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Llanddeiniolen mae perygl i Lyfrgel1
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ddefnydd ohoni. Erfynnir ar bawb i
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Rhan 0 Brosiect
Dylunio a Menter Eryri

YR HEN YSGOL,
BRYNREFAIL

FFON: 01286 685462

I fwyta ac yfed
mewn awyrgylch
braf, deuluol,
galwch acw!

I drin a thrwsio
pob math 0

beiriannau gwn'io

MENAI SEWING
MACHINE CENTRE

21 Stryd Fawr
PORTHAETHWY

Ffon: (01248) 714043
neu Caernarfon

Ffon: (01286) 674520

Edau, Nodwyddau
ae ati mewn stoe_j
-

1000.00 I

1 r.==:======i1
I

Pnawn SuI, Ebrill lOfed am 1.OOpm.
Cyfarfod wrth Bont Penllyn.

Oedolion £2. Teuluoedd (3 neu fwy) £5.
Dewis 0 deithiau - yn dibynnu ar y nifer ac oedran y

cerddwyr!
Arweinydd: Dafydd Whiteside Thomas:

(Ffan: 01286 673515)
Angen esgidiau cryf (a phaned os mynnwch)
Elw tuag at Gronfa Leol Eisteddfod Eryri.

TAITH GERDDED: 'NABOD ARDAL

Yn ardal yr Eco
7-9 Ebrill:

Theatr Gwynedd, Bangor
23 Ebrill:

Y Galeri, Caernarfon

Ar Daith trwy Gymru 7-30
Ebrill2005
Lotto }we, lotto hwyl, lot 0
chwerthin a lot 0 ddagrau ...
Addasiad Bryn Fon 0 ddrama
John Godber, LIlCky Sods.
'Hi brynodd y tocyn, fo bigodd
)' rhifa', nhw enillodd. Ffernols
lwcus. A rwan mae'i
breuddwydion nhw i gyd yn
mynd i ddod yn wir ... tydyn

Yn addasiad Bryn Fon 0
ddrama chwerw felys John
Godber Lucky Sods, mae Bara
Caws yn cymryd cip hytrawst ar
natur lwc ac anlwc. 'Mi all 0 fod
yn fi, ydi gobaith pob un sy'n
llenwi'i docyn lotto, ond faint
gymerith 0 idroi yn 'Be 'dwi 'di
neud i haeddu hyn ... ?'

Yr actorion:
Gwenno Elis-Hodgkins, Catrin
Fychan, Wyn Bowen Harries ac
Eilir Jones.
Cyfawryddwr: Tony Llewelyn
Cynllunydd: Emyr Morris
Jones.

Theatr Bara Caws
yn cyflwyno

Ffernols Lwcus

I

I sylw
cyn-ddisgyblion

I Ysgol Sir Brynrefail
'----AP-EL-TS-W-N-A-M-I__j 1900-1955

LLANBERIS I Bu i ni, sydd a'n henwau isod,
ddigwydd cyfarfod ar faes y
Brifwyl y llynedd. Gan fod y
brifwyl eleni yng ngardd y
Faenol, teimlwn }' dylem geisio
trefnu aduniad 0 gyn
ddisgyblion yr ysgol ar bnawn
lau neu Gwener v 'Sieddfod
rnewn man cyfleus ar }'maes. Er
mwvn canfod a Ivdd hi'n werth- .
i ni drcfnu yrnhellach,•
gofynnwn i'r sawl ohonoch fydd
vn bv...riadu dod i'r aduniad i
gysylltu hefo un ohonom .• \iae
rhif ffon pob un ohonom isod.

Hefyd, os gwyddoch am
bertbynas neu gydnabod syn
byw tu allan i Wynedd a .\ion ac
sydd yn bwriadu dod i'r
Steddfod, gadewch i ni wybod. I
Rh wng rwan a rhifyn
Gorffennaf o'r Eco byddwn yn I
eich bwydo a tbrefniadau a
datblygiadau pellach.

MAlR DA\'IES (Llanbens) a
HlJW GWYNFA ROBERTS

(Llanrug): (01286) 830655,
OWEX GRlFFITH, (Tan-y-coed):

(01286) 674503; I
EIFIO\J HUGHES, (Racca a
Llanrug): (01248) 410474;

lFAN WYN WILLIAi\\S
(Brynrefail): (01248) 722312.

Cysylltu a Rhif Ffon---- ---
Jean P Jones 871550

JOlIN PRlTCHJ\RD I
Cilfynydd

Trefnydd CY11Iort}, Cnstnogol I
yn Llanberis

Unwaith eto, diolch 0 galon am
I y gefnogaeth ardderchog.
Diolch i bawb a fu'n helpu

I gyda'r Apel, yn arbennig Mrs
Carol Beddoe a Mrs Ann Parry.

1680.25
4565.45

100.00
40.10

100.00

200.00

10.41 I
127.77 I

Carwn ddiolch yn fawr iawn i
bawb a gyfrannodd at Apel
Tswnami a drefnwyd gan
bwyllgor Llanberis 0 Cymorth
Cristnogol yn sgil y drychineb

I yn Ne-ddwyrain Asia. Cafwyd
ymateb hael iawn gan unigolion

1 a chymdeithasau a busnesau, ac

1

erbyn i ni gau'r Apel ddechrau
mis Mawrth yr oedd cyfanswrn
o £4,565.45 wedi ei gyfrannu,

Diolch yn fawr iawn i'r
siopau a'r gwesiai a'r tafarndai
am ganiatau i ni adael blychau
.casglu gyda hwy. Diolch yn fawr
hefyd i'r unigolion a'r
mudiadau a'r cymdeithasau a
gyfrannodd yn ystod y Dydd 0
Roddion a gynhaliwyd yn festri
Capel Coch ar Ionawr 5 ac wedi
hynny.

Dyma restr o'r cyfraniadau:
Siopau a Gwestai

Becws Eryri
I Cost Cutter
Clwb y I...leng Brydeinig!

I British Legion 106.78
I Formag 8.03 I
Garth MaeIog 101.36
Gwesty'r Dolbadarn 13.96
Gwesly'r Fictoria 5.00

I Gwesty Gwynedd 21,28
Gwesty'r Prince of Wales 83.24

I Joe Brown 92.23
Outsider 8.40
Pen y Bryn 27.34
Pete's Eats 162.25
Saffron 58.00
Sea Fresh Fish & Chips 34.43
Siop Fferm Pel yr Wyddfa 78.69
Spar 330.83
Ty'n Llan, Nant Peris 30.10
Y Bistro 145.00

I Mudiadau
Canolfan Gymdeirhasol
Llanberis
Clwb Cymdeithasol
Llanberis a'r Cvlch-
Pwyllgor Chwiorydd
Capel Coch
Cyrndeithas Lenyddol
Llanberis

I Parti Nos Galan Mary
Rhoddion Unigolion
Dydd 0 Roddion
ac ers hynny
Cyfanswm

Ble--
Deiruolen

Oyddlad Plygu

28 Ebrill

DVDDIAD A LLEOLIAD PLVGU'R ECO
I Trefnydd Plygu: Mrs Shioned Griffith, Pantafon, Waunfawr. (01286) 650570I ,..--- ---- -- -_ ......I Rhifyn Dyddiad Copl

MAl 18 Ebrill

2

Y RHIFYN NESAE
Oeunydd i law'r

golygyddion perthnasol
NOS lUN, 18 EBRILL

OS gwelwch yn dda
Oaw'r rhifyn nesaf o'r wasg

NOS IAU, 2..8 EBRILL I

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

FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
Llanrug (6n263)

TREFNYDD HYSBYSEBION
John Roberts, Bedw Gwynion, Ffordd
GlanHynnon, Llanrug (675605)
e-bost: johnroberts@p~r.wales.com

TREFNYDD BWNDELU
Jean Jones, Cesail y Mynydd,
Deiruolen (871550)

TREFNYDO ARIANNOL
Goronwy Hughes, Elthlnog, 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)

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

TREFNYDD PLYGU
Smoned Griffith (650570)

GOHEBWYR PENTREFI
BETHEL: Gerainl Elis, Cilgeran
(01248) 670726
BRYNREFAIL: Mrs Lowri Prys Roberts
Williams, Godre'( Coed (870580)
CAEATHRO: Clive James. Hafan, Bryn
Gwna (677438)
CEUNANT: Trystan a Sioned Larsen.
Bodafon, Ceunant (650799)
CWM-Y-GLO: Mrs Ins Rowlands,
Glanrafon (872275)
DINORWIG: MarIan Jones. Minallt.
7 Bro Elidir. Dinorwig (870292)
DEINIOLEN: Mrs MargaretCynfi Gnffith,
(870394)
LLANBERIS: Gwyneth ae Elflon Roberts,
SWn-y·Gwynt (870740)
LLANRUG: Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn
(675384)
NANT PERIS: Ulnos Jones. 6 Nant
Ftynnon (871820)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans, Syeharth
(872407)
TAN-Y-COED: MIss Anwen Parry.
Ael-y-Bryn (872276)
WAUNFAWR: Mrs Nan Roberts, Pantafon,
Waunfawr (650570)

CAOEIRYOO Y PWYLLGOR GWAITH
Arwel Jones

TIm Golygyddol
d/o PALAS PRINT
78 STRYD PLAS
CAERNARFON

Ffon/Ffacs (01286) 674631
eco@palasprint.com

Eirian James (01286) 674631
Bryn Jones (01286) 674405
Llinos Jones (01286) 871820

Richard Thomas (01286) 871954
Sian Williams (01286) 871858

Alun Ellis (01286) 650761

SWYDDOGION A GOHEBWYR

RHIF 321
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Argraffwyd gan Wasg Gwynedd
Cibyn, Caemarfon

Cydnabyddlr cefnogaeth
Bwrdd yr faith Gymraeg

i'r cyhoeddiad hwn.



· PECYNNAU GWYLIAU YM MHRYDAIN, EWROP AC
YMHELLACH.

· TEITHIAU I GYNGHERDDAU A THEATRAU.
· TREFNU PECYNN AU GWYLIA U I GRWPIAU A

MUDIADAU AM BRISIAU RHESYMOL.
· BWSIAU MODER A MOETHUS
· GWEST AI 0 SAFON
• CWMNI TEULUOL
· MANNAU CODI YN CYNNWYS: LLANBERIS, CWM Y

GLO A LLANRUG.
Am fwy 0 fanyllon am eln telthlau, ffonlwch

eln swyddfa ar y Man yn Nghaernarfon ar 01286 672333

~

-y- ..,.0... ~

WYLIAU SEREN ARIAN

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

Ffon: (01286) 676 040

DODREFN PERKINS
(Safle'r hen Nelson)

CAERNARFON

Nain a taid?

Pwy yw'r cwpwi
smart?

Llanrug, a Margaret Griffith, 2
Mur Mawr, Llanberis. Tybed a'l
nhw yw'r cwpwl smart, ae mai
rhai o'u plant eraill, Owen
(1869), William (1870), Richard
(1872), Eliza (1874). Hugh
(1876), Ellen, (1879). John,
(1880) neu Robert (1882), sydd
yn y llun.

Os oes ganddoch chi unrhyw
wybodaeth a wnewch chi
gysylltu a Myfanwy Jones ar
01286 881284 os gwelweh yn
dda.
Gyda diolch.

• Sesiwn recordio a chyfle i
ryddhau deunydd ar label
Rasal;

• Cyfres 0 gigs wedi'u trefnu gan
Gyrndeithas yr iaith rnewn
gwahanol rannau 0 Gyrnru;

Meddai Owain Schiavone,
Swyddog Adloniant )'
Gvrndeithas:- 'Un o'r problemau mwyaf $)"0
wvnebu bandiau ifanc - ac mae
yna ddigonedd ohonyn nhw
JedJed Cvrnru- ydi gwneud )'
break-t hough cyn ta, y gig cyn ta a' r
recordiad cynta. Dyna ydi pwrpas
Brwydr y Bandiau Cymdeithas yr
Iaith, sef rhoi'r cyfle yna i
fandiau newydd berfformio ar
Iwyfan, nid yn unig yn yr
Eisteddfod ei hun ond yo ystod y
flwyddyn wedyn.

Wrth gwrs, mae'r cyfle i
recordio eu deunydd yo
rhywbeth y mae pob band syn
dechrau allan yn breuddwydio
amdano, a rydan ni'n faleh iawn 0
allu gwireddu hyn ac, wrth gwrs,
ychwanegu at gryfder y Sin Roc
Gymraeg )TI' un pryd. Bandiau
ifanc ydi dyfodol cerddoriaeth
Gymraeg wedi'r cyfan, a busawn
i'n anoog unrhyw un sydd mcwn
band i roi cynnig ar y
gystadleuaeth.'

Y dyddiad cau ar gyfer
cysiadlu Y'V j\1ai 2il 2005.

Mae ffurflen gofrestru ar gael 0
wefan y Gymdeithas:

hlm://\VWvl.cymdeilhas.com
trwy ebosLio:

adloniant(ii cymdeithas.com
neu ffonio'r Swyddfa ar

01970624501.

Mae Cymdei thas yr Iai th
Gymraeg, prif drefnwyr gigiau
Cyrnraeg, wedi cyhoeddi
cystadleuaeth Brwydr y Bandiau
2005 gyda'r ffeioal i'w chynnal yn
ystod wythnos yr Eisteddfod
Genedlaethol yo Eryri fis Awst,
a'r pecyo gwobrau gorau eto i'r
ernllwvr lwcus.-

Nod ~'gystadleuaeth ~"\\'dod 0
hyd i, a rhoi llwyfan j dalentau
newydd Cymraeg a rhoi hwb
ymlaen iddyn t i fod yn
llwyddianus )11 ~. Sin Roc
Gymraeg am flynyddoedd 1 ddod.
Yn hyn 0 beth mae Bnoydr y
Bandiau wedi bod yo hynod
effeithiol yo y gorffennol gyda
Java a Pala - cyd-enillwyr yng
Nghasnewydd y llynedd, wedi
gigio'o gyson yn ystod y
flwyddyn ddiwethaf, tra fo
Mattoidz - enillwyr eisteddfod
Tyddewi 2002 - bellach yo un 0
fandiau amlycaf a mwyaf
poblogaidd Cymru.

Er mai bandiau ifane sydd yn
draddodiadol wedi cystadlu
rnae'r gystadleuaeth yn agored i
bob oedran. Yr unig amodau J"vV
fod y band yo gallu cynnal set 15
munud 0 ganeuoo Cymraeg
gwreiddiol ae nad ydynt eisiocs
wedi rccordio unrhyw gynoyrch.

Bydd enillwyr cystadleuaeth
Brwydr y Bandiau 2005 yn cael
cyfle i:
• Chwarae ar Sadwro ola'r
Stcddfod Genedlaethol, gan
gefnogi rhai 0 brif fandiau
Cymru;

• Recordio sesiwn ar gyfer C2 ar
Radio Cymru;

Brwydr y Bandiau
Cymdeithas yr Iaith 2005

Margaret WilianlS (1877), A/all RIlOS.Mary ary chunth,
Margaret (Mam) ary dde. Pwy yw'r gWryl1Y llun?

1877 yn 5 Glanrafon Terrace,
Llanberis) yw'r ddynes yn y
l1uo gyda'i dwy ferch, Mary
(anwyd 1903) a Margaret (1904).
Credir iddi syrnud i'r de i fyw, i
ardal y Rhoodda, ar 61 1904. Ni
wyddir dim o'i hanes cyn iddi
farw yno )'0 1913/1914, oa phwy
yw'r g\v r yn y lluniau. Tybed a
oes rhywyn yn ei adnabod?

Roedd Margaret yn ferch i
Hugh R. Williams, Afon Rhos

Annwyl Ddarllenwyr
Mae Myfanwy Jones 0 Dalysarn
yn gobeithio cael help
darllenwyr yr Eco i olrhain
ychydig 0 hanes ei theulu, sydd
yn hannu 0 Afon Rhos yn
Llanrug. Mae'n gwybod hanes
nifer o'r aelodau, ond ddim yn
adnabod y wynebau i gyd yn y
lluniau isod.

Gwyddom mai ei naio,
Margaret Williams (a aowyd yo



Uned 1, Fferm Bryn Afon
LLANRUG

Ffon: (01286) 650349
(0589) 899901

Cynyrchion Coed:
Gatiau I Ffensus ac ati
am brisiau cystadleuol

GWYNANT-'
PIERCE

IFINE~RT) ORIEL
CWM

c CwmyGI~
FfonlFfacs: (01286) 870882

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

Arddangosfa oluniau
gwreiddiol gan
Artistiaid Lleol

Richard S. Humphreys

I Aeth 0 Lauber werinol - gadawodd
~---, Gyd-addolwyr plwyfol;

Troi i fangre mwy trefol,
Nythodd yno, ni ddaeth 'n61.

Cefnogwch ein Hysbysebwyr

I gyfarch ac iddiolcb i
Beryl Griffiths,

Maes Gwylfa, Deiniolen
ar ei phen-bluiydd yn 90

Cyn warden sydd yn dathlu
Pen-blwydd arbennig iawn,
A beddiw gorfoleddwn
Am fywyd prysur, llawn;
Mae Beryl byth yn rhoddi
Gwasanaeth triw i'w Duw
Ac yntau iddi hithau
Yn Dad, sydd wrth y llyw.

Fe gafodd deulu dedwydd
I'w mei thrin yn y gwir
A fu yn sylfaen iddi
Dros y blynyddoedd hir;
Fe droediodd lawer milltir
Bob SuI i foli'r Crist
A fu'n gynhaliaeth iddi
Trwy'r dyddiau lIon a tbrist,l
CANON GERAlr-:T EDWARDS,

LLANFECIIELL, MeN

Y Parchedig Jolzn Owen a Bert
Parry wedi'r oedfa.

Ffon Castanwydden
Pren Castan yw, pren cestus - a

chorn buwch
Yw ei cbarn cyfforddus;

Gwerth mwy yv.' nag aur na thus
I'r hen a gerdda'n hoenus.

BERI PARRY

Un geirwir ae unigryw - ei grefydd
Yn gryf a diledryw;

A bugail di-ail ydyw,
Gyrr ei braidd gerbron ei Dduw,

John
Gwr siriol 0 Gors Eira - un duwiol,

Ond diawl ar adega';
Hwn a dry ym myd drama:
Cymeriad gwiw, Cymro da.

MAE'R Parchg John Owen,
Rhuthun, wedi ymddeol 0 fod
yn weinidog eglwys ers diwedd
mis Rhagfyr 2004. Bu Mr Owen
yn weinidog yn Rhuthun am 27
o flynyddoedd. Cyn hynny bu'n
weinidog yn Llanberis am 13 0
flvnvddoedd. Yn Llanberis wrth- .
gwrs y cychwynnodd ei yrfa fel
gweinidog, a bu'n weinidog ym
Mhreswylfa, Gorffwysfa, Capel
Coch a Rehoboth, Nant Peris.
Gwnaeth lawer 0 ffrindiau yn yr
ardal hon, a bu'n v. eithgar iawn
yma, a gwerthfawrogwyd ei
wasanaeth a'i gymorth fel
gweinidog. Yn ogysial a'i waith
fel gweinidog cyfrannodd vn
helaeth at "faith Aelwvd vr Urdd• •

a Chwrnni Drama Llanberis.
Cynhaliwyd oedfa arbennig

yng nghapel Tabernacl,
Rhuthun, nos lau, Rhagfyr 30, i
nodi ei ymddeoliad, a
chynrychiolwyd ei hen ofalaeth
yno gan y Parchg John
Pritchard a Mr Bert Parry.
Cafwyd croeso arbennig yno, ac
yn ystod yr oedfa cyfeiriodd Mr
Owen at y cyfnod a dreuliodd yn
Llanberis fel cyfnod hapus iawn
a mynegodd ei falchder 0 weld ei
ofalaerh gyn taf yn cael ei
chynrychioli yn y cyfarfod.
Dymunwn bob bendith a iechyd
iddo i fwynhau ei ymddeoliad.

Cyfansoddwyd yr englynion
hyn gan Mr Bert Parry i nodi'r
achlysur. Mae'r englyn i'r Ffon
Gastanwydden yn cyfeirio at
ffon gerdded a gerfiwyd gan Bert
ac a roddwyd yn anrheg i Mr
Owen.

Ymddeoliad

4

R. L. DAVIES
Coed Bolyn Mawr, Bethel

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

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

Fforuwch am fanylion

(01248) 671300 neu (07775) 638620

Yn ddiweddar daeth Clebran,
Barnado's Cyrnru, sef grWp 0
bob! ifanc anabl, a Rygarug at ei
gilydd igael diwrnod 0 hwyl yn
Ysgol Penisarwaun. Cafwyd
gweithdai gan 'Dawns i Bawb',
sgiliau syrcas gan James
Carpenter a sesiwn dryrniau

gyda Colin Dairnond 0 Pooch
Music.

Hefyd i orffen y diwrnod
cafwyd perfformiad arbennig
gan Elin Fflur lle'r oedd y plant
a theuluoedd yr ardal wedi dod
yno ifwynhau.

Roedd y digwyddiad yn
llwyddiant mawr. Diolch ibawb
a fu'n cynorthwyo ac yn
arbennig i'r plant a phobl ifanc
a fynychodd. Gobeithir cynnal
sesiwn debyg eto yn y dyfodol.



Sharon V. Williams B.A.
Pentir (01248) 353746

•

GWERSI PIANO
ACHANU

MWY NA LLAWER
Roedd Evan Davies, sylwebydd
y BBC ar faterion ariannol wedi
bod yn trafod gwariant
arfaethedig Llafur Newydd a'r
Toriaid ar wasanaethau
cyhoeddus dros y pum mlynedd
nesaf. Ar ddiwedd y cyfwe1iad
gofynnodd cyflwynydd y bwletin
newyddion iddo faint mewn
gwirionedd 0 wahaniaeth oedd
rhwng cynlluniau gwario'r ddwy
blaid. Ac meddai Davies, 'Mwy
nag ychydig, a 11ai na llawer.'
Doedd clywed hynny yn synnu
neb sydd wedi tybio ers etholiad
neu ddau bellach bod Llafur
Newydd a'r Toriaid yn gefndryd
go agos os Dad yn frodyr go bell.

Byddai llawer yn deud mal
felly y mae hi hefyd ym myd
crefydd, ac yn arbennig felly ym
mherthynas Cristnogaeth a
chrefyddau eraill. Faint 0
wahaniaeth sydd rhwng un
grefydd a'r l1all? 'Mwy nag
ychydig, a llai na llawer,' ym
rnam amryw byd 0 bobl, mae'n
debyg. Ond barn na allwn fel
Cristnogion gytuno a hi fyddai
honno. Faint 0 wahaniaeth sydd
rhwng Cristnogaeth a
chrefyddau eraill? 'Mwy nag
ychydig, a mwy hefyd na llawer.'

Felly rwy'n ei gweld hi. Y mae
gwahaniaeth mawr rhwng y
Ffydd Gristnogol a phob ffydd
arall. Nid yw'r grefydd
Gristnogol ar yr un gwastad a
chrefyddau eraill. Ond rwy'n
barod iawn i ailystyried pethau.
Rwy'n fodlon cael fy
mherswadio fel arall. Ac 0 gael fy
mherswadio, bydd y golofn hon
a'rn holl weinidogaeth yn
wahanol iawn eu pwyslais. A
dim ond un peth fydd ei angen i
newid fy meddwl yn llwyr.

Pan fydd sylfaenydd neu
arweinydd crefydd arall yn
cyflwyno ei neges ac yo glir; ac
yn gwneud daioni mawr; ac yn
dangos cariad hyd yo oed at ei
elynion; ac yna yn wirfoddol yn
ei ildio ei hun i ddwylo ei
wrthwynebwyr; ac yn bodloni i
gael ei ladd }'11 y ffordd fwyaf
erchyll bosibl; ac yn cael ei
gladdu mewn bedd; ac yna yn
dod yn 61 yn fyw; byddaf yn fwy
na pharod i gydnabod bod ei
grefydd ar yr un gwastad a'r
Ffydd a roed unwai th i'r sain t.

Hyd nes y digwydd hynny,
byddaf fi, fel miliynau 0
ddilynwyr Iesu Grist, yn dal i
fynnu bod y Ffydd Gristnogol
yn sylfaenol wahanol i bob
crefydd arall. Rhoddodd Gwyl y
Pasg eleni eto gyfle i ni
gyhoeddi'r Gwaredwr cwbl
unigryw a roddwyd i ni yn Iesu
Grist, Mab )7 Du\v Byw.

JOHl'\ PRITCHARD

UN FUNUD FACH

Wavell
Roberts

CIGYDD
London House
LLANRUG

Ffon: (01286) 673574
PEN CIGYDD Y FRO
Yrwyn lIeol mwyaf blasus

Selsig cartref
Cigoedd parod i'w bwyta

Archeblon ar gyfer y rhewgist
MYNNWCH Y GORAU
DEWCH ATOM Nil

oedd cael Llywydd ar gyfer pob
dydd, a'r rhai a gafodd yr
anrhydedd yn 1959 oedd: Y
Prifathro Gwilym Bowyer;
Goronwy O. Roberts A.S.; Dr
Emyr Wyn Jones; Peter Thomas
A.S. a J. E. Owen Jones.

Llywydd y Gymanfa oedd y
diweddar Dr Gwilym ap Vychan
Jones, y Felinheli, a'r
Arweinydd - wel pwy ond Dilys
\'XfynneWilliams.

A

Arweinyddion yr Wyl oedd,
Ifor Bovv'eo Griffith, Meic Parry
a Hywel D. Roberts, a'r
Archdderwydd, wrth gwrs, oedd
William Morris.

Rhai 0 brif enillwyr yr Adran I
LIen oedd: Y Gadair - T Llew
Jones, am yr ail flwyddyn yn
olynol; Y Goron - Torn Huws 0
Gaerdydd ond brodor o'r
Groeslon. Bu ei bryddest
fuddugol, 'Cadwynau', am ei
ardal enedigol, yn ddarn adrodd
hynod 0 boblogaidd.

Gwelir enwau cyfarwydd
hefyd ymysg yr enillwyr era ill,
rhai fel Tom Parri Jones (Tom
Ty Pigyn), Sir Fon; Alun Jones
y Cilie; Dic Jones; Emrys
Edwards, Caernarfon, a oedd yn
ail am y Gadair, aW. J. Gruffydd
(Elerydd)

Yn yr Adran Rhyddiaith,
gwelir enwau Eigra Lewis
Roberts ar y Nofel a John
Rowlands, yr Ysgrif.

Rocdd 'na 20 wedi cynnig am
y Gadair, a chyd-ddigwyddiad
diddorol ydi, i'r un llinel1 yn
union ymddangos yn awdl
T. Llew Jones ag a gafwyd yn
awdl 'Min-y-Mor', Meuryn, yn
Eisteddfod Genedlaethol
Caernarfon 1921, sef 'Aderyn du
draw'n y dail '.

Roedd 'na 44 yn awyddus i
gipio'r Goron a 285 yn cystadlu
ar yr englyn, 'Y Ffon Wen', a'r
buddugol oedd J. Alun Jones,
Llangrannog. Ei fug-enw oedd
Tap, tap-tap.
Rhag damwain, claer gydymaith, -

arwydd wen
Ar ffordd ddu ci noswaiih;

Dvma radar ei rwvdwaith- .
Lywia'r dall wrth deimlo'r daith,
Efallai y caf gyfle i fwrw trem

yn 0] dros Eisteddfod
Genedlaethol Caernarfon a'r
Cylch 1979, y tro nesa'.

Trefnwr Angladdau
Llanberis ac Ardal yr Eco
(01286) 870 870
(01286) 872 491
(07770) 265 976

Cwmni Annibynnol Lleol
Profiadol

STEPHEN JONE

Fframia Gwasanaeth Fframio Lluniau
Arbenigwyr ar fframio gwaith edau a nodwydd~-

Nifer helaeth 0 luniau ar werth • Dewis eang yn cynnwys:
IVOR STUB LEY • KEITH ANDREW

KEITH BOWEN • ROB PIERCY1___________ _ _
PARC PADARN, LLANBERIS (870922)

(Ar gau dydd Sui a dydd Llun yn ystod y gaeaf)

Pengwai th). Cyfarwydd hefyd
yw enwau Cadeiryddion rhai o'r
pwyllgorau - amryw ohonynt
yn gysylltiedig a Bro'r Eco.
Llin: Y Cyn Archdderwydd
William Morris;
Drama ac Adrodd: O. Perc}'
Griffith;
Cerdd: Peleg Williams;
Cerdd Dane: T. Gwynne Jones;
Celt a Chrefft: Owen Ellis,
Deiniolen;
Cyhoeddusrwydd: Parch D. Terry
Thomas;
Yr Orsedd: Cemlyn Williams, fy
hen athro chwaraeon yn Ysgol
Syr Hugh Owen;
Pafilium a Maes: Tegid Lloyd
Roberts;
Cyllid: Alwyn Hughes Jones.
Ac er bod bron i hanner canrif
wedi mynd heibio mae amryw
o'r enwau yn aros yn fyw ar y
cof.

Roedd eraill 0 Fro'r Eco yn
weithgar gydag Eisteddfod
1959. Rhai fel W. C. Thomas
(Gwilym Bethel) oedd yn
Y sgrifennydd y Pwyllgor Cerdd
Dant. Brodor 0 Fethel ac un 0
sefydlwyr Eisteddfod Lewis's
Lerpwl. Fo hefyd oedd
Ysgrifennydd yr Wyl Gerdd
Dant gyntaf erioed a
gynhaliwyd yn y Felinheli.

Roedd R. Gwynn Davies, y
Waunawr, yn un o'r Cyfreithwyr
Mygedol; Cledwyn Williams,
Llanrug yn Ysgrifennydd
Pwyllgor Celf a Chrefft; Rill
Williams, y Waunfawr, oedd
Ysgrifennydd y Pwyllgor
Cyhoeddusrwydd, a'r diweddar
Morris D. Jones, Llanrug, oedd
Ysgrifennydd Pwyllgor yr
Orsedd.

Y drefn yn y dyddiau hynny

MAE 'NA amryw wedi cysylltu
a mi yngljn a'r sylwadau
'eisteddfodol' sydd wedi
ymddaogos yn y Siambar yo
ddiweddar, Diolch i chi am
eich diddordeb ac am eich
geiriau caredig. Diolch i
Margaret Cynfi, Deiniolen am
ffeithiau diddorol am deulu y
baswr a eoillodd yo Eisteddfod
Geoedlaethol Lerpwl1900, sef
ei thaid William Ellis. Diolch
hefyd i gyfeillioo Cymdeithas
yr Eglwys, Deiniolen, am y
croeso a'r noson ddifyr a gefais
yo eich cwmni yo ddiweddar.

Gan fod Prifwyl y Faenol yn
agosau, efallai mai diddorol
fyddai rhoi cip yn 01a sylwi pwy
oedd wrth y llyw pan
gynhaliwyd y brifwyl ar gyrion
hen dre Caemarfon yn 1959, ac
o bosib cael son am Brifwyl
1979 yn ddiweddarach.

'Eisteddfod Genedlaethol
Caernarfon', oedd tei tl yr
eisteddfodau a gynhali wyd yn
yr hen dre rhwng 1862 a 1935 (6
ohonynt). and pan gynhaliwyd
eisteddfod 1959, rhaid oedd
yrnestyn y ffiniau a'i gal \V yn
'Eisteddfod Genedlaethol
Caernarfon a Dosbarth Gwyrfai'.

Erbyn 1979, 'Eisteddfod
Caernarfon a'r Cylch' oedd hi,
ac erbyn daw'r brifwyl i Bare y
Faenol, bydd wedi yrnestyn ei
ffiniau 0 Aberdaron i
Abergwyngregyn. Ia
'Eisteddfod Eryri a'r Cyffiniau'
fydd Eisteddfod 2005.

Dyma rai enwau cyfarwydd
oedd yn weithgar ynglyn ag
Eisteddfod 1959. Is-Gadeirydd:
D. M. Evans; (Clerc Cyngor
Dosbarth Gwyrfai) ac R. H.
Owen, Llanberis (Robin



cael ei fflrruo yn Barcud ar fore
Gwener 18 0 Fawrth.
Nos Lun am 6.30 yr hwyr cynhelir
Sioe Ffasiynol gan y drsqybtlon i
godi elw tuag at Gyfeillion yr
Ysgol. Diolch i'r pwyllgor am eu
hymroddiad.
Mae cynnwrf mawr yn yr ysgol ar
gyfer y gem bel-droed gyntaf sydd
i'w chynnal ar y 23 a Fawrth yn
erbyn Ysgol Y Gelli. Mae'n anodd
dweud pwy sydd a'r cynrhon
mwyaf, y disgybllon neu'r
hyfforddwr, Iwan Harding!!
Cynhelir Ffair lyfrau yn yr ysgol
rhwng y 12-15 0 Ebrill.
Bydd disgyblion yn cael eu fflmio
ar gyfer rhaglen deledu Ribidires
ar yr 14/04/05
CRONFA'R PENSIYNWYR.
Enillydd Pel Bonws Loteri mrs
Chwefror oedd Rhif 33, sef Mrs E.
Williams, 2 Bryntirion.
Llongyfarchiadau.
Cynhaliwyd Noson Bingo
Ilwyddiannus nos Wener, 18
Mawrth. Gwnaed elw 0 £160.
Diolchir i bawb am y gefnogaeth.
DIOLCH. Dymuna Haydn Jones,
24 Bryntirion, ddiolch i bawb am y
cardiau a'r anrhegion a
dderbyniodd ar achlysur ei ben
blwydd yn 18 oed ar 28 Chwefror.

Dymuna Jean Jones, 24
Bryntirion, ddiolch i bawb am eu
caredigrwydd tuag an yn dilyn ei
lIawdriniaeth yn Ysbyty Gwynedd
yn ddiweddar.
CYDYMDEIMLIR yn ddwys iawn a
Dave Paterson a'r teulu, 1
Bryntirion, ar y golled fawr ym
marwolaeth tad Dave yn yr Alban.
MARWOLAETH. Yn dawel yng
Nghartref Foelas, Llanrug, bu farw
Mrs Alice Thomas, gynt 0
Meillionydd, a hithau'n 97 mlwydd
oed. Cydymdeimlir yn ddwys iawn
ag Elfyn a Margaret a'u teuluoedd
o golli mam, nain a hen nam
arbennig iawn.
YSGOL SUL BOSRA. Wedi'r
Pasg bydd amser prysur 0 flaen y
plant gyda Chymanfa'r
Annibynwyr yn cael el chynnal yng
Nghapel Ebeneser, Deinlolen ar
22 Mai am 2 o'r gloch. Cynhelir
Cymanfa'r Methodistiaid ym rrus
Mehefin.

Dymuna holl aelodau'r Ysgol
Sui anton eu cofion anwylaf at
Miss Jean Parc Jones, Ysgol Sui
Ebeneser, Oemiolen, gan
ddymuno'r dymuniadau gorau iddi
wrth dderbyn triniaeth yn Ysbyty
Gwynedd.

Rydym hefyd yn falch 0 glywed
fod Anti Jean, Bryntirion, yn
gwella, eln cofion annwyl atoch
chithau.

disgyblion a'r athrawon amser
ardderchog ym mhrif ddinas
Cymru. Yn ystod yr ymweliad bu'r
drsqyblton yn ymweld ag
amrywiaeth 0 atyniadau addysgol
e.e Caer Rufeinig Caerleon, Pwll
Mawr, taith 0 amgylch Stadiwm y
Mileniwm, Saln Ffagan,
Techniquest a'r Cynulliad. Yn
ogystal bu'r plant yn cefnogi
Cymru yn y stadiwm yn ystod gem
bel-droed Cymru yn erbyn
Hwngari. Profiad anhygoel ac
enw'r ysgol yn cael el darlledu yn
ystod hanner amser. Rhaid cofio.
Cymru a enillodd 0 ddwy g61 i
ddim. Roedd hyn yn ychwanegu at
y darth.

Yn ffodus iawn roedd un o'r
disgyblion yn fllted plentyn i aros
yng ngwersyll newydd yr Urdd yng
Nghanolfan y Mileniwm Yn ystod
ein taith 0 amgylch Canoltan y
Mileniwm cafodd y disgyblion
weilhgaredd cerddorol yng
nghwmni Eilir, sef arweinydd Cor
CF1, oedd yn rownd derfynnol
'Car y Byd'. Cafodd rhai o'r
disgyblion eu ffilmio ar gyfer
rhaglen deledu 0 flaen dy LygaidJ

a fydd yn cael ei darlledu yn y
dyfodol agos.
Taith Glynllifon. Bu Blwyddyn
Derbyn, 1 & 2 ar drip addysgol I
Glynllifon i gyd-fynd ~ thema 'Ar y
Fferm'. Cawsant ymweld ~ fferm y
Coleg yn y bore gan twydo'r moch
swnllyd, dweud helo wrth yr ieir a'r
cwningod a'r lIygod ac ymweld a'r
parlwr godro. Wedi bwyta'r picnic
allan yn yr awyr agored oherwydd
prysurdeb Caffi'r Gath Ddu buont i
mewn yn y twnnel tywyll a chafodd
pawb hwyl wrth drio cael Mrs
White i mewn.

Rownd y parc oedd hJ yn y
pnawn, dan arweiniad hwyliog
Nathan.
Gweithdy Barddoniaeth. Bu
drsqyblion blynyddoedd 3,4,5 & 6
yn Amgueddfa Lechi Cymru yn
Llanberis. Cafodd y disgyblion
weithdy barddoniaeth dan
arweinyddiaeth Mei Ma a Gera!nt
Lovgreen Erbyn diwedd y
prynhawn roedd y dlsgyblton wedi
lIunio can ysgafn 1cerdd yn cyfleu
y gwahaniaeth rhwng bywyd y
Chwarelwr a bywyd Arglwydd
Penrhyn.
Bias ar Ysgol Brynretail. Cafodd
disgyblion blwyddyn chwech gyfle
i flasu'r hyn fydd yn eu hwynebu
fis Medi wrth fynychu ysgol
Brynrefail ar yr 15/03/05.
Gweithqareddau i'r dyfodol. Mae
disgyblion Blwyddyn 5 & 6 yn cael
cyfle i gymryd rhan yn ail gyfres y
rhaglen deledu 'Waaa' sydd yn

Taith breswyl Caerdydd.

6

Diwmod y Ilytr.

ysgol wedi gwisgo fel eu hoff
gymenad 0 Iyfr. Cynhaliwyd nifer 0
weithgareddau yn ystod y dydd
e.e, trafod hoff Iyfr, creu clawr,
ysqntennu portread 0 hoff
gymenad. cynnal adolygiadau 0
Iyfrau, yn ogystal ag ysgrifennu
ston gadwyn. Cafwyd diwrnod
IIwyddiannus lawn
Taith breswyl Gaerdydd. Wei, weI,
weI! s6n am hwylll Cafodd y

Dydd G~I Dewi. Catwyd
cyngerdd a chinio arbennig ar
Fawrth y cyntaf i gotio Dydd G"vl
Dewi. Daeth y disgyblion i'r ysgol
wedi gwisgo yn eu gwisgoedd
Cyrnreiq.
Diwrnod y lIyfr. Cafwyd diwrnod
hynod 0 ddiddorol yn yr ysgol er
mwyn codi yrnwybyddraeth y plant
o Iyfrau a deunyddiau Cymraeg
sydd ar gael. Daeth y disgyblion i'r

Dydd G.;_ylDewi.

pan sefydlwyd Cyngor Ysgol.
Dewiswyd cynrychiolwyr 0 bob
Blwyddyn.
Cynrychiolwyr Blwyddyn 6: Sian
Dafydd Phillips (Y Cadeirydd),
Carwyn Fon Jones a Dew; Griffith
(Is-Gadeiryddion). Cynrychiolwyr
Blwyddyn 5: Catrin Heledd
(Trysorydd), Elliw Griffith
(Ysgrifenyddes). Blwyddyn 4:
Sophie Mc Gunniess a Harri Kyle.
Blwyddyn 3: Cai Glyn Oliver a Nia
Esyllt Griffith. Adran y Babanod:
Sion Jarvis a Mared Elen Jones.
Yn ystod y rnrs diwethaf mae'r
cyngor wedi sefydlu SlOP
ffrwythau. ysgrifennu lIythyr i'r
cynulliad yn holi am grantiau am
beiriant dwr i'r ysgol. ac i'r cyngor i
gael cefnogaeth i drin y cae pel
droed. Mae lIawer 0
weithgareddau dan sylw. Pob Iwc
i'r criw yn eu swyddi. Gwyliwch
eich hun, Mrs Larsen, dyma
gynghorwyr ein dyfodol!!
Elusen. Yn ystod y mls diwethaf
mae dlsgyblion yr ysgol wedi codi
arian tuag at elusen diwrnod
trwynau coch.

YSGOLGYMUNEDOL
PENISARWAUN
Llongyfarchiadau i Mrs Jen Morris
ar enedigaeth mab, Idwal Temple
Morris. Pob Iwc Iddynt i'r dyfodol.
Hoffwn hefyd groesawu Miss Ceri
Jones l'n plith sin cyflenwi yn
ystod cyfnod mamolaeth Mrs
Morris.
Llongyfarchiadau i Magi Tudur ar
ennill cystadleuaeth Nadolig,
Llyfrgell Gwynedd.
Llongyfarchiadau I Clare Donnelly
am gael cyntaf yng
nghystadleuaeth gala nofio ym
Mangor, yn ogystal enillodd hefyd
Belt Piws 'caratr'. Gwyliwch chi
etch hun, Clare!!!
Bu disgyblion yr Urdd yn cystadlu
yn yr Eisteddfod Cylch. Diolch i
Mrs Humphreys am eu hyfforddi.
Gwellhad. Dymuna disgyblion a
staff yr ysgol wellhad buan i Anti
Jean yn dilyn ei lIawdrinlaeth yn
ddiweddar. Mae chwlth heb ei
hlwmor hwyliog!
'Watch Out' Cyngor Gwynedd!!!
Bu etholiadau a phleidleisio mawr
yn yr ysgol ar ddechrau'r flwyddyn

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

PENISARWAUN
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RHOSTIO
MOCHYN

ARGYFER
POB ACHLYSUR

,. Cig 0 ffenn~dd ileol
.. Paction rhwng 40 a 400!

* G~da saws Mal a stwffin mewn
rholiau

.. £fo salad hefyd os dymunwch
DEWCS, MAE O'N FLA5U5!

c) sylltwch a
JOHN BRYNAFON

LLANRUG
Y DYN OG ar 675190/673188
F!on svmudol: 07798 718788
\\re(an: \\ ww,ydyncig.co.uk

G~VASA, AETH LlEOI.. AR GYFER
PARTION • PRIODASAU

PE'oi-BLWYOO
BEDYDO • DAWNS • GWYLIAU

Croeso mawr i bawb i'r
'Bryngwria'

jog nghanol pentrcf Caeathro,
lie ceir bwvd carrref ac•
arnrywiaeth ° ddiodydd
traddodiadol, i gyd rnewn

awyrg, lch cartrefol mewn tafarn
bcntref, yng nghwmru Gareth

a Steffan Bowen.
Cinio dvdd 5111-

(I byrbrydau ar gael
Pfoniwch (01286) 674568
igadw bwrdd neu archebu

yrnlaen llaw

87 Maes Padarn, a'r teulu ddiolch
o galon i bawb am bob arwydd 0
gydymdeimlad a charedigrwydd a
dderbyniwyd yn dilyn eu
profedigaeth lem 0 goll! Breda,
gwraig. mam a nain annwyl iawn.
GWELLHAD BUAN. Dymuniadau
gorau i Daniel Roberts, 4 Bro
Glyder, Nant Peris, sydd yn gwella
erbyn hyn ac wedl bod yn ddewr
iawn ar 01 torri ei goes tra'n
chwarae pet-droeo ar iard yr
ysgol. Brysia wella Dan.
DYDO GWEDDI. Cynhaliwyd
oed fa Dydd Gweddi Byd Eang y
Chwiorydd yn Capel Coch nos
Sui, Mawrth 6 dan arweiniad Mrs
Falmai Pritchard. Yr organydd
oedd Mrs Bethan Holding.
Cymerwyd rhan gan aelodau
eglwysi'r pentret Gwnaed
casgliad 0 £25 tuag at waith
canolog Y Dydd Gweddi. Caiff yr
oedfa hon ei chynnal yn flynyddol,
ac eleni paratowyd y gwasanaeth
gan ferched 0 wlad Pwyl.
CYFARFOD PLANT CAPEL
COCH Mae tymor y Cyfarfod
Plant yn Capel Coch ar brynhawn
Mawrth yn dirwyn i ben unwaith
eto, ond gan fod y Pasg yn gynnar
eleni, penderfynwyd cynnal dau
neu dri 0 gyfarfodydd ar
ddechrau'r tymor nesaf hefyd.
DIOLCH. Dymuna Rhiannon ac
Andrew Williams, Gwylfa, Y
Waunfawr (gynt 0 Lanberis),
ddiolch 0 galon I bawb am y
cardiau. anrheqron a'r
dyrnuruadau da ar achlysur genl
Guto Selwyn.
Diolch hefyd am y cymorth a'r
gefnogaeth yn ystod y cyfnod y bu
Rhiannon yn yr ysbyty. Diolch yn
fawr iawn i bawb.

Tynnwyd raftl yn ystod y
prynhawn ac ymhlith y gwobrau
roedd tri theledu, a enillwyd gan
Mrs Alice Jones, Mrs Doreen
Roberts a Mrs Jennie Williams.
gyda'r brif wobr, sef penwythnos
yng Ngwesty'r Queens,
Llandudno, yn mynd I Mrs
Dwynwen Roberts.

CLWB YR HENOED. Cynhaliwyd
Cinio GWyIDdewl Clwb yr Henoed
yng Ngwesty'r Victoria ar 3
Mawrth 2005.

Dymuna'r aelodau ddiolch l'r
Pwyllgor am drefnu'r dathliadau,
ac i staff y Victoria am ginio
arbennig. hefyd I Aneuryn, Elwyn
a Hefina Jones am ddiddanu'r
gynulleidfa wedl'r ciruo.

gwybodaeth.
Bydd tymor y Gymdeithas yn

dartod ar Ebrill, gyda'r Cinio
Blynyddol yn y Bistro, Llanberis
am 7.00/7.15 o'r gloch. Y
qwahoddedrqion fydd Mr a Mrs
Dei Tomos, Nant Peris. Oiolch i
bawb a gefnogodd yn ystod y
tymor.
DIOLCH. Dymuna Gwyneth (Plas
Tirion) ddiolch I bawb am yr holl
gardiau ac anrhegion a
dderbyniodd ar achlysur e phen
blwydd ar 3 Mawrth. Drolch 0
galon
LLEISIAU LLIWEDD. Roedd tair 0
aelodau'r cor yn dathlu pen
blwydd arbennig iawn yn ystod
rrus Mawrth Dathlwyd yr
achlysuron gyda pharti yng
ngwesty Dolbadarn, gydag
adloniant yng ngofal Raymond.
Hoftai Gwyneth Roberts, Marcia a
Gwyneth P. ddiolch i'r cor am
drefnu'r noson.
DIOLCH. Dymuna Hugh Hughes,

DYMUNA Buddug Kyffin a Mair
Jones, ddiolch r'r teulu, cymdogion
a ftrtndrau am bob caredigrwydd a
chydymddeimlad a ddangoswyd
tuag atynt yn eu profedigaeth 0
golli Anti Cilia.
DIOLCH. Dymuna Etrtys.
Cernwen. Gwenda, Robert ac
Eurwyn ddiolch I'W teulu, ftnndiau
a chymdogion am bob arwydd 0
gydymdelmlad a ddangoswyd
tuag atynt ar 01colli eu mam, nain,
hen nain a hen hen nain annwyl.

Diolch yn arbenruq am y
cardrau, lIythyrau, galwadau fton
a'r rhoddlon at Ty Gobaith. Diolch
hefyd i'r Parchedig John Pritchard
a Gwynfor am y trefnradau.
CYMDEITHAS LENYDDOL
UNDEBOL. Nos Fawrth, 1
Mawrth, yn Festri Capel Coch
cafwyd cwis ar y thema 'Dewi
Sant a'i Seintiau' yng ngotal y
Parchedig John Pritchard.
Ahannwyd y gynulleidfa yn ddwy a
chafwyd noson hwyliog, lIawn

Camerayn ng01alJohn Pritchard, Cilfynydd, Llanberis. Ffon: 872390

Gwyneth ac Eifion Roberts, Swn-y-Gwynt. Ff6n: 870740

LLANBERIS

IEUAN
WILLIAMS

Glanffrwd
DEINIOLEN
(01286) 870484

Bysiau 0 12 i 53 sedd

Teithiau Lleol a Thramor

Gwaith Contract

Telerau arbennig i
bensiynwyr, myfyrwyr a

phlant ysgol

Bydd yr Ysgol Sui yn
ailgychwyn ar 17 Ebrill, wedi
gwyliau'r Pasg.
CRONFA APEL BOSRA. Mawrth
10 cafwyd cyngerdd i'w gofio yng
nghwmni Cor Meibion Dyffryn
Peris, Llanberis. Swynwyd tyrfa
deilwng iawn a'u canu soniarus a
d.isgybledig a chafwyd mer 0
chwerthin wrth twynhau eu sgets
ddoniol dros ben. Oiclchtr hefyd i
blant Ysgol Sui Bosra a'u ffnndrau
parod am ganu mor dda a bywiog.
Llawer 0 ddiolch i brifathro'r ysqol,
Mr Gareth Jones, a Mrs
Humphreys am ddatganiad
swynol plant yr ysgol a'r Urdd.

Diolch 0 galon i'r Cor, y plant i
gyd ac i bawb a ddaeth j gefnogi'r
fenter fawr sydd o'n blaenau.
Llywiwyd y noson yn gelfydd a
doniol gan Eifion Harding - digon
o [ocs bachog a doniol a darnau
adrodd digri dros ben.

Dymuna'r pwyllgor ddiolch i
bawb a getnogodd y noson mewn
unrhyw fodd gan sicrhau elw
sylweddol 0 £356. Y mae'r
rhoddion ariannol yn lIifo i mewn
yn 01y Trysorydd a dymunir drolch
o galon i'r rhai sydd eisoes wedi
oyfrannu.

Bwriedir cynnal mwy 0
weithgareddau yn y rrusoedd i
ddod a gobeithir derbyn yr un
gefnogaeth.
URDD ADRAN BENTREF.
2 Chwefror: fe fwynhaodd yr
aelodau ymweliad a Stiwdro
Rownd a Rownd ym
Mhorthaethwy.
2 Mawrth: i ddathlu Gwyl Ddewi
cafwyd dawnsio gwerin yng ngotal
Mrs Judith Handng.
9 Mawrth: daeth Aled, Swyddog yr
Urdd, i gynnal gemau gyda'r
aelodau.
16 Mawrth: trefnwyd cwis gan
Geraint George.
23 Mawrth: I orffen tymor
IIwyddiannus a byrlymus cafwyd
sesiwn Bingo.
PWYLLGOR NEUADD. Tynnwyd
Clwb Cant Mawrth a'r enlllwyr
Iwcus oedd: Mrs Diiys Williams, 7
Llys y Gwynt, N.C. Williams, 15
Bryntirion; Carolyn Roberts, Pen
Dinas Mawr.
Y weithgaredd nesaf i godi anan, a
hynny i gael golau tu allan i'r brif
fynedfa, fydd Miri Mai gyda
stondinau 0 bob math a byrddau
sel cist car. Fe'l cynhelir nos
Wener, 20 Mal am 6.30. Felly
ewch ati i chwilio am nwyddau j'w
gwerthu. Bydd manylion pellach
yn y rhifyn nesaf.
Pwyllgor nesaf: Nos Lun, 11 Ebrill
am 7.00 yn yr Ystafell Gymuned.



Efallai nad yw'n syndod gweld
enghreifftiau 0 waith pwytho
mewn meddygfa, ond fel arfer,
mae'n cael ei gyfyngu i 'stafell y
meddyg. Nid felly mae hi wedi
bod ym Meddygfa Ffordd yr
Orsaf, Llanrug, ers misoedd.
Gwelir yma waith pwytho tra'n
disgwyl gweld y Meddyg neu'r
Nyrs.

Yn yr Ystafell Ddisgwyl mae
arddangosfa a frodwaith a
phwytho cywrain un 0 gleifion y
Feddygfa, sef Jan Sandham a
Benisarwaun. Yn enedigol 0
Heswall, ger Lerpwl, mae Jan
wedi ymgartrefu yn yr ardal ers
ch warter canrif. Roedd
diddordeb ganddi erioed mewn
brodwaith ond ers ymuno a'r
'Embroider's Guild' yn yr
wythdegau, nid Y\vwedi edrych
yn 01. Wrth fynychu cyrsiau,
cafodd gyfle i ddysgu am
gynl1unio ac am bwythau a
thechnegau newydd.
Cwblhaodd gyrsiau brodwaith y
'Ci ty and Guild' ac mae wedi
arddangos ei gwaith yn lleol ac
yn genedlaethol efo'r 'Guild'.
Erbyn hyn, mae'n cynnal
amrywiaeth 0 gyrsiau yn lleol ac
ar hyd a lled y wlad.

Yn y Feddygfa gwelir
enghreifftiau 0 sawl esiampl o'i
gwaith cywrain. Mae ganddi
ddiddordeb mawr mewn gwaith
canfas a gwaith sy'n ddibynnol
ar dechnegau cyfrif. Daw ei
syniadau am batrymau 0 sawl
ffynhonnell - fel adeiladwaith,
lluniau o'r awyr, patrymau
electroneg, ayyb.

Erbyn hyn mae tair
arddangosfa a waith cleifion
wedi eu gwerthfawrogi yn y
Feddygfa ffotograffiaeth
fodern gan y diweddar Jan
Barnes, Waunfawr yn 2002, a
thirluniau Ileal gan Len
Williams o'r Felinheli yn 2003.
Mae'r ymateb iddynt i gyd gan
gleifion Llanrug wedi bod yn
ffafriol dros ben. Gobeithir
arddangos mwy 0 greffrwai th
lleol yn y Fe ddyg fa yn y
dyfodol.

Arddangosfa ym
Meddygfa Llanrug

CYMDEITHAS LENYDDOL.
Cynhaliwyd eyfarlod mis Mawrth
yn Festri'r Cysegr dan Iywyddiaeth
Jenkin Griffiths. Yn oilyn y croeso
arferol cyflwynwyd y gWr"gwadd,
sef William Vaughan Jones,
Pontllyfni. Testun ei sgwrs oedd Iy
Diwydiant Llongau ym
Mhorthmadog'. a chafwyd ganddo
nifer 0 hanesion diddorol am ei
gysylltiad teuluol a'r diwydiant
hwnnw. Y cytarfod nesat fydd y
swper pen tymor, a gofynnir i
bawb sydd am ddod gysylltu a
Nora Parry neu Sheila Roberts, er
mwyn cael dewis allan o'r fwydlen.
PWYLLGOR APEL EISTEDDFOD
ERYRI. Yn y cytarfod diweddaraf,
catwyd y newyddion calonogol fod
targed yr ardal a £3,010 wedi ei
groesl.

Ar hyn 0 bryd, a gweith
gareddau yn parhau, mae'r
cyfanswm 0 gwmpas £3,400.
Diolchodd y Cadeirydd i bawb am
eu hymdrechlon diflino, gyda'r
gobaith y bydd Y gefnogaeth a'r
brwdfrydedd yn parhau tuag at y
gweithgareddau sydd eisioes i
ddod.
Ebrill Sed: CWISChwaraeon yn Y
Bedel:
Ebrill 22: Noson Hwyl a Chan (£2)
yn Y Bedol am 8.30;
Mai 13:Nason Eidalaidd (Neuadd
Bentref)
Mehefin 22: Cystadleuaeth Pel
droed Hyn (Cae Top)
Mehefin 24: Noson Lawen
(Neuadd Bentref)
Fe fydd mwy 0 hysbysebu ar gyter
pob digwyddiad yn ymddangos 0
gwmpas yr ardal. Atgoffodd y
cadeirydd pawb I ledaenu'r nages
fod tocynnau ar gyfer
cyngherddau'r Eisteddfod yn
prysur werthu. Gellir eu harchebu
o swyddfa'r Eisteddfod ym Mhen
Deits, Caernarfon.

Manon Elwyn fu'n fuddugol ar yr
Unawd Pres.

o

Y Part; Deu/ais a gafodd gyntaf yn Eisteddfod yr Urdd, Eryri.

Aled Jones ae Aaron Gwyn, y ddau 0 Fethel, ar eu ffordd i gynryehioli
tim rygbi Ysgolion Eryri dan 11 yn erbyn Ysgolion Cwm Rhymni. Eryri
tu'n fuddugol ae maen nnw ,wan yn disgwyl elywed pwy fyddan nhw'n
ehwarae yn y rownd gyn-derfynol.

p-

Camera yn ng01al Richard LI. Jones, 5 Y Odol. F1cn: (01248) 670115

PEN-BLWYDD ARBENNIG. plant hynaf wedi paratoi te blasus
Pen-blwydd hapus iawn I Ruby i bawb. Diolehwyd yn gynnes lawn
Harrison, Bakhita, oedd yn dathlu am brynhawn arbennig gan y
ei phen-blwydd yn 80 oed ar 24 Prifardd Selwyn Griffith, ae ar
Mawrth, oddi wrth ei hall ffrindiau ddiwedd y cyfarfod cyflwynwyd
ym Methel. £31 I gronfa'r Ysgol fel
EISTEDDFOD. Cynhaliwyd gwerthfawrogiad o'r cyfan.
cyfarfod blynyddol yr Eisteddfod CYSEGR. Bu nifer fawr a blant yr
leal yn ddiweddar a chodwyd y Ysgol Sui yn eymryd rhan mewn
canlynol yn swyddogion, sef gwasanaeth arbennig y Sui
Llywydd: Glenys Griffiths, Is- diwethaf. Y thema'r oedd hanes y
Iywydd: Rita Williams; lIyfr a newidiodd y byd, set Beibl
Ysgrifennydd Cyffredinol: Rhian William Morgan.
Hughes; ls-ysqntennydd: Enid Cychwynnwyd y cyflwyniad
Huws; Ysgrifennydd Celf: Manon gyda'r holl blant yn lIenwi'r set
Griffiths; Ysgrifennydd Dawnsio: fawr ac yn canu I 'Yn y Beibl
Sian Harris; Ysgrifennydd Mawr'. Roedd pob dosbarth yn
Tariannau: Nora Parry; Trysorydd: gyfrifol am amrywrot rannau o'r
Nan Jones; Trysorydd Beibl, a'r plant tterat un yn
Cynorthwyol: lola Jones. cychwyn gyda stori'r Creu. Yna

Penderfynwyd i gynnal cafwyd hoff hanesion rha: a blant y
Eisteddfod eto eleru, a hynny ar dosbarth nesaf, ac yna stori hanes
19 Tachwedd, gyda Noson 0 Mari Jones yn mynd i'r Bala i
ddawnsio ar nos Fawrth, 15fed. brynu Beibl.
CLWB BRO BETHEL. Y beehgyn oedd nesaf a
Ar wahoddiad y Pennaeth a'r staff, chafwyd ganddynt hanes William
cynhaliwyd y cyfarfod y mis yma Morgan yn cyfienhu'r Beibl. Ym
yn yr Ysgol Gynradd, gyda nifer 0 1978 argraffwyd y Beibl lIiw, a
aelodau yn brsennol. A hithau'r lIefarwyd nifer a benillion
Ddydd GVvyI Dewi bu i hall blant yr pwrpasol, gyda'r plant yn dangos
ysgol yn eu tro gyflwyno e~emau lIuniau i gydfynd a'r penulion. Braf
oedd yn ymwneud a'r Wyl, a oedd gweld nifer dda 0 rieni wedi
chafwyd gwledd a ganu, lIefaru a dod allan i gefnogl'r plant.
dawnsio. Diolchwyd i bawb gan Geraint

Yn ogystal a'r cyngerdd roedd y Elis.

Geraint Elis, Cilgeran. Ffcn: (01248) 670726

BETHEL



Gosodwr Teils
Arbenigwr mewn waliau a lIoriau

Gwaith bach neu fawr
Gwaith da bob amser

cysylltwch a Mantell Gwynedd
- yn cefnogi grwpiau gwirfoddol a chymunedol

ymholjadau@maotellgwyoedd,corn www.mgntellgwynedd.com
01286 672626 neu 01341 422575

ffio.N1:elL
GWYNEDD

Yo cr/,,0'J' Jf""plo.; jWU fuddo' ° chymuNedol
Suppa/ling voluntory ood commurJlty groups

.._ ..• ~!i7.'-.. ~'...",
_,.. A. .~- --......' ..- ---

• ••
• 1gelslo am gran t
•i redeg mudiad
•iwirfoddoli

am help:
•igychwyn prosiect
•i gael hyfforddiant

GWASANAETH GOLCHI A SMWDDIO
Ffon: 870088

Atgof o'r Ser
Ar 20 a 21 Ebrill bydd cyfle
unigryw i glywed perfformiad 0
gampwaith Robar Arwyn, 'Argof
o'r Ser' mewn dau gyngerdd yng
Nghapel Salem, Caernarfon.
Perfformir y gwaith gan Gor y
Waun, cor cymysg o'r Waunfawr,
a'r unawdwyr fydd Sian Gibson ac
Iwan Parry.

Bu'r cor yn canolbwyntio ar )'
gwaith arbennig hwn dros fisoedd
y gaeaf, ac y mae'r aelodau belJaeh
yn llawn bwrlwm wrth edrych
ymlaen at berfformiad gwaith
sydd nid yn unig yn sialens
cerddorol, ond sydd hefyd yn
gyfle igodi swm sylweddol 0 arian
i Ty ' Gobaith. Yn 01 yr
arweinyddes, Mrs Gwenda
Griffith, 'Mae ymroddiad a
ffyddlondeb yr aelodau wedi f)'
mhlesio'n fawr ae wedi codi'r cor
iddirnensiwn uwch.'

Cyfeilyddes y cor yw Mrs Ann
Pritchard, ac arweinir y ddau
gyngerdd yn Salem gao Geraint
Lloyd Owen, Bontnewydd. Y
llywyddion anrhydeddus fydd
Dafydd Wigley a Lisabeth Miles.
Yn Og)'Slal a'r cor, bydd eitemau
gao gorau Ysgol Bontne\vydd ae
't.sgol ~. Gelli, ae unawd\vyr ac
offef)'nwyr 0 Y sgol Bethel. Heb
os. mae gwledd )'n eich disgwyl!
.\'1~'nn\\·eh doeynnau gao
aelodau'r cor, neu o'r rhifau isod
(oedolion £5.00, planl a
myfyrwyr: £3.50).

Pat Parry: 650326
Bethan Iwan: 676004
Rhiannon Roberts: 672215

19 Mawrth a Mr Gwyn Peredur ab
Elwyn. Dymuna pawb bob
hapusrwydd iddynt a phob dymuniad
da ar eu mis mel yn Cuba dros wyliau'r
Pasg.

Perfformiodd Blynyddoedd 2 a 6 yn
wych eto eleni yn y noson ddawns yn
Theatr Gwynedd. Rwy'n SIWl' fod y
parti wedyn yn yr ysgol wedi gwneud
yn lawn am yr holl ymarferiol a fu.

Cydymdeimlwn A Mrs Sian Jones
ar golll ei thad, dri mis yn unlg wedi
coin el mam. Mae'n meddyliau efo hi
a'r teulu.
ROBERTS, EIFION ARVON. Dymuna
Dianne Roberts, 21 Bro Rhos, a'l
rneibron, Clive, Kelvin ae lan, ddiolch 0
galon i'w teulu, ffrindiau a chyrnoogion
am bob arwydd 0 gydymdeimlad a
ddangoswyd tuag atynt ar adeg hynod
o dnst 0 golli gwr a thad annwyl a
hoHus lawn.

Sychlanhau. Altro
Ailwnlo

Gwasanaeth
Casglu a Danfon

S4 Stryd Fawr
Llanberis

Ffan:
07919977592

Gostyngiad iOr
henoed

Gwasanaeth
Gwallt
Symudol
Gwen

3ydd am 20, Aaron Gwyn 2il am Srint
Lliw ae ail am waith 3D Lois Jones 211
am warth 30 Llongyfarchladau mawr i
bob un ohonoch.

Ar 01 prysurdeb y steddfodau
catodd y plant fynd 1 fwynhau eu
hunain yn yr Hwylfan nos Fercher, 9
Mawrth. I ddiweddu'r tymor prysur
cafwyd noson 0 gemau yn y neuadd ar
nos Fercher, 23 Mawrth.

Ar 61 y Pasg bydd aelodau o'r
Adran yn cymryd rhan mewn
cystadleuaeth rygbi a phel-droed a
bydd Grw'p OHerynnol yr adran yn
cymryd rhan mewn cyngerdd ar 21
Ebrill yng Nghapel Salem, Caernarfon.
Uwch Adran yr Urdd
Llongyfarchiadau i'r canlynol ar eu
IIwyddiant yng nghystadlaethau Celf yr
Urdd. Dyfan Coles: 1af ac 211am Bnnt
Lliw; Molhe 0 Edwards: 2il am waith
Tecstihau; Robin Llwyd Jones: 1af am
gyfres 0 bnnnau du a gwyn a Hanna
Gwyn: 1af am Addurno Ffabng, 1af am
waith Tecstihau, 1af am Graffeg
Cyfrifiadurol, 3ydd am Brint Lliw a
3ydd am gyfres 0 luruau Ihw a 1af am
waith 3D.

Yn y Sir, cafodd Robin gyntaf am
gyfres 0 bnntiau du a gwyn a Hanna
1af am aAdurno Ffabng, gwaith
TecstHlau, Graffeg Cyfrifiadurol a
gwaith 3D, 2il am Brint Lliw a 3ydd am
gyfres 0 luniau, Bydd gwaith Hanna a
Robin yn mynd ymlaen i'w tetrruaou yn
y Genedlaethol. Pob Iwc f chi'ch dau.
CYDYMDEIMLO. Wedi gwaeledd hlr
bu farw Mr Eiflon Roberts, 21 Bro
Rhos. Estynnir ein cydymdeimlad a
Diane, yr hogiau a'r teulu I gyd yn eu
profedigaeth.
NEWYDDION O'R YSGOL.
Cafwyd pnodas a gem rygbl ryfeddol
yn yr ysgol fore ddydd Gwener, 18
Mawrth, gan blan! Blwyddyn 3 a
Slwyddyn 4. Buont yn brysur yn
paratoi cyflwyniad arbennig i Miss Nia
Gwawr Jones I ddathlu el Phriodas ar

/~ Ff~/' oniwch Lloyd ar
t:~l..~1,286 830 805
~. /.~~Y/':"

Ymestyniad Ffan wedi Torri?
Angen rhai Newydd? os felly

fr FFONIWCH '2r

(01286) 650247 neu (07780) 811617 (symudol)

Eifion Hughes (7 diwrnod)
Gwasanaeth Da am Brts anhygoel

CONTRACTWYR TRVDANOL ELIDIR
Bob math 0 waith trydanol i'r Cartref, ac
i Sefydliadau Masnachol a Diwydiannol

Tel: (01286) 879064 • Symudol. 07810736482
Amcangyfrif am ddim • Ar gael 24 awr y dydd
Shaun Jones, Terannedd, Rhes Cynfi, Deiniolen LL55 3LG

Deulais a Pharti Llefaru lIid i gyd Y
wobr gyntaf. Hefyd Gerallt a Phoebe
gyntaf ar yr Ymgom a Manon Elwyn
gyntaf ar yr Unawd Pres. Cafodd y
Parti Unsain a'r Gr'WpOfferynnol yr ail
wobr, a daeth Gerallt a Getrun yn all ar
y Ddeuawd a GruHydd John yn ail ar yr
Unawd Pres a Bronwen yn oryoyco.
Daeth Gethin yn ail ar yr Unawd Piano
a Bronwen yn drydydd. Daeth Parti
Llefaru blwyddyn 6 ae Ymgom llid a
Gethin yn drydydd. Daeth Mari
Tachwedd yn drydydd ar y Llefaru 0
8-10 oed a Lowri Ann yn 3ydd ar yr
Unawd dan 12 a'r Unawd Cerdd Dant
dan 12 oed

Yn y Dawnsio Disgo daeth Angyhon
bach Kelly yn ail yn y Grwp a daeth
LOIS Jones yn drydydd. Mae'n amlwg
fod y plant a'u hyfforddwyr wedi bod yn
brysur lawn dros yr wythnosau
diwethaf. Maent i'w canmol am eu
gwaith caled.

Ar 61eu IIwyddiant mawr yn y Cyleh
aeth cnw ymlaen I gystadlu yn y Sir ym
Mangor ar 5 Mawrth. Cafwyd diwrnod
hir a blinedig, rhai wedi bod yno i'r
rhagbrofion yn y bore. Roedd hi ar 616
Y nos ar y part ion a'r cor yn cystadlu
ond roedd yn werth y disgwyl. Bu'r
Cor, y Partl Deulais a'r Parti Llefaru yn
IIwyddiannus a crupro'r wobr gyntaf.
Hefyd Manon Elwyn ar yr Unawd Pres.
Daeth Gerallt a Phoebe yn ail ar yr
Ymgom a Gethln yn drydydd ar yr
Unawd Plano. Ardderchog yn wir,

Mae hen edrych ymlaen am y
Genedlaethol yng Nghaerdydd ym mis
Mal. Diolch i'r holt hyfforddwyr am eu
gwaith caled dros yr wythnosau
diwethaf Mae'r plant yn hynod 0
Hodus 0 gael y cyfleoedd hyn, Diolch
Anti Glenys, Oeilwen. Manon
Gwynedd, lola a Ruth.

Bu nifer hefyd yn IIwyddiannus yng
nghystadlaethau Celf yr Urdd. Daeth
sawl gwobr i'r Adran, Lowri Jones: 211
am Ffotograffiaeth bl.2 ae iau, Phoebe
Hunler: 1af am walth 3D; Cadi
Pritchard 1at am waith 20; Georgia:
2il am Addurno Ffabrig; Carwyn: 1af
am Brlnt Lhw; Aaron Gwyn' 211am Srint
Uiw, 1af a 3ydd am waith 3D, 1af am
Graffeg Cyfnfladurol a 1af am gyfres 0
Ffotograffiaeth

Cafodd y canlynol I vydd ant yn y
$Ir- Phoebe 211am \valth 20, Cad

CLWB 100 CLWB PEL-DROED
Enlllwyr Chwefror oedd: £100: Howard
Jones Bethel (97);
£50 Dilwyn Hughes, Bethel (51); £25.
Julie Williams. Bethel (22)
a Daniel Watson, Bangor (6).
CLWBB 200 Y NEUADD. Enillwyr
Rhagfyr 2004 oedd: £50: Rhrannwen
Gadd, 3 Y Dd61 (50); £25: Enid
Williams. Yr Etail (78); £10: Wendy
Grail. 19 Y Ddol.
Enillwyr Rhagfyr: £50: G & M. Griffiths,
( Eryri (24), £25. Huw Williams, Cefn
Gwyn (102); £10: Enid Christie, 16 Y
Ddol (6)
MERCHED Y WAWR. Nos Fercher, 9
Mawrth, dathlwyd Dydd GWyI Dewi yn
y Bistro, Llanbens, a chafwyd gwledd
arbenmq lawn. Croesawyd pawb i'r
cinio gan y Llywydd, Rhian Hughes, ac
estynnwyd croeso arbennig i'r
gwesteion, Edward a Gwyneth Morus
Jones.

Wedl'r arlwy ardderchog,
lIongyfarchwyd Mellyr, mab Mair, ar 91
Iwyddlant yng nghystadleuaeth 'Can i
Gymru' ddechrau'r rnls, a hetyd Huw,
mab Alys, ar ei berfformiad yng
nghyngerdd GWyI Corawl Cymru
Llundain yn Neuadd Albert, Llundain,
yn ddiweddar. Roedd Huw yn canu
unawd a hefyd yn rhannu IIwyfan etc
Fflur Wyn gyda'r cor yn gyfeiliant
Iddynt. Llongyfarchwyd hefyd blant yr
Urdd ym Methel ar eu IIwyddian1 yn yr
Eisteddfod Sir a lIongyfarchwyd Nora
ar ddod yn nain unwaith eto.
Derbynlodd y gangen rodd 0 £10 fan y
Cynghorydd Huw Hughes, a diolchwyd
.ddo am y rhodd.

Gwesteion y noson oedd Gwyneth
ae Edward Morus Jones, Llandegfan,
a chafwyd amlinelhad duyr drwy
gyfrwng can a cherdd 0 hanes eu gyrfa
a cherrig milltir 0 bwys yn eu bywydau.
Diolcnwyd yn swyddogol iddynt ar ran
y gangen gan Glenys Griffiths. Enillydd
gwobr y dyddiadur oedd Sian Davies
ac erullwyr y raffl gan Ceinwen
Roberts, Errlys Williams, Gwyneth
Price, Mary Evabns, Elrlys Sharpe,
Mair Read a Gwyneth Jones
ADRAN YR UADD.
Llongyfarchladau I'r canlynyol ar eu
IIwyddlant yn Eisteddfod Cylch yr Urdd
ym Mrynreiall af ddydd Sadwrn, 26
Chwefror. Cafodd y Cor, y Partl

Atodiad BETHEL
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Eleni cynhelir
I Gwyl Fai Antur Waunfawr ar ddydd Sadwrn,

30 Ebrill am 1 o'r g1och.
Bydd yno amrywiol stondinau a chrefftwyr

yn arddangos eu gwaith, ac adloniant a hwyl
i'r holl deulu. Os oes unrhyw fudiad neu
gymdeithas leol eisiau cymryd rhan, gellir
cysylltu a Dewi Wyn Jones, Rheolwr Safle

(01286) 650721.
Ar y diwrnod agorir y Feithrinfa Blanhigion I

a'r gerddi am y tymor newydd.
Eleni, yn ychwanegol i'r arfer, mae'r

gweithwyr wedi meithrin planhigion llysiau
yn ogystal a blodau. Gellwch brynu cenin,
bresych, letys, nionod, tomatos a broccoli ar

gyfer eu plann u.

--
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Cefnogwch Y Cymro, papur
cenedlaethol Cymru ers 1932.
Cysylltwch a'ch siop bapur lleol
neu ffoniwcb Edwina ar (01970)
615000 am fanylion tanysgrifio.

YCYMRO

PROFEDIGAETH. Estynnwn ein
cydymdeimlad gyda Julie a'r teulu,
Rhos y Grug, Ceunant, yn eu
protedigaeth 0 golli tad a thaid
annwyl iawn yo ddiweddar.
Dymuna'r teulu ddiolch 0 galon I
bawb am y cardiau a'r gefnogaeth
maent wedi ei dderbyn yn ystod y
cyfnod anodd yma.

Trystan a Sioned Larsen, Bodafon
Ceunant (650799)

CEUNANT-
I· Cofio
I John Roberts Williams
I Cynhelir Cyfarfod Teyrnged i'r

I
diweddar John Roberts Williams
yng Nghapel Pcncaenewydd, I

I Eifionydd, ar ddydd Sadwrn, 7
Mai am 2.00 o'r gloch.

I Y siaradwyr ar wahanol
agweddau o'i waith fydd Dr Aled
Gruffydd Jones (y cyfraniad i
newyddiaduraeth Cymraeg), Dr
Gwenno Ffrancon (). cyfraniad
i'r ffilm Gyrnraeg) a Dr Geraint
Stanley Jones ()' cyfraniad i
ddarlledu Cymraeg),
I Llywyddir gan Dr Meredydd! Ev-ans a bydd John Ogwen aI Maureen Rb}'s yn darl1en
detholiadau 0 waith John
I Roberts Wiliams.

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

-,-
, ...-..

fydd yn gadael yn fuan i swydd
bwysig fel Arweinydd y Gan
yng N ghadeirlan Abary
Westminster, Llundain.

Dioichodd Is-Lywydd y
Clwb, Dafydd Ellis, i'r siaradwr
am rannu ei atgofion ac am
ddod i'r adwy ar fyr rybudd.

Bydd swyddogion y Clwb yn
cyfarfod Nos Iau, 14 Ebrill, i
drefnu rhaglen ':I' tyrnor nesaf
pan fydd y clwb yn dathlu ei
banner canrnlwyddiant.

Dydd Sadwrn, Mehefin 25,
gwaboddir yr aelodau ar }T
Wibdaitb flynyddol, a drefnir
gan Frank Green.

Cynhaliwyd Cinio GWyI Ddewi
Clwb Eryri yng Ngwesty
Fictoria, Llanberis ar nos
Wener, 4 Mawrth. Y gwr gwadd
oedd Ffestin WilIams,
Penrhyndeudraeth a
draddododd sgwrs addas iawn
i'r achlysur ar y testun
'Etifeddiaeth'. Soniodd am ei
fagwraeth a'r dylanwadau arno
ym mro Ffestiniog.

Llywyddwyd y cyfarfod gan y
Llywydd, Ralph Jones, a
roddodd frasiun clifyr o'r tymor
a fu, cyn cyflwyno'r siaradwr
gwadd. Dymunwyd yo dda i'r
Parchedig Deiniol Morgan, a
10

1-- ---------.-------- ---
CLWB ERYRIL_______ _ _

Oyma fun y g,wp Oawnsio Gwerin dan 12, Ysgol Cwm-y-glo. Daethant
yn gyntaf yn y Sir a dymunwn bob 'we iddynt yng Nghaerdydd mis Mai.

Stiwdio Barcud yn recordio WAAf
a chafodd tri o'r ysgol eu dewrs i
gymryd rhan. Cafodd Lloyd a Cian
drochfa yn y slwj, ond IIwyddodd
Alfie i ennill car rheolaeth-bell.

Bu Blwyddyn 3 a 4 yn
Amgueddfa Lloyd George,
Llanystumdwy, i gael bias ar sut Ie
oedd yr ysgol yn Oes Fictoria.
Roeddynt i gyd yn falch 0 ddod yn
61i ysgol 2005!

Fel rhan 0 brosiect gan Gyrfa
Cymru cynhalrwyd cystadleuaeth
K'nex i blant Blwyddyn 4, 5 a 6. Y
dasg oedd cynllunio a chreu bygi i
deithio ar wyneb y lIeuad. Tom
Barton ac Osian Davies ddaeth yn
gyntaf.

Ar 18 Mawrth cafodd Blwyddyn
6 fynd ar ymweliad I Ysgol
Brynrefail i gael bias ar fywyd yn
yr 'ysgol fawr'. Roedd pawb wedi
mwynhau a diolchwn i staff a
disgyblion Ysgol Brynrefail am eu
croeso.

Enillwyr y Clwb Cant y mis yma
yw Elrsabeth Hughes, Jen Roberts
ac Alison Jones.

Yn anffodus, rydym wedi cae I
niter 0 achosion yn ddiweddar 0
bobl ifanc yn dod ar dir yr ysgol
(hyd yn oed mynd ar ben y to!) ar
gyda'r nos a phenwythnosau

Os y gwelwch unrhyw un yno
pan na ddylent fod, a wnewch chi
PLis gysylltu a'r heddlu ar 673333
er mwyn cofnodi'r ffaith a cheisio
atal damwain. Oiolch i chi am eich
cydweith rediad.

GWELLHAD BUAN. Dymunwn
wellhad buan i Mrs Mair Williams,
Elidir View, a Mr Leslie Orritt,
Morannedd, ar 61 derbyn
triniaethau yn Ysbyty Maelor,
Wrecsam.
DIOLCH. Dymuna Mrs Mair
Williams, Elidir View, ddiolch i'w
theulu. ffrindiau a chymdogion am
y cardiau, anrheglon a'r galwadau
ff6n tra bu yn yr ysbyty ac ar 61
dod adref. Diolch yn fawr.
YSGOL CWM Y GLO
Rydym wedi bod yn brysur iawn
gyda gwaUhgareddau'r Urdd y mis
yma ac rydym yn hynod 0 falch 0
Iwyddiant y plant. Daeth y c6r yn
drydydd yn y Sir, y dawnslo gwerin
dan ddeg yn ail yn y Cylch, a'r
dawnsio gwerin dan 12 yn gyntaf
yn y Sir. Llongyfarchiadau mawr a
phob Iwc i Sioned, Mared, Lowri,
Natasha, Dafydd, Osian, Lloyd a
Jordan yn y Genedlaethol draw
yng Nghaerdydd fis Mai.

Cawsom lwyddrant gyda'r
gwaith Celf a Chrefft hefyd ac mae
tri eitern ar ei ffordd i Gaerdydd i
gael ei teirniadu. Llongyfarchiadau
i'r canlynol am ddod yn gyntaf yn y
Sir - Emma Srnnh gyda'i gwith
qwruo; Danielle Lynton am ai
gwaith ffotograffiaeth a Katy
Williams, Paddy Griffith ac Emma
Smith am eu model 3D.

Cafwyd hwyl iawn yn yr ysgol
ar Ddiwrnod Trwynau Coch a
chasglwyd £110 at yr achos., Da
iawn chi, blant.

Bu Blwyddyn 5 a 6 draw yn

Mrs Iris Rowlands, Glanraton. Fton: (01286) 872275

CWM Y GLO
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ddarlithoedd yn gwrthwynebu
caethwasiaeth, ac erthygl
ffeithiol ar hanes y Cymry yn
America yn rhifyn Mawrth 1876
o't Atlantic Monthly.

Yn ei henainr, pallodd ei olwg
a chollodd ei glyw. Symudodd i
Utica, Efrog Newydd, ac yno ~r

bu farw yrn rnis Ionawr 1909.
Gyda diolch i'r tri ohonoch

am yrnateb mor sydyn ac mor
llawn 0 wybodaeth.
Dynion y Ffordd
Beth amser yn 61 ymddangosodd
llun 0 weithwyr ar Bont Barics,
Nantperis. Cafwyd rhai enwau,
ond nid y cyfan. Bellach, daerh
mwy 0 wybodaeth gao
Tom H. Jones, Rhes y Priordy,
Caernarfon. Pan ymddangosodd
)' llun gwreiddiol, dywedwyd fod
y rhan fwyaf o'r gweithwyr yn
dod 0 ardal Llanberis a Llanrug.
Nid yw'n ymddangos bellach fod
hynny'n wir. Daw Tom yn
wreiddiol 0 Rosgadfan, a does
fawr 0 syndod felly el fod yn
gallu en wi nifer dda o'r
gweithwyr o'r ardal honno!
Ted, Cwrn y Glo a Keith 0
Lanberis yw'r unig ddau 'leo}'
sy'n cael eu henwi ganddo. Mae'r
lleill i gyd 0 fro 'LIeu', sef
Gwilym Hughes, Cae'r Gors,
Rhosgadfan; Dafydd Cae Haidd,
Rhosgadfan; Bob Davies o'r
Fron; Gwyrfai 0 Garmel; Rabat 0
Rosgadfan (brawd Thomas
Eifion a'r diweddar Wally, yr
adeiladwr), a Hugh Hughes, y
fforman,o Rostryfan. Mae hefyd
yn enwi'r diweddar Twm Prysgol
o'r Waunfawr.

Tybed felly a gafwyd enwau'r
holl weithwyr sy'n ymddangos
yo y llun.
Boddi yo Llyn Peris?
Ganwyd Griffith Griffiths yo
Llanrug tua 1845. Yn 1867
priododd ag Ellen Hughes a
Gaernarfon, ac yr oeddent yn
b~'\\' yn Stryd y Castell. Yno y
gan\\,)rd eu ch~'e phleot)i'l1. Ar
dd~'dd ~'\ercher, 27 0 Ch\vefror
1889, diflannodd Griffith
Grlffi ths. Y gred ocdd Iddo foddi
yn Llyn Peris, ond ni
ddaethpwyd 0 hyd i'w gorff. Ni
cblyw}'d dim o'i hanes fyth ar 01
hynny. Bellach, mac un o'i
ddisgynyddion yn a\vyddus i
wybod mwy am yr hanes ac igael
gwybodaerh am aelodau eraill o'r
teulu. Oes rhywun o'r darllenwyr
yn gallu cynnig unrhy\v
gymorth?

G)'da diolch i ba\\'b am eu
hymarebion. Cofiwch anfon
unrhy\v \.vybodacth neu
ymholiad am agweddau 0 hanes
bro'r 'Eco' i Daf)'dd Whiteside
Thomas, Bron y Nant, Llanrug,
Caernarfon.

(Ffan: 01286673515).

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

Cyfeirio roedd at Erasmus Jones
a fudodd i'r America. Y n ei
meddiant mae nofel a
ysgrifennwyd ganddo, ac a
gyflwynwyd j Margaret
Williams, ei nith, sef nain Mrs
Parry. rau y nofel 'f\v
Llangobauh: a story of Nortli Wales,
ac y mae'o debyg ei bod wedi ei
seilio ar fywyd yn
Llanddeiniolen yn y cyfnod cyn
i'r awdur ymfudo i'r America.

Daeth galwad ffon arall oddi
wrth Alwyn Jones, Seton, sydd
hefyd yn hannu o'r un teulu, yn
rhoi'r wybodaeth ychwanegol
mai yn siop a phost Seion ~.
mae'n cartrefu, ac i honno gau
ers 1969.

Gyda throad y post hefyd,
daeth nodiadau am yrfa Erasmus
Jones yn yr America oddi wrth
W. Arvon Roberts, Pwllheli.
Eglurodd fel yr oedd tri 0 frodyr
Cefn Gryddyn, Seion wedi
ymfudo i'r America. John, )'
brawd hynaf oedd y cyntaf. Fe'i
dilynwyd gan William ac
Erasmus ar 29 0 Fai 1832, gan
hwylio 0 Gaernarfon. Yn 1838
ymsefydlodd Erasmus yn
Remsen, lle bu'n dilyn ei
alwedigaeth fel teiliwr gyda
chwmni Edmunds a Grey. Yr
oedd erbyn hyn yn dechrau dod i
amlygnvydd yn y cylchocdd
Cymreig fel areiihiwr dirwestol,
cerddor a bardd. Yo 1847 cafodd
drwydded i bregethu, ac )'11 1850
fe'i hordeiniwyd yn flaenor yn
Eglwys Fethodistaidd Esgobol
Seisnig, Remsen.

Ymwelodd a Chymru yn 1852
a threuliodd ei amser yn teithio
mewn gwahanol fannau yn
pregethu ac areithio. Wedi
dychwelyd i'r America, a phan
dorrodd )' Rhyfel Cartref yno, fe'i
penodwyd yn gaplan ar gatrav ...d
o filwyr duon (Catrawd 21).
Rhyddhawyd ef gydag
anrh\'dedd o'r f,'ddio ,'0. _.
Charleston, De Carolina~ \'0•
Ebrill 1866 a d\'ch\\'elodd i'\\'-g)'lch g\\·einidogaethu.

Yn 1885, ac )'ntau bron ~·n
drigain oed, aeth ar dai ch
bregethu i eglwysi Cymraeg
taleithiau Ohio a Wisconsin.
Parhaodd y daith am dri mis, a
dY\vcdir iddo bregethu saith
g\vaith yr \vythoos yn ystod y
daith honno.

Ysgrifennodd lawer yn
Gymraeg a Saesneg.
Ymddangosodd dau argraffiad
o'i gyfrol g}'llcaf - TIle Capcive
Yozltlls of JZldalz (1856), ac yn
Eisteddfod Fawr Utica yn 1870
enillodd am chwedl Tlze Adopted
S01l of the Pril1ces.

Fel y nofel Llarzgobaitll, ~'n
Utica hefyd y cyhoeddwyd ei
nofel olaf, Gold, Tinsel and Trash.
Cyhoeddodd hefyd nifer 0

•ral.
Teuluoedd Seion

Yn dilyn nodiadau'r mis
diwethaf am rai 0 deuluoedd
Seion, Llanddeiniolen, daeth tri
ymateb am yr un person, dau
ohonynt gan aelodau o'r teulu.
Yo gyntaf daeIh galwad ffon oddi
wrth Mrs Mair Parry, Llanllyfni.

neu griwiau wedi eu codi ar afon
Saint - llefydd delfrydol i'r
dyfrgi Ioddesta!

Man daliadau a roddid am
anifeiliaid eraill. Wyth geiniog
oedd gwerth carlwm a bronwen,
deg ceiniog am ffwlbart a
phymtheg ceiniog am gigfran.
Roedd y mochyn daear hefyd yn
drafferthus, ac yn werth deuswllt
i'w ddaliwr. Cyn derbyn tal,
rhaid oedd i'r heliwr gyflwyno
pen yr anifail i'r wardeiniaid
eglwysig. Does wybod ble roedd
rheini yn cael gwared a'r
dystiolaeth!

Gwelir felly, fod Thomas
Lloyd a Simon Lloyd wedi
derbyn deg swllt a deg ceiniog
i'w rannu rhyngddyn t am ddal y
ddau Iwynog a'r ffwlbart.

Diddorol nodi hefyd fod rhai
o'r enwau am yr anifeiliaid
gwyllt hyn wedi eu cadw hyd
heddiw ar rai nodweddion 0
dirwedd y fro. O'r pedwar enw
gwahanol am lwynog, hyd y gwn
i, dim ond cadno sy'n enw nas
cofnodir yn y fro hon.

Roedd gweundir ago red yn y
Ceunant yn cael ei alw'n Waun
Llwynog,. a pharhaodd yn enw ar
gae ar dir Plas Hafod ar 01 cau'r
tir comin. Mae Glyn Rhonwyn
yn hen enw, sef dyffryn y
lIwynog. Afon y Glyn oedd yr
hen derfyn rhwng plwyfi
Llanrug a Llanberis, a cheir
cofnod yn 1565 yn Llys y
Chwarter Sesiwn ar i drigolion
Llanrug ofalu am drwsio 'P01,t
Glynrromren '. i\\ac J. Lloyd
[ones yo ei lyfr Enuiau Lleoedd
Sir Garnlar!()rl, )'0 a\\'gI1'mu mai
o'r gair 'madyn' am l\\'ynog )'
tarddodd enw'r fferm )'n
Llanddeiniolen, Tydd)rn Badyn.

Tybed oes enwau eraill yn y
fro yn coffau'r hen lwynog?

A beth am anifeiliaid gwyllt
eraill? Mae digon 0 wahanol
enwau 0 fewn y fro sy'n ein
hatgoffa 0 g}mod pan oedd yr
anifeiliaid hyn yo gyffredin.
Mae'r bele (pirIe rnarlerz) )~ enw
eithaf cyffredin yn ardal )7
Fachwcn, sy'n parhau'n goediog
hyd yn oed heddiw. Roedd
cynefin y baedd neu'r mochyn
gwyllL yo y fro hefyd ar un
cyfnod, ac ~r mae'r en\v Cwm
dwythwch (Llanberis) a Cil
G\vYlhwch (Llanrug) yn cyfeirio
at Gwm ac at Gilfach y mochyn
g\vyllr. Ac y mae clogwyn ar y
Mynyddfawr o'r enw Castell
Cidwm, sef yr hen en'~ ar flaidd.
Rhestrwch fwy os g\vyddoch am

GYDA'R holl sylw a roddwyd
dros y misoedd diwerhaf i'r

'ymgyrch' dros ddeddfwriaethu
yn erbyn hela'r llwynog a chwn,
ac a gyrhaeddodd benllanw yn
ystod y mis diwethaf; diddorol
fyddai cae1 cipolwg yn 01 ar
hanes perthynas Dyn a'r
llwynog, neu'r cadno, madyn a
rhonwyn, a rhoi iddo ei enwau
eraill. Mae'n debyg mai'r cofnod
cynharaf sydd ar gael 0 hela'r
llwynog a chwn yw'r un yn llyfr
cyfrifon Castell Belvoir am y
flwyddyn 1539, ond ni ddaeth
hela'r llwynog yn boblogaidd tan
ddiwedd yr ail ganrif ar bymtheg
a dechrau'r ddeunawfed ganrif, 0
ganlyniad i ddirywiad ym
mhoblogaeth ceirw, a'r awch am
gael anifail arall i'w hela am
sbort. Yn wir, erbyn canol Oes
Fictoria, roedd hela'r llwynog
rnor boblogaidd ymhlith y
byddigion fel bod rhai ciperiaid
yn magu llwynogod yn arbennig
ar gyfer eu hela, yn union yn yr
un modd ac y cai ffesancod a
phetris eu rnagu.
I'r mwyafrif 0 fferrnwyr

cyffredin, anifail i'w ddifa oedd y
llwynog, ac am flynyddoedd
lawer roedd swm 0 arian yn cael
ei dalu gan y plwyfi am ddifa
llwynogod. Mae cofnodion am
hyn i'w cae I dros dri chan
mlynedd a hanner yn 01, a hynny
yn ein hardal ni.

Yn Llys )" Chwarter Sesiv...n
yng Nghaernarfon ym mis Awst
1652, aeth Owen Edwards a
Thomas W'illiams, wardeiniaid
eglwys Llanrug, ar eu 11\\'idystio
fod 'Foulke Lloyd, Vachwen and
Williarn ap Edward, LlwY11rolyll,
}lave killed arId destroyed seve,!
cubbs and 01le olde fox dU.rillgMa.},. '
Ddeufis yn ddi weddarach, ceir
cofnod fod wardeiniaid eglwysi
Llanbeblig a Llanberis yn tyslio
'ellat ThortlaS Lloyd and Sirnon
Lloyd, KevIl, killed aIle aide fox at
Ciegyr, one oIde fox at Ceven dl~and
one poulcatte at Cynzant.' (Doedd
Waunfawr ddim yn bod fel plwyf
yn y cyfnod hwn, ac yr oedd
Llanbeblig yn ymestyn i'w
derfyn a Betws Garmon).

Roedd taliad yn cael ei wneud
am fathau gwahanol 0 anifeiliaid
gwyllt oedd yn debygol 0 amharu
ar gynn)lrch y ffermwr. Yn 1649
ceir cofnod fod pum swlIt yn cael
ei dalu am bob llwynog, a
phymtheg ceiniog am bob cath
goed, sef y gath wyllr sydd \vedi
hen ddillannu 0 Gymru bellach.
Mae'r taJ yn awgrymu nad oedd
fa\vr 0 gathod g\\'yllr yn bod yn
yr ardal hon bryd hynny
'chwaith. Roedd deuswllt yn cael
ei dalu am ddraenog - y pris
uchel 0 bosibl yn deil1io o'r gred
ei fod yn godro gwartheg, a
deuswllt hefyd am ddyfrgi.
Roedd gwerth i bysgod bryd
hynny, ac yr oedd nifer 0 goredau

Hela'r
Gynffonwen
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felly penderfynwyd y byddai'n
dda 0 beth i ddisgyblion
Blwyddyn 7 ddarllen penned
o'r nofcl hon i'r plant.

Y disgyblion a fu'n darllen i'r
plant cynradd oed Gwyn Jones,
Shon Alun Thomas, John Glyn
Williams, Menai Rowlands,
Gwenno Morris a Sian Jones.
Buont yn ymarfer darlien y stori
- rhai yn Gyrnraeg a rhai yn
Saesneg cyn y diwrnod mawr.

Ar fore Diwrnod y Llyfr,
cychwynnodd 6 0 ddisgyblion
nerfus iawn i Ysgol Dolbadarn
ond diolch iMr. Rolant W}rnne,
y prifathro, ac athrawes
Blwydyn 3, Mrs lona Ceiriog,
roedd pawb yn teirnlo'n braf ac
yn barod i ddarllen i'r plant.
Gwrandawodd y disgyblion yn
ofalus ar y darlleniadau a
mwynhaodd pawb yr achlysur,

Diolch i staff Ysgol
Dolbadarn a'r disgyblion am eu
croeso.

Cafodd chwech 0 ddisgyblion y
Cynllun Darllen boreal i
Flwyddyn 7 y cyfle i ddarllen
stori i rai 0 ddisgyblion
BIwyddyn 3 a 4 Ysgol
Dolbadarn, LJanberis. Mae
Blwyddyn 3 yn mynd iastudio'r
nofel Y DyLlzla'l oedd yn Ofili'r
,(vu)·llwclt yn y dyfodol agos,

Y Criw Darllen yn ymuield ag Ysgol Dolbadam, Llanberts.

Ymweld ag Ysgol Dolbadarn i ddarllen
iFlwyddyn 3 a 4

Bythefnos wedyn aeth y tri
ymlaen i gael 11wyddiant yng
nghystadleuaeth Eryri yn
Nolgellau, gydag Ezra unwaith
eto yn dod i'r brig, Victoria yn
bedwervdd a Gethin vn

~ -
chweched, a thrwy hynny ennill
eu lle yrn Mhencampwriaeth
Cymru a gynhelir yn
Aberhonddu ar 9 Mawrih.

Yn ddiweddar daerh llwyddiant
iran tri 0 ddisgyblion yr ysgol
yn )r gamp 0 redeg traws gwlad.
Rhedodd y tri yn ardderchog
yng nghystadleuaeth Arfon yn
Nyffryn Nantlle pan ddaeth
Ezra Warren yn gyn taf i fechgyn
Blwyddyn 7; Victoria Taylor yn
ail i ferched Blwyddyn 8 a 9 a
Gethin Phillips yn drydydd i
fechgyn Blwyddyn 8 a 9.

Ezrra Warrell.· cyntaf yn Arfon ac E1)'';; Victoria Taylor: ail yn Arfon a
pheduietydd _\'11Etyri; Gethin Philips: trydydd yl1 Arfon a chuieched

\'11 ET"\~n·.- -

,

Traws Gwlad

Loum Davies, 7N

Llunio Mat Llygoden
Daeth criw da 0 ddisgyblion
ynghyd i'r llyfrgell ar amser
cinio i lunio mat llygoden yn
cyflwyno gwybodaeth am awdur
enwog. Penderfynodd Mr.
Peredur Williams o'r Adran
Dechnoleg mai gwai th Lowri
Davies a 7N oedd yn haeddu'r
wobr gyn taf

Dalziel Ellis, 7N

Enwau'r athrawon
Mr. Dylan H. Jones
Mr Arfon Evans
Ms Rhian Owen
Mr Berwyn Hughes
Mr Euron Hughes
Mrs Sian Harris
Mr Harri [onesw
Dr Beverly [ones
Mr Selwyn Allsup
Mr Rob Jones

12

Sbinia
Y Ffenomen Ffrwydro Ffantastig
Y Gaduiyn
Beicio yn y Gwaed
YTrip
Babannod Blawd
Y,11a 0 Hyd
Guiersyll ar )1M'ynydd
Sgorio Bob Tro
Straeon.com

Gawsoch chi bob un?!!!!

Gweithgareddau Diwrnod y Llyfr

llwyddian t i dim Genod
Canolraddol Blwyddyn 8 pan
dderbyniasant yr ail wobr, Y tim
llwyddiannus oedd Heledd
Tornos, Ashley McGuigan,
Stephanie Williams a Sophie
Dymore.

Cynhaliwyd Pencampwriaeth
Gymnasteg Eryri ar 8 Mawrth
yng Nghanolfan Tenis Arfon.
Roedd 14 0 ysgolion 0 Wynedd,
Mon a Chonwy yn cymryd
rhan. Bu nifer 0 dimau 0 Ysgol
Brynrefail yn cystadlu a daeth

Bu'n ddiwrnod prysur iawn yma
ar dydd Iau, 3 Mawrth, gyda
nifer fawr 0 ddisgyblion yn
cymryd rhan mewn gwahanol
weithgareddau.
Cwis Llyfrau Anifeiliaid

Stephanie Lomas 0 ddosbarth
7E cnillodd y cwis yrna wrth
ddarganfod gwahanol lyfrau am
anifeiliaiad mewn ffenestri
amrywiol ddosbarthiadau 0
gwrnpas yr ysgol.
Penblwyddi ar Ddiwrnod

y Llyfr
Cyflwynwyd tocyn llyfr i ddau
ddisgybl oedd yn dathlu eu pen
blwydd ar )1 diwrnod, sef Kyle
Smallwood 8E a Katie Pritchard
o 11 T.

Helfa Drysor
Yn ystod y cyfnod cofrestru bu
Criw Cynllun Darllen
Blwyddyn 7 yn brysur yn
cwblhau helfa drysor yn y
llyfrgell. Paula Roberts 7N
lwyddodd i ddarganfod yr
atebion cywir i gyd, gan ennill
tocyn llyfr gwerth is.

Cwis Llyfr ac Athro
Cwis yn gofyn i ddisgyblion
efeillio llyfr ac athro arbennig -
fedrwch chi, tybed ddarganfod }.
parau cywir?!! Daniel Ellis 7N
lwyddodd i ddyfalu'n gywir.

Enwau'r nofelau

Heledd Tomos, Ashley McGuiga1l, Stephanie lPillial1zs a
Sophie DY11wre.

Gymnasteg



Perlau B1}'11re!S, Gnlip 12-15.

Ymgyrch Livestrong
Diolch i bob un 0 ddisgyblion
yr ysgol a brynodd un o'r
brechledi melyn er mwyn
hyrwyddo yrnwybyddiaeth 0
yrngyrch fawr )' beiciwr enwog
Lance Armstrong. Llwyddwyd
i godi bran i £100 a braf yw
gweld fod ein pobl ifanc yn
ysgwyddo cyfrifoldeb a
chydwybod ynglyn a salwch
sy'n gallu effeithio ar gyrnaint.

-

Loum JOl1es, Unigol 12-15 oed

...
Perlau Brynrefs, O,..iiJp15-19.

Mae Sasha \\'illiams 0
Flwyddyn 10 wedi bod yn
brysur yn dysgu'r disgyblion i
ddawnsio disgo eto eleni. Bu
dau grwp yn llwyddiannus yn yr
Eisteddfod Sir ac mi fyddam yn
cynrychioli Ysgol Brynrcfail
yng Nghaerdydd fis Mehefin.

Perlau Brvnrefs 12-15 oed•
Perlau Brynrefs 15-19 oed

Hefyd cafodd Sasha ail yn y
gystadleuaeth unigol 15-19.

Bydd Lowri Jones, Blwyddyn
9 a fu'n llwyddiannus yn ei
chystadleuaeth dawnsio unigol,
hefyd yn mynd i Gaerdydd.
Sasha fu'n ei dysgu hithau.

Dawnsio Disgo

(0',· chumh): Fred To11l0S, Dalziel Elis, Glena Owen a Gunlym Rlzys.
Mae Mared lVilliattlSyn absennol o'r llun.

Aeth criw i Gaerdydd i gyrnryd enillodd Daniel ac Elena
rhan yn )' rhaglen deledu Crafwr gamera digidol. Hefyd, fe
yn ddiweddar. Mwynhaodd y drochwyd Gwilyrn mewn
disgyblion y gysradleuaeth ac llysnafedd! Da iawn??

Crafwr
•

TICEDI LOTERI AR WERTH YMA!

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

Cardiau Penblwydd • Wyau
Nwyddau Groser • Melysion

1

GORSAF BETROL
Esso BE

DEINIOLEN
Ftcn: (01286) 871521

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

Oewis eang
o Welyau a 3PISuites.
Llenni Venetian a Llenni Roler.
5,000 lIathen sqwar 0 garpedi
mewn stoc - allwch chi
fforddio prynu 0 batrymau?~-:::~:::.__-

GLANHAU CARPEDI GYDA STIMVAK

Ffon/Ffacs: (01286) 650291

WAUNFAWR
9-7 pm

9-5 pm Sadwrn

Ar Gau
Sui a Mercher

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI I Ar Agor~

ennill yr unawd bechgyn rhwng
15-19 oed, ac fe fydd Ancst
Eifion, 0 Flwyddyn 11 yn mynd
ymlaen yn }' gystadleuaeth
stepio unigol i ferched rhwng
15-25 oed yn dilyn ei
buddugoliaerh hithau.

Yn ogystal, llwyddodd y
canlynol i ennill eu lle yn y
ddinas fawr ym myd y dawnsio
disgo: Grwp Dawnsio Disgo
dan 15 oed - Perlau Brynrcfs
(iau); Dawnsio Disgo Unigol
dan IS - Lowri Elena Jones
(Blwyddyn 9) a Grwp Dawnsio
Disgo 15-19 oed - Perlau
Brynrefs (hyn), Pob lwc i bob
un ohonoch yn )' ddinas fawr!!!!

Bu cryn gystadlu yn ddiweddar
mewn amrywiol feysydd yn
Eisteddfodau'r Urdd.
Liongyfarchiadau i bawb fu'n
cystadlu ac yn enwedig y rhai
hynny ohonoch sy'n mynd
ymalen yn awr i gysiadlu yn y
Genedlaethol yng Nghaerdydd
fis Mehefin. Dyma hwy:

Isod gwelir rhai 0 aelodau'r
grwp dawnsio gwerin buddugol
rhwng 15 a 19 oed. Daeth ail
grwp yr ysgol yn ail yn y
gystadleuaerh hon hefyd!l!

Bydd Band Pres yr ysgol
befyd yn ein cynrychioli,
ynghyd ag ensemble hyn yr
ysgol.

Llwyddodd Huw Foulkes j

Eisteddfodau'r Urdd



•lawn.

Dinas Lerpwl, dychwelodd yn 61 i
Lanrug yn weddw ifanc a dod i
Min-y-Rhos i fyw. Yna, cyfarfu a'r
diweddar Owen William Thomas a
bu i'r ddau briodi yn 1938 Yna, 7
mlynedd yn ddrwedoarach
ganwyd merch iddynt, Rachel.

Cafwyd dathliad gwych yng
Ngwesty Meltod, Bontnewydd ar
ddiwrnod et phen-blwydd. Roedd
tros gant 0 westeion yn cynnwys
teulu a ffrindiau yn bresennol a
ehafwyd diwrnod 0 ddathlu hapus

Llonqytarchtadau calonnog a
phob dymuniad da i Mrs Sally
Thomas, Min-y-Rhos, Ffordd yr
Orsaf, ar gyrraedd carreg filltir
arbennig iawn, ei chanfed pen
blwydd ar y 9fed 0 Fawrth, 2005.

Fe'j ganwyd a'i magwyd ym
Mron Eryri, Ffordd yr Orsaf,
Llanrug, yn blentyn i Griffith E. ac
Elizabeth C. Pritchard, ac yn un 0
wyth 0 blant.

Ar 61deng mlynedd 0 weltluo, 0
1929 i 1934, fel 'nanny' i blant y
Bamwr a Mrs Herbert Rathbone,
cyn-faer a Chyfarwyddwr Addysg

Mrs Sally Thomas, Min-y-Rhos, Llanrug a'; merch, Rachel, yn dathlu e,
phen-blwydd yn 100 oed.

PEN-BLWYDD ARBENNIG lAWN

dderbymodd ar ddathliad ei phen
blwydd yn gant oed yn ddlweddar.
Diolch yn fawr i bawb.

Dymuna teulu Mrs Ellen Mary
Thomas (Nel Twll Clawdd), 1 Cetn
Elan, ddiolch 0 gal on i'w
chymdogion a ffrindiau am bob
arwydd 0 gydymdeimlad a
charedigrwydd a ddangoswyd
iddynt yn eu profedigaeth 0 golli
Mam, Nain a hen Naln annwyl
lawn, Hefyd drolch yn fawr am y
rhoddion tuag at Ymchwil y Cancro

Eto. te ddymuna Gertie
Kirkpatrick 21 Hafan Elan, ddiolch
i'w theulu, Hrindiau a chymdogion
am y cardiau, anan ae anrhegion a
dderbyniodd ar ei phen-blwydd yn
80 oed yn ddiweddar, Diolch 0
galon Ibawb.

Dymuna Ann a Gordon Davies,
Bryn Moelyn, a'r teulu ddiolch 0
galon i'w perthnasau, cyfeillion,
cyd-werthwyr a chymdogion am y
gefnogaeth a'r caredigrwydd a
ddangoswyd iddynt yn eu
profedigaeth a golli Mark, mab a .
brawd annwyl. Diolch am y lIu
cardiau. lIythyrau, galwadau fton, y
blodau a'r rhoddion ac hefyd yr
ymweHadau personol a oedd yn
gysur mawr idynt.
YSGOL FEITHRIN LLANRUG.
Plant Newydd - os ydy'ch plentyn
yn ddwy a hanner cyn 1 Mawrth
2006, yna calff fynychu'r Ysgol
Feithrin. Bydd rhaid cael fturflen
gofrestru gan yr Arweinyddes sydd
yn y Caban ar fuarth yr Ysgol
Gynradd.
Trwynau Coch - daeth y plant j'r
ysgol ddydd Gwener, 11 Mawrth,
yn gwisgo trwyn coch er mwyn
codi arian tuag at 'Comic Rehef'.
PRIODASAU. Dydd Sadwrn, 19
Mawrth, priodwyd Nia Gwawr,
merch Doug ac Avril Jones, 14
Minffordd a Gwyn ab Elwyn,
Bontnewydd. Pob dymuniad da i'r
cwpwi sydd wedi ymgartrefu yn

(Parhad ar dudalen 17)

cosynnau yn ddestlus. Mae ei
phlant hefyd wedi vmdoiodori yn y
busnes gydag un ferch. sydd wedi
graddio mewn bancio a chyfrifeg,
yn gweithia iddi yn lIawn amser.
GorHennwyd y noson gyda phawb
yn cael cyfle i flasu dau fath 0
gaws a qwydraid 0 win.

Enillwyd y raftl gan Beryl.
Cynhelir y cyfarfod nesat ar 12

EbriHyng n~hwmnl Arwel Jones yn
'Teithio Tu 01 i'r Gan'.
SEFYDLIAD COFFA. Enlllwyr
Clwb 100 mis Mawrth oedd £20
Mrs S. Williams, Glyn Aton: £7.
Mrs M. Parry, 4 Gwel Fynydd; £5:
M. Jones, 21 Rhos Rug.
BABI NEWYDD.
Llongyfarchiadau mawr i David a
Sarah ar enedigaeth eu mab bach.
Oliver, ac wrth gwrs i Taid a Naln,
Wyn ac Angela Roberts, Nant y
Glyn.
MARWOLAETHAU. Ar 22
Chwefror bu farw Mrs Ellen Mary
Thomas 0 1 Cefn Elan; Twll
Clawdd gynt. yn 93 oed. Mae'r
teulu wedi gofalu arndanl ers
amser ac fe fydd coiled fawr
iddynt. Cydymdeimlwn yn arw a
Maureen, Gloria, John a Linda, yr. .
wynon. wyresau a r gor-wynon.

Ar 21 Chwefror, yn dawel, bu
farw Mr Owen Thomas, Llys
Dulas, Ftordd yr Orsaf, cyn
blismon yn yr ardal yma.
Cydymdeimlwn a'r teulu yma
hefyd, yn enwedig Mrs Lilian
Thomas, ei wraiq a'r plant a'u
teuluoedd, John, Michael a Carol
Ann.

Cydymdeimlwn yn ddiffuant
hefyd a theulu Mr Neil Brobyn,
eyn-berchennog y Siop Sglodion
ym Mhontrhythallt. Bu farw ar 01
cytnod hir 0 waeledd.
DIOLCHIADAU.
Dymuna Mrs Sarah E Thomas,
Min-y-Rhos, Ffordd yr Orsaf,
odiolch 0 waelod calon i'r teulu a
ffrindiau am eu earedigrwydd ac
am y cardiau ac anrhegion dl-ri a

mewn ysgol 0 Oes Fictoria, a
phwytho sampler oedd yn rhan 0
gerdyn Pasg. Ymwelwyd a Bwthyn
Highgate, sef cartref David Lloyd
George, a chael sgwrs am arterion
glanhau a byw yn ystod cyfnod
oes Fictorla. Cawsom ddiwrnod
difyr a buddrol.
PARATOI AT FIS MEDI. Aeth
disgybhon BI 6 ar ymweliad ac
Ysgol Uwchradd Brynrefail er
mwyn paratoi at y flwyddyn
addysgol BI. 7. Dymunant ddiolch
am y croeso a gawsant yno gan y
Prifathro, yr athrawon a'r
drsqyblron. Roedd yn brofiad
gwerthfawr iddynt a phob un wedi
ei fwynhau.

Dyma ni yn tynnu at derfyn
tymor arall yn yr ysgol a g~1 y
Pasg ar y trothwy. Dymunwn
wyliau hapus i bob un ohonoch.
Cymerwch otal ar y ffordd, yn
enwedig a'r nosweithiau yn
ymestyn ac yn olau i chwi chwarae
allan yn hwyrach. Gwelwn chi yn 61
yn yr ysgol ddydd Mawrth, 12
Ebrill, gan fod dydd Llun, 11 Ebrill
yn ddiwrnod 0 hyfforddiant i'r
athrawon.

Ar derfyn y Gwasanaeth Boreol
fore Uun, 21 Mawrth, cyflwynwyd
tystysgrifau IIwyddiant mewn
hyffarddiant yrnartenon croesi'r
ffyrdd 'Kurb Craft' I ddisqyblion
Blwyddyn Un.

Diolehodd y prifathro, Mr
Wilhams, i Mrs Mal Jones am ddod
i hyttorodr'r plant ac i'r rhieni a
ddaeth i'w helpu i ofalu amdanynt
allan ar y stryd. Wrth longyfarch y
plant pwysleisiodd yr angen i bob
un gymryd gofal ar y ffordd, yn
enwedlg gyda gwyllau Gwyl y
Pasg wrth ymyl.
MERCHED Y WAWR. Cynhaliwyd
cyfarfod o'r gangen yn y Ganolfan
Gymuned ar nos Fawrth, 8
Mawrth. Estynnwyd croeso cynnes
i bawb gan Eryl, y Llywydd a
chydymdeimlwyd a Julie ar golli el
thad. Bydd Llinos, merch Julie, yn
mynd allan i Mecsieo I wneud
gwaith gWlrfoddol mewn ysgol I
blant byddar a gotynnwyd i'r
aelodau ei noddi. Dymunwyd yn
dda i Nia Gwawr, merch Avril, a
fydd yn priodi a Gwyn yn y dyfodol
agos.

Dlolchwyd yn fawr i Ann Lloyd
am wneud y trefniadau parthed
cynnal caffi yn Eisteddfod yr Urdd,
i'r aelodau a fu'n cynorthwyo ao
am y cyfraniadau - gwnaed elw
sylweddol, set £463. Cynhelir
noson 0 werthqareddau gan yr Is
bwyllgor Celt a Chrefft yn Neuadd
Bethel ar 20 Mai am 7.30. Bydd
cystadleuaeth Sioe Llanelwedd yn
cael ei beimradu ar y noson a
gofynnwyd am enghreifftiau 0
waith Haw i'w arddangos.

Y wraig wadd oedd Margaret
Davies, gwraig fferm 0 Ddwyran,
Ynys Mon. Margaret fu'n gyfrifol
am sefydlu'r busnes Caws Gorau
Glas. Adroddodd fel y bu'n duyn
cwrs ar wneud caws yng Ngholeg
Menai ac tel yr aeth pethau 0 nerth
i nerth ar 01 hynny. Mae'r ewmnl
caws wedl ennill lIu 0 wobrau sy'n
dangos fod Margaret yn mynnu
safonau uchel. Dangosodd sut y
mae'r caws yn cael ei wneud - 0
drin y lIefrith hyd at bacio'r

14

LLONGYFARCHIADAU i Anti
Carys, y gegin, ar ddod yn nain i
Tomos LIYr. Mae hi a taid wedi
gwirioni gyda'u h\\.yr bach eyntaf.
YR URDD. Wedi cystadlu yn yr
Eisteddfodau Cylch aeth nifer 0
unigolion a phartian a'r ysgal i
gynryehiaJi cylch Arton yn
Eisteddfod Rhanbarth Eryri ym
Mangor, a IIwyddo yno i gael yr ail
a'r drydedd satle yn y
eystadlaethau.

Daeth Chloe Roberts,
Blwyddyn 4, yn fuddugol yn y
gystadleuaeth Dawnsio Disgo
unigol dan 12 oed a bydd yn awr
yn cynrychioli Rhanbarth Eryri yn
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd
yng Nghaerdydd ddiwedd mis Mal.

Beirniadwyd gwaith amryw 0
aelodau'r ysgol yn fuddugol yn y
cystadlaethau Celf a Chrefft yng
nghylch Arton ac yn dilyn y
beirniadu yn Rhanbarth Eryri bydd
gwaith tynnu HunTomos Tulliver a
gwaith argraffu Emma Robers, y
ddau 0 Flwyddyn 5, yn cael eu
beirnladu yn Genedlaethol.
Dymunwn bob Iwe iddynt.

Llongyfarchiadau i bob un fu'n
cystadlu am ddysgu eu gwaith a
diolch rw hyfforddwyr am eu
dysgu.

A

DYDD GWYL DEWI. I ddathlu
dydd GWyI Dewi eleni daeth plant
yr adran babanod i'r ysgol yn eu
gwisg Gymreig draddodiadol a
phlant yr adran lau yn eu dillad
rygbi a phel-droed Cymru.

Yn ystod y prynhawn eafwyd
eyngerdd yn cynnwys eitemau
cystadlaethau yr Urdd a daeth
rhieni I ymuno a ni. Gwnaed
casgJiad ariannol tuag at Ysgol
Pendalar a phrynhawn dydd lau,
17 Mawrth, aeth cynrychlolwyr a'r
Cyngar Ysgol ar ymweliad ag
Ysgol Pendalar I gyflwyno'r arian.
Diolch unwaith eto i'r rheini a
ttrlndrau yr ysgol am eu haelioni.
DIWRNOD Y LLYFR. Diddorol
lawn oedd gweld y plant a'r
athrawon wedi bod yn crafu pen a
detnyocio eu dychymyg ac wedi
gWlsgo fel cymeriad 0 Iyfr ar gyfer
y diwrnod arbennig yma. Roedd
rhai yn cario y lIyfr gyda hwy.
DIWRNOD TRWYN COCH.
Gweddnewidiwyd lIiw yr ysgol I
goch dydd Gwener, 11 Mawrth,
gan fod pob un plentyn ac oedolyn
wedi dod yma mewn dillad coch,
a'u trwynau, wrth gwrs, Igan inni
werthu sawl bocs ohonynt yma.
GWAITH THEMA. Fel rhan o'u
gwaith thema, aeth disgyblion
Blynyddoedd 1 a 2 i ymweld a
Chapel y Rhos ac Eglwys Sant
Mihangel. Cafwyd croeso gan y
Parchedig Dafydd Hughes a'r
Rheithor Deiniol Morgan.

Cafodd y plant weld y
tebygrwydd a'r gwahaniaethau
sydd rhwng y ddau adeilad - gan
sylweddoli mai addoli Duw a lesu
Grist y maent yn y ddau sefydliad.
Rhannodd BI 2 eu profiad gyda
gweddill disgyblion yr ysgal drwy
tideo a sgwrs yn eu gwasanaeth
boreol ar 21 Mawrth.
YMWELIAD I LANYSTUMDWY.
Aeth Blwyddyn 5 a 6 i
Lanystumdwy ar ymweliad a'r
Amgueddfa. Trefnwyd fod y plant
yn cael y profiad 0 fod yn blentyn

Camera yn ngotal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. Fton: 677263

Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. Ffon: (01286) 675384

LLANRUG
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CERID MACKINNON
~ 7tir~. ~'""9. ~~. tJ~1Id4.&ss 4P1f

(01286) 673190

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

Eitemau catalog a ddychwelwyd (newydd) a
'Seconds' Ffatrioedd am brisiau rhad dros ben.
Ar Agor: LLUN - SADWRN 10.30 - 5p.m.

_ _ __ __J

~\,~ THE SAl .ESHALL :,~

..c,; Y NEUADD ARWERTHIANT ()Q

~ Ffan: 01286 879060 ,..

•an errs
(Gwesty~rFictoria gynt)
- rhan 0 CHOICE HOTELS

_..~ ~ 1u.
Ffon: Llanberis (01286) 870253

ote

• Priodasau • Dathliadau
• Achlysuron Arbennig • Cynadleddau

Pwyllgorau • Bwydlen Bar
Cinio Dydd Sui

TREFNWYR ANGLADDAU
CErR AR GYFER PRIODASAU

Ffon: (01286) 870202

••

WAUNFAWR
.ry Rhydd • Bwyd Cartref • Prydau Plant

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

Ffon: 65021 8
~~~ ~ ~

Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol
Cerrig 0 bob math
argael-

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

J.M.
JONES

A'I FEIBION
GWAITH
CERRIG
BEDDAU

YSgwOr
Llanrug

• Gwyliau eerbyd Prydeinig a Chyfandirol.
• Rhaglen Tripiau Dyddiol.
• Cerbydau moethus ar gael ar gyfer lloqi preifat.
• Cerbyd 7 ae 14 sedd ar gael ar
gyfer teithwyr maes awyr ae
ar gyfer logi preifat.

• Adran teithiau grwp - yr holl
drefniadau wedi'u gwneud:
archebiadau gwesty a IIong, teithiau,
archebiadau theatr a digwyddiadau.

Y Sgwar, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd LL55 4AA
Ff6n: 01286-675175 Ffacs: 01286-671126 E-bost. Info@arvonla.co.uk

Gwefan: www.arvorua.co.uk~--------- -------------~

cpt ~ .

CONSERFATERIS !
BLYNYDDOEDD 0 BROFIAD YN Y MAES

I-======P==O:::::::R==CH::::;;E~S~~I
BYRDDAU FFASIA

r CLADIO 1.

-DRYSAU PATIO
. I

FFENESTRI
DRYSAU

GWYN JONES

FFENESTRI ERVRI
GARTH ISAF,LLANRUG

--~
(01286) 650764 I

....--neu

_ - "". -, ~....-::.- .' •~r.·"" . • . ..• _~_~~
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• Holl cocvnnau'r Loteri
Genedlaethol

• cvaenwvr owvd
anifeiliaid - 'bulk' a
rhydd - y rhataf yn lIeol!

• Nwyddau groser,
alcohol, cardiau MANWEB

• 'PaYPoint' ar gyfer talu
bob math 0 filiau

Brian a Rita
Henderson

SlOP Y PENTREF
WAUNFAWR
Ffon: 650589

£21: .\1r P. W. Williams, Corby,
£20: Mrs G. M. Beswick, New
Brighton .
£16: Di-enw.
£11: }. Evans Hughes, Kirby, I
Muxlow; Mrs A. Sidebottom, I
Stockport: 1\1.r R. W. Roberts,
Blaenau Ffesriniog; Mr G. Ellis,
Llandrindod.
£10: Teulu Catrin Thomas, 12
Tref Eilian, Waunfawf;
Rhiannon ac Andrew Wiliams, I
Gwylfa, Y Waunfawr; Mrs Sally
Thomas, Min-y-Rhos, Ffordd yr
Or af, Llanrug Mrs Mair I
~'illiams, Elidir View, Bwlch,
Cwm-y-glo; ..Mrs Ma~' Jones, I
Mynydd Llandegai; Mr Emrys
Owen. Solihull; Mr Tom Parry, I
Hagle}'; 1\1r:; J. Williams, Morfa
Bvchan.-
£6: ~lrs Nancy Lovatt,
Aberystwyth; Mrs Mar)'
Griffi ths, Caerhun; Meurig
Owen Lewisham; Mrs Olive
Thomas. Llanddaniel; Mr G.
hlcCarlh)', Childwall, Mr Alun
Williams Waunfawr.
is: Teulu y ddiweddar Gwyneth
Clark, Llanberis; Buddug

I Kyffin a Mair Jones, Llanberis;
Eirlys, Ceinwen, Gwenda,
Robert ae Eurwyn, Llanberis;

I Mrs J\1.erylGreen, Annedd Wen, I
Pontrug; Teulu Mrs Ellen Mary

, Thomas, 1 Cefn Elan, Llanrug;
Mrs Gertie Kirkpatrick, 21I Hafan Elan, Llanrug; l\irs R. E·I
Griffiths, Trcowen; Helenl Fransis, Higher Kinnerton; Mr I

I a Mrs G. Huws Roberts, Bangor; I
Miss Elizabeth Williams,
Llwyndyrus; Mr Owen Jones, I
Llangefni.
£3: Mrs MaT)1 Parry, Llanllyfni; I
Ronrue Williams, Aylestone;IMrs Alona Jones, Presiatyn.
£1: Mrs Enid Jones, Talysarn.

Rhoddion

1-3: Penw),'thnos Dathlu agor Galeri;
gwybodaelh v.\vw.galericaernarfon.com

2: Perfformiadau gan ddisgybllon CGWM yo ysrod y dydd rhv.'ng
12.00 a 5.00 - StiwdlO 2

3: Cyngerdd gan Gerddorfa Siarnbr Cymru, Galeri 7.30)I.h.
21: Lltvyfan Ccrdd - Cyngerdd gan fyfyrwyr iau y Ganolfan

(plan l 0 dan 13 oed) yo Sti\\'dio 2
Rhif ff6n: (01286) 685230 Can?lf~n Gerdd ,
e-bost:cg\vm@lineonc.net WIllIan) MathIas

Eisteddfod Tyddewi yn
ddigwyddiad gwych a dwi'n
gwybod y bydd y gig eleni yn
arbennig iawn hefyd ... allwn ni
ddi m disgwv I!!'

Am ragor 0wybodaeth ynglyn
a gigs y Gymdeithas yn yr
Eisteddfod neu unrhyw beth
araU, ymwelwch a

www.cymdeithas.com
neu ffoniwch Swyddfa'r
Gymdeithas: 01970 624 501.

Gallwch hefyd gysylltu a
Owain Schiavone (Swyddog
Adloniant y Gymeithas) ar

9wainal cymdeithas.com
neu 07813 050 145.

DIGWYDDlADUR EBRILL

Eisteddfod eleni, a hynny yng
nghanolfannau gorau yr ardal .
Bydd dwy brif ganolfan i'r gigs yr
Eisteddfod eleni, sef 'Amser' yrn
Mangor a 'Cofi Roc' yng
Nghaernarfon, Unwaith eto bydd
y Gymdeithas yn cynnig arlwy 0
fandiau ac artistiaid gorau Cymru
gyda rhywbeth ar gyfer pob bias
cerddorol.

Ym}'sg y cerddorion fydd )In
ymddangos i Gymdeirhas yr
Iaith, bydd Gruff Rhys yn
gwneud pcrfformiad arbennig
ia\vn. Dywedodd Swyddog
AdJoniant y Gymdeithas, Owain
Schiavone:

'Rydym yn falch iawn 0 allu
cyhoeddi ein bod )'0 mynd i fod
~'n defn)lddio d\vy ganolfan \vych
yn ardal yr Eisteddfod unwaith
elO eleni - mae 'Amser' a 'Cofi
Roc' yn dd\vy otr canolfannau
gigs gorau yog Ngogledd Cymru.
Ar ben hyn rydym \vrrh ein
boddau fod GruffRhys )'n mynd i
fod }'D perfformlo i ni )'n ystod yr
\vythnos, roedd y gig a wnaeth l'r
Gymdej thas yn Solfacb adeg

Cymdeithas yr Iaith
Gymraeg

Oeddech chi'n un o'r rhai l\vcus a
Iy,'yddodd igael roeyn i un 0 gigs
diweddar Gruff Rhys ac wedi'ch
plesio gymaint nes eich l'lod aT
bigau i'w weld eto? Neu oeddech
chitn hollol siomedig eich bod
y,redi melhu cael (ocyn i un o'r
gigs i hyf\vyddotr albwm Yr Alai
Genlledlaetlz? Wei, fe ge\vch un
cyfie arall i \veld prif ganwT )'
Super Furry Animals yn
perffomlo ar ben ei hun gan y
gall\vn g)lhoeddi }' bydd yn
perfformio me\vn gig arbennig
iawn yn Eisteddfod Genedlaethol
200S!

Fel arfer, mewn cyd-
\veithrediad a phobl lleol, bydd
Cymdeilhas yr Iaith Gymraeg yn
cynnal gigs yn ystod wyrhnos yr
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• GIGS
'STEDDFOD

2005

A\\ st,
Am fwy 0 Ianylion a

newyddion am Fand Llanbabs,
gweler:
http://\v\vw.deiniolenband .org. uk

Alan Pritchard - gobcithio )'
byddi'n gwella'n fuan Pritch -
mae pawb yn edrych yrnlaen i'th
gael yn 61 ar gyfer Harrogate.

Mae'r band yn canolbwyntio
rwan ar ein Cyngerdd Blynyddol
- i'w gynnal yn Ysgol Brynrefail,
Llanrug ar 29 Ebrill. Yn cymryd
rhan gyda'r band bydd Iwan
Williams (cyn-aelod 0 Fand
Deiniolen, sydd bellach yn un 0
unawdwyr enwocaf )' byd
bandiau pres. Mae Iwan yn
paratoi tuag at lawnsio ci CD
gyn taf fel unawdydd yn fuan
iawn). Hefyd fe fydd John Eifion
Jones, Hogia'r Wyd dfa , Annette
Bryn Pari a Caryl Hughes yn
ymuno a'r band. Fe fydd ).
cyngerdd yn cychwyn am 7 o'r
gloch.

Yna fe fvdd \' band vn-. .
gweithio tuag at gyflawni ~.gamp
driphlyg )'D Eisteddfod
Genedlaethol v Faenol vrn mis. -

bellach, a hynny dan
hyfforddiant Hefin Goronwv•
Jones. Diddorol oedd nodi fod yr
hen olwyn wedi troi erbyn hyn,
gyda Gavin yn arwain a Hefin yn
chwarae rhan y Bydd Cornet ar y
llwyfan!

Roedd y fuddugoliaeth
cymaint melysach gan fod y
band wedi morio trw)' ddyfroedd
digon tymhestlog yn ddiweddar.
Ar 61 y Nadolig bu rhaid i'r band
ymateb i ymadawiad disymwth
pedwar aelod, tra bu un arall yn
gorwedd yn Uned Gofal Dwys
Ysbyty Gwynedd am beth amser.

Yna, W)'TIne Williams, ein
harweinydd arferol, yn gorfod
carnu'n 61 o'j ddylerswyddau
arwain oherwydd salwch. Wrth
lwc mae'r claf adrcf o'r vsbvtv. .-
erbyn hyn ac yn ei 61 }'11 chwythu
ei hochr hi ar " 'bac ro'.-

Un arall o'n haelodau
ffvddlon fu'n mcrhu chwvthu ers. -
mis A\\'Sl Y llynedd )'\\' ern 211
Drombon arferol (a Rheolwr y
Band) a hynny oherwydd
salwch. Ein dymuniad Y'V
cyflwyno'r fuddugoliacth hon i

Cafodd Band Deiniolen eu
coroni'n Bencampwyr Ail

Adran Bandiau Pres Cymru
ddydd Sadwrn diwethaf yo
Ncuadd Brangwyn, Abertawe,
trwy guro 8 band arall 0 bob cwr
o Gymru.

Bydd y band rwan yn rnynd
ymlaen i gynrychioli Cymru ym
mhencampwriaethau Prydain yn
Harrogate ym mis Medi. Mae'r
fuddugoliaeth yma hefyd yn
sicrhau fod y band yn derbyn
dyrchafiad i'r Adran Gyntaf ym
mis Ionawr 2006.

Oherwydd )rf ymdrech arwrol
o gychwyn yn blygeiniol am 5 y
bore 0 Ddeiniolen, a disgwyl tan
4 y pnawn i gystadlu, fe brofodd
y diwrnod yn un melys iawn a'r
holl ymdrech yn werth chweil,
gan ddod ac un 0
fuddugoliaetbau mwyaf yn
hanes y band.

Y n arwain y band ar y
diwrnod roedd Gavin Sayner - )'
chwaraewr tiwba byd-enwog a
gychwynnodd chwarae corn yrn
mand bach Deiniolen cryn
dipyn 0 Dynyddoedd yn 61

Buddugoliaeth iGav a Band Llanbabs!
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LLYSIAU, FFRWYTHAU, BWYDYDD

AC ANGHENION ANIFEILIAID ANWES

GARTH MAELOG
51 Stryd Fawr, Llanberis

Ffon: 870840

Elizabeth Jones, a oedd yn dathlu
eu pen-blwydd. Cyflwynwyd tusw
o flodau yr un iddynt.

Cafwyd adroddiad 0
gynhadJedd a drefnwyd gan 'Age
Concern' i drafod gwahanol
agweddau c'r Gwasanaeth
lechyd, gan Nellie Wyn Jones.

Canwyd emyn Cymraeg, dan
arweiniad Betty LI. Roberts, ae I
ddiweddu'r pnawn mwynhawyd
cacen pen-blwydd gyda'r teo

Enillwyr y raffl oedd Megan
Morris, Margaret Faulkener a
Betty Roberts. Rhoddwyd y
gwobrau gan Betty LI. Roberts,
Betty Roberts a Margaret
Faulkener.
EISTEDDFOD ERYRI A'R
CYFFINIAU. Unwaith eto diolch
am y cyfraniadau a dderbyniwyd
yn ystod y mrs gan rai o'r ardal.
Gan ein bod angen hel ychwaneg
buasem fel pwyllgor yn falch 0
unrhyw rodd. Gellir anton eich
rhoddion i'r Trysorydd, Marian
Jones, Minallt, 7 Bro EIIdir,
Dinorwig.

Fe fydd ychwaneg 0
weithgareddau yn cael eu cynnal
fel y bydd Y tywydd yn cynhesu.

CLWB ORWIG. Cyfarfu aelodau y
Clwb uehod am y tro cyntaf eleni
ar 10 Chwefror yng Nghanoltan
Fynydda Blue Peris. Y gw gwadd
oedd Mr Medwyn Hughes 0 Goleg
Menai. Yr oedd yno i son am y
cyfleusterau sydd ar gael gan y
Coleg, mewn cydweithrediad ag
'Age Concern' i roi cyfle i chwech
o'r aelodau ddysgu sut i
ddefnyddio cyfrifiaduron.

Cafwyd adroddiad am y
paratoadau a wneir ar gyfer
dadorchuddio 'Coteb i'r
Chwarelwyr'. Gwerthfawrogwyd
haelioni'r rhai a gyfrannodd eisoes
at y paratoadau. Dioch yn fawr i
chwi.

Penderfynwyd y byddwn yn
casglu pum ceiniogau ar gyfer
Cronfa'r Ambiwlans Awyr.

Llongyfarchwyd Dennis Glass
a Rose Cantrell ar ddathlu eu pen
blwydd. Rhoddwyd y te a
gwobrau'r raftl gan Betty a Ray
Bower, ac enillwyd hwy gan Alice
Griffith, Kathleen Davies, Nellie W.
Jones a Betty LI. Roberts.

Cyfarfu'r Clwb ar 3 Mawrth i
fwynhau Cinlo GWyI Ddewi ac i
ddymuno'n dda I Alice Griffith ae

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

DINORWIG

Richard Wyn Evans, Emyr Williams
a Norman Williams. Roedd y bara
a'r halen a baratowyd yn symbolau
gweledig 0 letygarwch a
chyfeillgarwch nodweddiadol 0
Wlad P~1. Cyn terfynu, i gyfeiliant
cerddorol, cyneuwyd canhwyllau'r
gynulleidfa o'r GannwyH Ganolog.
Roedd hyn yn symbol 0 estyn golau
i eraill.
PASIANT. Cafodd niter o'r aelodau
fwynhad arbennig nos Fawrth a nos
Wener, Mawrth 15fed a'r 18fed,
pan ymwelsant a Theatr seuo
Caernarfon i weld cynhyrchiad
blynyddol Cymdeithas y Gronyn
Gwenith. Elenl roedd y portread
IIwyfan wedi ei seilio ar un 0 Iyfrau
y Parch Harri Parrl Etholedlg
Arglwyddes oedd yn darlunio
'troedigaeth' Catherine Edwards,
Plas Nanhoron. a'i hymateb hi ac
eraill pan ymunodd a ehynulleidfa
yr Annibynwyr yn y Capel Newydd
yn Llyn.
Y GYMDEITHAS. Daeth yn amser
unwaith eto i agor tymor newydd y
Gymdeithas am 2005. Bydd Y
cyfarfod cyntaf nos lau Ebrill 14eg
am 7 o'r gloch. 8ydd y cyfarfod hwn
eleni yn cael ei gynnal yn yr Ystafell
Gynhadledd yng Nghanolfan
Dylunio a Menter Eryri pryd y
disgwylir y Parch Harri Parrt,
Caernarfon fel gwr gwadd.
Croesawir yn gynnes lawn aelodau
newydd i ymuno yn y cyfarfod a'r
rha: fydd i ddilyn yn ystod rmsoedd
yr hat. Gwerthfawrogwn y
paratoadau a wnaed gan yr
ysgrifenyddion, John McBryde a
Dwynwen Williams.
OEDFEUON EBRILL.
3: Parch Harri Parri, Caernarfon

am 5.30
10: Mr Evan Jones, Bontnewydd

am 10.00
17: Mr J.O.Roberts, Bethesda am

5.30
24' Parch Eric Jones. Bangor am

5.30

SEFYDLIAD Y MEACHED
Dathlwyd GWyJ Ddewl ar Fawrth 1ar
ovoa swper yng Ngwesty 061
Peris, Llanberis.

Roedd cyfarfod y rnis ar 17eg
yng Nghanolfan Dylunio a Menter
Eryrl. Roedd y noson dan otal y
lIywydd, Pat Jones, a oedd wedi
trefnu arddangosfa flodau. Enillwyd
gwobr y mis set gosodiad blodau
mewn basged gan Megan Owen.
Paratowyd lIuniaeth gan y lIywydd a
Carol Houston. 8ydd y cyfarfod
nesaf nos lau, Ebrill 21ain pryd y
disgwylir Rol Williams, Waunfawr, i
roi sgwrs.
CYDYMDEIMLAD.
Cydymdeimlwn yo ddwys a Jane
Williams, Carreg Sian yn ei
phrofedigaeth ddiweddar 0 golli ei
thad.
BRYSIWCH WELLA. Dymunwn
adferiad buan I Dorothy Wager, Ty
Eryri yn dilyn triniaeth yn Ysbyty
Gwynedd.
RYGBI'R CHWE GWLAD. Rydym
011 yn uno ym malchder a lIawenydd
John a Diana McBryde, Bryn Llwyd,
wrth weld eu rnab, Robin, yn
derbyn yr anrhydedd yn Stadiwm y
Mileniwm, Caerdydd ddydd
Sadwrn Mawrth 1ge9 fel aelod 0
dim Rygbi Cymru wrth Iddynt ennill
y Gamp Lawn.
YR EGLWYS BRESBYTERAIDD
DYDD GWEDDI CHWIORYDD Y
BYD Mawrth 4ydd 2005
Cynhaliwyd y Gwasanaeth
arbennig hwn am 2 o'r gloch yn y
Festri. Paratowyd y gwasanaeth
byd-eang hwn eleni gan chwrorydd
Gwlad Plj.,ylar y testun 'Llewyrched
ein Goleuni'. Jennie Roberts, Ffrwd
Madog fu'n ymgymryd a'r
trefniadau. Croesawyd pawb i'r
cyfarfod gan yr arweinydd, Ifanwy
Jones, Rhandir, ac ymhlith y
chwiorydd a gymrodd ran roedd
Dilys Evans, Gwyneth Evans, Pat
Jones. Euronwy Roberts, Eirlys
Williams a Lown Roberts Williams,
yn caeJeu cynorthwyo gan y brodyr

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

BRYNREFAILCafwyd noson arbennig yng
Ngwesty Seiont Manor nos Wener,
18 Mawrth. Daeth criw at ei gllydd
i gael swper ac i ddawnsio gwerin
dan otal Aderyn Prin, grWp gwerin
adnabyddus lawn. Cafwyd hwyl
fawr ar y eyfan Dioleh yn fawr
iawn i Aderyn Prin, i Westy Seiont
Manor am y owvo ar wobr hael
iawn at y raffl, i Menna am drefnu
ac i bawb am y gefnogaeth.

Mae raffl fawr yn cael ei werthu
o'r mis yma ymlaen.
Y SEINDORF. Bydd Seindorf Arian
Llanrug yn eynnal eu Cyfarfod
Cyffredinol Blynyddol ddydd Llun,
18 Ebrill, am saith yr hwyr yn
ystafell ymarfer y band. Croeso i
bawb.

(Parhad 0 dudalen 14)
Bontnewydd erbyn hyn.
Sadwrny Pasg, priodwyd lola Non
a Daniel Parry, 2 Ftordd
Glanffynnon. Dymuniadau gorau
iddynt hwythau. Roedd
9wasanaeth priodas y ddau 9wpwl
yng Nghapel y Rhos, Llanrug.
PWYLLGOR AP~L EISTEDDFOD
EAYRI A'A CYFFINIAU. Hoffai'r
Pwyllgor ddiolch 0 galon i
bentretwyr Llanrug am eu
rhoddion hael iawn tuag at yr
Apel. Gwnaed casgliad 0 dy i dy a
bu'r ymateb yn ardderchog. Mae
cyfle 0 hyd i rai sydd yn dymuno
rho! rhoddion i'w anton i'r enwau
sydd ar y lIythyr a adawyd ymhob
eartref.



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

Bwthyn Gadlys
LLANBERIS

FFon:870444
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teulu 011 yn eu coiled a'u
profedigaeth drist.
DIOLCH. Dymuna teulu Catrin
Thomas ddatgan eu diolch I bawb
a fu 0 gymorth iddi yn ystod ei
gwaeledd. Hetyd eu diolch cywiraf
i gyfeillion, cymdogion ac ardaJwyr
a fu tu hwnt 0 gefnogol.
Gwerthfawrogir y cydymdeimlo
tyner a'r holl garedigrwydd a
estynnwyd iddynt - buasai Catrin
wedl rhyteddu atoch.

Bydd yr £820 a dderbyniwyd er
cot amdaru yn cael ei rannu rhwng
Uned Cancr Ysbyty Glan Clwyd,
Meddygta Waunfawr a Chyngor yr
Henoed. Bu rhain, i Catrin, yn
gymorth mewn eyfyngder.
Y GOFEB. Mae rhai 0 drigolion y
pentref mewn penbleth ar 01gweld
planhiqion a rithoedd oedd ar dir y
gofeb wed, eu chwalu i bob man.
Tybed beth sydd wedi dlgwydd
yno?
COR Y WAUN. Bu'r cor yn cynnal
noson ar gyfer Cymdeithas Capel
Peniel, Tremadog, ar nos lau, 20
lonawr a chafwyd croeso
arbenniq. Yn ogystal cafwyd
nason hynod 0 ddifyr yng
Nghanolfan Pentrefehn nos lau, 24
Chwefror. Gwynn Davies fu'n
arwam y ddwy noson yn ei ddull
unlgryw ei hun - fedra neb arall
ddweud y straeon 'na eystal!

Coftwch fod gan y cor
gyngherddau yng Nghapel Salem
Caernarfon gyda Sian Wyn
Gibson, Iwan Parry a chantorion
ifanc yr ardal ar y nosweithlau 20 a
21 0 Ebrill, gyda'r elw at Ty
Gobaith. Mae tocynnau ar gael
gan aelodau'r cor.

Os ydych eisiau trefnu noson
gyda'r cor cofiwch gysylltu a'r
ysgrifennydd, Emyr Roberts ar
(01286) 650128.
Y GYMDEITHAS LENYDDOL.
Aled Taylor oedd y gWr"gwadd yng
nghytarfod olaf tymor y
Gymdeithas. Trwy gyfrwng sgwrs
a sleidiau ardderchog, rhoddodd
Aled fraslun o'i ddyletswyddau yn
ei waith fel Warden Parc
Cenedlaethol Eryri ac fel un 0 dim
achub ar y mynydd Llanberis. Mrs
Pat Parry ddiolchodd i Aled ar ran
yr aelodau am sgwrs hynod 0
ddiddorol. Caiff yr aelodau edryeh
ymlaen yn awr at wibdaith y
Gymdeithas ym mis Mehetin.
DIOLCH. Dymuna Rhiannon ac
Andrew Williams, Gwylta, ddiolch
o galon i bawb am y cardiau,
anrhegion a'r dymuniadau da ar
achlysur geni Guto Selwyn.
Diolch hefyd am y cymorth a'r
gefnogaeth yn ystod y cyfnod y bu
Rhiannon yn yr ysbyty. Diolch yn
fawr lawn I bawb.

iawn - trwch blewyn oedd rhwng
cor y Waun a'r buddugol.

Hetyd roedd dau barti oawnsro
disgo ac roedd y genod wrth eu
boddau ac yn awyddus iawn j fynd
i bob ymafer. Dlolch yn fawr i Nia,
Helen a Ffion am ddysgu'r
grwpiau Does ond ychydig 0
amser ers pan oeddynt hwythau
yn aelodau o'r Urdd yn y pentref.
Gobeithiwn y bydd hyn wedi codi
blys ar gystadlu y flwyddyn nesaf!

Gobeithiwn gwrdd unwaith eta
ar 01yr haf.

Cafodd rheini, teuluoedd a
ffrindiau'r aelodau gyfle i weld a
chlywed y partion a'r cor mewn
nason arbennig nos Fercher, 16
Mawrth.
PLYGU'R ECO DIWEDD
10NAWR. Diolch i swycdoqlon
Capel y Waun am ganiatau inni eto
eleni gael plygu'r Eco yn festn y
capel.

Daeth nifer dda i wneud y
gwalth a brat oedd cael cwmrn rhai
newydd yn ogystal a'r hen griw
Hyddlon blygu. Diolch Ibawb,

Anfonwn em cofion at Miss
Jean Parc Jones, y swyddog
bwndelu, oedd yn methu bod gyda
ni ar y noson oherwydd anhwylder
techyd.
GENEDIGAETH.
Llongyfarchiadau i Rosalind ac
Emrys Owen, Yr Efall, ar ddod yn
nain a thaid i wyres tach. Ganwyd
Lisa Ellen i Heather a Nigel,
chwaer fach I Sion.
Mae Rhiannon ae Andrew Davies,
Gwylta, wedi gwirioni ac yn hapus
iawn wedi cael mab bychan, Guto
Selwyn, brawd bach i Catrin.
Uongyfarchiadau mawr ichi ar ei
enedigaeth.
ADREF O'R YSBYTY. Yn ystod y
mis bu rhai o'r pentref yn derbyn
triniaeth mewn ysbyty.
Croesawn Mrs Mandy Williams, 4
Ael y Bryn, adref 0 Ysbyty
Gobowen; Mr Etfion Hughes, Stad
Tref Eilian adref 0 Ysbyty
Llandudno a derbynlodd Mrs
Eirlan Wallobey, 8 Ael y Bryn,
dnniaeth yn Ysbyty Gwynedd wedi
iddi ddisgyn a thorri ei braich.
Dymunwn well had buan i chi.
CYDYMDEIMLO. Anfonwn ein
cydymdeimlad dwysaf i Mrs Einan
Jones, Bro Dawel yn ei
phrofedigaeth 0 golli ei thad yn
ddiweddar.
Yn dawel yn el chartret, 12 Tref
Eillan, ar ddydd ei phen-blwydd yn
hanner cant a phedair mlwydd
oed, wedi gwaeledd brwnt, bu farw
Catrin Thomas. Cydymdeimlwn yn
ddwys a'i phriod, Eurwyn, ei
meiblon, Pryderi ac Owain, ac a'i
chwrorydd, Ifanwy a Marilyn, a'r

Plant Ysgol Waunfawr yn dathlu Gwyl Ddewi.
YSGOL WAUNFAWR. Bu'n dymor dedwydd i bawb.
prysur. Daeth Mr Steve Conway i'r EISTEDDFOD ARDAL WAUNFAWR.
ysgol ar lonawr 17eg i roi sgwrs , Cynhelir yr eisteddfod ddydd
flwyddyn am donfeddi gwahanol ar Sadwrn, 7 Ma, 2005 yng
y radio a gwaith arloesol Marconi. Nghanolfan y Waunfawr. Os am
Cawsant weithdy ymarferol i ddilyn fwy 0 wybodaeth cysylltwch a Nia
a mwynhaodd pawb y Griffith ar (01286) 650092
weithgaredd. Fe fu'r fan Iyfrgell yn CLWB 300 Enillwyr y Clwb am fis
dosbarthu i bob dosbarth ar lonawr Chwefror: £40: Jeanette Burdon, 4
yr 20fed. Dol Erddi; £25: Jac Jones, Bod

Ar lonawr 25ain cawsom sioe Idns; £10: Mrs Bethan Thomas,
bypedau 'Don't touch - tell!' i Ty'n Llan.
atgoffa'r plant 0 beryglon cyffuriau. SEFYDLIAD Y MERCHED.
Yn drlyn y perfformiad daeth ein Cafwyd pnawn difyr iawn yn y
swyddog cyswllt ysgolion, PC Neil Sefydliad ar 3 Mawrth, pan
Williams, i'r ysgol i roi sgwrs i groesawodd Catherine Jones, y
flynyddoedd 1-6 ar effeithiau drwg Llywydd, tua 20 0 blant yr ysgol,
camddefnyddio cyffuriau. Bu'r tair ynghyd a Mrs Gwenan Dafydd a
sesiwn yn rhai buddiol lawn i'r Mrs Gwenda Griffith i ddathlu G~I
plant. Bydd PC Williams yn Ddewi gyda'r aelodau. Roedd y
dychwelyd atom y tymor nesaf i plant yn lIefaru ac yn canu am
son am deithio'n ddiogel i'r ysgol. Dewi Sant. Cafodd yr aelodau

Daeth Angahrad Tomos i'r ysgol wledd wrth wrando arnynt
cyn hanner tymor I sgwrsio gyda Diolchodd Pat Parry ,'r athrawon ar
Adran y Babanod am ei lIyfrau a'l plant am eu gwaith ardderchog. Yn
gwaith. Roedd y plant wrth eu diJyn y cytariod eisteddodd pawb i
boddau yn gweld Strempan a lawr i de "sbesial' wedi ei baratoi
Ceridwen y wrach. gan yr aelodau. Enillydd y raftl,

Bu 25 0 blant yr Adran lau yn wedi el roi gan Pat, oedd Alice
paratoi'n galed ar gyfer Eisteddfod Johnson.
Gylch yr Urdd .Llongyfarchiadau CLWB BOWLIO Mae'r tim wedi
mawr iddynt am ddod yn ail yng dod yn gyntaf yng Nghynghrair
nghystadleuaeth y cor. Bydd Clwb Gwynedd eleni a byddant yn mynd
y Cor yn parhau i ymarfer bob nos i Lanelwedd I gystadlu yn erbyn
Lun ar 01yr ysgol. timau eraill y mis nesaf.

I ddathlu GoJvylDdewi roedd holl Mae tair aelod o'r Clwb, set
blant yr ysgol wedi gWlsgo mewn Pearl, Anne a Nancy, hefyd wedi
gwisg Gymreig neu grys rygbi neu ennill y gystadleuaeth i dnawd.
grys pel-droed Cymru. Yn y bore fe Maent hwy yn mynd i lawr i
ddaeth ein eyfeillion o'r Antur rn Landrindod hefyd y rms nesaf Pob
helpu i blannu 87 0 Iwyni bychain Iwe iddynt yno. Fel y gwelweh mae
ar dlr yr ysgol, a chawsom tipyn 0 weithgarwch yn mynd
wasanaeth arbennig yn y ymlaen yn y Clwb. Beth am ddod i
prynhawn. tlasu?

Bu plant blwyddyn 6 ar YR URDD. Dyma tlwyddyn arall 0
ymweliad ag Ysgol Brynretall werthqareddau'r Urdd wedl dod i
ddydd Mawrth y 15 fed, Roedd y ben a'r aelodau wedi eu diddanu
pedwar disgybl ar ddeg wedi gyda rhaglen amrywiol. Yn eu
mwynhau'r diwrnod yn fawr ac yn plith, ymweld a strwdto rhaglen
edrych ymlaen i'w hail ymweliad deledu Rownd a Rownd;
yn ystod y tymor nesaf. ymwelodd yr heddwas

Bu plant blwyddyn 5 a 6 yn cymdeithasol am sgwrs anffurfiol,
stiwdio Bareud yng Nghaernarfon a buont yn nofio yn y pwll ym
fore Gwener, Mawrth 18 yn Mangor. Cafodd y genethod hYn
recordio "r rhaglen WAA!, Bydd Y gystadlu yn y gystadleuaeth pel-
rhaglen yn cae I ei darlledu yn rwyd, a dioleh yn fawr lawn I Mrs
hwyrach yn y flwyddyn. Cewch Sioned Parry am eu hyfforddi.
weld Sioned a Cai 0 flwyddyn 5 yn Hefyd cafodd y plant gystadlu
cael eu tatlu r'r gynj! Yr un diwrnod yn Eisteddfod yr Urdd, sef mewn
cymerodd blwyddyn 4 ran yng cor a dau barn canu. Diolch i Mrs
Ngala Hoci dalgylch Syr Hugh Gwenda Griffith a Mrs Gwenan
Owen. Dafydd am eu dysgu. Roedd

Bydd yr ysgol yn ailagor ar acroociadau'r belmiaid yn dweud
ddydd Llun Ebrill yr 11eg, Gwyliau fod cystadleuaeth y cor yn agos

18

,
•

Camera yn ngotal Heulwen Hughes, Argoed. Ffon: (01286) 650556

- -

WAUNFAWR
Mrs Nan Roberts, Pantafon. Ffcn: (01286) 650570 ......
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Carys gydu Rogur Roberts.
Vn ~1 Cary~ ca.fwyd noson

9..rbennig i9Wn, 9 brgf oedd cgel
~)'farfod a 6SWrGio Ii Chymry
er!l111.Bu Cor Meiblon Cymrlleg'
Toron LO a Burlinl)lon yn cu
llidllilIlU.

Carys (ary dde) gyda'i ffrilldiall, Kuth_v,
Kay, Luoise, Susanne, S,all ac Alison.
Cynhaliwyd Cinio arbenn ig yng
Nghanolfan Sheraton, Toronto
ar Fa\VTth Sed eleni! Y g\.vr
gwadd oedd yr Argl\.vydd Roger
Roberts, LLandudno.

Ymysg y gwahoddedigion ~T

oedd Carys, merch Mr~ Brenda
Williams a'r diweddar William
OnviJ! Williams, 6 RhyLlfadog,
De~nlolcn. Mac Carys yn byw
vn WllLerdowTI,On[~rl0, l-=~n~d~
~n11 mlyn~Qd b~llQ_h SyQQti
QWr, Srr]gr[. 9'1 n1119n[,
Anshs..rad sy'n 1g oed ac TWa!l
~y'n llllq; octI,

•

Dyddiad cau: Dydd Llun,
11 Ebrill

i gynorthwyo gyda sesiynau
bore a phrynhawn ac i gychwyn

cyn gynted a phosib. Bydd
angen eymhwyster NVQ2 neu
bod yn barod j astudio i gael y

cynhwyster yma
Gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng
y Gymraeg yn anqenrheidrol.

Cysylltwch a Sian Roberts ar
07969 635944

Mae Ysgol Feithrin Deiniolen
angen

CYMHORTHYDD
MEITHRIN

ddwy til 0 bleidleisiau.
Diolch yn fawr i chi i gyd.
CYMDEITHAS CYFEILLION
EGLWYS CRIST. Dathlwyd Dydd
GWyI Dewi Sant gyda phryd 0
fwyd yn y Rheithordy, Llanberis.
oawsorn groeso hynod gartrefol
gan y Parchedlg Delniol Morgan
a'i briod, Helen. Y gWrgwadd oedd
neb lIai na thad Oeiniol, set Gerald
Morgan. Testun el sgwrs oedd
Ewyllysiau Plwyf Llanddeiniolen 0
1755 i 1856. Teuluoedd a
Ffermdai sydd yn gyfarwydd i ru
hyd heddiw. Aeth y noson yn rhy
gyflym 0 lawer, drwy wrando ar
Gerald Morgan yn siarad yn
ffraeth a lIawn hiwmar. Nason fydd
yn aros yn y cot am amser.

Diotchodd Mrs Eurwen Roberts
i Deiniol a Helen Morgan am ein
croesawu i'w cartref ac i Gerald
Morgan am roddi inni hanes
hynod teuluoedd Llanddeiniolen.

8ydd y cyfarfod nesaf nos Lun,
4 Ebrill am 7.00 o'r gloch. Y gw
gwadd fydd Mr Cledwyn Jones,
Bangor (Triawd y Coleg gynt).
Croeso eynnes i bawb.

BRYSIA ADREF. Mae Jean Pare
Jones, Cesail y Mynydd, yn
Ysbyty Gwynedd ar hyn a bryd.
Mae hi yn un o'r pobot hynny sydd
bob amser ar gael I helpu. does
dim yn ormod 0 drafferth ganddi
ac mae'n un 0 weithwyr dyfal yr
Eco e-rsblynyddoedd lawer.

Dymuna criw'r Eco a dy holl
Hrindiau yn yr ardal well had IIwyr a
buan i ti, Jean, gan ooenruo dy
weld yn 61 adref gyda hyn.
MEACHED Y WAWA. Cynhaliwyd
ein Swper GWyI Dewl yma yn Nhy
Elidir eleni, Daeth cynrychiolydd 0
'Cig Oen Cymru' yno I baratoi
swper, a chafwyd gwledd arbennig
dan ei gofa!. Llywyddwyd gan
Marian Williams, a hi a ddiolchodd
i'r gogyddes ac i'r gweinyddwr am
ginio ardderchog.

Cynhellr y cyfarfod nesaf ar 18
Ebrill, pan gawn gwmni Or Helen
Roberts, Y Felinheli, a tydd yn son
am terched enwog 0 Gym ru.
DIOLCH 0 GALON am yr holl
gardiau, blodau ac anrhegion a
getais ar ty mhen-blwydd yn 90
oed. Diolch yn tawr iawn I'm holl
deulu, ffnndiau a chyrndoqion am
gotio amdanaf Oiolch yn tawr
lawn i Joyce, y ferch; ac I Hazel,
Betty, Ellen a'r plant, Pen Pwll
Coch, Penisarwaun am y surprise
party. 'It was a treat.'
oYMUNA ldns Wyn Parry ddiotch
i bawb am y cardiau, arian a'r holl
alwadau ffon a gafodd ar 01 cael
lIawdriniaeth yn ddiweddar Ac
hetyd am y eardiau a'r arian pen
blwydd a gafodd yr un adeg.
oIOLCH. Hoftai Elfed Morgan
Morris a Lowri Watcyn Roberts
ddiolch 0 waelod calon i bawb am
eu cefnogaeth I'r gan 'Mewn
Ftydd' yng nghystadleuaeth Can i
Gymru elen!. Cafwyd ymateb
syfrdanol r'r gan a chafwyd dros

----------------------------l Dathlu Gwyl Ddewi yn Toronto

DEINIOLEN
Mrs Margaret Cynfi Griffith, Cynfi. Ff6n: (870394)

I ......

Cystadleuaeth
Gwyl Ddewi

Gofynnwyd i chwi baratoi rhesrr
o'r gwylanod sy'n byw yma,
neu'n dal cyswllt a'r henwlad, a
dyma'r enwau, gan gynnwys y
gwylanod brodorol a'r ymwelwyr
a Chymru:

1. gwylan ben-ddu (enwau
eraill arni ydyw guiylan
goesgoch a gwylan LlYl1
C011WY;

2. gwylan fee han ;
3. gwylan gefn-ddu fwyaf

(gelwir hon hefyd yn w)llan
ddu a gwyn, gw)llan gefn-ddu
[au» a COPSYll y mor;

4. gwylan gefn-ddu leiaf;
5. gwylan goes-ddu (sef yr

wylan ben-uien, gw_vlan
Gemyui a gu~\'lalldrih_\'s;

6. gwylan y gogledd:
7. gwylan gyffredin (en\\'au

eraill arni ydY'v guy/atl _\'
gweulzydd a gw_vlall lwyd);

8. gwylan Ynys yr Ia;
9. gwylan y penwaig;
10. gwylan Sabine;
11. gwylan bigfain/ylfain;
12. gwylan Mor y Canoldir;
13. gwylan Bonaparte (ceir

cofnod am un ar Ynys Enl1i
yn ystod Tachwedd 6/7, 1984;

14. gwylan yr Al'ctig;
IS. gwylan focirwybig;
16. gwylan goesfelen.

Cafwyd tri ch~'stadleuydd, a
rhaid eu llongyfarch am f~'nd au i
chwilota mor dd}'gn ac am osod
yr atebion mor daclus ar bapur.
Yr enillydd )' tro h\vn )'dyw l.W,
a hynny oherwydd fod cryn
drefniant a gv.rybodaerh
gyfoethog )rnghlwm wrth y
g\vaith. Llongyfarchiadau r.w, ar
ennilI Llyfr Adar, 1010Williams, a
lofnodwyd ar 26 Ionawr eleni gan
JTT awdur yng Nghyfarfod
Lansio'r gyhol ym Mhl:l~ Tan y

llw1ch.
Danfonir gwobrau C}'~U,.hefyd

ul 15lllllJU U I'"fion DontI~
r_ltat\f1ijolf~t.hl\t'\ !'I M!\rRnr~t Wyn
Robel [5J C:lCr11U.l·{011J Bun cu

llUnnOb I llllnl tlll i \V}'110 aell1r.

Nal ywr ateb. Mae'n wir bod y
llyffantod gwair yn sugno'r sudd
o goesau planhigion, and nid yw
hynny'n niwcidio'r planhigicn yn
ormodol ac fe ellir yn gymharol

rhwydd gael gwared
a'r 'poeri gog' yn yr
ardd drwy cu
chwistrellu hefo yr
111;;0Ail~ll Dau 0, i>c[
d\vr! Yn bersonol mi
Iyddwn i'n gadael

petha' fel ag y rnaent, gan Codbyd
Natur wedi creu popeth er mwyn
rhyw amcan neu'i gilydd, ond
dyna fo 'dydy pawb heb fod yn
gweld 'run fath, a diolch byth am
hynny, hynny ydyw, os ydych chi
ynte'n rhywbeth ond, larfa
llyffant gwair ac yn rhan 0 'boeri'r
gog!'

'Poeriadau ',. gog?' Fe'u gwelir ar
blanhigion yn Ilynyddol, a hynny,
ran fynychaf, yn ystod mis Ebrill,
a'r misoedd a berthyn i dymor yr
haf. Credir eu bod yn ymddangos
pan ddaw'r gog yo ei h6I atom.
Amser y g'WCVJ ebe un hen bennill,
)w Ebrill a Mai, a hanner Mehefin,
ehwi wyddoelz bob thai:

Dyfodiad y gog, neu beidio,
bydd y 'poer' i'w weld ac nid yr
aderyn sy'n gyfrifol amdano, ond
yn hytrach bryfyn, sef larfa'r
llyffanl gwair. Enwau eraill am y
pryfyn bychan hwn ydyw sboncyn
a l/yslellerl sbonc. A dyna'n gymwys
beth a wna, unwaith mae'n
ymadael a'r 'poer,' a ihroi'n
oedolyn, - sef llamu 0 le i Ie, fel
rhyw Jyffanr/ broga! Pryfyn
bychan a ddwedais i ynte; tarnaid
yn llai nac myfi! Nid Y\V hwn
mwy nac 1.5 ern (0.6 modfedd I,
ran hyd. Ond 0 ble daw'r c\\yn,}'
gwynder gludiog, a \velir ar
b1anhigion ac a cl\vir yn 'boeri'r
gog?' Fe'i cynhyrchir 0 falf
arbennig sydd \vedi ei lleoli ar du
61 larfa'r Ilyffant gwair. Bydd
larfa'r IlyCfanl g\vair yn dal ei
hunan ar ei ben i La\vr ac yn
goll\vng hylif o'i eh\varennau ae
hwnnw, eyn wired a'i fod yn
dyfod i gyswllt a'r aer, yn troi'n
un ewyn g\vyn!

Ond paham creu srwff o'r math
hwn? A'r areb yn ddi-flewyn ar
daIod ydy",. mai amddjffyn y
larfa, (seC sbecynnau bychain
melynion 0 ran eu lli\viau sy'n
llechu yn )'r 'ewyn'), ydy\v boll
ddiben creu 'poer,' a hyn i gyd er
mwyn eu ~varchod rhag pigau'r
adar, pa\vennau a chegau
anifeiliaid ac hef)'d belydrau
(anbaid yr haul.

G\velais dro'n 61 Lythyr me\vn
c~'lchgra\vn garddio, a'r Ilyrh5'fWr
)rn )'mosod yn ffiaidd ar lana'r
ll}'ffantod gVJair, a hynny
oherw~'dd eu bod yn sorchuddio
p]anhi~jon yn ei ~rdd Rden
l.ero'''l 'rocr!nclau'. V ptnnhioion a
'rVlMUIU' aeaa l' QUUdl2~1 d1'Dpr
ifI"LV$~a)1dutJruu .tJu,'r) yr }~('0'oc,~)r
(a}UILl. l' rlltJ.\\fl. ~', rll(JJman.
C(')fynn Id !\ (')edd !-'" h(')II 'hoe,.) yn
u.~L.o...i. H~,",~..:J:'r rt..a_.,...l~:o;~"':t',.

Llamu, Sboncio, a Giamoca



• •anan 1mewn.
Ch. Rhagolygon yn ddrwg i'r

blynyddoedd i ddod.
D. Disgwyl gweld Cynghorau

yn cydweithio i arbed arian
ac i awgrymu ffyrdd 0 arbed.

Pe bai Gwynedd wedi cael y
cyfartaledd cynnydd ar gyfer
Cymru, sef 5.1%, byddent wedi
derbyn 3.4 milliwn yn fwy 0
grant. Mae Gwynedd yn derbyn
llai 0 grant oherwydd newid yn y
fformiwla dyrannu grant, yro
maes henoed yn bennaf.
Seminar Un Ilais iGymru
Y materion dan sylw:
Deddf Rhyddid Gwybodaeth Hawl
Mynediad CyffreditlOl - [onawr
2005.
RheoLwdau Rhyddid Gwybodaelh
a DlogellJ Data (Terfyn priodol a
Ff'-oedd) 2004. Derbyniwyd
coplau o'r taflenni yma.
~l}'n)'ch\V)'d y Seminar yn }'r
W~'ddgrug ar y 19 Chwefror gan
Rlchard Llwyd Jones a R. Len
Jones.
Crynodeb Richard Ll Jones:
~'1r I\van Richards, Prif
Weithredwr Un llais i Gymru
oedd }'n llywyddu) tri
Ch)'nghorydd arall oedd yn
bresennol. Cynhaliwyd rhaglen
lawn er cyn lleied y
gynrychiolaeth.
Newyddion cyffredinol:
£100,000 wcdi cyrraedd o'r
Cynulliad. Bydd hyn yn galluogi
Un Llais i Gymru i ryddhau
owybodaeth/ ~~fuQSi~lh

B. Fe ellid codi'r trethi 20%
ond maent am chwilio am
arbedion - wedi llwyddo i
ddod i lawr i 8.5%

C. Arbed, trwy brynu
gwasanaethau yn lIe cyflogi;
Contractau a chynghorau
eraill;
prynu nwyddau;
argraffu adroddiadau ar
ddwy oehr;
hysbysebu;
Gwella gwasanaethau;
Gwella gwasanaethau i
gwsmeriaid ond dim
cyflogi;
Cyflogi wardeiniaid traffig i
gael arian;
Masnaehu i gael mwy 0

Adroddiadau
Treth Cyngor Gwynedd
2005/2006
Mynychodd Phylis Ellis ac
Elspeth Mitcheson gyfarfod yng
Nghaernarfon, ar y ged 0
Chwefror ar ran y Cyngor.
Crynodeb Phyiis Ellis o'r
drafodaeth:
Codiad yn y dreth.
A. (1) Un rheswm - ail fandio

- llawer iawn mwy na'r
disgwyl yn codi a llawer
llai yn gostwng.
(2) Gostyngiad yo y grant
o'r llywodraeth - dim
cydnabyddiacth i ardal
wledig.
(3) Codiad yn y gwariant 0 g
milliwn - cytundebau
gweithwyr, megis athrawon.
Costau gwasanaethau
cymdeithasol. Nwyddau yn
ddrytach.

I Ivwel. ,

am gynllun man wl.
Felin Uchaf, Pcntir: Cais i
addasu adeiladau allanol yn
ddau uned gwyliau ac anecs, Gan
bod y fynedfa i Ion brysur ac ar
droead, penderfynwyd gofyn i
Wynedd faint 0 ymwelwyr a
ddisgwylir i'r datblygiadau
newydd.

Hysbysu Gwynedd bod angen
y wybodaeth uchod cyn ystyried
y ceisiadau.
Ceisiadau a dderbyniwyd
Codi shed amaethyddol lU cern i
Lon I~as. Penisarwun:
Estyniad: Bryn
renfsaraun:
Mynedfa: 14 Caeau Gleision"
Rhlwlas,
Addasu adeilad allanol: Felin
Uehaf, Penur;
Datblygrad Preswyl: Rhiwgoch,
C)\V( y Bon t;
Estyniad: 2 Trem Eilian,
Brvnrefail:•

•\i~·nedfa: Pwll deifio Vivian,
Dinorwig;
Newid defynydd i Siop a Ca£fi:
Liptons, Deiniolen;
Addasu adeilad allanol: Parciau
Rhos, Llanddeiniolen.
Ceisiadau a ganiatawyd gan
Wynedd
Estyniad: Ty'n Mynydd,
Dinorwig;
Estyniad: Cefn Coch, Waen,
Rhiwlas;
Adeiladu Ty: 16 Tan y
Buarth, Bethel;
Cadw adeilad dros dro:
(ystafelloedd newid) Cae Pel
droed, Bethel.
Ail osod grisiau concrid:
Amgueddfa lechi, Pare Padarn.
Codi shed: Maes yr Ehedydd,
Deiniolen.
Cais a wrthodwyd gan Wynedd
LJosgydd: Glandinorwig, Clwt y
Bont.
Cae Coch, Brynrefail:
Cyflwynwyd ateb Gwynedd yn
dweud mai camgymeriad
gwein}!ddol oedd yr hybysebiad
yn caniatau'r darblygiad a'u bod
yn sefyl! at benderfyniad y
pwyllgor i'w wrthod.
Llwybrau
Derbyniwyd ateb Gwynedd:
(a) Llwybr II, Ael y Bryn,

Bethel: adnewyddir y
cwrbiau.

(b) Llwybr 43, Rh\vng y
Ddw}'ryd, Deiniolen: mae
g\vaith adnewyddu ar }'
gweill.

(c) LI\vy'br 139, PostJStr)'d
Uchaf Rhl\\'las:
Trosgl\v)'ddW)'d ~.materion
gwJlau i sylw'r Adran
Ffyrdd.

(ch) Llwybr 5, Tan y Ffordd,
Bethel. Gwnaed y gwaith
angenrheidiol yma.

Cyfeiriodd Len Jones at gyfl\\'r
llwybrau 34/36/37 Hen Lon,
Clwt y Bont - gofyn i Wynedd
weithredu eu haddewid (eu
Ilythyr 21/01/05). Hefyd llwybr
106, rhwng Bryn Tirion a Cae
Cerrig, Deiniolen, mae angen
sylw i'r giast mochyn ac mae
mieri ym mhen uchQ'r llwybr -
11)'\11)'r iWyn~dd,

ewynion sy'n penderfynu
blaenoriaethau'r atgyweirio.
Cyfeiriodd Phylis Ellis at gWyn
a ddanfonwyd trwy lythyr o'r
Cyngor am dwll yn Ion Winllan,
cafodd ei lenwi ar unwaith.
Goleuadau Cyhoeddus:
Cytlwynwvd ateb Gwynedd y
gellid gosod golau ar lwybr Tan
yr Henffordd, Clwt y Bent, pe
bai'r Cyngor yo cyfrannu banner
). gost. Penderfynwyd cyfrannu'r
£1,100.
Gohebiaethau Eraill
Ysgol Brynrefail. Derbyniwyd
llythyr o'r ysgol yn egluro bod
Cymdeithas Cyfeillion yr Ysgol
wedi codi arian iwella adnoddau
Neuadd yr ysgol a'u bod am
ffu rfi 0 cais i Gyngor ~.
Celfyddydau yn gofyn am
£10,000 ar gyfer uwchraddio'r
neuadd. Gofvnna'r Gvmdeithas• •

i'r Cyngor gefnogi'r cars trwy
gadarnhau y defnyddir y Neuadd
gan fudiadau o'r gymdeithas.
Trafodwyd hyn rnewn cysylltiad
ag anghenion Neuaddau
pentrefi'r gymuned ond
pender£ynwyd cefnogi'r cais.
Priffyrdd. Derbyniwyd
gorchymyn Gwahardd Aros
Arfaethedig ym Methel.
Trwyddedau Adloniant
Cyhoeddus. Derbyniwyd rhesrr
o drwyddedau i'w hadnewyddu
ar y 1af 0 Ebrill 200S.
Yn y gymuned yma:- Gors Bach
ac Ysgol a Chanolfan
Gymdeithasol, Penisarwaun.
Y GNP CymunedoI.
Penderfynwyd ailffurfio'r Grwp
a chyfarfod, pan yn gyfleus a
Swyddog Datblygu Gwynedd.
Yr aelodau fydd (un 0 bob
Pentref) Elspeth Mitcheson,
Phylis Ellis, Len Jones, Gwilym
Williams, Phylip Jones a Huw P.
Hughes. Efallai y gellid
rhyddhau Huw P. Hughes gan
aelod newydd 0 Fechel maes 0
law.
Cynllunio. C}'feiriodd Gwilym
Williams at y cais am
ddatblygiad preswyl ar dir
Rhiwgoch, Clwt y Bont.
Awgrymodd y byddai'r lleoliad
yma yn ddclfrydol ar gyfer
busnesau/gweirhdai bychain.
Ych\vanegodd bod y Cwmni
presennol wedi derbyn grantiau
lawer 0 wahanol ff).'nonellau ar
hyd y blynyddoedd.

Cefnogwyd hyn a
phenderfynwyd gwrthynebu'r
cais a hysbysu Gwynedd o'r
a\vgrym erbyn eu cyfarfod ar yr
2il 0 Fawrth (yfory).
Y chwanegodd Phylis Ellis -
gofyn i Wynedd chwilio am
g\vsmeriaid masnachol a allai
fanteisio ar IDile fel hyn.
Rhiwlas
14 Caeau Gleision, Rhiwlas. Cais
am fynedfa newydd: nid oedd y
cynllun yn dangos lleoliad y
fynedfa Qr:l'Qethe~J.Of
l~enller[vntJ.,l'd g:ofyn 1 Wyne£1d
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Cvfarfu'r Cyngor ar y laf 0

Fawrth yng Nghanolfan
Fenisarwaun. Llywyddwyd gan
y C9deir~.dd, y Cyoshorydd
Gwilym Williams.
Offrymwyd y weddi agoriadol
Ban Richard Llwyd Jones.
Datgan Buddiant. Huw P
Hughes a R. Len Jones, ar
faterion cynllunio.
Cofnodion Cyfarfod 1Chwefror
Y drafodaeth gyda'r Heddlu:
dywedodd Len Jones ei bod yn
bwysig bod cyrnaint a phosibl yn
ffonio'r Heddlu i adrodd am
gamymddwyn. Dywedodd
Elspeth Mitcheson mai alcohol a
chyffuriau yw'r problemau
mwyaf ac ychwanegodd nad yw'r
ddogfen a gynhyrchwyd gan
Miss Eira Hughes, Cyngor
Gwynedd, yr rhoi darlun
cyflawn 0 ddigwyddiadau cefn
gwlad.
Dywedodd Huw P. Hughes bod
yr Heddlu yn rhoi sylw i gam
ddefnydd cyffuriau gan
anwybyddu popeth arall,
Symud maine Bethel at Dafarn y
Bedol, nid fel a gofnodwyd.
Materion o'r eofnodion
Trafodwyd y ffordd 0 Gors Bach
at Gelli Gyffwrdd. Bu 59,000 0
ymwelwyr yno rhwng Mehefin a
Medi 2005. Mae'r llefydd pasio a
osodwyd yno yn amharu ar
rediad dwr ac yn waith bier.
Penderfynwyd dwyn sylw
Gwynedd at y sefyllfa.
Dywedodd Len Jones nad yw
Adran Ffyrdd Gwynedd yn ateb
Ilythyrau. Addawodd y Clerc
restru'r llythyrau nad ydynt
wedi eu hateb i'r C}'ngor.
Cyfeiriodd Len Jones yn
arbennig at lythyr a ddanfon\V}'d
i'r Adran Briffyrdd yn gofyn am
ganllawiau cyfrifoldeb am
waliall cynnal.
Cyfeiriodd Len Jones at wcndid
cysylltu rhwng Adrannau
Cynllunio a Ffyrdd Gwynedd.
Caniatawyd tai i fyny ar yr
ocruau yn Ninorwig ac o'r
herwydd mae dwr yn llifo i
mewn i'r hen dai yn is i lawr.
Mae'r un peth yn digwydd yn
Faehwen.
Penderfynwyd amlygu hyn i
Wynedd.
Rheolwr Rhawd yr Heddlu:
DY\vedodd Len Jones ei fod
wedi siarad a'r Heddwas Pete
Willdigg - addawodd roi syl,v i
Rhiwlas, Penisarwaun a
Deiniolen. Mae'r sefyllfa yn
Llanberis bellach yw iawn.
Dywed\vyd bod angen pLedu'r
Adrnn Pfyrc::1J a fjalwadal..l £f6n
YDP:lyn !l l1iffyuiun. nifer y

PWYSIG: LLYFRGELL
DEINIOLEN

Mae perygl i'r Ilyfrgell gau os
na wneir mwy 0 ddefnydd
ohoni. Erfynnir ar i bawb
ddefnyddio'r gwasanaeth neu
ei golli.

CYNGOR CYMUNED
LLANDDEINIOLEN
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CARPEDI GERAINT OWEN

CEFNOGWCH EIN HYSBVSEBWYR jI

•

wedi cwestiynu pa fudd a
fuasai'r disgyblion yn ei gael o'r
prosiect, Roedd eu pryderon
wedi eu chwalu'n llwyr, gan fod
diddordeb ac yrnroddiad y plant
a'r staff wedi bod yo llwyddiant
ysguhol. Mae'r cynllun yma,
erbyn 2005, yn cae1 ei ehangu i'r
rhan fwyaf 0 ysgolion y
cymoedd.

Ar 01 cryn bwyso, fe
gytunodd )7 Asiaruaeth, drwy ei
swyddfeydd ym Mangor, i leoli
tanc yn Ysgol Gynradd
Llanberis. Diolch i Dr Robin
Parry am drefnu gyda'r
Asiantaerh, a hefyd i staff yr
ysgol am fod mor frwdfrydig i
fod yn rban o'r fenter, Mae
lluniau ar gael, ond bydd yn
rhaid disgwyl tan y rhifyn nesaf,
gan nad ydi pethau technegol,
fel meddalwedd digidol, ddim
yn cydymod a fy nghyfrifiadur i.
Ymddiheuro i bawb felly.

Mae cryn bryder yn cael ei
fynegi, nid yn unig yrna yng
Nghyrnru, ond hefyd yn ne
Lloegr, Ffrainc, Sbaen a'r
Almaen, oherwydd y gor
bysgota masnachol sy'n
digwydd gyda rhwydi drifft
oddi ar arfordir gorllewin
Iwerddon. Mae'r rhwydi yma yn
dal, ar arncan, dIOS 500,000 0
eogiad mewn rhyw cbwe
wythnos 0 bysgota. Mae cryn
bwysau ar lywodraeth y
Weriniaetb i ddod a'r
ymarferiad yma i ben, ac o'r
diwedd mae'r U ndeb
Ewropeaidd yn rhoi ei ySg\vydd
ill 61 i'r fen [er. Sg\vn i a wnaiff
r,verddon weithredu? Os bydd
unrhyw arwydd nad yd)Tnt am
\vrando yna fe fydd rhai o'r
Grantiau'n cael eu hatal. Cawn
weld.

Os am gael g"\veld sut mae'r
dull yma ° bysgota yn amharu
ar ein hafonydd ni yng
Ngh)rmru, bydd 0 werth dod i
\.vesty'r Seiont Manor, Llanrug
am 7.30 nos Lun, 11 Ebrill OS, i
wrando ar gyflwyniad Niall
Greene 0 Iwerddon, aelod o'r
ymgyrch 'Stop Drift Nets Now'.
Nid oes tal mynediad) ond
bUaS\Vllyn ddiolchgar pe baech
yn fy ffonio ar (01248) 670 666
neu drwy gysylltu ar yr e-bost
huw.hughes«jllineone.net gan
ein bod yn gyf}'ngedig i 80 0
\.vranda\.vyr, ac mae'r seddi'n
llen\vi'n gyflym.

Huw PRICE HUGIIES

Dyma ni ar ddechrau ryrnor
newydd unwaith eto, faint fydd
allan ar yr afon ar y diwrnod
cyntaf 'sgwn i. Os bydd ~r
tywydd fel heddiw, sef
cawodydd 0 eira gyda
rhagolygon am iddi waethygu
dros y dyddiau nesaf, yna
ychydig iawn fydd allan. Ond
gwn am rywrai ~r bydd yn rhaid
iddynt wlychu'r bluen ar Y
diwrnod eyntaf, docd a ddel,
neu ni fydd y tymor yn gyflawn,
beth bynnag arall ddaw i'w
basged dros weddill y flwyddyn.

Da 0 beth yw bod rhai yn ei
chael yn amhosib i gadw o'r
afon yn ystod y misoedd
caeedig, a'r gaeaf yma maent
wedi eyflawni gwaith
ardderchog yn tacluso'r
glannau. Mae'r Seiont, 0 Bont
Crawia, wedieael ei hadfywio'n
llwyr. Nid wy'n cofio graen mar
dda ar y lle yn ystod y chwarter
canrif diwethaf, - diolch 0 galon
iClifford a'i griw bach iawn a fu
wrthi'n ddiwyd. Hefyd rwyn
ymestyn yr un diolch i Carl a'i
griw. Roedd tipyn rnwy wrthi yn
y fan yma, sef yn agor yr afon 0
Llyn Garnage hyd at Ysbyty
Eryri. Rwy'n edrych ymlaen i
gael taflu lein ar y 3ydd yn y
Ileoliadau "rna.

*

Yn vstod Ebrill 2004~

roeddwn yn ffodus dros ben i
fod yrnysg aelodau 0 Bwyllgor
Ymgynghorol Asian taeth yr
Amgylchedd Cymru ar faterion
yn ymwncud a Physgodfeydd,
Eeoleg a Hamdden, gafodd
ymweld ag Ysgol Gynradd Ynys
Hir, sydd bron ar lannau afon
Taf Feehan yn y Rhondda.
Roedd Asiantaeth yr
Amgylchedd wedi rhoi tanc
gyda \vyau eog ynddo i'r ysgol,
feJ rhan 0 gynllun i godi
ymwybyddiaeth a diddordeb
me\vn P)'sgota a byd natur Dros
wythnosau roedd y plant wedi
gwarchod a glanhau'r \.V)'au a
chadw cofnod 0 sut oedd
pethau~n datblygu. Ar 61 deori,
a'r eog bychain wedi cyrraedd
rhy\v ddau fis oed, daeth yn
amser eu rhyddhau i'r afon, a
dyna ble'r aethom i weld eau
eylch y fenter.

Roedd yn holiol amlwg, 0
weld brwdfrydedd )' plant, eu
bod wedi llwyr ymroddi eu
hunain i'r fenter, a thnvy
sgwrsio ag aelod 0 staff yr ysgol,
yr oedd yn ddigon eglur eu bod

Ar Ben Arall y Lein

Glangwna gan fod Sharon Bullock
wedi cael parti pen-blwydd yn 40
oed
PACIO YN MORRISONS. Diolch
i'r gwirfoddolwyr, a gasglodd £600
o fan roddion, . trwy bacio I
negeseuon slopwyr yn
archfarchnad Sateway / Morrison
yng Nghaernarfon. Roedd niter a
roddion hael gan gyn-breswylwyr
y pentref. Cyfranlad derbyniol tuag
at yr ymdrechlon codi arian i ad
dalu £3.000 yn 2005 ar gostau
adnewyddu'r Ganolfan.
NaSON CAWL AC ADLONIANT.
Cafwyd noson IIwyddiannus i
ddathlu GWyI Dewi Sant yng
Nghanolfan y Capel yng nghwmni
John Ogwen a Maureeh Rhys.
Roedd bias arbennig ar y Lob
Scows! Cafwyd elw 0 £290 tuag at
leihau dyled y Ganolfan.
CYNGOR CYMUNED.
Cynhaliwyd cyfarfod o'r Cyngor yn
y Ganoltan ar 16 Mawrth. Roedd y
Cyng Clive James yn bresennol
ac roedd ymddiheuriad gan y
Cyng Vera Roberts. Adroddwyd
fod gwrych 1 Bryn y Gof wedl ei
dorri ond dim cynnydd efo'r
eitemau eraili. Yn wir. bu dau
achos 0 dlpio yn slei tu hwnt i'r
arwydd 30mya i gyfeiriad Pontrug.

Ar gais y Cyngor lechyd
Cymunedol gofynnir I dngolion
sy'n anhapus eto'r gyfundrefn
fsddyooi y tu allan i oriau. gysylltu
a'r cyngh9rYfyr IlQ91.
eWA ANA~THAU'R CAPEL.
~:siwyl:" y ea.nlynol yn yatod mis

ELJIIII.
]1 10 00 P~r~" GwV~brlvl:
~6· ~~.co Vesol Sui
17. 11.00 Yugol Oul

2 00 pgrnh ~or\tllel WIIIiAM~
~A' 11 00 Yc~ol Sui.

YSBYTY PEN CEFN. Ychydig 0
fisoedd yn 61, roedd lIun ar waelod
tudalen 4 Eco'r Wyddfa weol'l
dynnu y tu allan i aeilad ac yn
dangos merched mewn
gwisgoedd gwyn. Ym marn Aled
Jones, Bryn y Got, hen ysbyty y
Frech Wen ym Mhen Cefn, rhwng
Caeathro a'r Waunfawr, oedd yr
adeilad, a'r marched oedd y
nyrsys.
TYNFA MISOL. Enillwyr Tynta
Misol Cymdeithas y Cae Chwarae
ar gyer mis C hwefror oedd:
£40: (18) Tim Lloyd, Ysgubor
Newydd; £25: (01) Dafydd Iwan,
Carrog; £15: (51) Dafydd Roberts,
5 Brynteg; £5: (102) Llio Jones,
Glanrafon.
Enillwyr Tynfa mis Mawrth oedd'
£40: (35) Norman Hughes, Llyn
Gele; £25: (107) Keith Jones.
Bodawel; £15: (53) Sharon
Thomas, 4 Bryn y Gof; £5. (79)
Suddug Jones, Garreg Lwyd.
SAW CWN. Er mwyn hysbysu
perchnogion cwn o'u cyfrifoldebau
yn 61 cyfraith gwlad, rhoddwyd
taflenni pwrpasol ar hysbysfwrdd y
pentret.
AMSERLEN BWS NEWYDD. Ers
dydd Sui, 20 Mawrth, mae'r
gwasanaethau bws trwy
Gaaeathro wedi rhedeg i
amserlen yr haf. Un syrpreis yw
darparu'r un gwasanaeth ar ddydd
Sui ac ar weddill yr wythnos. A
fydd d'9on 0 b061 yn de/nyddlo'"
gYYauClnaOlher Illvvyn ei QBOWam
v flWVl1tfVr\? M~~Jr ~m~(\rIAn
nowydd i'..,." :JvvQI<ft~r l'Wvhoa
IcnnVVVIDW~ 'J p@nrrgl ~gllir COdi
~~al ~, ~M~At'lnn o'r Oanolinn
6,,00co ~...,.CQ3tell Q~~rn~rf...n,
LLO~GI rAftGHIAUAU. Yn
~flIWA~~~~hlJ rI~.hl'QdQUyn ~h!l:

CAEATHRO
Clive James, Hafan, Bryn Gwna.

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

RHAN2
Rheoliadau Sefydlog
0:> ,!\v'r gosi yo [\"1na £450 does
dim rheidrwydd i ryddhau y
wybodaeth,
Yn yr achos yma y gost yw'r
rheswrn dros wrthod.
Rhaid talu ffioedd costau.
Llungopio, postio, dadansoddi
gwybodaeth. Cyflwyno anfoneb.
Os na thalir ° fewn 3mis ni
ryddheir y wybodaeth.
Trafod: beth os yw rhywun
angen gwybodaeth ond nid yn
gallu fforddio'r ffi?
Awgrym bod y Cyngor yn gosod
'cap'. Rhywbeth 0 dan swm a
benodir gan y Cyngor yn cael ei
ryddhau am ddim.

C. Eithriadau: Gweler y daflen.
• Os oes cost, gellir dal y
wybodaeth yn 61 hyd nes y
telir y gost briodol.

Ch. Gwrthod Cais: gweler y
daflen.
• 6: 3 Rhaid rhoi rheswrn os
penderfynir gwrthod
rhyddhau gwybodaetb.

• 6: 4 Os yw rhywun yn
ailadrodd neu yn ailofyn yn
barhaol, gall hyn fad yn 1
rhes"vm i wrthod cais.
(rbywun yn fwriadol creu
cynnen).

=

gyfreirhiol/sefydlu a datblygu
safle We.
RHANI
A. Sefydlu'r Ddeddf
Bwriad y llywodraeth i ryddhau
gwybodaeth. Ei gwneud hi'n
haws i'r cyhoedd gyrraedd at
wybodacth,
Y bwriad oedd i'r strwythr fod
mewn lle erbyn Ionawr y laf
2005.
Bwriad i bob Cyngor sefydlu
CYNLLUN CYHOEDDU.
Bydd CYNLLUN MODEL ar
gael gan U Ll G. GeJlir cael copi.
Y modd yw canolbwynuo ar:
• Pa wybodaerh y dylid ei
gadw/rhyddhau.

• Sut i ryddhau y wybodaeth.
• Pa gost.
Rhaid i unrhyw gais fod yn
ysgrifcnedis ! e bO:>l! ffacs.
• Ni ellir derbyn unrnvw gais
llafar.

Rhaid i'r Cyngor ymateb 0 fewn
20 niwrnod wedi derbyn cais i
ymateb.
Mewn unrhyw fater 0
arnhwysedd mae Comisiynydd
Gwybodaeth (Ann Jones). Mae'r
swydd yma yn annibynnol o'r
Ombwdsman Llywodraeth
Leol.
B. Ymateb iGeisiadau: Gweler
y daflen

•
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CyrhaeddwGh mewn lteil - mewn c@rbydRolls ROVC9
~r oyfer priodasau, pen-blvvyddj ~c

Ctchlysuroll ttrbennig gralll

Dylan Ciriffith
TREFNWRANGLADDAU ANNIBYNNOL a LLEOL

TROS-V-WAEN, PENISARWAUN
Yn gwasanaethu'r holl ardal yr ECO ac
ymhellach i ffwrdd

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

Symudol: 0777812739

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

I D. P.0 ENSRHIWLAS

BWS BACH AR LOG

GOHEBIAETH:
•Rhu,>'dwaith Beiao Pens
Llythyr yn gofyn am
gynrychiolydd. Etholwyd DP.

Nodwyd hefyd fod angen
cefnogaeih y CC igael ffens (hamer)
i atal beicwyr rhag mynd i'r ffordd
Iawr ger myncdfa Llanberis 0 ochr
Caeruarfon. Yn 61 Dafydd
WhitesIde Thomas bu ond y dim i
ddau fachgen ar feiciau gael eu taro
gan geir yn y fan yma yn
ddi weddar,

• Cist Guvnedd-
Derbyniwyd llythyr yn nodi fod
arian ar gael ar gyfer cynlluniau
lleol. a ffurflen. Credir ). gellid
gw neud cais am gymorth gyda'r
Gefeillio. Bydd CT yn llenwi'r
ffurOenni.
Unrhyw Fater Arall
• Adroddwyd fod augen cyfarfod
buan 0 is bwyllgor y Fynwenl i
drafod y drefn gladdu er mwyn
sicrhau fod y tir yn caeIei lawn
ddefnyddio.

• Cynigi,~yd fod cl\vydi'r Fynwent
angen paent, Clerc i drefnu.

• Blerv.'ch 0 gwmpas Siop Chips
Sno\vdon Valley. Adrodd i
Gyngor Gwynedd.

• Adroddwyd gan EB fod Cwmni
AdW}' i d\\'tio'r tir ger y Bont
dros Afon H,vch - da iawn,

• l\IIae celr yn dal i anwybyddu'r
arwyddion 'dim mynediad' yn
Maes Padarn, gao berygl u
b)rwydau.

• Roedd archwiliad allanol y
Cyngor am flwyddyn arall wedi
ei g\vblhau gan g\:vmni 0 Gaer,
C\vmni UHY Hacker Young.

Diolchwyd i'r Clerc am ei
waith yo cadw'r cyfrifon mewn
trefn.

22

FFENESTRI • DRYSAU • CONSERFATERIS
CYFLENWYR AWDURDODAU LLEOL

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

HEN YSGOL GLANMOELVN
LLANRUQ ....~GZRG

(01 ZOO) 07661 8 (rivdd}
(01 Z4H) 070081 (~6~)

Harddwch eich cartref gyda

olwg ). cyhoedd yn anodd. Roedd
y cynnig yn groes i Bolisi TW7
Cynllun Lleol Eryri. Roedd y CC
wedi gwrthwynebu'r cais ar y sail
vma ac eraill.•

estyniad. Roedd pryder hcfyd fod
y maim yn mynd i newid
cymeriad y stad a gofynnwyd a
Iyddai'r ychwanegiad yn
ymyrryd a mwynderau'r
cymdogion, yn enwedig rwan )'
macs parcio i 4 car 0 Ilaen Y l\',
Penderfynwyd anfon at Adran
Gynllunio CG i fynegi pryderon
y mwyafrif llethol 0'(

cynghorwyr. [Ni chymerodd HS
ran yn )r drafodaeth]

• COSA/0130/1S/AM 'Adeiladu 2
Dy a newidiadau i'r f~'nedfa', Tir
ru 61 i Siop Joe Brown, Stryd yr
Wyddfa, Llanbens dim
g"vrthwynebiad.

• Nl'3(15/11B 'Creu cvtnewrdta 1
fysus cyhoeddus', .I.\\aes Parcio
Awdurdod Pare Cenedlacthul
Eryri, Nantpens. Gweld ~Tholl
waith yn ddiangen, ond dim
gwrthwynebiad ffurfiol.

• Adroddwyd hefvd fod rhai 0. .
gilfannau'r ffordd yrn .\~\\·Ich
Llanberis i'w gwella, a waliau i'w
hailgodi. Crue awyd hyn )'D fawr,
a gobeithir ). bydd cvfyngu ar ~.
parcio gan fod rhai o'r cilfannau
yma y11 f\\'~'0 fe}'sydd parcio am
). dydd na dim aral!. Teimlir 'y'
dylen nhw fod y fannau parcio
am ysbaid, ac nid cyfnodau hir.
Anfon gair i'r perwyl aLswyddog
Goriad Gwyrdd Eryri,
Cynnig ac eilio - KJ(fT

Wedi ei Ganiat3u
• COSN0033/15/LL 'Adeiladu
modurdy a gweithdy" Dolafon,
Stryd Fawr, Llanberls

Wedi ei Wrthod
• NP3/15/l24F 'Newid defnydd 0
goedwig masnachol i salle
carafanau teithiol a champio'
(cais diwygiedig), Coed Victoria,
Uanberls. Gwrrhod\ryd y calS
yma gan A\vdurdod peE ar sail ).
byddai c\vympo coed a symud
pridd yn andwyol i amgylchedd
gweledol a naturiol yr ardal, a
byddai eu cuddio'n barhaus 0

I

• Gefeiluo
Mewn cyfarfod diweddar o'r
P'\\yllgor Gefeillio caf,,'yd

•

adroddlad fod COSl ar\\'\'ddion•

gefeillio nev;\'dd ar gyfer Llanberls
yn £2800 ac t!r fod gobai th am
ID'morth roedd y gost yn syJ\veddol
f\\'}' nag unrhy\y gymorth
disg\vyliedig. Penderfynwyd
cyfrannu £1000 luag at y gOSt )'ma.
Cynnig ac eilio - CT/EB
• Yr Heddlu:O
Er iddo gael gv.'ahoddiad fc
benderfynodd yr hedd\vas Willdigg
beidio dod i'r c\farfod am nad oedd•
ganddo ,vybodaeth gyfla\vn am y
camerau eCTV yr oedd yn
goheilhio &,veld y pentref yn eu
prynu. Roedd KJ a DJ \vedi
cyfarfod yr hedd\vas )'n ddl\Veddar
gyda oifer 0 bobl eraill i \veld rhai
o'r camerau \'n g'\veilhio. Byddai
angen sefydlu gnvp cymunedol i
brynu a g\ ..eithredu'r camerau a
chriw 0 \\rirfoddolwyr igadw golwg
ar y pen tref. Cafw)fd argraff y
byddai'r c)lfan yn ddrud ac y
byddai'n anodd cael g\virfoddoJ\vyr
i \vylio'r camerau wedi nos er
m\vyn atal fandaliaeth. Bydd
gwahoddiad pellach }'Il mynd i'r
heddlu iddod igyfarfod mis Ebrill.
CYNLLUNIO:
• COSA/0098/1S/LL 'EsLyniad' i
29 Maes Padaro, Llanberis,
LL554TD,
Cafi.vyc1 diwygiad i'r cais yrna,
gan ych\vanegu lie i barclo 4 car
o flaen yr eiddo, Ruedd 'oa gr\'n
bryder yngl5'n Ii maint }'r

yn gyndyn o'i gyrnryd ar hyn 0
bryd. Roedd angen Uawer rnwy 0
drafod.
• Llwjlbr Treftadaeth:
Adroddwyd fod Ygwaith ar Ygweill
a'r cytundeb ar fin ei arwyddo gyda
chwmni cvrnharol lcol i wneud y

• •
gwaith dehongll. Yn unol a
phendertyruad cynharach i
zvfrannu yn ariannol tuag at gosr 'I
llwybr, cytunwyd i roi .clOOOtuag
at gost y cynllun cyfan sy'n werth
dros ddcnQ mil or llusain,

• C;{JjinH. R. JO~les
Y ssrifenn,,,y<..l at Gurudur yr
Arngucddfa Lechi, ac mae'r Clerc
wedi cael gair pellach a'r Dr
Dafydd Roberts, sydd i drafod y
mater a'i gydweithwyr yng
Nghaerdydd yn Amgueddfeydd ac
Oriclau Cenedlaethol Cvrnru.-

Cofnodion cyfarfod nos lau,
Mawrth 17eg, 2005.
Presennol ac
Ymddiheuriadau
Ward Padarn: Emlyn Baylis,
Olwen Gwilym, Derek [ones, Ken
Jones (Blaen }7 Dd(1), Fred Owen,
Douglas Pritchard, Helen Sharp
(Cadeiry<..ld), Carys Thomas}
Trys tan Thoma:;" J.>a\vb yn
brcscnnol.
Cadarnhau Cofnodion
Cadarnha\vyd co{nodion y cyfarfod
a 8ynhali-~vyd nos Iau, Chwetror
17eg, Z005 fel rhai cvwir, ond g)ldag
un eithriad. PO Be nid KJ oedd
wedi eynnig Y taliadau 0 dan y
Gronfa Cymonbdaliadau Bychan.
Cynnig ac eilio - FO/DP.
Datgan Buddiant
Ymataliodd HS rhag trafod un cais
cynllunio Cais C05A/0098/ l5/LL
a oedd yn ymwneud a'i chymydog.
Aetod Newydd
Cynigi\\'yd eow Raymond Jones i'v.'
gyfethol yn aelod o'r Cyngor yo Ue
Wendy Hughes, a oedd \\'edi
ymddisw)7ddo. Roedd pawb yn
unfrydol, Cynnig ac eilio - KJ/DP
Materioo yo Codi o'r Cofnodion
·Cae Cllwarae tlJandillg', Glall L/y'1
Padanl:
Adroddwyd fod 11ythyr wedi ei
dderbyn oddi \\'rth C}'ngor
Gwynedd (CG) yn goIyo i'r Cyngor
Cymuned (CC) gymryd cyfrifoldeb
am y cae chwarae )'ma. Y n 61 y
11}'th)'r doedd dim modd i GG
g}tllnig grant 1 Bartneriaetb
Llanberis i \vella'r cae cbwarae
onibai fod cyfrifoldeb am y cae am
y IS i 20 mlynedd nesaf yn cael ei
drosgl\.vyddo i'r CC. Byddai hynn)'
yn golygu cynnal a chadw ac
yswirio'r cae ac fe allai hynny ol)rgu
cryn gost. Eglurodd y Clerc ei fod
o'r farn fod CG yn Lrosgl\.vyddo'r
cyfrifoldeb a'r goSt gan ych\vanegu
at faich ariannol }' CC, a fyddai yn
ei dro )'11 cael ei drosgl\,ryddo i'r
trelhdal'Vj'r, Fydc1ai'r cyfraniad i
dreth Gwynedd ddim ceiniog yn
IlaL

Hol\V)'d a fyddai'r Cyngor Sir )'Il
cyruno ar brydles fyrrach, dyweder
5 mlynedd, yn {refnu'r yswiriant a'r
CC yn ei dalu, ac oni ellid cael Parc
Padarn idorri'r glas\vellt? Er cystal
y cynnig i adncwyddu'r cae
chwarae Ioedd ymr\\'ymiad 0 hyd
at 20 mlync:Jd yn un yr oedd y CC

CYNGOR CYMUNED
LLANBERIS
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Gall chwilio gwefan
www.gwales.com

eich helpu
gyda'r atebion

Papur _, papur bra yr Wyddgrug a'r pentrefi
cyfagos (4)
Telmlad Twrn Morys tuag at ei het (3)
Cyfrol i blant am vmwellad Sion Corn, addasiad
Myrddin ap Dafydd (2, 6, 7)
La Peste Noire yw teitl fersiwn Ffrangeg y nofel hon 0
walth Wiliam Owen Roberts (1, 3)

7 (i lawr) a 9 (ar draws)
Nofel arbmfol i oedolion gan Aled Islwyn (2, 3, 3, 2, 4)

10 Enw cyntaf awdur y gyfrol 8ro Conwy a gyhoeddwyd gan
Wasg Carreg Gwalch yn y ftwyddyn 2000 (4)
Hunangofiant David Meredrth, fase'n meddwl? (3)
Talu'r _, gan Arwel Vittle, notel a leolwyd
yng Nghymru 2082 (4)

15 (i lawr) ae 16 (ar draws)
Cyfrol ddoniol gan Glan Davies (4, 4, 5)
Notel gan Jane Edwards, yn y Gwely (4)
Mae hon a'i gwr Andy newydd gyhoeddi eu
hunangotiant (4)
Enw canol awdures Y Grafth a'r Wisg Sidan (3)
Cyfrol yng Nghyfres Beirdd yr Uchelwyr,
Gwaith OffeiriBd (6)

ZJ fJlas . lIytr cOQinio oen rercnen v Wawr.
DrQ Tryyv~ryn I', 3)
T~~J . lI\lfr i hl~nt (I~n Q~~l\Phjh~D~vla~(4)
DvaGftlu __ ~ nof@1 OBIl Gw@n fi@£1v@fS JOI1@S vno
Nghyfr"~ yr Arddegit\l ~~)r;wulthrao ngntoltol ~vn ~rap~ftuIIvfr (6)1

fLAW"

25
26
l7

1
5
8
9
12

Cofiwch; un Ilythyren vw ch, dd, H, ng, II, ph, rh, tho

AR DRAWS

Gair arall am Iyfrau 18)
Enw cyntaf awdures Pwtyn ar GoI' (4)
Gweler 18 (5)
Gweler 7 i lawr (2, 4)
_____ Rafins, nofel gyfoes qan Dafydd Meirian (5)

14 Awdur a fu tarw dair blynedd cyn cyhoeddi 8i notal.
Lon Gweunydd (4, 3, 8)

15 Cyfenw lola, awdures Daf dy Dir (4)
16 Gweler 15 i lawr (5)
17 Cyflwr jam Angharad Tomos yng Nghyfres Rwdlan (4) 11
18ac8(ardraws) 13

Yn y nofel hon 0 waith Mihangel Morgan, cawn
gyfarfod a Miss Silvester, y fenyw sydd a choesau
broga a chroen gwyrdd (9, 6, 5)

22 Ceir hanes y cwm hwn mewn cyfrol 0 waith Einion
Thomas a gyhoeddwyd ym 1997 (5)
Addoldai cyfrol Anthony Jones (6)
Cyfres y bobl fawr (5) 20
Enw cyntaf awdur National Winner ac amryw 0 Iyfrau 21
Eingl-Gymreig eraill14)

20 Cvfanw VDr" 'J J.Ju" (11)

2S

22 23

15
m ("') '"z <

~~ """m, -:D =." -
~18 19 20 21

,.
."c:
:D
m
:D
0

14

12

108

621 73

Cynhelir Diwmod y Llyfr eleni ar 3 Mawrth, ac y rnae'r Cyngor Uyfrau wedi trefnu croesair arbennig i'r papurau
bro i gyd drwy Gymru. Bydd gwobr 0 docyn lIyfr gwerth £30 j'r enjllydd, yn ogystal a £150 i'r papur bro fydd
yn ysgogi'r ymateb gorau. Felly, dyma gyfle i dderbyn gwobr bersonol a chefnogi' ch papur bro yr un pryd.

a "

Anfonwch y croesair at
Croesair Papur Bro,
Cyngor Llyfrau Cymru,
Castell Brychan,
Aborystwyth,
Caradigion,
SYl3 lJB,
orbyn 15 Ebrill 2005.
Gofalwch nodi eich
eow a'ch cyfeiriad ac
enw' cb papur bro lIeol.
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• Basgedl Planhigion,
Blodau Ffres a Silc

• Danton blodau 7 diwrnod
yr wythnos drwy'r fro

• Gwasanaetn Tudalsnnau
Sl~rad/T{ll/{ing Page5
0800600QOO

• HQtyd,Ham~~rlc> Lysiau
fl FfrvvythouFfre~

RHODOO·~ GALOtJ VW ALODAU

(AlW'tN AND SARAH JONES)

Ff6n 870605

i ]

Blodau

Ysgrifennaf y golofn cyn y
gemau tyngedfennol yn erbyn
Awstria, ond eisioes mae cwmwl
dros y gem.

Bwriad Toshack yw
ailadeiladu tim, gan chwynnu
allan nifer o'r hen bennau. Ym
marn Toshack roedd Mark
Hughes wcdi bod yn rhy
deyrngar i rai o'r hen bennau, a
ddim wedi cvfrannu fawr i'r-maes 0 feithrin chwaraewyr
ieuanc, Yna iwaethygu'r sefyllfa
cawn y ffrae gyhoeddus yn
yrnwneud ag ymddeoliad
Robbie Savage 0 bel-droed
rhyngwladol.

Mae rhai yn dadlau y gallai
chwarae cadarn, ddigyfaddawd
Savage fod yn sbardun i'r
newydd ddyfodiad dibrofiad,
~{ae craill yn dadlau nad yw
Savage bellach yn ddigon
disgybledig, a bod angen mwy
na rhedeg di-stop ac ambell dacl
sy'n cynhyrfu'r dorf i
gadarnhau ei le yn y garfan.

Efallai bod Toshack yn
teimlo fod angen chwaraewr
mwy creadigol. Beth bynnag
y\-v'r dadleuon, nid yw'r ddadl
gyhoeddus yn gwneud lles i
ddelwedd y gem. Mae'r [faith
fod Savage erbyn hyn wedi
ymuno a Hughes yn Blackburn
yn cymhlethu'r ddadl. Fel
rheolwr, bydd rhaid i Toshack
gyfiawnhau ei benderfyniad.
Amser a ddengys.

Mae arwyddion fod mwy 0
drefn ym mherfformiadau
timau iau Cyrnru erbyn hyn.
Gyda Brian Flynn a
chyfrifoldcb dros yr ystod 0
oedrannau, gobeithir cael
cysondeb mewn trefniadaeth a
dull 0 chwarae. Mae ymgais
hefyd i ddarganfod y
chwaraewyr ifanc sy'n gymwys i
gynrychioli Cymru.

Buasai'n wyrth pe buasai
Cymru'n cyrraedd rowndiau
terfynol Cwpan y Byd, ond
bydd y cefnog\vyr taer yn
mynnu bod arwyddion 0
ddatblygiad. Gobeithiwn mai
dyma'r adeg j'n chwaraewyr
ieuanc - fel yn y tim rygbi -
gamu i'r bwlch a dangos eu
balchdcr \vrth gynhyrchioli eu
g\vlad.

PJ:1/gJAU AHESYMOL
TAW&;LJ:A, PENISAAWAUN~'a"~(0120C) O'004G

PEINTIWR AC ADDURNWR

.M.

Amsery
'Savage Cuts'

Tra mae'r byd rygbi yn 11ifo
mewn naws buddugoliaeth,
ymddengys bod y byd pel-droed
yng Nghymru yn baglu 0 un
anhawster i'r 11al1. Mae
problemau ariannol Cacrdydd a
Wrecsam yn hysbys. Mae
Abertawe - s),dd ar fin symud i
faes ne\-vydd s)·dd i'\v rannu
gyda'r G\veilch - )'n trio'i gorau
i ennill p\\'}'ntiau at
dd)'fChafiad, ond heb g}'sondeb
yn eu ch\-varae. .\iae safon ~.
G)rnghralr Genedlaethol J'n
gwe1la, ond heb ddenu'r
torfeydd. A ddaeth hi'n amser
i'r gynghrair ostwng i 12 clwb,
fel bod rnwy 0 arian ar gael i
wella cyfleusterau.

Ar Iefel rhyngwladol dyma
gyfnod Toshack wrth y llyw.

Cwis Chwaraeon
AI hyn 0 bryd mae cyfres 0
gwisiau yn cael eu cynnal yn Y
Bedol a'r Gors Bach, fel rhan o'r
ymgyrch codi arian at
Eisteddfod Eryri. I gloi y gyfres
cynhelir Cwis Chwaraeon yn Y
Bedol ar nos Fawrth, Ebril Sed
am 8.30pm. 0 wybod mor
boblogaidd yw'r cwisiau hyn,
beth am i'r timau Ileol godi tim
ar gyfer y noson.

Draenog
Chwaraeon

Clywed am bum 'deryn' 0

ardal Bethel a fentrodd i ferw
Murrayfield. Wedi cymryd eu

I seddau, cawsant lond bol ar y
, IIU yn mynnu gwybod P\V)'
ocdd y ferch oedd yn eistedd I
Igyda chriw Bethel. Ie, roedd
Charlotte Church wedi mynnu
eistedd ymysg }' fathI enwogion. Mae'r draenog ar
ddeall fod sgwrs 'ddiddorol'
wedi cymryd lIe yn ystod y

I gem. Ni wyddom a rw Gavin
Henson yn poeni, ac os gwelir
rhyw 'hogan 0 Sowih yn yfed
yn Y necoir

Roedd dau o'r pcdwar wedi
eu gweld ar }' fferi yn teithio i
Ddulyn yng nghwmni
cyfreithiwr arnlwg.

Mae'r ymholiadau yn
parhau i ddarganfod a oedd ~'
cyfreirhiwr yno rhag ofn }'
buasai ei angen i amddiffyn y

I ddau yn un 0 lysoedd Dulyn.

I N eu, yn 01 y si, ei fod yn
gweithredu fel asiant rhag ofn

I fod Eco'r Wyddfa - neu'r News
of the World - yn chwilio am
I 'exclusive.' ..._.J

cael ei ddangos a balchder erbyn
hyn. Cyswllt gwych rhwng yr
hen 'oes aur', ac efallai y 'wawr
newydd'.

Ni fentrais iMurrayfield, ond
gyda mor coch 0 40,000 wedi
teithio roedd digon 0
gefnogaeth. Oherwydd ein
record yn yr AIban, bu cryn
betruso - ond yn ddi-sail.
Chwythwyd yr Alban o'r neilltu
gan y don newydd 0 Gymry
ymosodol, hyderus a'u sgiliau
rrafo d a chefnogi i ryfeddu
arvn r.

'Yn y cof mae dawn sawl cais.'
Yna'r Sadwrn gwefreiddiol

yn stadiwm cin brcuddwydion.
Nid oedd gobaith cael tocyn,
felly ymuno a channoedd o'r
gogledd i brifddmas y 'gelyn'.
Teimlad braf yv.' bod ymysg mor
o wyrdd cyn ":I' gem, a hwythau'n
tawelu tra roedd y 'Ileiafrif
disgwyliedig', yn morio ein
hanthem genedlaethol. Mae gan
y Gwyddelod hoffter 0 sain ein
hiaith, a braf clywed fod
adfywiad i'r Wyddeleg yn Nulyn
erbyn hyn.

Sylwebaeth RTE roedden
ni'n dderbyn yn Nulyn, ac o'r
herwydd cawsom fwy 0 flas
awyrgylch Caerdydd na'r hyn
gyflenwyd, mae'n ymddangos,
gan or-siarad criw y BBC.

Fe! yn 1978, cafwyd gem - a
diwrnod i'w chofio - gyda
Chymru eto dan warchae yn
rhan olaf y gem.

Rhaid canmol dycnwch y tim
ifanc Cymreig. Yn bennaf, rhaid
can mol gweledigaeth a hyder y
tim hyfforddi i fynnu dull 0
chwarae sydd wedi cynhyrfu'r
miloedd dros dymor anhygoel.
Y mae'r annisgwyl na\vr yn
ddisgw~rliedig gan y Cymry.
Dyma'r dull 0 chwarae, rydym
\-vedi ei anghofio dros y
blynyddoedd hesb.
Dychwelodd yr hyder, y sgiliau
(fafod, y cyflymdra ac yn ddi-os
y ffitrwydd. Dychwelodd y wen i
rygbi Cymru, a thrwy hynny i'r
gened! gobeithio.

Fel mae llawer o'r
gwybod~'sion \-vedi darogan,
dechrau'r dai lh Y'V hon. Un peth
yw c~'rraedd yr uchelfannau,
mater arall yw aros yno.
Mwynhawn y Ilwyddiant a
chefnogi'r dadeni mewn 11nrhyw
ffordd y gallwn. Rhaid cofio mai
ffrwyth datblygu a meithrin y
g\-vreiddiau unrhyw l\vyddiant
mewn unrhyw gamp.

Allez Je rouge! Slainte!

Ymgynutlorwvr AnannOI
Annlhvnn~1LI~6Il~otydIWYrl~~J~
f!16ni (01,10) i)\)30:J~

CDH

Hir pob aros
Yn 1978 roed d tren arben nig - y
'rugby special' - yo rhedeg 0
Gaergybi i Gaerdydd ar gyfer
pob gem ryngwladol. Y pris
oedd £5. Roedd awyrgylch
arbennig ar y tren ac 0 gofio
problem gwesty, a fawr 0
wellhad i'r A470, rwyn siwr y
buasai gwasanaeth o'r fath yo
boblogaidd heddiw. Yn y rymor
hwnnw roedd y tensiwn yn
cynyddu 0 gem i gem. Curo
t.loezr, vna Iwerd don wedi
brwydr ar Fforud Lanusuownc.
Yna'r Alban yng Nghaerdydd.
Gcm yr eira mawr, a de Cymru
wedi ei gladdu dan drwch wen
am ddiwrnodiau.

Yna'r gem olaf: y Ffrancwyr
corfforol, bygythiol ar Bare yr
Arfau. Dau gais i Phil Bennett a
thacl dirgrynol ]PR ar yr
asgellwr, Gourdon, yn cario'r
dydd. Y n sgil y fuddugoliaeth,
nifer 0 gewri'r 70'au yn yrnddeol
o rygbi rhyngwladol, a dod a'r
'oes aur' i ben. Roedd
blynyddoedd yr anialwch yn
wynebu ein cenedl falch, a
chyfnod pan oedd timau fel
Rwmania a Gorllewin Samoa i
flasu buddugoliaeth a'r dir
Cymru. Fel dywedodd un wag,
'Mae'n dda nad oedd Samoa i
gyd yno!'

Eleni, roeddwn yn ffodus i
fod yn y Stade de France, yn
dyst i un 0 gemau mawr y 'Chwe
Gwlad'. Am awyrgylch, am gem,
am ganlyniad.

Fel 1978, Cymru yn
brwydro'n 01, a'r taclo cadarn,
digyfaddawd yn y pum munud
olaf yn selio'r fuddugoliaeth -
heb son am finiogi'r gobeithion.
I goroni'r diwrnod - a'r cri\v

yn dathlu gyda mintai 0 Lydaw
- daeth y cawr, JPR, i mewn i'r
tY b\-vyta. Ei wen yn datgelu'r
balchder yng nghamp y tim
ieuanc Cymreig. Pawb eisiau ei
farn, holi am gem au a fu, a gofyn
am lofnod neu lun. Yntau mor
barod 'ymysg ei barablu:s blant'.
Mae'n siwr bod sawl Ilun yng
Nghymru, Llydaw a Ffralnc yn

Pa un oJr rhain sydd
bwysicaf?

YSWIRIO EICH TV
(i arbed coiled I chi);

YSWIRIO EICH CAR
(i arbed coiled i chi ); neu
YSWIRIO EICH BYWYD
( i arbed coiled i'ch teulu)

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

Bryn (Mon)
Euryn (Cagrnarf~n~(, eyleh)
John ~r#lon (P9nilarn'awn)


