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PRIS YRECO
Bydd pris yr Eco yn codi i SOc0 Ebrill, ar 61bod
yn 40c ers Hydref 1999. I'r rhai sydd yn tal u am
flwyddyn 0 flaen 11awbydd y gost yn £5.00 am
flwyddyn. Bydd y gost am ei dderbyn drwy'r post
hefyd yn codi. Am flwyddyn 0 Ebrill bydd yn
costio £11.50 i'n darllenwyr ym Mhrydain a
£25.50 dramor.
RHIF 364

MAWRTH 2009

PRIS 40c

•

0~yrjjri docloriaid Waullj"wr y" Llanrug

S>'T:jyri doctoriaid Llanberis yn Llanrug

Gall yr Eco ddadlennu fod crus wedi ei wneud i agor siop ffcryllydd
yn Llanrug. Pe bai'r cats yn cael ei ganiatau gallai olygu celled yn
y gwasanaetnau a gynigir gan y ddwy Ieddygfa'n )"pemrei, Dcallwn
fod y cais wedi ei wncud i Fwrdd Iechyd Gwynedd gan ddau
fferyllydd 0 Fon: Dr D. J. Barlow 0 Rosneigr ac S. B. Carr o'r Fali.

Dyma'r unig ddau fferyllydd annibynnol

ar

~T ynys.

ETHUCYNNAL
YCYNNALAD Y

Mae'r

unarddeg arall yn eiddo i gwmniau. Derbyniodd yr Eco ddatganiad
gan feddygon y Waunfawr yn tanlinellu'r bygythiad i'w practis, a
chyhoeddir

ef yma

er

BYGYTHIAD DIFRIFOL

IONPRACTIS
Fel eich mcddygon
teulu,
teirnlwn y dylern cich hysbysu 0
f~'gythiad difrifol i'n IJraClIS.
Gwnaethpwyd cars, gan Mri Carr
a Hari()w) i Pwrdd

Iechyd Llcol

G)Yyflcdd i agor eiop ffwr)'llydd
:tr Pfordd yr Orssf, Llanrug. Pe
bai'r cais

yma yn Ilwydcfianrrus,

by(jtJem ni rei rracns, yn ogYS[a}

a'n

cvd-teddygon
cyfagos yn
Llanberis, yn coll i'r hawl i

dJosbarlhu

I'nodcl;on ; unrhyv.'

glaf ~yOn byw u Icwn mlnnr i'r
H~ryllf!l !lrf:lethed~g_.

GulYbtll1yn y byddcrn yn ~olli
inc,vm

sylweddol

ac y

byddai'n

rnam coln aclouau o'r lllatX, ac yn
bendllnt un

olr

meddygon_

()

ganl~rIliall, bylllllti gU~lynglad
c:rlweddol )'n y gwasan:leth

1

ben [ref I.Jlanrugo

IIyderwn c;ch hod wed1 c-ael r
~!1~Ili1!l.~thm~ddyuol
gor!lu
e~nn)rmUfOSy blynyddoedd. Yn
anochel,

I

gwybodaeth:

hyddat colli meddyg yn

oolyou uirywiad yn anl>uwdd 'I
sofal ym3} nid yn unig i'n

cleifion yn Ll!mrug, ond i bob
un o'r 5)000 a mwy 0 boblogaeth
\- Practis.

Tcimlwn yn gryf y dylai'r
Bwrdd Icch yd wrthod y cais
yrna

us

vcvcn

chi'n

•

..•
•
....
.....

gwerlhfa'lIJrogi'r gofal mcddygol
a dosbarthu a roddwyd i chi a'ch
tculu droe y blynyddocdd yn
Llsnruz, byddem )111 talcn DOell
cymorth. Os ydych chi'n credu
11111meddvg yn Llanrug yn fwy 0
fudd i chi a'r teulu na ffervllvdd,
fyddccb chi cysral

as ysgrifennu

mor Iuan a phosibl I:
Emma Williams
Canolfan Gwsssnsethau Busnes
CIe Cymru

1Y Cwmnran

..•

•

•
•

•

•••

••

••

Diwedd y rrris hwn byd<:l y
Cynulfiad Cenedlaethol yn
pcidio
ile
ar iarmu
zwasanaerh bws y Sherpa
sy'n
cynnis
teitlUau

Ysiad Pare Mamhilad Pontypwl

nanrodot

Tor-faen NP4 OXS

ymwelwyr

0

dyffrynoedd

Eryri

IICU c·lJOsr:

()c: nad ydym yn harod i
ym ladd yo gryI yn crbyn y cais
ymaJ tc~mlwn nn nllwn hn,.h!\u
llydo'r eoful meddYRol rydycll
wcdi arfer ei gael dros y
blynyddocd.

i drigotioo

wi&56lnaeth prysur

ESYLLT LL.WYD,

amO)'lch

Mae'o
iawn

0

I...aftberi~ i fYny'r :Swlch~ a
h~fyg yo ~rdal Rhyd-Ddu,

Betwg

Garmon

cynnaladwy a thrwy hynny
leihau'r nifer 0 gerbydau ar
ffyrdd dyITrynoedd hryri a'r

am baratoi

angen

llefydd

fe,"vny Pare. V bwriad
ar 11}'D0 bryd yw parhau a'r
gwasanaeth presennol tan yr
hat ac ail-edrych ar y sefyllfa
ddiwedd
Awst er mwyn
gwneud pendcri)'lljad ynglyn
[haOen amscr y gaeaf.
parc~o

0

a

a'r

Wi1unfawr.
S~fydlwyd y gwasanaeth

me\Vll

partneria~Lh

Pare Cencdlae~hol

Diolch yn fawr
H uw L. RODERl S,

ac

.-

chyoghorau

rhwng
Eryri

Gw)rnedd

a

a

Chonwy. Roedd yn anelu i
gynnal
gwasanaeth

GRUFFUDD PENRHYN JONES,

HUWGWlLYM

1

DVDDIAD A LLEOLIAD PLVGU'R ECO
Rhifyn

Oyddiad Copl

Mawrth

Mawrth 16 tan bellaf
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MAWRTH 2009
Argralfwyd gan Wasg Dwyfor
Penygroes 01286881911

Dyfodol Tai Cyngor
Gwynedd

Cydnabyddlr cefnogaellJ
Bwrdd yr lalth 6ymraeg
i'r cyhoeddiad hwn.

Mae Cyngor Gwynedd wedi bod

a

yo ymgynghori
thenantiaid
y cynnig 0 drosglwyddo

ar

ei
dar

gartrcfi
i gymdeiLhas
newydd annibynnol a dielw.
Byddant yn cael pleidleisio ar
y mater yn y gwanwyn ac yn
cael dewis un 0 ddau opsiwn sef aros gyda'r Cyngor neu
drosglwyddo i'r gymdeithas dai
newydd,
sef
Cartref
Cymunedol Gwynedd.
Waeth beth fydd canlyniad y
bleidlais ni fydd tai Cyngor
Gwynedd
yn
cae I
eu
preifateiddio
a bydd hawliau
tenantiaid yn cael eu diogelu.
Statws
swyddogol
Cartrefi
Cymunedol
Gwynedd Iyddai
Landlord
Cvmdeithasol

SWYDDOGION A GOHEBWYR
Erthvglau a newyddion
at ohebwyr pentref neu i
Penarth
Ffordd yr Orsaf
LLANRUG LL55 4BA
Straeon ae erthyglau ar e-bost i
alwenaowen@gmail.com
neu Tir larll, Llandwrog LL54 STE
neu storiau@ecorwyddfa.co.uk

CADEIRYDD

Y PWYLLGOR GWAITH
Geraint Elis
GOl YGYDD CHWARAEON
Richard LI Jones. 5 Y Odcl, Bethel.
(01248) 670115

~

Cofres trcd ig

ac

nid

a
Rhif Ffon
-~--------------------~~---------

Oyddiad Plygu
----~

cwrnni

preifat, Byddai'r corff yn cael ei

26 Mawrth

• Llinell wybodaeth radffon y
Cyngor ar 08000304653
•
Cornisiwn
Tenantiaid
Gwynedd ar (01286) 889121 am
sgwrs yn Gymraeg, neu (01286)
889110 am Sg\VIS yn Saesneg
• Ymgynghorydd
Tenantiaid
Annibynnol, PS Consultants, ar

radffon
0800
019
4004
(Cyrnraeg) neu 0800 085 2207
(Saesneg)

Derbyniuiyd gall Ffrancon.
rWzlliatrlS, Pennaetli Prosiect
Pleidlais Sloe Tai, Gyngor
Guiyuedd _VIZ dilyn yr erthygl ytL yr
Eco [is Chuiefror: Gol.

Annog Pobl Ifane
Gwynedd i Fod yn
Weledol
Mae

niferoedd

Llanrug (577200)
TREFNVDD HVSBVSEBION

I

tifion Roberts, Swn-y-Gwynt,
uanoens (870740)
elflonroberts132@btinternet.com

cymdeithasol

ara ll

hyclda ir

corff

newydd
yn cael ei
reoleiddio gan y Cynulliad ac yn
cael ei rcdeg gan fwrdd rhcoli

TREFNVOD ARIANNOl
Goronwy Hughes, Eithinog, 14 Aton
Rhos, Llanrug (674839)

gwirfoddol. Ar y bwrdd bydd
pedwar
ten an t,
pedwar
Cynghorydd
Gwynedd
a

TREFNVDD GWERTHIANT POST

phcdwar unigolyn annibynnol.

Olwen Hughes, Eithinog, 14 Aton
Rhos, Llanrug (674839)

Am ragor 0 wybodaeth gall
tcnanuaid y Cyngor gysyllu, a:

darnweiniau

ffyrdd yn gallu cynyddu
vstod
mi oedd vr
.
- hvdref
.
gacaf

-

~'D

enwed ig

yn
a'r
felly

darnweiniau
vn vrnwneud a
phlant a phobl ifanc. D}'TIapam
fod 'rim DIOgC}v ..ch }' Ffyrdd

setydlu gyda chyrnorth
~'
Cyngor Sir.
Fel
pob
landlord
Cyngor

FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hugnes, Glasgoed,

Cysylltu

Ble

- -

G\\ yncdd,

gyda

cu
cvmeriad
•
arbcnnig, Carvs Ofalus wedi
cynnal cystadleuaeth
Bod yn
Arnlwg, Bod yn Ddiogel.
Gyda throi'r clociau yn 61!a'r
ffaith ei bod }'D tywyllu yn gym
yn ystod misoedd y gaeaf, mac'n
bwysig sicrhau eich bod vn
weledol i yrwyr ceir pan ydych

D~INIOL~N:Nia GruHudd (872133)

BETHEL: Geraint ~Iis. Cilcaran

(01248) 670726

LLANRUG

677362
neu symvdol

07979

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

BRVNR~FAIL: Mrs Lown Prys Roberts-

Williams Godre'r Coed (970590)
CAEATHRO: Clive James, Haran, Bryn
Gwna (()774JO)
ceUNANT; Try:ltCln 11610neO Larsen,
DOeJdron,ueunanl (O:J07S9)
CWM-V-GLO: Mrs Ins Rowlands.
Glanrafon (B7~7~1

Ebrill 200~.
Bydd augen

anton newyddion i law gohebydd pentref

crbyn no\) QuI M\VILh lSfcd. Os am ei anfon dr\vy ebosL i
Alwena rhaid iddo gyrraedd erbyn bore Mawrth yr 17eg.
Cyfeiriad ebost Alwena ydy -

DINORWIG: Menan Jones. MlnaJlt,

7 Bro Elldlr, Dlnorwlg (870292)
LLANBERIS: Gwyneth ac Eifion Roberts.

SIMl·y·Gwynt (970740)
LLANRUG! ~rylr:loberis ~ Bryn Moelyn
(6753B4)
NANT P~IS! Uin~~
J~n~~, S Nant
rfynnon (871820)
PENISARWAUN~ Mrs Ann Evans. Sycharth
(872407)
TAN'Y·COeD: MISSAn\\len Farry.
Ael·y·Bryn (M/L276)
WAUN~AWR: J.Ars~an rlobprfs. Panialon.
Wounlawr (S50570)

y RHIFYNN~~Af
Deunydd i law'r
volrvrclcllon rcorthnoso'

alwenaowen@:'gmail.com
Os yn anion drwy ebost, wnewch chi anfon unrhyw
luniau fel ffciliau Ilun (JPBG gan alnlaf) ac nid fel
lluniau mewn dogfen hrosesydd geiriau fel Word. Felly
anfon y lluniau'n unigol ac yna anfon y restun ar wahan.
Hefyd, cewch anfon deunydd erbyn dydd Mawrth 15fed
i GQvin Saynor, Penarth" Stryd yr Orsaf, I..lanrug,
Caernarfon, Gwynedd, 1.1.55 4BA

RIIAII> i'r holl ddcunydd fod i law Alwena erbyn

dydd
Mawrth. N~fydd "nrhyw dd~\lnydd a ddcrbynir wcdi'r
dyddiad hwn yn cael ei gynnwys!

NO~~UL M~w"h 1&f@d
OOH

Daw'r rhlfyn nesaf a'r wasg

NOS IAU Mawrth 26ain

PEIDIWCH ac anfon unrh)'\~ ddeunydd i Wasg
Gwynedd nac i Wasg Dwyfor,

Dyddiad Cosod

L-

CERIS JONES

PWYSIG PWYSIG
PWYSIG

GOHEBWYR PENTREFI

SUL Mawrth 22. 5 Y pnawn
Sefydliad Cotta Llanrug

Cofiwch
Gefnogi ein
Hysbysebwyr

Teglon, Stad Tolybont

Dinorwl9 (870292)

yn

igyd.

chvrnorth
•

TRfFNYDD 5WNDELU
Manan Jones. Mlnallt, 7 ero Elldlr.

00 glYcllYlin

chi'n crocsi'r ffordd ar droed
neu wrth dcithio ar feic. Dyna
oedd prif neges y gystadleuaeth
Bod yn Amlwg, Bod yn Ddiogel
a gyn haliwyd ar wefan Carys
Ofalus, www.carysofalus.net
'Cafwyd ymateh arbennig gan
blant ar hyd a lIed Gwynedd, a
diolch iddynt i gyd am gymryd
rhan,' meddai Mai Jones 0 Dim
Diogelwch y Ffyrdd Cyngor
Gwynedd.
Roedd
y
cysradlaethau amrywiol ar gyfer
yr oedrannau yn arnrywiol ond
y byrdwn clir oedd bod gwisgo
dillad llachar ac adlewyrchol yn
bwysig iawn wrth groesi'r
ffordd.'
Derbyniodd
disgyblion
cynradd y sir strap arddwrn
adlewyrchol a fflwroleuol i gyd
fynd
a'r gysradleuaeth,
a
chynhaliwyd
seremoni
wobrwyo yn Y Ganolfan ym
Mhorthmadog, lle daeth y plant
i gasglu
eu gwobrwyon.
Llongyfarchiadau mawr iddynt

~I

620996
• Trwsio ceir a faniau

• Gwoith MOT
• Meconic profiadol iawn
• Prisiau cystadleuol

I drin a thrwsio
pob math

0

beiriannau gwn'io

MENAI SEWING

MACHINE CENTRE
33 Stryd Fawr

PORTHAETHWY
J=fon: (01248) 714043
n9U
Ff6n:

Cagrnarfon

(01286) 674520

Edau, Nodwyddau
ac ati mewn stoc

,
A

GWYNEDD AMON YN
TAROTANT

ENILLYDD
YSGOLORIAETH

Mae Band Chwyth Symffonig
Gwynedd a Mon wedi dangos eu
doniau yng Ngwyl Ranbarthol
Bandiau Cyngcrdd Cenedlaethol
yn Bradford drwy ennill y wobr
aur. Mae'r band hefyd wedi ei
wahodd i bcrfformio yn yr \ryl
Gencdlacthol
yng Ngholeg
Brcnhinol
Cerdd a Drama
Cymru yng Nghaerdydd ym mis
Ebrill.
Mae gan y band 60 0 aelodau a
chaiff
ei
weinyddu
gan
Wasanaetb Ysgolion William
Mathias
ar ran Cynghorau
Gwynedd a Mon. Mae'r aelodau
yo
ddisgyblion
ysgolion
uwchradd o'r ddwy sir.
Daeth adran sacsoffon y band
i'r bri a fe'i disgrifiwyd Iel
'gwych'. Mae un o'r cerddorion
hyn wedi derbyn ysgoloriaeth i
fynd
ar
g\vrs
yn
Y sgol
Gerddoriaeth Cadeirlan Wells.
Talwyd teyrnged i'r band gan
y cyfansoddwr byd enwog a'r

beirniad, GU~lWolfenden. Wedi
clywed
eu perfforrniad
0
'Serenade'
gan
Bourgeois,
meddai: 'Gallai'r curiad 11/8 fod
yn ddiosg i'r bandiau mwyaf
profiadol, ond nid oedd yn
fygythiad i'r band coeth yrna.'
Gwy! ddi-gystadleuaeth yw'r
wyl
Bandiau
Cyngerdd
Cenedlaethol ble mae mwy na
120 0 fandiau - gyda chyfanswrn
o tua 5,000 0 gerddorion - yo
cyrnryd rhan. Disgwylir tua
2,400
0
gerddorion
a'u
cefnogwyr yn y digwyddiad
cenedlaethol sydd i'w gynnal
yng Nghaerdydd.
Dywedodd arweinydd y band,
Paul Hughes: 'Rydw i wrth fy
modd fod y band wedi ennill y
wobr aUI am yr ail waith yn yr
Wyl
Ranbarthol.

Casgliadau Gwastraff
Bwyd Newydd yn
Arfon

ncwydd. Gall trigolion

cadi cegm brown yn y gegin i

heriot

ddal y gwastraff bwyd, ac yna'i
ddcfnyddio i gario'r gwastraff i'r

Rydd trigolion
Wynedd
sydd

ardal Arfon 0
wedi
dcrbyn

bin brown.
Bydd y gwastraff bwyd yma,

biniau brown yn falch 0 glywed
fod modd iddynt wneud defnydd
o wasanaeth newydd i gasglu
gwastraff bwyd. Fel rhan o'r
cynllun newydd, gellir cael
gwared ag unrhyw fath 0 wastraff
bwyd drwy ci roi }'O y bin olwyn
brown gyda'r gwastraff gardd.
Hyd yma mae 9,000 0

a'r gwastraff gardd yn mynd yn
rhydd yn y bin brown - ni
ddylid rhoi'r gwastraff mewn
bagiau
plastig
neu
gynhwysyddion plastig gan na
ellir eu compostio - ae yn cael ei
gasglu 0 ochr y ffordd fel arfer,
Rydd yr holl wastraff yn
mynd i safle compostio arloesol-

gompostio ac ailgylchu 40% o'n
gwastraff erbyn 2009/10.'
Mae
ymateh
trigolion
Gwynedd i'r her ailgylchu a
chompostio yn galonogol iawn,
ac rydym yn gobeithio y bydd y
gwasanaeth newydd yma a fydd
yn galluogi nifer 0 drigolion
Arfon i gompostio gwastraff
bwyd
yn derbyn
yr un
gefnogaeth.'
Fel rhan o'r gwasanaeth

d.rigo l io n

a

derbyn

ar dal

bin

Arfon

brown

tel

wcdi

ar gyfer

Llongyfarchiadau

holl

i'r

fyfyrwyr am eu hymroddiad,
brwdfrydedd
a'u
gallu
cerddorol.

Anwell G1Yll Roberts 0 Lanberis, yll cael siec am £500 gallyr At/lTO
Colin Baker, Dirpnoy Is-ganghellor Prifysgol Bangor. Roedd A nuien
yn ddisgyb/ yrl Ysgol Brynrefail, Llanrug, ac mae ar hYl1 0 bryd yn
astudio Hanes Cymru a Chymraeg ym Mhrifysgol Bangor.

t

adeiladwyd

y

gadw'r

sane

yn

Penhesgyn ar Ynys Mon, mewn

yrndrechu

i gyrraedd targedau
Llywodraeth y Cynulllad i

gael gwared a'r gwasrraff

canlynol

eu bin brown:
• cig esgyrn a physgod (amrwd
neu wedi eu cogi nio)
)'11

b)'dd modd iddyur roi owaslraff

bydd

a'r

• ffrv-1ythau a llysiau (amrwd neu

b~yyu y11gYlnYi;g gyda'u dciliach

gwa:>traffsurud yn cacl ei drin a'i

(fu g\.vair.
lir m\vyn helpll trigoil()n

tlroi Yll gOfllposr 0 ~afol1 UChl:l.
r)~T\vedodd y Cynghorydd

wcdi eu coginio)
• pasra/reis/ffa (amnvd neu \ycdi

i

a~lgylchtl etl gwastraff bwyd,
mae Tim Ai1Sylchu'r Cyngor

w~tli

b\JU

dos\.,artl-.u

yIl
c3d~

bry~ur

yn

l;]co~n C)

I;t"r

ynghyd
a chalendrau
a
g\vybodaetb am sut i wneud y
defnydd gorau o'r gwasanaeth

Y 8wastraff

Arwel

Pierce,

Portffolio

bwyd

eu cOginio)
• bagiau te a choffi mal

Arweinydd

Priftyrdd

a

plastig
Bydd mwy o'r biniau brown a
chadi cegin yn cael eu dosbarthu
i drigolion Arfon dros y misoedd
nesaf.
Am fwy 0 wybodaeth am
unrhyw agwedd o'r gwasanaeth
newydd yma mae Desg Gymorth
Gwastraff ac Ailgylchu'r Cyngor
ar gael drwy ffonio: (01286)
679872 neu e-bostio i:
ailgylchuengwynedd.gov.uk

hwyd

partnertaern rhwng cynghorau

Cwvnedd, Mon, a Chonwy - ~

• bagiau/cynhwysyddion

newydd, bydd modd i drigolion

gwair
nell
blanhigion o'r ardd, ond bellach

gwg~trtlf

• polysteirin/sbwriel

£10; Parch Dafydd Hughes,
Caernarfon; Adrian a Bethan
Evans,
Bwcle;
Susan
Williams,
Pant
Hyfryd,
Ceunant;
Olive
Owen,
Nelson, Treharris.
£5: Mr a Mrs John Evan$~

:BWl'd~i\)tr~fQl Cyn8vr Gwynedd:

• cawslbara)wyau
Onu) ni fydd modd

'Mae'r 6",o~!ln~th nc'W)'.dd ymg

cnnlynol:

Pen Parc, Bethel; Mrs Glcnys
Roberts, 13 MOles Gwylfa,
Deiniolen; Ian a Sarah, Tan

ar gyfer trigolion ardal Ar[on o'r
sir yn gam p\vysig ymlaen i
Gyngor Gwynedd wrth i ni

• hylif - olew coginiol llefrithl
diodydd
• plastig

Dinas, Llanberis; Kathleen,
Norah a Joan, er eof am
Elwyn

Priodasau Dathliadau
Aehlv~uron Arb~nnig • Cynadleddau
Pwyllgorau
Bwydl@n Bar
• Cinio Dydd Sui

dcrbYl"l Y

_j

G
BETHEL
{01!249} S70451
•

www.celrcymru.com

THE LEGACY
ROYAL VICTORIA HOTEL
LLANB~RIS

(Hefyd yng Ngherrig-y-Drudion)

FQIcwmnl hoftam ddiolch I r cannaedd

0 gwsmerlaid a gefnogodd
ein busnes dros yr 1a mlynodd diwethaf. ~ydym yn fusnes Cymreig
sy'n amcanu j ra; gwasanaeth ceir praffeslynol ae i werthu eeir am
brisiau di-guro Mae gennym brynwyr proffesiynol yn teith,o dwy til
o filltiroodd yr yvythno~i chwilio "m y eeir 90rau am y prisiau isaf.

Dymunladau gorau ar gyter 2009 i ddarllenwyr Eco'" Wyddfa ac

Ffon:

Llanberis (0)870 832 9903

ystynwch hon fel adduned blwyddyn newydd.
'Rhowch gyfle i fusnesau Cymreig lIeol ddangos eu gwerth
yn hytrach na chwmn·iau dyfod ac archfarchnadoedd Seisnig!'

DINORWIG
Miss Marian Jones. Ffon: (01286) 870291

Dwi ddim yn eofio i mi gael
cymaint
0
gynhyrchion

llenyddol mewn Eisteddfod leoI
ers tro byd ac a gefais yn
Eisteddfod

Gadeiriol

Chwilog

eleni. Dau ar bymtheg yn
eynnig am y Gadair, ae 0 leiaf
saith neu wyth ohonynt yn gwbl
deilwng.
Hyfryd

oedd gweld Annes

Glynn 0 Rhiwlas yn codi ar
alwad y corn gwlad. Wrth gwrs,
mac Annes wedi cael y profiad 0
godi ym mhafiliwn y Brifwyl,
pan enillodd
hi Y Fcdal
Ryddiaith yng Nghasnewydd yn
2004. Ond rocdd codi yn
Chwilog yn brofiad cofiadwy
iddi hefyd, oherwydd dyma ei
chadair gyntaf Os gwn i ai hi
fydd yr ail i gyflawni camp
Mererid?
Rwy'n eofio cael y fraint 0
roddi ei Gadair gyntaf i fardd
ifane yn Eisteddfod Cricieth yn
y flwyddyn 1982. Daeih ef a'i
briod a'u baban bach yr holl
ffordd
0
Gwm Tawe i'r
eisteddfod. Ddwy flynedd yn
ddiweddarach roedd y bardd
ifane hwnnw yn eistedd yno
nghadair
y
Brifwyl
yn

y Rbyl
1985. Ei enw - Robat Powel, a fo
oedd y dysgwr cyntaf i ennill
Eisteddfod Genedlacthol

Cadai r
yr
Eisteddfod
Genedlaethol.
Roeuu yna nifer dda wedi
cystadlu ar gystadlaethau eraill
yr adran
lenyddol hefyd a
rheiny yn gyfansoddiadau
0
safon ar y cyfan. Gofynnir yn
aml beth ydi'r gwahaniaeth
rhwng 'englyn ysgafn' ae 'englyn
digr i' WeI, yr ateb rydw i wedi

ei gynnig bob tro ydi - 'fe ddylai
errglyn ysgafn
wyneb]

dclo d ii 8'ven i'r

Lra d)'lai

chwerthin?
Un go wyntog yw Anti - un na all
Ddal yn 01 mewn cwmni,
Hyn sydd embaras iddi

Ond

[fW)T

lwc mae'n cadw ci.

Dwi'n bendant nad oedd cath
Anti - neithiwr
'Da cathod yr Ali,
Oherwydd treuliodd Jeri
N oson hir 'fo Pwsi ni.
Dwi'n eofio eael englyn arall
ar yr un testun yn Eisteddfod
Treffynnon rai blynyddoedd yn
01:
Bai ar Gam
Rhwydwyd Wil i briodi wedi'r oed
A'r hwyl hefo Siani;
Ef yn \Vr a fynnai hi
Ond Bob yw tad y babi.
Gyda Ilaw, 'Bai ar Gam' ydi
testun yr englyn ysgafn yn y
Brifwyl yn Y Bala eleni.
Cefais englyn arbennig 0 dda
ar y testun 'Dagrau hefyd:
Pan fo'r galon yn cronni ei

DA"fHLU 90 OED. Rocdd Mrs
Alice Thomas, a fu'n byw yn 1
Bro Elidir, Dinorwig am dros
banner can mlynedd ond sydd
bellaeh yn byw ym Mhlas Pen
Gwaith, Llanberis ,yn dathlu ei
phen-blwydd yn 90 oed ar yr
16eg 0 Chwefror. Daeth teulu
Mrs Thomas at ci gilydd i
ddathlu'r gar reg filltir arbennig
hon yng Ngwesty'r
Fietoria
Llanberis
brynhawn
dydd
Sadwrn y 14eg a chafwyd
dathliad iddi yn y Cartref ar
ddiwrnod
ei phen-blwydd.
Hoffai Mrs Thomas a'r teulu
ddiolch i bawb am y llu
anrhegion
a ehardiau
yn
dymuno yn dda iddi ar ei phenblwydd arbennig ae am )r gofal
arbennig )r mae hi yn ei dderbyn
yn Plas Pen Gwaith.

• •
gerriau
o'th gyrraedd, fe deimli
ddistawrwydd ci hymchwydd hi
hyd ruddiau'n ymadroddi.

Gwenllian a theulu y diweddar
Gwilym
Owen
Roberts,
Weirglodd Goch, Penisarwaun,

Englyn un frawddeg, a oedd yn
nodweddiadol

o'r diweddar

T.

Arfon
Williams,
Caeathro.
Rwan, yn Eisteddfod Chwilog, y

Llongyfarehiadau
calonnog i
Mrs Alice Thomas, ar ddathlu ei

buddugol ar YT englyn uchod ac

phen-blwydd

un o'r englynion ) sgafn ocdd:
Mr G. Owen, Caeathro. Enw
dicithr imi, a dcallaf iddo cnnill
mewn eisteddfodau
eraill yn
ddiweddar hefyd. Fe garwn i
gyfarfod a'r Mr G. Owen
dawnus hwn 0 Gaeathro. Yn

Chwefror, Da iawn chi, Mrs

sicr chatodd 0 ddim 'cam' yn

Wyddfa. Yr oedd y Jlun yma'n
gwneud i ni ryfeddu a chredem
ei bod yn annhebygol iawn y
byddem ni'n gweld golygfa
debyg eto yn ystod ein hoes oi.
Yr oedd yn anodd eredu hyn
ond, wrth gwrs, ar 61 dwy
fiynedd union yr ydym yn gweld
yr Wyddfa a'r mynyddoedd eraill
i gyd yn wyn gan eira trwchus.
Collodd pedwar eu bywydau ar y
mynyddoedd mewn eyfnod 0
wyth
diwrnod
ae,
wrth
ysgrifenn u i'r Eeo yn awr, y mae
tipyn 0 eira yn dal ar yr Wyddfa.
I fyny yma ni chafwyd na
phost na bws am ddau ddiwrnod
ac, wrth gwrs, oherwydd cyflwr y
ffordd nid oedd neb yn disgwyl
eu gweld. Cofiodd llawer iawn
fod ganddynt draed a cherdded
am dro ae roedd y plant wrth eu
bodd yo cael chwarae yo yr eira.
Gobeithio y eawn haf ar 61 y
gaeaf yma. Credaf ein bod yn ei
haeddu oherwydd mae'r tywydd
wedi bod yn andros 0 oer ers eyn
y Nadolig.
DIOLCHIADAU.
Dymuna

yn 90 oed ar 16

Thomas, mae'r holl ardalwyr yn

gobcuhio icnwi fwynhau eich
diwrnod a'ch parti.
EIRA ELENI. Fy mcddwl yn
crwydro yn 61 i BCD Chwefror
2007, pryd yr oedd y dudalen
flaen yn dangos eira ar yr

ddiolch 0 galon am bob arwydd 0
gydymdeirnlad, yn ymweliadau,
cardiau a galwadau ffon yn ysiod
eu profedigaeth 0 golli Gwilym.
Diolch arbennig i Dr II.
Roberts, Waunfawr, y Canon
Tegid Roberts, yr yrngymerwyr
H.W Pritchard, Morfa Nefyn am

y trefniadau

trylwyr,

ac i'r

merched
am baratoi
y te
angladd. Dioleh hefyd am y
rhoddion hael a dderbyniwvd
tuag at gronfa Y mehwil y Galon.

Steddfod Chwilog.

en51yn di5ri

chwerthin.
testun
a osodais

wneud i Chi

Y

yn

Chwiloz oedd englyn ysgllfn ar
y le~tll Bai ar Gam'. Fe

WNW

bwrdd-yr-iarth org uk

dd'wedwn i fod y ddau a ddaeth
i'r brio yn cnslyniun
digri, a
tydi hi ddim yo dasg hawdd
llunio
cDolyn
digri

11\vytllliallflUS. Dym~rr
Ydyn nhw'n gwneud

dd9U.
i chi
(ALWYN A SARAH JONES)

J:fon: 970605

• Baogedi Planhigion
• Planhigion Gardd
• 8asgedi Crog
• Hefyd, Compost ar

werth

~~~

Alun Ffred Jones

Aelod Seneddol

Aelod Cynulliad

CYMORTHFEVDD
Os oas ggnnych tater yr hoffech ei
drafod gyda1r A.S. neu'r A.e.
mewn cymhorthfa, ffoniwch 01286
672076 i wneud apwyntiad
neu
ysgrifennwch atynt:
Swyddfa t;tholaeth, 6 Stryd y Castell, Caernarton,

LL551SE

RHODO O'A GAl-ON

L

Hywel Williams

vw BLOOAU

neu

ebost:williamsgw@parliament.uk

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

YSGOL CWM Y GI_O
Dacth

Dennis

Davies

ardal ers 1840!
Cafodd

o'r

NgPCC dr3\V i'r yssoJ ; roi
cyflwynisd i'r disgyblion i gyd.
Yn dilyn hyn casglwyd dros
£200 i'r mudiad a diolchwn i
bob teulu gymerodd rhan.
Daeth Anna Marie 0 Radio

Bl""yddyn

ddisgyblion

6 fynd ar ymweliad

preswyl a Phlas Tan y Bwlch,
Maen lwrog. Roedd cael aros yn
y Plas a mynd i lawr Chwarel
Llcchwcdd yn agoriad llygaid
iddynt.

Cymru i gyfweld rhai 0
ddisgyblion hynaf yr ysgol am y

Aeth nifer 0 aelodau'r Urdd
draw i Ddisgo'r Urdd yn Ysgo1
Syr Hugh Owen. Mae'n dymor
Eisteddfodau ac mae prysurdeb
mawr yn yr ysgol rh wng y
Dawnsio
Gwerin,
Parti
Recorders air Cor. Pob lwc i
bawb sy'n cymryd rhan.
Diolchwn i Angie Roberts
am ddod draw i'r ysgol i roi
cyflwyniad bywiog ar Fasnach
Deg.
Roedd
pawb
wedi
mwynhau
cael tro ar yr

cysylltiad rhwng ysgol yn India
ac ysgol Cwm y Glo. Mae'r
disgyblion wedi anion Ilythyrau
i ysgol yn India. Mae Marion
Hughes 0 Menter Fachwen yno
ar hyn 0 bryd, ac wedi

trosglwyddo'r
llythyrau
i'r
plant.
Rydym eisoes wcdi
derbyn sawl c-bost gan Marion
ac yn deall fod y llythyrau wedi
achosi peth cynnwrf
yn ~T
gymuned, yn enwedig gan na
welwyd neb 0 Brydain ~'D yr

offerynnau
Deg!

cerdd

Masnach

Disgyblion Blw:ydd)'n 6 ym. Mhlas Tan y Builch.

CAEATHRO
Clive James, Hafan, Bryn Gwna.
Fton: (01286) 679501 (gwaith). 677438 (cartret)

CYDYMDEIMLO.

Collodd
Robert Owen, 1 Erw Deg, ei
wraig, Jennie, gartref ganol mrs
Chwefror. Cydymdeirnlwn
a
Robert a gwcddill y teulu.
YN YR YSBYTY. Bu Oliver

Thomas, Llwyn Celyn, a Glyn
'Garej' Evans, Llwyn Alice, yn
Ysbyty Eryri am gyfnodau yn

ystod Ynus. Edrychwn yrnlaen i
weld y ddau adref unwaith ero
cyn bo hir,
DWY SGWRS, DWY MEGAN.
Ddiwedd Ionawr cafwyd dwy

sgwrs ddiddorol ddiwedd yr un
wythnos.
cyffredin

Roedd
un
rhyngddynt,

cnw
sef

Ar y nos Iau ruedd

'Megan'.

sgwrs yn Galeri, sef'Ryfeddodau
Narur
Cymru'
gan
10)0
Williams,
sef rnab
Megan

Sychlanhau

• Altro
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ysrod ~.Gwasanaeth)

8: 11:00 YsgoI SuI
15: 11:00 Ysgo1 SuI

29: 11:00 Ysgol SuI
2:00 Parch lorwerth JODes

gan y ferch Gymraeg ieuengaf i
gerddcd yno, sef Megan Lloyd,
Tyddyn Cae Rocdd yr un
ddawn ganddyni, sef darparu

Owen.
Croeso i bawb.

dull

IDe\Vn

Cym raeg
gvda
luniau a safon uchcl.

Ng/tvfeznutlur nusnes
dref

Caernarfon

rhestrwyd nifer

PORSCHE VOLKSW-~EN
c
CHWISTAI;LllAD -ARA~NICWVR
iii:

<i

CAPEL, Cynhelir yr oedfaon
canlynol yn ystod mis Ma,vrth:
1: 11:00: Ysgol SuI;
2:00 Parch Elwyn Richards
(pleidlais ymuno a gofalaeth yn

Gaeathro i'r gwersyll ar waelod
rnynydd ucbaf y byd - Everest,

y~hydig 0
Da iawn, Caeathro.
CA£ATIIRO
1910.

54 Strvd

0

Vng
Denueu i

am

1910

fusnesau yng

TYNFA
MISOL.
Enillwyr
Tynfa Mi<;ol Cymdeithas Cae
Chwarae Caeathro ar gyfer mis
Chwcfror ocdd: £40: (49) Mrs
O'Grady, Tyddyn Whisgin; £25:
(S9) Derwyn Roberts,
Cefn
xnos tsar, £1): (99) Gareth
Griffiths,
Tai Glangwna, £5
(02): Peter Evison, Cae Hopcyn.

Harddwch eich cartref 9yda

FFENESTRI
C;FJ.LTIC WINnOWS
~~ENESTRI • DRVSAU • CONSERFATERIS
CYFLENWYR

AWDUADODAU

Busngs touiuot gyda blynyddoedd
FfonlWclJ -

Lflo iJ

coSlJO

dim

LLEOL
0 brofiad

I gael prJ's

HEN YoGOL GLANMOf;;LYN
LLANRUG LL55 2RG

Gwas.n •• th

j'r Car

SAAB

C1wb

2:00 Parch Trefor Jones
22: 11.00Ysgo1Sul

cartrefol,

Casgtu a Danton

holl
rrcni
aelodau'r
bresenoh eu hunain.

Williams, 'Refail. Wedyn ar y
no" Wener, yng Nghanolfan y
Capel, cafwyd sgwrs ar daith 0

zwvbodeeth

Cwasanaeth

Nghaeathro. Dyma'r rhestr:
Bryn Gwna Inn; Wm Pritchard,
Saer, Efail Bach; J. Roberts,
Gof; J. R. Roberts, Masnachwyr
GJo; J. R. Roberts, Groser a
Phosrfeistr;
T.
Williams,
Cigydd;
CLWB JIWDO SEGONTIUM.
Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol
Bl}'D)'ddOI y Clwb am 7:00 yh,
nos Lun, 2ail 0 Fawrth 2009 yng
Nghanolfan )T Capel. Gofynnir i

(01286) 678618 (dydd)
(01248) 670081 (nos)

BLE CLADDWYD
GRIFFITH
THOMAS?
Y tu allan i Gapel y Bryngwyn,
Llanrug, mac cofgolofn sy'n
coffau y Parch Griffi th Thomas,
a fu'n weinidog ar yr eglwys 0
1852 hyd ei farwolaeih ar
Fawrth
16eg 1879. Yn 61
traddodiad, fe'i claddwyd 0 y tu
allan i'r capel, rhwng y ddau
ddrws ffrynt. Yn ddiweddar,
gofynnwyd
i
mi
gan
swyddogion eglwys y Bryngwyn
a oedd gwirioncdd yn hyn, ac a
oedd y Parch Griffith Thomas
wedi ei gladdu wrth ddrws
ffryn t y capel.
Cefais fenthyg llyfryn bychan
a ysgrifennwyd am hanes yr
achos yno, sef Hanes Eglwys y

agnrwyd y caper newydd ym mrs
Gorffennaf
1870. Y Parch

claddwyd
ef
hefyd
yn
gamarweiniol. Yr unig fynwent
o'r fath ym mh1wyf Llanrug
bryd hynny oedd Mynwent
Capel Mawr, Llanrug, ac nid
yw'n debygol fod gwcinidog
Annibynnol
wedi ei gladdu
mewn mynwent Fethodistaidd!
Mae'n bosibl iddo gael ei gladdu
ym mynwent eglwys Llanrug,
ond does dim cofnod yn y
cofrestrau
plwyf.
Nid
yw
hynny'n profi na chafodd ei
gladdu yno, oherwydd er bod
yrnneillruwyr yn cael eu claddu
ym mynwent yr eglwys, nid
ocdd cofnod bob arnscr yn cael
ei wneud o'r gladdedigaeth.
Gallai hyn fod yn wir am
Landdeiniolen hefyd.
Dyna
droi
[ell)'
at
gylchgrawn yr Annibynwyr, sef
Y Dysgedydd, a chwilio am
goffad neu adroddiad am ei
farwolaeth. Yn ystod mis Ebrill
drws nesaf i Gapel Bozra.
1879
cynhaliwyd
cyfarfod
Yng Nghyfrifiad 1871, dim
chwarterol Arfon yn eglwys
ond Independent
minister
y-..v
Ebenezer, 9. chafwyd coffad am
Griffith Thomas, a'i wraig sy'n
Griffith Thomas yn y cyfarfod
'sfwpkecper aud draper', ond gyda
hwnnw, ond ni chyhoeddwyd ef
'Llanrug' mewn cromfachau,
>'D y Dysgedydd, Cofnodwyd

bregethu yn y canel newvdd, a

hef yd: 'Priodol iaum fuasai iddo
guc! cofgolofn, a thcimlid )'11

Brynguiyn

Llanrug

1833-1970

wedi ei ysgrifennu gan y Parch
Christmas
Williams.
Adeiladwyd y capel cyntaf yn
Nhan y Coed ar dir ger Pan t
Bryngwyn, a galwyd y capel

wrtn yr enw <Dura'.
Yn 1846 symudodd
Thoma:"
gweinidog
Bontnewvdd,

Griffith
Saron,

i Benisarwaun

i

gadw siop, ac yn 1852 daeth yn
weinidog ar Gapel Dura. Bu
eynnydd
yn yr aelodau 0
ganlyniad i Ddiwygiad 1859,
ond erbyn 1870 roedd y capel yn
rhy fychan 0 ran maint yn Nhan
y Coed. Prynwyd llain 0 dir blc
mae'r capel presennol,
ac

Griffith Thomas oedd v cyntaf i sy'n awgrymu fod siop ganddi
i ofaltl

pharhaodd

am yr achos

yo Llanrug

hefyd. Ele tybed
roedd honno? Mae'n arnlwz fad

yno hyd ei farwolaeth yn 1879,
yn 73 mlwydd oed. Meddai'r
Parch Christmas Williams yn ei
lytrvn: 'Claddwyd et weddlll1011
rJIWtlg dau ddrws y capel y

y busnes wedi cynyddu, neu fod
angen m wy 0 help oherwvdd

(fWcitlJiodd ~)lr/~"i'J&drQ~{Q "rr~27 0

cynorthwyo

jlY1'lyddoedd. Cododd ei gyfeillion 0
bob ellwad y goloftl goffa a weli,. ar
I!l JUdd.'
Ond ai gwir y gosodiad hwn?
Dywed y Parch Christmas
Williams
mal
brodor
0
Rydlydan, Penrrefoelas, oedd
Griffith Thomas ond, yn 61
adrodJi"dall'r

c;f ~ih"n

Ifan ocdd

cyfriliadau)

mae

yn nodi 111(1iYi:lb)'l)'
wei bl\v}lf genedlgol.

R6~ddCl '_vr~lg yn enectgoi 0
Duoleclluu,
Yug Nghyfrifiiill
1&61 ml1~'tl rusgrlfio'i hun fcl
tI~ldefe"de"1

rlJi'fi~{~r

"net

fod Griffith Thomas

a'i wraig

bellacn vn 6~ rntwydd oed.
Roedd dau nai iddvn t yn
syda'r

b us nes :

Azariah Davies, 28 oed a
genedigolo Dir Abad, Dinbych,
a William ~pcalcman, ZI oed,
gencdigol 0 Ddo1gellau. Roedd
yno
hefyd
forwyn
yn
cynortb\vyo g)rda'r gorchwylion
yn y cartref. Bu'r William
Speakman h\vn yn aml\vg gyda'r
achos
yn
B07.ra
yn
ddiwe(ldarach.

Ond

61 ut funvolaclh a
clllatltledigaer h
Gritfith
y11

Thomas. Docs <.lim adroddiad
yn y CaerllarJo1l and DenbzJ!lz
J.Jl'roJd ym m:s M,twrth 197Q, a'r

cyfCln a gcir yn Yr fierald
gydaJr husnes rocdd na; ~ddo} C:V1}lrOPI! 9m 1ge9 0 F9wrth yw'r
adroddiad am ei farwo1aeth, a'r
sef Ishmael D9.vie~, u~ajn oed,
datsan~ad: 'Clcdd;r
ef yrn
~y'11uil1erifo'i hun fel 'draper and
nlYllwelll
Y"lnezllluol Lfal1Tllg:'
grnen,.'.
Ro~dd I!Jiza.beth
Does dim 'in y rhifynn~" sy'n
l\OU\ifLll, IliLh ddch oed, yn aro~
illlyn am J!vnhebrwDll n!lC !l1l1
YJ10 at t1OQon y cyl"r;h3d hcfyd.
DiuuOf01 nodi bod eu eyfl:il inll bl~ y caCodJ c~ 51addu! y ma~'l'
gosodiad mai ym mynwent
ym Mhenisarwaun yn cael ei roi
Ymneilltuol
Llanrug
y
fel 'village', ond eu bod yn union

sllopkeeper'. Yn(}'n cynorrhwyo

g)1Jrt'dillU{ mui _VIZ~" Jjf)'llguyn y
dylid rhoddi C)t,JlWY" i'r symudiad

antliydeddus.

Yng nghyfartod

B)'nhaliwyd
yn Amana, Mynydd Llandegai,
does dim son 0 gwbl am
gofgolofn i Griffith Thomas, a
rhaid disgwyl hyd gyfarfod
chwarterol

chw!lrterol

AWSlJ

a

H},dref,

hIe

ceir

cafnad yn nodi '!od cyfratlladau'71
cael eu casglu 0 wa}zallol egl'luysi '.
Cynhali\vyd cyfarfod chwarterol
cvn
caf
1880
yn
Bozra,
•

Penisarwaun, ond does dim son
am goffau Griffith Thomas nac
am gyfraniadau
tuag at y
gofgolofn.
Felly, hyd yn hyn, docs dim
sicrwydd
pendant
0
ble
claddwyd
y Parch Griffi th
Thomas, na chwaith pryd y
codwyd y gofgolofn iddo 0 flaen
Capel Bryngwyn. Bydd angen
pori drwy fwy 0 rifynnau o'r
Dysgedydd i geisio darganfod
hynny.
Arbrofion gyda deinameit yn
Llanberis.
Roedd dam wain y powdwr oel
yng Nghwm
y Glo yng
N gorffennaf 1869 wedi ysgwyd
chwarelwyr y fro mcwn mwy
nac un ystyr, Sylweddolwyd y
gwir beryglon 0 gario nitroglycerine
rnewn troliau
0
borthladd Caernarfon i wahanol
chwareli'r fro. Yn 1867 roedd
Alfred Nobel wedi 'darganfod'
deinameit,
ac er bod nitroglycerine
yn rhan annai od
ohono,
credid
ei fod yn
ddiogelach
i'w syrnud
a'i
ddefnyddio.
Pcnodwyd
pwyllgor
gan

Lywodraeth Prydain i archwilio
i ddiogelwch a defnyddioldeb
deinameit,
a chynhaliwyd
arbrofion
gyda'r
cynnyrch
newydd hwn yn Llanberis yn
1872. Y Cyrnol Younghusband
oedd llywydd
y pwyllgor
arbennig hwn, ac )Tr oedd yn
bresennol yn Llanberis gyda
gwahoddedigion
eraill, gan
gynnwys
Caple!1 Majenule
(Arolygydd
ffr\vydran
y
llywodraeth), Cyrnol Maitland
(Arolygydd
Ffatrioedd
ffrwydron Woolwich Arsenal),

DODREFN PERKINS
($cafle'r hen Nel$Qn)

CAERNARFON

'f6n! (01286) 676 040
• Pob math 0 ddodrefn fy
• Cegin, Istafell fyw, Ilofft

• Prisiau cystadleuol
• Corpadi, Llenni a

Lloriau Pren

L.
Nobel
(cynrychiolydd
Ilywodraeth
Rwsia),
Alfred
Nobel ei hun, a Chapten Cragg

(Chwarel Glynrhonwy).
Cynhaliwyd naw 0 wahanol
arbrofion. Rocdd y tri arbrawf
cyntaf
yn profi
nerth
y
dci nameit, gan ei ddefnyddio i
ffrwydro
trawsiiau
haearn

mewn zwahanol sefyllfaoedd.
Roedd yr arbrofion nesaf yn
llawer mW~1calonogol i'r rhai
oedd yn bre ennol, 0 gafio'r hyn
ddigwyddotld
dair
blyncdd
ynghynt. Defnyddiwyd S6 pwys

o

ddeinarneit,
yn ei foes
gwreiddiol, yn union fel pe bai
wedi ei ddanfon i'r chwarel o'r
ffatri. Gollyngwyd y boes chwe
deg 0 droedfeddi i lawr twll yn y
chwarel, ac ni wnaethpwyd
unrhyw niwed i'r bees, ond yn
bwysicach
fyth, wnaeth
y
deinameir
ddim
ffrwydro.
Byddai gollwng nitro-glycerine
yn y fath [odd wedi achosi
tanchwa
ddifrifol.
Yna,
gwnaerhpwyd yn union yr un
arbrawf,
and y tro hwn,
gollyngwyd y deinarneit 130 0
droedfeddi. Er fod y bocs wedi
torri, a'r peeynnau deinameit
wedi eu gwasgaru,
a rhai
ohonynt wedi agor, ni fu
unrhyw ffrwydrad.
Gyda'r chweched arbrawf,
gosodwyd

y b ocs S6 pwys

ddeinameit
ar waclod
ch\varel. Yna gollyngwyd
gant

0

0

t\vll
dau

dywod a gwaslraff llcchi

arno 0 uchder 0 60 [roedfedd.
Maluriwyd y boes deinameit yn

gyfan g\vbl, gan gynnwys y

hychan 0 ddcinarneit,
dan, heb ddefnyddio
Ilosgi heb Ifrwydro.
holl arbrofion hyn yn
mor ncrthol

o'i roi ar
petrol, yn
Roedd yr
dangos pa

oedd deinameit

o'i
yn

ddcfnyddio'n
gywir; ond
bwy icach fyth, pa mor ddiogcl
oedd.
Defnyddiwyd
y seithfed
arbrawf
i ddangos
fod
deinarneit,
Eel
unrhyw
Ifrwydron eraill, yn gallu bod yn
bcryglus 0 storio ~lOC cnfawr yn
yr un llc, ac iddo ddigwydd
mynd ar dan. Rocdd yr arbrawf
hwn yn dangos pwysigrwydd
cadw'r stor dcinameit mewn lie
hollol ddiogel.
Roedd
nifer
helaeth
0
chwarelwyr yn bresennol yn
ysiod yr arbrofion hyn hefyd.
Tybed faint ohonynt oedd yn
sylweddoli eu bod wedi cael y
fraint 0 fod yn bresennol yng
nghwmni un 0 ddyfeiswyr a
gwyddonydd amlyeaf y ganrii?
Oes yna draddodiad yn nheulu
ambell un ohonoch fod un o'ch
cyn-deidiau
wedi
cyfarfod
Alfred Nobel tra ar ei ymweliad
a I...lanberis?

Gallt Pen Cefn
Rwy'n si\w fod nifer 0 drigolion
y Waunfawr yn cytuno fod gallt
Pen Cefn yn hynod o serth, ac fc
hrofodd y tywydd rhewllyd
diwcddar )' gall grcu pob math

0

anawsterau i yrrwyr ceiT. Ond
wyddeeh ehi fod cynllun \vedi
cael ei YSlyried ar un cyfnod i

Gors.

}' Sir, 'nol yn 1894.

Dim ymateb
Chafwyd dim ymateb

Hanes Teulu
Mae cyfaill 0 Gaernarfon yn
ceisio gwybodaeth am deulu 0
ardal Penisarwaun a Llanrug
sydd a chysylltiadau a Harlech a
Blaenau
Ffcstiniog.
Mae
ganddo
adroddiad
alTI
gynhebrwng
yn Llanrug yn
1939, ond }' gladdedigaeth yn y
Blaenau.
Mae'n
holi
am

673515).

gwbl i
gynnwys colofn )' mis diwerhaf;
pcth go ddiei ihr, Tybcd a
rcwodd y llincllau ffon hefyd yn
y tywydd gerwin? Cofiwch
anfon
unrhyw
sylw
neu
ymholiad ynglyn a hanes bro'r
'Eeo' i Dafydd
Whileside
Thomas Bron y Nant, Llanrug,
Caernarfon.
(Ffon:
01286
0

~r
Daeth broshyr ('0 ~efo to bach,
nid 'a') drwy'r drws 'cw )'
dydd o'r blaen yn cyn n ig
cyrsiau amrywioI ym Mhlas
Menal,
sef
Canolfan
Ccnedlaethol
Chwaraeon
Dwr, sy'n cael ei g)'Ilnal gan
Gyngor Ch\varaeon Cymru. A
dyna'r unig eiriau Cymraeg yn

yr holl beth. Roedd hyd yn
ocd ). llythyr i ganlyn y
broshyr }'D uniaith Saesneg.
Llongyfarchiadau
mawr i'r
Sborts

Cownsul

ac i fanijyr

Plas
Menai
am wneud
ymdrech
mor arbcnnig
i
annog
Cymry
Ileal
i
ddefnvddio'u canolfan.
~

Ar y pedwerydd 0 fis Hydref
1894, cyfarfu pwyllgor arbennig

dangos sur roedd deinameit yn
11080i.
GorehuJdi\.vyd
y
dcinarncit :i choeu, yna rywallt
pc~rQl drosto a'i roi ar dan

posibilrwydd 0
Cern cr lUW)rn cwtogi'r alit.
Byudai'r cynllun) pc bai wedi ei
[i:lbwy~iadu, 'tycdi ~o\)lio £1,300,

ma\vnogl)ld.
Roedd
y ddau
arbrawf
diwcLhaf yn dangos fod swm

y

all[?

o aelodall a s,vyddogion Cyngor

fflam goch ffyrrug a hQrhaodd
am lua chwe munud
cyn
ffrV\·ydro. Roedd y ffTW),drad
,vcui ~)' llCUU (y"II PUID
troedfedd 0 ddyfntier yn y tir

gysylltiadau teulu Llys Dorfil
(Moses Jones neu Moss, a'i
blant, Wil a Rita) a theulu Bod
Ifor
a
theuluoedd
Bron
Rhythallt, Waen Hywel a [ferm

liniaru rhywfainr ar serrhedd yr

pecynnau deinameir eu hunain.
Ond ni fu unrhyw ffrwydrad.
Roedd y seilhfed arbrawf yn

Llosgodd y c~rfan am bran i
hanner awr cyn i'r deinameit ci
bun ddechrau llosgi. gan roi

Felly,
chi
drigolion
y
Waunfawr a fetbodd gyrraedd
cartref yn ystod yr eira mawr
diwethaf (a phob eira mawr ers
dros ganrif 0 ran hynnyl) rhaid
dioleh
(ncu
Ielltithio)
penderfyniad pwyllgor Syrfewr

Sir

Gaernarfon

swm enfawr
hwnnw.

i drafod y
dorri crih Pcn

yn

y

cyfnod

Wcdi trafodaeth,
ac ar 6]
aurodd i bwy11sor Ila~rn Syrfcwr
)' Sir, penderf)7nwytl
peidio
i>ymuu )'mlaen a'r cynllun, Ban

y byddal'n
8clllydd

golygu y byddai

c::erth

yn p:lrh~u ar y

nailll)chr iBen Cefn hyd yn oed

pe gellid
ymairh.

r()rri copa'r

bryn

GOFALU AM EIN CYMUNEDAU
.A~£~U M~NOl

A CHVNllUN GOFAl

.GOFAL PERSONOL..BATHIO

·CYMORTH I GOol A MYNo I'R GWELU
EISTEDD VN YSTOD Y DYDD
A GYDA'R NOS
• OLANHAU StOPA· COGtNIO· OWTIN

C~I=NOGIPOBl
CYSYLLTUA GWASANAfTHAU

ARBENIGOL
A ydych yo hoNi gweithio a phobl nou ffansi gyrfa newydd1
-Mao Corodis Cyf yn owyddus i 9yflog' pobl lIeol i welthlo
gydifn cwmnl. Mae hyfforddranl a chofnogaeth trwyadl ar 9ael
Rydym yn recrwtlo yn gyson fel mae·r cwmnl yn ehangu ac
angen gweithwyr j w~ithlo unat rhan amser. amser lIawn neu
gydr,a'rnos, Am fanylton pelloch cysylltwch alola neu (;lIls Wyn JonQS ar-

Bangor 01148 671611

UUD

i 6wener Oriau'r Swyddfa 9-5pm,

DIED fJ· INIIG· ffORDO YPARe· PARCMENAI· GWYNEDD LL57 4fC
Am groeso cartrefol Cymreig bob amser - Aneuryn Jones a'r staff

FFON-01248 672622 • FFACS- 01248 672601
EBOST- p_ost caredig.c_QllJ

BETHEL

LLANBERIS

Geralnt Elis, Cilgeran. Fron: (01248) 670726

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

EISTEDl)FOD
B~:N~rREF garcdig am arian Swper GWyJ
Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol yr Ddewi £12.50 erbyn Mawrrh Jar (i
EIsteddfod
yn ddiweddar
ae
Glenys neu Bcti), a bydd y bws yn
etnolwyd
y
canlynol
yn cychwyn o'r Cysegr am 7:00, nos
Swyddogion: Llywydd - Dcilwen
Fercher, Mawrth 11ego
Hughes; Is-Lywydd - Eleri Moss;
YR YSGOli GYNRADD. Atgoffir
Ysgrifennydd:
Rita
Dauncey
rhieni sydd a phlant, IInai yn 3 oed
Williams; Is-Ysgrifennydd: Lowri
cyn 1 Medi 2009 ac yn dvrnuno
Evans; Trysorydd: Gwyneth Jones;
myncdiad rhan amscr i'r ysgol, neu
Is-Drysorydd.Nan
Jones;
sy'n 4 ocd cyn 1 Medi 2009 ac yn
Ysgrifennydd
Celf a Chrefft:
dymuno mynediad llawn amber i
Manon
Dauncey
Griffiths;
Ysgol Bethel, 1 gysylltu a: Air Dylan
Ysgrifennydd
Tariannau:
Nora
Parry, Pennaeth Mewn Gofal, Ysgol
Parry; Ysgrifennydd Dawnsio: SIan
Bethel ar (01248) 670663 cyn
IIarris a Swyddog y Wasg:Glcnys
gyrued ag y bo modd a chyn 1
Griffiths. Pasiwyd i gynnal yr EBRILL 2009 er rnwvn
cofrestru
"
Eisteddfod eleni ar ddvdd
Sadwrn
eu plant. hleni bydd rhaid i'r plant
Tachwedd 7fed, a'r Noson Dawnsio
Meithrin prcsennol (dosbarth j\1rs
ar nos Fawrth, Tachwedd 3ydd,
Llwyd)
hcfyd wneud cais i
CLWB BRO BETHEIJ.
Yn
fynychu'r dosbarth Derbyn ym
anffodus, oherwydd tywydd garw, Medi 2009.
rhaid oedd canslo cyfarfod mis
DIOLCH.
Dymuna
John ag
Chwefror.
AI
wahoddiad
)'
Elizabeth Evans, Pen Pare, ddiolch
Pennaeth, yr Ysgol Gynradd fydd y
i'r plant,
teulu,
ffrindiau
a
man cyfarfod Y tro nesaf, sef chymdogion am eu caredigrwydd
Mawrth 3ydd, a gofynnir i bawb
wrth ddathlu eu Priodas Aur ar
ymgynnull am 1.00 o'r gloch
Chwefror 14cg. Braf iawn cael byw
MERCHED
Y WAWR. Yng
mC\VIl ardal mor garedig.
nghyfarfod Chwefror y wraig wadd
oedd Rhian \Vililams 0 Gwmni

5j\vgr a 5bel;), Llanrwst. Yn dilyn
croeso gao y Llywydd, Mair Price,
cafwyd sg'ivrs ddiddurol ganddi yn
olrhain hanes sefydlu'r C\vmni dros
ugaln mlynedd yn 01 g}rda'i ffnnd,
Rhian Owen. Erbyn hyn mae'r
Cwmni wedi ehangu cryo dipvn ac
yo C),flogioddeuru 20 0 bersonau ac
yn dosbarthu ei g)'nnyrch dros
ardal eang mor bell ac Aberyst\vyth.

Koead \vedi dod

a

chyflen\vad 0

nwyddau'r C\vmni gyda hi a pba\\'b
\vedyn jln cacl c)rfle i bf)rnu a phrofi

danrel[hl()n
o'r saron gorau.
D10!ch\\} II }n gJrnnes Ja\vo ludi am
nason gartrefol brat gan Rhlan
Hughes. Y n dllyn, dros baned,
h~'bys\vyd yr aelodau am nifer 0
Iythyrau oedd wedl dod i law yn
ym\vneud a'r ~ludiad.
Llongytarch\vyd Lois, mercb
Marssret Dr~ce, ar enedisuc:th
Gwydion Iran, ac hcfyd G",rcnan,
Incrch Brenda Jones, ar eoe<.ligaeth
O'-vain Sion Dymunwyd )'0 ddu i
G,yc;n~n)
m~r~hi\1111~ Bliil il[ (;1
phriodas Cemlvn yn ddiweddar Be

a

hcfyd ~ lllizabeth a John £vans
ddathlu

Priodas

AUf.

Alaw, W\TfeS
(;\vyneth IJrlCe. ~ ei U\vvddiant yn
chw}'thu'r corn yn £isleddf()d
Gnrndolbenmaen
ac anfon~'yd
cobon at Al~ls Jones a Gwyneth
dd\:v)'

Yma 'leni, chwaneg

o Aur Duw

,,,ccli cael codwm

a tborri usS'-"rn,
Llv..')'udodd
Eirl)'s a Glen)''> i
Btl(tw'n ddislllW am ddwJ ")'Yf ~r

budd l"'Yll~ur)'[ J\Ildbl, a dlOlcll I
hQwh run eu noddt. (~fynnlr ~'n

ar fodrwy deg,

RICHARl)

Padarn

ar fod •vn nain am

'r
•

tro

cyntaf. Hefyd 1 joyce Jones, Dol
Elidir ar fod •vn hen nain am V• tro
cyntaf

Llongyfarchiadau

hefyd i Deruse

Pitt ar cnedigaeth ci mab bach ac
i ELizabeth Pitt, 06] Elidir ar fod
yn hcn nain eto.

A dwy law'n un delyneg.
I.Iw\l> JO~ES

CYJ\1Dhl'l HAS LENYDDOL,

DYMUNWN
wellhad buan i
Janet Pitt ar 61 bod yn yr ysbyty

ond svdd
wedi caeI dod adrcf
"
crbyn hyn. Hcfyd i'w chwaer,
Lynda, sydd dclirn wcdi bod yn
dda yn ddiweddar.
CYDYDMEIMLO.
AI
25
Ionawr bu farw Mr Elwyn
Hughes, hogyn 0 Lanberis cyn
symud
i Fangor
i fyw,
Cydymdeimlwn
yo fawr a'i
weddw, Menna, ci Iab, Gareth a'i
wraig, Rebecca, ei wyrion Tornos,
Osian ac Ancst Iach, Maes
Padarn, a'i chwiorydd, Kathleen,
Norah a Joan.
DIOLCHIADAU.
Dymuna
Gwenllian a theulu y diweddar
Gwilym
Owen
Roberts,
Weirglodd Goch, Penisarwaun,
ddiolch 0 galon am bob arwydd 0
gydyrndeirnlad, yn ymweliadau,
cardiau a galwadau ffon yn ystod
eu profedigaeth 0 golJi Gwilym.
Diolch arbennig i Dr H. Roberts,
Waunfa\vr,
y Canon
Tegid
Roberts, yr ymgymerwyr
E. W
Pritchard,
Morfa Nefyn am y
trefniadau trylwyr, ac i'r merched
am baratoi )' te angladd. Diolch
hcfyd am y rhoddion
hael a
dderbyniwyd
tuag al gronfa
Y mch\vil y Galon.

Cyfarfu'r aelodau y mis yma yn
Fcsrri BeLhel gyda Iellan Williams

yn ll)'\"yddu. CrOcsa\V)'d pa\vb
ynghyd gyda chroeso arbennlg i'r
siarad\vr g\vadd, sef R.J.H. GrIffith

Gyda'i

(l\l1achraeth).

destun

'Cymeriadau' caf.\vyd hanes nifer 0

bersonau a oedd ~Iedi creu argraff
arno
dros
y blynyddoedd.

l)lolch\~'d ~ngynnes ia\JJn lddo
gan Richard J..loyd Jones,
Bydd v cy{arfod ncsaf yn Pestri
(~\'se~ yng nghwmni Robert Iones.

GWASANA~TH Llf.OL AR GYEER
rAKJ ION • fRIODASAU
PEN-BLWYDD
B£DYDO • DAWNS • GWYLIAU

RHOSTIO
MOCHYN
ARGYFER
P~H

~ Ci,

ACIILYSVR

Q

ffeunydd Ueol

".faction rhwn2 '10a 40Q!
- Gyda saws atal a stwUin mewn
rholiau
" Efo salaQlJetyd os dymunwch
D£WCC:, MAF Q'N FlASUC:;1
('y"ylltwch il

JOHN BRYNAFON
LLANRUG
y OY'i CIC,.,

W~lc
Mac'r

ilI\y}'dd u\v)'icithog.
darllenydd yn l)'bied
mai C}'mraeg yVv un iaith ac 0
bosihl mai Saesneg }T\.v'r 11al1.
Rhag orn nad }'w'r ysgrifcn }'n
eglur iawn yn y nail1 iairh na'r
ilall, dyrna sydd i'w weld, ac
muc'r
cyfall
mc"V\'n prif
lythrennau, gyda llaw:
YR YDY M NI HEFO EI'!'HAF
GODDEFGARWCH
YN
YSTYRIAETH

I

CYFt·URI.t\U YN GWE~TYR
HEIGI-ITS 1 SIGYRHi\U BOD
1'>0 LIS!
YN
CJ\.BL
ED

OCHR
A
AWDURDODAU LLEOLI A
l"YDD
YN
CAEL
EI
ARCHWYIO
YN
RIIEOI.AETH.
WE
HAVE
A
ZERO
'l'OLERANCc
POLICY IN
REGARDS TO DRUGS A'I'
OCIIR

YN

Tt-IE HRJGHTS IIOTEl .. TO

ENSSURE

THAT
'fHIS
IS UPHELD WE

POLICY
IIAVE DECIDED TO WORK
ALONGSIDE TIlE LOC.t\L
DRUGS UNIT AND THE

PREMISES
WILL
BE
SEARCHh:D ON A REGULAR

C~FNO(JI
GAN
YR
AWDURDODAU
A WEDI

BASIS.

PENDERFYNU

Rwan, 'da chi'n gwyhod!

GWEITIIIO

675190 /673188

rroJl \,'nlutlUJ: 077~6716166
\VPt~n:www.~'dyncig.co.uk

Cofiwch ddefnyddlo

SWVDDFA POST BETHEL
(01248) 570251

-mlynedd

ar

Llongy[arcll\vyd

W~tt~ams; y

Yma down i gofio pum deg

DIOLCIIIADAU.
Dymuna
Kathleen, Norah a Joan ddioleh
am bob arwydd 0 gydymdeimlad
a ddangoswyd tuag arynt yo eu
profedigaeth 0 golli eu brawd
annwyl, Elwyn,
LLONGYFARCHIADAU
i Ian
(Tan
Dinas)
a Sarah
ar
enedigaeth
eu mab, Ceian
Morgan.
l)IOLCHIADAU.
Dymuna Ian a
Sarah ddiolch 0 galen i bawb am
eu caredigrwydd ar encdigaeih
Ceian ..Morgan.
IJIJO~GYFARCIIIADAU
i Ian
Parry, Peris View, ac i Carys
Hughes sydd yn dathlu eu penblwyddi yn un ar hugain oed.
B.-\BI
~EWYDD.
Llongyfarchiadau
i
Carys
Hughes ar enedigaeth cr mab
bach ac i Ann Hughe , Maes

Problem 9yda'ch cyfrifiadur?

•

ORIAU AGOR
t)

a.m.-7.3D p m_

(Llu n-Sadwrn)
6 a.m. 3 p.m. {SuI)

C~wch gro@so cynnss gan CLt=D A SUSAN
CoflWCh !1m Qi" OW~~~I"t~at'"nt)wirf pres iramor. ysw;r;ont, tall!
blllau, etc., yn ogystal gwasanaethCjuarferol Swyddfa'r Post.

a

A hefyd Paypoint, Loteri a Pheiriant • Tynnu Pres (Ca5hback)

• •

Am wasanaeth cyfeillgar i ddatrys
a gwella elch cyfrlfladur cysylltwch
~ Gomer Roberbi
Ffan : 01286 870462
6ymudol : 01~6Z 11ZJ66

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

-.~

•

•

...

~

Llyn Padarn wedi rhewi 1969
Do, fe gafwyd eira a rhew yn
ystod y mis a aeth heibio, a bu

niter

bentreti'r fro rnewn
trafferthion. Ond pw~'svn cone
0

eira mawr 1979? Anfonwvd y
lluniau aan Mr~ Ann Hayes,
Rhoshodrunl (Ann T-Iughes, gynt
o Ddeiniolen). Mae'r Ilun eyota!

CW M
~Cwm

Glo

Ffon/Ffacs: (01286) 870882
Cwasanaeth Fframio

Lluniau

0

yn dangos yr olygfa yn edrych i
lawr Stryd Newydd, Dciniolen,

a'r all yn dangos y drartertn a
gai'r rrigolinn i g)rrchu eu papur

newydd a'u sigarets yn ystod mis
Ma\vrth y flwyddyn
honno.
Pelly, rhag ofn nad vw'r gaeaf
drosodd cto ...

Trin Gwallt Teithiol

Trin gwallt mercnoc.
dynion a phlant
yn eich cartref

ar

A rdclan8o~fa o luniall

gvvreil1cliol gan

Owe" (NO'W)Roberts, Melrtotl Davi~s (atzjonwydy
llun), Alan U'/agnerac AlwYll Griffiths

B1)I1t l.euns,

Cvnuleithas y

bob math

B::lE?1 ar y c;aflc
I'romu Rheoymol

V sgle/rwyr yw

GI~O

n Gioenitii

'in cytl\\'YnO
SymlJdol:

07919 897898

Arti~ti"i~l
Lleel

Ff6n~

Ri~h~1'dS. Homphf~y~

(01286) 871869

E. W. Pritchard
CENTRAL GARAGE, Llanberis
Ffon: (01286) 870202
TREFNWYR ANGLADDAU

Theatr Seilo Caer ••arfon
Mawrth31· EbriU
Dedolion

4 am '.30

f5 .• Pensiynwyr a Phllot £4.• PanToo (dros 10) £4.

Am Docynnau Cysylltwch air Trefnydd PerHormiadau
David Elwyn Williams · (01286) 677016

Goch,
galon

PENISARWAUN
Mrs Ann Evans, Sycharth. Ffon: (01286) 872407

YR YSGOL GYMUNED
Ymweliadau,
dydd
Llun,

cydweithrediad ac i bawb sydd
wedi bod yn brysur yn hyfforddi.
Dymunwn bob lwc iddynt ddydd
Sadwm, 28 Chwefror, yn Ysgol
Brynrefail
CRONFA'R
PENSIYNWYR.

1\-1a1 a Chvmanfa'r
Methodistiaid
•
ym rnis Mehefin.
APEL Y CAPEL. Y mae Calendr
2009 yn nwylo Ffiona }' rnis hwn.
Gellir prynu diwrnod lwcus am £1.
Diolchir am eich cefnogaeth.
PWYLLGOR
Y
NEUADD
GY MUNED.
Argnffir
chwi
aelodau'r Clwb Cant, ei bod hi'n
arnser adnewyddu'r
Aelodacth,
Croeso mav....
r i aelodau ncwydd, yn
cnwcdig chwi rieni ifane sydd a
phlant yn yr )1sgo1ac a fyddant yn
elwa o'r Neuadd Gymuned yn
helaeth hyd at eu glaslencyndod.
Ein gweithgareddau pellach i
godi arian tuag at y gost 0 rcdcg y
Ncuadd yw:
• Miri Pasg, nos Fercher, 1 Ebrill,
am 6.00pm
• Miri Mai, dydd Iau, 21 Mai
• Ras Peli, ar 16 Gorffennaf.
Diolchwn ym]aen llaw am eich
cefnogaeth arferol.
Tynnwyd Clwb Cant Chwefror
air cnillwyr lwcus yw: Geraint
Williams, Careh, 8 Bryn Eglwys a

Enillydd

Pel Bonws Loteri mis
Ionawr oedd M~ Rennie Morris, 2
J .lys y Gwynt gyda Rhif 39.

Manon Glyn) Ta\vclfa.

Llongyfarchiadau !
GENEDIGAETH. Croeso cynnes
i Twm Guto, mab bach a anwyd i
Sioned a Marlin, Llys yr Awel,
brawd bach i Elis ac Wyf i Michael
a Janice ac Elfed a Linda. Pob

Nannie Evans, 26 B!)'Il Tirion, ar

bcnditb i ch'rvi fel [culu.

I...LONGYl-ARCHIADAU
i 1vliss
Mair Foulkes, Bryn Hyfryd, ar

Elaine, Gemma a'r holl staff
cyfeillgar a gweithgar. Ymlaen a'r
grib a'r sis\vrn!

achJysur pen-hlw),'dd arbenn.is
ia\m. Pob c.lymuniad da i'r dega\vd

EGLWYS S~\NTES
Dydd
Gwener
)'

nesaf.
DEUNJ\ W OED. Pob bClldith

Cynhclir Awr Dawel am 2.00 y
pni:lwn. Yn dilyn y gwa5anaeth

9
Chwefror:
Galwodd aclod o'r
Heddlu draw i roi sgwrs i'r plant

yn eu dosbarthiadau,

a daeth Mr

Hywyn
Williams,
Swyddog
Addysg gyda Pharc Genedlaethol
Eryri, i roi SgVJTS ddiddorol i BI. 3
a 4 yn y pnawn.

Hefyd cafodd plant dosbanh y
Babanod gyfle i )'muno a phlant
Ysgol Llanrug yn ystod y bore i
weld pcrfformiad
0
IMar iha
Drafferthus' gan Gwmni'r Fran
Wen. Diolch am y croeso a gafwyd
yno,

Aciran yr Urdd. Mae pawb yn
brysur iawn yn ymarfer ar gyfcr
amryw
0
gystadlaethau
yn
Eisteddfod Cylch yr Urdd. Diolch
i'r plant
a'u rhieni
am eu

il

CYDY MDEIMLAD.
ein cydymdeimlad

ei phrofedigaeth

Estynnwn

0

yng nghyfraith, Eirianwen
EIJAINE'S.

Dymuna

cwsmeriaid
o'r pentref hwn yn dda i'r dyfodol i

Hughel':, l.1},c: Arcldun
Y tn• yn
o)'n-QQi"gyol10n
0'1
Yi;l;Ol

Cymun

(;~rmuned
GWELLAD.

I1IOLCH. Dymun!l
[ywydd

miniog oer yn parhau, gobeitllio
fod pa\vb sy'n teimlo'n sa.} yn

Evans

o Frynrefail.

h\vn addurnir

Gyda'r

Mrs

golli ei chwaer

i Dylan Roberts, 18
Bryn Tirion ~ Rhian George. SWn
yr £ngan. nrynrcfail a 1010 Wyn

llwyddianl

a

llwyraf

}'T

HELEN.
Groglith.

Egl\vys ar gyfer y

Pasg.
SUI. V PASC.

G\veinyddir
am

Bendioaid

y

11 00 Y

\)01 \;,

Fl)ulke::s,

MISS

l\Aalf

3 Tai Bryn

Hyfryd,
ddiolch yn fawr am y blodau,
anrhegion, cardiau a galv.radau

g\vella. Cod\vch eich calon, maelr

ffon ar achlysur ei phen-bl\vydd

cirl)7siau tlws yn clochdar bod y
g\.\1an~'Tl \vrth V drw<:.
YSGOL SUL BOSRA. Yn fuan
\\I~ill'r llanner
ryrnor hyOO

yn v,ryth deg oed. Diolch befyd am

prysurdeb mawr ar drocd ar 8)'fcr

DIOLCHIADAU.
Uwcnllial1 a thculu

y

Cymanfaol,;uu.
Cynh~lir
Cymannfr f\nnlbynwyr ym mi~

}''I'

arian, sef £500, tuag at gronfa

Mr M. Pepper i gael ei dywys i

Ratio !1m ei OlIO.
Dyrnuna

y diwcddar
(yuJllym ()wen Roberrs, Weirglodd

an~ ri4-+itn

Perusarwaun,
ddiolch
am
bob
arwydd

0

o

gydymdeimlad, yn yrnwcliadau,
cardiau a galwadau £fon yn ystod
eu profedigaeth 0 golli Gwilyrn.
Diolch arbennig i Dr H. Roberts,
Waunfa\vr, )' Canon Tegid Roberts,
yr )rmgymen:vyr E.W. Pritchard,
Morfa Nelyn am y tretruadau
rrylwyr, ac i'r rnerchcd am baratoi
y te angladd. Diolch hefyd am y
rhoddion hacl a dderbyniwyd ruag
at gronfa Ymchwil y Galon.

~

I

Trystsn s Stoned Larsen, (650799)

DY.t\lUNIADAU
Dl\.
Pob
dymuniad da i Derlwyn, Joanne,
Tornos

a Cai,

Bryn

Bcrllan,

Ceunaru, fydd yn symud i fyw i
Ganada ym mis Mawrth.

NANT PERIS
I

I

llinos Jones, (01286) 871820

CY~1DEITHAS
EGLWYS
SANT
PADARN
2008/9.
Byddwn yn dathlu GWyl Ddewi,
Nos Iau, Mawrth Sed am 7 o'r
gloch yn Oriel Eryri.
Rydym yn falch 0 groesawu
Mrl> Olwen Ebrcll 0 Coventry,
gynt 0 Lanberis, i roi sgwrs am
'Closiaid Nan [ Pens'.
Mae croeso i aelodau
0
Gymdeithas Y Closiaid sydd a
diddordeb, ddod i'r noson
arbcnnig yma. Bydd lluniaeth
ysgafn, a Chor Lleisiau Lliwedd
yn diddori.
PEN-BLWYDD

HAPUS

i

Nicholas Welsby a fydd yn 21 ar
7 Chwefror.

YSGOL BRYNREFAIL
'"
PELDROED
Cwpan Eryri/Cwpan Cymru

Genethod dan 13
Rownd Gyn-derfynol
Ysgol Ty\vyn 3-3 Brynrefail
Man Eli" Gibbard (3)
(Brynrcfail yn curo 2-1 ar 6ici<lu

o'r i>JJlolyn)
Cwpan Cymru, rOWJld 16 olaf
Ysgol Brynrefail 0-0 Castell
Alun (Colli 6-5 ar c.o.s.)
Genethod dan 14
Ffcinal Cwpan Eryri
Brynrcfail 6-0 Caergybi
Mar; Eli" Gibbard, Elail' Roberts
(3), A,lTza WYTl]OTtes.
Cwpan Cymru, rownd 16 olaf

Brynrefail 2-1 Ha\varden
Elai11 Rohens, M arz Gibbard.

• Cerbydau moethus ar 03el ar

Ilullllrc(nillll
cl/llnroys ..
P(NI~ARWAUN I O(INIOL{N. LI ANRUC A I LANII[Rlg

• Corbyd 7 ac 14 sedd ar sael ar

UrJcL"ol a Ilho:,....<1",,1
lJ
d"ld
l~!I-pcl(!nrl'f,~.y.. Pr ....:f(,1
I}\>""

av 871833

J

Brynrefail 2-0 Caergybi
I an Daruiood, HIJ.W Ouien.
Brynrefail 1-2 Rbyl
H,lW OweTI.
Brynrefail 1-3 Glan Y Mor
Guto Griffi th..
Brynrefail 2-1 Dinas Bran 'B'

Daruiood (2).
Brynrefail 7-0 Crcuddyn
Ian. Danuood (4), 1010 Hz/gIles,
Gt~to Griffit/I, Jal1zes Bell.
fall

Genethod

Blwyddyn 7 ac 8

Brynrefail 1-3 Moelwyn
Lois JO 11es.
Brynrefail 0-3 Glan )' Mor
Brynrefail 2-3 Llangefni
Lois Jones (2).
Brynrefail 3-1 Botwnnog
Lois Tones (2), Man Gibbard.
Brynrefail 0-1 Caergybi
Brynrefail4-0 Dinas Bran
Hanna Tullioer (3), Man Gibbard.
Brynrefail 4-1 Rhyl
Hanna Tullioer (2), ,\1.ari Gibbard,

Lois JOlles.
Bechgyn Blwyddyn 9 ac 10
Brynrefail 'A' 2-1 Syr Hugh
Owen

Gnlffydd Jolin, Janlie l'vlcDaid.
Brynrefail 'A' 2-1 Bo[\vnnog
Jamie Steve1lS, SiOll Kyle.
Drynrcfail <N 8-0 Crcuddyn
5;io11 Kyle (3), Ja·tJlie McDaid (2),

Da,.tiel Bell, G1'1tjfyddJO}Ln,
JaTIlie Sleve/lS.

Brynrefail 'A' 8-0 Dinas Bran

.7at/lie lWcDald (3), S'ion Kyle (2),
GnJ.fJydd JOJltl, Jafltte S'tevens.
Tof1l0S £'1l1_\l1l.

Rrynrefail 'R' 4-3 Moclwyn
AaroTl GWYIl, Geralll.7orzt:s,

Mat},ew Ed7.vards.
Brynrefail 'B' 1-6 Glan Clwyd:

Iwan ]o/Ies.
Brynrcfail 'B' 2-3 Y Rhyl

Geratil Jones, Mat/lew Edwards.
Rownd Gyn-Derfynol

Brynrefail 'A' 2- 1 Glan Clwyd
To'~lOSE'n~vtl,~'I)H

I<yle.

Rownd Derfynol
Brynrefail 'A' 3~1 Botwnnog
Da11iel Bell (2), Tontos EmZ)?n.

• Rhaglen Tripiau Dyddiol.
gyfer lIogl preifar.

}'11Gl{J£I~tllltlellllt'r

(:W!l~!I"!l('lhT l'lInlnil,,~·

Cwpan Cymru, Rownd 16 ola
Brynrcfail 3-2 Rhosnesni
(Wrecsam) Dy[a'l ca« Gethin
Maxwell, Richard Cashman.
TWRNAMENT PEL-DROED

• Cwyliau Prydeinig a Chyfandirol.

ftll.{/I· lzglaaltuzi i\nllilJ!lllnol a Lle....,.:.;o~
THOS.Y.WAfN PflUlSARVVAUIU
F!Dl1iwcJl D!lln11(Lly~)

Ian ~ViLlia'ns (2), Rich.ard
Cashman (2), LOllis WillwTrlS,
Ezra Warrell Jal1lie Mcdaid.

5-808-0CHR YR URDD
Bechgyn Blwyddyn 7 ac 8

CEUNANT
I

Cwpan Eryri/Cwpan Cymru
Bechgyn dan 16
Ffeinal Cwpan Eryri
Ysgo1 Ardudwy 0-9 Brynrefail
Gwi011 Wi/liaT1is, Gethin Maxwell,

gyfer teltnwyr maes awyr ac
ar oyfer 100i preifat.
• Adran teithlau grwp

-

ofchebiadCJu gvvesty CJ!long, teithiau, archebiadau theatra
digwyddladau

SJJ1JI111101-0777S117394 ~
I

CERBYDAU CLASUROL YR \VYDDFA
Cyrhaedd\'Vch ~lc~ill Siell MC\,1I1 Cerbyd Rolls Royce
AR CVf£R PRIOllASAlI PfN8tWYODI at ACHLYSURON AR8UJIIIC fRAlll

yr hoI! drefniadau wedi'u 9wnoud:

V SswAr, LianruS1 Caernarton, Gwynedd LL55 4AA
Ffon: 01286-675175 • Ffacs: 01286-671126
E-bost: info@arvonia.co.uk • Gwefan: www.arvonia.co.uk

BRYNREFAIL
Mrs Lowrl Prys Roberts-Williams, Godre'r Coed. Ffon: 870590

PROFEDIGAETI-IAU. Bu
Chwcfror

yn anarferol

mis

yn ei

golledion drwy tarwolaeth i'r
gymdogaeth. Collwyd Eirianwen
Evan) I Ffrwd Madog, o'n plith
ar Chwefror Zil yn 82 mlwvdd
oed. Yna daeth )' newydd trist
ddeuddydd yn ddiweddarach am
farwolaeth PC Non Wyn Parry,
Llys Myfyr, yn 45 mlwydd oed.
Yna, ar Chwefror 12fcd, bu farw
Islwyn William~,
Dinorwig
House, yn Ysbyty Gwynedd yn
66 mlwydd oed. Bu colli marn,
priod a mab yn brofedigaeth lem
i'r tri thculu cysylltiedig ac mae
ein cydymdeimlad
dwysaf fel
pentrefwyr a hwy yn eu coLled
a'u hiraeth.
YREGLWYS
BRESBYTERAIDD
COFlON.
Yn ystod yr wythnosau diwethaf
gwelsorn

presenoldcb

golli

Maurice Jones, Meillionen, o'n
boedfaon oherwydd gwaeledd.
Da deall erbyn hyn ei fod yn
gwella'n
raddol.
Edrychwn
ymlaen am ei groesawu'n 61 yn

fuan iawn.
SULIAU MAWR'loH
1 s.so, Parch Da1'yll<.lLl.
Hughes, Cacrnarfon
Guieinyddir ~ySacrament 0
t.)wper yr ArKlwydd.
8 5.30; Parch Marcus Wyn
Robinson, Bethel.
15 5.30: Parch Reuben
Roberts,
Bontnewydd.
22 5.30: Mr Richard Lloyd
Jones, Bethel.
29 10.00: Parcb Geraint
Hughes, Bethesda.
THEA'I~R SElLO. Yn 61 ein
barfer byddwn fel eglwys yn
trefnu noson eto eleni i yrnweld
aIr Theatr i berfforrniad gan
Gymdeithas y Gronyn Gwenith.
Mae'r
Gymdeithas
wedi
perfformio yn ddi-dor ers 1977 a
hwn fydd y perfformiad olaf un,
o nos Fawrth, Mawrth 31ain i
nos Sadwrn, Ebrill 4ydd. Bydd y
pwyslais eleni ar gomedi yn
hytrach na phasiant, pryd Y
cyflwynir '0 Garreg Boeth i
Borth yr Aur' gan Harri Parri,

DEINIOLEN
Ffcn: (872133)

Mrs Nia Gruffudd

Y

arbed a pheidio gwastraffu ynni.

GYMDEITHAS

LENYDDOL

UNDEBOL.

Roedd yn agoriad

llygad i ni i

Cyfarfu'r aelodau ar gyfer mis
Ionawr yn Nhy Elidir a

gyd. Wedyn cafwyd cyfle i holi
cwestiynau o'r llawr, Diolchwyd

chroesawyd

iddo gan !\1.r John Ll. Williams.

pawb

ynghyd

gan

Mr John Llewelyn Williams.
Anfonwyd ein cofion at Mrs
M.e. Griffith, Mr Eifion
Williams a Mrs Gwen Griffith,
oedd wedi bod yn yr ysbyty,

Dymunwyd

adferiad

buan

i t!Yd. Hetvd br9f oeCld
gweld Mrs Aileen M. [ones yn
ei hol wedi ei gwaeledd.

iddvnt

Y siaradwr gwadd oedd Mr

Kelrh

Jones,

Khiw

Goch.

Ca\vsom sgwrs ddiddorol am yr
C1m~'lchead sanaQo a(; ar SUl i

YSGOL GWUN GYNFI. Da
iawn chi, y tim pel-rwyd, am
gymryd rhan yn Nhwrnarncru
Pel-rwyd
yr
Urdd
yng
N ghanolfan
Hamdden
Plas
Silyn, Penygroes yn ddiweddar,
Huflair [lID ddiolch i Miss Nia
Roberts am eu hyttordd!
GWELLHAD
BUAN.
Anfonwn
ein
dymuniadau
gordu dffi allferiad icchyd bUt111i
ba\vh o'r pentref a futn wael
ucrbyn

neu'n

triniaeili

ysh)~y

Mae pobl dro5 50 oed yn
ymddiried yng nghynhyrchion
a gwasanaethau

Ocs gennych
chi ddechrau
pcrffaith i nofel? Os oes, mae gan

Gyngor

Gwynedd

y

zvsradleuseth i chi reI rnan
ddathliadau

o
gydymdeimlad,
yn
ymweliadau, cardiau a galwadau
ffon yn ystod eu profedigaetb 0
golli Gwilym. Diolch arbennig i
Dr H. Roberts, WaunfawT, y
Canon
Tegid
Roberts,
yr
yrngymerwyr E. W. Pritchard,
Morfa Nefyn am }' trefniadau
trylwyr, ac i'r merched
am
baratoi y te angladd. Diolch
hefyd am y rhoddion hael a
dderbyniwyd tuag at gronfa
Ymchwil y Galon.
Dymuna
Martin
Worrh,
Niagaria, ddiolch yn ddiffuant
lawn

neu

gardiau, an rhegion a'r galwadau
[[on ar achlysur ei phen-blwydd

arbennig

Ymgynghor,vyr Ariannol
Annib)'nnol

slori fer

£25. Anfonwch
at

27 Str)'d ). Boot) Caernarfon

(01286) 672727

eich

8 Llys Onnen, Ffordd y Llyn,
Parc Menai, Bangor

Reol,;vr

Defnyddwyr,

O,vyncdd, LL55 lAS neu lrwy

eu

han[on

ar

(01248) 674 460
DC\\"ch atom am it}'ngor }'nghylch
yswiri<ln I :1 materion arian nol

c·bo:st

at: 11vfrStell((l g\vynedd.gov.

uk

crh),n d)rdd LluD" 9 Mawrth 2009
gall nodi cich
cyfeiriud, rhif

en,,,,

Yswiriant Toithio

fawr iawn.

CDH

enillydd y wohr gyntgf
~rn ennil) £50, gyda d\vy wobr
0

}'I1

tJ.{fJrfofigLlatoen r1 tflfztlJ"!ln
g{eu'!jda Vda odd; ulftfi 6alv6 !In

'Ilydd

g}'sur

yn 80 oed ddechrau

Ionawr. Diolch

ddyehrnygol yn deehrau gyda'r
frawddeg~ 'Jl liyna Pl)ld y !!WelaLS i
n.

ffrindiau

'.-rnc,olir

san ~'r

Awuurund C;"""';:\naclhau Ariannol

tron a'ch bl\vytJuyu ysgol.

--

GYflllunioAnglaClo

BWS BACH AR LOG

CVflgnwadau Trvdan a NwV
Am fwy 0 wybodaeth ymwelwch

a ni yn:

Age Conc~,n Gwynedd a Moo
Ty &loOnl Ffordd $anles Helen
C~emarfon Gwyneod LL55 2YO

01286 67831 0

Bws 22 sedd ar gael aT gyfer pob math
o logi preifat - nosweithiau allan,
pam'on; tripiau ac ati. Gwasanaeth
personol a thelerau rhesymol gan:
(01248)

361044

gan ddyfynnu'r cyfeimod: ALL700
0s¥Mh,.. ry.~.

..y.IdIII ~

...cc,>!, ',' ...cfm_ ... ~.

Con&»'ft~~ ~ "11~.pra.."W'OdIa
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penoloCtV
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D. P. 0

a

Maes Gwylfa, ddiolch 0 galon
i'w theulu a [frindiau am yr holl

Diwrnod

i nofel

dcul.u,

chymdogion
am
bob
caredigrwydd a dderbyniodd yn
ystod
ei lawdriniaeth
yn
ddiwcddar. Diolch yn arbennig
i feddygon a staff Ward Dulas
Ysbyty
Gwynedd
am
eu
gwasanaeth a'u gofal diflino.
Diolch yn fawr iawn i bawb.
Dyrnuna Glenys Roberts, 13

y Llyfr,
mae'r
Cyngor
yn
cynnal
cystadleuaeth ar gyfer disgyblion
ysgolion U\VC11radd GWYI1Cdd.
Y ysgrifennwch
baragraff
aooriadol

i'w

0

Canolfan I _lyfrgell Caernarfon,
Allt
Pafiliwn,
CaernarfoD)

a Diffya ar y Modur

AGE

Cystadleuaeth berffaith i
nofelwyr y dyfodol

Gwasanaethau

Vswirlant Cartret

~

yn ddiweddar.
ESTYNNWN
ein
eydymdeimlad
llwyraf at Mr
Iorwerth Evans, 5 Hafod 01au,
yn dilyn ei brofedigaeth 0 golli
chwaer }TJl ddiweddar.
Cydymdeimlwn befyd a Mr
Ken Jones, Green Terrace, a'r
holl deulu yn eu profedigaeth 0
go IIi ei briod, Mrs Evelyn Jones.
Estynnwn ein cydymdeimlad
hefyd at Mrs Helen Lewis a'r
teulu yn eu profedigaeth 0 golli
gwr a thad, Mr Richard Arfon
Lewis.
Cydyrndeimlwn hefyd a Mr~
Marina Williams, Rhydfadog,
a'r teulu yn eu profedigaeth 0
golli gWr a thad, Mr Huw
WIlliams.
DlOLCHIADAU.
Dymuna
Gwcnllian a theulu v diweddar
Gwilvrn
Owen
Roberts,
\X'cirglodd Goch, Penisarwaun,
ddiolch 0 galen am bob arwydd

cynigioD

Age Concern

V!';w:r:::ln! Cerbydau

Cai a Grufludd ap Ieuan o Glun-y-Bont efo y gerbil a umaethant vn yr
eira diweddar.

ENS

RHIWLAS I

waith

LLANRUG
Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. Ffon: (01286) 675384
Camera yn nqorai Gwyndaf Hughes, Glasgoed, llanrug. Ffon: 677263

YR YSGOL GYNRADD
Croeso In81 i Mrs Llinos Evans,

fel postmon. Yn dilyn hyn cafodd
blwyddyn 1 a 2 fynd ar ymwcliad

Dosbarth

a'r S\vyddfa

Derbyn,

wedi

ei

Diolch i
Mis Gwen Owens a dymunwn yn
dda iddi yn ei swydd newydd
mewn ysgol yng Nghonwy,
Rydym yn dymuno gwellhad
buan i Miss Einir Williams sydd
yn anhwylus ar hyn 0 bryd ac
rydym yn edrych ymiaen i'w
chyfnod

mamolaeth.

chroesawu yn 01i'r ysgol wedi iddi

wella.
Bu'n ddiwedd tymor prysur
iawn. Perfforrniodd
yr adran
Fabanod eu cyngerdd 'A yw Santa
ar streic?', gyda'r Adran Iau yn
perfformio 'Gwersyll Mordins'.
Hefyd roedd plant ~r dosbarth
Meithrin wrth eu boddau yn
perfformio yn eu cyngerdd. Rhaid
canmol pob un plentyn,
o'r
ieuengaf i'r hynaf, am wneud
cystal. Da iawn chi!
Aeth Blwyddyn 1 a 2 i Theatr
Seilo,
Caernarfon,
i weld
pantorncim gan fyf) rwyr Coleg
Menai. Enw'r sioe hwyliog a
lliwour oedd

yr Aur'

'Porth

ucosbannu

ym

Mangor er mwyn dysgu am daith
llythyr, Bu'n fore difyr iawn a
diolch i Liz a'r holl staff yno am
eu crocso twymgalon.
Llongyfarchiadau
i
Lisa
Louise Roberts, Blwyddyn 1, a
fu'n fuddugol yn y Gystadlcuaeth
'Bod yn Amlwg' a gynhaliwyd ar
wefan Carys Ofalus. Cafodd
fynychu y seremoni wobrwyo ym
Mhonhmadog a chyflwynwyd ei
gwobr iddi gao y Cynghorydd
Stephen Churchman
a Carys
Ofalus, wrth gwrs!

Bu dl:5gyblion

0'[

adran rau yn

atgyfodi hen draddodiad y Fari
Lwyd drwy grcu Mari Ly,'yd i:1
mynd 0 gwmpas vr ysgol yn canu
am galcnnlg.
DClClll hlr Ddf) 11L1Willialn~,
tad Rhodri ae Aled, at b]"vydd)rn 1
a 2 gyda lori bost i son am ci waith

y drydcdd

wobr

yng nghystadleuaeth
Rhanbanh

Bowlio Deg
Arfon; roedd pawb yn

ymfalchio
yn eu 11wyddiant.
Cynhelir Eisteddfod Cylch yr
U rdd yn Ysgol Brynrefail ar 28
Chwefror
a gofynnwyd
am
gymorth a rhoddion i'r caffi ar )'
dydd.
Penderfynwyd cynnal y Ffair
Ategolion ar yr un noson a'r
Cvfarfod
Blvnvddol
...
...
..\111 mis Mai.
Cyhoeddwyd )' cynhelir Cinio'r
Llywydd
yng ngwesry Oriel
House, Llanelwy ar II Ebrill; yr
\X'yl
. Haf \-111
. Machvnlleth ar 16
Mai a thaith i Iwerddon rhwng 19
~

~

oedd

Geraint

yn enedigol

0

Lanrug ond sydd wedi yrngartrefu
ym
Mangor
ers
n ifer
0
flynyddocdd. Ar hyn

0

bryd rnae'n

aelod 0 Gyngor Dinas Bangor a
chyn ymddeol roedd yn brifathro
ar Ysgol y Faenol.
Dechreuodd Geraint drwy son
am
ei
gysylltiadau
a
Phenisarwaun. Yno y cododd ei
hen daid dy o'r enw Glyn Arthur
ac yn y cy hwn y magwyd ei fam
cyn symud i Park Villa, I__
Ianrug,
ym 1914. Ganed Geraint yn Park
Villa ac roedd ganddo nifer 0
atgofion
am ~. pentref,
~'

am eu g'\vaitb culed ~vrth baratoj'r
wledd 0 ginio Nadolig.

mynd
trwy
C\\ID y Glo,
Glyntwrog, (crb)'n 7 o'r gloch),
Pen bon t, a Londis, Llanrug.

tim a cnillodd

Huws Roberts,

mwynhaodd y plant yn fawr iawn.
Dacth Howard IIugllcS atom
cyn i'r ysgol gau i'n diddanu
gyda'i Hud a Lledrilh.
Diolch 0 gal~n 1 staff y gegin

£10. Mae b\vs wedl cael el dretnu
hefyd j h\vyluso rrefniadau teithio
ibawb yn yr [rdgL Bydd.)7 bw~ yn
cyehwyn 0 Dde;n;olen ac yo

gyflawnodd.
Pcnderfynwyd fod y gangen )'11
rhoi cyfraniad tuag at Gymdeithas
Alzheimers er cof am Beryl.
Diolchwyd i Mair Huws a
Margaret Parry am gymryd rhan
yn )' Distawrwydd
Noddedig.
Cyflwynwyd iystysgrif i aelodau'r

a 21 Mehefin.
Y g\\£ gwadd

a

Ar nos Wener, Mawrth 27ain
mac p\vyllgor Ffrindiau'r Ysgol
yn trefnu noson gymdeilhasol yng
Nghaernarfon
yng nghwmni
G\vibdaith Hen Fran a Dyfrig
'lbppcr' Evans. Cost [ocyn }'\V

a

cymeriadau
Lisa LOllise Roberts
brysurdeb ma\vr \vrth
baratoi at }rr Eisteddfod GyIeh, a
gynhclir eleni ar ddydd Sad\vrn,
Cbwefror
28ain,
yn Ysgol
Bf)'llrefail.
J"viae)'na

Vaeth 1\ndrC\V Scttatree, sef
glVCir!liwr
ieuenctid
eynta!
Cynllun Efc, j'f gwasanaerh boreo]
i 9drodd ~tori. Edrychwn ymlaen
at ei groesawu yn 61 atom )'n }'
dyfodol agos.

a'r Slfaeon

difjrr.

Cyfeiriodd at siopau ar Ffordd yr
Orsaf sydd wedi hen ddiflannu
bcllaeh, megis siop Crossley, siop
sinc, eigydd yn y Foelas, siop
Newydd,
siop John
Evans
Clocsiwr, siop Gig Wil Ore, siop

ddlllad David Haydn Griffith

}11

House, SlOP lvilSS IJavies
Madryn House, siop Bob Barbar,
London

hecws Tegfan, ynghyd a Slopau

eralll yn I _Ianrug a ·l'hanycoed.
Rocdd ganddo atgofion melys am
ei dd}'ddlaU ysgol ac am yr

Miss A.B.
Griffith, Miss Parry, Gwynant a
Miss Williams, 'Iy'n Winllan.
Roedd i'r Capel Mawr Ie amlwg
yn ci fywyd, yr oedfaon ar y SuI a'r
seiat ar noson waith ac )'0 y capel
y cynhelid Eisteddfod Gadeiriol
athrawon,

megis

Llanrug
- pedair
noson
0
eisteddfod gyda'r noson Iawr ar y

nos Wener.
Roedd gan Geraint gasgliad 0
luniau
o'i hynafiaid
ac o'i
blentyndod ei hun ac anogodd
aelodau cangcn Llanrug i gadw
lluniau teuluol a chofnodi enwau'r
Thai sydd yn y lluniau. Bu'n noson
ddiddorol iawn ac, ar y diwedd, yn
gyfle i nifer 0 aelodau rannu
atgofion.
Paraiowyd y baned gan Carys,

Gwenda, lV1eirwen a Mair ac
cnillwyd y raffl gan Bethanne.
Cynhelir y cyfarfod nesaf at 10
Mawrth pryd y bydd ~Taelodau
yn dathlu GWyl Dewi.
DIOLCHIADAU.
Dymuna
Arwyn a Rheon Thomas, ddiolch
i bawb am eu cefnogaeth cyn ac yn
ystod gwaeledd eu marn, sef Mrs
Beryl Thomas, ac am bob cerdyn a
chyfraniad er cof arndani tuag at
Gronfa Alzheirners.
PROFEDIGAETH.
Estynnir em

cydymdeimlad

diffuanr

i Mrs
Megan Pritchard, Golygfa, BI)Tn
Moelyn, yn ei phrofcdigaeth yn
colli ci hWyr annwyl, Wayne
Mathew Kifr, ar 61 cyfnod 0
waeledd brwnt. Roedd Wayne yo
fab i'r ddi~leddar Sylvia ac yn
fra\vd i Ryan. Cafwyd gwasanaeth
hollol
breifat
dan
ofal y
Parchedigion
Marcus
W
Robinson a Dafydd Hughes. Yn
brcsennol yr ocdd gofalwyr cartref
Caredig ac aelodau 0 Antur
Waunfawr, oedd yn gefnogol ia,vn
i Wayne.
DYMUNA
Dylan,
14 Bryn
Moelyn, ddiolch 0 gal~n am y
cardiau air anrhegion a gafodd ar
achl}rsur ei ben-blW}1dd yn 30 oed.
Roedd yn bleser g\veld grWp 0 hen
ffrin di au a chymdogion
yn
ymgynnull i ddathlu'r achl}fSur.
SEFYDLIAD COFFA. Enill\vyr
Clwb 100 mis Iona\vr oedd: £20:

MERCHED
Y
WAWR.
Cynhaliwyd cyfarfod 0 gangen
I.lannlg 0 Ferched y Wa\vr ar nos

Fawrlh)
10 Chwefror
yn y
GallOlfall
Gynlunedol.
Croe:S9wodd Phylli~ y Llywydd,
ba\vb t'r eyiar{()d. C){eiriodd al
fanvolaeth un o'r aclodau, Beryl
Thomas, a soniodd am yr holl

Perchnogion Newydd!
yn parhau'r traddodiad gwych

WAVELL'S

Bryn sc Anoela Willis",s

London House, LLANRUG
FfOn

(01266) 673574

FFRAMIA

P~N CIGYDOIONY FRO

CJ:{l{ID
MhC;;I"'iINNON
-au '7tr/-. A_.,,# Il-._/-_
~a$5t11>1t

(01286) 673190

Yr

wvn

Pare Padarn, Llanberis

IIAOImwvaf blasus.
gelsig car{rol

etaoedd f""vt.I

AI c,;,tlobion Qr gyfor

,'w bWyto

y rhcvvylbl

MYNNWCH Y GORAU
OEWCH ATOM Nil

(01266) 670922
yvww.f(tu",lu.cv",

www.fframia.Gom

Qw"~"nDeth Fframio Lluniau
Dewis eang 0 luniau yn yr Oriel ac ar y wefan
William Selwyn, Rob Piercy, Keith Bowen, Keith Andrew a mwy.

Mrs G. Kirkpatrick, 21 Hafan
Elan; £7: Mrs J. Jones, 4
Disgwylfa; £5: Mrs C. Evans, 9
Nant y Glyn. Enillwyr Chwcfror
oedd £20: Mrs M. Roberts, Tai
Minffordd; £7: Ellen Roberts, 7
Mon Rhos; £5: A.V. Owen, 4 Rhos
Rug.
fKOl'·EDIGf\ETH.
f\r
1C)
Ionawr yn sydyn iawn, bu farw
Edward G1yn Jones yn 68 mlwydd
oed. Un 0 hogia Llanrug oedd
Glyn ac yn Cab i Mrs Annie
Ccinwen Jones a'r diweddar Hugh
W. Jones, Cafodd ei ddwyn i fyny
gyda'i chwaer, y ddiweddar
Gwyneth,
yn
Gerallt,
Pontrhythallt. Symudodd y teulu i
fyw i Landudno yn y pumdegau.
Ar 61 bod yn y Coleg Normal ym
Mangor aeth i ddysgu i Llundain
ac yna i Gaerffili.
Aofonwn ein cydymdeimlad at
ei wraig, Carol, a'u dwy ferch, Ceri
a Lynne a'u teuluoedd, a'i fam,
Mrs Annie Ceinwcn Jones sydd
yn awr yo byw gyda'i nith yng
Nghonwy,
Er ei fod wedi
ymgartrefu
0
Lanrug
ers
blynyddoedd
roedd gan Glyn
feddwl mawr o'r pentref a'r ardal,
DIOLCHIADAU.
Dymuna
Gwenllian a theulu y diweddar
Gwilym
Owen
Roberts,
Weirglodd Goch, Penisarwaun,
ddiolch 0 galon am bob arwydd 0
gydyrndelmlad, yn ymweliadau,
cardiau a galwadau ffon yn ystod
eu profedigaeth a golli Gwilym.
Diolch arbennig i Dr H. Roberts,
Waunfawr,
y Canon
Tegid
Roberts, yr yrngymerwyr E. W
Pritchard, Morfa Nefyn am y
trefniadau trylwyr, ac i'r merched
am baratoi y (e angladd. Diolch
hefyd am y rhoddion hael a
ddcrbyniwyd
tuag at gronfa
Ymchwil y Galon.
DIOLCHIADAU.
Dymuna
Adrian a Bethan Evans, Bwcle,
ddiolch ideulu a ffrindiau am bob
dymuniacl da ac am yr anrhegion a
ddcrb}lniwyd
ar achlysur
eu
pr:ndas.
BABI NEWYDD. CrocSo i Hrin

G\ven, merch facn Cen'rvyn
(Stad 'falybont).

II

LYIl

PROFEDIGAETH.
Bu fanv Mrs
Gladys Williams, Lon Las, ar
Iona\Vf 24 yn 94 mlwydd oed.
Cafodd ei gem ali magu yn Coed
Bolyn Mawr, Bethel, yn un 0
bedalf 0 genact. Mynychodd Ysgal
Rcthcl

"'C1

wed; endnel, Q~th ;

wcirhio i ffeon Yr Env, PonlIug,
Wcdi cyfarfod a Griffith, ci gWr) fe
ymgartrefodd
ym Methel lIe
ganwyd Ken, y mab. Symud,~yd i

Crawia i ffermio tyddyn Lon Las,
lle y trigodd am y gweddill o'i
hoes.
Cydymdeimlwn
a'i chwaer, ci
rnerch yng nghyfraith air teulu 011
yn eu profedigaeth.
PEN-BLWYDD
ARBENNIG.
I..longyfarchiadau
i Mr Jack
Hughes (Ghcrnist), gym 0 PCllloll,
Llanrug,
ar ddathlu ei benblwydd yn 100 oed ar 31 Mawrth.

Mr. Jack Hughes (Chemist) yn
1000ed, Mawrth 31 ain
Treuliodd gyfnod yn y Colcg eyn
dechrau ei yrfa fel fferyllydd yn
Llundain. Symudodd i Lanberis
yn 1936 ac yna i Gaemarfon yn
1957. Wedi ymddeol yn 1973 un
o'i brif ddiddordebau oedd teithio
ar y cytandir ac yn ddiweddarach
yng ngwledydd Prydain. Bellach

mae

wedi

ymgartrefu

yng

Nghartref
Gwynfa
yng
Nghaernarfon.
Mae yo edrych
ymJaen 0 fis i fis am ~TEco, ac yn
ei ddarllen 0 glawr i glawr,
EISTEDDFOD

PENTREFI

LLANRUG A CHWM Y GLO
Diolch 0 waelod calon i bawb a
gyfrannodd
tuag at lwyddiant
Eisteddfod Pentrefi Llanrug a
Chwrn )' Glo 2008. Diolch
arbennig iawn i'n noddwyr hael,

sef Edgar a Pat, Swyddfa'r Post,
Llanrug:
Gwynfa Pritchard,
GwerthvJr Llefrith; Merched y
Wawr,

Moduron

Llanrug;

A.nronia~
r .ondon
Garage
Linlit~d) C,vm y 0-10) London

Garage ~ervice 5tation, C\Vnl y
Glo; Bryn ac Angela, Siop Gig
WaveII; Haf Roberts, Cwmni
Cyfieithu
Sillaf; Siop Gwallt
Elaine's a Chyngor Cymuned
Llanrug.
Cynhclir Cyfarfod

0

B'\vyllgor

Penrrcfi Llanrug a
Chwm y Glo 1009 9.r 1) M!l\vrrh
Eisreddfod

yn Fesui Capel y Rhos am 7.30,
Croeso cynnes ia\vn i aelodau
newydd.
Canlyniadau'r Cystadlaethau
Llwyfan
D()~lJ"rt/~Dcrbyn. U1uzwd: 1. Tomi
Uy\vel)'n; 2. Sara; 3. Deian.

LLe!arll: 1. Tami Lly\velyn; Z.

Deian; 3. Nanw.
BLwytJi1Y'1 I a Z. U1ZlWd: 1. IJelsa1r

Enillydd C!ldGlr LotvrLl.l\.vgn; 3.
El1iw. Llc/am: 1, Osian; 2. Molly;
3. Cara Wyn a I.eisa.
Daw'lSlo Disgo: 1. Chloe a Sophie;
2. Kate; ~. Ith;annnn

ARliNIGO
MJ!lD CJ!CINAU A
DODR~fN Cf61N
llil\ir frofiildol· friiJiQU TG5

VctyftM~b math 0 W~ith

(01286) 872012
Symudol- 07790 083643

s ~teph a

GnYp Gm,

Pat'll JJa~vmWm,l.' 1. pgrti Rohin;
2. Part~ Math.
Gur B(ifJ(ifl<ld fry"

1 ~ 1 Llanrug.
111'1.l>jJdJytl :1 d 4.

a, Fl,Z,,' 1, CQr Bl

Ufll1WtV

Miriam; 3. R.yan a

1. Ceri! 2.

g~An.LIe/ant: 1.

Blant.
Bhuyddyti 5 a 6. Llefaru: 1, Math;
2. Osian, Unawd: 1. Gwern; 2.
Llinos.
/~gels: 1. Y Bwletin Bro + Y Fainc;
2. Y Peth yn yr A wyr; 3. Y r

Anrheg.

Uuauid Offeryllrr,ol Cynradd:
Math;

2.

Deian;
3.
1. Declan

1,

Gwern.

Uuichradd:
jones=
Enillydd Gwobr W. Park Jones; 2.
Rhodri; 3. Elain a Llywelyn.
Meimio t Giin Gyfoes Gymraeg: 1. Y
Tramps; 2. Hc)gan Wirion.
Parti Llejaru CYllradd: 1. Genod
Drwg; 2. Pani Ryan. Uuxhradd: 1.
Parti Haf.
Parli/CfJr 1...'1LSail1 Bl 3 a oJ: 1. Parri
C\Vl (parti merched); 2. Y Cor
Meibion (parti bechgyn).
Deuauid: 1. Anna a Chloe; 2. Tomi
a Leisa; 3. Hanna a Mari.
Unawd Uuxhradd: 1. Anna Wyn;
2. Man Gibbard;
3. Heledd
Roberts.
Llefaru Uuxhradd: 1. Anna Wyn;
2. Llio Em)'T; 3. Math Em)T ac
Elain Roberts.
Unauid Can trenll neu Gerdd Dant:
1. Mari Gibbard' 2. Beca George;
3. Anna W)'tl.
Partz/Cor Uuxhradd: 1. Cor SIan.
Canlyniadau

Celf a Chrefft

Arlunio
Meithrin DI.:Tbj'11: 1. Benjamin Ifan
[ones-Ellis; 2. Tomi Llywelyn; 3.
Elis Edwards a uri Pri (chard.
Blureddvn
1 a 2: 1. Osian Eifion
Land: 2. Leisa Gwenllian; 3. Cian
Gibbard;
Blursddvn
- 3 a 4: I. Sion Eifion
Land; 2. Megan W)'n Pritchard; 3.
Lleucu Brookes a Ryan James.
Blusyddyn 5 a 6: 1. ?? C\.VJn)' Glo;
2 Math Roberts; 3. Gwydion
Rh}'S Williams ac Osian Edwards.
Blwyddyn 7 ac 8: 1. Iwan Rhys
Jones; 2. Anna Wyn Jones; 3.
Mared Lois a Hanna Tulliver.
BlwyddY11 9 a 10: 1. Tomos Huws
Tulliver* Enillydd Tlws Emma
Bernard; 2. Josh Robinson.
Blwyddyn II. 12 a 13: 1. lly\velyn
Williams.
~

~

.....
.
~_.D'unenslwn

Mf,-il/~ri1'JID",""byll: 1. Ellis Gruffudd

Ed\vards;

Z. Nan\v

Llwyd; 3.
Mared Llwyd Roberts ac Erin
Gibbard.
Bl. 1 a 2: 1. Moli Wyn Pritchard;
2. Osian Land; 3. Cara Wyo.
BI. 3 a 4: 1. Megan Wyn
Pritchard; 2. Gethin Wyn Jones a
Deian WIlliams; 3, Cai GruITudd
Fdw!lrd~~ Llinos Elin Roberrs.
Bl. S a 6: 1. Gwydion Rhys
Williams; 2. Chwiorydd Smith,
Cwm y Glo; 3. Math Roberts.
Oedran Uwclzradd: 1. Beca George;
2. Iwan Jones a Mared Lois
Williams; 3. Anna Wyn Jones.

Deian

Williams;

2.

Beca

George; 3. Anna Wyn Jones.
Azored - Merched (Cacen Gauis): 1.
Mannon Williams; 2. Bcthan
Jones;
3. Rhian
Whiteside
Thomas.
Agoted - Dynion (Clzwe cacen gri): 1.
Vaughan Williams;
2. Dylan
Williams; 3. Dafydd Roberts.
Agored (Jatn/Mamlaled): 1. Linda
Jones; 2. Gill Brown; 3. Dafydd
Roberts.
Agored (Chutney):
1. Miriam
Catrin; 2. Marc Roberts.
Agored (Diod ccocklail'): 1. Dafydd
Roberts; 2. Gill Brown; 3. Beca
George a Miriam Carrino
Gosod Blodau

Agored (trefniant meum cuipan de):
1. Olwen Hughes; 2. Mair Parry;
3. Meirwen Lloyd.
Ffotograffiaeth
(Glarl y Mor): 1. Gill Brown; 2.
Miriam Carrin; 3. Irfon Jones.
Dyluniad Cyfrifiadurol
Babanod ('{vwydd): 1. Rhydian

LI}'f; Z. Osian nifion Land a Guto
Whiteside Thomas; 3. Iwan Llyr
Griffith
ac Anna Whiteside
Thomas.
Adran Iau ()'r HydreJ): 1. Sion
Eifion Land; 2. Robin Whileside
Thomas; 3. Llinos Elin Roberts.
Uuxhradd (tudalen gyntaf C011l1C): 1.
Tomos Huws Tulliver; 2. Anna
Wvn Jones; 3. Beca George a
Rhun Williams.
Canlyniadau

Uenyddiaeth

Rhyddiauli Bl. 3 a 4: 1. Ceri Ffl ur
Griffiths; 2. Llinos Roberts; 3.
Harri Tulliver. (oU 0 Ysgol
Llanrug).
Bl. 5 a 6: 1. Pensal Pine, C\vm y
Glo~ 2 Rohin y Cdt. Llanrug; 3.
Manon Rl.) Llanrug.
Dl. 7: 1. Beca George; 2. Mared

Lois Williams.
Bl. 8 a 9: l. Ffion Erin Williams;
2. Anna Wyn Jones; 3. Elain
Roberts.
Bl. 10 ac 11: 1. Llywelyn
Williams; 2. Heledd Roberts; 3.
Chris Roben:;,
Rl. 12 ac 13: 1. Sian Emvr~ 2.
Gcrallt Roberts; 3. Sion Eifion
Jones.

Osian lillian Land; Z. Leisa Nel
Williams; 3. Heledd Swyn.
Adran lalL. UrIT}l_VWeZlem ar y (IZenIa
Ll1wiau.' 1. Gethin Wyn Jones; Z.
Llinos £lin Roberts;
Wh ireside Thomas.

3. Robin

Oedra'l U'lvchradd: 1. Anna Wyn
Jones.

,l,orcd; I, Juli\; Jones; ~, Rhi"n
Whl[e~lde Thomas~ 3. Kilian
Wh~teside Thomas.
CoSinio
lvleirlzrin/DerbyTL (fld!tunw Fizza):
1. Mgr~d I.I\vyd ~ Ci9l1 Sion

J oncs; 2.

Car~ Wyn

Pritchard a

Mared Enlli Efans; 3. Tomi
Llywelyn a Benjamin Ifan Jones-

Mared.

Ellis.
Hen

1.

Teestiliav
AdrarL Bahanod. Addunlo Crys-l: 1.

Ceri; 2. Miriam; 3, Dcian.
Uttawd/DclUlWd Stepio: I. Lois a
GrWp Pop: 1. Gwibdaith

Whiteside Thomas ac Erin Haf
Williams; 2. Moli Wyn Pritchard;
3. Anna Whiteside Thomas.
BZ. 3 a 4 (Bocs Bwyd iach): l.
Llinos Elin Roberts; 2. Osian
Wyn Evans; 3. Beca LJwyd a
Robin Whiteside Thomas.
Bl. 5 a 6 (FflapJ'acs): 1. Math
Roberts;
2. Gwydion
Rhys
Williams; 3. Alys Fflur Williams.
Oedran Uuxhradd (Cacen Siocled):

BI. 1 a 2 (Addzinw Bisgedi): 1. Guto

GWYNANT

PIERCE
Cynyrchion Coed:
Gatiau, Ffen5u5 ao ati
am brisiau cystadleuol
Uned 1, Fform aryn Afon

lLANRUG
Ffon: (01286) 674183
(0589) 899901

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

.....

CLWB 300. Enillwyr y Clwb 300

i Caleb, mab bach a anwyd i'w

am fis Ionawr oedd: £40: Mr
Morus Elfryn, Coed Gwydryn;

merch,
Fiona a Paul yng
Nghaernarfon.
Mae Caleb yn
frawd bach i Kian ac yn or-wyr i
Mr a Mrs Gwynedd Williams, 2
Bro Waun. Crocso i'r ddau fach a
phob dymuniad da i'r tculuoedd.
ADRE~' O'R YSBYTY. Mac'n
dda deal! bod J ina Gwyrfai, Stad
Ty Hen yn gwella wedi iddi
dderbyn llawdriniaeth
yn yr

£25: Mrs G. Jones, Penrhyn, Lon

Ddewi, Caernarfon; £10: Mr R.J.
Williams, Gwernydd.
DIOLCH. Eto clcni, dymunwn
ddiolch i Swyddogion Eglwys )r
Waun am iddynt ganiarau inni
gael plygu rhifyn Chwefror o'r Eco
yng nghlydwch }7 festri.
Oherwydd inni gael y papur o'r
wasg ben bore cawsom ei blygu
cyn arnser cinio a chael cymorth
rhai 0 weithwyr }T AntUI a
'phlygwyr newydd' i wneud y
gwaith. Methodd rhai ddod atom
gan eu bod yn dioddef gyda
annwyd trwrn a flliw. Hyderwn
eich bod cbi a pbob un arall o'r
pen tref sydd heb fod yn dda yn
ddiweddar yn teirnlo'n well.
Diolcb i bawb ddaeth i helpu
ac i Mrs J ones am y baned.
DATHl ...U
PENBLWYDD.Llong)rfarchiadau
i
Caryl Jones, Stad Ael y Bryn, ar
gyrraedd ei deunaw oed. Pob
dymuniad cia iti i'r dyfodol, Caryl.
GENEDIGAETHAU.
i

T lnngyfarch iadau

Rhian

a

ysbyty,

Cyby MDEIMLO. Anfonwn ein
cydymdeimlad
dwysaf at Mr
Richard Charge a theulu Llifon,
Rhes Glyn Afon, yn eu
profcdigacth
0 golli
chwaer
Richard yn ddiweddar,
Cydymdeirnlwn
yn ddwys
hefyd a Mrs Sylvia Prys Jones a
theulu
Pen-y-Graig
yn eu
profcdigaeth 0 golli lad a ihaid
annwyl ddechrau'r flwyddyn hon.
DIOLCHIADAU.
Dyrnuna
Gwenllian

a rheulu y diweddar

Gwilym

Owen
Roberts,
Weirglodd Goch, Penisarwaun,
ddiolch 0 galon am bob arwydd 0
gydyrndeirnlad, yn ymweliadau,
cardiau a galwadau ffon yn ystod
eu profcdigaerh

0

golli Gwilym.

Martin, Mclfyn, Stad Ty Hen, ar

Diolch arbcnnig i Dr H. Roberts,

enedigaerh

Wau n fawr,

mab bychan,

Sion,

sy'n frawd bach iDylan, Tomos ac
Ella, ac yn Wyr i Menna ac Elfyn
Griffith, Blaen y Nant, Stad Bod
Hyfryd.
Llongyfarchiadau
befyd i
Llywela a Dafydd Davies, Stad
Tref Eilian, ar ddod yn daid a nain

y

Canon

Tcgid

Roberts, yr ymgymerwyr E.W
Pritchard, Morfa Ncfyn am y
trefniadau trylwyr, ac i'r merched
am baratoi y te angladd. Diolch
hefyd am ~' rhoddion hael a
dderbyniwyd
tuag at gronfa
y mchwil y Galen.

PRAWDJAZDY
Bu Prawo yn boendod i
blisrnyn
Iwerddon
am
fisoedd. Roedd vn
vrrwr
•
•
anghyfrifol
a droseddai'n
ddi-baid. Cafodd ei ddal yn
goryrru
neu'n
parcio'n
anghyfreithlon
fwy
na
hanner cant 0 weithiau, Ond
methwyd a'i ddwyn gerbron
ei well. Pan anfonid gwys ato,
roedd gan Prawo gyfeiriad
gwahanol. Syrnudai 0 dy i dy,
. . .
.
,
ac 0 sir I SIr, gan OSgOlr
beddlu bob gafael. Roedd yn
giamstar am osgoi pob dirwy
a chosb.
Wedi misoedd 0 ddyfalu
pwy a lle oedd Prawo, cafodd
y dirgelwch ci ddatrys. Ond
ni ddoed a Mr (neu Ms) Jadzy
gerbron
yr un ynad na
barnwr,
gan i'r heddlu
sylweddoli mai 'Trwydded
Yrru' yn yr iaith Bwyleg oedd
'Prawo J adzy', ac nid enw
person
0
gwbl.
Roedd
cyfrifiaduron yr hcddJu wedi

camddarllcn
trwyddedau
gyrru llawer 0 Bwyliaid a fu'n
gweithio yn Iwerddon, gan
dybio mai enw'r gyrrwr oedd
y ddau air yma ar ben y
drwydded.
Y mae a wnelo'r hyn a
gredwn a'n hymddygiad, a
gwelwyd hynny yn yr achos
hwn. Bu'r heddlu
ar y
trywydd anghywir am iddynt

garnddeall

geiriau'r

drwyddcd.
Ar y trywydd
anghywir hefyd y bydd pawb

sy'n

WAUNFAWR

camddeall

yr hyn

a

ddywed Duw yn ei Air. A
thristwch
pethau yv..' bod
lla\ver yn g\vneud hynny. Os
oedd angen i'r heddlu fod yn
ofalus
""rlll
ddarllcn
y
dr'tvyddcd, mae angen m\vy 0

ofal fyth wrth ddarllen Y
Beibl.
Oberwydd
mae'n
bosibl i ill feddwl ein bod
wcdi deall ei neges, a ninnau
wcdi ci chamddeall yn llwyr.
A pheth hynod 0 beryglus yw
hynny.
Y Beibl Y\V arweiniad
diogel Duw i ni. Ynddo mae
Ef yn egluro ei feddyliau ac
yn datgelu ei gynlluniau.
Drwyddo mae'n cyflwyno ei
Fab, ac yn cin goleuo am
ffordd y bywyd tragwyddol.
o ddeall yr hyn y mac Duw'n
dewis ei egluro i ni, gallwn
gredu ac ymddiried ynddo ac
ymdrechu i fyw yn 61 ei
ddymuniad.
Mae'n rhaid wrth Y Beibl
a'i neges am Iesu, ein
Harglwydd
a'n Gwaredwr.
Ond os ydym yn camddeall y
neges, mynd ar gyfeiliorn
fydd ein banes. Os n,a
chyffeswn Iesu'n Fab Duw,
wnawn ni ddim ei addoli. Os
na dderbyniwn fod yr hyn a
ddywed Ef yo wir, wnawn ni
ddim ceisio ufuddhau iddo.
Os na wclwn iddo Iarw
trosorn, wnawn ni ddim
ymffrostio yn ei groes. 0:> na
chredwn
iddo
aigyfodi,
wnawn
ni ddim
ceisio
adnabod a dilyn y Crist byw.
Roedd angen cyfieithydd
ar yr heddlu cyn iddynt
ddeall ystyr 'Prawo [adzy'.
Mae geiriau'r Beibl wedi eu
cyfieithu
i'n hiaith
ers
canrifoedd, ond mae angen i
ni eu deall o'r newydd. Ac yn
yr Y sbryd Glan, cawsom y
'cyfieithydd
nefol'
sy'n
goleuo Gair y Duw i'w bobl.
Ceisiwn felly ei gymortb bob
ITOy darllcll)Yll ciriau'r Dcibl.
JOHN PRITCI-l.\RD
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OES LLE I'R MEIBION A
Y rnae'n sicr na fu cyfnod fel
hyn ym myd y prif garnpau yng
Nghymru ers sawl blwyddyn.

Ym myd y bel-uroed m(1C
Caerdydd, Abertawc a Wrecsam
ymysg
ceffylau
blaen
eu
hadrannau ac yn caelllwyddiant
yn y cwpanau. Buasai wynebu
Man.Utd gartret yn rownd nesaf
y Cwpan yn sbardun aruthrol i'r
Elyrch
lwyddo
draw
yn
Fulharn. Dyna fuasai gem fawr,
ond yn anffodus hefyd, yn
gosod Roberto Martinez, eu
rheolwr, yn fwy 0 darged gan
glybiau'r uwch adran.
Gyda charfan
fach mae
Caerdydd
yn
gyson
eu
perfformiad a dylent gyrraedd ':l
gemau ail-gyfle. Yr un yw'r stori
ar y Cae Ras ond gyda charfan
anferth. Bydd nifer yn siomedig
- fel Steve Evans yn barod - ac
yn ymadael ar ddiwedd y tyrnor,
A fydd y rheolwr hefyd?
Mae criw ifanc y garfan
genedlaethol yn magu profiad,
ac yn datblygu'n dim anodd eu
curo. Edrychwn
ymlaen i'r
dewy gem nesaf wrth herio'r
Ffindir
a'r Almaen garrref
Trueni nad yw'r bytholwyrdd
Giggs
ar
gael.
Mae
ei
berfformiadau
diweddar
yn
wych, ac yn esiampl mewn byd
sydd yn frith 0 broblemau
hunan-ddatblygol
ymysg

chwaraewyr ieuanc. Onid oes lie
iddo ymysg y urn hyfforddi?
Y mae rhai yn ail-gyfodi'r
ddadl ynglyn
a chynnwys
Robbie Savage yn y garfan. Mae
yn chwarae'n
bwrpasol
a
beiddgar draw yn Derby. Y
ddadl yw y buasai Savage yn fwy
effeithiol na Robinson a
Fletcher, ac yn gwarchod yr
ieuenctid
dawn us.
Rwy'n
cytuno a hyn, ond ni fuaswn yn
ei dderbyn yn 61 i'r garfan. Ni
allwn gamblo bod modd cau y
bwlch rhyngddo
a Toshack.
Mae'n ddigon 0 waith ceisio
cadw Bellamy yn dawell

* * *
Yna'r bel-hirgron!
Cawsom
ddau berfformiad corfforol yn y
ddwy gem agoriadol. Y n sicr,
dyrna'r tim mwyaf ffit i wisgo'r
crys coch erioed. A gyda'r
ffitrwydd mae'r lim hyfforddi
wedi cyflwyno llawer mwy 0
ddisgyblaeth. Y prif wahaniaerh
yn fy marn i yw bod pob
chwaraewr
crbyn hyn yn
chwarae am ei le yn Y tim.
Dros
y
blynyddoedd
diwethaf dibrisiwyd gwerth y
'cap', a thrist yw clywed am rai
o'r 'mawrion' yn barod i roi eu
capiau ar werth rnewn ocsiwn.
AI eu gorau - fel yn

•

I
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Cwmnl cydweithredol dl-elw yw canan cyJ. wedl el seryolu I
hwyluso datblY9,ad economaidd cefn gwlad.
Nod Caban Cyf yw ,heol! gweithredlad cynaliadwy sydd yn

cynhyrchu InCWn)drwy ei bnf weithgareddau refeniw
(Cilffl TrwyOOeOISIYstafell Cynl)adledd a Gwasanaeth Argraffu a
LlunSOplo) ac ar yr un pryd I gcfnog' busnes lleol (Unedau Busncs
C:lhan) er mwyn creu cyfleoedd gwalth

(laban, Yr Hen Y:;gol, Drynrofilll
www.caban-cyf.org
caban@caban-cyf.org
01286685500 (caffi) 01286685462 (swyddfa)
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A'l FEIBION
Bv.tfhyn Gadly~
LLANBII!IfI~

FFon: 870444
• Gw~t1hwyr Glo ~~
• Olew Gwrss Canolog j'ch

cadw'n gynnes ac yn glyd!

DLON?
Murrayfield - mae Cymru yn
arddangos y ddawn i ddatblygu
gwahanol fath 0 dactegau. Mae'r
pac yn ddigon cry! i chwarae'r
gem dynn, ac yna'r olwyr
disglair
a'u
cyd-chwarae
esmwyth. Oberwydd hyn mae
dyfnder yn y garfan i ddewis y

tim ar sail y gwrthwynehwyr.
Gem i'r garfan 'j\V hi bellach.
Bydd rhaid i Hook a'r enigma,
Henson, felly, aros eu tro.
Efallai y dent i ddiwedd eu
gyrfa gyda llai 0 gapiau na
llawer un liai dawnus.
Ennill yw phopeth erbyn
hyn, ac mae Cwpan )' Byd yn
llinyn mesur 0 bob hyfforddwr
cenedlaethol. Eleni hefyd mae
abwyd Taith y Llewod.
AI Iefel rhanbarth gobeithio
y bydd y 'ffactor bositif' yn
sbarduno'r Gleision a'r Gweilch
yng Nghwpan Ewrop.
Nid wyf wedi anghofio tim
rygbi
Merchcd
Cymru.
Gallasent hwy anelu am y gamp
lawn hefvd.
•
Gobeithio
}' bydd
y
freuddwy d yn parhau \, cdi'r
ymddangosiad yn y Stade de
France. Dyna beth fydd vern, ac
). gallaf wedyn fentro 1 Rufam
yn hyderus 0 weld Camp Lawn
olynol, hanesyddol.
Allez le Rouge!

BEICIO
NODDEDIG
Unwaith eto eleni, mae tafarn
Cwellyn, Rhyd-ddu, yn trefnu
tairh feicio noddedig 0 arngylch
yr Wyddfa. Mae}r digwyddiad
hwn wedi ei gynnal ers sawl
blwyddyn bellach, gyda'r arian
nawdd yn cael ei gyflwyno i
wahanol elusennau.
Mae'r digwyddiad yn cael ei
ddisgrifio
fel 'taith
feicio
anffurfiol' - hynny yw, nid ras
mohoni, a gall pawb gymryd
cyn lleied neu cyn gymain t 0
amser ag sydd ei angen arnynt i
gwblhau'r daith 0 Ryd-ddu
drwy'r Waunfawr i Lanrug,
l..
lanberis a thros y Bwlch cyn
disgyn i Iawr Nant Gwynant am
Feddgelert a'r daith yn 61 i Rydddu.
Mae crocso i unrhyw un
ymuno a'r daith ar ddyddiau
Sadwrn a SuI, y seithfed a'r
wythfed 0 Fawrth. I bawb sy'n
cwhlhau'r daith, bydd cawl
cartref yn eu disgwyl yn y
Cwellyn, a thystysgrif am
orffen, a chasglu arian. Bydd yr
hoi I elw eleni yn cael ei rannu
gyda'r gwasanaethau achub, sef
Cwn Achub
Mynydd,
yr
Arnbiwlans A\vyr a'r Timau
Achub Mynydd.
Am
fwy 0 wybodaeth
anfonwch
e-bost
i
snowdoninnei-aol.com
-

,

,

Un o'r timau llwyddiannus yn )'
fro yw tim rasio beiciau modur
Bryn Taff Wedi'r frwydr i ddenu
noddwyr a maint y criw wrth
gefn, maent yn prysur ennill
parch yn y maes cystadleuol hwn.
Mae cael Trac Rasio o'r safon
flaenaf yn Nhy Crees, Y nys Mon,
hefyd yn gaffaeliad.
Soniais o'r blaen am y prif
reidiwr, Bryn Owen, 0 N ebo.
Wedi cael damwain ddrwg ac
anafu ei droed methodd sawl ras
yn 2008 ond, trwy ddycnwch,
Ilwyddodd i ddal ei le yn y
rhestrau
canlyniadau.
Dioddefodd hefyd drwy ambell
broblem gyda'r beic. Mi ddaw
Bryn yn 61, yn sicr
Erbyn hyn mae dau reidiwr
llcol wcdi ymuno a'r tim. Daw
Darren Jones 0 Fethel, ond 0
I..anrug erbyn hyn, fel y newydd
ddyfodiad, Jonty Gordon.

Connor,

ond cafodd Darren
drydydd, ac fclly yn bencarnpwr 0
ddau bwyn t. Coron Dnphlyg i'r
Cymro. Edrychwn ymlaen i 2009,
a datblygiad Darren.
Kawasaki 600 }'\\I bcic y
newydd ddyfodiad, jonry Tymor
o ddysgu a chynefino fu 2008
iddo. Llwyddodd i orffcn yn yr
20 uchaf yn y rhan fwyaf o'i rasus
_ allan 0 dros ddeugain 0
gystadleu \v)'r. Yr oedd
ei
amseroedd yn dangos ei fod
ymysg y cyflymaf o'r newydd
ddyfodiad. Y na, mewn tair ras ar
wyneb anwastad trac Tonfannau
gorffennodd [onty yn yr wyth
uchaf bob tro a rhoddodd hyn
gryn hyder iddo. Edrychwn
ymlaen at [\vy 0 ddatblygiad
eleni.
Dymuniadau gorau iddo.
Tim
'bychan'
ar
lefel
Prydeinig ydynt, ond maent yo
prysur ennill parch. Y n sicr mae
arwei n iad

pendant

1Y Croes, Sir

Darren Jorles yn rasio yn
phenderfynol
Bryn yn ellen,
ynghyd ag ymroddiad Bryn,
Darren a joruy, Tu cefn iddynt
rnae'r ddau fecanic amryddawn,
Alfie Bach a'i brentis ifanc, Hugh
Price. Yn amlwg, fel pob tim da
mac Bryn yn paratoi olyniaeth i
gynnal Ilwyddiant )' tim.
Eleni
gallwch
ddilyn
perfformiadau'r tim ar siancl
SKY MOTORS rv wrth iddynt
gystadlu dros 10 rownd cyfres
Thundersport.
Hefyd gallwch
gysylltu ar y WE drwy glicio ar
bryntaffracing.co.uk.

a

Darrell JOtleS, Bet/lei

I BLE'R AETH Y 40?
Mewn ychydig 0 wythnosau
bydd tim pel-droed y Coleg
Normal, tyrnor 1969/70 yn
cael aduniad. Hwn oedd ein
tymor cyntafyn y Caernarfon
and District. Ond, er curo'r
pencarnpwyr,
Mountain
Rangers, ddwy waith, yng
nghanol y tabl y gorffennwyd
y tymor,

Serch hynny trechwyd y
Rangers 2-0 i gipio Cwpan

Jorzty Gordon 0 Lanrug

llylill ZOO~yn n wycdyn rawr i

rcnrnyn

ac,

wedi

curo

Darren yn ei ymgais i efelyehu
Ilwyddiannau
2008. Yn 2008

Llanrug, colli i Llanberis yn
ffeinal yr Alves wedi ail

pcnucnynodd

cnwarac,

gyatadlu mewn

a hynny yo y
dosbarth 125GP - un anodd iawn
i'w cnnill oherwydd safon a
nucrocdu y cystadlcuwyr,

Ar gyfer yr aduniad bum
yn yr Archifdy, a gwnes gopi
o adroddiadau Stan Lyle ar

Cynhelir y cy~tadlaetha\l dros
n ifcr 0 rasus ar draciau Ty Crees

cofio fod cyfans..vm

tair cystadleuaeth

ac Oulton Park. Dechreuodd
tymor Darren yn dda gan gipio
sawl prif safle ac ambell ail.
Cafwyd
dwy
ddamwain
a
phroblernau technego] yn rasus
Gorttennaf
ac Awst draw ym
M8o.. Roe.Jd y blc:iddi",id yu
closio. Yn 61 y daeth Darren a,
chyda reidio campus, erbyn mis
Medi
fe
gipiodd
ddwy
bcncampwriaelh ar yr ynys.
Gyda coronau'r
Pre 1995
lZ5Uf a'r Gllt~llircl Nalltwich
125GP yn y cabinet, roedd y fawr
y Wirrill 100 - yn y [(lnlol. Un
r~sgr YI' yn~ !lC un yn QuIton
Park. Connor Behan yn herio
Darren. Yn~ Lrychineh i Connor.

gernaur

tymor.

nmccrc:
0

clros

o GWM-Y-GLO

gyfer y tair ffeinal. Beth
fuasai'r Dre yn roi am
dorfeydd tebyg heddiw?
Arfon Lewis, Cwil Bach,
Brian Corbri, Glyn Jones,
Dafydd Butch, Y Twins ...
Cricieth,
Hirael
Utd.,
Caernarfon Y.M.C.A, Llechid
Celts ...
Braf cofnodi'r newidiadau,
gyda Llanberis a Llanrug
wcdi csgyn dwy gynghrair
erbyn hyn, a Bethel vn
gadarn
yng Nghynghrair
Gwynedd.
f\ fydd BCD'r lV)lddJa mewn
40 mlynedd,
a hanes pa
glybiau Ileal fydd yn denu
sylw, tybed?

I'R U.D.A

Cefais ymateb i'r erthygl am
Maddison Square Garden yn
ymwneud a bocsio - a hynny
gan ddyn ffwtbol. Cysylltodd
Twm John Roberts 0 Lanbcris
gyda manylion am ei daid Twm Roberts arall. Ar un adeg
roedd ci daid, oedd yn gawr 0

ddyn,

ddadl

blismon

yng

Cyfarfu Twm John ac ef
gynraf

yn niwedd y 40a'u,
wedi i'w daid ddychwelyd o'r
U.D.A. Disgrifiad Twm o'i
daid oedd 'yn dalach na
Hywyn, Llanrug' - un arall o'r
teulu - 'ond yn llawer lletach.'
Tipyn 0 faint felly - rhyw

pa orfnod oedd 0\;;)

3,000 wedi d_o_d_i'r_O_v_a_l_a_f
__ Aur yr ardal?

yn

Nghwm-y-Glo,

Gyda Ilaw, erys yr hen
J

Primo Carnera Cymreig. Aeth
bonhcddwr
cydnerth
0
Gwm-y-Glo i'r Amerig, a
chafwyd cofnod ohono ymysg
y gweithwyr oedd yn adeiladu
rhcilffyrdd ar draws Y pClith.
Yno gwnaclll gryn c:nw iddo'j
hun yn yr amrY'-viol ornestau
bocsio, Nid y rhai ffurfiol, ond
rhai
'barebuckle'.Ymddengys
ei fod
wedi treulio chwe mlynedd ar
draws
yr
Iwerydd
cyn
dychwelyd gartref.
Dyma stori wych yn fy
mam i ar gyrer ym~hwilydd
profiad()l. Tybed a fu Taid
y

Tim Peldroed Llanberis 1911-1912

Cwm-y-Glo yn y Garden, yn

gwylio. neu yn y cylch. efalIai?

r MAn" ..n!1:h rJ''_'''~
fal1(ai~ i Darren. Popeth ar y ras
D~bot7Vn

Ftm.

0

MEIBION AFRADloiON a
BEICIO NODDEDIG

olaf. Rhaid oedd i Darren orffcn
yn drydydd neu well a byddai'n
rhaid i Connor ennill. Enillodd

Beth ant eltWaU i'r '!lain? LZU'l gan Ketl Jones, Llalzbens

m\1IY0 chwaraeon ar dudalen 15

