
1\l1eddai,'Dwi'n cofio darllen yr hanes mewn
llyfr o'r enw ~~Gallery of Dudes flynyddoedd yo
61, a gwneud cofnod o'r stori i'w defnyddio fel
sail igan rhywbryd. Fe'm hatgoffwyd o'r stori
yn llyfr Dafydd Mei, Cowbois 0 Gymru, a
gyhoeddwyd flwyddyn neu ddwy yn 01 bellaeh,
ae fe ddaeth eyfle i'w throi'n gan pan gefais
gynnig gwneud CD gan gwmni Sain. Mae gen
i fy nehongliad f}' hun o'r hyn ddigwyddodd, a
dwi wedi defnyddio hwnnw yn y gan, ond wna
iddim datgelu mwy ar hyn 0 bryd ...

'Can bluegrass ydi hi, oherwydd narur y siori
am wn i) ond hefyd am fy mod wrth fy modd
hefo'r math yna 0 gerddoriaeth, meddai
Tudur, syn chwarae'r banjo a'r mandolin, yn
ogystal a cbanu ar y trae. Mae Tudur yn
adnabyddus fel cerddor sesiwn ae aelod 0 nifer
o grwpiau gwerin, gwerin/roc dros y
blynyddoedd, ond dyma ei CD unigol gyntaf.
Mae Mountain Jim yn un 0 14 0 ganeuon ac
alawon ar y CD - y rhan fwyaf wedi eu
eyfansoddi gan Tudur ei hun.

Ne,\'yddiadunvr (golYID'dd Yr Herald) ydi
Tudur \vrth ei waith bob dVdd. Mae wedi bod-
yn aelod 0 sa\1/1 gr'WP, megis Odyn Galch,
Cilmeri, 4 yo y Bar, Y Cynghonvyr, Branwen a
Gwerinos. l-t~aewcdi ch,varae ar recordiau nifer
o arli:;tiaid dros y blynyddoccld, yn cynnwys
Dafydd I"van, Tecwyn lfan, Hogia Llandcgai,
Bryn Fon a Sian James. Mae)n briod a chanddo
ddau 0 blant.

Cystadleuaeth Nadolig
Llyfrgell Gwynedd

Llongyfarchiadau mawr i Magi Tudur,
Soed, ar ennill cystadleuaeth Nadolig
Llyfrgell G~·ynedd. Cyflwynwyd ei
g\vobr, sef bocs crefftau, dvd, a 2 lyfr, iddi
yn L1yfrgell Deiniolen dydd Llun 24
Ionawr. Mae Magi yn ddisgybl yn Y sgol
Penisarwaun.

Diolch i pawb a gymerodd ran yn ~'
gystadleuaelh a chofiwch edrych allan am
gystadlaerhau a digwyddiadau eraill yn
Llyfrgelloedd yr ardal yn y misoedd nesaf.

Rhlan Wyn Parry Evans I
Llyfrgcllydd Cynorthwyol

MAE can am wr 0 Lanberis a ymfudodd I'r
America. ac a saethodd ddyn arall mewn
ffrae dros ferch, i'w chlywed ar CD newydd
gan gerddor 0 ardal yr ECD.

Gadawodd Griffith Evans ei filltir sgwar yn
Llanberis rywbryd yn ystod canol )7 1ge9
Ganrif, ac mae eofnod iddo brynu tic yn Estes
Park, ger Denver, Colorado, yn 1867. Roedd 0
a'i lygaid ar wraig o'r enw Isabella Lucy Bird,
ae roedd hithau'n hoff ohona yntau, er
gwaetha'r arog] wisgi ar ei wynt. Byddai Griff a
hi'n marchogaeih yn y Rockies gyda'i gilydd,
ae roedd o'n credu ei bod hi'n gwella'r
hangofyrs yr oedd o'n eu dioddef yo fynych
oherwydd ei hoffter o'r wisgi. Ond roedd calon
Isabella yn eiddo 1 un arall oedd hefyd yn ffond
o'r ddiod gadarn - Gwyddel o'r enw
'Mountain' Jim Nugent,

Nid oedd Griff yn bapus ynglyn a'r
datblygiadau, ae ar ben hynny credai fod
Mountain Jim ar 01 ei ferch, Jinnie. Aerh
pethau 0 ddlWg i \\'aeth rh\\'ng y ddau, ac un
diwrnod fe saethodd Griff Mountain Jim yn
gelain. Plediodd )'n ddieuog ar y sail mai ei
amddiffyn ei hun yr oedd, ac aeth yn rnydd.

Pwy a \vyr ai S'vir ncu gelwydd oedd ei stori,
ond mae'r cerddor Tudur Huws Jones, sy'n
byw ym Mhenisarwaun) wedi ffurfio can 0

g\ympas yr hanes, ac mae'n cynnig ei
ddehongliad ef o'r hyn a ddigwyddodd mcwn
gwirionedd.

o Fro'r Eco iGolorado!

ddiweddaraeh, dyma hi ar werth.
(CD wedi ei hanelu at rieni

babis a phlant ifane ydi hi -
rhywbeth i'w rhoi 'mlaen yn oriau
man y bore) gyda chymysgedd 0

artistiaid ar gyfer eu plant eu Eidaleg - doedd rhain ddim yn ganeuon traddodiadol, sydd unai
hunain. gantorion proffesiynol. eisioes wedi eu recordio neu yn

Meddai Anna, sy'n wraig i Roedd yn hynod 0 drawiadol a bodoli a heb eu recordio, a hefyd
Tudur Huws Jones - un o'r naruriol efo'r llais a rhythm pob ganeuon gwreiddiol. Mae'r
artistiaid sy'n eanu ar y CD ac can yn suo. Dyma fynd ati i pwyslais ar y llais yo hytrach nag
sydd newydd rhyddhau ----- offerynnau. Y syniad oedd
CD newydd ei hun (star; ~UOg ceisio rhoi'r teimlad mai
isod) , Ilais mam, dad, nain neu

'Mae pob rhiant bron raid sydd yn canu.
wedi gorfod codi am dri y Mae yna ganeuon
bore i drio swyno'r babi gwreiddiol gan sawl
'nol i gysgu. artist: Steve Eaves wedi

"Ira'n gwneud hyn sgwennu 'Nos Da Mam' 0
noson ar 61 noson a safbwynt y plant yn eu
cheisio eanu i gael Magi a gwlau; Iwan Llwyd wedi
.\ioi i g)'sgu - efallai mai sgwennu a ehanu am ei
f:y llais oedd ar fai - mi ferch 'Rhiannon'; Geraint
benderfynais chwilio am Lovgreen yn canu can yr
CD 0 suo-ganeuon oedd ei fam yn ei ganu
Cymraeg. Methu canfod iddo fo pan yn blentyn,
un, ond wrth wneud ...Ii.1 'Myfi sy'n rnagu'r baban';20 0 hunangerddi
ymchwil ar y we dod ar IIef1 a newydd Catrin Edwards a Dyfan
draws safle BBC Radio 3 I b b Roberts wedi cyfansoddi'ri suo r (~ i i g}'SglllIe roedd (Top Ten' ....__.__ x._m__;_ __ c~_~.. - --'-""1 gan, 'Nos Da 'Nawr' ac
lullabies 0 draws y byd, a rheiny sgwennu fy syniadau ar bapur - Acoustique yn ei chanu, ac mae
wedi eu recordio gan rieni pa fath 0 CD fyddai, pwy fyddai'n Dafydd Iwan wedi cyfieithu can
(normal' yn eu mamiaith - er cyfrannu, 0 ble byddai'r caneuon draddodiadol hyfryd Corsican i'r
enghraifft Swahili, Pwyleg, ac yn dod a, b1wyddyn yn Gymraeg.'

MAE un 0 famau'r ardal wedi
helpu i greu CD newydd fydd
yn helpu babanod gysgu.

Fe gafodd Anna Marie
Robinson, 0 Benisarwaun, y
syniad 0 wneud CD 113\vo
hwiangerddi Cyrnraeg ar 01
nosweithiau hir di-gwsg yn magu
ci dau 0 blant. Felly dyma fynd au
i gysylltu hefo cwrnni recordiau
SAIN i weld a oedd ganddyn nhw
ddiddordeb yn y syniad.

Er bod nifer 0 hwiangerddi
eisoes wedi eu recordio dros y
blynyddoedd, doedd yna 'run
casgliad cyflawn yn arbennig i
suo plant i gysgu ar gael yn
Gymraeg, er bod digon 0 ddcwis
mewn ieithoedd eraill. Felly
dyma SAIN yn cytuno i fynd ati i
baratoi'r CD newydd. Bu Anna
yn eymryd rhan yn y broses 0
ddewis yr artistiaid - rhai yn
gyfraniadau hunan ddewisol gan
nifer 0 berfforrnwyr; rhai yn
hwiangerddi traddodiadol ac
eraill yn ganeuon newydd sbon,
wedi eu hysgrifennu gan yr

Oriau Di-gwsg Efo Babi Newydd?
Un 0 Famau'r Fro yn Helpu

Yn y rhifyn hwn:
• Vanta yn 01 tud.3

• Ymweld a rhaeadr Niagara
tud.7

• Holi Emily Huws tude 7

• CD yr gan wr a gwraig 0
Fro'r Eco tude flaenPRIS 40cMAWRTH 2005RHIF 320
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Dylan Griffith
TREFNWRANGLADDAU ANNIBYNNOL a LLEOL

TROS-Y-WAEN, PENISARWAUN
Yn gwasanaethu'r hoi I ardal yr ECOac
ymhellach i ffwrdd

Gwasanaeth teimladwy,
urddasol a phersonol.
24 awr y dydd
Ffoniwch:Dylan (Llys)ar87183

Symudol: 0777812739

HEFYD CERBYDflO CLfiSOROL YR WYDDFfI
Cyrhaeddwch mewn steil - mewn cerbyd Rolls Royce

ar gyfer priodasau, pen-blwyddi ac
achlyslJrOn arbennlO eraill

nghyffiniau Caer, a Mei, sy'n
canu, yn dilyn cwrs MA Hanes
Cyrnru yn Aberysrwyth, mae'n
debyg y bydd hi rywbryd tua'r
haf erbyn y bydd y deunydd
newydd ar gael yn y siopau. Ond
ni fydd yn rhaid disgwyl mor
hir a hynny i glywed mwy 0
ddcunydd newydd, serch
hynny, gan fod can arall a
recordiodd )Tr hogiau yn
Stiwdio Pandv vn ddiweddar,- -
sef 'Enfys Bell', wedi cyrraedd
rownd derf}'ool cysladleuaeth
Can i Gymru 2005, a fydd yn
cael ei chynnal yn y Ne\\.Tport
Cenlre, Casnewydd, ac yn cael ei
darlledu )'n fyw ar S4C, ar nos
Fawrth, 1af Mawrth.

Bu'r hogiau i lawr yn }' Ffaui
Bop yn )' Rhondda yn
ddiwcddar i ailrecordio'r gan ar
g~fer\"g\'stadleuaeth, ac maent
\"Il edr\'(; h \'mlaen \-'n ar\.v at gael. ... .
ei pherfformlo'Il f)'\v 0 flacn
cvnul1eidfa fa\vr ar y noson, cyn•
d)'ch"'elyd i'r sliwdio i
g\vblhau'r record ne\vydd. Felly
pob I\vc iddyn nb\V, a chofi\ ..'ch
bleidleisio.

WEDl cyfnod iawel yn ystod }'
deunaw rnis diwethaf, mae'r
band Vanta, 0 Fethel a Llanrug,
wrth i'ri gweithio at albwrn
newydd. Yn dilyn llwyddiant
'Pcdair Stori Fer' (2001) a
'Dagrau Llawenydd' (2002), a
ryddhawyd ar label RASP/
Fflach 0 Abcrtcifi, dechreuwyd
ar y gwaith 0 recordio deunydd
newydd yn Stiwdio Pandy,
Penrraeth ar ddiwedd 2004, ac
mae'r gan gyntaf i gael ei
cb\vblhau, 'Tri Mis a Diu'rnod',
\vedi cael uerbyniad g\vresog
iawn ers i Champion FM a
Radio Cymru ddechrau ei
ch\\'arae yn j'stod mis Ch\\'cfror,
g),da Jonsj yn datgan ei fod \vrth
ei fodd yn clywed cj7nnyrch
ncw),dd gan )'r hogiau, gan mai
Vanta )~Vun 0'1 hoff fandiau!

(;\'da ch\'malnr 0 \\'alth i'\\'•
\\'neud 1 g~'nh)'rchu alh\\'m.
strch 11~1nn)',a'r hogiau bella 11
~'n gorfod c}'farfod ar
bt:n \v''thnosau i "lllarfcr,
'sgwe~nu a recordio, -gan fod
Geralll, y drymar, erbyn hyn )'0
g\veithio fel cyfreithi\vr yng

GWERSI PIANO
A CHANU

Sharon V.Williams B.A.
Pentir (01249) ~5~746

Danfonwch y rheslr, eich enw'n
lla\vn, a'ch cyfeiriad, at Ddafydd
Guto, Cystadleuaeth Gwyl
Ddewi, 2005, Y N),th, Neuadd
Glasgoed, LLANR UG,
Gwynedd LLS 5 3BB.

Y mae gennych union
bylbefn05 i gyflenwi'r dasg. Un
wobr sy' 'na. Ie, Llyfr Adar lola, }'
di\.veddaraf 0 gorlan 1010
Williams, a gobeilhir sicrhau
cyfrol wedi ei harwyddo gan yr
a\.vdur ei hunan.

Cystadleuaeth Gwyl Ddewi,
2005
(yn agored i bob oedran, tal, bacli
neu fawr, annuiydog neu'n ddt
anmoyd)
Ewch ali drwy gyfrwng y
Gymracg i gwblhau rhestr 0
enwau'r gwahanol wylanod sydd
ar gael yma yng Nghyrnru.

Cofi wch ddefnyddio eich
siopau llyfrau Cymracg a'ch
llyfrgelloedd agosaf. Bydd
teitlau'r llyfrau isod efallai 0
gymorth pellach ichwi:
ELIAS, Twm. Gwylio Adar.
Gomer, 1996.
LEWIS, Dewi. Enwau Adar.
Carreg G\valch, 1994.
JONES, Ted Breeze. Darluniau
gan Islwyn Williams,
Penisar\vaun. Adar y Glannazi.
Dw)rfOT, 1983.
JONES, T~uBreeze, Pa .4.der;.'n)
Gomer. 1988.
PARRY. l\-1eirion. Case/Iud 0
EtlU'uu Adar. Caerd}'dd:
Prif)'sgol C}'mru, 1962.
WALKER, T. G. Adar ~v
Glall1zau. Caerdydd: Prif)'sgol
Cymru, 1955.

nythu'r Gwylanod 1110r uiastad,
bydd to'r guddfan fel magnet iddynt
i glwydo arno. Popetli yn iaum, (a
dyma hiwrnor Ted ar ei ora'), a
phob croeso i'r Gwylanod, and nid
pall fydda/)I tu meum iddi, gan fad
GwylalL sy'n sefyll ar y to hefyd yn
sefyll ar gorun y ffocograffydd! Mae
cryn bwysau ar wyla1~ o'i chynnal
ar eich pet' am rai oriau.

Adar yn medru cyfrif? Tybed
yn wir? Mae'n debyg bod ar ga'l
ambcllfran heb fod mor gyfrwys
a darbodus a'i chymheiriad! Os
mai bwyd ydyw ei nod, yna 'does
dim a'i deil rhagddo, Mentra, er
gwaethaf presenoldeb bodau
dynol. Felly'r fran yng
nghylchgrawn Y Perl yn y
flwyddyn 1900! Na! 'does a
wnelo'r digwyddiad ddim byd 0
gwbwl=- hefo cyfri'l

Mis di..vetha' d'wedais y buaswn
yn ceisio dychwelyd at bwnc
adar yn cyfri'. Ebe'r diweddar
T. G. Walker (yn) co« 0
Guiestiynau Seiat Byd Natur
(1971) t.t.7S-76 c••• yr hanes 0 Fae
CO[WY11,am y gwylanod yn ymateb
i'r galwadau ar y corn
rhybudd ... nid nifer y nodau oedd
yn rheoli ymddygiad yr adar and
hyd y nodau oedd yn duieud pa
bryd oedd hi'n ddiogel, a pha bryd
roedd '1i'11 enbyd, (enbyd y gelwid
amser tanio, a ffrwydro dernyn 0
graig yn y chwareli), nid oedd dim
perygl yn y nodau byri011 ond am yr
uri nodyn hir, hW7!nW oedd yr
arwydd igymryd syls» ohono!

Beth felly am hanes yr
amaethwr, a'r fran tra anffodus,
yn y flwyddyn 1900? Cymcrodd
yr aderyn yn ganiaraol fod yr
hoewal wedi'i wagio ac nad oedd
dyn bellach ar ci gyfyl. Mae'n
rhaid bod eisiau bwyd yn
gythre'lig arni.

Ebe'r diweddar Ted Breeze
Jones yn Canlyn y Camera. Ail
Ddyddiadur Natunaethun (1990):
Tteuliais uiythnosau lawer yn
cuddio mewn pebyll ... ylt tynnu
lluniau'r adar. Nid yui'r dull
safonoi effeithiol a dynrlu llun
aderyn geT ei nyth. uiedi newid
nemot ddim ets cyfnod yr arloesuiyt,
ymron i gan mlynedd yn al. [Erbyn
hyn, pan fo'n fater 0 ffotograffu
nythod adar y mae Dcddf Gwlad
yn bodoli, sy'n amddiffyn yr
adar rhag ymyrra'th dynol. Byd
claidd yd)'W h\vn ar adega', a
gwreiddyn llawer o'r drwg ydy'
dyn ei hunan, a'i yID)'rraeth.

Ychydig flynyddoedd yn 01
yng nghyffinia' Caerg)'bi,
heidiodd miloedd ar filoedd 0

., h h 'gamera\vyr I r r ao 0000 0 r
ram Yny:" cr lll\v)rn ca'} g\vc;lu a
[forograffu'r elzed},dd du 0
fynyddocdd )'r Iwral, yn R\\sia,
Do, tynn\vyd syl\\' at yr ader~ln
rh)feddol, ond bu hef)'d gryn
ffagio ar dir\vedd, heb yr un
ble\vyn 0 ofal am fywyd gwyllt a
oedd eisoes yn bodoli yno.

Ond d)'ch\velaf at dystiola'th
Ted Breeze Jones, a'i brofiad 0
osod cuddfan, er m\vyn
ffotograffu adar: }rlae'n hal1fodol,
ebe ef, syrnud cudd/an fee/lart yn
ofalus, fesul ealll at y nyth, a chael
yr adar i gyJZeji110 a 'zi'1z llwy,; ac
wedyn dif/anlla'r jfolograffydd i'w
C/lysgod. Y,za, {dalier syl\v ar
hyn}, cerdda cYlnar Yltlailh yl1
Iza1nddenoi, i dynll1i sylw),. ada7:
Un person! Presenoldeb!

D}'wedir ymhellach: Fe
ddylai'r adar ddychwelyd i'w IZ)Illz
Izeb sylweddoli fad _v [folograffydd
yrL cuddio Kcrllaw. Rlfyfeddaf y"
u"Ll ntor liwyr fydd y ddichell Itort
yrL twyllo'r adar, a'r guddfan wedz'i
derbyn gallddy,c, yr~ rlJan ItalunQl
o'u t.Y*1~fiM. (;a~l foLl CY'lP[l11

Tri, Dau 0 Bosib, ond Un, sy'n Llawn Posibilrwydd
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TEPHEN JONES

Bardd y noson yng nghyfarfod
Clwb Eryri a gynhaliwyd nos
Wener, Chwefror 4ydd oedd
Wyre Thomas, )r Waunfa\.vr.
Cyflwynodd gerdd addas iawn
ar gyfer eleni, sef 'Edrych 'nol ar
drothwy Pen-blwydd y Clwb yn
hanner cant'. Yn ystod y nos on,
rrafodwyd awgrym gwerthfawr
Wyre sefbod pob aelod yn ei dro
yn cyfrannu drwy dreulio tua
pum munud yn cyflwyno ei hoff
gerdd neu drafod rhyw agwedd
arnrywiol 0 gerdd a chelf, can a
chrefft, heb anghofio agweddau
o ryfeddodau gwyddoniaeth a
tbechnoleg.

Cyflwynwyd siradwr y noson,
sef Dei Tornos, yn fyr ac i
bwrpas gan Huw Price Hughes.
Mewn sgwrs hynod 0 ddifyr,
llwyddodd Dei i grynhoi hanes
y morwr, yr anruriaethwr a'r
mapiwr Robert FitzRoy a aned
yn 1805. Nododd Dei bod enw'r
gWT hwn yn ymddangos mewn
sawl man drwy'r byd, gan
gynnwys un 0 bonciau chwarel
y Penrhyn. Wrm son am yrfa
Fi rzRoy yn y llyngcs, tynnodd y
siaradwr ddarlun byw iawn 0
fywyd caled y morwr ddwy
ganrif yn 61 yn ystod
rnordeithiau hirfaith ar draws y
byd. Am gyfnod, bu'r
gwyddonydd en\vog Charles
Dar\vin yn gydymaith iddo a bu
dadlau brwd rhyngddynt am
ddamcaniaethau en\vog
Dar\vin. Bu FitzRoy hefyd yn
aelod seneddol, yn
ll)rwodraeth\vr Seland Ne\vydd
ac yn un 0 sefydIvJyr y swyddfa
d}'Wydd genedlaethol. Bu farw
~rn 1865.

Wedi Lrafodaeth ddifyr ac
amrywiol o'r llawf, diolchodd
Geraint Huws Roberts yn
g~'nnes iawn i'r siaradwr am )'r
holl \v~'bodaeth newydd ac am
agor ll)'gaid :rr acludau ihanes y'
g\\'r h)'nod h\\'n.

Wrth gloi cyhocddodd y
ll}'\\)'dd, Ralph Jone:s, y bydd Y
Cinlo G\\'yl Dewi ~'n cael ei
synnal ar n()~ Wener, 4 Mawrth
Z005 am 7.00 o'r gloeh a'r
siaradwr g,vadd fydd Norman
Clc)ss Parry, Trcffynnon.

I Clwb Eryri

D.N. Mae croesn i unrlz_vw
GY'fldeitJtas 'Leu Glwb sy'11 awyddus
1 J!Ynnal nOSOll 0 gwi~ llcnyddol
!Cflt)lyca'r C'Wt's/~'nall

* * *

Mae'n wir i un prifardd fod yn
chwarae 'croci', 0 bopeth, pan
alwyd arno i sefyll ar ei draed yn
Eisteddfod Genedlaethol
Aberhonddu 1899. Dyfed oedd y
bardd absennol y tro hwn, ar
achlysur ennill ohono ei drydedd
cadair genedlaethol.

Yn Eisteddfod Genedlaethol
Caernarfon 1921 enillodd Cynan
ei Goron Genedlaethol gyn taf, ac
yn codi, na, dim ar alwad y corn
gwlad, ond i seiniau nodau ar y
piano. Hon oedd 'Steddfod 'Mab
y-Bwthyn', Fedrwch chi feddwl
am Cynan, 0 bawb, yn codi i
nodau'r piano. Roedd 'na rywun
wedi anghofio mynd a'r corn
gwlad i'r Orsedd.

Bodau rhyfedd y\V beirdd.
Dywedir i'r Bardd Cocos anfon
gair at y Frenhines Victoria gan
gynnig ei phriodi. Gwrthod 'nath
hi yn 01 pob hanes. Dyna Royal
Wedding fyddai honno wedi bod.

Gall y 'Steddfod fod yn lIe
eithaf peryglus. Yn ystod
Seremoni'r Cadeirio yn
Eisteddfod y Drenewydd 1965
(pan gadeiriwyd W. D. Williams)
roedd plismyn yn chwilio am fom
o dan y llwyfan. Cyn hynny yn
Eisteddfod Machynlleth 1937,
derbyniodd Cadeirydd )' Pwyllgor
Gwaith }' tehgram canlvnol:

'The aerodrome u'as set (Ill fire,
(he pouierhouse 'lt1llS SEt OIl fire) and
the pavillion toil! be set on fire [0-
night. '

la, rhyfedd 0 fyd )rdi byd y
beirdd. Byd peryglus ar brydiau
yn ogystal.

Un cwesti\vn diddorol i gloi.
Pa Archdder\yydd oedd yn gaetb i
'snyff'? WeI, y bardd a gl}'\vodd
fand yn m)rnd heiblo ei dy un
prynhawn yn canu 'Gwyr
IIarlech', ac fe'i symbylodd iganu
awdl ar y testun 'Harlech', a
gipiodd gadair £isteddfod
Wrecsam iddo yn 1933. Ei en\v:
Edgar Phillips, sefTrefin.

Gobeithio v b\,dd Eisteddfod- "hryr} a'r C~·ttlniauyn eisreddfod
hedd\'chlon, ac " bvdd v helrdd. ... .. .,

,,'r llenur buddugol ) n brQCnllUI i
~ael eu anrh\'deddu. ac na fydd,
neb ~VCdl anghofio dod alr c,'rn•
gVvlad iBare ':1 Fac;nul.

F ramia Gwa~ana~thFfrilmioLluniau
Arbenigwyr ar fframio g\vairh edau a nod\vydd

=-::-:-=---,- -
Nifer helaeth 0 Inni!lu ar werth • Dewis eang yo cynnwys:

IVOR STUBLEY • KEITH ANDREW
KEITII BOWEN· ROB PIERCV

r.t\RC rI\Di\RN, LLANBERIS (870922)
(hr gau dydtl jul a dydd Llull YUy~[ody s"cu1)
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gadeiri wyd Bereiah Gwynfa
Evans yn ei le. Wrth gwrs, doedd
y beirdd ddim yn cael
gwybodaeth ymlaen llaw am eu
llwyddiant y dyddiau hynny,
Doedd T. H. Parry-Williams
ddim yn gwbod am ei
Iuddugoliaeth ddwbwl yn
Wrecsam 1912 pan aeth yno fel
'Congrinero' ar gefn ei feic.

Chafodd T.H.P-W. rno'i goroni
ar achlysur ei ail ddwbwl ym
Mangor yn 1915 chwaith. Ei dad a
goronwyd yn ei absenoldeb.
Tybed a oedd 0 wedi clywed
sibrydion mai beirniadaeth wael
oedd ar ei bryddest 'Y Ddinas', a
bod un o'r beirniaid, Eifion Wyn,
am atal }'goron.

Dyma feirniadacth Eifion Wyn
- 'Ni thrig dim da )Ill ei Ddinas.
A nobaub sydd yn ei plzyrlh ac anfoes
yn ei phalasau. Chunliais hi yn
fanuil, a theml ni welais ynddi, na
ffydd, Ita chariad, na hauiddgaruxh.
Nid \'W ei chynnurys _\'71 llednais, na'i
dysg Yll ddiogel, na'i CI'OII yn
ddyrchafedlg; ac am hynny 11; [edraf
fi ei dyfamu y,t deilumg 0 urddas
Coron EIsteddfod Genedlaethol
Cytnru. •

Diddorol syl,.,j fod tes(un y
Goron yn agored )'m Mangor
191S. Cerdd heb fod dros 800 0
linellau - gwobr £20 a Choron.
Dyma rai o'r Lestunau a
dde~visodd y beirdd: 'Suddiad }'
Titanic', 'Mam yr Iesu', 'Hywel
Harris'~ Str y Nos', 'Pwyll
PcndcIig Dyfed', ac ia, coeliwch
neu beidio, roedd 'na un bardd
wedi canu cerdd 0 tua mil 0
linellau ar y testun 'Yr Hct'.
<D01Ziol, J meddai'r bcirniad, 'ond
(erdd ynfyd. I Ond coell,,,'ch neu
beidio eto, fc ymddangosodd yr
un gerdd ch\\arter canfl! \ n
ddi\\'eddarach ~'Tl Els[eddfod
Genedlacthol Aberpcnnar 1940, a
Cynan, un 0'[ beirnJ31d, yn ei
gosod yn y dosbarth c}'nlaf.
Rhyfedd 0 fyd ydi'r byd
ci~lcddfodol.

Ychydig wythnosau yn 01 fe
gynhaliwyd cwis llenyddol yng
Nghaernarfon, gyda'r elw yn
mynd tuag at Eisteddfod Ervri a'r•

Cyffiniau, ac ar gais cyfaill bum
yn chwilota am rai cwestiynau.
Wrrh lwc roeddwn wedi cadw'r
holl gwestiynau a ddefnyddiwyd
yn y cyfresi teledu - roedd )'
deuddeg cant 0 gwestiynau
llenyddol yn dal i fod gen i, a
nifer helaeth ohonyrn yn
yrnwneud a'r Eisteddfod
Genedlaethol, gan gynnwys
ambell ffaiih ddiddorol am
'steddfodau a beirdd yn
gyffredinol.

Wyddech chi fod Clwydfardd, a
fu'n Archdderwydd am ddeunaw
mlynedd, 0 1876 i 1894 (record)
wedi dringo i gopa'r Wyddfa ag
ynrau yn 84 oed. Bu'r bardd
enwog, Sian Wyn 0 Eifion yn glaf
yn ei wely am dros harmer can
mlynedd. Yn Eisteddfod
Genedlaethol Abertawe 1891 fe
gwympodd y babell yn ystod
storm enbyd ac fe laddwyd un
wraig yn y gynulleidfa.

Roeddwn i bob amser yn
cysylltu Madam Adelina Pati a
Chraig-y-Nos, a diddorol oedd
can[od iddi gael ei geni yn Sbaen,
addysgwyd hi yn Efrog Newydd a
chafodd ei chladdu ym Mharis.
Y r un mor ddiddorol oedd sy)wi i
Eluned Morgan (Paragonia) gael
ei geni ar f\vrdd Iiong ym Mae
Biscc yn y flwyddyn lS70.

Mae pa\vb yn gyfarw)'dd a
hanes trist Eisteddfod y Glldllir
Ddu 1917, ortd nid oedd bardd y
goron, Wil I fan, yn bresennol i
gael ei goroni chwaith. Doedd 0
ddim wedi cael gwybodaeth gan
neb am ei fuddugoliaeth hyd nes
iddo weld yr hanes yn un o'r
p~p\.ll.'~\.lyr W)·thno::. c.1Jilynol.

A son am ftirdd ab:scnnol,
chafodd T G\Vvnn Jones mo'i
gadcirio am ei 3wdl, 'V mada~viad
Arthur' yIl Eistcddfou
(yenedlaetbol Bangor 1902. Fe

MAE sawl blwyddyn wedi mynd heibio bellach ers y cyfnod pan fu'r
cwis pohlogaidd Profi'r Pethe ar y teledu. Yn wir, Profi'r Prifeirdd
oedd y gyfres gyntaf, a chan i honno fod mor llwyddiannus cafwyd
cytundeb iwneud nifer 0 gyfresi 0 Profi'r Pethe. Recordiwyd zha] yn
Yr Wyddgrug a rhai yng Nghaerdydd, gyda Dercc Llwyd Morgan fel
cwis-Ieistr,



Mynwent Llanrug
Mae'r Cyngor wedi bod yn awyddus
ers cryn amser i wella'r sefyilfa
parcio yn y fynwent er rnwyn
gwncud lle i nifer [\vy 0 gcrbydau yn
ogystal a lie j gcrbydau droi i adael y
Iynwent. 1l'y1aecats diwcddar am
grant i Gronfa Gwella Gwynedd i
ymgyrnryd a'r gwaith wedi bod yn
llwyddiannus; a chyda hawl
cynllunio llawn wedi ei dderbyn mi
fydd y gwaith yn dechrau ddiwedd
rnis Chwefror am gyfnod 0 hyd at
chwe wythnos. Hyderir na fydd y
gwaith adeiladu yn achosi unrhyw
anghyfleuster i ymwelwyr a'r
Iynweru.
Swyddog Rhawd Cymunedol
Mae'r Cyngor wedi derbyn nifer 0
gwvruon -sylwadau yn ystod y
misoedd diw eihaf ynglyn a'r sefyllfa
yn y gymuncd fin DOS, yn eowedig ar
nos Wener a nos Sadwrn. Mae nifer
helaeth 0 drigolion y gymuned yn
gefnogoJ o'r hyn a wnaeth y
Swyddog Rhawd Cymunedol pan
ddechreuodd ar ei waith rai misoedd
vn 01, ac hefyd o'r faro fod ei
bresenoldeb yo y gymuned wedi
gw·neud gwahaniacth, Yl1 anffodus
mae'r Swyddog Rhawd Cymunedol
wedi bod vn abscnnol o'i waith ers

"
rhai misoedd a theimlir fod y sefyllfa
bellach wedi dirywio )TO ofnadwy,
Mae'r Cyngor mewn cysylltiad a'r
Heddlu igcisio datrys y sefyllfa.
Cyfiymder traffig yn y Gymuned
Mae'r Cyngor wedi dcrbyn mfer 0
gwynion yn ystod )' misoedd
diwethaf YDg15'0 a chyflymder traffig
yn gyffredinol, ond yn cnwedig
rhwng Llanrug a Chwm y Glo ac ar
AlIt Ceunanl ble mae nifer 0

ddam\veiniau \.vedi digwydd yn
ddi\\eddar i\1ae'n anodd a
pheryglus 1a\\'n igerbydau adael stad
l)olafon a phenlref C\vm y Glo
oher,\'vdd cyflymder y traffig.
Dcall1r gan y Cyngor bod yr Ifeddlu
\'n monilro'r sefyllfa ac ~fbyddant yn
)'st)Tied awgrym y Cyogor i ostwng
)otlymder y lraffig 0 60 i 40 mliitir

)'T 3\\r 0 Llanrug ac aT hyd Ion osgoi
C\\ m \"Gla.

o

Lloches Bws yng Ngwm y Glo
.\iae'r Cyngor yn ~~lyried gosod
lloches b\','~ ym mhenuef C\\'nl j'
Gl0, a g\\'ahoddir s)'l\\'adau gan
drigolion ) pcntrcf ynglyn a'i
leollad. i\1i fyddai Cynghorwyr
Cymuned ardal C\\'m y GIo, sef Cyng
Delyth Hughes, Cyng Avril Jones,
Cyng Brian Jones a'r Cyng Gerainc
Jones yo falch ia\"o 0 glY\ved
gennych.
Cae Chwarae (ger • 'ant y Glyn)
l\1ae'r Cyngor yn faleh 0 glywed bod
P\'ryllgor Cae Ch\\'arae Nant y Glyn
\vedi derbyn granl syl\veddol i
\vella'r c\'{leu lerau \"n .,.cae ch\varae

" 0 •

a bod )' ~\'aith ar tin dechrau.
Cwn yng ~ghaeau Chwarae y
gymuned
Mae'r Cyngor yn bryderus iawn rod
pobl ~n cerdded eu c\\'n yn nghaeau
ch\varae l.lanrug a Ch\\'m y Glo ac
yn gadacl ba\\' C"l ar eu hoI. .\\ae c\vn
\\'edi cael eu g\\'ahardd o'r caeau
ch\\'arae ar ail peryglon iechyd i
blanc '"n ). tod )'T \"'Ythnosau
di\vcthaf mac acladau'r Cyngor \vcdi
bod yn do banhu llythYI3u i3lgoff3
(rigolion 0 hyn, Parhau mae'r
arfcriad a felly bydd rbajd yst)'rled
pa gamau 3 ellir eu cymryd yo erb)'n
perchnogion ~y'n f'vciadol yn mynd
S'u \\'n igacau ch,varae.
0:, hoffech ragor 0 V\'ybodaclh
c '!\~'II(\\'ch Ii'ch Cynghorydd
C\,muned neu Rcthao Owen (Clerc}•
ar (01~86)650770.

CYNGOR CYMUNED
LLANRUG

Profedlgaeth. Dymuna Mrs Mair
Davies, Tan y Graig, Ceunant ac
Elen a'r teulu ddloleh yn fawr iawn
i'w perthnasau, ffrindiau a
chymdoglon am y caredigrwydd a
ddangoswyd tuag atynl fel teulu yn
au profadigaeth 0 golll nith a
ohyfnither annwyl yn ddiweddar,
Medwlna Rowlands (Grewe).

CEUNANT
'--

Trystan 8 Sioned Larsen, Bodafon
Ceunant (650799)

CYNGOR CYMUNED
LLANRUG

Gwahoddir darganiadau 0
ddiddordeb oddi wrth
unigolion fyddai'n d)-'muno
torri gwair yn ardal Cyngor
Cymuned Llanrug. Bydd y
gwaith yn cynn\\rys Mynwent
Llanrug a Chaeau Chwarae
oddi fe\vn y gymuned.

Am fagor 0 wybodaeth
cyslltwch a Bethan O\;ven
(Clerc) ar (01286) 650 770.

RYGARUG
Mae RYGARUG, y cynllun

perfformio celfyddydol iblant,
yn chwilio am berson

brwdfrydig ac egniol i fod )'n
WEINYDDYDD
RHANAMSER

yn ystod tyrnor yr haf
Mae RYGARUG hefyd yn

chwilio am ddau
DIWTOR DRAMA
RHAN AMSER.

ac un TIWTOR DA\VNS. i
gynnal g\\'eithdai \\ ~'thno5;ol
g)"da phlant rb\\'ng 7 a 15 oed.
Prif ddylets\\,)'dd }' ti\\,toriaid
f~'ddg\\'eirhio ar sioe l\\t~'fan
'COPACt\BA~' s\'dd i'\\'•

pherfformio )'n }'stod
Eisteddfod 2005.

Am fwy 0 fanylion cysyllrwch
ag Audra Roberts ar
(01286) 677802.

Dvddiad cau: 21 Mawrth 2005.
o

gyfle i weld albwm 0 enghreifftiau 0
waith ffotograffiasth Richard. Bu'n
noson ddiddorol ae 0 hyn allan bydd
pawb yn cymryd lIawer mwy 0 sylw
o'r adeiladau hynod ddiddorol sydd
yn y dref.

Paratowyd y baned gan Carrie,
Megan a Beryl ac enillwyd y raftl gan
Margaret.

Yn y cyfarlod nesaf, ar 9 Mawrth,
cynhellr Noson Caws a Gwin yng
nghwmni Margaret Davies.
YR YSGOL GYNRADD.
Chwaraeon. Aeth tim pel-rwyo yr
ysgol i Ganolfan Hamdden Plas
Silyn Pen-y-groes i gymryd rhan yn
Nhwrnament Pel-rwyd Ysgolion
Arfon. Chwaraeodd y tim yn dda a
chyrraedd y gem gyn-dertynol. Da
iawn chi a 1I0ngyfarchiadau, genod.
Croesawn Mrs Meinir Williams atom
i'r ysgol. Mae wedi setlo yn y
dosbarth Derbyn ble mae'n dilyn
cwrs cymhorthydd a gotal plant.
Daeth Nyrs Alison Papadakis j'r
dosbarth Derbyn i sgwrsio gyda'r
plant am ei qwaith fel nyrs.
Pwyslelsiodc mor bwysig yw inni
fwyta yn iach er mwyn tyfu'n gryf.
Diolch iddi am ro el hamser i ddod
atom,
Yr Urdd, Pob hwyl I aelodau'r Urdd
sy'n eystadlu yn unigol ac mewn
part ron, yn yr Eisteddfodau CyJCh.

Cynhaliwyd cyfarfod y mis hwn ar 8
Chwefror yn y Ganolfan. Ar 01 y
croeso estynnodd Eryl, y lIywydd,
ein eydymdelmlad a Meryl ar
farwolaeth ei thad; hefyd darllenodd
Iythyr ganddl oedd yn mynegi ei
dlolehgarwch am y lIu ymwelladau,
cardiau a rhoddion a dderbyniodd.

Rhoddwyd sylw i'r daith feieio 0
Borthaethwy i Gaerdydd gyda'r elw
yn mynd tuag at Diabetes Cymru.
Eleni testun eystadleuaeth Gwyneth
Evans yw perfformlo hysbyseb
gwreiddlol. Cymerodd Beryl ran yn y
Dlstawrwydd Noddedig ym mis
lonawr ac ar 27 Mal cynhelir bore
cofi yn Festri Capel Ebeneser gan yr
is-bwyllgor Anabl

Ar nos Wener, 18 Mawrth,
cynhelir swper yng ngwesty Seiont
Manor gyda'r g,.wp Aderyn Prin yn
diddanu, a bydd yr elw yn mynd at
Bwyllgor Apel Lleol Eisteddfod
Genedlaethol Eryri a'r Cyffiniau,
tocynnau gan Menna a Meryl.

Y gWr" gwadd oedd Richard
Jones, Caeathro. Roedd wedi
paratol ewis a'r dasg oedd adnabod
niter 0 adelladau tref Caernarfon ar
01 gweld rhnnau ohonynt ar sleidiau,
Ntd tasg hawdd 0 bell ffordd ao ar y
diwedd enillydd gwobr y noson, set
"un 0 waith RiChard, oedd Eryl. Aeth
y wobr gySLJr map 0 G~Qrnarfcn. I
Margaret Vn 0systal cafodd pawb

.. ... ..

arbennig yn ystod y mis yma, set
Brian Pitts (Caerweddys) gynt. a
David Blundell, (Aton Rhos) gynt.
Roodd y ddau yn dioddef 0 'Downs'
ond wedi byw yn hapus yn Frondeg,
Caernarfon, dan otal caredig y staff.
Y SEFYDLIAD COFFA.
Enillwyr y Clwb Cant am lonawr:
£20: Mrs B.P. Jones, d/o Hafan
Elan; £7: Mrs G. Roberts, Hafle; £5:
Mrs C. Griffiths, Tan y Fron, Lon
Groes.
Enillwyr rrus Chwefror: £20: Mr M.
Jones, 21 Rhos Rug; £7: Mrs C.
Williams, 25 Hafan Elan; £5: Mr A.
Jones, 12 Hafan Elan.
MERCHED Y WAWR. Cynhaliwyd
cyfarfod o'r gangen yn y Ganolfan
Gymunedol ar nos Fawrth, 11
lonawr. Estynnwyd croeso cynnes i
bawb gan Eryl, y lIywydd.
Cyhoeddwyd tod Mrs Jones, Y Dalar
Deg wedi rhoi rhodd 0 £20 i'r
gangen. Mae Ann Lloyd wed Icytuno
Idrefnu'r cam yn Eisteddfod Cylch yr
Urdd ar 26 Chwefror. Gofynnwyd i'r
aelodau roi hen deliffonau symudol i
Margaret Parry a bydd yr anan a
dderbynir amdanynt yn mynd tuag at
hyfforddi cwn tywys.

Y gwr gwadd oedd J. Elwyn
Hughes, brodor 0 Fethesda, cyn
Bnfathro Ysgol Dyffryn Ogwen,
cyfarwyddwr y Ganolfan
Astudlaethau laith ae awdur
Canlfaw;au faith a Chymorth Sillafu.
Testun ei ddarlith oedd 'Bro a Bywyd
Caradog Prichard'. Roedd gan
Elwyn nifer 0 sleidiau o'r ardal a
oedd yn adlewyrchiad 0 fywyd yn
nau ddogawd cyntaf yr ugelnfed
ganrif. Adroddodd ambell hanesyn
diddorol megls mai yn Ysbyty'r
Chwarel y defnyddlwyd ether fel
anasthetlg mewn lIawfeddygaeth
am y tro cyntaf erioed, a hynny ym
1M7" Dangosodd lunrau 0 Stryd
Fawr Bethesda gyda'r siopau,
tafamdal a chapeli ynghyd a nlfer 0
gymeriadau, rhal ohonynt yn
ymddangos yn Un Nos Ola Leuad.

Paratowyd y baned gan Nan,
Julie a Linda ac enillwyd y raffl gan
Eileen.

DIOLCH. Dymuna Mr Hefin Jones,
Crud yr Awel, 37 Stad Glanffynnon,
Llanrug, ddiolch i'w deulu, ffrindiau,
eymdosion a ehydwoithwyr am y lIu
cardiau a'r galwadau ffon a
dderbyniodd. Hefyd I teddygon a
staff Ward Ogwen a'r Uned Gofal
Arbennig, Ysbyty Gwynedd, Bangor
am eu gotal diffuant.
PRIODAS. Pob dymuniad da i
Mertyn Hughes, Clawdd Newydd a
Rhrannon Roberts (Hyfrydle gynt) ar
eu pnodas yn ddiweddar.
BRYSIWCH WELLA Rhian
Whiteside Thomas, sydd wedi bod
yn yr ysbyty yn ddiweddar, a hefyd
Mrs Ceridwen Williams, 22 Hafan
Elan. Gwellhad buan i chwi ac i
unrhyw un arall sydd wedi bod yn
sal yn ddiweddar.
PEN-BLWYDD HAPUS iawn i Mrs
Maggie Lewis, Madryn, fe ddathlodd
ei phen-blwydd yn 98 oed yn ystod y
mis.
DIOLCHIADAU.
DYMUNA Bet, Lyndale, Ffordd yr
Orsaf I ddiolch i bawb am au
earedigrwydd tuag ati ar aChlysur ei
phen-blwydd yn ddiweddar.

Diolch yn arbennig i'r teulu a
ffrindiau ac i Selwyn a Betty. Diolch
yn fawr.
DYMUNA Margaret ae Elen a tneuiu
y diweddar lanto, 7 Afon Rhos,
ddiolch i'r holl deulu, ffrindiau a
ehymdogion am bob arwydd 0
gydymdeimlad a charedigrwydd a
ddangoswyd iddynt yn eu
profedigaeth. Diolch am y lIu cardiau
ac am y rhoddion hael air galwadau
ffon.

Dioleh i'r Parchedig Dafydd
Hughes, y Parch John Pritchard ae i
Dafydd Glyn Jones am y deyrnged,
DYMUNA Meryl a Frank Green a'r
teulu a Mrs Sheila Davies, Pen-y
groes, ddiolch 0 galon i gyfailiion.
eymdogion a ehydweithwyr yn ardal
yr Eeo am eu earedigrwydd a'u
cetnogaeth yn ystod yr wythnosau
diwethaf. Yr oedd yr ymweliadau,
negeseuon ffon. cardiau a blodau yn
gysur mawr. Diolch hefyd am y
cyfraniadau hael I Ward Beuno,
Ysbyty Gwynedd.
PROFEDIGAETH
CYDYMDEIMLWN yn arw a theulu
Mrs Ella Jones, Y Bwthyn, Ffordd yr
Orsaf, a tu farw yn 88 oed. Bydd
coIled fawr i'r plant. yr wyrion,
wyresau, gor-wyrlon a'r gor
wyresau.
BU FARW Mr Davies, Pen-y-groes,
tad annwyl i Meryl a Frank Green,
Annedd Wen, Pontrug, a thaid
annwyJ i Rhlan, leuan a Sian.
Cydymdeimlwn a chi fel teulu,
LLONGYFARCHIADAU i Eifion a
Gwyneth Evans, 18Glan Moelyn, ar
ddathlu 25 mlynedd 0 fywyd
priodasol. Pob dymunrad da i chwi.
PWYLLGOR EISTEDDFOD ERYRI
A'R CYFFINIAU. Mae aelodau o'r
Pwyllgor yn mynd 0 dy i dy Y mis
yma i dderbyn cyfraniadau at yr
Apel. Hyd yma mae' r gefnogaeth yn
arbennig iawn.

Gweithgaredd mrs Mawrth fydd
Noson Gymdelthasol yn cynnwys
Clnlo Tri Chwrs yng nghwmni
'Aderyn Prin' yng Ngwesty Seiont
Manor. Mae tocynnau ar gael gan
Menna Williams, Mrnffordd (674016)
neu unrhyw aelod o'r Pwyllgor.
CROESO. Pob dymuniad da a
chroeso mawr I dair merch tach
newydd i Emyr a Nia, Afon Rhos.
Deallwn fod pawb wedl gwlrloni, a
mwy na lIond lIaw i Taid :) ~l':linl
FAOFEDIGAETH, 6u farw dau wr

Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. Ffan; (01286) 675384

LLANRUG

,
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9-7 pm
9-5 pm Sadwrn

Ar Gau
Sui a Mercher

Dewis eang
o Welyau a 3PISuites.

I Llenni Venetian a Llenni Roler.
5,000 lIathen sgwar a garpedi
mewn stac - allwch chi
fforddio prynu 0 batrymau?

GLANHAU CARPEDI GYDA STIMVAK

Ff6n/Ffacs: (01286) 650291

WAUNFAWR

I

GORSAF BETROL LLEUFER O. ae N. PRITCHARD
---.,

CANOLFAN CARPEDI Ar Agor

Casbeth? Darllen llyfr ail-law i
ganfod yr ychydig ddalennau
olaf ar gol1.
Pwy hoffech gyfarfod? J. K.
Rowling. Ysgrifennais 300 llyfr
ond rhywfodd cysylltir fi bob
amser a chyfieitbu llyfrau HaITi
Potter i Gyrnraeg. Ond yr oedd
yn fraint ac anrhydedd am yr
edmygaf ei gwaith.
Hoff anifail anwes? Fy
Labrador Euraid - Ned Oscar
Huws, sydd i gael llyfr wedi ei
gyhoeddi yn ei enw yn 0 fuan.
Hoff yrfa amgen? N yrs
anifeiliaid neu weithiwr
amaethyddol. Dymunwn hefyd
allu tynnu lluniau neu
gartwnau. Ni allaf arlunio am
'gyfleth' a charwn allu
cynhyrchu lluniau i gyd-fynd
:1'r geiriau yn fy meddwl.
Hoff Lyfr? Yn blentyn, fy hoff
awdures oedd Elisabeth Watkin
Jones, yn enwedig Plant y
MY1'laclzdy a'i nofel enwog Luned
Bengoch, a ddarllenaf 0 bryd i'w
gilydd.
Achlysur Balchaf? Enillais
Wobr Tir Na-nOg ddwywairh
am lenyddiaeth plant ond fy
mhennaf anrhydedd oedd ennill
Gwobr Goffa Mary Vaughan
Jones am lenyddiaeth plant yn
1988. Nid yn unig am ei bod yn
awdures a edmygaf a pharchaf
yn fawr, ond hefyd roeddwn yn
ddigon ffodus i fod yn un o'i
myfyrwyr yn y Coleg Normal
ym Mangor.
Pennaf Embaras?
Flynyddoedd maith yn 01
codais un bore j odro fy mu\vcb
Jersi. Roedd yn gynnes ac yr
oedd\vn yn dal yn fy ngwisg nos.
Tra roedd\vn allan pwysodd fy
labrador, Caspar, ei ba\;ven fawr
)'1l erbyn dr\vs fy nhy, gan fy
nghloi allan. Bu raid i mi groesi
ffordd fa\vr i ofyn i ID'mydog
ddod a'i ysgol fel y gailai fynd i
me\vn tnvy ffenestr y 110fft.

EGO gan Emily Huws,
Cymdeithas Lyfrau Ceredigion.
(Trosiad o'r Daily Post 10.02.05
R. lJrillia7lls,Llain Gwta, Llann~g)

Rhagoriaeth Byw yn y Wlad?
'Does ragorach braint na gweld
wyn yn amlwg yn y caeau bob
gwanwyn. Ganed fi yn y ry hwn
felly cefais y fraint yna am ragor
na 60 mlynedd. Merch
tyddynnwr wyf fi, a chadw
anifeiliaid fu'n dull 0 f)TW
crioed. N i allaf wneud dim
amgen. Fel yr heneiddiaf rhaid
cydnabod fy nherfynau: nid oes
gennyf wartheg Jersi na defaid
Suffolk, er y cadwaf ieir a
derbyn wyn amddifaid gan
gymdogion i'w maethu i lawn
iechyd,
Ifr anfantais? Fy nghyrndogion
nesaf }'\V llwynogod, ac
yrnddengys eu bod yn ystyried
fy lle i fel rhyw fath 0
'gaffeteria'. Mae nhw mor eofn
ag ymweld a mi gefn dydd
goleu: dydyn nhw ddim digon
maneso1 a diflannu pan welan'
nhw fi.
Athroniaeth tuag at
anifeiliaid? Ni chredaf )' d)·lent
ddioddef i brofi eich bod yn eu
caru.
A Car? Vauxhall Diesel Estate.
Pwy sy'n peri i chwi
chwerthin? .\l\\;~·nheais ddysgu
am fod s)'nn'\')'r digrif\\·ch plant
mor ogleisiol.
Pennaf ddanteithion.
Brechdan gaws a phicl neu
farmaled. Pan wyf ynghlwm
wrth fy nesg, ac angen
ysbrydoliaeth, rhydd i mi'r
'sbardun' perffaith.

* * *

Trig ar dyddyn yng Nghaeathro,
ger Caernarfon. Yn gyri
athrawes yn Ysgol Gynradd
Bontnewydd, mae nawr yn
awdures enwog 11yfrau plant a
chyfieirhydd, gyda 300 0 deitlau
i'w henw, yn cynnwys gweithiau
Beatrix Potter a J. K. Rowling.
Mae llyfr d.iweddaraf Emily,
ECO, yn archwilio themau
amgylcheddol sy'n adlewyrchu
ei diddordeb hi ei hun yng
nghefn gwlad. Mae newydd
orffen ei ddilyniant, Carreg Ateb.
Mae hi'n codi'n 63 y mis ncsaf.

TICEDI LOTERI AR WERTH YMA!

Petrol • Disel • Nwy Calor • Glo
Cylchgronau • Papurau Newydd

Cardiau Penblwydd • Wyau
Nwyddau Groser • Melysion

DEINIOLEN
Ffon: (01286) 871521

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

R. L. DAVIES
Coed Bolyn Mawr, Bethel

JCB Fastracs a trailers 16 tunnell diggers bychain
ac excavators 3600 newydda Ilawer mwy

• ar gyfer lIogi peiriannau
• tyllu footings
• clirio gerddi
• neu unrhyw waith clirio safleoedd

Ffoniwch am fanylion

(01248) 671300 neu (07775) 638620

Em. H.

Roedd gwledd arall yn cin
haros y noson honno - syrpreis
oedd hwn] Tua hanner nos aeih y
teulu a ni i lawr i'r dref eta a
gweld y rhaeadr yn ei ogoniant -
wedi'i oleuo - a ncwidiai'r
lliwiau bob hyn a hyn i bob lliw
o'r enfys. 'Laser' 0 dwr uchel
gyferbyn a'r rhaeadr oedd yn
taflu'r lliwiau, a hynny bob nos
rhwng un ar ddeg ac un o'r gloch
y bore. Diwedd bendigedig i
ddiwrnod arbennig iawn.

Tra roeddem yn nhref
Niagara, roeddwn wedi son y
buaswn yn hoffi gweld Casino.
Dyrna 'culture shock'
gwirioneddol, yn enwedig i
rywun fel ni'n dau 0 gefn gwlad
Cymru. Bu'n rhaid newid, wrth
gwrs, i ddillad mwy addas na
dillad 'gwyliau'. Cyrraedd y
casino anferth gyda Gwesry pum
seren uwch ei ben, llc roeddech
yn suddo i'r carped moethus. Y
cwbl a welech oedd byrddau
hap-chwarae roulette, black
jacks a channoedd 0 beiriannau
'slot' - roedd 0 leiaf lOOOneu fwy
o'r rhain a phob un wedi'i
fynychu - temtasiwn i wagio'ch
pocedi 0 bob cyfeiriad. Y bobl
wedyn yn llifo 0 ffwr a
diarnwntiau. I gael ail-edrychiad
o gwbl, buasai'n rhaid ichi fod
'yn un o'r cyfocthogion hynny'I
Un peth a'n trawodd, Roedd

• •poster) ar y muriau 0 gwrnpas
(ond ddim mewn print bras)
hefo'r geiriau Please ... Phone if
you need counsellingfhelp WillI Y014T
g011zb1711[! J,abit/proble1'lls!!

Gu\vson ni (flutter bach'? WeI
do, wrtn gwrs, ac el1nill? '"
Digon i brynu dwy g\vpaned 0
gofD!

Yr haf diwethaf gwahoddwyd fy
ngwr a minnau i aros at deulu yn
Oshawa, tua 60 milltir 0 Toronto.

Y bore SuI cyntaf aethom i
Gape] Dewi Santo Capel modern
i""YD mcwn cornel dawel )'n y
ddinas. Ar 61 y bregeth cawsom
wledd yn gwrando ar G6r
Merched Dewi Sant a sgwrs a
phaned wedyn yn y galeri.
Roedd 11awer o'r Cyrn ry
Cymraeg wedi ymfudo yno yn y
60au. Un o'r rheiny oedd Y
Parch Ddr Heddwyn Williams a
oedd wedi ymgartrefu ger Llyn
Ontario. Roedd nifer a
deuluoedd ifanc yn l'T oedfa
hefyd, hwythau wedi gwneud eu
cartref yno ers dros ugain
mlynedd ac wed! dwyn eu plant i
fyny yn yr heniaith. Roedd eu
Cymraeg mor rhugl ag unrhyw
un ohonom 0 Gymru - heb
golli'r acen Gymraeg 0 gwbl.
Bron na fuasech yn meddwl mai
mewn capel bach gwlcdig yng
Nghymru oeddech chi.

Yn ystod yr ail wythnos
cawsom brofiad bythgofiadwy a
drafeilio i lawr i dref Niagara -
aros yno am ddwy noson a gweld
rhyfeddod y Rhaeadr anferth - y
ffenomenon naturiol nad
oeddem o'r blaen and wedi
darllcn amdano neu weld ci lun,
Roeddem yn medru sefyll 0 fewn
ychydig lathenni iddo ac roedd
yn wefreiddiol cael rnynd ar y
cwcb 'Maid of the Mist' a ddaliai
yo agos i gant a bobl, yn ein
cotiau glaw arbennig. Ar y
chwith inni roedd Rhaeadr yr
Unol Dalej rhiau, a pheracrn wcdi
trafeilio heibio i hwn cacm cin
hunain yn Efrog Newydd. Yn
syth o'n blaen - )1 Rhaeadr nlawr
ci hun ar ffurf pedol.

Capel, Rhaeadr a Chasino



FFENESTRI • DRYSAU • CONSERFATERIS
CYFLENWYR AWDURDODAU LLEOL

Busnes teuluol gyda blynyddoedd 0 brofiad
Ffoniwch - 'dio'n costio dim i gael pris

HEN YSGOL GLANMOELYN
LLANRUG LL55 2RG

(01286) 678618 (dydd)

(01248) 670081 (neg)~======;;;;;;;;;;;;;;;

FFE ESTRI
CELTIC WINDOWS

Harddwch eich cartref gyda

Bwthyn Gadlys
LLANBERIS

FFon: 870444

A'l FEIBION

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

PWYLLGO~ AP~L ~ISTEDDFOD
ERYRI Roedd gan y Trysorydd
newyddlon arbennig i'r pwyllgor yn y
cyfarfod olaf. Brat oedd cyhoeddi
fod y gweithgareddau a'r casgliad
ardal wedi ein gaJluogi i fynd heibio'r
targed penodol 0 £3.010. Yn
cynnwys yr arian 'ychwanegol' a
gynhyrchwyd drwy'r ymdrech dreth,
y mae'r cyfanswm erbyn hyn yn
£800 dros y nod. Mae hyn yn
ganmoladwy iawn. Yn amlwg roedd
yr amrywiaeth gweithgareddau wedi
apelro, ae rnae'r pwyllgor yn diolch
am y gefnogaeth barod. Ar y noson
cyfrannodd y Cadeirydd £100 0
werthiant y daflen Cerddi'r Prentis
(mae copTau yn dal ar werth) a
chyfraniad 0 £50 gan y Clwb
Snwcer.
Yn y dyfodol agos y prif weithgaredd
fydd dychweliad y cwrsiau
poblogaidd. Byddant yn cael eu
cynnal ar sattn nos Fawrth yn olynol,
gyda phob un yn cychwyn am 8.30.
Y tal am gystadlu yn y noswenruau
hwyliog yw £1 yr un. Beth am hel tim
am noson gymdeithasal. Y
dyddiadau pwysig yw'

Chwefror 22: Y Bedol
Mawrth 1:Gors Bach
Mawrth 8: Y Bedol
Mawrth 15: Gors Bach
Mawrth 22: Y Bedol
Mawrth 29: Gors Bach
Ebrill 5: Y Bedol

LLONGYFARCHIADAU MAWR I
Manon Pritchard Fron ar basic ei
arhohad telyn - dal ati!
PEN BLWYOD HAPUS i Owen
Tudur, 1 Tan y Bryn gynt, ar
gyrraedd ei ben blwydd yn 30'! Pob
hwyl ar y dathlul
BRAF GWELD Tony Ellis, 5 Nant
Ffynnon, yn 61 adref wedi
lIawdriniaeth yn ddiweddar.
Brysiwch wellat

NANT PERIS
Llinos Jones, 6 Nant Ffynnon

Ffon: (01286) 871820

He \f/ PRlCE HUGllFS
Cl~c_,OR'UOPL,.\ID CY~iR{;

BETI'-IFl .0\ SErON

Annwyl Olygydd,
Mae Llywodraeth Lafur y
Cynulliad yn benderfynol 0 ail
fandio tai yng Nghyrnru eleni.
Mae Cyngor Gwynedd wedi
gwrtbwynebu'r ail fandio hwn yn
gyson. Trefnwyd deiseb gan GrWP
Plaid Cyrnru a chyflwynwyd y
ddeiseb honno i'r Llywodraeth
gan gadeirydd y Cyngor ar )' pryd,
y Cynghorydd Wyn Williams.
Derbyniwyd rhybudd 0 gynnig
gerbron y Cyngor yn
gwrthwynebu yr ail fandio ac yn
galw am sefydlu system decach i
dalu'r dreth wedi ei sylfaenu ar y
gallu idalu ac nid ar werth eiddo.
Anfonw yd ymateb Ilawn i'r
yrngynghoriad ar ail fandio.
Penderfynodd Llywodraeth
Rhodri Morgan anwybyddu'r
cyfan.
o ganlyniad bydd 37% 0

drerhdalwyr Gwynedd yn
darganfod fod eu heiddo yn codi
un band neu fwy eleni. Mae hyn
yn golygu y bydd angen i'r
trethdalwyr rheini dalu rhwng
12°10 a 22.5% yn fwy ar y dreth. I
rywun fydd yn symud 0 fand D i
[and E mae hynna 0 gwmpas £150
yn ychwanegol i'w dalu.

Mae Treth y Cyngor yn ei ffurf
bresennol yn dreth annhcg ac fe
ddylid ei diwygio ac fe fydd
aelodau Plaid Cymru yn dal i
ddadlau fod angen newid y drefn.
Ymddengys mai'r unig ffordd i
newid y drefn yw gofalu, ymhen
tair blynedd, ein bod yn ethol
Llywodraeth dan arweiniad Plaid
Cymru yn y Cynulliad, gan nad
yw Llafur yn malio bellach am
bobl gyffredin sy'n wynebu trethi
trwrn ar dai, nad ydynt yn gallu
fforddio i'w talu.
Yn gywir

r;,n hy,z Bet/zei Y'l _v crysall newydd.

J\1' ichelle JOI'I'SOll )'1Z C)llU~\"Z0crys i
JOUllthuII ..Neuiell, capten j' tim.

V8EDO1

Erys 0 hyd y saga ynglyu a'r
cae - bron at syrffed. Yn amlwg
mae dyhead i gael maes yn y I
pentref. Dyma'r darn allweddol
olafyn y cynllun datblygu. Oddi I
ar y cae rhaid canmol gwaith
caled ~r pwyllgor ffyddlon. Y
mae'r chwaraewyr yn hynod
ffodus 0 gael criw mor
frwdfrydig tu cefn iddynt.

Yn yr un modd y rnae'r Bedol
wedi dod yn rhyw 'ganolfan'
answyddogol i'r clwb. Ceir
croeso cynncs yno wedi'r gemau
cartref a phawb yn ddiolchgar
o'r pryd eynnes, yn enwedig ar
61 rhedcg neu wylio ar faes
gwyntog Brynrefail. Y mae
nawdd Kevin a Carolyn
Johnson yn gefn i'r clwb ac yn
ddiweddar cyflwynwyd set arall
o grysau ganddynt i'r
chwaraewyr. 0 gofio cost dillad
chwaraeon erbyn hyn, mac'r
clwb yn ddiolchgar iawn am ~
rhodd.

roeddent wedi ymweld a hwy. 6ydd
y cyfarfod nesaf yn Festri'r Cysegr
yng nghwmni William Vaughan
Jones, Pontllyfni, ar 15 Mawrth.
CLWB BRO BETHEL. Cyfarfu r
aelodau i gyfarfod Chwetror yn
Festri'r Cysegr 0 dan Iywyddiaeth
Goronwy Jones. Y gwr gwadd oedd
Collwyn Williams a chafwyd ganddo
sgwrs ddiddorol yn olrhain hanes ei
ymlyniad, dros y blynyddoedd,
gyda'r Gwasanaeth Tan. Aeth
ymlaen wedyn i drafod gyda'r
aelodau y pwysigrwydd 0 ofalu am
bob agwedd 0 ddiogelwch yn y tY.
Talwyd y drolchiadau gan Jenkin
Gnffiths.

Ddaw y 'Bedol' a Lwc?
Tymor 0 sefydlu ei hun fu hi i
dim pel-droed Bethel yng
Nghynghrair Gwynedd eleni ac
maent yn gyfforddus yng
nghanol y tabl ar hyn 0
bryd. Yn ystod Y tyrnor bu
nifer o'r gemau a gollwyd
yn rhai clos, gyda'r go1
dyngedfennol yn dod yn
amI yn hwyr yn y gem.
AnamI, serch hynny, y
cafwyd cweir. Y mae
argoelion hefyd fod
ambell chwaraewr
addawol yng ngharfan dan
17 y pentref. Gobeithio y
byddant yn bwydo trwodd
i garfan hyn yn y dyfodoJ
agos. Diolch iMaldwyn ac
Ian am eu gwaith gyda'r
hogia.

• Gwerthwyr Glo ac
• Olew Gwres Canolog j'ch
oadw'n gynne$ ac yn glydl

• •

Bydd Y ewis olat ar Ebrill 5 yn Gwis
Chwaraeon. Gobeithio y bydd
gwahanol glybiau yr ardal yn hel
timau.

Y bwnad yw ail gynnal y
digwyddladau pobloqaidd a roddodd
gychwyn i'r ymgyrch yn ystod yr hat
diwethaf. I gloj'r gWG,thgareddau, os
gellir rhoddi rhaglen amrywiol at ei
gilydd, bwnedir cvnnai Gyngerdd
Diolch yn cynnwys talcntau'r ardal.
Digon i edrych ymlaen ato felly, a
chyfle gwych i gefnogi'r Eisteddfod
Genedlaethol yn ystod ei chyfnod 0
angen.
CYMDEITHAS L ENYDDOL.
Daeth ruter dda 0 aelodau i gyfarfod
y mis yma yn Festri Bethel (A) yn
ddiweddar. Garaint Percy Jones,
Bangor, oedd y gwr gwadd, ac ar 01
y croeso arferol gan Jenkin Griffiths,
cafwyd sgwrs hynod 0 ddifyr ganddo
yn s6n am bererlndod, gyda'i wraig,
i Santiago de Compostella yng
ngogledd Sbaen, a hynny ar getn
beiciau Roedd wedi dod a phentwr
o sleidiau ae wrth sgwrsio roedd yn
gallu dangos y lIefydd diddorol

BETHEL
•

Geraint Elis, Cilgeran. Ffon: (01248) 670726
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CROESO. Croesewrr Kate a Ralph
Rossiter 0 Rhiwlas atom i Llys y
Gwynt. Mae Kate yn chwaer i
Delyth, Pen y Gaer, ac felly bydd yn
siwr 0 setlo'n fuan. Mae niter
ohonom eto cysylltiadau a Rhiwlas,
felly croeso mawr atom.
SGAIPT CYMRU -
DRAMODWYR IFANC.
'Sgnpt Gymru yw cwmni ysgnfennu
newydd Cymru ar gyfer y IIwyfan.
Ral y cwmnl yw darganfod, meithrin
a hyrwyddo lIeislau newydd a
chyffrous ar gyfer y IIwyfan.'
Llongyferchlr Eurgain Haf, Sycharth,
a Gwyneth Glyn, nith Myfanwy
Parry. Tawelfa, a'r tri 0 ddramodwyr
eraill, Dyfrig Jones, Caryl Lewis a
Manon Wyn ar ffrwyth narur au
crarnau 'Drws Aran rr Coed' a
berfformiwyd yn Theatr Gwynedd,
Bangor ar 15 a 16 Chwefror.
Llongyfarchiadau a phob dymunlad
da eto i'r dyfodol i bob un ohonoch.
ARLUNYDD IFANC.
Llongyfarchiadau mawr i Magi
Tudur, Llain y Werin (Ty'r Ysgol) ar
ei champwaith yn ennill y brlf wobr
yng nghystadleuaeth Gwasanaeth
Llyfrgell Cyngor Gwynedd i rai dan 8
oed. Enillodd niter 0 nwyddau am
arlunio lIun arbennig 0 Mair a Joseff.
Da iawn ti, Magi.

PWYLLGOR APEL
CAPEL BOSRA

Cynhelir Cyngerdd
9yda

Chor Melbion Dyffryn Perls
a phobl ifanc y pentref

yn y
Neuadd Gymuned
nos lau, 10 Mawrth

am 7.30 yh
Pris. Oedolion £3.00

Plant £1.50

Cynhelir Cymanfa'r Methodistiaid
ym mis Mehefin.
CAPEL BOSRA. Fel Apel
adnewyddu'r Capel dosberthir
lIythyrau yn apelio yn garedig am
eich cefnogaeth i godi arian
sylweddol.

Gellir cyfrannu unrhyw swm a'i
anfon at un o'r swyddogion,
Cadeirydd. Y Cynghorydd Pat
Larsen; Ysgrifenyddion: Mrs Eluned
Jones, Cae Conuop a Mrs Ffiona
Jones, Tan y Ffordd; Trysorydd: Mr
Arnold Jones, 1 Tai Arthur, Waun.

Bwriedir cynnal amrywiol
weithgareddau i gasglu'r arian.

DIOLCH. Dymuna Les Larsen a'r
teulu ddiolch yn fawr lawn j'r
cyfeillion a fynegodd eu
cydymeimalad ym mhrotediqaeth y
teulu 0 golll chwaer annwyl, set
Marie Larsen.
CRONFA'R PENSIYNWYA.
Pel Bonws Loteri. Enillydd mis
Rhagtyr 2004 oedd rhif 35, sef Mrs
Carolyn Roberts, Pen omas Mawr.

Enillydd rms lonawr 2005, rhif 35,
oedd, IE, Mrs Carolyn Roberts, Pen
Omas Mawr. Llongyfarchiadau mawr
i chi.
CYNHELIR BINGO PASG yn y
Neuadd Gymuned, nos Wener, 18
Mawrth, am 6.30 yh. Diolchir i bawb
am y gefnogaeth.
DEUNAW OED. Llonqyfarctuaoau i
ti Haydn Jonas, yn 18 oed ar 28
Mawrth. Pob dymuniad da i'r
dyfodol, Haydn.
URDD ADRAN BENTREF Pob
dymuniad da i'r aelodau fydd yn
cystadlu yn Eisteddfod Cylch yr
Urdd vn Ysgol Brynrefail.
PWVLLGOR NEUADD. Cynhaliwyd
Cyfarfod Blynyddol nos Lun, lonawr
31. Darllenwyd Cotnodion 2004 ac
fe'u cafwyd yn gywir. Cyfetholwyd tri
aelod newydd i ysgwyddo'r baich.
Tynnwyd Clwb Cant lonawr a
Chwefror. a'r emllwyr oedd
lonawr Mrs A. Evans 26 Brynunon:
Myfanwy Parry, Twelfa: Dafydd
Ifans, Sycharth.
Chwefror. Elln Glyn, Erw Gain,
Llanrug: Ann Jones. Ty'n Gerddi,
Waun; Dylan Jones, Meillronydd.

Taer ertynrur am aelodau newydd
i'r Clwb Cant - mae'n hwb
sylweddol tuag at y costau ac i
arcnenu anonenion ar gyfer y
Neuadd Gymuned. Mae defnydd
halaath yn caal ei wneud o'r
Hysbysfwrdd newydd a gobelthir
codi arian i gael golau y tu allan i'r
brif fynedfa ar gyfer gweithgareddau
gyda'r nos. Gellir ymaelodi a'r Clwb
Cant drwy Archeb Banc, ar gael gan
y Trysorydd, Datydd Wiliams, Meini
Gleision, Brynretau neu gellir
ymaelodi drwy aelod 0 r Pwyllgor,
SOc y mis neu £6 y flwyddyn.
Gobelthlr trefnu gwelthgaredd Set
Cist Car yn y misoedd nesaf.
YSGOL SUL BOSRA. Brat gweld
cynlfer 0 blant yn mynychu r Ysgol
Sui ac yn mwynhau'r
gweithgareddau. Mae amser prysur
o'u blaenau gyda'r amrywiol
Gymanfaoedd. Cynhehr Cymanfa'r
Annibynwyr, Cylch Cwm y Glo. yng
Nghapel Ebeneser Deinlolen ar
bnawn Sui, 22 Mai am 2.00 o'r
gloch.

(Cefn): Cethetine Jones, Marie Larsen, Nansi Jones, Jean Parc Jones
(Blaen): ? : Olwen Lloyd Jones, Richard Jones (Prifathro);

Miss K. Thomas, Mr Hanks.

..- ..,....

Athrawon Ysgol Gwaun Gynfi, Oelnlolen

Mrs Ann Evans, Sycharth. Flon: (01286) 872407

PENISARWAUN

RHODD o'a GALON YW BLOOAU

• Basgedi Planhigion,
Blodau Ffres a Site

• Danton blodau 7 diwrnod
yr wythnos drwy'r fro

• Gwasanaeth Tudalennau
SiaradlTalking Pages
0800600900

• Hefyd, Hamperi 0 Lysiau
a Ftrwythau Ffres

(ALWYI\ AND SARAH JONES)

Ff6n 870605

Blodauf

£560 i gronfa Apel Tsunami De
Odwyrain Asia gan swyddogion
Eglwys y Waun yn dilyn casgliad
gan aelodau a ffrindiau yr Eglwys.
YR UROD. Bydd aelodau adran yr
Urdd y pentref yn cystadlu yn yr
Eisteddfodau Cylch ddiwedd y
mis. Dymunwn yn dda iddynt.
Gobeithio y bydd braich Gwenan,
Stad Ty Hen wedi gwella ar 61 iddi
ddisgyn oddi ar y si-so Mae hi yn
y grWp Oawnsio Disqo.
DIOLCH. Dymuna Megan Elen
Lowe a'i theulu, Ger y Ffynnon,
Ae] y Bryn, ddiolch 0 waelod calon
i bawb am eu caredigrwydd yn
dilyn ei damwain 0 dorri ei braich
ar Noswyl Nadolig. Diolch hefyd j
holl staff yr ysgol am eu gofal
arbennig. Diolch yn fawr iawn i
bawb.
PLAID CYMRU. Mewn Cyfarfod
Blynyddol o'r gangen yn
ddiweddar, ail-etholwyd y
canlynol: Cadeirydd: Norman
Williams; Trysorydd: John
Gwynedd; Ysgrifennydd: Rob
Jones: Ysgrifennydd Aelodaeth:
Beryl Jones. Yn ychwanegol
etholwyd y canlynol fel aelodau o'r
pwyllgor: John Glyn, Cadi Jones,
Olwen Williams, Gill Wyn, Huw
Ynyr, lola Ynyr,

Y rhaglen ar gyfer 2005 fydd:
Mawrth 5: cruo G~I Ddewi;
Mehefin 10: Helfa Orysor;
Medi 10: Barbeciw;
Tachwedd 12' Noson gyri.

Croeso mawr i bawb I'r
'Bryngwna'

yng nghanol peruref Caearh ro.
Ile ceir bwyd cnrrref ac
anlrywiaeth 0 cldiodydd
lraddodiadoL igyd mcwn

awyrgyJch caruefuJ me\\ln warn
beotrcf. yng nsh~'nlni Gareth

a teffan Bov.'en.

Cinio dydd SLll
a b)frbrydal~ar gael

Ffoniwch (01286) 674568
i gadw bwrdd neu archebu

ymlaen Uaw

CROESO AOREF 0 Ysbyty
Gwynedd i Deion, Tan-y-coed,
wedl iddo gael triniaeth tynnu y
pendics.
ENILLWYR CLWB 300 am fis
lonawr oedd £40: Mr Duncan
Brown. Gwelfor, Ffordd Ceunant;
£25: Mr Emrys Owen, Bryn Mor;
£10: Mr W.M. Catt, Awel y M6r.
SEFYDLIAD Y MERCHED.
Cafwyd pnawn difyr iawn yn y
Sefydliad ar 3 Chwefror yng
nghwmni y siaradwr gwadd: Mr
Bleddyn Williams 0 Gaernarfon.
Saniodd am yr hen farchnatwyr
aedd yn y dret yn y 19fed a'r 20fed
ganrif. Mae'n chwith meddwl fod y
rhain bron i gyd wedi mynd.
Roedd yr aelodau dieithr i'r ardal
wedi synnu'n fawr wrth glywed yr
hanesion, gan nad oeddynt yn
acnaboc Caernarton fel yr oedd.

Diolchodd y lIywydd, Catherine
Jones, i Mr Williams. Rhoddwyd y
raffl gan Menna McDaid a Hilda
Williams oedd yr emllydd.

Ar 3 Mawrth y bydd y cyfartod
nasaf, yng nghwmni rhai 0 blant 0

Ysgol Wauntawr yn dathlu GVijI
Dewi gyda ni. Croeso cynnes i
aelodau newydd.
GENE01GAETH. Llonqytarcruaoau
I eatrin ac Alun, Stad Croes y
Waun ar enedigaeth eu hail fab,
Osian, brawd bach I Gethin Rhun
a Melerl, ac Wyr bach i Jina
Gwyrfal, Garmon., Stad Ty Hen.
YN YA YSBYTY. Anfonwn ein
cofion cynhesaf at Mrs Nellie
Robarts, Stad Tref Eilian, sydd ar
nyn 0 orvo yn YSbyty Eryri, wed I
iddi ddisgyn a thorri ei braich

Anfonwn ein cofion hafyd at
Christopher James, Y Dyffryn,
sydd yn yr ysbyty wedi iddo
ddisgyn droedfeddi i lawr clogwyn
yn DUdley ParK.

Yn yr ysbyty hefyd mae
Rhiannon, Gwylfa. Anfonwn ein
cafion ati hithau.
AOREF a'R YSBYTY. Croesawn
Mr Arnold Roberts, 10 Bryn Golau
adref 0 Ysbyty Gobowen, Mrs
Llywela Davies, Tref Eilian: Mr
Wyn GriHith, Ger y Nant a Robin,
Bryn Gwylan adref 0 Ysbyty
Gwynedd; a Catrin Thomas, Tref
Eilian, ad ref 0 Ysbyty Glan Clwyd.
Mawr obeithiwn y byddwch yn
teimlo'n well ar 01 cael dod adref.
CASGLIAO. Anfonwyd siec 0

Camera yn ngofal Heulwen Hughes, Argoed. FrOn: (01266) 650556

WAUNFAWR
--

Mrs Nan Roberts, Pantafon. Ffon: (01286) 650570
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ffOI\l\X'GI I UNRH))XT A~ISER;
'WAUNPAWR (01286) 650552

CARPEDI GERAINT OWEN

Griw Camrc Cymru yn guierthu danteithion.

o arian. Maent wedi bod yn
gweithio'n galed er mwyn ceisio
cyrraedd y nod ac wrthi'n trefnu
nifer 0 weithgareddau i'r perwyl
hwn. Y digwyddiad nesaf fydd
Bingo Pasg a gynhelir ar nos
Iau, 23 Mawrlh yn neuadd yr
ysgol - dewch i gefnogi! A
siawns am wobr!l

Mae naw 0 ddisgyblion hyn )'T
ysgol yn bwriadu treulio cyfncd
yn Affrica yn ystod yr haf eleni.
Bwriad y daith ydyw helpu
trigolion Botswana i adeiladu
ysgol a'i gadael )71weithredol fel
rhan allweddol 0 ffynniant eu
cymuned. Er mwyn gallu rnynd
ar y daith, y mae'n ofynnol i'r
disgyblion godi SWIll sylweddol

Camre Cymru

Bingo Pasg
Neuadd Ysgol Brynrefail

23 mawrth am 7.30
Gwobrau amrywiol
Lluniaeth ar gael

Cystadleuaeth Traws Gwlad
Ddiwedd mis Ionawr aeth nifer 0
ddisgyblion yr ysgol i Ddyffryn
Nantlle, Pen-y-groes i gymryd
rhan rnewn cystadleuaeth
rhedeg.

Llongyfarchiadau i bawb a
gwblhaodd y daith flinedig, ac }rn
enwedig [ell)' i'r rhai hynny
ddaeth yn y deg eyn taf:
Bl. 7: Esra Warren (1at)
BI. 8: Victoria Taylor (2il);
Kaiherinie Prydderch (8fed);
Gethin Phillips (Sed); Iwan
Arwel Jones (9fcd).
Bl. 10 ac 11: Katy Williams
(4}'dd); Rhian Morris (6ed); Jaco
Mullane (lOfed).

Bydd Esra Warren a Victoria
Taylor yn awr yn mynd yn eu
blaenau igynrychioli'r ysgol yn y
rownd nesaf.
well a eu darllen trwy'r cynllun
boreal yn y llyfrgell a Blwyddyn
8 }''TI derbyn cymorth gyda'u
sillafu a'u darllen trw}'
gydweirhio a'r chweched
dosbarth ar fore arall yn y
llyfrgell. Mae Blwyddyn 7 hefyd
yn cyfarfod ar un amser cinio yr
wythnos igael gwersi 'dal i fyny'
Mathematcg.

Llongyfarchiadau i'r staff a'r
disgyblion ar ennill y Marc Safon!

Y Marc Safon
Yn ystod mis Rbagfyr
dyfarnwyd y Marc Safon i'r ysgol
gan yr Asiantaeth Sgiliau
Sylfaenol. Rydym wedi ennill y
Marc Safon oherwydd bod yr
ysgol wedi gallu profi hod
cynlluniau mewn lle ar draws y
pynciau sy'n rhoi sylw arbennig
i sgiliau llythrennedd a rhifedd
ein disgyblion.

Profwyd ein bod yn cynnig
cyfleoedd i'r disgyblioo sydd
angen cymorth iwneud cynnydd
yn eu sgiliau darllen, rhit ac
ysgrifennu.

Heblaw am y gwaith
trawsbynciol canmolwyd }'
cyfleoedd sydd i Flwyddyn 7

10
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. Gwobrau Iaith a Mathemateg
Llongyfarchiadau i dri 0 Penderfynodd yr adran
ddisgyblion Blwyddyn 7 am eu Fathemateg mai Sam Roberts
hymdrech yn y pynciau 7S oedd yn haeddu gwobr yn eu
Cyrnraeg, Saesneg a pwnc hwy ohcrwydd ei
Mathemateg yn ystod yr hanner gynnydd ardderchog ers mis
tymor a aeth heibio. Medi. Derbyniodd y tri

Enwebwyd Fred Thomas, 7N docynnau llyfr i'w gwario ar
am ei ymroddiad i ddarllen lyfrau Cymraeg neu Saesneg yn
Cymraeg a Mollie Duggan- siop Palas Print, Caernarfon. Da
Edwards am ei darllen Saesneg. iawn chi - a daliwch ati!

Rydym yn cael ccfnogaeth
Gwasanaeth Llyfrgell
Gwynedd, yn enwedig Nia
Gruffydd, Llyfrgellydd Plant a
Phobl Ifanc,

Cafwyd deufis prysur iawn yn
ILyfrgell yr ysgol yn ddiweddar
pan lansiwyd clwb newydd o'r
enw 'Clwb Llyncu Llyfrau'.
Clwb ar 61 ysgol yd)"v, y nod yw
mwynhad ac ymwybyddiaeth 0
lyfrau Cymraeg, Saeseg a hyd yn
oed Ffrangeg, ffeithiol a
nofelau.

Mae amryw 0 weithgareddau
gwahanol yn digwydd 0
chwarae gemau, darllcn, dwcud
stort, i ymweliad gan awdur
-Bethan Gwanas a ddseth atom
ym mis Tach wedd ac roedd
pawb wedi mwynhau yn fawr
iawn. Mae'r plant yn disgwyl yn
amyneddgar am ei llyfr newydd
wedi iddynt gael blaen flas
arno!

Rydym yn ailgychwyn }' clwb
nos Fercher, 23 Chwefror, lle
bydd yr aelodau prescnnol yn
ailgydio. Mae croeso cynnes
iawn i unrhyw ddisgybi o'r
ysgol ymuno ani.

Clwb Llyncu Llyfrau

Myfyrwyr y chuieched dosbarth efo Mrs Cleo Devito.

Cymorth AriannoI
Y mae'r rhan fwyaf ohonom
bellach yn gyfarwydd a mudiad
Macmillan sy'n cynnig
gwasanaeth amhrisiadwy i
ddioddefwyr caner a'u
teuluoedd. Ynhytrach nag
anfon cardiau Nadolig,
gwahoddodd Macmillan
ddisgyblion yr ysgol i gyfrannu
at bosteri'n dymuno NadoJig
Llawen i bawb. Gwnaed
casgliad sylweddol 0 ;350 a
chyflwynwyd y siec i Cleo
Devito o'r mudiad yn
ddiweddar. Diolch 0 galon eto i
bawb a gyfrannodd.

YSGOL BRYNREAIL

I~~================================================~------------------~~~~==~~~~~~
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gyfer plant 0 oedran ifanc iawn i
bobl ilanc yn eu harddegau.
Ma\; rhai o'i lyfrau wedi cacl eu
cvneithu i'r Gymrae{!_

Blwyddyn 7 yn yrnweld a'r
Llyfrgell yng Nghaernarfon ac
yn cacl cyfarfod yr awdur,
M!llllchy Dovle, <:~..dd wedi
y~srif..nnu nifer \} 1)Iruu er

Hyrwyddo Llenyddiaeth yng Ngwynedd

CYMORTHFEYDD
Os oes gennych fater yr hoffech ei
drafod gyda'r A.S. neu'r A.C. mewn
cymhorthfa, ffoniwch 01286 672076

i wneud apwyntiad
neu

ysgrifennwch atynt:
Swyddfa Etholaeth

8, Stryd y Castell, Caernarfon LL55 1SE
neu

e-bost: williamsgw@parliment.uk

Etholaeth Caernarfon

Alun Ffred Jones
Aelod Cynulliad

Hywel Williams
Aelod Seneddol

Hl1W }i/)1l1b,,_~tlf. HIi" JU111.7o',BS a ddR'lnis'lv.vd or f!Yj~,.cast
L~~ltli~~r"blf/~I

en wog, Las M iserables , a
lwyfennir am )' ITO cyntaf yn
Gymraeg. Llwyddodd Huw ac
Elin i sicrhau lie yn ail rownd y
clyweliadau yng Nghaerdydd,
a'r wythnos hon cadarnhawyd
fod y ddau wedi ennill eu lle yn
)' cast terfvnol, Yrnddengys for
'Gris' wedi bod \ n brentisiaeth•
dda i'r ddau!

Llongyfarchiadau g\vresog i
Iluw Foulkes, Blwyddyn 13, ac
Elin Mai Jones, Blwyddyn 12, ar
ennill eu lle yng nghast
cynhyrchiad diweddaraf Theatr
Ieuenctid yr Urdd. Ymgeisiodd
cannoedd i ennill eu lle yng
nghynhyrchiad heriol y cwrnni,
sef cyfieithiad y Prifardd Tudur
Dylan Jones o'r sioe gerdd

o Lwyfan iLwyfan

Myfyrwyr Bleoyddyn 13 cfo Dr Angharad Price ar y dde )'n y rliesgefil.

yn bwrw goleuni gwerthfawr
iawn ar y cerddi, y nofel osod, "y'
chwedlau a'r hengerdd. Efallai
mai uchafbwynt y cwrs i ni'r
Gogs oedd gwrando ar ddarlith
Dr Angharad Priee - cyn
ddisgybl 0 Frynrefail - yn
darlithio ar y nofel, Roedd hi
wrth ei bodd fod y disgyblion
wedi teithio eyn belled ae roedd
ei chroeso didwyll yn dcstun
balchder.

Pleser ocdd cael mynd a chriw
mor aeddfcd 0 fyfyrwyr i roi blas
ar fywyd y brifddinas a'r eoleg
iddynt. Roedd eu hagwedd a'u
haeddfedrwydd yn glod mawr i'r
ysgol. Tybed sawl un fydd yn
cymryd y camau breision i lawr
yr A470 fis Medi nesaf?

Ddiwedd mis Ionawr ieithiodd
dwsin 0 fyfyrwyr hyn yr ysgol
sy'n astudio'r Gyrnraeg ar gyfer
Lefel 'A' i Gaerdydd ar gyfer ewrs
yn y Brifysgol yn seiliedig ar y
maes llafur. Gyda gyrru hynod
gelfydd )4' arhrawesau,
eyrhaeddwyd y brifddinas yn
brydlon nos Iau, a chafwyd cyfle
i fwynhau pryd 0 safon yn un 0
fwytai Ilewyrchus y ddinas cyn
dychwelyd i'r gwesty modern a
moethus am noson weddol
gynnar (!) er mwyn bod yn barod
am y cwrs fore Gwener.

Cyffyrddodd y cwrs a nifer 0
elfennau o'r maes llafur Cyrnraeg
Uwch, a chafodd y myfyrwyr
fudd mawr 0 glywcd yr
arbenigwyr yn eu priod-feysydd

Ymweliad yr Adran Gymraeg a Chaerdydd
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LLANBERIS Ffon: 870277
arn

•eln
Hysbysebwyr

Cefnogwch

Digon hawdd gweld bai ar y
llafnau ifanc yn chwarae
'uiheelies' rownd castell
Caernarfon ar nos Sadwrn.
Pcth arall yw clywed am
.flaenor a nain barchus (wel,
parchus oedd hil) yn ceisio eu
hefelychu, ac yn gwrthod
stopio i'r heddlu.

Materion o'r Cofnodion
Archwilio blynyddol
Arddangoswyd rhybydd a
gwahoddiad i'r cyhoedd
archwilio cyfrifon y Cyngor am
2003/2004, 0 18 Ionawr tan 2
Chwefror, yn y pen trefi.
Porth y Gogledd, Deiniolen
Llythyr Gwynedd yn egluro nad
oes angen arwyddion 'Dim
Parcio' yn ogysial a'r llinellau
melyn. Danfonwyd copi ohono
i'r heddlu.
Materion Priffyrdd
A4244, Groeslon Isaf,
Penisa'rwaun, Gosodir gwyneb
'Anti Skid' yma.
Y tir gyferbyn a Swyddfa Post,
Clwt y Bont. Derbyniwyd eopi
o lythyr Gwynedd at y
perchennog.
Pendyffryn, Dinorwig. Dim
ateb 0 Wynedd ynglyn a'r
llwybr hyd yn hyn.

Y Cynulliad
Creu Cysylltiadau: Gwell
Gwasanaethau iGymru
Ffurfiwyd ymateb i'w ddanfon
i'r Cynulliad.

Gohebiaethau Eraill
Llythyr Penllyn, Bryn'refail yo
nodi'r broblem llifogydd.
Ychwanegodd Pat Jones bod
angen clirio 0 dan y pon tydd a
dywcdodd Phyllis Ellis bod
hefyd eisiau clirio'r afon.

Penderfynwyd danfon copi 0
lythyr Penllyn gan gynnwys ~r
svlwadau uchod at:..
Asiantaeth yr Arngylchedd ac
Adran Priffyrdd Gwynedd.
Lon Perthi, Pcnisa'rwaun.
Dywedodd Phyllis Ellis bod
twll yn y ffordd ger Ty Eryri -
llythyr iWynedd.
Cefn Braich, Rhiwlas.
Cyfeiriodd Elspeth Mircheson
at dwll yn y ffordd ger Cefn
Braich -llytbyr i Wyoedd.
Toiledau Cyhoeddus
Deiniolen. Rhybudd Gwynedd
y gwneir gwelliannau iddynt yn
fuan.
Cynllunio
Ceisiadau a ganiatawyd gan
Wynedd:
Estyniad: Ysgol Bethel.
Newid defnydd: Cartref
Henoed Bethel.
Adeiladu Ty: Gardd Margaret
Bryn'refail.
Estyniad: Gorffwysfa, Waun,
Penisa'rwaun.
Mynedfa i gerbydau: Pare
Greenwood, Llan ddeiniolen.
Addasu Adeilad yn Storfa am
chwe mis: Fferrn Rhiwen,
Deiniolen.

Gwrthodwyd gan Wynedd:
Datblygiad Preswyl: Cae
Penffridd, Deiniolen.

Llwybrau
Atcbion Gwynedd:
Ll\vybrau 34/36 a 37 Henlonl
Maes GwyUa/llll:lcin, GIWl )'

NOG

I drin a thrwsio
pob math 0

beiriannau gwn'iQ

MENAI SEWING
MACHINE CENTRE

21 Stryd Fawr
PORTHAETHWY

Ffon: (01248) 714043
neu Caernarfon

Ff6n' (01286) 674520

Edau, Nodwyddau
ac ati mewn stoe

Ii _

GANWYN
MAE oerni'r wythnos ddiwethaf
a'r gaenen leiaf 0 eira sydd
gennyrn y bore 'rna yo ein
hatgoffa bod y gaeaf gyda ni 0
hyd. Mae arwyddion y gwanwyn
gyda ni hefyd, ond y gaea'n
gyndyn 0 fynd a'n gadael. Bydd
yn dda gweld y gwanwyn yn
cyrraedd, ond bydd rhaid i ni
fodloni i ddisgwyl amdano.
Mae'r garddwyr yn paratoi ar ei
gyfer mewn gwahanol ffyrdd,
ond ni all eu holl baratoadau ei
brysuro: fe ddaw yn ei amser ei
hun, neu'n fwy cywir, yn amser
Duw.

Disgwyl gwanwyn newydd
Duw y mae ei eglwys hefyd yng
nghanol gaeaf ysbrydol oer ein
dydd. Mae'r gwanwyn hwnnw
hefyd yn llaw Duw, a chanddo ef
y mae'r gallu i'w roi. A phan
ddychwel y gwanwyn hwnnw i
Gymru, bydd eglwys Dduw yn
cydnabod )'0 llawen mai gras
Duw a roddodd iddi'r cyfan.
Ond mae'r un gras yn dweud
wrthym )' gallwn brysuro'r
gwanwyn hwnnw. Mae'r
Argl wydd yn galw arnorn i
wneud hynny trwy weddio a
rhannu newyddion da'r Efengyl.
Daw'n wanwyn tymhorol hyd yn
oed os na pharatown ar ei gyfer.
Ond mae'r Duw Hollalluog yo
addo'r gwanwyn ysbrydol i'r
rhai syn hiraethu amdano.

JOHN PRI1'CIIARD

UN FUNUD FACHBont. Angen sylw ar y ffosydd.
Bydd Gwynedd yn cysylltu a'r
tir-feddianwyr,
Llwybr 74. Carreg y Gath,
Rhiwlas. Cwlfert wedi ei lanhau.
Llwybr 128. Capel Dinorwig/
Ty Newydd. Pibell/cwlfert wedi
eu glanhau.
Bronallt, Dinorwig. Yrnwelir a'r
safle gan Wynedd eto yn ystod
adegau glawog.
Llwybrau sydd angen sylw:
Stryd Uehaf at y Post, Rhiwlas
(139) - gwliau wedi cau ae
angen ail wynebu. (Hefin Jones)
Llwybr 43 ar hyd Ion Rhwng y
Ddwyryd, Deiniolen - dwr yn
sefyll ar yr wyneb, loriau yn troi
yno ac yn creu 11anast. (Pat
Jones).
Llwybr 11 - O'r arwydd 30mya
yn Ion Crawiau heibio i Ael y
Bryn, Bethel - y cerb llechen
wedi malu, dwr yn rhedeg ar y
llwybr )'n lle ar hyd y ffordd i
gyfeiriad Pont Charlie.

Materion Eraill
Mainc Bethel. Penderfynwyd
gofyn am leoliad iddi ger Tafarn
y Rhos. Gwirfoddolodd Huw P.
Hughes geisio caniatad )'
perchennog ur,
Maine Rhiwlas. Dywedodd
Hefin Williams bod Cyngor
Gwynedd wcdi ei ehadw yn
ddiogel dros y cyfnod gwaith
adeiladu. Awgrymodd Elspeth
Mircheson gyhoeddiad yn Llais
Oguian yn gofyn am leoliad
newydd i'r faine.

Dyddiad y Cyfarfod nesaf - 1af
o Fawrth 2005.

lZ

Ymateb yr Arolygydd:
Mae'r Rheolwr Rhawd wedi
ailafael yn ei waith ar 01 salwch
hir a bydd ar sifftiau dydd a
gyda'r nos. Cyflogir PCSOs
(Police Community Support
Officers), un ar gyfer Caernarfon
ymhen wythnos. Cyfwelir un ar
gyfer Pen-y-groes yr wythnos
nesaf a bydd y trydydd ar gyfer
yr ardal yma. Bydd 'Specials' ar
gyfer pentrefi unigol fel bo'r
angen.

Gwasanaeth ateb yr Heddlu
Maent yn trio'u gorau i yrnateb
i bob galwad ond nid yw'r
Cynghorwyr yn [fonio i gwyno
am garnymddwyn. Mae nifer
achosion yr yr ardal wedi
gostwng. Cynhelir cyfarfodydd
cyhoeddus a symudir ymlaen a'r
trefniant partneriaeth i gael
help pawb i amlygu'r
problemau.
Trafodaeth: Cefnogwyd y
bwriad 0 gyfarfodydd
cyboeddus fel syniad gwych a
dywedwyd y buasai
ymddangosiad Heddwas ym
Mcthel ar nosweithiau clwb
ieuenctid a nosweithiau Gwener
a Sadwrn yn ddigon.
Ymweliadau byr fel 9.30 i 10.30.
Cyfeiriwyd at sefyllfa debyg ym
Mhenisa'rwaun, nid yw'r
Swyddog Ieuenctid yn gyfrifol
amdanynt pan ddont allan o'r
Ganolfan am 9.00 o'r gloch. Mae
Ieuenctid 0 ardaloedd era ill yn
mynyehu clwb Bethel a
Phenisa'rwaun. Cyfeiriwyd at y
sefyllfa 'proactive' - Ieuenctid yn
dychryn yr henoed gan eu bod
yn ymwybodol na fydd yr
Heddlu 0 gwmpas.

Gofynnwyd a fydd gobaith
cael swyddog i lenwi'r bwlch pe
bai'r Rheolwr Rhawd i ffwrdd
o'i waith eto. Yr ateb oedd Na.

Soniwyd am achos lle
trosglwyddwyd galwad ffon 0
un lle i'r llall, a derbynnydd di
Gymraeg. Gofynnwyd am rif
trosedd ar yr alwad gyntaf.
Cafwyd yr un cwestiwn gao 'i'r
Heddlu oddi wrth dri gwahanol
swyddog ers mis Awst diwethaf.

Eglurodd Simon Davies bod
yna dair canolfan ateb, os bydd
ffon Caernarfon yn brysur YDa
trosgwyddir y galwadau ymlaen.

Diolchwyd i'r ddau
ymwelydd gan y Cadeirydd.
Derbyniwyd cofnodion Ionawr
fel rh~ c)'w~

Cyfarfu'r Cyngor ar }' laf 0
Chwefror yng N ghanolfan
Penisa'rwaun.
Gweddiwyd i ddechrau'r
cyfarfod.
Croesawyd yr Arolygydd Simon
Davies o'r Heddlu a Miss Eira
Huws 0 Gyngor Gwynedd.
Cyfeiriodd y Cadeirydd at y
gwendidau cymdeithasol a
restrwyd yng nghofnodion
Ionawr.

CYNGOR CYMUNED
LLANDDEINIOLEN



!;;nillydd yr Alavv ¥Venn dan 1Z
OQd~ lola 8ryn Jon~~. Llwydfryn.
FfQrdd M~rohlyn, Hotyd enillodd
lola y Uwser col am Mr Jonn Pens
~obGrts 11 Maes ~ilian Dinorwig
am yr yrrlgtli5 omu yn yr Adrdn
G~rdddan 12 c~d. Cafodd ail am
9~n\.l 'Cood y Glyn' 61. ~ f1 4,
Hoffal lola aalOlcn a galon I
Lindsay Parri am ei hyfforddi hi yn
borod tuaS at yr Eistoc;:ldfod,

BI. Oerbyn: 1. Ceinwen; 2. Leanne;
3. Shannon a Rebecca.
BI.1.· 1. Ffion Warner; 2. Harri M.
Jones; 3. Gwydion Morris.
B1.2: 1. Gatrln Llewelyn; 2. Osian
Worth; 3. Eilish Jones a Gatrin Medi.
81.3. 1. lola Bryn Jones a Lliwen
Morris; 2. Steffan Warner a Rhys
Llywelyn; 3. Catrin Ellen a Hanna
Williams a Rhys Ellis Jones.
BI.4: Awdur 'Sara a'r Ci Bach Gwyn';
2. Awdur 'Dianc i Ffwrdd'; 3.
Awduron 'Ben y Ci' a 'Y Slarc'.
BI.S: 1. Ceri; 2. Tudur a Lois; 3. Iwan
a Tomos.
BI.6: 1 Lliwen; 2. Anthea; 3. David
Williams.
Stori Fer: Mr John Norman Davies,
Llanqetn,
Englyn: Mr Merrion Jones,
Llantai rpwll.
Telyneg: Mrs Valmai Williams,
Aberdesach.
Limrig: Mrs Marl Wyn Jones,
Deiniolen
Llinell GolI: Mrs Ann Wyn Owen,
Rhoscolyn.
CasgHad a ddywediadau a geirfa
unrhyw ddiwydiant: Mr Dafydd Guto
ltan. Llanrug.
Emyn: Mr Gareth V. Davies, Hen
Golwyn.
Cel, a Chrefft
Gwau: 1. Diane Davies; 2. Elan
Williams.
Coginio: 1. Gwen Griffiths; 2. Elan
Williams; 3. Valmai Williams.
Gwaith Coed: 1. Gethin Rhys
James; 2. Sophia Williams.
Ffotograffiaeth: 1. valmat Wiliams;
2. Gwen Griffiths; 3. Alwyn Williams
a Hilda Parry.
Arlunio Ysgol Uwchradd: 1. Sophia
Williams.
Gwaith Llaw Ysgol Uwchrsdd: 1.
Sophia Williams.
Dymuna'r Pwyllgor ddiolch i bawb a
gyfrannodd at Iwyddiant yr
Eisteddfod, yn enwedig i qaredrqton
yr Eisteddfod a'r hysbysebwyr. Os
oes unrhyw un a diddordeb yn yr
Eisteddfod ac yn dymuno dod ar y
pwyllgor yna byddem yn falch lawn
o unrhyw gymorth Dowch, mae
angen gwaed newydd er mwyn
sicrhau dyfodol yr Eisteddfod.

agosach at eu mab. Hiraethu
wnaeth y ddau a dymuniad Doll
oedd dod yn 61 i Ddeiruolen. Bu hi
tarw ar 19 Tachwedd 2004 yn
Ysbyty Hope, Sutton Coldfield yn 84
mlwydd oed

Cynhaliwyd Gwasanaeth
cyhoeddus yn Eglwys Grist,
Llandinorwig ar 25 Tachwedd 2004
a rhoddwyd el gweddillion i orffwys
ym Mynwent yr Eglwys Dymuna Mr
Gordon Brown a'r teulu ddiolch a
galon i bawb am y eydymdeimlad a
estynnwyd tuag atynt ar golh gwraig
a mam arbsnruq Hester Emma
Brown (0011).

Mawr yw eu diolch I r rhai a
ddaeth I dalu y deyrnged olaf I Doll
ddiwrnod ei hangladd, am y
cyfraniadau tuag at Yrnchwil y
Galan, ac am y blodau er cof Otolch
r'r Parch Deiniol Morgan a'r
organydd, Dr W. Munro, am eu
cyfraniad ac yn arbennlg i Dylan
Griffith, yr Ymgymerwr, am el
drefniadau trylwyr a gafalus. Dialch i
bawb
EISTEDDFOD GWAUN GYNFI.
Gynhaliwyd Eisteddfod Gwaun
Gynfi ddydd Sadwrn, 5 Chwefror.
Eisteddfod 2004 oedd hon ond
oherwydd Ihfogydd mis Hydref
diwetha bu rhaid gohi.no'r cytartod.
Enillydd Cadair yr Eisteddfod oedd
Mr Dafydd Guto Han, Llanrug ac
ernuwyo y Fedal Lenyddol dan 25
oed gan Mr Elfed Morgan Morris 0
Ddeiniolen. Elfed oedd yn fuddufol
hefyd ar Dlws y Cerddor dan 2S oed.
Canlyniadau tel a ganlyn:
Ysgol Feithrln - plant y bore:
Adrodd: 1. Cian; 2. Rebecca Canu:
1 Rebecca; 2. Elln; 3 Cian.
plant y pnawn: Aaroad: 1. Awel; 2.
lan, 3. Chris a Cloe. Canu. 1. Awel;
2. Cloe; 3. Chris ae Ian.
BI. 1 a 2: Adrodd: 1. Alex; 2. Catrin
Llewelyn. Canu: 1. Catrin Llewelyn;
2. Osian; 3. Alex.
BI. 3 a 4: Canu: 1. Gatrin Elen; 2.
Alice a lola; 3. Tomos a Lee.
BI. 5 a 6: Adrodd: 1. Amy. Canu: 1.
Rhiannon: 2. Amy.
Unawd Alaw Werin dan 12: 1. lola;
2. Catrin Elen; 3. Alex.
Canu Emlyn dan 12: 1. Amy.
Psrtt Canu dan 12: Parti lola,
Deiniolen.
Unawd dan 16: 1. Alaw Tecwyn; 2.
1010
Unawd Cerdd Dant dan 21: 1. Alaw
Tecwyn; 2. Elen Gwenllian.
Can Werln dan 25 1. Elen
Gwenllian; 2. Alaw Tecwyn.
Adrodd 16-21 1. Elan Gwenlhan
Unawd Plano dan 21. 1. Elen
Gwenliian, 2. Alaw Tecwyn.
Can 0 Unrhyw Sioe oerda: 1. Alaw
Tecwyn; 2. Elen Gwenlhan.
Unawd 16-21: 1. Elen Gwenllian.
Adrodd Digri: 1. Owen Parri.
Canu Emyn Gras 50: 1. Arthur Wyn:
~ getty Lloyd Roberts a Tecwyn
OlilineYi 3, Owen PClrri.
can Werln: 1 Alaw TQcwyn: 2. EIQn
QwonlHan;~. Owen ~arri.
frl( AGroc1UliJU. 1. Elen Gwenllian.
Y"'tJ~J~ 61'~U yn yr Adrannau
ean/rno/'
Gerdd dan , z oed: lola.
Adrflrfd dttn 12 o~d: Amy.
Llonyddol dan 12 Q~<;I, rriQn,
Gell ilGtJrelll dan 1Z: OWalnJam@s.
C~'ddd!1"?1 flf>d' AI~w Tecwyn.
CWfan Gryn Du (Gwav e\ Qvvn'jQ},
Mrs Diana DaVIes:
Cw,o~" LJy~Myfyr (Celf a ChrefH):
Sophia,
Cwpan Clwb 5nwcer Oelnlolen
(GW~lfhC~~d)'G~thl~J~Mas.
Crf(;fn~"Qq;f:nryn O~n;Yn 9ydrCldd
gynlar- Valmal WiliamS, AbQrdQSaCn
~ GWIlym Ipwis. Caer,gybi.
AOran LlenyOOol
Meltnrin.' 1. Ian: 2 Clo~: 3 J~~()n.

OQVgAU PATIO l
[ ~OIiiCHI!S i
aVADDAU FFASIA

I . CLADIO

DnYS_A~u_ __.JL

==~ r GON5ERFATERIS i
~LYNYDDOEDD0 BROFIADYN Y MA~S

GARTH ISAF, LLANRUG

(01286) 650764
nAU

07050 357735

FFENESTRI ERYRI
GWYN .JON~§

ruter dda i wrando ar y Darpar
Archdderwydd, Selwyn lolen, yng
Nghymdeithas Cyfeillion Eglwys
Crist nos Lun, 5 Chwefror. Yn ei
ddull cartrefol aeth Selwyn lolen a ru
trwy ei brofiadau o'r adeg pan oedd
yn fachgen ym Methel, cymeriadau
yr ardal, ei hanes fel athro a hynt a
helynt pel-droed Nason ddifyr ac
roedd yn bleser cael gwrando ar e
ddawn yn adrodd ei farddoniaeth.
Diolchwyd iddo gan Mrs Gwen
Griffith a pharatowyd Iluniaeth gan
Mrs Rosina Worth a Mrs Eileen
Hughes. 8ydd y eyfarfod nesaf yn
cae I ei gynnal yn y Rheithordy,
Llanberis, nos Lun, 7 Mawrth, dan
ofal y Parchedig Deinial Morgan, i
ddathlu G\WI Dewi Sant Groeso
cynnes i bawb.
Gwasanaethau mis Mawrth:
6: 2.00 y pnawn Gwasanaeth

Teuluol, Sui y Fam
5.30 yr hwyr: Hwyrol Weddi, Mr
ogrgk Jonas.

13: 8.30 y bore: Gymun Bendlgaid
20: 5.30 yr hwyr: Cymun

Bendigaid, Sui y Blodau
27: SUL Y PASG - Manylion i

ddilyn.
DYMUNA Debbie Guy, 4 Tal
Caradog, ddiolch i'w theulu, ffrindlau
a chymdogion am yr holl
garedigrwydd a dderbyruood tra yn
yr ysbyty yn ddlweddar. Diolch hefyd
i'r meddygon a staff ward Ffrancon.
DIOLCH. Dymuna Mrs Deanna
Price, Tros y Waun, Pennr, el phlant,
Dyfed a Delyth, ei merch yng
nghyfraith, Emma, a'l wyrion, Iwan,
Cian, lestyn a Josh, ddiolch 0 galon
i'r teulu, cymdogion a ehyfeillion am
eu caredigrwydd a'u cydyrndeimlad
yn y brofedigaeth 0 golli priod, tad a
thaid annwyl lawn, set Mr Percy
Wyn Price.

Diolch arbennig i'r Canon Idris
Thomas, Trefor, am ei wasanaeth, i'r
organydd, Mr Munro ac I Mr Dylan
Griffith, Tros y Waun, Penisarwaun
am ei drefniadau gofalus. Bu'r cyfan
yn gymorth mawr i'r teulu yn eu
coiled.

Hefyd dymuna Elinor a Grace,
chwiorydd Percy, ddiolch i bawb am
eu cydymdelmlad wedi colli brawd
annwyt iawn
PROFEDIGAETH. Gartrefodd
Gordon a Doll Brown yn Oeiruol
Road, Demlclen wedl eu
hymddeoliad yn yr wythdegau
eynnar. Yna yn y nawdegau aethant
i fyw i aroat Sutton Goldfield i fad yn

oIOLGH. oymuna Mr Hefin Jones,
Crud yr Awel, 37 Stad Glanffynnon,
Llanrug, ddiolch i'w deulu, ffrindiau,
cymdogion a chydweithwyr am y lIu
cardiau a'r galwadau ffcn a
dderbyniodd. Hefyd i feddygon a
staff Ward Ogwen a'r Uned Gotal
Arbennig, Ysbyty Gwynedd, Bangor
am eu 90fal diffuant.
YSGOL GWAUN GYNFI
Plant Mewn Angen: £165.
Dr Barnados: £608.78.
ApeJ Tsunami: Gynhaliwyd 2
weithgaredd I godi arian i'r achos
yma. Daeth y plant i'r ysgol yn eu
dillad eu hunam ddydd Gwener, 28
lonawr, a chasglwyd £147.50.
Trefnodd y Pwyllgor Rhieni/
Athrawon nason Bingo ar nos
Fawrth, 1 Ghwefror, a chasglwyd
£184.50. Cytanswm 0 £332.

Diolch yn fawr iawn i bawb a
gyfrannodd.
Ras Deiniolen.
Cyflwynwyd tarian gan Mr Gwilym
Williams i Mr Rhys ab Elwyn am
ennill Ras 10k elenl. Hoffwn ddiolch
yn fowr lawn i Mr Williams am ei
rodd hael iawn 0 fedalau a tharian i
enlllwyr y ras.
Amgueddfa Lecbi.
Bu dosbarthiadau Mrs Warrington a
Mrs Hughes yn ymweld a tal Bran
Haul yn yr Amgueddfa ddydd
Mawrth, 18 lonawr, i weld sut oedd
pobl yn byw erstalwm
Clwb y Ddraig - Gweifhgareddau
AII-gyrsiol.
Athletau yw gweithgaredd y Glwb y
tymor yma. Mae'r clwb yn ymgynnull
pob nos Fawrth ar 61 yr ysgol.
Disgo Santes Dwynwen.
Cynhaliodd Pwyllgor Rhieni/
Athrawon yr ysgol ddisgo I ddathlu
noson Santes Dwynwen.
Mwynhaodd pawb yn fawr lawn.
B;ngo. Hefyd cynhaliwyd noson
Bingo ar nos Fawrth, 1 Ghwefror.
Sachau Stori.
Bu rtuenl a phlant y dosbarth Derbyn
yn cael stori gan Ms Esyllt Roberts
gyda'r pypedau a wnaed gan rai o'r
rhieni yn ystod tymor y gaeaf.
Ymwelwyd A'r lIyfrgeli yn Nhy Elidir
ddydd Mawrth, 18 lonawr.
Llythrennedd Teulu.
Mae'r cwrs yma yn cael el gynnal
eto eleni gyda rha: 0 rieru'r plant
ieuengaf. Bydd y sesiynau'n cael eu
cynnal ar bedwar pnawn yr wythnos
l'r plant a bob dydd lau i'r rhieni a'r
plant gyda'i gilydd.
EGLWYS CRIST LLANDINORWIG
Er ei bod yn noson aeatol, daeth

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

DEINIOLEN



Telerau arbennig i
bensiynwyr, myfyrwyr a

phlanl ysgol

Gwaith Contract

Teithiau Lleol a Thramor

Glanffrwd
DEINIOLEN
(01286) 870484

I Bysiau 0 12 i53 sedd

IEUAN
WILLIAMS

Ymgynghorwyr Ariannol
Annibynnol Lleol (sefydlwyd 1974)

FtO": (01248) 355055

CDH

A

YSWIRIO EICH TY
(I arbed coiled i chi);

YSWIRIO EICH CAR
(I arbed coiled i chi ); neu

YSWIRIO EtCH BYWYD
( I arbed coiled i'ch teulu)

Cysylltwch a'r isod 1 weld mor rhad
yw cost yswiriant gyda CDH
Andre (BetheI/Llanberis)

Bryn (Mon)
Euryn (Caernarfon a'r cylch)
John Eifion (Penisarwaun)

Pa un o'r rhain sydd
bwysicaf?

•

cpt!~
--- - ~

Y Sqwar, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd LL55 4AA
Ff6n' 01286·675175 Ffacs: 01286-671126 E-bost: In(o@arvonia.co.uk

Gwefan www arvonia co.uk

• Gwyliau cerbyd Prydeinig a Chyfandirol.
• Rhaglen Tripiau Dvddiot.
• Cerbydau moethus ar gael ar gyfer Ilogi preifat.
• Cerbyd 7 ae 14 sedd ar gael ar
gyfer teithwyr maes awyr ae
ar 9yfer logi preifat.

• Adran teithiau grWP - yr hall
drefniadau wedi'u gwneud:
archebiadau gwesty a liang, teithiau,
arehebiadau theatr a digwyddiadau.

Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol
Cerrig 0 bob math
argael-

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

YSgwar
Llanrug

J.M.
JONES

A'I FEIBION
GWAITH
CERRIG
BEDDAU

•Cor Mr. W. James yn Llangollen, 1952.

ddechrau mis lonawr. Bu Alwyn yn
athro ar Danny Roberts, y
perchennog. flynyddoedd lawer yn
A I"o ..

TOARI'R RHUBAN. Alwyn Pleming,
cyn Bennaeth y Gymraeg yn Ysgol
Brynratart yn agor y Bistro
LJanberis, ar 51 cael el addurno

,

sydd ar Im cychwyn. Gorfu gwneud
hyn ar 61 oerbyn adroddiad y
pensaer a fu yn arehwllio eyflwr yr
adeilad yn ddiweddar. Nid yw hyn
ond dechrau ar restr hir 0 amryw
faterion sydd angen sylw. Mae
gwaith ar y rhwydwaith trydanol, i
yrnateb j ofynion rheolau diwedcar,
elsioes mewn lIaw. Hawdd deall fod
angen arian sylweddol i gwblhau'r
holl waith yma cyn ystyried y
gweddill o'r rhestr yn adroddiad y
pensaer.
PWYLLGOR APEL EISTEDDFOD
GENEDLAETHOL
Dymuna'r pwyllgor ddiolch j Steven
Roberts, Caffi Pen y Ceunant Isat,
am werthu printiadau 0 lun gan
William Selwyn. Bydd yr holl arlan
yn mynd tuag at yr Eisteddfod. Dim
ond ruter cyfyngedig o'r nun a
argarffwyd, felly os ydych yn
dymuno prynu un galwch yn y caffi
yn fuan.

Maa'r pwyllgor hefyd yn dymuno
diolch i'r hol' fusnesau a
cnvmdennasau svoo wedl cytrannu
i'r g~onta apel, 8yddwn yn cyhoeddi
rnesir lawn o'r cyfranwyr unwaith y
byddwn wedl cvraeoc em targed.

V gweithgaredd nesat yw
cyngerdd gyda Hogiau'r Wyddfa,
Cor Cyntaf l'r Felin ac arnsuaio eraill
a gynhelir yn y Mynydd Gwefru, Nos
Wener, 13 Mal. Bydd manylion lIawn
yn yr Eco nesaf.

Cynhelir cyfarfod nesaf o'r
pwyllgor apel nos Fawrth, 8 Mawrth
am 7.00yh yn Angorfa.

Y GYMDEITHAS LENYDDOL
UNDEBOL. Nos Fawrth, 1 Chwefror,
cafwyd sgwrs ddiddorol a hwyliog
gan y Parchedig Harri Parri,
Caernarfon. Soniodd am ei fagwrfa
at gefndir ym Mhen Llyn a'i achau,
sydd wadi eu holrhain yn 61 i'r ail
ganrlf ar bymtheg.

Bydd cyfarfod nesaf y
Gymdeithas nos Fawrth, 1 Mawrth,
yn Festri Capel Coch am 7.00 o'r
gloch. Cynhelir Cwis yng ngotal y
Parchedig John Pritchard. Croeso
cynnes i'r aelodau. Dowch i ddangos
eich gwybodaelh (neu ddiffyg!).
DYMUNA Joe, Idwal, Eirlys a Nanw
ddiolch 0 galon i bawb am bob
arwydd 0 gydymdeimlad 0 qolh
gwraig, Gwyneth Clarke, chwaer a
rnodryb annwyl. Diolch am yr holl
gardiau a'r arian tuag at Feddygfa
Llanberis. Dlolch i'r Tad McNamara,
y Parch John Pritchard ac i Gwynfor
am y trefniadau trylwyr.
CARAI Nan Wilson Evans. Manod,
17 Ffordd Capel Coch ddiolcn i'r holl
dQulU a ffrindlau am y cota: a r
caredigrwydd a dderbyniodd pan
oedd yn wael yn y cartref yn
ddiweddar

Hefyd am yr holl gydymdeimlad a
dderbyniodd ar farwolaeth sydyn
Breda, nith annwyl iawn.
EGLWYS ST PADARN
Gan fod cyrnalnt yn holi beth yw'r
rheswm am y sgaffaldiau 0 gwmpas
yr adeilad, dymuna'r Parchedrq
Deiniol Morgan a'r Cyngor EglWYSlg
egluro mai gwaith atqywerno'r toeau

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

LLANBERIS



C05A/0098/15/LL 'Estyniad' - 29
Maes Padarn, Llanberis. LL55 4TD.
Roedd na gryn bryder ynglYn a maim
yr estyniad yma. Roedd pryder hefyd
fod y maint yn mynd inewid cymeriad
y stad, a gofynnwyd a fyddai'r
ychwanegiad yn ymyrryd a
mwynderau'r cyrndogion.
Pendcrfynwyd anion at Adran
Gynllunio CG i fynegi pryderon y
mwyafrif llethol o'r cynghorwyr, [Ni
chymerodd HS ran yn y drafodaeth]
COSA/0091/1S/LL 'Newid edrychiad
blaen yr adeilad allanol ynghyd a'i
yrnestyn' - Canolfan Ddringo, Bryn
Du, Llanberis. Dim gwrthwynebiad.
\VEDI EI GANIATAu:
·C04i\/0860/15/R4 'Ymestyn Offer y
Cae Chwarae Presennol', Tir ger Cae
Chwarae, Llyn Padarn, Llanbens.
·COSAJ0023,lS/LL Edrychiad newydd
i'r Siop a Grisian aUanol newydd yn y
cefn, 49 Stryd Fawr, Llanberis.
YFYNWENT:
Adroddwyd fod angen cadw golwg ar
gerrig beddau yn y Fynwent ar 61
gwyntoedd mawr. Roedd nifer wedi
syrthio mewn storm ddiweddar.
Gofynnwyd i'r Clerc drefnu cyfarfod
buan gyda'r ymgymerwyr lleol ynglyn
a threfn claddu yn y darn newydd, eyn
i ragor 0 dir S<lel ej golli. Noowyo Cod
"'yneb un bedd cymharo! btD, wtdi
suddo. Nodwyd hefyd fod y twrch
daear yn wcithrcdol eto!

GOHEBIAETH:
• Y,nddiswyddtad:
Derbyni\vyd ymddiswyddiad Wendy
Hughes fel CY'Ilghorydd. Roedd yn
ymddiheuro am golli cyfarfodydd.
Felly oberwydd pwysau gwailh a
(heulu teimiai mai ymddiswyddo oedd
orau.
eLlyrhyr odd, wrth Lywodraeth Cy"ulliud
Cymru (LICC)
Yn nodi mai'r uchafs\vm 0 £5.30 'i pen
sy'n cael ei ganial:iu y O""'yddyn
arianno! nesaf ar warlant na fyddaj fel
arall yn awdurdodedig.
• Gwellla1l1 Maes Parcio lVa1l1pens
Derbyniwyd copi 0 gynllun ar gyfer
addasu y mae~ parcio oddi v.'rth Goriad
Gwyrdd Eryri. Bydd y gwelliannau a'r
lloches \vedi eu cwbwlhau cyn yr haf.
·Saf/e ParcloAnabl- 3 Slryd Yr Wyddja
Mae'r lleoliad yn un newydd, ae 'In cael
ei hysbysu'n ffurfiol. Dim
8"'nhwynebiad.
• Jl.,faptaul\!ynedtad CCGC
Derbyni\vyd coplau 0 Eapiau [erfynol
}'T ardal 0 dan Ddeddf Cefn Gwlad a
Ha\vllau Tramwy oddi wrth Gyngor
Cefn G\I,'lad Cymru. Bydd rhain yn
weithredolo dyddiad j'w gyhoeddi yng
ng..vanwyn 2005.
•RIzeil!Jordd Yr Wydd/a
Derbyni ..vyd llythyr yn nodi fod y
C\vmni wedi sicrhau cyflen\vad neW}'dd
o 10 ager 0 Wlad Pwyl ar g)ier eu
peiriannau ager elen!. Yn 81 y cwmni
bydd llawer llai 0 lygredd na'r 11ynedd.
• Capel Coth, Llanberis
Derbyniwyd UYlhyr oddi wrth
ysgrifennydd yr egl\vys yn nodi fad
ccrbydau uehel, ar fwy nag un
achlysur, \vedi creu difrod I oehr y
Iestri a gofynny.ryd i'r CC a fyddai
modd dwyn perswad ar CG i wneud
rhywbeth ar y ffordd. Mae'n debyg mal
parcio ccir ocdd yn rhannol gyfrifol,
ond roedd llefydd parcjo'n brin a
gofynnwyd i'r Clerc nodi fod angen
datrys probJem y capel heb golJi
llefydd parcio i rieni yn casglu plant o'r
ysgol a'r ysgol Sul.
CRONFA CYMORTHDALIADAU
BYCHAN;
Wed. trafodaeth fanwl penderfYllwyd
dosbarthu arian 0 dan gynllun
Cymorthdaliadau Bychan y Cyngor i'r
canJynol.
GOLEUADAU NADOLI~
LLANBERlS; RAS YR WYDDFA;
CYMDEITHAS LE YDDOL
U TDEBOL LLANBERlS; CLWB
PEL-DROED 'COLTS' LLANBERIS

•(5 TIJ\t); EGLWYS SA.'lT PADARN,

Cofnodion cvfarfod nos Tau. Chwefror
17eg. 2005.
PRESE.~OL ac
YMDDIHElJ-aJADAU:
Ward Padam: ua\ in Allsup, Emlyn
Bavhs, Olwen Gwilvm, Derek Jones,
Ken Jones (Blaen y Ddol), Fred Owen,
Douglas Pritchard, Helen Sharp
(Cadeirydd), Carys Thomas.
Ymddiheuriadau: Trystan Thomas.
CADARNHAU COFNODION:
Cadarnhawyd eoEnodion y cyfarfod a
gynhaliwyd nos Iau, Ionawr 2Ofed,
2005 feI rhai cywir, Cynnig ae eilio -
FOIDP.
DATGAN BUDDIANT:
D)'\vedodd KJ a DP, y ddau'n aelodau 0
B\vyUgor Rasyr Wyddfa, na fyddent yn
cymf"yd rhan yn y drafodseth ar y cais
am l1a,vdd i'r Ras clcni, uc yn yr un
modd DJ me\l;'n perthynas a'r cais am
g}'morlh i'r g\vaith trwsio ar dwr
Eglwys St Padarn. Ymataliodd HS
rhag rrafod un cais eynIlunio
COSN0098/1S/LL a oedd yn }'m\vneud
a'i cbymydog.
MATERION YN COOl O'R
COFNODION:
• Cae Chwarae 'Landlllg " Glan Llyn
l)adarll.:
Adroddwyd fod y cais am ganiarad
eynllunio wedj llwyddo.
e Uwybr Trefiadaeth:
Caf\vyd adroddiad gan KJ a'r Clerc
iddyn( fynychu cyfarfod arall 0

Weithgor y LI\vybr. Bellach mae bras
gynllun ar gyfer y U\\'Ybr a fyddai'n
dechrau 0 Ddol y Goeden yn mynd
heibio'r Vitoria at y Castell a draw i
Gilfach Ddu. O'r fan honno y bwriad•
yw dod yn 61 i'r pentTef at Ian y Uyn
gan fynd draw j'f Glyn cyn dod yn 61 a
thrv.'y Coed Doctor i Lon Ty Du ac i
lawr i'r Slryd Fawr ger Y Bistro.
\Vedyn dych\velyd ar hyd y Stryd Fa\VT
J Ddol v Goeden a'r Gvfnewidfa• •
Byslau .. \-lae C)'farfod nesa'r G\\'eithgor
ar }r 2ail 0 Fa\vrth.
• Cae Chwarae Frondeg:
Wedi r.rafodaeth cytun\vyd fod angen
cadw gwell trefn ar y cae yma sy'n
ddefuyddiol iawn iblanllleol gicio pel.
A\vgrymwyd y dylld tom'r g"\vair yn
\veddol gyson.
• C'lp Dros y Copa (Cyfnewid Celli
Gwlad)
Er fod tri aelod o'r Cyngor, EB, OG a
KJ \vcdi bod yn rhan o'r trafodaetbau
gyda'r cri\v o'r Ymddiriedolaeth
Genedlaethol a'r Unol DalciLhiau,
chafodd yr un ohonynl \vahoddiad i
fynd i'r cyflwyniad terfynnol yIn
Meddgelerr, pan gyhoeddwyd yr
adroddiad. B\vciad y gwalth oedd
gweld a elild cael g..vell cys\vllr rhwng y
trl dy£fryn 0 g\vmpa~ troed Yr Wyddfa,
yn cynn\vys pentrefi Waunfawr.
Bcddgelert a Llanberis. Syniad a oedd
braidd yn anymarferol ym marn y rri a
fu'n man o'r trafedaethau ac a
ddy'\vedodd hynny wrth yr
ymchwil\vyr, ~erch hynn)' dyna oedd
byrd\"n yr adroddJad.
e Ge/e,llto
Adroddwyd na chafwyd g'\vybod eto pa
bryd y b)'dd Crngor G\vynedd (CG) yn
codi arwyddion 'gefeillio' bob ochr i'r
penrref. P\vyswyd fod pelh brys i'\v
codi. Adroddwyd fod y dyluniadau
wedi eu cV/hlhau. Penderfynwyd anion
at CG i ofyn pryd y byddan nhw }'O
ymddangos. Cynnig CT/GA.
CYNLLUNlO:

. . ..

Ddwyrain Asia yn sgil difrod a thrallod
v Tsunami. Dywedodd ei fod wedi
derbyn cyngor oddi wrth gyfarwyddwr
'Un Llais iGyrnru' a oedd yn berffaith
glir nad oedd gan gynghorau lleol bawl
i gyfrannu at achosion tramor, pa mor
deilwng bynnag ydyn t.
•Cae Frondeg: Gofynnwyd a oedd y
Cyngor yn gofalu am gae chwarae
Frondeg, ac awgryrnwyd mai da 0 beth
fyddai trafod gyda rhai o'r trigolion
lleol iweld a ellid gwella'r cyfleusterau
yno fel Ue chwarae pel-droed.

1

cyfleustcruu gofal plant 03 16 plentyn,
28 Dol Elldir, Llanbens
DYFODOL 'ANGORFA'
Cafwyd trafodaeth sylweddol ar y
defnydd neu'r prinder defnydd 3 wneir
o 'Angorfa', Stryd y Ffynnon. J\r gais )'
Clerc, a roddodd grynodeb 0 gostau
rhedeg y ty, bu trafodaeth ynglyn a'i
ddyfodoJ. Bu son am y posibilrwydd 0
syrnud Arddangosfa T. Rowland
Hughes i rywle arall, Ue byddai'n eael
ei gweld a'i gwerthfawrogi'n well,
Credir y gallai mwy 0 fudiadau a
chymdeithasau yn y pentref fad yn
dcfnyddio'r brif ystafell.
GOHEBIAETH:
• Cwmnl Ad\vy Cyf; Cafwyd UyLhyr yn
egluro ymhellach ~Ul y go~odwyd 'yr
lIen Go op', 60 Stryd Pa\vr, r~lsnheri!:
011dyll anffodu(j docdd y llythyr cldim
yn cvdnabod y dylai barD leollrlgollon
a Chyngor Cymuned g~tfriI wrth
bl:nuerfynu ar ddyfodol unrhyw ciddo
sydd gan y Cwmnl.
• Swyddog Adfy\V10 Bro: Derbyniwyd
ll)'£hyr oddi \vrth Dafydd Einion
Jones, a bcnod\vyd i'r s\vydd yma yn
ddiwcddar. Roedd v.'edi dod ar drQ\\'s
lly'tbyr oddi \vrth y Cyngor a oedd yn
gresynu fod perthynas digon gwael a
bregu~ \,'edl bod rh\vng y Cyngor a
s\vyddoglon Adf}t\vio Bro Cyngof
G\V}'Iledd. Roedd am weld pethau'n
g\vella. Yn 61 EB cynrychlolydd y
Cyngor ar b\vyllgor Ileal Ardal y
Lleehen fu dim cyfarfod ers amser
malrh. Bu'r s~'Ydd s\V}'ddog adf}'\vio
bro hefyd yn \vag ers mis Ma\vrth 2004,
nes y penodv.'yd y swyddog div.'eddara
ychydig eyn y Nadolig. Pendcrfynwyd
estyn gwahoddiad iD. E. Jones ddod i
gyfarfod buan o'r CC.
ARCHWILIAD ARlANNOL
2003-04:
Cyflwynwyd .\lantolen Ariannol y
nvryddyn arlannol olaf, 0 ddechrau
Ebrill 2003 i ddlwedd Ma\\rth 2004
Roedd wedl ei archv. ilio gan
Arch",'ili\ ..r " Cyngor a'l chae! yn
gywlI. Bydd yn a\vr yn cael ei han fan
ymlaen at yr Arch\viliwr )'Ilg ngh\vmnj
UHY Hackef Young, Caer sy'n
gwelthredu ar ran Y Comisi\vn
Archwilio. Cafwyd egJurbad ar y
ffigyrau ac fe'u derbynJ\vyd. Cynnig ac
tilio: FO/DP
PRESEBIAD:
Wedj trafodaelh fanwl penderfyn\vyd
ar Bresebiad 0 £10,000 ar gyfer y
flwyddyn i ddod. Mae'n is na'r
blynyddoedd blaenorol ar sail fod
balansau'r Cyngar yn bur iaeh. Cynnig
ac cilio: DJ/TT.
UNRHYW FATER ARALL:
• Gefeillio it Morbegno:
Penderfynnwyd ethol FO at DJ i
gynrychlo!i'r Cyngor ar y Pwyllgor
Ge£eillio. Cynnig ac eilio DJ/DP'
Adroddwyd fod angen cymorth pellach
i sicrhau gwelthgar\\lch ynglyn a'r
gefeillio ac I roi'r c)-fan ar sylfeini
cadarn ar gyfer y dyfodol. Cahvyd
C}ll\\1rnlad byr 0 luniau yn olrhain
hanes y gefeillio gan FO a
bwyslcisiodd fod y dref Eidalaidd yn
cymryd y mater 0 ddifrif ac y dylen
ninnau hefvd. Roedd cytundeb y
dylem ddangos brwdfrydedd 0 blald y
gefeillio, ond hyddai angen gwylio'r
gwarian(!
• De ddv.ryrain A~ia: Adroddodd y
Clerc fod y Cadeif)'dd wedi gofyn iddo
am gyngor ar 61 dcrb~'n crus yn gofyn a
altai'r Cyngor gyfrannu ar Apel De

Cvnvddu. .

WEDI EI GANIATAU;
• NP3/15/1 A Codi estyniad cefn - 7
Maes Derlwyn, Llanberis.
·C03A/0803/ISCR Dymchwel rhan
o'r adcilad presennol ynghyd a
newidiadau ac estyniadau i grcu 5
Uned preswyl a Bwyty, 59 Siryd Faw r
LJanberis
• C04AJ0833/15/1 .1.

Cofnodion cyfarfod nos Iau, Ionawr
20fed, 200S.
PRESENNOL ac
YMDDIHEURIADAU:
Ward Padam: Gavin Allsup, Emlyn
Baylis, Olwen Gwilym, Derek Jones,
Ken Jones (Blaen y Ddol), Fred Owen,
DougJas Pritchard, Carys Thomas
(Cadeirydd), , Trystan Thomas,
Ymddiheuriadau: Helen Sharp.
CADARNHAU COFNODION:
Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a
gynhaliwyd nos Iau, Rhagfyr 16eg.
2004, fel rhai cvwir, Cynnig ac eilio -
DJ/GA.
DATGAN BUDDIANT:
Cyfeiriodd GA at gals cynllunio
C05A/0023/15/LL L49 Stryd Fawr,
Llanbcris]. Mae'r adeilad yn ei
feddianr, ond ei fod ar fin cwbwlhau'r
trefniadau i'w werthu. Er nad oes
wnelo fo ddim a'r cais cvnllunio•
cynghorwyd ef i beidio a chymryd
rhan yn y draIodacth.
MATERION YN CODI O'R
COfNODION:
• Cae CJ'f.L,arae 'Lalld,"g'. C/a" Llyn
Pad"nl;
J\ClrOdCl\\ryd gan y Clerc Iddo
y~grjfennu at un 0 <;\vyddogion y GMi,p
a mynd i'w !)Weld cr mwyn cuel 8leb i
raJ c\vestiynau a godwyd yn y cyfarfod
olaf. Cat\vyd cadarnhad fod y Gnvp
sy'n dabyglygu'r safle wedl gofyn am
bris I gv.·ffinl lleol, dywed ..vyd y bydd
yno beth cytleusterau a mynedfa ar
gyfer yr anabl, ac y byddai y Grwp yo
boll am yr ysv.'iriant a'r trefniadau torri
glaswellt presennol eyn gofyn i'r CC
ysgwyddo'r gosr. Cafwyd sierwydd
hefyd y bydd y ffens 0 gwmpas y maes
ch\varae yn un gadam a sylweddol.
Rocdd e} tundeb y bydd cynlorth ar
gael i'r GnVp os bydd ei angen.
e Gydnabod Gwasana21h Cyngho'f)'dd:
Cafwyd cadarnhad fod y Clerc wedi
anfan gair at y Cyngborydd dan syl""
yn diolch idclo am ei ,~'asanaerh hir.
e Llwybr Treftadaech:
Cafwyd adroddiad gan y Clerc el fad ef
a KJ wedi mynyehu ail gyfarfod
G\\'eithgor y Llwybr y prynhawn
h\vnnw. Mae'n dcbyg y gweHr derbyn
cymorth syl\veddol 0 Gist Gv.'ynedd
tUllg llt y gwaith, er y bydd galv.' hefyd
am beth cymorth ariannol odili \vr(b y
Cynger Cymuned (CC). Bydd y grant
dros ddwy flwyddyo ariannol, a bydd
angen c\vblhau pelh o'r gwaitll eyn
dj\vedd Mav.'rth. Siomedig eto oedd )T
ymatcb i gcfnogi'r gv.raith, ar byn 0
bryd Ysgol Dolbadarn, Partneriaeth
Llanberis (gweinyddu), Yr Amgueddfa
a'r (:yngor "y'n weithredol a g\veitbgar.

D) \vt:d\vyd fod y Ll\'t'ybr i fod yn
un a fyddai'n ddefnyddiol i drigolion
lleol yn ogysral ac ymwelwyr a'r bwriad
oedd cyfeirio ymwel\vyr drn'y'r Stryd
Pawr fel rban o'r daith a fyddai'n
dechrau yn y Gyfnewidfa Bysiau yo
Nol y Goeden.
CYNLLUNIO:
·t\P3/1S/124F 'Ne\\id defnydd 0
goed\vig masnachoI i ~afle carafanau
(eithiol a champio' (caJs dl\vyglerug),
Coed Victoria, Llanberis - roedd hwn
yn galS diwygiedig pellach nad oedd yo
ej hanfod ddim gwahanol j'r hen rai a
gyflwyn ..vyd Pcnderfynwyd cadw at y
penderfyniad g..vreiddiol, ac nad oedd
y Cyngor yn gefnogol .'r cynllun. Yr
un yw'r rbcsymau ac o'r blaen.
•C04N0860/1S/R4 'Vmcstyn Offer y
Cae Chwarac l~r~e::nnol, Tir gcr Cat:
Chwarae, Llyn Padam, LlanberJs.
Doedd dim ~'Tth..v)'nebiau.
eCOSN0023/1S/LL Edrychiad newydd
Pr Siop a Grisiau allanol ne\vydd yn y
cefn, 49 Slf)rd Fawr, Llanberi~. Dim
g..vrlhwynebiad. [Nid oedd GA yn rhan
o'r drafodaeth - &'A'eler nodyn
'Buddiant' uchod.)
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TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU

• •

ENS RHIWLASD. P.0

Bws 22 sedd ar gael ar gyfer pob
math 0 logi preifat - nosweithiau
allan, parfion, tripiau ac ati.
Gwasanaeth personol a thelerau
rhesymol gan (01248) 361044

BWS BACH AR LOG

bresennol.
Oherwydd nad yw Cyngor

Gwynedd wedi gorfodl tenant rhit 1
Bryn y Gof, maent wedi caniatau
sefyllfa sy'n peryglu diogelwch y
ffordd I gerddwyr 0 bob oed a
gyrrwyr. Hetyd mae glendld ochrau'r
ffyrdd a thu hwnt t'r sedd yn codl
pryder j'r Cyngor. Mae Cyngor
Gwynedd wedi gorffen gosod lri
thwmpath rh\vng Bryn y Got a
Phenrhos. ond oedd hyn yn ddlgon?
Penderfynrad y Cyngor, ar gais y
Cyng Vera Roberts yw gotyn am 4
twmpath y~hwanegol.
SYMUD TY. Mae Jayne a TIm Lloyd
a'r genod wedi symud tY - 0 Dyddyn
Cae ar draws y buarth I Ysgubor
newydd,
APEL Y TONNAU ENFAWR.
Canlyniad y rhoddion gan drigolion y
fro tuag at yr Apel ar gyfer
dioddefwyr y ddaeargryn a'r tonnau
enfawr yn y Mor Indiaidd oedd £415.
Diolch i bawb.
CLWB Y MERCHED. Cynhallwyd

cyfarfod eynta'r flwyddyn yn y
Ganolfan ar nos lau, 27 lonawr.
Cafwyd noson ddifyr ac addysgiadol
yng nghwmni Yvonne Griffith-Jones
sy'n trodor 0 Gaeathro. Yvonne yw
cyfarwyddydd polisi a datblygu
'Chwarae Teg'. Cawsom glywed am
ei gwaith yn sicrhau eyfleoedd teg i
ferehed yn y gweithle a chymryd
rhan mewn gwahanol gwisiau yn
ymwneud a gyrfaoedd a chyflogau
merched. Drolchwyd iddi am noson
ddifyr gan Carey.
ARDDANGOSFA GOGINIO. Erbyn
l'r rhifyn hwn o'r Eco gael ei
gyhoeddl bydd Clwb y Merched
wedi cyfarfod unwaith eto, ar nos
lau, 24 Chwefror I wylio Mrs Eirlys
Williams yn paratoi salads a
phwdinau. Byddwn wedi cael cyfle i
ftasu'r darusithron yn ogystal a
dysgu sut i'w parator,
GWASANAETHAU'R CAPEL.
Dlsgwylir cynnal y gwasanaethau
canlynol ar Sullau ym mis Mawrth:
6: 11.00 Ysgol Sui

2.00 Parch Emrys Thomas.
17' 11.00Ysgol Sui
20: 11.00 Ysgol Sui

2.00 Mr Huw Jones
27: 10,00 Gwasanaeth
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e Ystafell Oeulu e Cinio Oydd Sui Traddodiadol
• Cerddoriaeth Fyw • Cwrw Go lawn

Ffon: 650218

•
WAUNFAWR

nos Fecher, 9 Mawrth
am 7.30 o'r gloch

yng Nghanolfan y Capel
Caeathro

Addas i'r teulu i gyd
Tocynnau £4.00

Slop Na Nog, Caernarfon
Palas Print, Caernarfon

Deiniol Huws (01286) 672998

CYNGOR CYMUNED.
Cynhaliwyd cyfarfod 0 Gyngor
Cymuned Waunfawr yng
Nghanolfan y Capel, Caeathro ar
nos Lun, 24 lonawr. Roedd y Cyng
Clive James a Vera Roberts yn

COOl ARIAN. Canlyniadau'r
yrncrectuon g~vahanol codi anan er
mwyn ad-oalu'r ddyled 0 £3,200 Y
flwyddyn ar Y Ganolfan oedd fel a
ganlyn, Talwrn y Berrdd: £83; Noson
Lawen: £553; Casglu yn Storfa
Safeway: £465; Stondinau Miri Haf:
£242; Ocsiwn Addewidion: £1,073;
Ffair Nadolig. £352, a'r Raffl Fawr:
£509. Felly y cyfanswm oedd £3,277
- da lawn pawb.

Digwyddiad cyntaf 2005 fydd
noson yng nghwmni John Ogwen a
Maureen Ahys ar nos Fercher, 9
Mawrth. Tocynnau ar gael gan
Delnlol Huws. T9 Mawr (672998).

CANOLFAN Y CAPEL
CAEATHRO

Deweh I ddath.u GWyI Dewl Sant hefo
cawl ac adloniant yng nghwmnl

JOHN OGWEN
A

MAUREEN RHYS

CAEATHRO
Clive James, Hafan, Bryn Gwna.

Ffon! (01286) 679501 (gwaith). 677438 (cartref)

LLANBERIS; GRWP RAINBOWS A
BROWNIES, LLANBERIS;
PW'l'LLGOR GEFEILLIO
LLA...1>{BERIS - l\iORBEGNO;
CRONFA R. H. OWE~; ECO'R
WYDDFAj YSGOL FEITHRI1\
LLANBERlS; DAWl'-:S J BAWB;
AJ't1.BIWLANS AWYR CYMRUj
CYMDEITIIAS Y BYDDAR
GOGLEDD CY1\1RL;; CYNGOR .I\R

•
BOPETH GWYNEDDA DE .'10~;
EISTEDDFOD LLANGOLLEN;
CWMNI BARA CAWS;
CYFEILLION CAE'R GORS;
EISTEDDFOD GENEDLAETHOI~
YR URDO, CAERDYDD; BOBATH
CYJ\1RU - CANOLFAN THERAPI
PLANT CYMRU; G\VASA..,\AETH I
CYNNAL GOFALWYR,
Cynnig ac elba: KJ/(:'!.
UNRHYW FATER ARALL:
• Yr Heddlu a CCTfr - Dywedodd FO
fad y Swyddog Rhawd Cymunedol yn
81wrth ei waith ac iddo ci gyfarfod yn
ddiweddar, Dywedodd Iod }T Heddwas
Willdigg yn ceisio sefydlu cynllun
camerau Iidco ar gyfer ) penrref ac )0
awyddus i drafod y cynllun efo'r
Cyngor. Penderfynv ....yd estyn
gwahoddiad iddo i gyfarfod nesaf y
Cyngor i egluro beth oedd dan sylw.
-uineuau i\felyll rjordtJ -rv Du - fa Ie
mae'r llinellau coli)
·Llv..ybrau - Rhif 25, l\1wdlyd a
phcryglus. Llwybr <Landing' - pyllau
dwr a budr. Ffordd y Coed angen ei
ihrwsio.
•De/aid - adroddwvd fod defaid yo
crwydro.
·CJv}new,dja BYSIOIl, Dol.}' Goeden -
Sbwriel a dim biniau,
• 'Rnllyll Y Wal Barclays - byrh wedi ei
adnewyddu ar 6J y ran.
=PentreCaslell- Eithin ar y palrnant a
parcio bler,
=Palmant - Crocsawu'r palmant
newydd ym Mhcntre Castell sy'n
golygu fod llwybr treed ) r holl ffordd
i'r Naru, Lle mae'r llwybr i'r Bwlch?



LLONGYFARGHIADAU I Rhian a
Mar~d M~rri~. 5 MinftorCfCfar au
IIwyddiant arbonnia ym maes
gymnasteg. LlvvyddoeJa y ddvvy i
~nni" v wobr oyntaf yn au nosn vm
Mhencampwriae~h Oymnastes
Ysgolion Eryri.
y~t~LWVS ~~~S~VT!;I=lAIDD
OEDFA GHVVEfROR ~Of(jd.
CydymdAlmlad - Ar darfyn y
~YY~~~n~oth cydymdoimlwyd ~
Muriel Evans, Cae Gwyddel, yn ei
phrofadesaath 0 Qolli Qi memo
Talvvyd toyrngod i'r ddiweddar Mr~
Hlodwan Evans gan IYWYddy mIS,
Mr G.wyn I-Io/ln Jones.
casglladaU ArDennlg - CYfernwyd
yn oOyst91yn yr oadfa a.t Iythyr 0

vvorthtovyrogiad gan Miss Annia
Jane Evans, YSgrlfennydd

(ParJzad ar dlLdalen 19)

Frynrefail lie treuliodd y ddau 58
mlynedd 0 fywyd priodasol. Yn
dilyn marwolaeth ei mab, Douglas,
a'i phriod gofalwyd yn dyner
amdani yng Ngae Gwyddel gan ei
merch, Muriel, hyd nes y
symudodd chwe mlynedd yn 61 i
Gartref Nyrsio Penisarwaun. Bu'r
angladd preifat yn y cartref fore
Sadwrn, Chwefror 1ge9 ac yn dilyn
yn gyhoeddus ym mynwent
Uanrug. Gwernyddwyd gan y Parch
Eifion Williams, Llanfairtechan.
Cydymdeimlwn yn ddwys fel ardal
it Muriel a'r teulu 011 yn eu
profedigaeth.
Dymuna Muriel ddiolch yn gynnes
iawn i'w theulu a chymdogion am
bob arwydd 0 gydymdeimlad
ddangoswyd tuag ati, am y blooau,
a'r rhoddion tuag at Eglwys
Bresbyteraidd Brynrefail ynghyd a
gwasanaeth y Parch Elflon
Williams a threfniadau trylwyr yr
ancraoo gan Mr Dylan Griffith,
~en;sarwaun.

SEFYDLIAD Y MERCHED Yng
ngyfarfod cyntaf y flwyddyn
newydd ar lonawr 20fed yng
Nghanolfan Hen Ysgol Brynrefail
cafwyd sgwrs gan Dafydd Who
Thomas oedd yn dilyn hanes gwr 0
Amwythig a ddaeth i fyw i ardal
Llanrug a sefydlu ei hun fel gwr
busnes. Melnir Williams enillodd
wobr y rnis a oedd yn rhoddedig
gan Gwen Edwards. Gwen ynghyd
a Mai Davies baratodd y lluruaeth.
Fore Llun, Chwefror 14eg yn y
Bore Goffi a gynhaliwyd yn y
Ganolfan gwnaed elw 0 £207.75
tuag at Apel ASia. Ololchir yn
gynnes i bawb am eu cefnogaeth
Nos lau Chwefror 17eg daeth lola 0
Lanberis i arddangos gwalth
cywrain 0 greu btodau siwqwr ar
gyfer addurno cacennau. Yn ystod
y cyfarfod hefyd gwerthfawrogwyd
yn fawr y swm 0 £250 a
dderbyniodd Pat Jones. y lIywydd,
gan Gymdeithas Rasus CWl Defaid
t-Jant Perts fal cyfraniad at Apel
oefydliQd y Merched 6rynrof~il i
Gronfa "'(sgol Pendalar.
Cvhooddwvd y bvdd y Clnl~ GIANI
Odowi eloni no~ Fawrth, Mawrth
1ar yn 001 Pens uanoens.
Qydd y cyfarfod nasa] c'r ga"'Q~n
yng Nghcanolfan Hen YG901
8rynrefaiJ nos lau. Mawrtn 17eg
pryd y bydd arddanQosfa lrafnu
tJlocJau.
PEN-HI WVDD A~8ENNIG
Dymuniadau 90rau i Dalydd ~arrl
MOrriS, :J MII1110rdda ddalnlodd el
ben-blwydd yn Q1 oad ar Chw~fr'Of
e3tlin,
J.1~OF~DIGA~TH Fore Mawrln.
ChwG/ror ~!;Iad blJ farw Mrs
DIOdvvonEvano, Gav uwyddol, yng
NOh!lrtr~f NyrglO panrsarwaun yn
9Q mlwydd oed. l-4anal olr arda!.
VVOOi oj goni yn L.ltlnNg ~yn ~yml.ld
I Lanberis lie cyfartu a'i diweddar
brlod. William Evans, cyn symud i

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

BRYNREFAIL

am y cytraniadau a dderbyniwyd
yn ystod y mis diwethaf gan rai o'r
ardal, ac hefyd rhai 0 blant yr ardal
oddi cartref. Gan fod y casglu yn
dal I fynd ymlaen buasem fel
pwyllgor yn falch 0 bob rnooo,
bach neu fawr. Gellir anton eich
rhoddion i'r Trysorydd, Marian
Jones, Minallt, 7 Bro Elldir,
Dinorwig. Edrychwn ymlaen at
gynnal ychwaneg 0
weithgareddau yn ystod yr
wythnosau sydd i ddod.

PARTI NADOLIG Y PLANT.
Cafodd plant Gylch 1i a Fi barti
Nadolig ar brynhawn Sadwrn, 18
Rhagfyr. Yr oedd hwn yn barn
chwerth chweil yn 61 pob hanes.
Roedd tua hanner cant 0 blant yno
yn cae I hwyl a sbri wrth dynnu
eracers a bwyta, ac wrth gwrs,
daeth y dyn ei hun j'w gweld.
Hoffai mamau plant y Cylch Ti a Fi
ddiolch i bawb am eu cefnogaeth
i'r cylch.
EISTEDDFOD ERYRI A'R
CYFFINIAU. Unwaith eto diolch

....-

Camera yn ng01al Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. Ff6n: 677263

DINORWIG
-

Miss Marian Jones, Minallt, 7 Bro Elidlr, Dinorwig. 870292 --

LLY6IAU, FFAWYTHAU, eWYOYDD
AO ANGHENION ANIFEILIAID ANWES
GARTH MAELOG

&, gtrytl ~AWI'1LIAl\bAril!

FfOn; 870840

Gwasanaeth Trylwyr
gan y bobl L

Gwasanaeth Personol Cyfeiilgar ICHWI
Y Gwasanaeth T9ehnegol Gorau
i'ehCAR. Cystal a

QWGollnoolh Prif P~ollYYr
~Glly. pa gar bynnag ydyeh

GttWl yn 81 yrru,
~ Aw'ili; Z,,~t,,~

....._, _..,0011

byw tu allan iWynedd a A10n ac
sydd yn bwriadu dod i'r
Steddfod, gadewcn i ni wybod.
Rhwng rwan a rhifyn
Gorffennaf o'r Eco byddwn yn
eicb bwydo a threfniadau a
datblygiadau pellach.
Mair Davies (Llanberis) a Huw
Gwynfa Roberts (Llanrug):
01286 830655;
Owen Griffith, (Tarr-y-coed):
01286674503;
Eifion Hughes (Racca a
Llanrug): 01248 410474;
lfan W}'1lWilliams (Brynrefail):
01248 722312.

Bu i ni, sydd a'n henwau isod,
ddigwydd cyfarfod ar faes )'
Brifwyl y llynedd. Gan fod y
brifwyl eleni yng ngardd y
Paenol, teirnlwn y dylem geisio
trefnu aduniad 0 gyn
ddisgyblion yr ysgol ar bnawn
Iau neu Gwener y 'Steddfod
mewn man cyfleus ar y maes. Er
mwyn canfod a fydd hi'n werth
i ni drefnu ymhellach,
gofynnwn i'r sawl ohonoch fydd
yn bwriadu dod j'r aduniad i
gysylltu hefo un ohonom. Mae
rhif ffon pob un ohonom isod.

Hefyd, os gwyddoch am
berthynas neu gydnabod sy'n

Camera yn ng01al Gwynda1 Hughes, Glascoed, Llanrug. Ffon: 677263

ADREF O'R YSBYTY. Dymunwn Enillwyr y Clwb Cant am fis
wellhad IIwyr a buan iMiss Megan lonawr oedd 1. Mrs J. Roberts;
Davies, Craig-y-don, ac i Eifion 2. A. Parry; 3. 1010Garton
Jones, Bod Elen. ar 61 derbyn Llongyfarchiadau mawr I cru.
triniaeth yn Ysbyty Gwynedd. Mae'r Cyngor Ysgol wedi
YR YSGOL GYNRADD archebu Teganau Buarth newydd
Rhaid diolch yn fawr iawn unwaith ac maent wedi cyrraedd erbyn
eto i'n Cymdeithas Rhieni ac hyn. Mae Egwyl y Bore yn un
Athrawon gweithgar. Aeth criw a prysur iawn bellach gyda
rieni i Safeway, Caernarfon, ar digonedd 0 ddewis
ddydd Sadwrn, 12 Chwefror I gweithgareddau o'r sach.
baclo siopa cwsmeriaid. Cafodd plant yr Urdd fynd i
Roeddynt yn gweithio ar rota, ond ddisgo yn Ysgol Syr Hugh Owen a
bu rhai ffyddlon yno drwy'r dyddJ diolchwn i Mrs Oliver am fynd
Gwnaed y swm anrhydeddus 0 draw i gadw lIygaid arnynt. Daeth
£684 i'r ysgol - diolch 0 galon. Chris Pritchard i un cyfarfod i
Orolchwn hefyd i gwmni Safeway wneud dipyn 0 Karate gyda'r
am gael caniatad i fynd yno. astodau - roeddynt yn meddwl ei
Gobeithio nad oedd Mrs Oliver a fod yn cwl!
Mrs G. Roberts yn sgwrsio Cafwyd diwrnod heb wisg
gormod wrth bacio! ysgol i godi arian i Ap~1Tsunami a

Mae Miss Bethan Evans wedi chasglwyd £117 i gyd. Da iawn
gorffen ei cnvtnoo fel myfyrwralg blant.
gyda Blwyddyn 5 a S. Mae'r plant Mae Mared Morris a Tom
wedi mwynhau eich cwmni a Barton wedi cael eu hethol gan eu
diolchwn ninnau yn fawr am ei cyd-ddisgyblion i fad yn
gwaith, Bethan, tra'n dymuno pob Swyddogion Diogelwch y ffyrdd
Iwe i'r dyfodol i chi. eleni.

I sylw cyn-ddisgyblion Ysgol Sir Brynrefail
1900-1955

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

...-
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Gwaith bach neu fawr
Gwaith da bob amser

.Gosodwr Teils
Arbenigwr mewn waliau a lIoriau

41A STRYD FAWR, LLANBERIS
Ff6n: (01286) 872501

-----I

FORMAG
Am Offer Ty a Gardd ...

Ar Agor: LLUN - SADWRN 10.30 - 5p.m .

Gwelyau • Matresi •Wardrobs • Cadeiriau a
Byrddau • Cypyrddau • Byrddau Coffi a mwy.

Eiternau catalog a ddychwelwyd (newydd) a
'Seconds' Ffatrioedd am brisiau rhad dros ben.

~\,~ THE SAI.ES HALL :f~

e CWM-Y-GLO ~
~ Ffon: 01286 879060 ~

• Pob math 0 ddodrefn ty
• Cegin, 'stafell fyw, Ilofft
• Prisiau cystadleuol
• Danfon am ddim i holl
ardal Bro'r Eco

Ffon: (01286) 676 040

DODREFN PERKINS
(Safle'r hen Nelson)

CAERNARFON

uWi\\jt\NI\fiTH (TOL~HII\ 3MWDDIQ

C'W9S9ft9C!h

(:!l~alu!l Il!lnfon

~1S~"Y~f\~).",·
Llgnher;~

rton: 870088

.& 14 ..~wn&o ~\10l)" S.t1J

~~

6ychlllnhuu • t\ltru

Bob math 0 walth trvdenol i'r Cartref, ac
i Sofydliuduw Mu§n,,~h91 ~ Diwydi"nnol

T91: (01266) 879064 • 3ymUdOI: 07810736482
Amcangyfrif am ddim • Ar 9~~124 ~wry dydd
Qhnl.n J()no~. TAr:;lnnAdd. ~hAS Cynfi. OQir'liolC)1"Iuss ~LG

Ymestyniad Ffon wedi Torri?
Angen rhai Newydd? os felly

-zr FFONIWCH-a-
(01286) 650247 neu (07780) 811617 (symudol)

Eifion Hughes (7 diwrnod)
Gwasanaeth Da am Btis anhygoel

TAWELFA, PENISARWAUN
Ffon: (01286) 870846

PRISIAU RHESYMOL
PEINTIWR AC ADDURNWR

••

(Hefyd yng Ngherrig-y-Druidion)
Fel cwmni hoffem ddiolch i'r cannoedd 0 gwsmeriaid a
gefnogodd ein busnes dros y blynyddoedd diwethaf.
Rydym yn fusnes Cymreig sy'n amcanu i roi gwasanaeth
ceir proffesiynol ac i werthu ceir am brisiau di-guro. Mae
gennym brynwyr proffesiynol yn teithio dwy fil 0
filltiroedd yr wythnos i chwilio am y ceir gorau am y
prisiau isaf.
'Rhowch gyfle i fusnesau Cymreig lleol ddangos eu gwerth
yn hytrach na chwmniau dyfod ac archfarchnadoedd
Seisnig!'

CEIRC
Bethel (01248) 670451

CEFNOGWCH FUSNESAU LEOL

• PECYNNAU GWYLIAU YM MHRYDAIN, EWROP AC
YMHELLACH.

· TEITHIAU I GYNGHERDDAU A THEATRAU.
• TREFNU PECYNNAU GWYLIAU I GRWPIAU A

MUDIADAU AM BRISlAU RHESYMOL.
• BWSIAU MODERN A MOETHUS
· GWESTAIO SAFON
• CWMNI TEULUOL
· MANNAU COOl YN CYNNWYS: LLANBERIS, CWM Y

GLO A LLANRUG.
Am fwy 0 fanyllon am aln talthlau, ffontwch

•

eln awydclfa ar y Maes yn Nghaernarfon ar 01286 672333

~

-.- ,.0... ~

IAU SEREN ARIAN



DIOLC~·Dymuna Maldwyn, Paul
a. Michal, Pwllheli, ddiolch i bawb
am bob arwydd 0 gydymdslmlad a
ddansoswyd iddynt yn eu
profedigdelh 0 golll gwralg a mum
~nnVJYI,~ita
yeOOL SUL CAP(;L COCl--!:
Mae'r Ysgol 5ul yn parhau yn
brysur. Wed. hoI! fwrlwm tymor y
Nadolig 9ydu'r 9w"~Qn"Q\h, i\'r
part;, :;fr 8owHo 10 fr dOSbann
uwchraddJ mae'r ddeufls dlwe!haf
wedl bad yn am~er I ganolbvvyntio
ar y awalth cy~~n 0 ddy~gu'r plant
~m If;iiI~\,I Crist a'i Efongyl Mae'n
dda gweld y Plant yn dod yn "awn
brwdfrydedd "r VSQol gul yn
g)'6on. Moo tymor y oymanfao()dd
o'n bJaanau l'VJan.a bydd angQn
p~ratoi ar au cyfar. ~a gafwyd un
5Ul a wyliau nann@r tymar. and rei
arall mao'r Vsgol gul yn cyfarfod
yn y re~lrl am 11.10 o'r glOGh bob
r.,o~~Sui Ma~ cro~~o cynl'\~~ I
ynrhyvv bl~ntyn yml,.lno ~ ni, ao
ma@'n bral gweld wynebau
newydd yn oyson.

Atodiad
LLANBERIS

£20: Margaret ac Elen, 7 Afon
Rhos, Llanrug, er cof am
Ianto; Nan Wil~on Evans,
Manod, 17 Ffordd Capel Coch,
Llanbens.
flO: Pat a Leslie Larsen,

• Llygad yr Haul, Penisarwaun;
Mrs Mair N, Davies, Tan y
Graiz, Ceunant.
£5: Elinor Williams a Grace
Tate, Dciniolcn; Mrs Bet
Jones, Lyndale, Llanrug; Mr
Gordon BrQwn, Sutton
Coldfield (Ffordd Deiniol,
Deiniolen gynt); Megan Elen,
Ger y Ffynnon, Waunfa\vr;
Maldwyn, Paul a Michal
Jones, Pwllheli; Elfed Evans,
Llanllechid,
£2.40! Debbie Guy, 4 Tai
Caradog, Dciniolcn.
£Z; Di-C11\V, Bethel,

RHODDION

D}'lunio 11trlCll[Cr LI}TI

VR liEN YSCOT.)
RRV~p.p.PArr_

~'''6~:OllX6 6XS461

I fwy ta ac yfcd
rncwn awyrgylch
bra[~deuluol~
galwch acw!

(Parhad 0 dudaien 17)
Rhanbarth Gogledd cvmru i
Gymorth Cristnogol am y casgliad
o £122.34 i aronta 'Plentyn
Bethlehem', sef elw Noson Garolau
2003 a'r casgliad anrhydeddus 0

£150 a wnaed nos Sui lonawr
zaam a'j orosqiwyooo I eronra Apel
ASia Eglwys Br9sbyteraidd cvmru
DVOD QW!;DOI C~WIORVDD V
BYD Mawrth 4ydd 2005
Estvnrur croeso cynnes iawn i
unrhyvv un ymvno, yn ohwiorydd
neu rrocvr. yn y Gwasanaeth
arbennig hwn am ~ o'r gloch yn y
Festri. Paratowyd y gwasanaeth
byd-eang hwn eleni gan chwiorydd
Gwlad Pwyl ar y testun 'Llewyrched
ein Goleuni' a bydd Mrs Jennie
Roberts, Ffrwd Madog yn
vrnovrnrvo a'r trefniadau lleol.
GwnQir casgliad yn ystod yr oodfa.
OEDFEUON MAWATH
G Mr I-Iuw Jones, Uanwnda am

5.30:
13 Parch Dafydd Hughes,

Caernarfon am 5.30;
20 Mr Robert M. Morris.

Penygroea am 5,;)0
')7 SUL Y PASG

~arch lorworth Jonos OwonJ

Gaemarfon am 10,00
GWQlnyddlf y Cymu

Atodiad
BRYNREFAIL

1Cefnogwch ein Hysbysebion

Evans a Margaret W. Roberts)
Caernarfon.

Eluned Jones,S, Llwyn
Aethnen, Trefor, Caernarfon ydi
enillydd y mis,

Llongyfarchiadau a £5 i chi.
Ar 01 cwblhau croesair mis

Mawrth, gyrrwch eich atebion i
gyrraedd Dafydd Evans,
Sycharth, Penisarwaun,
Gwynedd, LLSS 3HE erbyn 21
Ma~'rlh.

Q gryf'. Am SAMSON yr
oeddwn yn chwilio, ond pwy
fyddai'n ddigon dewr i
anwybyddu TARSAN?

Derbyniais atebion i'r
crocsair gan Ceinwen Williams
ac Olwen Jones, Bethel; Nansi
Davies, Rhuthun; N. Hughes,
Cwrnyglo; E, W Pritchard,
Garndolbenmaen; Gwen
Griffith, Deiniolen; Dilys A.
Pritchard-Jones, Abererch; Pal
Owen Caerfyrddin; Gareth
Oliver, Tregarth; Alvona Jones,
Prestatyn; Elfed Evans,
l ...lanllechid; E. E. Jones,
Rhoshirwaun; Jennie Williams,
Clynnog; Megan Morris ac
Alice Griffith, Dinorwig;
Eluned Jones a D. B. Williams,
Trefor; Olwen Owen, Nan
Owen, Moreen Lennon ac
A. Hughes, Llanbcris;
Catherine A. Jones a Jcan
Hughes-Jones, Rhiw; Mair

C""r bach ern Je;:ehrau
CIOfl!lnnll. An!lml ma~'n
JiOWyJJ (oct ctau air y.L"l l'fit:io'n
Ilnlon j'r ~gw[r 9. helyd yn !lLeb
p;rffMi~ll (11y\l cldi50n "50S) llr
cliw. Fel grfer, pgn f(l hyn yn
di6'rY)'dd, Ylrtil ddgrl1~n ~i~h
!1r~n1l)n chi y hyddll j'n
6yl)ycddoli hynny, p;
ddj~wyddodl1 ddwyw~irh yna
llthruc1l(1ir Gh,..cfrur~ ac [elly,
wrth gwrs> mae1r ddau !lteb yrt
f)f\vir yrl Y UUiiU iiLIIU::J,

Crfe~r~Qf rn erntnf nt 26 i
lawr '11vD IJell IlaJUl!JI·. (~ELWKN I
ocJo;;t yr ntcb ocJd ocn ~ clan
~Vll.V, onO CnKWr N a gelals
tr''\n niter obonoch

Ylld )) i l(l)Yr - <elJI£ c;i£ltriadal

a glywir yn Y gwasanaeth (5)
9 Ai 25 cein iog fyddai gwobr y

bardd ers talwm? (5)
12 Dryswch 45 ar draws hurt

heb ddechrau heneiddio. Ie,
dryswchl (7)

13 Lle diogel i long angori cvn
) storm (5)

18 Adduncdu i olen ci draed yn
y baddon? (3)

ZO Cyllyunl)~ i'r guglcuu 0 wlad
4.5 ar draws;> (5)

ZI Gwncud datzaniad (7)
2~ Darn h;r cuI 0 l;ain a

ddefnvddir iztvrnu (5)
24 Ilon sy'n 31 ar draws! (3)
25 Y coed sydd a adenydd i'w

hadau (3)
30 Aderyn cdn}Tfect? (3)
33 Cau allan drwy god! wal (7)
31 hi cnllibiwr tv'» U11 ey'n

hyflorddi yn y pwll nofiol
(7)

JS Mac anifail 0 Canada ~'llg
ngharafan C)'ngor Sir
G\vyneddl (5)

36 Ar ~l trin y fawd] oull fod yn
hanner marw! (5)

19 nlddew (~)
40 Argymell fod Ann 0

Gq~rn~rfon y cyl'\n\.vys fJalr
cVfvsrvr (:J)

42 A hWl1 oed.d y cyntnf'! (~)

I L"wl";
1 l'enrref dYCllmVlIol Wali,

T'WvW),'l "'I' vAly,. (4)3)
1 Plllnhi{!yn gC' indo tl00llll

ewJnn~ufi{]l~d ($)
y ~ril1l1aw!l~!:!ydd rhtvna y
J;rai&a'r pridd du (7)
De~hr!lu delfrydol f Alurt
llCWld cyfcirillCl 11 rbcdc~ i
fbddl (~?

(j nctll WIla 11anncr LetTyl a
hanner $\<;~n)(1)

6 C"'l\;"'VJ1, )'J1 "ll'rYygiS 'J rhA'

I

AI' Draws:
S B)'dd~i'l' tCbtun} 0 8wn1pas

hanner cant. vn datzuddio
merch! (4)

7 GOill ofnad» y y nwyddau yn
y sion (4)

10 Y IDULh Iiwiuu iwereyllocdd
ieuenctid !l'r Urdd yn
dechrau dadleuon: (8)

14 Planhigyn gwenwynig 0

arnzvicn ceg yr ogOf(S)
1$ Peth trugarog mewn laith 0

Accra iFfrainc (5)
17 Narur ffrwydrol yr adyn (5)
19 Siarad otcr yw dweud fod

"val rhwng diwedd Y gwrych
~d~~hr~'"31 10&1" daw~!(7)

22 Rrifo yn y dreflnn ~ fu
unwaith )'I1 lc diugcl! (5)

2j Epiliaid)T fuwch (3)
Z7 Arwerthwr (8)
29 A\vyr y pennaeth? (3)
~1 Cynhrrchu "">' (S)
3Z GVv'lau ~yllll i'r goglcdd 0

.I:'w1sar;a (7)
3S Yn anfynycll Iydd Malan ~'n

feJdwl <~)
j7 1\nlIlIIJ ~v'n lJvw \'TI v IIwr aeyn c0'ar~h'\~)
j~Mercll l()fJt4U v uyllur (j)
~1 Il.l..::tnnou )"rnaJrodJ sr'n

RO}eaOfil ben nell ansoddair
(9)

4j M!lrc :,fJ I()fnc)ui:fur (~)
44 0 l'furf cylch neu b~l (.1)

I

Mae'r wvth enw svdd heb
gliwiau iddynt yn frodorion 0

wledydd yn Ewrop.

CROESAIR MAWRTH
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I'r sawl ohonoch sy'n dilyn hynr
a helynt rasio traws gwlad a
mynydd, byddwch yn gyfarwydd
a'r enw Arwcl Lewis. Mac Arwel
wedi yrngartrefu ym Mro Eglwys
ym Methel ers saw] blwyddyn
bellach ac yn aelod blaenllaw 0
glwb brwdfrydig Eryri. Yn wir,
mae'n aelod ers ]986) ac erbyn
hyn ef yw ysgrifennydd yr adran
o'r clwb s),'n trefnu Rasus
Ffordd.

Eleni mae Arwel wedi cymryd
y cyfrifoldeb 0 drefnu y ras
boblogaidd dros lOkm yn ardal
Caernarfon. Fe'i cynhelir ar
ddydd SuI, 4 Medi, ac eleni bydd
y ras yn cyfrif tuag at
Bencampwriaeth Gogledd
C)tmru.

Bu Arwel yn un 0 brif redwyr
y gogledd ers sawl blwyddyn a
bu'n cynrychioli tinlau rhedeg
ffordd gogledd Cymru a Chymru
ar sawl achlysur. Bu'n
gystadleuydd cyson ym
Marathon Llundain, gyda'i
amser gorau yn 1989, sef 2 a\-vr
24 munud.

Ers sawl blwyddyn bu'n
cysradlu yn Ras yr Wyddfa, ac yn
wir gorffennodd yn ail unwaith a
tbrydydd dair gwaith. Tipyn 0
record yn un 0 brif rasus y
calendr rhedeg mynydd.

Y n amlwg, mae'n uchel ei
barch yn y cylchoedd rhedeg, a'r
llynnedd fe'i gwobrwywyd a
tlllw~ Pft\ll BrQQJ..;~S'"ltl f'wrdd
Athlemu G01l1edd Cymru. am ei
w"~"n"o~hgrQ~~~wlblwyddyn
i'r g9mp 0 redeg 9r y ffyrdd.
I e{}rQni'r ~yfiln, yll

ddiweddar c9fodd y fraint o'i
ethQl ~r bwy11SQr Cymru Q'r
g-ymd~ith!l~~yl1'l!ldolyg'u rh~d~g
ar y ffyrdd. Fel Clelod o'r
pwyllgor mae felly yn ddew~s'\lr
ar gyfer y tim ccncdlaerhol ae yn
dcrbyn y statws 0 wcinyddu
mewn cysIadlaerhau rhyng
wladol. Mac hyn yn blucn yn ei
gap ae yn glod tc:ilwng i'r rhcdwr
cystadleuol~ diymhongar yma.

Wedi'r Cystadlu, y
Dewis

buasai dyfarnu llyfnach i'r rheol
'rh"VYStIO' yn gwella'r gem, gan
gynyddu mwy 0 ddigwyddiadau
ceg g61.

Angen Newid Rheol?
Soniais y mis diwethaf ei bod yn
yrnddangos fod defnydd o'r
rheol 'ungentlemanly COTtdUC1' yn
prysur ddillannu o'r gem. Rheol
arall sydd i'w gwcld yn diflannu
yw honno sy'n ym\vneud a
'gwarchod' neu 'rwystro' sef y
rheol 'obstruction'. Yn ei hanIod,
stopio cbwarae\vr rhag cyrraedd
)' bel drwy ddefnyddio'r corff.

Cawn sylwebv.'~T heddiv.' yn
canmol 'da\vn' amddiffynn\\'r i
'warchod' y bel, neu redeg y bel
allan, ble yn fy marn i mae
rhwystro pendant. Yr hyn sy'n
ddadleuol i mi )rw'r pellter olr
ffin gwsg y gade,vir i
amddiffynnwr 'warchod' y bel.
Yn aml gall fod hyd at ddeng
metro ·Nid yw hyn yn rhesymol,
er ei fod yn cael ei ganiatau gan y
mwyafrif 0 ddyfarn\vyr.

Un 0 dactegau mwyaf
banfodol unrh)'W gem bel yw
mynd tu cefn i'r amddiffyn.
Cefais fy nysgu i fynd 'am y lein'
eyn croesi, gan na all unrhyw
flaenwr wedyn fod yn cam-sefyll.
Credaf fod y dacteg gwarchod -
gyda chanialad y dyfarn\vyr - yn
lladd y fnvydr gynhenid rhwng
asgeUwr a chefnwr. Tacteg yw i
fyrhau y mac::; cbv.1arac. Yn
ddiweddar gwelsom ral
ymo~odWYIyn cael eu byrddio
yn erbyn y byrddau hysbysebu
heb ddim ymatcb. Gall unrhyw
ase-ellwr ~ert.h ~ haien e-reu
cryn ddifrod me\,Yll ychydig
fetrau. Os ~v amdd;ffynnwr yn
rll\vyslfU A'i gUff[ cyn belled 0'[
111nel1Jyna yn fy marn ~}dyl~d e~
R()~bi urn 'rwysrro bWTDld()l·.
Syl'rYwh )'11 y g~m nY~"r y
hyddw~h ~'n~;{tWylitl - h(\~d yn
fyw ntiU ar y l~l~du - fuinL 0
~jciau f~nunion{!yrchn]1 !l
'oi~yf~rnir.M~wn5~m~y'nff~frio
amddlf[yn fwY [W~ It!imlaf y

penderfyniad anhygoel Arsenal
yn ddiweddar .i ddewis carfan 0
16 ar gyfer gem uwch gynghrair
nad oedd yn cynnwys unrhyw
Brydeiniwr, heb son am Sais.
Mae llawer colofnydd wedi
ymateb i'r sefyllfa unigryw yma,
gan bwysleisio beth allai'r
penderfyniad arwain ato. Yn
sicr, nid yw yn datblygu cyfleon
chwaraewyr cynhenid, ac mae'n
siwr 0 effeithio ar ein tirnau
rhyngwladol.

.Nid wyf am ailadrodd ond.
hoffwn bwyslcisio fy hen ddadl
mai ei thriad hynod fydd i
unrhyw chwaraewr lleol bellach
gamu i An field, Goodison neu
Old Trafford.

Chwi reolwvr a hvfforddwvr• • •
lleol, oni ellir magu'r syniad yn
eich chwaraewyr i anelu at
gynhyrchioli clybiau lleol yng
Nghynghrair Cymru, nell hyd
yn oed Wrecsam, a gosod hynny
yn darged realistig. Oes rhaid
gaddo'r byd i druciniaid na fydd
byth yn eyrraedd uchelfannau }T
gem broffesiynol. Beth sydd o'i
lc ar i bob tun lleol fod )TD
feithrinfa I'r clybiau Cymreig.
Beth am fod yn blwyfol, a gweld
Cymru fel ein 'plwyf".

Llwybrau Datblygiad
Dros y blynyddoedd mae llawer
wedi ~ nghyhuddo 0
ddefnyddio'r colofnau hyn i
hyrwyddo achos campau Cymru,
ac yn enwedig Cynghrair Pel
droed Cenedlaethol Cymru. Nid
wyf yn gwadu hyn, gan fy mod
yn wir gredu mai dyma y ll"vyfan
i arddangos ein doni au Ileol.

Buaswn yn hoffi gweld
cyn{!hrrur yn seiliec1iR!l1'dim!.1u'r
C-ynohra~r Ol;ncdl~cthol. Ccl1id.
ChW9rge'r Remau cyn Y brif Rem.
neq ~r fore~ro~m. O~lt~i~rnm",u
hr1n RC ieuencrid dejffiio Ryd::J'j
e11yJ~1 Yn ~~~. Jyl~l rh"1 9
chw2f2ewyr ieugnc Y I!Yl1Rhr2ir
~n.l"- \(Yf)' ymr9ddi."d ~
ffiT7'Wylfd- iayrr!l~dLt ~'f!ln li!ln
ZI G),rnfu. Yn )'f un rnodu u)'ltli
clrb~a_ul Gyda cby-morth
ll\.vClllfOl)C1tlu IIClJI, 11l111L1Jly~u
cyfleusterau - yn enwed;s safon
y mrysytld. Mae ~~on gw:!tl
n;Icr o'r meysydd yn lle$tclr~o
daIlJlygiau ~giliau.

Yng nghefn fy meddwl ma.e

da a fflyd 0 chwaraewyr fel
Jenkins, Morgan, Sidoti a
Sweeny yn gwisgo'r crys coch.
Gyda datblygiad y tirnau
rhanbarthol, gefeillwyd 'Ponti' a
chymar hollol anaddas, sef
Gleision Caerdydd. Nid oedd
gobaith i'r "briodas', mor
wahanol yw cefndir ac anian y
ddau dim, ac yn sicr en
cefnogwyr.

Doedd fawr 0 groeso i'r coriau
ffwr a'r G. and T's i Bwllgwaen,
dim mwy nag i acenion y
cymoedd i Bare yr Arfau. Y
canlyniad lj\V fod y rhanbarth yn
gwegian. Rbyfedd meddwl mai
yn y rhan yna 0 Gymru, sy'n
cwrnpasu Caerdydd,
Dyffrynnoeddd Taf, Elai a'r
Rhondda, ac ardal Penybont, y
mae trwch poblogaeth Cymru,
Rhaid aildanio brwdfrydcdd
cynharach yr ardaloedd hyn.

Yn y gorllewin, bydd clwb
Gweilch Tawc / N edd yn symud i
stadiwm newydd ar gyrion
Abertawe, Gydag arweiniad
Lynn Jones a'i hyfforddi
dyfeisgar, a phrescnoldcb y ddau
eicon icuanc, Gavin Henson a
Shane Williams yn denu'r
torfeydd, mae'n edrych yn dda
yn ein 'ail ddinas'.

Bydd hyn yn her i'n
rhanbarth 'ni') sef tiriogaeth y
Sgarlets. Tim arall s}"n dioddef
ar hyn 0 bryd, a hwythau ar fin
symud i gartref newydd 0
draddodiad ysbr)tdol y Strade.
Ni all unrhyw dim fyw ar 9-3 am
byth!

Braf fuasai meddwl os oes ail
Oes Aur ar y gorwel, y buasai
carlan rhanbarth y gogledd yn
chwarare ei ran.

Gobeithio y caf ddychwelyd 0
Ffrainc a'n record ddi-guro yn
parhau. Allez! Pays de Galles.

Un, Dwy ... Tair?
Pan fyddwch yn darllen y golofn
hon byddaf yn paratoi i hedfan i
Paris ar gyfer gem nesaf Cymru
ym Mhencampwriaeth y Chwe
Gwlad. Mae criw ohonom am
ddychwelyd yno i ail Iyw ein
ymweliad olaf, ddeng mlynedd
yn 61. Stadiwm fawreddog y Parc
de Prince - powlen goncrid
swnllyd - oedd yr aryniad bryd
hynny.

Erbyn hyn y Stade de France
yw'r aryniad, Nesaf i Stadiwm y
Mileniwm mae'n siwr mai hon
yw un 0 brif feysydd chwaraeon
Ewrop. Yn sicr bydd safon y
maes yn welliant ar gae tatws
Caerdydd. Dylai hyn fod 0
fantais i olwyr chwimwth y
Crysau Coch.

Mae'r ddwy fuddugoliaeth yn
erbyn Lloegr a'r Eidal wedi
tanio'r genedl. Nid yn unig
ennlll, ond cnnlll mewn sieu.
Mae rhai 0 gyn ser y 70a'u wedi
hir bregethu mai trwy chwarae
cin gem agored, gyflym,
2Ynhenid mae adennill parch ein
gwrthwynebwyr,

Mae hyn yn wir, mae'n siwr.
Tybed a yw'r ffaith mai Cymro
sy'n llywio'r tactegau yn factor
allweddol. Braf oedd gweld
dyfyniad gan Mike Ruddock yn
ddlweddar yn son bod Cymru ar
eu gorau pan maent yn arddel eu
steil eu hunain, nid copio
gwledydd eraill.

Y mae'n bwysig fod y
l!\vyddiant yn parhau gan fod 0
hyd amheuon yngl9n a strwythr
rygbi clwb ar yr haen uchaf. Am
y tro cyntaf ni fydd clwb 0
Gymru yn rownd yr wyth olaf 0
Gwpan Heineken Ewrop. Yn
naturiol felly bydd colled mewn
elw, cyhoeddusnvydd a phrofiad
i'r chwaraewyr. Bydd temtasiwn
i rai o'r prif chwaraewyr i ddilyn
Stephen Jones, Gareth Thomas
ac craill i feysydd brasach Llocgr
a Ffrainc.

Y mae Undcb Rygbi
Iwerddon eisioes wedi ymateb i'r
her, drwy roddi cytundeb
canolog i'w prif chwaraewyr, fel
Brian O'Driscoll, i'w cadw gyda
taleithau Iwerddon. Does dim
s)rndod felly fod rygbi Iwerddon
ar lefel clwb ac yn rhyngwladol 0
~l\n ucheJ ar hyn (\ hryd.

YnS nshyowllt ~lybil6\.l
l.ytnru> tri~t (\~dd clywed !lm y
bwriilQ i w~rlll\1 P'tyllswel'u -
n~uH~l)l S!lrdi~- ~!lrtr~f~lwh
r'y~bi fun l),pridu , fun utiuuwn
ytt dYQguyn yr ardru, dd~ch.r!lu1r
70u'u, ur ~Utigwutil )'De nehomtil
pa.rc Ynys!i.nGh!U'sd yr oedd y
Cll"b Y11 CllWtl14C. Docdd ftl,vr a
le'-vyrch} a'r tueddlad <)edd !''l'
clwn foCI YO ft!irl1rlnfa i Qlytliau
mw)'.

Yn~ ~ymul1j 8wIlR\vgen. !l
me!thr!n y :oyn!ad 0 lJ~m y
cymocaa' a bedyaruo'r maes yn
((k.t.re.f" Poen'! D!letb y dyd&9U
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