEN ~
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Brifardd Gwilym R. Tilsley yn
ei gyflwyniad i'r ailLwyfan' yn
dweud mai fo a roddodd y wobr
gyntaf erioed i mi am Iunio
darn adrodd i blant.

'Cofiaf y ffordd a gymerais 0
feirniadu'r gystadleuaeth
honno,' meddai 'scf drwy
ddarllen y darnau i hogyn saith
oed a gofyn iddo fo ddewis yr
un a hoffai ore:1. Fe ddewisodd
"Y Beic Ba ...n Glas".' Ond,
camgymeriad ydi hyn, y darn a
ddewisodd yr hogyn bach saith
oed oedd 'Bai ar Gam'. Gyda
llaw yr hogyn bach saith oed
hwnnw oedd Dr Gareth Tilsley,
sef mab ~lPrifardd air Cyn
Arcbdderwydd.

Ond yn 61 eto at Wasg
Gwynedd. Yo 1986 am fod y
ddwy gyfrol Llwyfan y PlaTZ!
allan 0 brint, fe gafwyd
caniatad i dethol darnau o'r
ddwy gyfrol a gofynnais i'rn
eyfaill Geraint Lloyd Owen,
ddcwis a dethol. Yn 1986 fe
gyhoeddwyd Llwyfan y Plant
gan Wasg Gwynedd. Cyfrol sy'n
eynnwys darn au a fu'n
bohlogaidd mewn eisteddfodau
lleol a chenedlaethol, fel ']0 y
Bwji', 'Trip i'r Lloer', 'Y Beic
Bach Glas', "Ibmi Smale', 'Sut i
Adrodd' a 'Bai ar Gam:

Do, mi fu Ina
gydweithrediad bapus a
llwyddiannus rh wng Gwasg
Gwynedd a fi dros y
blynyddoedd ac mae fy niolch
i'n fawr iddyn nh\.v am waith
graenus bob amser. Oes mae Ina
36 0 flyn)1ddoedd wedi mynd
heibio crs i mi fynd ~rr
llawysgrifau 0 Dewch iAdrodd
i'r hen ysgol yn Nant Peris.
Pwy fasa'n meddwl bod Ina
ambcll un 0 hyd yn holi am
gopi a'r darnau yn dal igael eu
hadrodd mewn eisteddfodau.

Bydd, mi fydd hi'n chwith
iawn peidio a chael galw yng
Ngwasg Gwynedd wedi'r holl
flynyddoedd.

Diolch, Alwena ac Islwyn,
am )' ~swrs a'r crocso.

Cynllunio Angladd

Yswiriant Teithio

Yswiriant Cerbydau a Diffyg ar y Modur

Yswiriant Cartref

Chwith meddwl mal anfon y
llith hwn iAlwena y bydda iyn
hytrach na galw yng Ngwasg
Gwynedd a chael sgwrs ddifyr
yr un pryd hefo Alwena ac
Islwyn.

Mae gen i gysylltiad wedi
bod hefo Gwasg Gwynedd ers y
cychwyn. Cofiaf gynnig un o'rn
llyfrau i'r Wasg pan sefydlwyd
hi yn Hen Ysgol Nant Peris yn
1972. Dewell i Adrodd oedd teitl
y gyfrol honno a wnes i,Gerallr
nag Alwyn ddim dychmygu y
byddai pedwar argraffiad o'r
gyfrol wedi gweld golau dydd 0
fewn wytn rnlynedd, ac Iel y
deal1af, mae yna alw 0 hyd am
ambcll gopi.

Yn 1976 fe gyhoeddwyd
Dewell i Adrodd Eto ac fe gafodd
y g) frol hon hefyd yr un croeso,
gydag amryw o'r darnau yn cael
eu dewis fel darnau prawf
mewn eisteddfodau led-led
Cym ru, yn lleol a
chenedlaethol.

Gwasg Gwynedd hcfyd a
gyhoeddodd y gyfrol J->awb yn
Bared yn 1990, a A Dymat Ola
yn 1995 ac yn 1979 ar achlysur
cynnal yr Eisteddfod
Genedlaethol yng
Nghaernarfon fe gyhoeddwyd
C'nafton a Cherddi Eraill. Y brif
gerdd yn y gyfrol hon ydi
pryddest 'Y Dref a ddaeth mor
agos i'r brig yn Eisteddfod
Genedlaethol D)rffryn Cl\vyd
yn 1973. Yn dilyn yr eisteddfod
honno ~ gyhoeddwyd
pamffledyn o'r bryddesl gan
Wasg Gwynedd. Pris y
pampffed oedd 10 ceiniog, ae fe
werthwyd y cyfan mewn byr 0
dro. Os gwn i oes na gopi gao
un 0 ddarllen\vyr yr nco? Mi
fyddwn i yn barod i daLu mwy
na deg ceiniog amdano.

Nid Gwasg Gwynedd, fodd
bynnag, a fu'n gyfrifol am
gyhoeddi fy nau lyfr cyntaf, sef
Llwyfan y Plant yo 1957 ac Ail
Lwyfan y Plant yn 1962. Fe
gyhoeddwyd y ddwy gyfrol
rma gan Hugl1CG a'i Pab,
Wrecsam. Mae'r diweddar
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Mae pobl dros 50 oed yn
ymddiriea yng ngnynnyrchion

a gwasanaethau
Age Concern

guimpas? Yr UIZ boneddwr sy'n
Jzawlio'r hen gastell. A oesgaluido
wir hauil i'r lie tybed?' A dyna
ddweud ei ddweud yn blwmp ac
yn blaen. Doedd bod yn
wleidyddol gywir ddim yn
bodoli bryd hynny mae'n rhaid.
Gwall arall mewn llyfr
Wrth bori mewn llyfr Saesneg
Place-Name Detective, sef
cyfieithiad gan Anthony Lias 0
erthyglau gan y diweddar Athro
Bedwyr Lewis Jones, sylwais ar
ddau gamgymeriad mewn naw
gair 0 bennawd i lun 0 bont
enwog Penllyn. Fel hyn y mae'r
pennawd yo darllen: 'River
Saint flows from Llyn Padarn
under P01ZI MWllwgl-y-llyrl. •

Yn ID'nraf, nid afon Saint ond
Mon Rhythallt sy'n 11ifo0 Lyn
Padarn, ac \' mae'n cadw'r enw
hwnnw nes eyrraedd Llanrug.

Yn ail, mae Pont Mwnwgl-y
llyn yn cario'r ffordd fawr 0 dref
y Bala dros afon Dyfrdwy fel )'
mae'n ymar.llwys allan 0 Lyn
Tcgid.

Ae un 0 weisg Cymreiciaf
Cyrnru - Gwasg Carreg Gwalch
- a fu'n gyfrifol am y fath gam
Leoli.

A dyna ddigon ignoi cil arno
ar ddcchrau blwyddyn arall.
Anfonweh unrhyw wybodaeth
neu ymholiad am banes yr ardal
i Dafydd Whiteside Thomas,
Bron y Nant, Llanrug,
Caernarfon. (Ffon: 01286
673515).

Cymorth a hyfforddiant amyneddgar i bob oedran er
mwyn i chi fedru mwynhau defnyddio elch cyfrifiadur!

.....
••f ,

Probl~mgyda'ch cyfrifiadur?

Am wasanaeth cyfeillgar i ddatrys
a gwella eich cyfrifiadur cysylltwch

a Gomer Roberts
Ff8n : 01286 870462

Symudol : 07962 712368

Nid yw'r tY y soniais amdano
yn y rhifyn diwethaf wedi ei
restru, ac yn 61 pob tebyg, dim
ond lluniaeth a gynigid yno, ac
nid llc i aros.
Ty wedi ei anghofio
Diolch i Rhiannon IIumphries
Jones am gysylltu ynglyn a
I..lwyn y Brain. Bu hi'n byw )'DO
am gyfnod gyda'i rhieni, ac y
mae hithau'n bryderus ynglyn a
chyflwr yr hen blasdy. Eiddo
Handpicked Hotels, sef
perchnogion Seiont Manor yw'r
plasdy bellach, a bu cynlluniau
ar un cyfnod i sefydlu canolfan
cynadleddau yn Llwyn y Brain.
Bellach, a)r hinsawdd
economaidd mor fregus,
parhau'n ddi-ddefnydd a di
ofal- amda no a wna'r adeilad
rhestredig.
Arolwg 0 Diroedd Comin Sir
Gaernarfon
Yn 1909 aeth Cyngor )'T hen Sir
Gaernarfon ali i gasglu
gwybodaerh am diroedd comin
- a elwtd ganddynt yn 'dir cyd'
yrn mhob un 0 blwyfi'r sir. Y
cynghorydd siro1 ar ran
Llanbcris bryd hynny oedd y
siopwr a'r bardd, R.E.Jones. Yn
ddiwcddar gwclais Iythyr yn ci
Iawysgrifcn yn rhoi aieb i'r
cwestiwn am dir cyd Llanberis.
Fel hyn y mae'n ysgrifennu:
'Nid oes tir cyd yn Llanberis. Y
mae pob modfedd wedi ei reibio
galL Assheuni Smuli a'i dyluryth:
Beth aln GascellPadam a'r tir o'i

--- ---



caredigrwydd a ddangoswyd
iddynt yn eu profedigaeth 0 golli
brawd annwyl iawn, john
Aneurin jones, Penygroes.
Gwerthfawrogwyd hefyd y
rhoddion hael a dderbyniwyd Er
Cof am john.
DIOLCR. Dymuna Pat Owen
ddiolch 0 galon i gymdogion,
ffrindiau a theulu am y
caredigrwydd, ynghyd a'r
ymweliadau a'r dymuniadau da
a dderbyniwyd yn dilyn
Ilawdririiaeth annisgwyl yn
ddiweddar. Diolch i bawb.
DIOLeR. Dymuna teulu'r
ddiweddar jacqueline Ann
WillIams 1 Post Office Row,
ddiolch am bob arwvdd 0•
gydymdeimlad a charedigrwydd
a ddangoswyd iddynt yn eu
profedigaeth. Diolch i'r
Parehedig Mar(.u~ Wyn
Robinson. Diolch hefyd ibawb a
gyfrannodd mor hael i
Ambiwlans Awyr Gogledd
Cymru y swm 0 £1,105.
PRIODI. Dydd Llun Rhagfyr
29ain yng Nghapel y Cysegr
priodwyd Gwenan Elis, Cilgeran
a Cemlyn Jones, Llanrug. Roedd
y gwasanaeth dan ofal y
Parchedig Marcus Wyn
Robinson. Dymuniadau gorau
l'rddau.
Dymuna alyc:nan a Cemlyn
ddiolch i deulu a chyfeillion am
bob dymuniad da ac anrhegion a
dderbyniw)'d ar achlysur eu
priodas,
PRlODAS AUR.
Llongyfarchiadau a d~'lDuniadau,
gorau 1 mam a dad, John ac
Elizabcth Evans, Pen Pare, f)rdd
yn datblu eu Priodas Aur ar y
14eg Chwefror, gan David, Ann,
Sian a Ceri a'u lculuoedd.
LLONGYFARCHlADAU i
Eif}f Myfan\vy Price, 'Rynys
IJlanddeiniolen, sy'n ddisgybl
BI\'1'ddyn 7 }m Mrynrefail, am
raddio gydag anrhydcdd yn cl
urholiad 11ais Gradd 3,
Associated Board y Royal
~chool of Music. Cal£{ ei
hyf[orddi gan Manon
LIwyd}Bethel.
CLWB 200 Y NEUADD.
Enillwyr mis Hydref: £40: (86)

Guienan Elis, Cilgeran a Cemlyn Jones, Llanrug.

Mari Humphreys, Llanfairpwll;
£20: (111) Susan Owen, Llys
Gwynedd, Bethel; £10: ( 102)
Hugh Williams, Cefn Gwyn,
Llanddeiniolen.
Enillwyr Tachwedd: £40: (95)
Ann Lloyd jones, 8 Penrhos,
Bethel; £20: (45) Alun Williams,
4 Cerra Linn, Bethel; £10: (67)
Ellen Williams, 14, Tan y
Buarth, Bethel.
Errillwyr Rhagfyr: £40: ( 128)
Alan Ginsberg, Celtic House,
Bethel; £20: (105) Ccinwen
Williams, Cefn Gwyn,
Llanddciniolen; £10: ( 49) Carys
W)'n Jones, 45 Bro Eglwys,
Bethel.
CAPEl. BETllEL. Daeth
cvnulleidfa dda ar fore Sul21ain•
Rhagfyr 2008 i wrando ar blanr
yr Ysgol SuI yn perfformio eu
Pasiant Nadolig. Y thema eleni
oedd 'Cofio am y Preseb'.
Arweiniwyd )"rhan gyntaf gan y
plant hyn; Ffion, Cai, Sian,
Moli, Gwenno, Dyfan, Lowri a
Fflur, Dechrcuwyd yr ail ran
drwy i'r holl blant ganu 'Dewch i
Barti Iesu Grist', yna daeth Sian
yrnlaen i ddarllen - 'Mae'n
debyg rnai Sanl Ffranci:, 0 As~isi
a gafodd y syniad 0 ail
berfformio hanes y geni am }' tro
cyntaf ym mhcnrref Graecia yn
12l4'. Y hugeiliad oedd Ben,
loan a l\1organ; Mair a Joseff
oedd Betsan a Nathan; Gabriel
oedd BIeri a'r aIlgylion oedd
Cadi, Anya, josie ac Erin. Y tri
gWr doeth oedd 1010 Llyr, H uw
ac 1010 Harri. Can~vyd (Can y
Preseb' gan Moli a'r g)'nulleidfa
yn dilyn yn canu '1 orwedd
mewn !Jreseb'. Canodd y plant
ddwy garol i Qrffen - Ser y Nos
yn Gwenu a Carol 0 Ddiolch.

Talwyd gair 0 ddioleh gan y
g\veinidog i'r plant am eu
g'tvaith ,anrnoladwy ac i'r
athra\von a'r rhieni am bob
cymorth
Deli a luniodd )' cyfl\vyoiad.
Roedd yr arian rhydd at Apel De
Affrica} Cymorth Cri~tnogol,

cadw'n ddistaw ar ddydd
Gwencr Ionawr 23 er budd y
Pwyllgor Anabl, sydd yn casglu
arian eleni i brynu offer iYsgol
Pendalar. Yn dilyn y bwyd
blasus cafwyd orig ddifyr yn
chwarae Bingo. Dalier sylw mai
yn Festri Cysegr am 7.30, fel
arfer, y bydd y cyfarfodydd 0
hyn ymlaen.

Cyfarfu'r aelodau yn Festri
Cysegr y mis yma 0 dan
Iywyddiaeth Mair Price.
Rhannwyd gwybodaeth am
faterion y Mudiad yn
Genedlaethol a Rhanbartbol sef
GWyl y Pum Rhanbarth, noson
chwaraeon Arfon, a thrip
penwythnos i Iwerddon.
Dymunwyd yn dda iAled, mab
Glenys Griffiths, sydd wedi
mynd iweithio iVancouver am
ddwy flynedd, llongyfarchwyd
Anesi, merch Eirlys Williams ar
ei dyweddiad a Marc,
cydyrndeimlwyd ag Ellen Ellis
yn ei phrofedigaeth 0 golli ei
brawd, ac anfonwyd cofion at
Oscar, gwr Mary, a mam
Gwyneth Williams, y ddau heb
fad yn dda yn ddiweddar,

Karen Jones 0 Waun fawr
oedd y wraig wadd, - arlunydd
sydd yn ymddiddori mewn
techneg newydd 0 gyfuno
gwydr, enamel a llechen i
gynhyrchu arddull 0 beintio
gyda Ifresni hollol wreiddiol.
Rocdd wedi dod a mfer 0
enghreifftiau o'i gwaith gyda hi
gan egluro yn ddifyr iawn sut
roedd yn mynd ati i greu ci
chynnyrch. Diolchwyd yn
gynnes iawn iddi gan Anne Elis,
ae enillwyd y raffl gan Anita
Owen.

Atgoffwyd pawb i ddod a
£12_50, arran Swper CWyl Ddewi
y tro nesaf gan cdrych yrnlaen i
groesawu cynrychrolydd 0
Gwmni Siwgr a Sbeis, Llanrwst.
CLWB BRO BETHEI~.
Cyfarfu'r aelodau ar gyfer
cyfarfod mis Ionawr yn Festri
Berhel, a chroe~awyd pn~vb
yngl1yd gan y PriIardd Sel\.vyn
Griffith )'r Is-Lywydd. Y
siaradwr g\vadd oedd Selwyn
Williams 0 Rhi\vlas, a chaf'\.vyd
ganddo, B)'da chymQrth sleidiau,
Sb'Wl'Sddiddorol iawn ar hunes y
p[osiecr IDa\Vr 0 adeiladu y
'Mynydd Gwefru' yn Lla.nberis.
Bu )rnghlwm a'r gwaich fel
Rheol\vr y c)rnllun am oddeulu
deng mlynedd a dangosodd
luniau o'r l\vneli a gre\v~'d i
gario'r dWr i mewn ac allan, O'l:"

Hffil)'"Wiol ncuadcJ.au
tanddacarol. Dros baned cafwyd
~yfi~i holi ~WCDliyntlu 0'[ lla\vr.

Bydd y cvf~rfod nesuf yn
Pestri Cysesr yn5 nghwmni
Buduu~ Jonc~ a'j Chl [)TW)rs,Ivy.
IJIOLCH Dymuna Ellen,
G\V)rnfor a'r reulu, Dnvs y (:()ed,
ddatgan eu diolch diffuant am
bob arwydd 0 gydymdeimlad a'r

Ar ei feic gwcld aur 0 fyd, -
o'i weld craH

gweled creu addfwyn-fyd.
A welwn ninnau'r goludt
y mac her drwy Jim 0 hyd,

CYMDEITHAS LENYDDOL:
Croesawyd nifer dda o'r aelodau
i gyfarfod mis Ionawr gan )T
Llywydd, Ieuan Williams, gyda
chroeso arbennig i'r gwr gwadd
sef yr Athro Derec Llwyd
Morgan. ty Brawd Llwyd' oedd
testun ei ddarlith, a soniodd yn
ddifyr iawn am nifer 0 feirdd a
llenorion. Cyflwynodd y
gynulleidfa i fyd llenyddiaeth
Cymraeg rnewn ffordd ddifyr
gan ddangos mor dlawd fuasem
heb y gair ysgrifeneclig.

Diolchwyd yn gynnes iawn
iddo am siarad yn frwd am ei
bwnc gan Elwyn Hughes. Bydd
)' cyfarfod nesaf ar Chwefror 17
yn Festri Bethel gyda R.H.
Griffiths (Machraeth) yn son am
'Gymeriadau'.
YSGOL SUL Y CYSEGR. Braf
oedd gweld v Capel yn llawn i
wasanacth Nadolig arbcnnig gan
blant yr Ysgol SuI. Yn dilyn gair
o groeso gan Gerain t Elis cafwyd
stori'r geni gan y plant Ilciaf, pob
un wedi gwisgo fel angel, hugail,
neu Wr docth. Wrth gwrs roedd
rhaid cael Mair a Ioseff hefyd.
SEREN oedd y therna yn yr ail
hanner a chafwyd darlleniadau a
cherddi gan y plant hyn i gyd
fynd aIr thema. I gloitr
cyflwyniad bu i'r holl blant ganu
'Un sercn Wen', a chyn canu'r
emyn olaf siaradodd y
Gweinidog cfo'r plant, gyda
neges amserol. Talwyd gair 0
ddiolch ilr arhrawon am bob
cymorth ruag al y paratoi, i Sioo,
Manon a Gerbin am gyfeilio
wrth yr organ, i Glen~rs am
1uniolr gwasanacth, ac i Edwina
am addurno'r Capel.
C)rflwynwyd cyfan:,-wm y
casgli9.d rhydd, ~Cr £1~7.S0 i.
Chiltlline Cymru (NSPCC).
MERCHED Y WAWR. Yng
nghyfarfod mis Rhngfyr
yrngasglodd nj fer dda o'r
aeloda~ mg NgwCt>ly'r Yll.:lOria
Llanbcri:i i fW}fnhau cinio
Nadolig b19SUS. Arweiniwyd y
noson fel arfer gan y Llywydd,
Mair Pri~c ,,~ yn dilyn gair 0
groeso h~fSbyswydyr aelodau am
nifer 0 fatcrion y mudiad sef
Cwrs Crefft y Gogledd a
Ch>'sl~\d1ae~lluu GWyl II"f,
Llon,yf(1fChwyd Gwynerh
Williams ar cnedisaelh wyres
fU\iU, d llongyfarch\vyd na~\r 0'[
~elod9l1 gr dderbyn ty~ty~grrl
san GoleS Mcnai yn dil yn
mYllychu c\vr ar ()~(ldblod~u y
llynedd. Bydd t~m yn
cynrychioli'r Gangen mewn
twrnament bo\vlio deg ar Ionawr
16 a bydd Glenys ac Eirlys yn
(,

Er cof am lim Ostler

'. BETHEL
-

Geralnt Elis, Cilgeran. Fton: (01248) 670726



Ffon: Llanberis {O)870 832 9903

Dim angen apwyntiad. Am fwy 0 fanylion
ffoniwch 01286 672076

THE LEGACY
ROYAL VICTORIA HOTEL

Os oes gennych tater yr hoffech ei
drafod gyda'r A.S. neu'r A.e.

dewch draw l'r:
Mynydd Gwefru, Llanberis

3:00-4:00pm
Dydd Llun, 16 Chwefror

Priodasau Dathliadau
• Achlysuron Arbennig Cynadleddau

• Pwyllgorau • Bwydlen Bar
Cinio Dydd Sui

Hywel Williams
Aelod Seneddol

Alun Ffred Jones
Aelod Cynulliad

• Pob math 0 ddodrefn ty
• Cegin, 'stafell fyw, Ilofft
• Pri~itluty~t(ldl9uol
• Carp9di, Llenni a
Lloriau Pren

Ffon: (01286) 676 040

CYMORTHFADODREFN a LLORIAU
PERKINS CAERNARFON

Ychydig ddyddiau eyn y
Nadolig daetb llyfr ar hanes
un 0 gapeli ieuengaf y fro n'r
wasg. Erbyn dechrau'r ganrif
ddiwethaf roedd pob ardal ym
mhlwyf Llanrug yn cae 1 ei
wasanaeth u gan gapel yn
perthyn i un o'r gwahanol
enwadau - ar wahan i
Bon trhythallt. Yn sgil
diwygiad Evan Roberts, bu
symudiad 1 gael capel yn yr

yn ddioge] cyn i'r plant
gyrraedd yr ysgol, ond rnae'n
fater sydd yn peri pryder
enfawr i ni 0 ran iechvd a
diogelwch y plant sydd yn ein
gofal. Yn sicr, nid )'\V n deg ar
blant Ysgol Bethel bod eu
diogelwch yn cael ei roi yn ~.
fantol. Maent yn haeddu cael
ell haddysgu rncwn
amgylchcdd diogel.

Yn ugysial a'r materion
iechyd a diogelwch uifrifol
hyn, defnyddir swm sylweddol
o gyllid prin yr ysgol idrwsio y
drws. Arian a fwriadwyd ar
gyfer plant yr ysgol yw hwn ac
macnt yn eu collcd o'r
herwydd.

Mae'r heddlu }rn cydweithio
gyda'r ysgol i geisio datrys y
broblem ond gan ei fod yn fater
cymuncdol, gofynnwn hefyd
am cich cydweithrediad fel
rhieni a chymdogion drwy
gymryd y camau a ganlyn:
• Os gwelwch unrhyw un yo

YSGOL BETHEL
FANDALIAETH YN
YR YSGOL
Hoffwn ofyn yn garedig am
eich cymorth mewn perthynas
a thresrnasu a difrod i adeilad
yr ysgol a ddigwyddodd rhwng
5 o'r gloch, Ionawr 14eg a 7 o'r
gloch y bore ar y 15fed 0
lonawr. Daeih ein gofalwraig
i'r ysgol a chanfod carreg [awr
lawn wedi ei tharlu drwy wydr
dwbl drws y dosbarth
Mei tnrin, Roedd gwydr man yn
deilchion ar y llawr a bu raid
taflu nifer 0 offer gwerthfawr 9C
enghrclffti.au 0 waith plant. Er
ein bod yn wynebu fandaliaeth
yn rheolaidd efo poteli a
chaniau cwrw ar y buarth, nid
ydym erioed wedi wynebu y
math hwn 0 ddifrod
dianghenraid.

Mae'r heddlu wedi cael eu
hysbysu ac maem yn gwneud
ymholiadau. Gwneir pob
ymdrech isicrhau bod y buarth

Canrif 0 hancs
Capel Pontrhythallt

Plant Ysgol Sill Cape! Bethel yn perfformio eu Pasiant Nadolig

ardal honno gan y
Methodisriaid. Flwyddyo i'r
Nadolig diwethaf, roedd
Capel Pontrhythallt, neu
Capel y Rhos fel y mae'n cael
ei alw bellach, yn dathlu
canrif 0 addoli.

Mae llyfryn yn croniclo
hanes y capel, wedi ei
ysgrifcnnu gan Dafydd
Whiteside Thomas, a'i
gyhoeddi gan Wasg y Bwthyn,
Caernarfon. Ynddo, ceir
hanes datblygiad yr eglwys o'r
cychwyn a pam y bu heb
weinidog swyddogol am dros
ddeng rnlynedd ar hugain.
Ceir yma hefyd hanes uno
capeli'r ardal ar ddiwedd y
ganrif ddiwethaf, yn ogystal a
chronicl 0 weithgareddau
cymdeithasol y capel: trip yr
Ysgol SuI, y Gymanfa, gardd y
capel, y Gymdeithas
Lenyddol Undebol, y Cwmni
Drama ac Eisteddfodau'r
Planl.

Mae'r llyfr ar gael am £5
gan swyddogion y capel.

CYHOEDDIHANESCAPEL
- ----~--

DYL'\N l>ARRY

CWMNI DRAMA TRESURE
TROVE
Cafodd plant yr ysgol igyd Sioe
Bypedau wych gan y cwmni
uchod. Stori Chineaidd y
platiau 'Willov;r Pattern' a
gafwyd. Roedd plant Dosbarth
Mrs Williams wedi gwirioni gan
eu bod yn son am China fel rhan
o'u gwaith thema!

tresmasu ar dir yr ysgol,
ffoniwch 0845 6071001 neu
0845 6071002. Bydd eich
galwad yn gyfrinachol ac ni
fydd raid i chi roi eich enw, os
nad ydych yn dymuno.

Gyda diolch am eich
cydweithrediad .•



Llllll;au Rebc:c,u, Sha1l110ll at /171.ya g%~~ddell dewis i'r Calelldr. Dae/it Cara,
FJIon Hal a LewIS ')'11 all. Ca/odd), chwe pJzlellf)'1l 'lL'ohr gan Gyllgor lsWJ'lledd.

Heather Lowe yll gwe;thio K>'daDdosbartlz .\iarclzl)'Il.

Jones 0 E.W Pritchard am ei
drefniadau trylwyr a pharchus ac
i holl staff y Cartref ym
Mhenisarwaun am eu gofal a'u
caredigrwydd.
CAPEL Y TABERNACL.
Cynbaliwyd Cyngerdd Nadolig
yr ysgol yng Nghapel }<

Tabernacl ar 16 Rhagfyr. Thema
eleni ocdd 'Y Blwch' a chafwyd
dau bcrfformiad rhagorol gyda
phob plentyn yn yr ysgol yn
cyrnryd rhan. Diolch i Mrs
Oliver, Mrs J. Roberts, Mrs G.
Roberts a Miss E. Jones am
hyfforddi'r plant mor raenus a
chlodwiw, hefyd i bawb a oedd
yo cynorthwyo gyda'r plant.
GENEDIGAETH. Ar ddiwrnod
Nadolig ganwyd merch fach i
Karah ac Andrew, Cari Ann,
chwaer fach i Ccirion Wyn a
wyres fach i Nigel Williams,
Aran. Wedyn ar ddiwrnod cyntaf
y flwyddyn newydd ganwyd mab
bach, Dylan Llywelyn, iJennifer
a Robert, 4 Dol Afon, brawd
bach iElliw, Keith, Robert a [ac,
LLONGYFARCHIADAU
iKimberley Jones, 6 Bryn Crwn,
ar achlysur dathlu ci phen
blwydd yn 18 oed.
CYDYMDEIMLAD. ESlynnwn
ein cydymdeimlad d\vysaf a
Gwynedd Jones, 5 Bryn Cnvn,
yn ei brofedigaeth Iem 0 golli ei
dad ~'chydig \vythnosau ~'n unlg
""Tedicolli ei fam.

Cydymdeiml\vn hef)rd a l~r
Hywel Williams a'r teuJu, Nant
Forgan, yn eu profedigaeth 0
golli chwaer, Mrs G\vynelh
Chick.

SGOL CWM Y GI_,O
Mae bore dydd Jvla\vrth a bore
dydd Mercher yn amser prysur
yn yr ysgol y tyrnor hwn gan fod
Heather Lowe yn gweiihio yno
fel Artist Preswyl. India ydy'r
symbyliad ac rydym yn gwneud
yn fawr o'n cysylluadau gyda
Menter Fachwen a Kotayam yn
hyn igyd.
Fel rhan 0'1 blwyddyn gyntaf ar
Gwrs Dysgu, mae Jennifer
Hamer 0 Lanrug gyda ni ar hyn
o bryd yn arsylwi ac yn gweithio
gyda'r Adran lau. Gobeithiwn y
bydd yn mwynhau y profiad ac y
bydd 0 fudd iddi yn ei gyrfa.

Mae Cyngor Ysgol a Chyngor
Eco newydd wedi eu hethol ac
wedi cyfarfod. Mae'r Cyngor Eco
yn brysur yn meddwl am ffyrdd
o arbed ynni yn yr ysgol.
Llongyfarchiadau i Shannon
Christy, Rebecca Locket ac Anya
Arkless am gynlluruo posteri a
ddewiswyd i Galendr Arbed
Ynni a gynhyrchwyd gan
Cyngor Gwynedd.

Mae cyfarfodydd Yr Urdd a
Champau'r Ddraig wedi ail
gychwyn ar 61 ysgol ar nos
Fercher.
DIOLCH. D}'Uluna John a Pat
Cllick, a Hywel a Margaret, ~ant
Forgan, a'u teuluoeud ddiolch
am bob arwydd 0 gydymdeimlad
a dderb~ nl\vyd gandd}Tnl ar
far\volaeth mam a chwaer
ann\\-')-I,G\·..)'nelh Chick.

Diolch hef)'d i'r Parcllcdig
G\vvnfor Williams am•
\vasanaechu ac i Dr William
J\lunro am ei \\asanaeth }'n{au
\\'rth )'T organ. Diolch iG\\}'nfor

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

CWM V GlO

YSGOL DOLBADARN
Detbvniais y monylion Y"tO, am
estyniad Ysgol Dolbadarn, gan y
diuieddat Mrs Moreen Lennon, rai
blynyddoedd yll 61. Ll'Iediinti Cl

ddarganfod ychydig ddyddsau yn
0/, teimlais y buasai y" bnodol ei
g)1tllLWYS, ~Vtl dilyn neuiyddum y
'DatJ,itJ 70 JlJl)'ncdd' a nodsoyd yn
yr Eco diwetlzaJ
Agorwyd yr ysgol brcscnnol gan
Mr W. P. Whcldon
(Ysgrifennydd Adran Gyrnreig
y Bwrdd Addysg) ar y 8fed 0

Hydref 1938 am 2 o'r gloch.
Caderiydd RheolW)<r yr Ysgol ar
y pryd oedd Mr Hugh Iones,

Yr oedd dwy adran yn yr
ysgol:
• Adran y Babanod gyda
Phrifathrawes: (J\1.rs Price
[ones) a dwy athrawes. Nifer y
plant oedd 85.
• Adran Iau gyda Phrifathro:
(Mr Llew Madoc Jones) a 7
athro. Nifer y plant oedd 226.
Staffyr ysgol yo 1938 ocdd:
Adran y Bahanod: Prifathrawes
Mi~s Morfudel Price, Miss J.A.
WIlliams, Miss G. Thomas
Adran y Safonau
Prifathro: Mr Lle\y Madoc
Jones, Mr D.J. O,ven, Miss B.E.
Jones, Mr T.E. Parr)', M1SS C.
I-Iughes, Miss hi. Humphreys,
lViiss R. Jone::;, Miss H.J. Jones.

AdeiladW}rd }'f adeilad bron i
gyd ar graig onel cod\vyd y
'gym' ar dir mawnog iawn. Caed
cryn drafferth i gael sylfaen ond
llwyddwyd yn y dl\Vedd tffi'y
ddefnyddio darn au hirion
(gzrders) 0 orsaf yr Wyddfa.
Gwelir gwendidau yn )T muriau
yn yr adeilad h\vn - hwyrach
mai cyf1\vr meddal y tir yw'r
rhes\vm am hyn.

Dylid cofio hefyd fod Ysgol
Dolbadarn wedi ei hadeiladu
mewn cyfnod anodd ia\vn, sef
ychydig amser cyn yr Ail Ryfel
Byd. Roedd cwm\vl y rhyfel }Tn
hongian dros Brydain a g\\oeid
poperh hron gyda'r
posibilr\v)'dd 0 ryfel mewn
golwg.

Y mae tri lla~'r yn perthyn i'r
)'sgol - y seIer, y lla\vr cyntaf a'r
ail lawr. Nid cynllun unigryw
}'dyw gan fod Ysgol Penybryn,
Bethesda, o'r un natur. Mae dau
res\vm am hyn, sef:
prinder ar~lynebedd addas i
adeiladu a cbynnwy~ iaru befyd;
a gellid auda~u yr y~gol a hynny
hch unrhyw drafferth yn yshyt)·,
p~ byQQui an&\;n am hynny yn
ystod blyn~,ddoedd y rhyfcl.

PrifaLhra\\>on yn dilyn Mr
Llew Madoc] one oedd Mr R.
£. Jones, Mr Stanley O,Ycn, Mr
Juhn Hugh Hugheg, Mr C~'ruig
HU5hl;~)M;rbEli(a~b\;lh Robcrl~
a Mr Rolant N. Wynne.

CYNRIG HUGHES

Y GANOLFAN. Bydd Cyfarfod
o bwyllgor Y Ganolfan yn cael
ei gynnal yn Y Ganolfan am
saith 0'r gloch yr hwyr ar Nos
Lun, Chwcfror ged. Mae gan
pob enwad yn y pentrcf hawl i
gael cynrychiolydd ar y
pwyllgor.
LLEISIAU LLIWEDD. Daeth
tymor Ilwyddiannus arall i'r Cor
i ben unwaith eto, gyda
Dathliad Nadolig yng
Ngwesty'r Goat ym Meddgelert.

Yn unol a pholisi'r Cor, ar
ddiwedd y Tymor cyflwynwyd
siec £50 yr un i'r rnudiadau
canlynol: Ysgolion Sui St
Padarn a Chapel Coch: Yr
EgI\;vys Fach; Y Cylch Meithrin
Lleol; Adran Feithrin Ysgol
Dolbadarn; Ysgol Pendalar (via
Blwyddyn 6 Ysgol Brynrefail);
Cronfa Josbua Clarke,
CaernarfoD; Uned Hergest;
Ysbyty Gwynedd; Y Mudiad
Alzheimers.

Diolch i bawb am hoh
cefnogaeth yn ystod y flwyddyn
a hoffem ddymuno 'Blwyddyn
Newydd Ddaf iholl ddarllenwyr
yr Eeo.

Hoffern hcfyd ddymuno
adferiad llwyr a buan iDilys, un
o aelodau ffyddlon y Cor, wedi
ei anhwylder diweddar 9C
edrychwn ymlacn am ci
chwmni'n 01 yn y Cor yn fuan.
DIOLCHIADA U. Dymuna
Dilys Mai Roberts, Yr Haciau,
Penisarwauo, ddlOlch 0 galon
i'w theulu, cymdogion,
ffrindiau, aelodau Capel Coch a
Nant Padarn, Cor Lleisiau
Lliwedd a phawb arall a fu mor
ffyddlon tuag atl yn ystod ei
anhwylder yn ddiweddar.

Diolch am yr )rmweliadau,
galwadau ffon, cardiau a'r
anrhegion a dderbyniodd.
Roedd yn eu gwerthfawrogi'n
fawr.
GWERTHFAWROGIAD.
Dymuna John a Mattie Hughes,
Tan Y Clogwyn, dda tgan eu
gwerthfawrogiad diffuant am
bob arwydd 0 garedignvydd a
dderbyniodd John yn ystod
cyfnod ei \vaeledd yn YSbYlY
Gwynedd, ac yna, gartref.
Diolch ibawb.
lJIOI.CHIADAU. Gair bach 0
ddiolch iBobol I ..Ianberis arn yr
holl gardiau ac arian a gawsom
cr cof am Haydn-Vera a John.
DIOLGHIADhU. DymuIla
Ann, Rhiannon a lheulu y
ddiwcddar Maria Pri[charu,
ddiolch 0 galon am bob arwydd
o gydymdeim1ad 9
charedigrwydd a dderbyni\v)'d
ganddynt ar 01 colli Maria.

Diolch i'r Gweinidog, Y
Parched~g John Pritchard, am ei
wasanaeth hynaws yn Fes{ri
C"p~l Goch, 1 Mr~ Bclhall
l1uluing aID ei chyfranlad 9r
ddiwrnod yr angladd, ; Mrs
Anne Parry 3m oynortl1wyo yn
y ty"" a~ i'r ymgymcr"'Yf,
uvrynfor ] ones 0 RW Pritchruod,
am eu Lrefn~adau trylwyr.

Diolch Ilt:fyu anl Y
Cytrgn19dRU t GArtr~t IJreswyl
Plas Garnedd, Diolch yn fa\vr
iawn ibawb.

Gwyneth ac Eifion Roberts, Swn-y-Gwynt. I=fon: 870740

LLANBERIS



D. P.0

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

Bwthyn GgdlY:i
LLANBERIS

FFon: 870444

• •A'l FEIBION

Ddydd Mawrth, Ionawr 20fed,
2009, a'r Iath obeithion ar
ysgwyddau un dyn!

Bu'r disgwyl yn hir, a'r
papurau newydd a'r cyfryngau'n
llawn o'r peth ers dyddiau. and
doedd )' g\Vr ifanc y bu cymain t
o son amdano ddim am ddod.
Nr pnawn hwnnw, roedd gan
Gary Cooke gysur i'r miloedd 0
gefnogwyr a siomwyd, 'Nid
yw'n ddiv...edd }' byd os na
chawn ni Kaka. Fe gawson ni
Craig Bellamy.' Am nad )"V
Kaka'n dod, mae gobeithion
cefnogwyr Manchester City ar
gap ten ein urn cenedlaethol ni.
Fe wyddorn am ddawn }'Cymro
bach, on d rhaid i'r mwyaf
gwladgarol ohonorn gydnabod
nad yw hwnnw, er gwaetha'i
datw Glyndwraidd, i'w
gymharu a'r Cristion 0 Frasil
sydd ymysg chwaraewyr gorau'r
byd.

Ie, ddydd Mawrth, Ionawr
20fed, 2009, a'r fath obeithion
a'r fath ddisgwyhadau a
hoel iwyd ar un dynl Bu'r
disgwyl yn h.ir, a'r papurau
newydd a'r cyfryngau'n llawn
o'r pcth ers rnisoedd. Ac fe
ddaeth y gwr ifanc )' bu cyrnaint
o son amdano. Nid gobairh
clwb, ond gobaith dinas a g\~lad
a chyfandir a byd cyfan oedd
arno'r diwrnod hwnnw. Yr oedd
llygaid y byd, yn llythrcnnol
felly trwy'r leledu, ar Barack
Obama ,vrth iddo gael ei
urddo'n Arlywydd ne\v~'dd
Unol Dalcithiau'r America.
Mae'r byd yn disg'\vyi i'r gWr
h\vn fod yn wahanol i'w

YFATH
DDISGWYLIADAU

(01248) 361044

ENS RHIWLAS

BySU5 bach a mawr ar gael aT gyfcr pob
math 0 ]ogi preifat - nosweithiau allan,
parnon, tripiau ac ali. Gwasanaeth
personol a thelerau rhesymol gan

BYSUS RHIWLAS

ragflaenydd, Dylai hynny fod
yn rhwyddl Ond mae disgwyl
hefyd iddo wneud gwahaniaeth,
trwy roi trefn ar economi
America (a'r byd 0 ran hynny);
gwireddu'r freuddwyd 0 degwch
a chyfiawnder i bawb 0 bob lliw
a hi1 a chred 0 fewn ei wlad; dod
a'r rhyfela yn Afghanistan ac
Irac i ben; clirio llanast Bae
Guantanamo; sicrhau heddwch
yn y Dwyrain Canol; dileu ilodi
a newyn yn Affrica ei gyndadau;
datrys argyfwng Newid
Hinsawdd; ac ati, ac ati. Bydd
angen docthineb mawr a nerth
arbennig arno dros y misoedd
nesaf Bu gweddio taer ar ei ran
ar ddechrau ac ar ddiwedd y
scremoni urddo, ac mor braf
oedd gweld hynny, Gweddiwn
ninnau drosto gan sylweddoli
bod y penderfyniadau pwysig a
wneir draw yn Washington yn
effeithio'n uniongyrchol ar
fywydau miliynau 0 bobl ar
draws y byd. Bydd yn amhosibl
iddo gvflawni popeth a
ddisgwylir ganddo ac ill fydd
modd iddo ddatrys yr holl
broblcmau sy'n ei wyncbu
heddiw, ond gweddrwn ). bydd
Arglwydd nef a daear yn ei
ddcfnyddio ef a'i arlywyddiaeth
er daioni \'n ei wlad ei hun ac•

me\\'o sa\\-1 lie ar dra\vs y byd.
Boed iddo gyflawni ei \vaith yn
nerth a thr\V)' ras ~'r Arglwydd
Ddu\v. A phan fydd rhai o'r
gobelthion yn pylu, boed ibawb
sv'n disgwyl cymaint oddi
\-vrtho gael gras i gofio mai
meidrol )'W'r Arlywydd yntau.

JOliN PRITCIIARD

Ar gael AM DDIM!
Yamaha !;IQctrcn~
Organ drydanol
Gyda ~ set 0
allw~ddallau.

Nam bach trydanol.
LI~d45"

Uchdgr 38"
Dyfnder 23"

Ffon -
01286 677149

-- - - ~ _-_ -- ._-._- '.- - -

eefnogwch ein
hysbYS9bwyr

Groc:>oibawb,

1: 11.00: Ysgol SuI
2.00: Mr Charles Wyn Jones
R: 11.00~ Ysgol SuI
15: 2.00: Mr Richard I~loyd
Jones
Dim ysgol SuI
22~Dim Ysgol Sui nac
Oedfa.

OEDP"AON Y CAPEL.
Cynhelir y cyfarfodydd
canlynol yn ystod mis
Chwefror

Cydymdcirnlwn a'r teuluoedd.
YMUNO A GOFALAETH. Bu
cyfarfod agored ar gyfer aelodau,
gwrandawyr, cyfeillion a
chefnogwyr Capel Caeathro am
7.00 o'r gloch nos Iau, 12
Ionawr. Y Parch Marcus
Robinson oedd yn arwain
trafodaeth ar y camau nesaf er
mwyn iGapel Caeathro ymuno a
gofalaeth Henaduriaeth Arfon.
DIOLCH. Dymuna Alwyn a
Nia, Y Dderwen, Rhos Bach,
ddaigan eu gwerihfawrogiad am
bob arwydd 0 gydymdeimlad a
charedigrwydd a ddangoswyd
iddynt yn eu profedigaeth yn
ddiweddar 0 golli brawd
annwyl.

Diolch am )' geiriau caredig
trwy Jvthvrau a chardiau, yr
ymwcliadau a'r galwadau f[on,
ac am y rhoddion hael a
ddcrbyniwyd er cof am John.

Gwerthfawrogwn gefnogaeth
cymdogion a ffrindiau yn fawr
ar adeg Iel hyn, a diolcb am eu
prescnoldeb ym Mhcnygroes ar
ddydd yr angladd.
CAPEL CAEATIIRO ADEG Y
Nt\DOLIG. Cynhaliwyd y
Gwasanaeth Nadolig i ddathlu
GWyl y Geni a chymerwyd rhan
gan amryw o'r aelodau a
chyfeillion yr Achos yn yr Oedfa
arbcnnig hon. Diolch i blanl yr
Ysgol SuI am helpu i addurno'r
Capel gyda'r Oren olau.

TYNFA MISOL: Enillwyr
Tynfa Misol Cymdeithas Cae
Chwarae Caeathro am fis
Rhagfyr oedd: £40: (56) Alan
Griffiths, 6 Tai Glangwna; £25:
(80) Mark a Linda Roberts, Ty
Newydd; £15: (100) Hugh Jones,
22 Tai Glangwna; £5: (2) Peter
Evison, Cae Hopcyn. Yn
ychwanegol, Enillwyr y Bonws
ar gyfer 2008 0 £10 yr un oedd
Bwethan Iwan, Llandefegin,
Alan Griffiths, Rosie Lloyd,
Llio Jones, Peter Hughes, Arwel
Griffiths, Hugh Jones, Lcti
Williams a Mary Henderson.
Enillwyr Tynfa Misol mis
Ionawr oedd: £40: (24) Ellen
Burke, 2 Caeathro Bach; £25:
(109) Allan Burford, 2 Erw
Wen; £15: (7R) Mary
Henderson, 6 Env Wen; £5; (77)
Mair Roberts, SWIl y Gwynt.

Diolch i gefnogaeth barhaol
yr hapchwaraewyr, dros y
Nadolig roedd y Pwyllgor wedu
medru trefnu a thalu am y
canlynol: cerdyn a rhodd y
pcnsiynwyr; prynu a golcuo'r
Goeden Nadolig; trefnu i rand
lau Llanrug arwain y canu
Carolau a darparu cawl cartef i
bawb; trefnu ymweJiad Sion
Corn, rrefnu sioe dcwin, darparu
swper a rhoi bocs 0 sioclcdi I'r
plan l Iau; a rnodd i'r plan l hy n.
Diolch i Dafarn Bryn Gwna am
noddi s\vper y plant iau.

Dymuna'r Pwyllgor
Flwyddyn Newydd dda ibawb a
gobeithio dcrbyn eich
cefnogaeLb tnvy 2009.
JiI-fAIR NADOLIG. Diolch yn
fawr iawn i bawb a gyfrannodd
luaS at y raffiau, y bwrdd
cacennau ~'r i>londinau a gemau
ae am y rhoddlon amrywiol hael
craill. Rut:uu y no:,on yo un
stormus ond cafwyd digon 0
hwyl gao y plant a'r oedolion a
fentrodd allan. Rocdd yr arbrawf
igynnal y :Ffair ar DOti Wener yn
un llwyddiannus. Elw y noson
oedd £205.
BABI ~£wvnJ).
Llongyfarchiadau i Ceri a Paul,
Hen GapeJ, ar enedigaerh
merch, Anna.
CAND CAROLAU. Yn
anffodus] roedd rha~d cynnal
Canu Carolau cymunedol mis
Khagfyr yng NghtlllOlfuD y
Capel oherwydd y tywydd garw.
Fodd hynnag, roc(ld Band Tau
Llilnr~s yn m~\.lru ~rwain
cynlllleiClfa lllferus i ganu'r
Carolatl tt'!ltidl\d1ndl\l. W~dyn.
dioleh i G\vcnllian Daniel,
C!\fWyd ~yf]eieymd~ithg~u wrth
ilasu'r caw1 cartre; Cas61w~d
£95 luag at Uronfa JOi)hua Glar~,
COLLEDION. Dro~ y gwyll!lU,
bu fanv Mary (Albert' Jones, Tai.
Gl"n~a Bynl) yn 97 mlwydd
oed ynS Nshartref Cerrig yr
Afon, Y FelInheli. Hefyd bu
farw John Jones_, brawd Alwyn
Jones, Y Dderwen.

I
CAEATHRO

Clive James, Hafan, Bryn Gwna.
Ffon: (01286) 679501 (gwalth). 677438 (cartref)



a'r Fachwen. Aeth i'r Brifysgol
yng Nghaerdydd i astudio
Cymraeg a Hanes Cymru. Wedi
10 mlynedd yn y Brifddinas,
symudodd i Ddinbych ac yna i
dref y Cofi, Caernarfon, ac yno y
mae ers ugain mlynedd. Mae'n
un 0 sylfaenwyr Cwmni Da ac
mae'n gyflwynydd rhaglenni
sy'n annog pobl i siarad
Cyrnraeg a throi popeth yn
wyrdd. Addunedau gwerth
chweil i'w cadwl

Darllenodd bigion o'i gerddi a
hynny'n fyrlymus a difyr, Yn ei
gerdd 'Map yr Underground'
iddo ef yn blentyn roedd
Llundain yn lle Cymreig ac
roedd 'pob plentyn yn Llundain
yn gwybod sut mae'i enaid wedi'i
weirio am fod lliw i bob lein a
lein i bob llwyth.'

Darllenodd y gerdd ogleisiol
'Nigel' gyda'i Gyrnraeg llac - ond
gwell Cymraeg llac efallai na
Saesneg slac.

Hyd yn oed yn Llundain
roedd y lluniaeth ar y bwrdd
swbwrbaidd am bump, yn union
fel amser Swpar Chwaral:
'am mai dyna ddisgwylid gan

•wraig
i ddyn fu'n trin y graig.
ac mae rhai arferion mor wydn
i'r dytchis a'r ladis porffor
a hebryngwyd 0 Ddinorwig
gynt.'

Bu'r gyfres Llnsiau'r Rhsfe!
Mawr yn glasur, Cafodd gyfle i
gyd-fyw hefo milwyr a rhannu
eu profiadau. Darllenodd
lythyrau milwyr o'r ardal hon
amser y Rhyfel Mawr: Caradog
Williams 0 Lanrug a hogia 0
Gaernarfon. I gloi ei sgwrs
darllenodd gerdd am un
arbennig iawn, un a edmygir yn
fawr yn Llanrug, Bro'r Eco a thu
hwnt, sef Haf Thomas,
Buarthau. Y mae Haf yn
gyfnnher i Bethan, gwraig Ifor
ap Glyn, ac mae Bethan yn nith i
Ann Thomas, ysgrifenyddes y
gangen. Dyma ran o'r gerdd:

Haf Thomas yn 30
Yn drideg oed, yr hydref ddaw
dechreuwn fynd yn hYn,
a henaint ydi'r gaeaf
y tymor olaf un;

- ondFci~[f~Tholna." gwyn tly
fyd
wyt tithau heddiw'n Haf 0 hyd!'
Diolchwyd i Ifor ap Glyn gan

Phyllis - bu'n orig hynod 0
gartrefol a difyr. Enillydd y raft]
oedd Margaret, Dwyros. Diolch i
Margaret Parry, Eryl, Carrie a
Megan Jones am wncud y baned.
Mair Parry, Mcirwcn, CarYl> a
Gwenda fydd yn gwneud y te tis
Chwefror.

Cyfl\vynwyd tusw 0 flodau i
Phyllis, ein Llywydd, gan yr Is
lywydd, Margaret Parry, ar
achlysur dathlu pen-blwydd
arbennig ar 20 Ionawr.

Gwr gwadd Chwefror yw
Geraint Huws Roberts. Bangor,
gyda'i 'Atgofion am yr Hen
ArdA11•
DALIER SYLW Cynhelir
Pwyllgor i aclodau'r pwyllgor am
6.30 ar y noson i drefnu Noson
Dathlu GWyI Dde,vi.

PROFEDIGAETH. Bu furw
Mrs Beryl Thomas, Awel Deg,
Stad Nant y Glyn, ar 61gwaeledd
brwnt iawn. Gweddw Mr Bob
Thomas, a fu farw ychydig yn 61,
a mam annwyl iArwyn a Rheon
a nain a mam yng nghyfraith
gariadus. Trist iawn fydd ei
cholli i'r teulu ond hefyd, colli
dau oedd mor weithgar yn y
pentref a'r capel ac mor
gymwynasgar erioed.

Anfonwn ein cydymdeimlad
diffuant atoch fel teulu.
PLAID CYMR U. Ddechrau mis
Mehefin, bydd Etholiadau
Ewrop yn cael eu cynnal, a'r ail
ymgeisydd ar restr Plaid Cymru
yw Eurig Wyn o'r Waunfawr.
Mae Jill Evans yn aelod gwych
yn Senedd Ewrop, ac mae
gobaith cryf y gellir ennill ail
sedd i'r Blaid eleni, a chael aelod
arall i'n cynrychioli gyda Jill.
Nos Fercher, Chwefror 4, bydd
Eurig yn egluro beth yw
polisiau'r Blaid yn EWfOP, ac
mae croeso cynnes iawn i bawb
ddod i'w glywed yn y cyfarfod
yn Sefydliad Coffa Llanrug am
7.30.

Nos Wener, Chwefror 27,
bydd Cangen Llanrug yn dathlu
Gwyl Ddewi drwy fwynhau
Cinio yng ngwesty Fictoria
Llanbens. Bydd gwledd yn ein
haros a digon 0 hwyl yng
nghwmni'r g\vr gwadd, Neville
Hughes .• \1anylion am }r noson
i'\\, cael gan swyddogion y
gangen.
MERClIED Y WJ\WR.
Nos Fawrth, 9 Rhagfyr,
mwynhawyd Cinio Nadolig
amheuthun yn y Caban,
Brynrefail. Diolchwyd i Ann
Thomas a Myfanwy am wneud y
trefniadau a diolchwyd i staff y
Caban am y wledd a'r croeso.
Enillwyr y raffl oedd Eryl, Ann
Lloyd a Helen.

Nos Fawrth, 13 Ionawr 2009,
dymunwyd Blwyddyn Newydd
Dda i bawb gan y Llywydd,
Phyllis Elis. Darllenwyd
Addunedau gwerth i'w
hysryried gan y Mudiad, sef: i
gychwyn bob sgwrs yn y
Gymraeg, i fynnu defnyddio
g\vasanaeLhau Cymraeg, a fTonio
yll y GYIIlrUt;S u mYI1J1U t1tt;b yn y
Gymraeg os yn bosibl.

Cynhelir Eisreddfod Cylch yr
Urdd Arfon yn Ysgol Brynrefail
ar Sadwrn, 28 Chwefror.
Cytunwyd ein bod, fel cangen, i
fod yn gyfrifol am y calli.
Cynhelir CHwyl y fum
Rhanbarth' yn Ysgol _l1'riars,
Bangor ar Sadwrn, 9 Mai, Pris
£l~,enwau rhagblaen.

Llongyfarch\vyd Cangen
Rhiwlas ar ennill y Cwis
Cenedlaethol. Bu lona) un 0

aelodau rim y cwis yn aelod
ffyddlon 0 Gansen Llanrug cyn
cychwyn cal1gcIl Yll Rlliwlai>.

Gwestai y noson, a noddwyd
gan yr .t\cadcrni, oedd y Prifardd
lfor QP Glyn. sef Bardd Plant
Cymru Z008-09. Cafodd ei
ddwyn i fyny yn Llundain ond
roedd ei \vreiddiau'n ddwfn yn
nhir Cymru. Mae ganddo
g)'Sylltiadau teuluol yn Llanrwst

Humphreys, Noddfa, Llanrug,
ddiolch yn gynnes iawn i'w
theulu a'i chyfeillion am bob
arwydd 0 gydymdeimlad tuag ati
yn ei phrofedigaeth 0 golli ei
hannwyl briod, Dr David
Humphreys.

Diolch arbenn ig hefyd i Drs
Huw Roberts a Penrhyn Jones;
staff y Feddygfa; y paramedics; y
Parch Marcus Robinson; Mr
Charles Jones am roddi teyrnged
iDavid; Alun Rhys Williams am
ei wasanaeth wrth yr organ ac i'r
ymgymerwr, Gwynfor Jones, am
ei wasanaeth urddasol.

Diolch hefyd am roddion hael
at Ymchwil y Galon.
BABIS NEWYDD.
Llongyfarchiadau mawr i'r
canlynol:
Cenwyn a Lowri ar enedigaeth
merch fach, wyres gyntaf i Dick
a Wendy, Stad Talybont.
I Carolyn ac Alun, 39
Glanffynnon, ar enedigaeth
tripledi, Cai, Beca ac Erin, llond
llaw iddynt ac i Nain a Taid,
Eirlys a Dafydd, Berllan, a Nain
a Taid Penygroes.
rob dymuniad da ichi ig}fd.
PRIODA AU. Pnodwvd Adrian•

Evans, mab Ronnie a Doris, 4
Ffordd Glan{fynnon a Bethan ar
27 Rhagfyr, Llongyfarchiadau a
dymunwn bob hapusrwydd
iddynt.

Hefyd ar 29 Rhagfyr,
priodwyd Cemlyn Jones, mab
Doug ac Avril Jones, 14
Minffordd a Gwenan Elis, merch
Geraint ac Anne Elis, Bethel.
Dymunwn bob hapusrwydd i
chwithau hefyd.
DIOLCHIADAU. Dymuna
Carolyn ac Alun, 39
Glanffynnon, ddiolch 0 galon i'\.v
teulu a'u ffrindiau i gyd am yr
holl gardiau a'r anrhegion a
dderbyniwyd ar encdigaeth Cai.)
Beca ac Erin.
DIOLCH. Dymuna Ian, SWyn
yr Awel, ddiolch 0 galon am bob
arwydd 0 gydymdeimlad a
ddango wyd luag alO yn ei
orufclllbtlClll u bolli ci briod,
Eirlys. Diolch i'r meddygon a'r
nyrsus am eu gofal arbennig ac i
ba\vb am y rhoddion hael 0 dros
£2,000 a gasglwyd er cof am
Eirlys i Feddysfa Llanberis tuag
at wairh Nyrsus Cymuncd yr
ardal. Diolch j'r Parchedig John
Pritchard ac ibawb a gymerodd
ran yn y gwasanaeth ac i .Mr
Gwynfor Jones 0 gwmni E.W.
Pritchard, Llanberis, am
drefniadau'r angladd.
PEN-DLWYDD hR5£NNIG,
Dymunladau gorau j Cyril
Roberts] Teras Minffordd} ar ci
ben·blwy<l<l yn 70 oec1
Llongyfarch;adau ~chi.
DIOLClllt\D1\U. Dymuna
L~nda>Lyn a L~sa ~hudlack, a'r
[culu 011 tlUil11cll 0 galon am bob
arwydd 0 gydymdeimlad
dderbynlW)ld yn dilyn eu
profedigaeth 0 golli gWr, tad a
thaid annwyl ia",rn, sef Leon.

CAPEL Y RHOS. Yn ystod mis
Rhagfyr, cynhaliwyd
Gwasanaeth Nadolig yr Ysgol
SullIe cyflwynwyd hanes geni'r
Iesu ar lafar ac ar gan, Tra fod y
bugeiliaid yn draddodiadol,
cafwyd angylion modern iawn.
Da iawn pob plenryn am wneud
ei waith mor ganmoladwy a
diolch 0 galon iholl athrawon yr
Ysgol Sul am eu gwaith caled yo
hyfforddi'r plant.

Mwynhawyd parti Nadolig yo
dilyn y gwasanaeth ac roedd
pawb wnh eu bodd yn croesawu
Sian Corn i'w plith.

Am 9 o'r gloch ar fore dydd
Nadolig, cafwyd gwasanaeth byr
a chynnes lle daeth 110nd y festri
ynghyd i ddathlu'r Wyl.
Arweinwyd y gwasanaeth gan y
Parch Mi1r~ui5 Robinijon, ein
gweinidog, a'r gyfeilyddes am fis
Rhagfyr oedd Mrs. Sian
Wheway. Daeth y plant ag un
anrheg Nadolig bob un i'w
ddangos i'r gynulleidfa.
Rhoddodd y cyfan gychwyn
bendigedig a bendithiol i'r dydd
arbennig hwn.
Oedfaon mis Chwefror
Chwefror 1: Y Gweinidog
Chwefror 8: Mr. T Alun
Williams
Chwefror 15; Y Gweinidog
Chwcfror ZZ: Mr t\led lfan
PROFEDIGAETHAU. Trist
iawn yw cofnodi marwolaeth
Eirlys Pierce, S-wynyr Awel, yn
62 mJ\vydd oed. Roedd wedl
ymladd yn baled ]11 crOYll ci
salwch ac, yo ystod y cyfnod,
weru codi miloedd 0 arian mag at
Eluseo Caner yn Ysbyty
Gwynedd.

Cydymdcimlwn a chi, lao, a'r
lculu ac a'i holl ffrindiau, ymhcll
ac agos.

Daeth dwy brofedigaeth i ran
Mr~ Joan Wil)t!lms~ Llwyfor!
collodd ei chwaer yn
NOLLingham a'i modryb yn
Abcrtawc. Cydymdcimlwn ~
~hith~"h~fyg,
fliN-BLWYDD. D~rhlodd Mrs
Joan Williams, Llwyfor, ei phen
blwydd yn H5ml\-vydd oed cyn y
Nado~~. Mac yo trcfnu R~so
bob dydd lau yn Hafan Elan ac,
fel gwerthfawro8~ad oJ~ pa~th1
LlymCl Mr~Joyce fum~oln yn ei
chyflwyno a thusw 0 £lodau - ar
61 cael gwledd a chacen ben
blwydd!
DIOLCHIADAU. Dymuna Joan

NODYN PWYSIG. Er mwyn
lleihau amseroedd aros rydym
wedi penderfynu newid i system
apwyntiadau yn Meddygfa
Llanrug.

Byddwn yn treialu hyn, gan
ddechrau ar 5 Ionawr 2009.

Hoffem i chi drefnu'r
apwyntiad drwy Feddygfa
Llanrug ond deallwn na fydd
hyn bob amser yn bosibl.
Diolch
DRS ROBERTS, LLWYD, JONES A
GWILYM, MEDDYGFA LLANRUG

,
LLANRUG

i ____

Eryl Roberts, 3 Bryn Moetyn. Fton: (01286) 675384
-



Dyddiadur Evan Jones,
'Iy'r Mawn

Dyma ni yn dechrau ar flwyddyn
arall, sef 1909.
26 Ionauir 1909: Marw Mrs Dora
Hughes Hafod.
5 C/zwejror: Brifodd Bob
Minffordd ei ben ac ei goes hefo
craen, a marw yr un diwrnod.
6 Chuiefror: Claddu Robert
Hughes, Alereh gynt.
9 Chsoefror: Torrodd Abel
Thomas ci goes i Ifwrdd yn Bone
Pont Ceubran a bu farw ar
unwaith. Symudwn ymlaen yn
awr i'r flwyddyn 1932.
2 lorunor 1932: Claddu J. Owen,
Victoria Terrace, a hefyd claddu
Robert Jones, Weunfawr.
6 fOllowr: Claddu gwraig Griffith
Davies, '1y Ma\vr.
7 Ionawr: Claddu merch May
Thomas, Ne\vton Street.
16 CIzv.·e/ror: Claddu Edward
EvallS, Gl)'TI.
17 (J'h'l1.'efror:Claddu J0hn Price.
20 CJrwejror: Claddu Hugh Lloyd
Roberts.
2S .\lauI11h: CJaddu Dr Pritchard.
23 Ebrill: Marw Gethin Williams,
Fron Goch, ac hefy<.1 mar\v
IIlUUf)lb l'homa~Jonc:s, 5no\vden
Street.
31 kIal: Claddu Richie Jones,
Llanrug.
J Gorffelll'laf' Marv.' Ellis Roberts,
l>cnLrcCastell.
lW2dl.' Priodi William Jones, Ty
Uchaf. Llanrug .
5 Tacllwedd: Claddu Henry
Hughes, Llain\ven.
2 RJlOgiyr: Priodi Jack Bach yn
Nant Peris.
J RJ,ogf'yr: Claddu Thomas
Robert:>, B~'ll Padarn, ac hefyd
claddu Hugh Parry, Llaio\\ien,
\-\Ted.~'mgrogi yn C11warelT~'Du.
31 Rllagfyr; Claddu Griffith
Jones, I~lanrug. Hef)rd dam\vain
fawr )In Sine Hafod Wen ar
ddydd Mercher, 7 yn cae} eu
brifo, 2 yn cael eu lladd. John
Roberrs, Ty Ucbaf, Llanrug, Evan
A. Willialns, Mur Mawr, claddu'r
ddau d}'dd Sad\vrn.

R. EL\'('1~GRIFI;ITH

disgownt hyd at laf Mawrth,
wedyn bydd premiwm ar ffi -
felly os am gael £45 oddi ar eich
tocyn eyn taf, "vel dyma'r amser,

Huw PRICE HUGHES

Uned 1, Fferm Bryn Afon
LLANRUG

Ff6n: (01286) 674183
(0589) 899901
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PORSCHE

Ar Ben AraI! y Lein

DUD'eta SpCIH/C;{ (J LUllC/L,al£U yrt Ii",u_yrtl'{ ()J~ W;J. Jy"illiUlltl urlf dc1u( C:UK
17pw;ls Y" [./j"l noct()1~I~LaHI'1lg.('yjlwy",r)' darion iddo gan Gad~irydd )'
Gy111deztlzas, Dr. Robll1 I~arry.

gael arweiniad gan Gymdcithas
}'r Ymddiriedolwyr ac, os cawn
lwc a gwybodaeth pendant, yna
cfallai'

I'r rhai sydd wedi bod yn
dilyn saga Melin v Cim, wel
rnae'r gwaith bron ar ben. Yndi!
Yn ystod Tach wedd 2003 y
dechreuwyd y gwaith, ac mae
dros bedair blynedd yn hwyr yn
cael ei gwblhau, ond mater arall
yw hynny Y newyddion cia yw y
bydd ). llc ar osod ym hen y mis.

Eleni bydd mocld i aelodau
newydd ymaelodi am )' pris

Clifford TTzol1WS,}' Felinheli )'" dcrbyn Tlun 'lbmi Lovell gan Dr. Robin Parry,
Cadeirydd y Gymdeithas

nifer 0 ddalgylchoedd afonydd
Cymru. Mae nifer ohonorn yn
bryderus gan fod amheuon cryf
fod hyn }'D ffordd i wanhau ar
annibyniaeth clybiau sydd wedi
bod yn gadarn i gadw dyfroedd
lleol 0 fewn perchenogaeth leol.
Mae gennyf amheuaeth gryf fod
1lygedyn 0 wirionedd yn hyn,
oherwydd bob amser yr wyf
wedi ymholi a yw'n dderbyniol
i'r Gyrndeithas fwrw ymlaen i
sefydlu Yrnddiriedolaerh
Afonydd Scion t, Gwyrfai a
Llyfni, yr ateb rwyn ei dderbyn
ydi ein hod yn rhy fychan a
ninnau, os nad )' Gyrndeithas
gyda rnwyaf 0 ddyfroedd 0 dan
ein rheolaeth, rydyrn gyda'r
mwyaf 0 adnoddau \ n ein
perchenogaeth yng Nghyrnru.
Ond, wrth gwrs, macn t 1 gyd yn
cael eu rhedeg gan un corff, sef y
clwb lleol.

Mae yrnddiriedolaethau,
eraill cyn belled ac y gwelaf, yn
cynnwys nifer fawr 0 glybiau
neu syndicates preifat ond gydag
un cynrychiolydd ar gyfer y
cwbwl )'n cistcdd ar )'r
Ymddiriedolaeth - dvna i chi
ffordd iwanhau cynrychiolaeth.
Byddaf yn ceisio, unwaith etc, i

Tydi amscr yn hedfan, ar
drothwy tymor arall, a teirnlo fy
mod dim ond newydd gau'r
drws ar yr hen dymor gyda'r
cyfarfod blynyddol yng
Nghaernarfon ar 11 Rhagfyr
2008.

Am y tyrnor a fu: fe
gyflwynwyd Tlws Tomi I....ovell i
Clifford Thomas, Felinhcli am
ei waith er budd )' Gyrndeithas
dros y flwyddyn. Un dygn iawn
yw Cliff a rhaid diolch yn
arbennig iddo am ei
Irwdfrydedd a'i ffyddlondeb, ac
i'w gadw i fynd yn ystod ~'
misoedd oer rnae'n ofalus iawn
yn edrych ar 61 y llosgwr coed
sy'n cynhesu'r caban yn Crawia.

Tlws W.J. WIlliams y\v'r
darian i ddeiJydd yr eog tryrnaf 0
ddyfroedd y clwb, cleni y sgotwr
oedd Dafydd Spencer,
Llandudno, gyda eog dros 17
pwys ar bluen 0 Lyn Doctor,
Llanrug.
y Ilwyddyn nesaf bydd

Tarian ychwanegol i'w
chyflwyno, sef Tarian J.V Evans
a srflwynir am y Scwin trvmaf a
phluen 0 ddwr y clwb, Diolch i
Yymwy Evans 0 Bron y Garth,
Caernarton am et rodd.

Bu'r tvmor eog yn ei that
llwyddiannus ar }T cyfan, gyda S6
o'r Seiont, 17 o'r Llyfni a 4 o'r
Gwyrfai. On d, 5) da'r sewin,
siornedrg iawn oedd pcthau gyda
dim and rhyw ddau ddwsin yn
dod o'r Seiont. M~e problem
fawr yma ond mae Asiantaeth yr
Amgylchedd yn gyndyn iawn 0
gadarnhau beth yw'r broblem.
Dyma fydd un 0 dargedau'r cl\.vb
eJeni, sef cael arol\.vg ac atebion
pendant ar beth sydd angen ei
~'ncud i wcllu'r ::;efyl1fa. Wedi'r
CWb\Vl nill )''ry'r SCIOnl lCiwcr 0
filltiroedd o'r LJyfni ac mae'r
scwin yno yn dal i fod yn
ardderchog, felly mae'n amJ\vg
fod y problemau yn gyfyngedig
i'r ardal )'ma.

Mater arall y bydd rhaiti
ymdrin ag 0 eleni )TW
Ymddlrtedolacthau Aionydd,
mae rhain yn cael eu sefydJu ~rn



16fed fe aethom 0i i'r neuadd i
wrando ar tri 0 bobl yn darllen
chwcch 0 wahanol storiau. Fy
hoff lyfr oedd 1$110 bee? oherwydd
roeddent yn dod a'r stori yn fyw,
a roedd ~T cymeriadau yn gallu
actio'r stori yn dda. Roedd rhai
darnau yn ddoniol. Mi wnes i
fv...·ynhau }'diwrnod yn fawr iawn
rwyf am drio darllen )' Ilyfrau yn
fuan.
Luc - Dydd Mawrth aetb pawb
ym Mlwyddyn 8 i'r neuadd.
Roedd actorion yo dwad i hvbu
llyfratl, y llyfrall oedd isho bet?,
7yllazl a Cread}'11.Yr un fyswn i
yn aeWlS yw lsho bl!l? am ei rod u
)'n ddoniol ac roeddeIl nb w yn
actio :'ITndda ac yn dewis y
rhannau doniol.

Y Clwb Cant
Enill\vyr Cl"vb Cant yr ysgol am
fisocdd olaf 2008 oedd:
Hydref: £31.50: (1) Eifion Jones,
d/o Ysgol Brynrefail; £18.90:
(29) b1.alcolm Jones, Bryn
D\v}'U\\'eo, Pontrug; £12.60: (55)
A1rs L. Jones, 1 Afon Rhos,
Llanrug.
Tach\vedd: £31.50: (121) Airs
H.M. ParI]', Llys Helyg, Bethel;
£18.90: (121) Mrs M. Coles,
J\1aes yr Haf, Bethel; £12.60:
(112) Marl Ro'tvlalldi), Tan y
Marian, Wau nfawr.
Rhagf~/r: £31.50: (175) Mrs E.
Pleming, Cartre±le, Bryn
lvloel,vyn, Llanrug; £18.90: (27)
\Vend)' Jamcs, Ll\v)n, Rhes
Faenol, Deiniolen; £12.60: (20)
Kathy Bell, rv Newydd, Bethel.

Sylwadau rhai 0 blant BI 8 ar
'Hei Hogia'

Chelsea - Ar dydd Mawrth
aethom ni i'r neuadd ac sylw!
bod yna actorion yna ac 6 llytr,
tair Saesneg a tair Cymraeg ac
roedd nhw yn actio darn hach o'r
llyfr. Hoii bwrpas () fynd )'na
oedd i nhw ddangos ac actio
rbannau o'r llvfrau i ni cael nol
nhw ac i ddarllen nnw wedyn.
Fy hoff lyfr oedd isho bet?
oherwydd bod 0 yn dangos be
mae rhai pobl yn gwneud i
ddifyrrll ell hllnain.
Kclsc)' - Ar dJydc.l Mav.·rth IS 0

Ragl~rr lIaelh CWll1Ili I lei IIl)gia i
ysgol Bf)rnrefail. Rocoo lri actor
yn actio darnau 0 6 11),fr, [ri
Saesneg a tri Cymracg. Y 3 llyfr
Cymraeg oedd isllO bel?, Tvllall a
G'readYlt. Is/to bet oedd y Jlyfr
mwyaf ddiddorol, hanes dau 0
fechgyn }'n betio am bob dim.
Roedd un bachgen \vedi betio £5
i roi S\VS rna\\'r i hen ddynes,
Deal! Roedd y bachgen arall
\Vedl cytuno )'n g)'flym. Roedd )'
ll}{r }'Illa }'n arbennig!!
A "1.)' - D~"ddMa\vrth ~'r unfed ar
bymtheg daeth c\vrnni 'Hei
Hogia' j'n hysgol ni 1 bcrfformio
darnau allan 0 l~rfrau.Ca\vsom
gl)'wcu aID 6 llyfr, 3 SaCf)11cg a 3
Cymraeg. .En\,'au·r 1]~1frau
Cymraeg oedd isJzo bl't?, o,l/a'i a
CrQadJ'1't. l\1.ae'r actorlon yo ddn
ag roedd }' aClorion yn ~vneud
i'r slori oeimlo'n \vir. Allan 0

ddeg d\vi'n rhoi 9fi iddo.
Jaslrzl't - Dydd Ma\vrth Rbagf)T

A nn Tane Euans, gueimiu» maes Cymotth Cristnogol Yl1 derb;'ll siec am
£125.00 ga" Iuian Iflilliallls. dirpTVJ)Iprif Jachgen yr ysgol, gyda

chynrychiolwy, 0" Sed dosbarth Sizra J011es. Ffion Eleri, Elln» Sharp a
Rhian George.

CYMORTH CRISTNOGOL

Katrina Cameron, trefnydd apeliadau 1Y Gobaith )'11 derbyn siec am
£125.00 gall Iuian 11'lilliulllS, dirprwy priJ JacJzgell yr ysgol, gyda

CII)~117)'c/zlOlw;'T 0 'r 6ed dosbarth, Gerallt B7),'11 Roberts. Ffion Eleri, Sura
JOl1es, Bethan If'lillianls. Christy Roberts a Lois Angharad.

D1SgybliOtl Pe1ldalar a'r CI1'lJ.,'echedDosbarth )'tl ,)'lnUIIO )'11 yr hwyl.

Edu.Jard JWoms Jones yll diddallu.

yn sicr roedd rhvwberh ar gael
at ddant pawb. Wedi i pawb
fwyta llond eu boliau, i orffen y
prynhawn, cafwyd un
yrnwclydd arall 0 bwys, ie, Sion
Corn, gyda llond sach 0
anrhegion gwerth eu cael i bob
un o'r plant.

Hoffem ddiolch unwaith yn
rhagor ibawb a gyfrannodd at y
digwyddiad hynod bwysig yng
nghalendr y flwyddyn yn Ysgol
Brynrefail ac Ysgol Pendalar.
Isod rhestnr enwau'r cwrnniau
hacl:
Llanberis: Cor lVieibion Dyffryn
Peris
CW11z-y,-Glo: Snowdon Inn,
Dragon Motors, London
Garage, Becws Morris, Oriel
Cwm.
Penisanuaun: Die Parry, Meical
Jones (adeiladwr), Chimneyline,
Peintwyr E+ L Jones, William
Lewis (saer coed), Cartre'r
Henoed.
Llanrug: Arvonia, Siop Chips
Tegfan, Glyntwrog, Cerrig
Beddi, Post, Tacsi:-.Ken.
Waulzfau!r: Siop Waun, Gerainr
Owen Carpcdi, GarcJ Skoda.
Betlzel: Y Dedol) David Roberts,
Trigolion Bethel (drwy hrynu
cacennau yn Eisteddfod Bentref
Bethel).
Caematfon a Bangot: Round
Table, Seren Arian

Dros dymor }' Nadolig bu'r
Chweched Dosbarth wrthi'n
paratoi a threfnu parti
blynyddol ar gyfer disgyblion
Ysgol Pendalar. Aeth y
myfyrwyr nti'n ddyfal ; gasglu
arian 0 bob pen tref yn yr ardal a
hael iawn fu ymateb y busnesau
a'r trigolion unwaitb eto eleni.
Cynbaliwyd hefyd nifer 0
wcithgarcddau i godi arian,
megis canu carolau, gwerthu
cacennau a gem bel-droed
rhwng y Chwcched Dosbarth a'r
Staff.

Ddiwrnod y parti, roedd
pawb o'r Chweched Dosbarth
ynghlwrn :i'r bwrlwm, yn brysur
yn coginio, yn addurno'r
neuadd, neu'n helpu Sian Corn
gyda'r holl anrhcgion. Erbyn y
prynhawn roedd y neuadd a'r
Ifreutur wedi'u trawsnewid yn
llwyr! Cafwyd gwestai arbennig
hefyd i ddiddori'r plant sef Mr
Edward Morris Jones, ac roedd
hi'n arnlwg fod pawb wedi
mwynhau'r adloniant a'r cyd
ganu a ddigwyddodd dan ei
arweirnad. Rydym yn hynod
ddiolchgar iddo am ei
barodrwydd iymuno yn yr hwyl
eleni.

Ar 61 'l canu a'r dawnsio
'"roeuu ni'n amser yrnud i'r

ffreutur i fwynhau'r wledd.
Mwynhawyd yr arlv..'Y gan bawb,

YSGOL BRYNREFAIL



Awdurdodir gan yr
Awdurdod Gwasanaethau Ariannol

8 Llys Onnen, :rfordd y Llyn,
Pare MenM, Bnngor
(01248) 674460

Dewch atom am gyngor ynghylch
ys\."iriant a matcrion ariannol

Ymgynghorwyr Arianno;
Annibynnol

27 Strvd ~'Bont, Caernarfon
(01286) 672727

CDH

TAWELFA, PENISARWAUN
Ffon; (01286) 870846

PRISIAU RHESYMOL
PEINTIWR AC ADDURNWR

Die.M.

Ysgol Ganol Llanrug 1935
(Cefo): Bertie Ouien, Gro'lwy DaviesJ Tom GriffitJts, Ned Greetl, Elfed
Jorl£s. (Ail res): Gertie Owen, Laura Hughes, Glet~ysMorris, Betty
Griffiths, Winnie WillianlS) Betty Jones) Marion Ffoulkes, Catherine

Ouien. (Ttydydd rhes): Rasmus Williar-ris, Evan Evarts, Cleduiyn Jones,
Jim Land, Rhys Willia7ns. (Blaert): WillJ011£S, Joe Roberts, HZ4gJlie
Jones, Meition Williams, Henry Williams, EIWY1l Jones, Griff Evans,

CledwY11 J011es,

MYNNWCH Y GORAU
OEWCH ATOM Nil

Yr wyn IIgOImwyar Dlasus.
g~I~lgeartrof

C'goedd parod i'w bwyta
Archebion ar gyfer y rhewgist

(01266) 67J574
~~....eIOV~~IOtJV~~a

FfOn'

London House, LLANRUG

WfiVELL:S
Bryn ae AngAla Williams

Per"hnggion Newyddl
yn parhau'r traddodiad gwych

Diolch ern gefnogi'r fenter newydd

ar agor 7.30 - 6.30
8.00 - 6.00 (Sadwrn)
9.00 - 12.00 (Sui)

e-bost: siopwaunfawrcelive.com

Siop Waunfawr
(Howard a Debbie)

Pay Point, Papu, Newydd,
Ca,diau Cym,alJgr Cylchg,onau,

Bwvdvdd, Nwvddeu Ty
Ffon: (01286) 650834

. .'• 1gelslo am grant maN t: eLL
. i rcdcg mudiad G W V NED 0
• l' wirfoddoli Yn celnoq; wrwp1au 9wlrfoado{ 0 rhymllnl'dor

SUPP'" (,,,, Olunrory arod(""'mil" .)' '1""'1"
cysylltwch iii Mantell Gwynedd

yn cefnogi OrwpiALJ cwirfcddol a chvrnunadot
vmhQlladau@mantetl9vvynedd,com www,manteIl9wyoedd,cQm

01286672626 nsu 01341 422575
1=11I<;J1n Go(reatredlO 10SBQ6t. Cofr9strwvd vno Nahvmru. Cwmnl Cyfynedlg drwv Waranl 34Z0271

Am gymonh:
•igychwyn prosiect
•igael hyfforddiant

(GeITz).Cecll ?, Itugiue Jan~s, Eva" ?J MqJnQIl JJ7illialf1.s) Joe Roberts
(Ail res): E7wYll Jones, GwilYln Williafns, Irene i, tf/in,zie WiUiarns, Tean

Pritchard, Cassie Daniels, Wil Jones, Elfed ?, Achro Mr Owen.
(Rlaen): Glenys Morris. Gladys ,),Gertie Ouien, Marlo11 Ffoulhes, Dtlys Jo"nes,

Je;lny Robinson, Di/ys Jones,

Diolch iMrs Gertie Kirkpatrick, Hafan Elan, am y Uuniau a'r cof da!

Ysgol Ganol Llanrug ar 011935



Roedd yr hyn a gyflawnodd yn y
cyfnod hwn yn anhygoel.
Llwyddodd i ail afael yn ei holl
ddiddordebau, a llwyddodd
unwaith eto i gyrraedd copa'r
Wyddfa, yn Ilythrennol a
ffigyrol. Cododd dros £10,000
tuag at Gronfa Canser
Gynaecolegol yn Ysbyty
Gwynedd drwy weithgareddau
megis cerdded llwybrau
arfordiroI Ynys Mon a
chyhoeddi a gwerthu cardiau
Nadolig.

Roedd yr 'owtings' yn bwysig
iawn yn y dyddiadur ac yn
achlysuron i edrych ymlaen
atynt, Yr un ola a gawsom, rhyw
8 wythnos cyn iddi farw, oedd i
ddathlu fy mhen-blwydd.
Mynnodd Iy shoffro fel cwin i
Landudno - coffi 'en route'
mewn gwesty yn Neganwy, siopa
yn 'Marks', cinio yn y St Tudno a
sgwrsio diddiwcdd, a'r cyfan yn
nodweddiadol 0 Eirlys, wedi ei
drefnu'n berffaith. Roedd
profiadau yn bwysicach na
phresantau i Eirlys - a byddaf yn
trysori'r profiad yma am byth.

Treuliodd Eirlys ei hwythnos
olaf, yn 61 ei dymuniad, yn ei
chartref yng nghwmni Ian a'i
ffrindiau agosaf. Gadawodd ni'n
dawel ac urddasol ar Ragfyr
12fed gyda diwrnod ei hangladd,
yn nodweddiadol, wedi'i
drefnu'n drylwyr ganddi. Roedd
y gwasanaeth yn Llanberis yn
deilwng iawn ohoni, a'r
niferoedd ddaeth ynghyd, air
arian a gasglwyd er cof amdani,
yn dyst i'w phoblogrwydd.
Rhoddwyd hi iorffwys 0 fewn ei
mi.ll tir sgwar ym Mynwent
Llanrug.

Mi ddo i draw efo'r blodyn
cynta cyn bo hir, Eirlys,

oLWEN

arbennig beth bynnag fo'i allu ac
ni fyddai'n brin ° ddiwallu'r
anghenion hynny. Y dileit
mwya, wrth gwrs, oedd
cerddoriaeth a defnyddiodd ei
dawn gerddorol i hyfforddi
plant a chyfansoddi caneuon ar
eu cyfer, Y ddwy mwyaf
cofiadwy yw 'Titw Tomos' a
anfarwolwyd gan Hogia'r
Wyddfa a'r garol 'Ganwyd Iesu' a
gyhaeddwyd yn Caneuon Ffydd.

Bywyd llawn ac egniol fu
bywyd Eirlys - dilyn ei
diddordebau hyd yr eithaf boed
yn gerdded, nofio, gwneud yoga
neu sgio. Roedd wrth ei bodd yn
cymdeithasu ac yn cadw
cysylltiad clos a'i ffrindiau drwy
gyfarfod i siopa neu am bryd 0
fwyd, cerdded neu sgwrsio, a'r
teclyn tecstio'n brysur iawn yn
trefnu'r cyfan. Roedd yn ffrind
ffyddlon, ffeind a 'hawdd i'w
chael mewn cyfyngder'. Roedd
ei charedigrwydd tuag at blant ei
chydnabod, a'i diddordeb yn eu
hynt a'u helynt yn arbennig, a'r
caredigrwydd hwnnw yn ei dro
yn cael ei ymestyn i'r wyrion. Y
gorchwyl olaf un gytlawnodd
Eirlys yng nghanol ei gwaeledd
cyn \' Nadolig oedd gofalu am
anrheg pwrpasol ar gvfer nob un
ohonynt.
o ddechrau 2006 yrnlaen bu

Eirlys yn brwvdro vn erbvn• • •

canser yr ofari, a gwnaeth hynny
gyda dewrder a gwen. Fuo na
ddim ewyno na chwerwi, a
doedd wiw son am y salwch,
Doedd gwastraffu arnscr ddim ar
yr agenda a'r penderfyniad i fyw
bywyd normal yn hollol glir.

THEATR SEILO, CAERNARFON
Sadwm 31ain Ionawr 2009, am 7.30pm
GARETH OWEN yn cyflwyno JOHN

EIFION, HOGIA'R WYDDFA, DYLAN A
NEIL, PIANTEL, GARI JONES,

HOWARD HUGHES, SARAH LOUISE,
MONTRE, Cyfeilydd ANNETTE BRYN

PARRY
Tocynnau £10.00. Yr elw igyd tuag at

"The Warburton TruBt"
Tocynnau: Siop Na Nog >Caernarfon; Awen
Menai, Porthaethwy; Megan Williams 01286
67401~j Brinn Richardson 01286 675446;

Gareth Jones 01286 650812
NOSON I'W CHOFIO

a chlod ac anrhydedd i'n gwesty
ni un prynhawn drwy gipio
Tlws Pencampwriaeth
Gweiny ddesau Llandudno am
frasgamu ar hyd y prom yn cario
tre 0 shicri heb golli'r un
dife[)·nl Ucha£b\vynt bob haf
fyddai mynd ar wyliau ein
hunain i wario'n henillion ac
ymwelwvd a mannau 'diddorol'
rnegis Blackpool. Cafwvd un•

daith fws hirfaith 0 Lundain i'r
Eidal, i'r 'resort' hudolus hwnnw
yn yr haul - Lido de Iesolo. Son
am sbort.

'Penterfyn' oedd pencadlys
Eirlys. Farino ocdd mam a dad a
Nain yn byw, y bobol bwysig' yn
ei bywyd - )rnghyd a nain Seion,
wrth gwrs. Roedd Eirlvs
hithau'n ganolbwynt eu
hywydau hwy ac yn gann\vyll eu
llysaid. Cawn fynd )'TIO bob hyn
a hyn i ~hwarae cfo Birly~) gal\v
nain yn nain a phrofi croeso,
cariad a charedigrwydd nodedig
yr ael\,-,yd. Doedd neb gwell na
Gaynor am ferwi wy a'r
luelyn\v)"n llifo dro~ y pli:>gyn
wfrh ichi \YLhio'r 'soldiwr' gwyn
i'w grombiJ.

Roedd de~·is Eirlys 0 gymar
\vcdi plesio Gaynor, Myrddin a
Nain yn fa\vr ia\vn, a phan
ymgartrefodd y ddau yn 'S,vyn
)rr Awer ar gyrion 'Penterfyn'
roedd eu c\vpan yn llawn.
Ymdoddodd Ian i~vyd y leulu,
a fUQ na ddim dOl:)lli ~45ariad na
lharedignvydd 0'[ naill ochr na'r
l1all. Cafodd Eirlys Wr annwyl a
clly\vir a bu'n hynod 0 ffytltllon
iddi hyd Ydiwedd.

FUQ i rioed yrl gyd·
fyfyrwraig nac yn gyd
wcithwrais S),U"ll5 Eirly:), ond
~wn ei bod yn athra\ves o'j
chorun ifw sawdl. Wed;. ~dcU
o)"mhwyso yn y ,olcg ym
iVlifDl!Or, bu Y\{!ol Dolb!td!lrn
LIUIlb(;riD )11 ddlgon ffullu;, i
slerh~u ei gwasanaeth am JO 0

D}7Dyddoedd. R()edd yn hoff
ia\vn 0 blanl a doedd dim pall ar
ci hamynedd, I Eirl}'s roedd gan
bob plentyn ei anghenion

Hi oedd fy ffrind go iawn cynta.
Cofiaf fel ddoe y darlun o'r ferch
seithrnlwydd oed drawiadol 0
dlws, yn cael ei dcwis gan yr
athro i dywys )'r hogan newydd
drwsgwl, oedd heb arfer gyda
p hot inc na phin dur, i'r
clocrwrn i olchi'r stomp oddi ar
el dwylo, a'r ddwy ohonom ~In
chwerthin wrth wvlio'r dwr
hudur yn diflannu d~vytr twll ar
waelod y sine.

Chwcr th in fu ein hanes
wedyn drwy gydol ein hamser
yn yr ysgol gynradd air ysgol
uwchradd. Chwerthin wrth bigo
ein bysedd hyd at y gwaed yn y

• •gwerSl OWD10 er m\>vyn cael
esgus ifynd i'r clocrwm unwauh
eto iolchi ein dwylo; chwerthin
pan landiai'r rybyrs yn
ddidrugaredd ar f}, nesg, a
dellent 0 gyfeirind Eirlys ocdd
wedi cuel ei llallLudio'n ddigon
pell odui wrlhyf i bellafion yr
Ysrafell l)daearyddlaeth ~
chwerthin v..rth bryfocio'r athro
Ysgrythur dr,V)' hepgor nifer
sylwcJJol 0 adnoyau o'r
pcnodau dibcndraw y byddai'n
rhaid inni eu darlJen aUan ~rny
dosbarth tra roedd vntau'n
mytyrlo ar y cread -dr\\'y'r
ffenes(; chwerthin gan adael
cynulleidfa sleddfod yr ysgol yn
rhythu ar lwyfan gwag wedi inni
ddiflannu oddi arnoln
ddisymwth gan ein bod wedi
anghoho $e~~:lu e~ deuawd :I

ninnuu crbyn llyn yn aclodau
parchus aIr ch\veched!

Treuli\;m ~in llafau 'hir[clyn
tesogf yn cael hwyl yn un ()
w~~~"i L1MUQ\lQl1Q wrth wcini (11
ymwelwYr g ddeulli drag v ffin i-
fwynhall awyr ~ach y mor a'r
myn)'ud. 'Upotairi)' t1 'do'm~tair~'
oedd v drefn_ g n1 oedd trigoll0n
y seIer, lle dioon cyfforddus gan
nlai Y11U) r ()Cllll " panrri b\V\u.
ac ~;llys feI y 15~y~JJill9'r s~nQd
wedl dod yn gll1l'thliar 9r ru.eifio
yno i fachu ambcl1 sgratn. Cacm
ninnau am:;cr rhyud 0 bryd i'w
gilydd i f\vynhau b\vrlwm a
phrysurdeb y dref. Daeth Eirlys

COFIO EIRLYS COLLI FFRIND



,~

Ocdfaon mis Chwefror
l: am 2.00 Parch John
P~lchard, I_lanberis
8: arl} 2.00 Parcb tl\vynfor

Williams, Cacrnarfon
22: am 5.30 Parch John O\ven,

Belhe~da

ymroddiad i'w waun beunyddiol
dros y blynyddoedd fel
argraffydd, cyn ymddeol 0 Wasg
Pan tycelyn ar derfyn ei yrfa.
Rhoddir coffad arbennig iddo ar
ran yr Eglwys gan y Parch Harri
Parri yng nghyfarfyddiad 0
Henaduriaeth Arfon a gynhelir
)'ng Ngharmel bnawn Mawrth,
Chwefror 3)'dd.
Bnawn Sui, Rhagfyr 21ain, daeth
nifcr rhagorol o'r aclodau
ynghyd, gyda'r plant a'r
ieuenctid yn eu mysg, j oedfa i
ddathlu G\V '" yl y Genl. Roedd y
gu.'3sanaeth dan arweiniad y
Parch Harri Parri, Caernarfon, a
chaf\~rd oedfa arbennig iawn yn
ei gwmni g)Tdalineges ureiddgar
ibob oed a pha'yvb yn )muno yn
h\J,'~!liog a bf\vdfrydlg yn 'J
carolau. Ar derfyn ):r oedfa
yml""'ybrodd pawb o'r Ystafcll
Gynhadledd i Gaffi Cahan, lIe
ro~dd l1uniaeth n~\SllS wedi ei
baratoi ar ein c"fer. Mac ein-1l10Ich yn \\'resog 1 statt' Caban
am yr arlwy. Mwynhaodd y
gynulleidfa orig hyfr)'d 0
gj'mdeithasu cyn dymuno
Nadolig Llawen i'w gilydd ac
anfon cofton dros yr W A yl at
ba\\rb fuln analluog 1 ymuno.
Nos Su1, Iona\vr l1t:g, cawsom y
c),ile un\vaith yn rhagol i est)'n
\;roei>O i'r Parch Harri Parri 1
wasanaerhu ~Tnyr oedfa. Roedd
ei nege~ ..."cdi ci s)'lfaenu ar
S\vpl:r yr J\rgl \v~'dtl.
G\veinyddwyd y Sacrament i
ba,yb all' aelodau,

COflON Mae nifer yn ein mysg
yn dioddef anhwylderau ar
ddechrau blwvddvn newvdd.
Anfonwn ein ~ofi~n at rielen
Maud ac Arthur Jones,S Trem
Eilian. N id V\v Helen vn dda ci_ -
hiechyd y dyddiau hyn a
dymunwn adferiad huan i
Arthur vn dilvn tr.irriacth vn

".; -
Ysbyty Gwynedd C}'D bo hir.
YR EGLWYS
BRESBYTERAJDD
G WAS A N A E T II A U
ARBENNIG
Nos SuI, Rhagfyr I4cg,
I..ynhaliv.·)·d ocdfa dan na\vdd )'f
aelodau. Roedd )' rllannau
an,,'einiol dan l)[al G\vvn Heli n
ac Itan\\y Jones. C~Tme~yd rhan
hefyd mewn darlleniadau a
~v~ddiau gan Bertie Roberts a
Jennie Angharad Roherrs,
ynghyd a chyflwyniad ar
emynau a chyfansoddiadau
cerddorol Cymuned Taize gan
l~o\vri Roherts Willlams.
M>\b'\ry~iM\l,y) J un U'l
cyfansoddiadau i',", chanu j'n cin
gwasanaethau.

Talwyd tcyrnged i'r di\veddar
Em)7 \Villiulns, 1 Bron Helen,
Clwt jTbon l, ar derf)'n )'r oedfa
gan LY"'Ydd )' mi~) Mr Bcrtic
Robern>, Rocdd ci )'mada\viad
braW}'C]lUS 0 syllyn \Vedl ein
uisrau a ninnatl v.'edl ein
hamddifadu o'i g}r£ranjad yn )'f

oedfil IUbenlli . han. C)'nhali\v)'u
)Tr AnStladd \'n Amlosgfa Bangor,
oydalr Pare!l JQhn Prilcllard )'11..
g\va anaelhlJ. Rhoddw~I'd y
deyrnged gnn }' Parch IIaTr;
O')yuin Jonc~, Llanfairp)vll. Bu
hm\'r ~.'nnodedig 0 flYddlon ilr
o~dfaon ar h)'u ). blyn)'ddoedd
ers symud 1 Fr~rnretnl1 o'r
VsBoldy llc'r I;lhQlwyd ef yn
flaenor \In 1960. Bu1n raenllS a•
pIIVt rpa:sol ci g;franiad i
Wasanacthau'r .I\elodau aIr
G~rmdei thas, fel ag j' bu ei

Mrs Lowri Prys Roberts-Williams. Godre'r Coed. Ffon: 870580

BRYNREFAIL

ddaeth iran Rhiannon Williams
a rheulu Gwylfa.
Cydymdcimlwn yn ddwys a
chwi 011 yn eich colled drist.
DIOLCH. Dvrnuna Pearl~

\x'illiams. Pare, ddiolch i'w
theulu a ffrindiau am y
caredigrwydd, ~'galwadau flon, jT
galwadau a chardiau, gartrcf a
thra bu yn Ysbyty Bangor.
Diolch hefvd i bawb vm- .
~\1edd)lgfa Waunfa\vr.
DrOLCII. Dymuna Jane E.

Plant )17 Ysgol Sui

Roberts, Glaslyn, Bro Waun,
ddiolch 0 galen i'w ffrindiau a
chymdogion am yr holl
anrhegion, arian a'r blodau
hardd ac am yr holl gardiau
hardd hefyd. Diolch i Rol
Williams hefyd am )' penillion a
ysgrifennodd iddi. Diolch yn
fawr, iawn.
D)'~'lUNWN adferiad iechvd
buan i Rhian Ellis, Ty'n Llidia~t,
wedi iddi dderbyn llawdriniaeth
yn Ysbyty Gwynedd.

Morgan a Jamie.
Llongyfarchiadau i Evelyn
Anderson, Trem Arfon, ar ddod
yn nain 1dri w '" yr bach yn awr,

Merch fach, Mirain, a anwyd i
Mererid ac Erddin LIW)Td, Is
Eilian, chwaer fach i Gruffydd.
Llongyfarchiadau i chwi hefyd a
phob dymuniad da i'r teuluoedd.

Daeth Valmai ac Alwyn
\Villiams, Garreg Fawr, yn nain a
thaid i Tesni, merch fach ilona
ac Emlyn yrn Mhenygroes,
chwaer fach Non. Er fod Tesni
yn naw mrs oed erbyn h~n
estynnwn ein llongyfarchiadau
a'n dyrnuniadau gorau ichi.
BED)'I'DD. Fure SuI, 21 Rhagfvr,
gvda'r Parchedig Ddoctor Elwyn
Richards yn gweinyddu a ~\1rs
Catherine Jones wrth yr organ,
bed) ddiwvd Cai Osian, mab
bach Dclyth a Mark, a brawd
bach Beca, Cysgod y Foel,
SAI ..WCH. Cyn y Nadolig
cafodd amryw 0 drigolion y
pentref eu taro gan ffliw ac
anwvd mawr, Cymerwyd Mrs
Pearl Williams, Pare, a Mrs
Grace Dawson, Stad Tref Eilian,
i'r ysbyty oherwydd y salwch
and da cael dweud eu bod adref
erbyn hyn a'u bod hwy a'r rhai
eraill a fu'n sal yn eu cartrefi vn
gwella.

Croeso adref o'r ysbyty hefyd i
Mr Bert Smith, Stad Tref Eilian,
a Mr David Greaslcv, Min Afon,
svdd wedi cael triniaeth i'w•
benglin.

Cymcrwyd Mrs Betty
Griffith, Gorffwysfa, i'r ysbyty
yn Lerpwl ychydig ddyddiau
cyn y Nadolig. Cafodd ddod i
grythau iYsbyty Eryri ac, erb~Tn
hyn. mae \vedi cael dod adref i
Gorff"vysfa.

Anfonwn cin cofion cynbesaf
aLoch i gyd gan obeilhio ~I

bydd\vch )'n Jal i gry.-fbau a
gwclla.
YN YK YSBYTY. An[(}nwn ein
cofion cynhesaf at Mr Eifion
Willii:lm~, Stad -ll'cf Eilian; Mr
R(lh TJe$lQ'e(~ ArweJ. !l .\ltr F.lfecl
Robcrl~, Dwyro~, ~ydd yn yr
ysbYLYar hyn 0 bryd.

An[on\vn cin cofion hefyd al
Mr Bil Lewis, Stad Tref Eilian
gynL, sydd weill mynd i aros i
Garlrcf Nyrslo Plas y Br)Tfl,
Bonrnewydd.
GYDYMDEIMLO. Dacrh dwy
brofetiigaerh iran Mr Aled
Williams a theulu Macsteg. Ru
f~n"r' b"ilWQ ~1.,Willium\> yo
ddiweddar. lohn Dan\vyn, ac yn9
b" t~J:w DQc~Qr TOln TIllii) 0
Benygroes, a oedd yn fr9.wd ~TnR
nshyfra:th ~ddo. Rocdd Ban y
DOLlllf l1)m Elli\ gy ylluad ago.a phcntrefV Waun] wccU.b),,,,,,)'0
Br~IJlEirlon ac 1\ngorta.

J)acth y brofed~8nelh 0 solli
Cll\Jvacr i ran MI Wilf Jane a
theulu Trcfi)·s. Cyu)mdeimlwn a
Ch\J.'lthllUyn eich coIled.

Profedigaeth 0 golli nain

NODYN PWYSIG. Er mwyn
lleihau amseroedd aros rydym
wedi penderfynu newid i system
apwyntiadau yn Meddygfa
Llanrug.

Byddwn yn treialu hyn, gan
ddechrau ar 5 Ionawr 2009.

Hoffem i chi drefn u'r
apwyn tiad drwy Feddygfa
Llanrug ond deallwn na fydd
hyn bob amser yn bosibl.
Diolch
DRS ROBER rs, LL\VYD, J()NES A
GWILYM, MI-:.DI)YGFA LL1\NRUG
LLONGYFARCHlADAU i
Meilir Gwynedd a Lvnnscy
Coull 0 Bontnewydd ar eu
dyweddiad yn Efrog Ncwydd ar
ddydd Nadolig. Pob dymuniad
da i'r ddau oddi wrth v ddau_

deulu a'u ffrindiau igyd.
CLWB 300. Enillwyr \' Clwb am
fis Rhagfyr oedd £30: !\1r R.H
Jones, l ..lechwedd; £20: Airs
Rhian Ellis, Ty'n Llidiart; £10:
Mr G.W.O. Coles, 6 Bro Waun.
SEFYDLIAD Y MERCHED.
Yn y cyfarfod ym mis Rhagfyr y
gWr gwadd ocdd Dr H.L.
Roberts, Cafwyd pnawn
diddorol iawn yn ei gwrnni yn
dangos llunlau 0 olygfeydd Ileal.
Yn absenoldeb }' Cadeirydd,
diolchodd Mrs Anne \'V'iliams i
Dr Roberts.

Ar 16 Ionawr aeth 12 o'r
aelodau i'r Clwb Golff yng
Nghaernafon i fwynhau pryd 0

fwyd arbennig iawn. Roedd
pawb wedi mwynhau eu huriain
)'D fawr a rhunnwyd anrhcgion
ymy:>; ein gilydd, Diolchodd
Catherine Jones, y Llywydd, i
Mrs Pal Parry am uretn u'r
cyfarfod. Bydd y cyfarfod nesaf
ar 5 Chwefror ac mae croeso i
aelodsu newydd ymllno ~ ni.
LLONGYFARCHIADAU a
phob dymuniad da fr dvfodol i
Sara I~]oyd Williams,
Gwastadfaes, a [u'n dathlu
cYffilttlLl ci llcunaw oed yn YSlOd
mis Rhagfyr.
LLONGYPi\RCHlhDhU i
bJanr vr Y 201 SuJ am ddy~gll9
gwneud eu g\valrh mor dda yn eu
Gwasanaeth Nadolig.
DYWEDDIAD. D)'munwn
longyfarch a dymuuo'n dda i
Gwenno Owen, Glyn A\\"el, ar ei
dyweddiad ag Iwan Rhys Parry,
Llanrug.

Yr un Y'iV ein cylurchioll a'n
dymuniadau tia i Meilir
Gwynedd, N~nt, !lr ei
ddrcdcl;::\cl A LynnsCo:YCQul1 Q
Bonrnewvdd.
PU.IODAg. Dymunwll bob
h(1Pu~rwydll J Welldy, ·l~l·y·roel)
ar ~ phrloda~ ~ 1-1u~h ('I I nnrwst.
Priod'ryYd ). ddau yng Ngha~LLll
(--:wydif ychydig ddydd;au eyn y
lifldoli~,
RART~N~WVD11.
Llon~yfdr\'llli111tlUi 13lcri a Ja:,on
Anderson, Pron Dco> ar
enedigaerh mab bychan,
Gruffydd Sion, brawd bach i

;

WAUNFAWR
Mrs Nan Roberts, Pantafon. Flon: (01286) 650570
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Cefnogwch ein
hysbysebwyr

3.15 a 4.15 o'r gloch, Dyma'r
gweirhgareddau a gynhaliwyd y
tymor diwethaf:
Nos Lun, 3 Tach: Mwynhawyd
gem 0 Bingo i ddechrau'r
gweithgareddau am )i tymor.
Nos LIllI, 17 Tach: Daeth Swyddog
o'r OISaf Dan yng Nghaernarfon
draw i roi sgwrs am y peryglon
gyda than.
Nos Lun, 1Rhag: Cafwyd sgwrs
ddiddorol gan Gwen Thomas o'r
RSPB yn ymwneud a gwahanol
fathau 0 adar.
Nos LUTZ, 15 Rhag: Daeth
Gwenllian o'r Gwasanaeth
Ailgylchu draw i cgluro'r ffordd
mae'r system ailgylchu yn
gweithio.
7j!1nory Guiamoyn, Nos Lutz, 19
Ionaun: Cafodd y plant hwyl yn
chwarae amryw 0 chwaraeon gyda
Catrin 0 Swyddfa'r Urdd.

Bydd yr aelodau yn brysur yn
ymarfer ar gyfer cystadlaethau
Eisteddfod yr Urdd hyd at hanner
tyrnor, ac yna byddwn yn
ailddechrau gyda gweithgareddau
amrywiol bob yn ail wythnos.

Diolch i bawb am roi o'u
harnser i gynnal y
gweithgareddau uchod.
Myfyrwyr Coleg Menai: Diolchwn
i Rachel Hanks am ei chymorth
gyda dosbarth y Babanod a
dymunwn )' gorau iddi gyda
gweddin ei chwrs. Yn yr un modd
croesawn Stephanie Welsby atom,
bydd hithau yn rhoi cyrnorth yn
yr un dosbarth hyd at fis Mai
CRONFA PENSIYNWYR.
Pel Bonws Loteri. Enillydd mis
Rhagfyr oedd Mrs Kate Rosser,S
Llys y G\V)lnt g),da rhif 5.
Uongyfarchiada u.
DIOLCH. Dymuna Avril a
Geraint, Careb, 8 Bryn Egl\vys
d<.liolch i'r teulu, ffrindiau a
chymdogion aln )' cardiau a'r
anrhegion ar achlysur dathlu eu
Priodas Ruddem. Diolch iDylan,
Sioned, Rhian a Ccirion a'r teulu
am eu caredignvydd mawr.

Dymuna Phyllis ac Ann
ddiolch iba\vb 3m y llu cardiau ac
anrhcgion ar ddathliad eu pen
blwyddi arbennig ar 20 Ionavvr.

swm ardderchog i'r coffrau.
Diolchir i Eifion am ci
gydweithrediad bob tro yr awn ar
ei ofyn.

Nos Lun, 19 Ionawr,
cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol
am 7.00 o'r gloch yn yr Ystafell
Gyrnuned. Cadarnhawyd
cofnodion 2008. Yn dilyn y
cyfarfod cynhaliwyd Pwyllgor
Rheoli'r Neuadd.
Cydymdeimlwyd a Tudur Huws
Jones a'r teulu, llongyfarchwyd
Dafydd Du, Dilwyn Green, David
Brailsford a Brigyn ar ddod i'r
brig yn eu pencampwriaethau.
Llongyfarch wyd Phyllis, y
Cadeirydd ar achlysur pen
blwydd arbennig ar 20 Ionawr,

Gan bod nifer aelodau'r Clwb
Cant wcdi lleihau cytunwyd i
ddileu dros dro y drydedd gwobr.
Bydd hyn yn hwb i gyrraedd y
nod 0 dros £1,00 y llwyddyn am y
drcth. Tynnwyd CI~'b Cant
Ionawr a'r ddau eniIlvdd oedd

"Stephen Walker, Brynrefail, ac
Ann Ifans, Sycharth.

Buasem yn hynod falch 0
aelodau newydd i'r Clwb Cant -
50c y IDIS neu £6 y Ilwyddyn, neu
fc cllir talu drwy fIurflen Archcb
Bane.

Ein gweithgareddau pellach i
godi arian fydd
• 'Miri Pasg' ar nos Fetcher;
1Gorftennat am 6.00 o'r gloch;

• 'Miri Mai' dvdd Iau, 21 Mai;
• 'Ras Pcli' ar 16Gorffennaf.
Gobcrrhiwn )' cawn eich
ccfnogacth arfcrol eto eleni.
PbN-BL~ 'x'DDl ARBENNIG.
Penb)\\1'dd Hapus arbennlg la\Vn
iPhyllIS, Rhos Fatr. ar 20 Iona\vr
a diolch iddi am ei holl \vaith
calcd gyda phob agwedd 0 f)rwyd
y penU'ef hwn, y Gymuncd a'r fro.
Penblwydd Hapus hcfyd i Ann,
Sycharrh ar ei phen-blwydu
arbennig hithau ar yr un dyddlad.
YR YSGOI~GYMUNED.
Croes:lwyd pawb yn 61 i'r ysgol
dydd Ma\vnh, 6 Ionawr, ar 61
mwyn hau pythefnos 0 wyliau
dros y Nadolig a'r flwyddyn
newydd.
Gwersi Nojio: Bydd plant CAl yn
parhau idderbyn gwersi nofio yn
y Ganolfan hamdden ar fore dydd
Iau.
Yr Urdl1: Lynhelir cyfru'fodydd yr
Urdd bob yn ail nos LUll, rhwng

11:

WAUNFAWR
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nifer, Priod ffyddlon a ffrind
gorau i'w briod, Gwenllian, tad
addfwyn a gofalus Eleri, Glyn a
Delyth, tad yng nghyfraith Glyn,
Ru th a Martin, raid balch ei
wyrion a'i wyresau a hen daid
hoffus Eiddon a Fflur,

Ein cydyrndeimlad 11wyraf a
chi 011 fel teulu.

Estynnir ein cydymdeimlad
dwysaf hefyd iTudur Huws Jones,
Anna Marie a Magi a Moi a'r
teulu 011 0 golli mam Tudur ac
Emyr a'r ddiweddar Gwenda, a
nain addfwyn, scf Mrs Megan
Sioned Jones oedd yo 92 mlwydd
oed 0 Gorffwysfa, Llangcfni.
PWYLLGOR NEUADD.
Dymuna'r Pwyllgor ddatgan eu
diolchgarwch am cich ccfnogaeth
i'r gweithgareddau a'r Clwb Cant
yn 2008. Mac'n amser
adnewyddu'r Clwb Cant rwan neu
mae'n bosibl talu drwy Archeb
Bane. Buasem yn hynod falch 0
gael aelodau ncwydd gan rod
angen casglu 0 gwmpas £1,000
bob blwyddyn tuag at gynnal y
rhan gymunedol o'r ncuadd, Y
mac cynnal Clwb Cant yn ffordd
dda 0 gael swrn 0 anan }n fisol.

1\1wynhawvd Noon Wasael
gyfeillgar a soniarus vn y Neuadd
nos Fercher, 17Rhagf)T. Ma\Vf yw
cin diolch urrwairh )'n rhagor i
blanl )T Ysgol anl eu datganiad
clod\viw o'r Carolau: ~antaLucia,
Bethlem Dref a Ffoi. Diolch i'r
Pennaeth a'r athrawon am eu
cydweithrediad arferol. Swynwyd
pa\vb gyda chanu Parti'r Waun,
gyda 'Cofio Crist' gan John
Bifion, deuawll 'Cw:sg fy Maban'
gall Lois ac r\ne~l a'r lria\vd yn
canu 4Iesu Wared\vr' gyda lenni
Lyn ar y corn.

Bu cy{raniad acloduu Band
Dciniolcn )~n h\vb syI\,reddol i'r
canu a diolch iddynr am fod mor
barod i'n hclpu bob arnser.

Wcdi'r canu m\.vynhawyd
P\vnsh poeth a mins pei cyn
cych\vyn ar yr Ocsiwn
Adde\\,idion. Gan fod gennym
Ocsi\\'ruar profiadol bellach, ~ef
Eifion tlarding, IIVJyddwyd i
werthu pob eilem gan ~icrhau

.lawn.
Y mae 'Calenur 2009' yn myna

o gwmpas gan yr aelodau, pryd y
gellir prvnu diwrnod arbennig o'r
Calendr am £1. Hydcrir y
gwerthir y 365 diwrnod cr m'vyn
casglu arian i gynhesu'r capel
maes 0 law.

Diolch hefyd i ba\vb a
gefnogodd y Noson Goffi cyn y
NadoLig.
CYDYMDEIMLO. AI Ragfyr
7fed, yn duwcl yn ei ganref, Y
0011>,yn 8t mlwydd oed, bu fanv
y lIenor, John Ellis Williams,
priod a thad ffyddlon. Dymuna
Joan Recs a ~;onRees dd~nlch 0

galon am y gefnogaeth a phob
arwydd 0 gydymdeimlad fuaR
atynt. Diolch am yr hoII roddjon
luag al Feddygf'a Llanrug.

Yn frawychus 0 s}rdyn ac yn
dawel yn ei gwsg yn ei gartref,
Weirglodd Goch. hu fanv Gwilym
O\vcn Roberl:>, (G\vilym Blaen
Cae, G\vilym Llc:friLh, G\\fil~m
CasTell) fel yr atlnabyddid ef gao

Blwyddyn Newydd Dda a
llewyrchus ibawb ohonoch.
GENEDIGAETH. Croeso mawr i
Gethin Emyr, mab bychan a
anwyd i Emyr a Katie Williams,
brawd bach i Enlli ac loan ac
w A yr bach iEiriona a Ieuan.
GWELLHAD. 'Wyt Ionawr }'D
oer a'th farrug yn wyn' fu
cychwyn 2009, gan beri pob math
o salwch i nifer, Gobeithio fod
pawb yn gwella ac yn swatio'n
gynnes yn y ty A !
YSGOL SUL BOSRA. Er
gwaetha'r tywydd garw braf oedd
cael cwmni nifer dda o'r plant ar
fore Sul, 11 Ionawr, Roedd Sion
Corn wedi bod yn hynod 0
garedig wrth bob un ohonynt.

Bu'r Trip ar y tren yo Llanberis
yn hynod 0 lwyddiannus a diolch
iFiona am wneud y trefniadau,
APEL ADNEWYDDU'R
CAPEL.
Dymuna aclodau'r Pwyllgor
ddiolch i'r pentrcf a'r fro am bob
cefnogaeth yn ystod 12008.
Gwethfawrogir hvn yn fawr a
bydd y gwaith 0 ail-doi a gosod
ffenestri dwbl ar y gweill yn fuan

Mrs Ann Evans, Sycharth. Ffon: (01286) 872407
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Edau, Nodwyddau
ac ati mewn stoc

welliannau flynyddoedd yn
ddiweddarach vn cael eu-
gwei thred u.
Mae wyih awdurdod wedi
trosglwyddo yn barod ac mae
chwech arall yn pleidlcisio
eleni. Mae saith awdurdod am
gadw eu Sloe tai a pheidio rnynd
i bleidlais ac mae dwy ardal
wedi pleidleisio yn erbyn
trosglwyddo.
Cynrychiolvdd lleol ar y
Cornisiwn Tenantiaid Gwvnedd-ydy Alan Parry 19 Pentre Helen
Deiniolen. Os ydych am wneud
unrhyw sylw neu am fwy 0
wybodaetb cysylltwch ag o. Ar
Ionawr 29ain am 7 o'r gloch,
cynhelir cyfarfod yn Nhy Elidir,
Deiniolen gyda'r Cyngh. Len
Jones a Ffrancon Williams 0
Gyngor Sir Gwynedd.
Ccwch fwy 0 wybodaeth gan )'
Cornisiwn Tcnantiaid Gwynedd
ar y rhif 01286 889121 neu
rhadffon 08000194004
Yn ysrod }' dydd, mae Alan
Parry yn helpu'r plant i groesi'r
ffordd wrth Ysgol Gwaun Gynfi
Deiniolen. Yna gyda r nos, mae
Alan yn weithgar iawn }'D
cyflwyno CCJ51adau i gleifion ar
Radio Ysbyty Gwynedd , a
hynny ers 2002. Mae'r gwaith
gwirfoddol bwn yn cael ei
werthfawrogi'n fawr ac yn codi
calon llawer un y'n orweddog
am gyfnod. Os hoffcch ehwi
gael gytlwyno crus i un o'r teulu
neu ffrind, ffoniwch Ysbyty
Gwynedd ( 01248 83844789 )ar
61 7.30 ar nos Wener a
gofynnwch am Alan.

Yn fuan bydd gofyn i holl
denantiaid Gwynedd bleidleisio
ar drosglwyddo'r holl stoc tai i
ddwylo cwmni preifat neu eu
cadw mewn perchnogaeth
gyhoeddus. Cartrefi Cymunedol
Gwynedd fydd enw'r cwmni
arfaethedig hwn a bydd yn gorff
na fydd yn gwneu d elw ac fe
fydd yn atebol i I..ywodraeth y
Cynulliad.
Pam fod angen preifateiddio?
Yn syml, er mwyn codi digon 0
arian i ddod air stoc tai i safon
derbyniol. Gosododd
Llywodracih y Cynulliad
darged sylfaenol i bob cyngor
yng Nghyrnru igodi safon eu tai
erbyn 2012. Alae'r Cyngor yn fyr
o rhwng £31.45 miliwn a £82.78
miliwn i wneud y gwaith
angenrheidiol. Ar 61 cdrych ar y
gwahanol opsiynau
pcndcrfynwyd mai preifateiddio
oedd yr unig opsiwn realistig.
Roedd pob opsiwn arall yn
gadael y Cyngor yn fyr 0
filiynau.
Pwysleisir y bydd buddiannau'r
tcnan tiaid vn cael eu gwarchod
os bydd y trosglwyddo yn
digwydd.
Os gwrthodir y cynnig hwn yn}'
bletdlais.yna bydd y Cyngor yn
garfod cadw'r sroe 0 6500 0 dai
sydd yn el eiddo. Bydd y tai hyn
wedyn yn parhau yn union fel y'
maent ar hyn 0 bryd. Mae byn
ohcrwvdd na allant fforddio i'w-gwella. 0 ganlyniad i hynny,
bydd y Cyngor yn merhu
cyrraedd )' targed ddisgwylir ar
gyfer safon )' raj. Bydd unrhyw

TAl CYNGOR GWYNEDD

ddcrbyn ). C.D.E. Mac cisocs
wedi dernvn vr 1\1.13.1":.
Llongyfarchiadau mawr a phob
}\VC i David yn Llundain yn
2012.

Gyda balchder y
Ilo ngyfarchwn Bencampwr
eyn tuf J,\iaSlc, rmind Cymru , sef
Dal\rda Mercu)'uu) Daf)'dd Du.
Wedi'i f9gU yn I.lanrug ond
!5) Jd a'i rieni, Arwcl a Car}'S1yn
byw )'11 Cae Eboni, ma~'n hoff 0
ddod 9dref Dob cyf]e a gaiff.
Llong).farch~adau calonog i ti,
Dafydd. R~'d~'m ~TJl hynod falch
o'th l\vvddiant.

Ilo6{s N:} lIosla V~601T:lI'l Y
Coed a'r Y:;gol G)'IDuned )\v
Brig~rn> ~eJ Yorr de. Lurig.
Llons}·farch~ad3u l'r ddau
Qhonoch ~m uros ar y brio IDJa'r
gan hudolu~. 41I111cli\via' gan
L~ollard Cohen a'r geiriau
C~lmrrreg gan Tony r lywelyn.
Yn sicr b~'duv gan llon ar " brig
am :,u\vl blwyddyn i<.ldod.

H1\LELIWlf\! 'Daw awr i
ninn!ltl {1!lnll H!lleltwta!' Dvns

• •yw em en yrna ym
Mhenisarwaun ac ym Mro'r
Eco. Daeth clodydd mawr iran
pump 0 hogia sydd a
chysyl1tiu(lau a'n perrrre n i,
~golion Gyllrildd )' fro ~I,; ) :>801
Uwchradu BryIlItfall.

'Sgubodd Dilwyn Green g'i
dad) Aled Green} \.v(.)brall 111

gyda'u ieir 'LClrge Wllitc Sll~i\;'
yn y N9ttOngl rederllrion of
Poultry Club~) Stafford) sef y
sioe hvyaf ym Mhr~Ydain.Daeth
gwobrau era~tl ~'\... rhan g)da
oriJ.iQu e,l'oill 0 icir hefyd ~,
dyma'r :>ioc tw)'af ll'rvyddiannu~
il1d~ln[all. fob dymuni~d da elO
~'r d~,.f<)Jol.

Mam fill~h \'J ll'tvnt yw
J:S9rollfll Brail~[orll. 11 Bryn
Egl,"\-y~,wedi i'w II1Ub, David
Brai.lsford, Cyf'arl.J.'yddtvr
Perfformio v Tim Beicio-
Prydeinig buddugoliae[hu:s,

Bri1071,scj Bung ac }'nyr, ur y brig luriC) '[ Ialetiuiia'.

DaD,dd Du, Pencatnpu." C)·tllalMostem: ind C_\Inzru.

Diluiyn GrCt'11hefo Silkie a u cuipa IIaII.

'Pwy rydd i lawr wyr mawr' ein Bro



-

ddau wedyn i ardal Betws y
Coed lie gweiihiodd John i'r
Comisiwn Coedwigaeth, Yn
ystod gaeaf 1959 a 1960, daeth
yr ysfa i dei thio yn 61 i
wythiennau John a cododd ei
hac yn llythrennol a mynd ar ei
foto beic a'i heglu i deithio 0
gwmpas y Pentir Iberaidd gan
fyw efo sipsiwn mewn ogofau
ger Granada.

Yn 61 yng Nghymru
ymgartrefodd John a Joan yn
ardal Bae Colwyn lIe gweithiai
John fel garddwr. Ganed Si6n
yn 1968 ac yn fuan wedyn
symudodd y tculu 0 Gymru i
Orllewin Sussex lle roedd John
yn cyfuno ei wai th fel garddwr a
gyrrwr,
Cynnyrch Llenyddol a'r
Bersonoliaeth Liwgar
Aruthrol, a dweud y lleiaf oedd
cyfraniad llenyddol JOh'n; yr
ocdd ganddo ddawn gynhenid 0
~enydda a hynny yn rhwydd
lawn yn )' ddwy iai tho Roedd yn
awdur nofelau, straeon byrion
straeon i blaru, straeon ffeithioi
a ffuglen, bywgraffiadau a
hunangofiant a nifer fawr 0
erthyglau i gylchgronau heb
anghofio ei lythyrau crafog a
gogleisiol.

Ymddangosodd ei straeon
ffeithiol a'i straeon byrion yn
lleol yn Eco'r Wyddfa ac yn
ehangaeh mewn cylchgronau fel
Country Qrlesl a'r Countryman,
Adroddwyd ei storiau ar y radio
a gwelwyd rhai ohonyor ar
~~lcdu a hynny cto yn y ddwy
lalth a.m\l.')', }'ma yng Nghymru,
\r~rdaln a rhai gwled)rdd yn
E\\'rop. Y n ystod Nadolig 2007
gwelsom y ffilm-ddrama
lwyddiannus a seiliwyd ar hanes
e~yt.br i John, sef Ellis
WIllIams, a fu'n Gaucho ym
Mhat~gonia ac yn arwr ym
myddin yr Awstraliaid yo ystod
y Rhyfel Byd Cynlaf. Roedd
John yn brif ymgynghorydd ar y
ffilm-ddrama honno.

Roedd yn beiriant llenyddol
prysUT) yo feil)lr yn ~icr ar
ddweud srori. Perthynai iddo
feddwl anhygoel yn lla\vn
d)TCh)rmyg a rhoddai ar
dudalennau lIyfr srraeon
cofiadwy yn llawn miri.

perb)rni\yyd ef i Orsedd y
Belrdd yo ei Gw A yl
Genedlaethol am ei gyfraniad
syl\veddol i faes lIen yng
Nghymr.u al: clholwyd ef i'r
Academl Gymreig am ei
gyfraniad i lenyddiaeth Cvmru
)'n Saesneg, ~

Roedd gan John bob amser
1 I IIawer 0 Joes a straeon difyr a
byddai V1rrth ei fodd yll eu
hadrodd. Dyn ei filltir sgwar
yd<.)edd ond yn meddu ar
\v_ybodacth eang a thryIwyr ar
nlrer 0 bync19u. Ei aelwyd a
chwmni Joan a Sion ocdd y
canolhWYDr iddo a hydd aelwyd
~. Gors yn hynod dawel hebddo
a 1 bresenoldeb 11i,vgar,Coffa da
amdano.

Y CAI\ON Il)I{JS THO.\1AS

Yn dawel ar ei aelwyd y bu farw
John ag yntau yn wyth a
~hedwar ug~in oed a hynny ar
01 cystudd hir, Fel ei holl lyfrau,
roedd bywyd John hefyd ar ci
hyd y~ llyfr diddorol, amrywiol,
creadigol, rhyfeddol a lliwgar. Y
mae cymeriad felly yn arnl yn
cyfoethogi hywyd gan nad yw
yn cyfaddawdu i unrhyw rigol
gaeth, sidet a deddfol.

Y tro cyn taf erioed i mi weld
John oedd bron i hanner can
mlynedd yn 61. Fel llefnyn ar
Iethrau yr Elidir yr oeddwn yn
byw ~ bod yn nh y Joan, ei briod,
yn Ninorwig sef Bron Eilian yn
helpu ei thad, Thomas Rees
Edwards, lin 0 fugeiliaid defaid
g?rau )'1' ucheldir. Ohel \v)'dd vr
elra, roedd fy nhad adref o'r
ch\\'arel a bu John ac )Tntau vn
l~rri cocd ocrlla,,, Bron Eilia~ )'
dl\\'rnod h\ynnw, .
Bore Oes, YsgoI ac Ysfa i
Deithio
Ymfalchiai John mai hOID'D a
chynnyr~h Plwyf
LlaIldutllllolcn ydocdd. Yn
A\Y~l 1924 y'i galled ar aelwyd
Llanisaf \vrth ymyl Eglwys
Llanddeinlolen. Roedd ei dad
wedi ailbriodi ar 61colli ci 'tvruig
?yntaf yn America a dychwelyd
1 Gymru efo mah ifane, sef
Arfon, Ei dad, gyda llaw oedd
un o'r rhi:li l:ynLaf hefo cal yn }'r
ardal ~ un 0 deulu (iors,
LlanddeinioIen, ydoedd sef
leulu 0 ffermwyr. O'r un plw}rf
oedd ei fam a magwyd John ar
fferm Gors. Addysgwyd ef yn
Ysgol Tan y Coed, Penisanvaun
ac Ysgol Ramadeg Bryn refai l'
l~e disgleiriodd )'n y Gymrac~
a r ~ae:,neg, Meddyli\vyd efalJai
amdano v pryd hynny fel 'dipyn
o hr~11 fel y dywedir sef yn
w;;ahunol, yn CI;i)cn trig Be ar
w9han.

~r t>I dydcliau ysgol
gwlrfoduolodu i'r Llu !l\yvr a
bu'n lly\viwr. Wedi'r rhyfel
tei thiodd John y Gororau yng
ngb\vn:tn1 ~ipSi\vn .yn Ch\ViJio
am \valth. Setlodd yn y diwedd
yng Ngllaer'rvrangon, lIe bu'n
gweithio mcwn amryw 0 swyddi
am gyfnod. Yn ystod ci gyfnod
yma anfonodd am Joan iymuno
ag ef a dyna lIe y priodon nh\v ar
Fawrth 25, 1950. S)rmudodd y

(Braslun 0 deymged y Canon
Idris Thomas i Jolz1l Ellis

Willianls, Y Gors, Llanrug, y71 ei
angladd yn Amlosgfa Bangor, 12

RJzagfyr 2008.)

John Ellis Williams

Ei ryddid gai, foreddydd - 'In•
en.V3U

Helwnacth y coedydd;
LIen stracgar )' cyfar cUdd.
Heno rnae'r pin yn llonydd,

ARWEL JONES

Eryr y llwm wylltiroedd - a rannai
Orin hen deuluoedd.

O'r Gors doi ci chwedlau ar goedd
Hen Wydion y Waun ydoedd. '

ffrind ali gymydog, Dyfan
Roberts.

ddangoswyd ar S4C Nadolig
2~06, a gyflwynwyd gan Bryn
Fon ar hanes ei fywyd
cytbryblus.

Addysgwyd John yn Ysgol
Ramadeg Brynrefail lIe y
disgleiriodd }1Jl y Gymracg a'r
Saesne~. Oherwydd y rhyfel nid
seth 1r coleg. Yo hytrach
ym~n.odd a'r Llu Awyr fel
cyfeiriwr (navigator). Ar derfyn
y rhyfel aeth i chwilio am waith
ole i le, a gwneud hynny yn null
trernpyn! Yn wir, aeth i
drampio gyda'i biser bach draw
am Lincoln a'r Fforest Newydd
gan gysgu weithiau dan y lloer,
dro araII mewn hostelau wedi eu
neilltuo i grwydriaid. Setlodd i
Iawr am ysbaid yn ardal
Worcester ac aeth Joan) ei gariad
ysgol, yno ato a phriodwyd y
ddau. Gweithiodd mewn
ffatrioedd a swyddfeydd ac fel
ga.rd~wr. Ond yn amlwg roedd
teithio yn rheidrwydd bron i
John. Teithiodd Joan ac yntau ar
gefn moto beic drwy Ffrainc
Sbacn a Phortiwgal gan ddily~
taith George Borrow.

Ar daith arall mewn Robin
Reliant, aeth y ddau am Sbaen
unwaith yn rhagor gan fyw
~c",:n ogofau am gvfnod gyda
Slpslwn Andalusia ger Granada!

G~n .fod petb 0 waith John
~~dlei gyfieithu j wahanol
lelt~oedd daeth yn gyfarwydd a
rhai 0 lcnorion Ewrop ac
America, Ymhlith ei ffrindiau
yr oedd y llenor fvd
adnab)'ddus) Simone de
~e~u\roir. Bun li)w}'ru'n g)'son
a hI ac ..fe aeth i''.v g\veld iParIS.

Ar 01 c~fnodau }'n b~'\v }'m
Merws }' Coed, I.landrillo vn
Rhos (lle gan\v)'d eu mab S16n
ym mit> Mai 1968) a Swydd
Su~~ex,. dychwelodd John, Joan
a SIO? 1~YWyn eu milltir sgwar.

Cwr el filltir sgwar yn y bon
ocdd John, cr iddo 'grwydro am
oe:) lIe mynno ci 11un'. Gyn ei
waeledd blin mynych y
gwelwyd y ddau yn cerdded
Ilwybrau'r htn g)'ncfin gan aro:)
yma a lhra\\' am sg\vr~.G\y '" r
anghonfensiynol vdoedd gan
cdrych ar fywyd 0 bcrsbeclif
b~illlanol j'f rllclpv. Dy lill PllIll
Cl fod ~ gwmni da ali sgwrsio
mor ddlfyr, Dyn y cyrion oedd y
lIenor, yn cillo oddi wrth ffws
rfwdan a ffuantr\vydd~
Chrafodd 0 din neb', medda fo
tr Ill)vyn ~odi ~ii>li:ll\Yi>yn )' byd
llenyddol. Ioedd 0 ddim yo
ddyn Isefydliadau' cr iddo gael ei
anrh,/deddu.oan adran SaesneB
yr f\cadcIDl a'i dderb}'n (yn
llawer rhy hwyr) i Orsedd y
Bcirdd fel Ofydd 0 dan yr cnw
'f1y Machgen Gwyn'.
yn e~angladd yn yr Amlosgfa

ym Mangor, ar'tvelni'tvyd y
gwasmaerh gm Y L9Don Idr}g
Thoma~ a thalodd dcyrnocd i'r
gwr Unlgry\v g'r lIenor hynod.
Darl1enwyd cerddi 0 ddew!:>
John ei hun gan Susan Clack ac
Ar\vel Jones. Cytlv.lynwyd y
ddau englyn a ganlyn gan ei

Ar y 7fed 0 Ragfyr, bu farw
John Ellis Williams, Y Gors,
Alit Riwth, Llanrug yn 84
mlwydd oed. Yn ddi-os dyma
un .0. ysgrifennwyr mwyaf
rorei thiog Cymru yn ail hanner
yr ugeinfed ganrif,. A hynny yn
y ddwy iaith. Rhwng 1959 a
2001 cyhoeddodd bymtheg 0
l)rfrau,. yn amrywio 0 straeon
plant 1 nofelau oedolion ac 0
straeon ac ysgrifau ffeithlen a
ffuglen i fywgraffiadau a
hunangofiant. Cyhoeddodd dri
Uyfr i blant - Elwd y Teiliwr
Bach (1966); Chwedlau Siot ac
Eleri (1992) ac Owen The Goal of
Snouidon. (1981). Cyhoeddodd
wyih nofc1 Gyrnracg i oedolion
- _ Btyndu Mawr, Cadair
ElS[eddt-od y Glasgoed 1959;
Hada2l Gwyllt (196S). Modd i
Fyw (1970), Yr Y,IYS l~dr
(1969), GwYl1t i 0211 (1976), POll1
Jones a', '£VWysog (1975), l.J7rllz
Ddychwel (19S2) a Nes .4dref
(1996), Mac lla,yy~gnfiiu'r
nofelau hyn ar gael yn y
Saesneg, ond heb eu cyhoeddi
eto.

Cydnahyddir ci stracon
ff~itblcn a ffuglcn a'i
fr'vgraffiad Sii~neg yn gla:;uron
erbyn hyn. Cyhoeddwyd Slrae011
y L"yjar Mal'l yn 19R5.
C)'ttl.hurodd '/ diwcddar Dafydd
OrwIg y straeon hyn i..\'traeon vr
llenllys J..'awr, .r::traeo11 [ViI If;,1,
liasy rryc a chyfresi Harri Parri.
Yn 1?8S f~'u darllcdwyd fel
drama gvfre~ ar BBe Radio
Cymru, Cyhoeddodd hefyd
Dycllweliad y Dcryrl Mawr (1990)
a Rare We/sJz Bits (2001).
Ymddangosodd ei glasur
Saesneg Clouds of Time yn 1989,
~n~ yn \vreiddiol [e'u
sgTlfennwyd fel eyfres 0 stracon
Cymracg yn y ~ylchorawn Pais.
Tro~\vyll h\vy j'r 5at:::sneg a'u
d91~edU 91 BEC Rndio 4, BBC
P.adl0 Wales alt.l.cyl'1oedd~ yn y
CYI~llgrawnCOILnrrymaTl. Yn wir,
cytrannodd dros 200 0 straeon
byrion i'r Cou 11trytl1Q71] COl~nrry
QlLESl dC, \v[rh gwrs) lieo'r
Wvddfa.

GUDwyd John yo Llan Ii>a
Ll~nddeiniolen ond fe'i
m~gwj\l i.&frf;fmUj Y GUfi)
Llanddeiniolen, yn fab i Jane ~
Joseph Williams. Roedd Ellis
Williams y Gaucho Cymraeg yn
cwythr iddo. Cyfrannodd John
yn helaeth i'r rhag1en afaelgar a

John Ellis Williams
1922-2008Lienor a
Herwheliwr (Potsiar)



jJla11t Ysgol SZJI Utzdebol
Ffon: 870088 GWASANAETH GOLeHI A SMWDDIO

)4 Sr[yd f'a\vr
Llanberi:s

Sychlanhau. Altro
J\ilwfl"io

(iwasanaeth
CasSlu a Danfon

CEFNOGWCH EIN
HYSBYSEBWYR

R. ELWYN GRIFFITH

CAR GWVLLT
Sa\\fl un ohonoeh tybed a v,'yr
beth oedd car g\\')'llr, nell hyd
yn oed wedi gweld un? Fe
\velech res ohonynt yn mynd yn
y bore a dych\velyd 0 Ch\varel
Dinorwig g}'da r nos tan
ddiwedd y bedwaredd ganrif ar
bymtheg. Rhai yn mynd iGwm
y Glo, Pen Llyn, Ystablau,
Pontrhythallt, Pensarn, Bethel,
Gwyndy a darfod yn Penseoins.
Gallai'r ceir hyn gario rhwng IS
a 25 neu ragor 0 chwarel\vyr.

Perchnogion y ceir oedd y
ch\varelwyr eu hunain ae roedd
gan bob car ei en\v.
Ysgrifennodd Ap (;Ias)yn gan
gan en\yi 47 o'r ceir. Dyma eu

DYMUNA Mrs Beryl Griffiths,
5 Maes Gwylfa, ddioleh 0 galon i
holl staff Ward Padarn, Ysbyty
Eryri, Caernarfon, am eu
caredigrwydd tuag ati. Diolch
hefyd i staff yr Adran
Ffysiotherapi, yn arbennig fell)'
Dr Orley a Dr Hill, a Blwyddyn
Newydd Dda ibawb.

Dymuna BCf)'} ddiolch 0
galon hefyd r'w holl deulu ffeind
tu hwnt ac i'w ffrindiau igyd yn
Eglwysi Penisarwaun a
Llandinorwig, sydd yn cadw
mor ffyddlon. Diolch am yr holl
anrhegion a'r cardiau a
dderbyniodd dros y Nadolig.
DYMUNA Mrs Eileen Jones, 3
Y Bwthyn, ddiolch i'w theulu,
ffrindiau a chymdogion am bob
arwydd 0 garedigrwydd a
dderbyniwyd ar 6] ei anhwylder
diweddar, tra roedd yn Ysbyty
Gwynedd, Ysbyty Eryn ac ar 61
dychwelyd ad ref.
DYMUNA Ffion a Keith, Rhi\\'
Goch, Clwt ~r Bont ddiolch yo
fawr iawn i'w teulu, ffrindiau a
chvmdogron am y llu car di.au,
anrhegion a'r dymuniadau da a
dderbyruwyd ar achlysur
genedigaeth eu mab, Tryfan
Gwynedd, ym mis Hydref

YSGOL SUL UNDEBOL
Cafwyd parti hwvliog gydag
ymweliad gan Si6n Corn a
mwynha\vyc.l y c}fun )'n fawTgan
y plant.
CYDYMDEIMLAD. Escynnwn
cin cydymdeimlad diffu~lnt iMrs
Murour(,f{ Owell, Stephen a
8(;lntlra, Rhyufadog, yn eu
profedigat.:Ul 0 golli g'Vf a thad
~rnddl \veudar.

Cvdymdeimlwn \'n dd\vys
hefyd a G\vvnedd W 111am<: a
Mrs Mariall Morrls <:\'rlculu yn
cu profcdiouClh 0 Oolli cu lad yn
ddiweddar.

Cydymdeiml\un hen'd a
theulu'r diwcddar G"",ilym
Roberts, Weirglodd Goch,
Penisarwaun y'n eu profedigaeth
ddi\~·eddar.
GW.eLLHAD YUAN. Artfontu!1
ein dymuniadau gorau am

henwau: Signor Foli,
Meredydd, Llew, Stanley,
Express, Menai, Caradog,
Garibaldi, Eryr, Y Pry Llwyd, Y
Gaseg, Yr Ebol, Vivian, George,
Gladstone, Wyddfa, Madog,
Fox, Ashton, Albert, Y
Falwoden Lwyd, Gwefr, Stag,
Nelson, Picton, Samson, Jenny
Bach, Hobley, Snowden,
Victoria, Yr Hen Foulkes,
Dinorwic, Timbol, Y Marquis,
Tom King, Peris, Sian, Smith,
Vaynol, Cacwn Prins Llywelyn,
Pandora, Brigh t a Blondin.

Roedd }' ceir gwyllt yma yn
anodd iawn i'w gyrru pan oedd
yn wynt mawr ac hefyd yn
bethau peryg. Cai rhai eu gyrru
gyda thraed ac eraill gyda bon
braich. Nid oedd [0 arnynt felly
byddai'r chwarelwyr yn ehwys
diferol neu yn wlyb fei pysgod.
Byddai pob chwarelwr yn
gorfod talu am ei bas, 0 1/3 i2/6
y mis, sef tua 8e i 12c yn arian
heddiw,

Roedd angen i bob car fod yn
)' chwarel harmer awr eyn
caniad, ac ill chaent gychwyn
adref am banner awr wedi i'r
diwrnod gwaith ddod i ben ac
yna cymerent rua tri chwarter
awr igyrracdd Penscoins.

Fel y gallwch ddychmygu
roedd llawer 0 ddamweiniau yn
digwydd ar y ceir gwylil yma.
Yn amI iawn byddai'r brec )rn
methu ac yn rhedeg i gefn y car
o'u blaenau a hefyd coesau
ambell un yn mynd yn ;)ovv·nu. Y
ear cicio oedd y perycla i fynd
arno. Ond roedd damweiniau
mW)' difrlfol )lD d.ig\v)rdd }'n amI
ia\vn - un tro fe aelh car ar ei
ben i'r llyn a hoddwyd dau 0
Lanrug. Hcfyd byddai
dam\veiniau'n dlgw)rdd wrth i
rai ddisg}'n neu lithro oddi ar y
car. Rhald eofio bod y car g\vyllr
ym medru mynd ar dros 40
militir yr awr os oedd pawb yn
tvnnu eu pwysau.

Ond, )'n 1895, fe
gyehwynnodd y tren ehwarel
ddod 0 Penscoins itr Gilfach
Ddu ae fe ddaeth oes year
gwyllt i ben. Ond cyn hynny
buont yn cario chwarelwyr
Dinofwig am dros drigain
mlynedd.

adferiad iechyd buan ibawb fu'n
wael neu'n derbvn triniaeth~

ysbyty yn ddiweddar,
YSGOL PEITHRIN
DEINIOLEN
A }f\V eich plentyn yn 3 oed
rhwng rnis Medi 2009 ac AWSl
20 IO? A )""v eich plentyn am
fynychu'r Cyleh Meithrin?
Dewch igofrestru dydd Gwener,
6 neu 13 Chwefror rhwng il.30 a
1.00 o'r gloch.
Manylioo pellach ar gael gan }'T
Arweinydd: Gwyneth Jones ar
(07969635944)
EGL\Vi"S CRIST
LLANDI~OR\X IG. I ddechrau
dathlu'r Nadolig, cafwyd eleni
cto Gyngerdd Blynyddol, gyda
Jennie Lyn yn cyflwyno
Seindorf Arian Deiniolen,
yngbyd a llu 0 daleotau lleol
oedd wedi ennill yn
Eisteddfodau'r Urdd a'r
Genedlaethol, ynghyd a grwp
'Harrnoni' 0 Borthmadog.
Noson i'w chofio ac a
fwynhawyd gan bawb oedd yno.
Llywydd y noson oedd Mrs
Theta Owen, Mynydd
Llandegai. Diolchwyd i'r rhai a
gymerodd ran ac i drefnwyr y
noson ae i bawb a gefnogodd ).
c)'nscrdd gan y Parchcdig
Robert 'Iownsend.

Y SuI canlynol, tro plant
Ysgol SuI Eglwys Crist oedd
C)r£lW)TflO Ilanes y Geni inoi. O'r
lleiaf i'r mwyaf. cymerodd pob
un ci ran 0 dclifrif. Diolch iddynt
u\,; i'y~' rhiclli ac i ulhruwon yr
Y~gol Sul aID eu h,·mroddiad.

Y SuI eyn y Nadollg, cafwyd
Gwasanaelh gall y l>archedig
Robert 'Ibwn:send. Derbyni\vyd
~'mddihetlrlad gan y IJarchedig
John PritcharJ, n ocdd ~'nmethu
bod )'11 br\;\)(,fl1.tlOI. Darll~nY")'J a
ch!ll,\'ynw~'l1 Em~'nau gall
gYDr~'chiol\\I~lr 0 \\'ahanol
elg\~'si a chapeli, yngh~'d a'r
YS801 Sul Undebol ac Egl~'}'s
Crist.

Mae'o amlwg bod talentau 0
safon yn bodoli ym mrolr Ero
l)iolch am yr holl weithganvch.

BI ..WYDDYN NEWYDn
DDA. Ar ddechrau blwyddyn
2009 dymunwn anfon
cyfarchion )r f1\'v'yddyn newydd i
holl drigolion y pcntrcf, ac i'r
rhai sydd mor anffodus a bod yn
gorfod byw rnewn cartrefi
preswyl. Goheithio am
flwyddyn well i'r rhai na
chafodd flwyddyn rhy dda y
11ynedd. Felly, Blwyddyn
Newvdd Dda i bawb.~

MARWOLAETH.
Brawychwyd yr ardal ychydig
ddyddiau cyn y Nadolig pan
glywsorn )' newydd trist am
farwolaeth Douglas Harrington
Parminter )'0 Ysbyty Gwynedd
vn 76 mlwvdd oed. Un 0 blant. -yr ardal oedd Douglas, wedi ei
eni a'i fagu hefo'i dad a'i fam yo
)' Llythyrdy, Fferyllydd oedd
wrth ei alwedigaeth ac fe fu'n
Fferyllydd hefo Boots am beth
arnser cyn agor ei fusnes ej hun
yng Nghaergybi. Roedd ganddo
ddau 0 blant, David a Susan. Yr
ydym yn anfon ein cydydeimlad
llwyraf at y ddau a'u ieuluoedd
yn eu profcdigaeth a'u galar. Fe
roddwyd ei weddillion i orffwys
ym mynwent Ynys Wen, Y Fali.
PROFEDIGAETH. Yr ydyrn
fel ardal yn anfon ein
cydymdeimlad llwyraf at Mrs
Joan Rhys Williams, (Joan Rees
Edwards, Bron Eilian, gym) a
Sion, y mab, yn eu colled 0 golli
g\vr a thad, sefy diweddar erbyn
hyn, JOhl'! Ellis Williams, Y
Gor~, Llanrug. Bu farw ar 7
Rhagfyr yo 84 mlwydd oed. Yr
oedd y gwasanaelll yn Amlosgfa
Bangor ar 12 Rhagfyr dan
arweiniad y Canon Idris
Thomas.

Mrs Nla Gruffudd. Ff6n: (01286) 872133

DEINIOLEN DINORWIG
Miss Marian Jones. Ffon: (01286) 870291

~Io.



Caban, Yr Hen Ysgol, Brynrefail
www.Ciilbiln.1iyf .org Gilbiln@Gaban-Gyf.org

01286685500 (caffi) 01286685462 (swyddfa)

Nod Caban Cyf. yw rheoli gweitllredi::ld cyn::llladwy sydd yn
cynhyrChu tncwm drwy et brif welthgareddau refeniw

(CaHi Trwyddedig Vstafell Cynhadledd a Gwasanaeth ArgraHu a
LlungoplO)ac ar yr un pryd I gefnogi llusnes lIeollUnedau 6usnes

Canan)~r mwyn creu cyfleoel1d Qwarth.

Cwmni cydwelthredol di-elw yw CabanCyf wedl ei sefydlu I
hwyluso datblyglad economaldd cetn gwlad.

at Agor
3 y borti tan 4 y pnawn - 7 diwrnod yr wythnos

•
I

CEFNOGWCH EIN
HYSBYSEBWYR

deulawr yn y cefn i gynnwys
siorfa a swyddfa. Arnlygwyd
anfodlonrwydd 0 hyn gan bod
annedd yn lle'r hen adeilad ger
Buarth y Beran i frodor a'i
deulu a anwyd yn yr ardal wedl
ei wrthod, a chaniatau hyn i
fewnfudwyr!
Waen Rhythallt: cais 01-
weithredol ar gyfer gwaredu
gwastraff.
I, Ty'n Clwt, Bethel:
newidiadau ac estyniad,
Rhos yr Wylfa, Nant y Garth:
estyniadau.
Tir ger Penrallt, Clwt y Bent:
adeiladu ty ? a mynedfa
newydd.
Ceisiadau a dderbyniwyd:
Tu cefn iBro Rhiwen, Rhiwlas:
adeiladu ty A a gwelliannau i'r
fynedfa
3, Carlan, Pcntir: newidiadau ac
esryniadau.
Llwybrau
Dywedodd Huw P. Hughes bod
angen glanhau ac atgyweirio
llwybr 112: Ty'n llidiart / Tan yr
Wylfa, Seion, LIanddeiniolen.
Mae'r perchennog tir (Ty'n
Llidiart) yn barod i gydweithio.
Penderfynwyd, hefyd atgoffa
Gwynedd o'r canlynnol:
1. Dw A r difrifol ar lwybr 93 0

Rhos Wian i'r Waun,
Penisa'rwaun.
2. Llwybr Sine, Deiniolen, nid
yvv'r gwaith atgyweirio yno
wedi ei gwblhau
3. Nid yw'r gwaith draenio ar
lwybr Carreg y Gath, Rhiwlas
wedi ei gwblhau,
Cyfeiriwyd at fwriad Gwynedd i
ddiddymu'r camfeydd ar
lwybrau oherwydd
anhawstcrau i'r anabl. Pryd y
gwneir hyn?
Torri coed a gordyfiant
• 11l,vybr 113, Bryn Pistyll i
SeioD. IJlanddeiniolen>
• llwybr 42, heibio'r Hen
Ficerdy, Deiniolen.
Dyddiad y cyfarfod nesaf: 3ydd
o Chwefror.

posibilrwydd o'I fabwysiadu
oddi wrth Gyngor Gwynedd
neu rannu'r gost. Ystyriwyd
praesept y Cyngor mewn
cysylltiad a hyn, Cynigodd Len
Jones godi'r praespt 0 10
ceiniog ar y dreth a chymryd y
toiled drosodd ond ni chafodd
gefnogaeth.
Gohebiaethau era ill
LJwybrau i ysgolion.
Cyflwynwyd cynlluniau
gwella'r llwybrau i ysgolion
Gwaun Gynfi, Deiniolen, a
Rhiwlas. Penderfynwyd gofyn
pam na wneir llwybr 0 ysgol
Gwaun Gynfi i gyfeiriad Pen y
Golwg. Pam mae diogelwch
plant 0 un cyfeiriad yn
bwysicach na diogelwch plant
o'r cyfeiriad arall. Cafwyd
addewid am hyn gan y
Prifathro beth amser yn 61.

Gofynnodd Pat Jones beth
yw'r sefyllfa yngly ? n a'r cais
am balmant 0 Trem Eilian i
gyfeiriad ysgol Cwm y Gl0 -
llythyr iWynedd.
Fron Olau a Ty Mawr Couages.
Derbyniwyd addewid Gwynedd
i svrnud }'r 'horseboxes' sydd
w rth oehr }' ffordd 0 flaen y lai
yrna.
Rhoddion j fudiadau.
Trafodwyd y drefn bresennol 0
ariannu pob cais a dderbynnir.
Pwysleisiwyd bod y rhan fwyaf
o'r mudiadau yn allweddol i'r
gymdeithas. Awgrymwyd gofyn
i'r mudiadau at ba bwrpas y
detnyddir cyframad y Cyngor
ac a oes ganddynt rhyw
weithgaredd mewn golwg.
Penderfynwyd ar hysbyseb yn
Ecc'r Wyddfa: 'At ba bwrpas y
defnyddir cyf'raniad y Cyngor".
Dywedodd Pat Jones nad oes Ile
cyfarfod ym Meynrcfail i ennyn
gwaith cymdeitha::;ol.
Cynllunio
Ceisladau a ganjatawyd Ban
Wyncdd:
Gorsaf Beran: codi to'r adeilad
presennol a chodi estyniad

rheol v\v bod carcharorion ifanc•

i fod 0 fewn 50 milliir i'w
cartref, mae rhai 0 Gymru, ar
hyn 0 bryd, gannoedd 0
filltiroedd i ffwrdd.
Cyfeiriodd Elspeth Mitcheson
at y diffyg Band I..lydan yn
Rhiwlas ac atebodd Mr
Williams ei fod wedi trafod hyn
gyda BT ac addawodd drefnu
cyfarfod eto.
Gwnaeth Len Jones dri pwynt:
1. Afon Goch, Deiniolen.
Dywedodd Mr Williams ei fod
wedi holi Dr Phill White,
Gwynedd, yngly ? n a hyn.
Pwysleisiodd Len Jones ar gael
newid y ddeddf sy'n caniatau
sefydliad o'r fath, heb ganiatad
cynllunio na thrwydded.
2. Toiled, Deiniolcn. Mac
Cyngor Gwynedd yn ceisio
arbed arian trwv leihau-gwasanaethau angenrheidiol
ond yn parhau iwario fel arall,
3. Tai Cyo!§or. M,,~'r Cyngor
Sir yn dal i dalu I/~0 bres rhent
yn 01 i San Steffan.

Addawodd Mr Williams
gymryd y pwyntiau yma i fyny
Diolchodd Miss Phyllis Ellis i'r
Aelod am ei gyflwyniad a'i
ymwcliad a'e Cyngor,
Cofnodion cyfarfod Rhagfyr
Derbyniwyd y cofnodion fel
rhai cywir.
Materion o'r cofnodion
Cyfeiriodd Len Jones at
baragraff 4 - a'i fod yn cysylltu
a Dafydd Einion Jones
yngly" n a hanes yr ardal gan
bod G:uelh Rober[s mor hrysur.
PfenStlS 1lechi. Darllcnwyd ateb
CADW a rhybuddiodd Phylip
J()nes y gallai eu cynnal gostlO'n
ddrud i berchnogion tiro Gan
bod Gudw angtn 11uniau
ohonynt, penderfynwyd i'r
aelodau dynnu lluniau o'r rhai
sydd yn eu hetholaethau. Vn y
~yf"m\)~r,SOf)'!l i CLiDW pwy
sy'n cyllido cynnal a chadw
ffensus Mynydd Llandygai.
Derbyni\.vyd ateb G\vynedd eu
bod yn trefnu glanhau safle
ailgylchu Rbiwlas a'i wneud yn
llai} reI ymouis i atal yr holl
lanast, hefyd cludo'r Fridge/
Freezer 0 LOn Garcl, Dinonvig.
l\Leb G\vyneclcl mai y Bwrdd
Nwy sy'n gyf'rifol am osod y
cytundeb i Insiwlciddio Tai.
Cywu-odd Len Jones hyn gan
ddwcuc:lbod)' owailh hwnnw <\;r

y cyd rhwng Gwynedd g'r
Dwrdd Nwy. fel1dcrfynwyll
ysorifennu eto i Wyncdd san
bod Y g\vcirhwyr yn It:JLhi()'n
ddyddiol 0 Gaer.
Toiled Deiniolen. Mae Cyngor
Gwynedd wedi monitro'r toiled
a dod i ganlynlad nad oe~ oigon
o ddefnydd i'w g'adw ar agor
Trafodwyd unwaith yn rhagor y

Cyfarfu'r Cyngor ar y 6ed 0
Ionawr. Darl1enwyd y weddi
safonol i ddecbrau'r cyfarfod.

Croesawyd Mr Hywel
Williams AS a'i wahodd i agor
trafodaeth. Dywedodd Mr
Williams ei fod yn ymweld a
phob Cyngor Cymuned yn ei
etholaeth, er gwaetha'r
anhawster 0 ddyddiadau
cyfleus. Dywedodd ei fod am
fanylu ar dri phwynt, sef
Swyddfa'r Post, Ad-drefnu'r
Awdurdod lechyd a Sane
Ferodo. Dyma grynodeb bras
o'j gytlwyniad:
1. Swyddfeydd Post. Caewyd
pob swyddfa a ocdd ar y rhestr
yn ei etholacth. Pe bai wedi
llwyddo i arbcd un ohonyn t

byddai un arall vvedi ei chau yn
ei Ile, Dywedodd bod perygl i''r
gwasanaeth elude llythyrau gael
ei breifateiddio a'i rannu.
Mae'n dadlau yn erbyn hynny
yn Llundain ac yn ceisio
sicrhau na fydd prisiau postio
yn codi yng ngefn gwlad,
2. Awdurdod lechyd. Bwriedir
sefydlu un awdurdod dros
ogledd Cymru, mae 22ain yng
Nghymru ar hyn 0 bryd.
Buasai'r newid yn gOlygu Ilai 0
hwyllgorau> llai 0 Rrif
WcithredwYI" ac arbedion eraill,
Mac HW yn Pwyso'n galea i
gael Pencadlys yr awdurdod
newydd ym Mangor. Gellid
wedyn gysyllLu'r f\wdurclod atr
Brifysgol ~cYshyty Gwynedd.
Trefn Q fU!:ls!li'n codi statws y
Brifysgol a'r YShyl)'. Pan ddaw
llyn 1 lodolaern lJyuu
A\vdurdod Iechyd y Gogledd
gyda'r mwyaf yn Ewrop.
Gobeithir hefyd am Gadeirydd
Cymraeg.
3. Safle Ferodo. Eol urodd Me
William~ yr huffai \veld
diwydiannau bychain yno neu
rywbeth yn hytrach na
charchar, ond prin bod hynny'n
bos:61. Mac ~OO0 6archaror~on
u Gymru YIlg ngharchardai
Lloesr. Cwmni preifal fel
<Group t~[Udl>tll YJl ci rcclcg, lie
mae ganddynt record dda - 5 a
ddihangoaa y llynedd, a bynny
Q y\So)'ty ncu ly~, Garcgoriau llai
oeryuJuR fugQgi yno. BU!l~!li
sw)'d~i )'nQ" ~h)'n~id~"lyo~gg
aros yn yr ardal. Mae1r ffaith
bod l1ys ne\vydd ar fin ei
gwblh9U yng N ghaernarfon yn
arf aral1 i sefydlu'r carchar.
Dylai fod 0 fanrais i'r dre. Y

***

MUDIADAU ELUSENNOL
Gan bod y Cyngor yn cyfrannu
a[ fwy a mwy 0 fudiadau'n
flynyddol, penderfynwyd gofyn
am ateb, gyda cheisiadau Medi
2009, i'r cwestiwn:
'At ba bwrpas y defnyddir
cyfraniad y Cyngor?'

CYNGOR CYMUNED
LLANDDEINIOLEN
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E. W. Pritchard

CENTRAL GARAGE, Llanberis
Ffon: (01286) 870202

TREFNWYR ANGLADDAU

Gwasanaeth Fframio Lluniau
Dewi~ eang 0 luniau yn yr Oriel ac ar y wefan

William Selwyn, Rob Piercy, Keith Bowen, Keith Andrew a mwy.

www.fframia.com

FFRAMIA
Pare Padarn, Llanberis

(01286) 870922
www.fframla.com

Bydd angen anfon newyddion i law gohebydd pentref
erbyn nos SuI Cwefror lSfed. Os am ei anfon drwy ebost
iAlwena rhaid iddo gyrraedd erbyn bore Mawrth yr

17eg. Cyfeiriad ebost Alwena ydy -
alwenaowen@gmail.com

Os yn anfon drwy ebost, wnewch chi anfon unrhyw
luniau fel ffeiliau llun (JPEG gan amlaf) ac nid fel

lluniau mewn dogfen brosesydd geiriau fel Word. Felly
anfon y Iluniau'n unigol ac yna anfon y testun ar wahan.

Hefyd, cewcn anfon deunydd crbyn dydd SuI Chwefror
15fed iGavin Sayn~r, Penarth, Stryd yr Orsaf, Llanrug,

Caernarfon, GWYIICdd, LL55 4BA

RHAID i'r holl ddeunydd fod i law Alwena erbyn dydd
Mawrth. Ni fydd unrhyw ddeunydd a dderbynir wedi'r

dyddiad hwn yn cael ei gynnwys!

PEIDIWCH ac anfon unrhyw ddeunydd iWasg
Gwynedd nac iWasg Dwyfor,

I bawb sydd am anfon newyddion, deunydd,
storiau, erthyglau ac yn y blaen ar gyfer rhifyn

Mawrth 2009.

PWYSIG PWYSIG
PWYSIG

Ond mae Gwilym hefyd wedi
amlygu pwynt rwyf wedi ei godi
drocon.
GOLYGYDD chuiaraeon yw fy
suiydd. Yrt anffodus, amharod
lawn yw'r clybiau, cymdeithasau i
ddanfon stvJ/f ataf EfalLai mair
disgwyl yw i mi fynd i wrando,
gwyLlo,etc. Mae'n apeL oesol.
Bl""aSW1~yn medduil y buasai'r
clybiau ytl [alcb ° unrhyui
gyhaeddusrwydd. Y,1 sicr maent yn
cysylltu pall mae eisiau dangos llun
o Kit newydd yn cael ei
gyflwytlo.Dangos yw rltywbeclt
felly nid trafod. Beth. amdani,
umuaith eto gLybiau 'rfro. Beth am
roi dipyn a uiauh. imi. SyLwch fad
tudalei gefn y Caernarfon a
Denbigh ers wyt}111osallyn dudalen
° rygb).
Ydy'r bel-droed yn edwino?
Cysylltuxh imi gaeLeadw GwiLym
a llauier fel ° sydd a 'r fro yn ell
gwytlzie1zau y11 hapus. Diolch iddo
am ymateb.

CYTUNO ...OND
Daeth y llythyr rra roeddwo yo
yr UDA. Diolch iGwilym am ei
ddanfon, ac mae yn codi hen
bwynt digon dilys. Yo wir, rydw
i'n cytuno a safbwynt Gwilym, a
buaswn yn falch pe buaswn yn
gallu gwireddu ei ddymuniad.
Rwyf yn yrnwybodol mai un 0
brif ddyletswyddau papur bro
yw bod yn gronicl 0 gyfnod
hanes ileal. I'r perwyl hynny
rwy'n ceisio adlewyrchu yr
ystod eang 0 gampau sy'n,
britho'r ardal. Wedi 2S 0
flynyddoedd anodd yw ceisio
bod yn ffres - neu weddol ffres
bob mis. Dyna pam rwy'n
cynnwys sylwadau ar faterion
byd y campau yng Nghymru
hefyd.Nid wyf am "veld y golofn
)rn mynd yn restr 0 'ganlyniadau
y rnis'. Yn amlwg rwy'n ceisio
mynegi barn a cheisio cael
adwaith. Y mae dadl yn ran
anatod 0 fyd y campau.

Dewis eang 0 Welyau a JF/Sultes.
LI~nnlV"""IJAIJ a Llgnnl RO/Bf.
J,OOO IIOTnen lJgvvur 0 gUffJuCHrnerrn @\Q~

allwch chi fforddio prynu 0 bstrymau?

Ffon/FfQc~;
,---W_A_U_N_F_~_W_A~(01286) 650291

97 pm
9-5 prn 5aC1wrn

Ar Gau
Sui a Mercher

Ar Agor
ITegid a Samantha Pritchard

CANOlFAN CARPEDI

r-e- ORIAU AGOR -
6 a.m.-7.30 p.m.
(Llun-Sadwrn)

(01248) 670261 6 a.m.-3 p.m. (Sui)

Cewch groeso cynnes gan ClED A SUSAN
Cofiwch am ein gwasanaeth nawrd pres trarnor. vswmant, talu
biliau, etc., yn ogystal a gwasanaethau arferol Swyddfa'r Post.
A hafyd Paypoint, loteri a Pheiriant • Tynnu Pres (Cashback)

Cofiwch ddefnyddio

SWYDDFA POST BETHEL



SYLW LLEOL?
Gwy,fai, Pctltrasfa Cr.,
Llartdritldvd, I~QW_Vs
I sylw'r Golygydd Chwaraeon
Ann""yl Mr. Jon~s
Blwydd}'11 Ne\vydd Dda a
diolch am eich cyfraniadau ar
hyd 2008. Rocddwn ,on ~iarad
a'm cefnder ~'m l\1irmingham
~' d~{dd o'r blaen ac roedd ~'
ddau ohonnom yn leimlo y
buasai m\.'Vv 0 hanes limau•
pcl-drocd y pentrefi )'n
foddhaol ia,,'n. Ot:; rhy\vun i
ddod ()'r fro i wneud marc
cenedlacthol fel Malcom
Allen neu 'Ji"vs'?
Mac'r BBC ac S4(~)In t}r[yngu
ar ch\varaeon o'r gogiedd, ac
rydym yn syrff'cdu al' )' syl\v
a'r syl\vebu diben-draw 0
gyfeirtad ~'r Ospreys a'r
S~arlets.
Rwvn credu mai da 0 beth
fyddai i'l' Eco hefyd 8yfyngu ei
s)'l\vadau i chwaracon ,'r ardal
cr diddordcb i'r ardaiW)'r a'r
rhai ohonnom sydd yo byw i
ffu'rdd.
Yn g)'\vir, Gwilym Ellis.

(ymateb ar dlidalen 21)

Cynghrai r pwy sydd yn y rownd
gyn-derfynol, ac yn 16 olaf yn y
Junior. Yna dechrau'r gernau
cynghrair ym mis Mew, a dim
ond gemau cynghrair ar )1
Sadwrn. Wythnos 1, wythnos 2,
pawb wedi chwarae yr un nifer a
gemau. Darlun cliriach 0
gryfder/gwendid y tirnau. Yna
dim gemau cynghrair yrn mis
Ionawr, dim ond gcrnau cwpan,
Ail ddechrau'r gcmau cynghrair
ym mis Chwefror, a phawb etc
yn chwarae yr un adeg. Digon 0
Sadyrnau i chwarae y 30 gem
gynghrair, Yn y ffordd yma os
daw gaeaf caled dim ond nifer
fechan 0 gemau cwpan fydd i'\v
haildrefnu. I.lai 0 ran rhif yn
amlwg, a cham S'.,.irioncddol i
ddarganfoll Y g\vlr bcncampW\If
ddiwedd y tymor.

Mae hi'n oer ofnadwy draw yma
yn )'T UDA a gwaeth i ddod. Yr
un fath gartref gyda llu 0 gemau
pcl-droed lleol wedi eu gllhirio.

Rwyf wcdi cadw cysylltiad
dewy y \VC ac wedi sylwi fod nifer
o gemau proffesiynol wedi eu
gohirio. (Fe wnes svlwi ar ddau
ganlyniad, sef 0-0 a 3-0) Rwy'n
siwr ei bod hi'n ddiddorol yn y
Bedol!

l\1ae cur pen ~o g\vynebu'r
[rc[n\~1rr,Mac'n siwr, - gyda rhai
~'n darogan gacafau oerach \'11•
norm vn ". dvfodol - ,. da\v'r

or .... ..

gal, .., am dYIIlur yr baf, neu
ohiriad gano! t}'mor fel yn
E\vrop.

A oes modd ymateb ihyn, Yn
sicr mae gormod 0 gemau cwpan
rhwng y gynghrair] rhanbarili a
chcncdlaethol. Rai blynyddoedd
yn 01 sefydlwyd y drefn p}rramid
gan y Welsh FA. Y syniad oedd
i'r clybiau ddarganfod eu gwir
Iefel 0 ch"varac. Y prif linyn
mesur, ar wahan i g}rfletlsterau,
ocdd salle terf)'nol yn y
gynghrair. Yn anffodus, c9nvyd
cngh reifftiau ble nad oedd v
t imau gorau yn ll\vydd() i~sgyn~
hynn)' ar drae! p\vysau
annerbyniol )' Difcr 0 gClnau
ddiwedd lVIDor. Hefyd y 'free
\veek' chwcrthinllyd af gyfnodau
braf y tym01. Annhes '!'V disgw) 1
i chwaraew\'r g\vmpasu cymain [
o gemau tyngedfennol i gyfnod
byr ar feYBYuu ci1lcd, anwas(ad.
Ceir ~r gemau sgor criced gyda
lh~mau a dim i ch)varac amu"no
9 fa\vr 0 a\l]ch.

Reth am y ::;yniad canlynol ar
g~'fer y cynghreiriau lleol -
Arfon, l,,1on, a G\vynedd.
Ohcrwydd gorfodacth i gystadlu
yn y JunIor a Ch~vpanau'r
Gynghr"ir, ch,varae d""ry rownd
gyntaf y cwpanau ym mis Awst.
G\vybod felly ~rn }' C\vpan

A OES ATEB I'R
GOHIRIADAU?

Tim mamau Llanrug afu'n cystadluyn erbvn merchedLlanberis drostcyliau 'r
Nadolig. Roedd yr elw tuag at elusennau lleol.

awr ""e

Yna y degfed llawr. Dyma'r
fangre sancieiddiolaf, dyrna
Theatr y Breuddwydion. Arena
anhygoel yn dal 28,000. Yrna bu
Joe. Roedd ein tywysydd yno ar
y noson. 'A true champion',
oedd ci ymateb i fy nghwestiwn
amlwg. Cael eistedd vn un o'r 12

"sedd yo y 'crach flychau' yo
hofran uwch vr arena. Saith•
ffigwr yn bendant yw'r gost 0
logi un o'r blychau ar gyrundeb
lair blynedd.

Heddiw ccir yma sawl
cystadleuaeth tenis, rcslo a
phencampwriaeth bocsio
arnatur America, yr hen Golden
Gloves. Gwir y teitl gao i nifer
o'r enillwyr ennill arian mawr
}'11 y gamp. Ysywaeth bu nifer
hefyd yn afradus o'u talen t a'u
llwyddian t.

Ar ochr )'r arena mae dwy
grair hanesyddol, Yn gyntaf Y'V
tlws enfswr sv'n nodi enw nob
un a enillodd bcncampwriaeth
pwysau trwm v byd yn y tair
Gardd. Mae'r errwau, mawrami.
Wrtll ei hochr y glorian a
ddefnyddiwyd ar gyfer y 'pwyso'
ym mnob un o'r gornesiau.
~hald oedd cael llun, a dychryn
fY mod yn pwyso mwv na nifer
o'r mawrion. Tipyn 0 waith i'w
wneud ar 81 dod adref!

Roedd un peth yn amlwg 0

\\'rando ar )' l)~v,ys~·dd Er )'
bocsio a'r campau craill, teml i'r
chwaraeon Amcricanaidd pel
fa:,gcll a boci ia - \'\\1 'r t\rdd.
Dyma gartref y ddau dim pel
fasged y Knicks (dynion) a'r
I.ihcrty (merched). Aethpwyd a
. ., '1 kn1 I r oc er rooms'. Dvma'r-nefoedd i Ameriean\vr ifanc - ei

Sludi)'Vffi y Milcl1iwm! Trwy'r
dr\lJS [91 - dros 7 troedfedd - a
chvdio yn esgid JameS\, prif
seren y tim cyfredol. Ie) esgid
maint Zl!

Yna ysrafell ne\vid y tim hoci
ia y N"'tY York R~nsc![).TJIn a
dipyn 0 bedigrl, wedi ennill
Pcncampwriaeth y Byd dd"vy
\-vaitl1. Yno mae loccr was, locer
yr anfarwol WaYl1e Grcllgy, prif
sgoriwr )' G}nghrair erioed. Saif
tyvJel unig 1 ddynodi~r tangre.
J'Aae e~ offe1' yn amgueddfn CRalt
of l~ame-'y gamp ym Montreal.
TIle {}bed mae e~gldJau B~ITY
John ncu John Charles ys S'vn i.

Ie, mallgrc tlrbcnnig y)y>r
Arad. Ar y dlwrnod yr oeddem
)rno t'oedd rr !lrens yn cael ei.
phara[oi ar gyfer g1vyl d9U
dd~'\.\'rnod0 farchoS:lcth lClrw -

Y fodeo rratJtJotliadol. Wrill
gcrdded allan gallwn
cld)TChmygu y TomnlY Farr de\vr
mor bell 0 garLrcf a lIef y
cannoedd 0 Gymru a heidiodd
}rma cyn y Nadollg i ]gfar ganu a
daLhlu ... Joe, Joe ... Calzaghe!

Dros y blynyddoedd rwyt' wedi
llunio erthyglau am ac 0 rai 0
ganolfannau chwaraeon
enwocaf Ewrop. Y r wythnos
ddiwethaf rocddwn yn cael fy
nhywys 0 gwrnpas 'prif arena
chwaraeon y byd', chwedl y
tywysydd y lledri thiol
Madison Square Garden yn
Efrog Newydd. Profiad
anhygoel oedd cerdded 0
gwmpas y fangre ble y daeth Joe
Calzaghe yn wir bencampwr
byd ychydig wythnosau yn 61.
Y rna y daeth y Cymro sy'n
yrnarfer mewn cwt bach yn
Nhrecelyn. Yma y chwifiodd y
Ddraig Goch yn
fuddugoliaethus, Arena yn wir
ysryr y gair y\V hi. Yrna daw
gwir bencarnpwyr y campau.
Dyma'r 1lwybr i anfarwoldeb.

Hon yw'r drydedd Ardd.
Adeilad awyr agored a
gynlfurnwyu vn 1890 oedd y
gyntaf. Denwyd y miloedd yno
at y gernau Amerieanaidd, y
nofio awyr ago re d, a sioeau
anhysoel Barnum a Bailey, a
syrcas Buffalo Dill.

Yna, symudwyd i'r ail
adeilad caeedig, ac yma yr
adeuadwvd ar y cvsvlltiad a
bocsio, yn enwedig
pcncampwriaeth pwysau trwrn y
byd, Yrna y daeth y cewri i gyd,
Jack Dempsey, Rocky
Marciano, Gene Tunney, Sugar
Ray RClhinson .. , I ni yng
NShymru, wrtll gwn>, ) frw)'dr
anhygoel rhwng TOmmjT J1'arr a
Joe Louis a'i diweddglo
da.dleuol sy'n aros yn y cof,
Gallwn ail ~v profiad Selwvn
Griffith yn ei bryddest yn
croniclo'r milQcdd Silnrcf yn
g\vrando ar y syl\vebaerh
wiehlyd ar y di-\.vifr yn oriau
man y hore. Truen~ nad oedd
lechnoles heJdiw ar sael i
sadw'r ciliad yn fyw yn y cof,

l'r drydedd Ardd )'T es i.
Adeilad deg llawr uwchhen
gorggf rheilffordd Penn St., ar
draws y ffordd i s:iop fwyaf y
byd, Macys. Des llawr ond d1m
ond p\fUwur il ddcfnyddir. fU y
ddau la\vr isaf, derbynfa tl hanes
yr (lren~ mewn darJuniall ~
phlaciau. Yr Haarlem
GlobclfOllCfil" Jolln McEllroc
if'gnc. S1ng.tra.. Pre~ley> Martin
Luther Kina·ACJ \vnh 5"'r~)y
boc~wyr. Y llun 0 'ffeiL y ganrif'
o Pllwrth 1971 gyda Joe J:'ra7;er
yu ilutnnil1 y [till \vrtll gwu vr
unigrY'v Ali. .

hr y nnyyfcd llu)'Yr Iuac tlltlllf
yn dlll 11,000 ble cynhellr
eyngherddau, s~oeau a dramAu.
Vma yr ymddangosodd pob un
o'r Begtles fel unigolion ond
erioed fel gn\rp. Cynbaliwyd eu
cyngerdd enwog )'D Sha)'
Stadium.

YR ARDD LEDRITHIOL


