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Llongyfarchiadau i'r tim dan I
12 ar ennill cwpan GogJedd
Cyrnru yn Llanfairfechan.
Aeih yr hogiau drwy'r
rowndiau a chyfarfod Conwy
yn y ffeinal a'u curo 3-0.

Cal~yd v gOll!lU zan -rl\ml)!:I S~ynol'<ca£odd 't wobr am "I
cnwaraewr gurau), Luke

I Pl"\~l;r~::l Dyla..n 'l'hom(\~

A.
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Llongyfarchiadau i Elfed
Morgan Morris a Lowri
Watcyn Roberts ar cnnill Can i
Gymru ar S4C Ddydd Gwyl
Dewi gyda'i CaD 'Gofidiau'.

Ond hefyd am fynd ymlaen ac
ennill yn yr Wyl Ban-Gcltaidd
yr Iwerddon, fis Ebril1.
Mae Elfed yn arhro yn Ysgol
J011n Bright, Llandudno ac mac
Lowri hithau'n dysgu yn Ysgol
Bryrirefail.
Mae'r ddau cisoes wedi ennill
cystadleuaeth cyfansoddi carol
S4C ddwywaith. Dyma hefyd
oedd y trydydd tro i Elfed ganu
yn ffeinal Can iGymru.

,.
Ysbryd Yr Wyl. Mae'r ffilm
wedi ei dangos ar S4C eisoes, scf
'Dringo i'r Eitha' gan Cwrnni
Da. Os am fwy 0 wybodaeth
ewch iwefan Alun:
)V'VW,Qlhughes.tv/indcx.asp

CANU

• Parcio yn Llanberis

• Priodas yn Neiniolen

• Chwilota Cwm y Glo

Yn y rhifyn hwn:

Wen, sef y dringwr a ddilynir yn
y ffilm a George hefyd
ysgrifennodd y sgript. Yn cyd
olygu gydag Alun roedd Ra)1
Saunders 0 Frynretail a Ray
ocuu yn gyfrifol am y
gerdconaeui.
Cynhaliwyd Gwyl Cyfryngau
Cclraidd eleni yng
Nghuernarfon i.l chipiodd £film a
gynhyrchwyd ac a
gyfarwyddwyd gan Alun wobr

Mae Alun Hughes o'r Fach
Wen wedi bod yn brysur hel
gwobrau ffilmio unwaith eto.
Mis llwvddiannus iawn oedd
Mawrth eleni iAlun gan iddo
ggel c1wy wobr mewn gwyuau
ffilm p\vysig. Carodd Y wobr
gyntaf am y ffilm rhyngwladol
orau yng ngwyl Forl William
am ci ffilm Upstdcuown )Val(;th
Fe'i cynorthwywyd yn y fenter
hon gao George Smith o'r Fach
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Cefnogwch ein
Hyshygebwyr

£20.00: Er Cof annwyl am am
Dad a Mam, sef Leslie a Doreen
Williams, gynt 0 9 Trem Eilian,
Brynrefail, a hunasant 1974 a
1979. Byth yn angof, gan Elsie a
Glenys a'u teuluoedd; Mrs
Megan Pritchard, Golygfa, Bryn
Moel yo, Llanrug.
£10: Pat a Leslie Larsen,
Penisarwaun; Teulu Tawelfa,
Penisarwaun; Mair Foulkes,
Bryn Hyfryd, Penisarwaun (heb
ei gynnwys y mis diwethafl);
Helen Lewis, 4 Y Bwthyn,
Deiniolen; Marrin Worth,
Niagria, Deiniolen; GwynIor a
Jean, Bwlch Uchaf, Deiniolen;
Mrs Doris Roberts, Dwyros,
Waunfawr; Mrs Lily Owen,
Cefn Elan, Llanrug; Mrs
Eirwen Williams, 1 Bryn Gro,
Llanrug.
£8.50: Mrs Ann Rhys William,
Rhyl
£5: Mr a Mrs Eric Jones, 17
Bryn Tirion, Penisarwaun;
N"Qn"~c ~va.nsJ 26 Bryn Tirion,
rcntsarwaun; Helen Parry,
Stryd Turner, Llanberis, Muriel
Roberts, 11 Stryd Turner,
Llanberis; Buddug Thomas, 5
Rhydfadog, Deiniolen; Y
Prifardd Sel\¥yn GriffiLh,
Penisarwaun; Elen a Paul,
Caernarfon; Mrs Elinor
Williams, 2 Y Bwthyn,
Deiniolcnj Jennie Wyn Jones,
Dwyfor, Nan[ Peris; Geraint
Htlw~ Roherts, Yansorj Dennis
a Mair Davies, hel y Glyn,
Lli\11berii>; Rit~hi:1rd \VYll a
(iwvneth E\T!ln~,"fy1n Ruarth)
Bry 11reftlil.
£3.S0. Ronnie Williams,
Ayle~tl\ne.

RHODDIONyn rhan 0 thema CERDD
Amgueddfa Cymru ar gyfer
2009, sef rhaglen 0
ddigwyddiadau ac
arddangosfeydd sy'n cynnig
cyfle unigryw j ddathlu
cerddoriaeth, treftadaeth a
diwylliant Cymru.

Bydd yn cynnwys caneuon
traddodiadol a modern sy'n
ymwneud a'r diwydiant llechi,
megis 'Car Gwyllt y Graig Ddu',
can Maffia Mr Huws am
Arglwydd Penrhyn a Streic
Fawr 1903; a Strydoedd
Bethesda, sy'n edrych ar y
peryglon 0 weithio yn y chwarel
drwy lygaid bachgen ifanc sy'n
derbyn cyngor gan ei daid.
Gobei thir hefyd y gellir ail
ddehongli'r hen nodiant a gai ei
gerfio ar Iefydd tall a wnaed 0
lechfaen, yn ogystal a chynnwys
darn am y travers' sy'n
defnydclio'r hen chware1i segur
heddiw,

~ae hon yn arddangosfa
hynod 0 gyfftous i ni,' meddai
Cadi Iolen ) Curadur
Amrrueddts I .echi Cymru .. 'san
c; bod s» c;ymryd golwg '.oliol
uiatumo! ar .y diwydiant Ilechi
hedcliw, ac yn aarodd » SlTaeon
hyn mewn ffordd mor wahanol
- nid yn ttnig y mae'r themau'n
hollol newydd, ond mae holl
gynllun yr arddangosfa'n hynod
ofodern, sy'n newid llwyr i ni, a
f!obeithiwn y bydd ein
},ymwelwyr yn mwynhau
chwarae rol fwy rhYl'gwei,hiol. '

BVdd yr ~rddgnuo~f~ t1w
8"vcld o'r lat 0 Fawrw byd yr
31run 0 F;)i 20091 a bydd ar 1\801"
rllWU~ 100'( gluch v hare a 4 n'r
olQ~hy prynhU)YIl, I ~acl rhagor
o wyboc6eth7 ;) fyddcch cyst~l ~
chy:s,rll[u a'r ~ml!ueddf!:l at
0129~ 9?0630, n\iU cwch i )'rcfan
yr 9.mgueddfQ!
www.mu~eumw!!les.gc.uk n~ui
www.rhy1eJdQu,~Qnl.

I

Arddangosfa
Etifeddiaeth y Chwareli
Amgueddfa Lechi Cymru,

Llanberis
1 Mawrth· 31 Mai 2009

Mae arddangosfa newydd yn
Amgueddfa Lcchi Cymru
Llanberis yn tynnu sylw at yr
amrywiaeth eang 0
weithgareddau a gynhelir yn
ardaloedd y llechi heddiw -
drwy gyfrwng tech noleg
newydd! Mae'r arddangosfa,
Etifeddiaeth y Chwareli, yn
edrych ar yr holl arallgyfeirio
sydd wedi digwydd ers dirywiad
y diwydiant ar ddiwcdd y
1960au drwy gyfraniadau ganI gerddorion, artistiaid, dringwyr,
beicwyr mynydd, deifwyr a hyd
yn oed gyrwyr lorrau, ac mae'r
pynciau'n amrywio 0 eiternau ar
neidio i'r dWr 0 uchder mawr a
dringo i storiau digrif ac
atgofion, ftotografflacth a
ffilmiau.

Cvva~tb l5",n Cymd~itha~y
Itnyfeddod - grWp 0

I
b~rfforln wyr BY'O cynn,vys
cerddorion, awduron,
technegwyr, artistiaid
amlgyfrwng ac unigolion
creadigol 0 gyffelyb fryd 0
ogledd Cymru - yw'r
arddangosfa. Meddai Gwion
Llwyd o'r Gymdeithas:

'Nid paneli 5)"da \h~:1tun a
lluniilU (ydo cynnwy~ yr

v AHIFYN N~~Af arddansosfa hon ond yn
O~unydd ; Invu',. hytl'9Ch. bydd rtnwcl-wrr 1n

3oly~yQQi9n Ji;nnnaogi 5t)llu rhcoli'r i1rddanfo~fa eu
HOG GUt.Mcncfln ZlHin huna~n dcwy bwyoo'r botymilu

I !l fyllll yt\ ~u boo 1" crc).,wy"
Qu YYfOllYlinyn oon ~yfrt~ 0 ffilmiJJu_

(JAW).. rh:~n n......' 0'.w....u JI. rc I (
NO~ lau (Jorflgnnar 211 o!oora acto " ~11..niUOO fl

ddango~ir g,f y wal o'u
cyoulaa 00:;00 blaenau.'

~UL Mohofln ~Aaln1!; y pnawn M' JJ
;)c r ar unoo~f~, \ly'n
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Rhyfeddod Hanes
y Diwydiant Llechi

7 Stryd y Capel,
Porthaethwy

Ar ddydd SuI, 3 0 Fai, bydd
croeso mawr i bawb ddod ar y
'Chwyl-DRO', sef taith
hanesyddol fydd yn arwain at
ddysgu ychydig am hanes
chwareli'r ardal, yn arbennig y
streiciau a brwydrau y
gweithwyr. Selwyn Williams
darlithydd yn y Brifysgol
Bangor (a fu'n byw yn Llanrug
am beth amser) fydd yn arwain
y daith. Cyfarfod yn Pete's Eats
Llanberis am 11 y bore ...
wedyn, taith/sgwrs dros baned,
gan orffen yn 61 erbyn 3 o'r
gloch. Trefnir gan Undeb Llafur
yr IWW i ddathlu Mai 1af - yr
wyl lafur ryngwladol.

Huw JONES

ysgrifennu atoch iannog unrhyw
udarttenwyr sy'n gyn
ddisgyblion yn Ysgol Gyrnuned
renisarwaun igefnogl'r ymgyrch
godi arian, a byddwn yn
ddiolchgar iawn am unrhyw
roddion ar gyfer y gronfa. Mae'n
mynd i gostio yrnhell dros fil 0
bunnoedd i anfon y plant i
Gaerdydd, ac mae hyn yn swm
mawr iysgol a chymuned fechan
ei godi mewn ychydig
wythnosau. Gellir anfon unrhyw
roddion atom i Ysgol Gymuned
Penisarwaun, Penisarwaun,
Caernarfon, Gwynedd LL55
3BW, a byddai'r ysgol a'r
gymuned yn ddiolchgar am
unrhyw gefnogaeth. Gyda llawer
o ddiolch,
GAREl H FON JONES, Prifathro

Ysgol Gymuned
Penisarwaun

Annwyl ddarllenwyr,
Yn dilyn ein l1wyddiant yn yr
Eisteddfod Sir, mae Ysgol
Gymuned Penisarwaun yn anfon
criw mawr 0 blant i Eisteddfod
Genedlaethol yr Urdd yng
Nghaerdydd. Dyrna'r tro cyntaf
i'r ysgol anfon criw i'r Eisteddfod
a ni yw'r ysgol leiaf yng
Ngwynedd i anfon cow mor
fawr. Mae'r ysgol a'r gymunedI gyfan yn falch iawn o'r plant a
rydym wedi bod wrthi'n codi

L.....- ~ I arian i dalu am y daith dros yr
wythnosau diwethaf. Rwy'n

Oyddlad Plygu Ble Cysylltu a Rhlf Fton
--- --I

lau 2 Gorffennaf Brynrefail Gwyn Hefin Jones 870848
lau 30 Gorffennaf Bethel Geramt Elis 01248 670726

Rhlfyn Dyddlad Copi Dyddiad Gosod

Mehefln Sui 21 Mehefln Sui 28 Mehefln
Gorffennat Sui 19 Gorffennaf Sui 28 Gorffennaf

\....___ -
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OEINIOLEN: NiFiGruffudd (872133)

BETHEL: Gera,nt Ehs, Cllgeran
(01248) 670726
BRYNREFAIL: Mrs Lown prys Roberts
Williams, Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO; Clive James. Hatan, Bryn
Gwna (677438)
CEUNANT: Trystar1 '" 5ioned Larsen,
Bodaron, Geunant (650799)
CWM·y·uLO: MrS Ins Rowlands.
GJ~nr~fon(B72271;)
OIJ.JOQWI~: U(I':An Jonoc. M:nnllt,
, QrC)~I;dj.Olnorwie (870292~

LLANBEHIS: Gwynethac Elhon Roborts.
SMl-y-Gwynt (B70740}
lLANRUG: Elyl Roberts. 3 Bryn Moelyn
(675384)
NANT P~RIS: Lltnos Jones, 6 Nant
Ffynnon (871820)
P£NISARWAUN: Mrs Ann Evans, Sycharth
(672407)
TAN-V-COEO: MI~qAnwon Parry
Ael-y.Qryn(9'~~'SI
WAUN~AWR!Mrs Nan ~oberts PantaEon.
Waunf:lwr lSbO&70)

TREFNYDD ARIANNOL
Goronwy Hughes. Eithinog, 14Afon
Rhos, Llanrug (674839)

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

TREFNVOO BWNOELU
Marian Jones, Mlnallt, 7 Bro Elidlr,
Dlnorwig (870292)

GOHEBWYR PENTREFI

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

FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
Llanrug (677263)

TREFNYDD HYSBYSEBION
Eifion Roberts, Swn-y-Gwyntl
Llanberis (870740)
eifionroberts132@btinternet.com

CADEIRVDD
Y PWYLLGOR GWAITH
Geraint Elis

Erthyglau a newyddion
at ohebwyr pentref neu i

Penarth
Ffordd vt Orsaf

LLANRUG LL55 4BA
Straeon ac erthyglau ar e-bost i

alwenaowen@gmail.com
neu Tir larll, Llandwrog LL54 5TE
neu storiau@ecorwyddfa.co.uk

SWYDDOGION A GOHEBWYR
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IirgrarrwyCfgan wasg Dwytor
Penygroes 01286881911

CJldnnbytldil' Cbfnogoelh
Bwrdd yr faith Gymraeg
/r cyhoeddiad hwn.



AM BVTH MEWN lLI!CHl!N
Callwch nodd~ ~eindorf Arian Llanrugf

drury noddi Ilechen do.Co!\t fydd fZ y lechen a go:sodir eich
enw !;l'rdyddl~(t ~r ei chern. (~ysyll[weh ,: Mike Thoula:" 7 Ll)'(j
y Gam, Caerllarfon LL55 zU'r 01286 675064 NEU J\lan O\\'t:n,

Zl GIllIlIllfull, fiOnrllC\vyl111, LL55 ZUW 01286 677350
E-bost: Bandllanrug@aol.com

Cofiwch gysylltu aT:
t;Ql(<< gQ1ws·"o1n

Does yna ddim byd yn union
yr un peth - yn cynnig
gwasanaeth newyddion
proffesiynol1 s.d.lon rari t a'r
elfennau cymunedol a
chyrndeithasol yma.

Os bydd pawb yn cymryd y
cyfle sydd ar gael igyrnryd rhan
a chyfrannu, fe Iydd y
gwasanaeth newydd yrna'n torri
tir hollol newydd, nid dim ond
yng N ghyrnru ond, hyd }'
gwyddon ni, yng ngweddill
g\vledydd Prydain hcfyd.

dangos i'r cyboedd hefyd!). Ac, i
grwp pop ifanc sydd am gael
llwyfan i'w gwaith, dyma le
tS""ych i l"l'Y}'"thocaTlcuon neu
fideos fel bod modd i eraill i'w
gweld a'u clywed.

Fydd pob peth ddim yn
digwydd reit o'r dechrau, ond
mae'r cyflc yno, ac Ie fydden
ni'n hoffi clywcd gan unrhyw
un sydd a syniad.

Un fantais {awr i'r
gwasanaeth newydd yw ei fod
am ddim. F)-Iud dim rhaid ineb
dalu am ddarllen yr holl
ddeunydd na R\V}Tlio clipiau ()
fidco~ tlC (lli.

Gwynedd a fydd yn caniatau
parcio yn holl feysydd parcio
arhosiad hir Cyngor Gwynedd
drwy'r sir. Mae tocynnau ar gael
o swyddfeydd arian Cyngor
Gwynedd yng Nghaernarfon a
Bangor.

Mae Partneriaeth Goriad
Gwyrdd Eryri yn cynnwys
Cyngor Gwynedd, Cyngor
Bwrdeistrefol COD\VY, Pare
Cenedlaethol Eryri, Cyngor
Cefn Gwlad Cymru, Cefnffyrdd
Llywodraeth y Cynulliad a
Croeso Cvmru.•

HERPA

law drwy ffioedd parcio yn
allweddol er mwyn cynnal y
gwasanaeth Sherpa i'r dyfodol.
Yn y gorffennol, mae arian gran t
wed i ei dderbyn gan
Lywodraeth Cynulliad Cymru.
Mae'r cyllid hwn bellach wedi
dod i ben, a thra ein bod ni wedi
disgwyl swrn ar gyfer 2009,
bwnad y Bartneriaeth ar hyd yr
amser oedd ~' hyddai incwrn
ychwanegol 0 ffioedd parcio er
mwyn cyfrannu tuag at
ddarpariaeth y gwasanaeth.'

Mae tocynnau parcio
blynyddol ar gael gao Gyngor

chynrychioli'n gryf.
Y syniad yw ei fod e'n fwy na

gwasanaeth newyddion. Bydd
lle i bob math 0 gymdeithasau,
clyb iau a rmad.iadatr gymryd eu
safle hach eu hunain ar ~'
gwasanaeth - tudalen neu ddwy
i udweun \VIm bawb pwy ydyn
nhw ac i roi eu ncwyddion
diweddara'. Fe allai ysgol
wneud, neu glwb chwaraeon
neu, wrth gwrs, bapur bro. A'r
cyfan yn hawdd a didrafferth.

Mae yna ffyrdd eraill 0
gyfrannu hefyd. Ym myd
'h)'yur"~vn, .1 ."l~l"",'f.L\, V~Q~
rhywun yn :sgorio 001 neu oais i
dim lleol a bod rhywun wedi
tynnu llun neu wneud fideo 0
hynny, fe alleeh chi ei anfon i
mC\VD i'w roi ar y gwasanaetn.
Felly, chi swyddogion a
chefnogwyr y clyb iau pel-droed
a rygbi lleol, cofiwch fynd a'ch
e:uncrau s}rda chi pan fyddweh
chi'n mynd iwylio gemau.

A doe dim rhaid cyfyngu
p~th!lU1b~l-dr(\t:'d !l ryaht. wrth
l!\~r~.Brill am gael ,ane hach i
1;1lylJ Iuliu. C}rfb _'1~J~Jn~'"
hyd vn (\ed 1~lwh jiwdl\1
fi thu hYYnL i c;h)Y~r~e-on,

hydd ~ytle i fudigd!ltJ er!lill
hcf)rd - 0 reTched y Wawr i
80I',lU " ch~p¢l~ ac eolwys~.

A beth am y Pfermwyr lfane?
Mile'n ~itvr bod ctl$lonedd 0
luniilu v bub m~~110
ddigwyddiadau gan aelodau'r
clybiau (ac mae rhai )Tn £fit i'w

'Pan fydd y gwaith
wedi ei gwblhau, bydd yn
welliant sylweddol i'r cyfleuster
parcio. Bydd )'f arian a fydd yn
cael ei gynhyrchu drwy ffioedd
parcio yn cael ei ddefnyddio i
gefnogi bysus Sherpa'r Wyddta
sy'n cysylltu teithiau cerdded,
pentrefi ac atyniadau
poblogaidd, ac yn lleihau'r
angen i bobl ddefnyddio'u ceir
yn ardal Pare Cenedlaethol
Eryri.

'Mae'r Bartneriaeth yn credu
y hydd )'T inewm a fydd yn dod i

Does dim dwywaith nad yw
papurau bro ar hyd a lled
Cymru yn ffynonellau pwysig i
adrodd newyddion Ileol, rhoi
gwybod i ddarllenwyr am
\luiSrf)'tltliuuuu la, ]~evei
trafodacth. A ihra bydd papurau
yn parhau yn ddulliau effeithiol
o ledaenu newyddion am
flynyddoedd iddod, rnac'n si\,vr,
maen amnosm nawr i
anwybyddu dylanwad y We
hefyd feI cyCrwng eyfatbrebu.

Ac mae'n hollbwysig bod )'
Gymraes yn hawli() lIe aml~v8 ar

y cyfrwng h\vnnw. Cyn bo hir,
mewn menrer hynod gyffrous,
hrdd C"Lwg yn ct'eu eWM!U1~~th
n~wytldl()n!if y Wt_ lid ruan u'r
~YYtli)t1ntlClll lIWmIlY lJylld
strs.eon 0 Cymru a gwedd,11 V

lJyll )'ll YllllllltUl;OG )'11 eJ\jvn
tt'Wyl ..~y~t1

OJld, os yw'r g\vasanaclh (lID
fvJ Yl1 llwyJdlQn, n.cwn
sw~r~onedd) mae ROsen i. bob
mnth (\ avrrr. cWmntilU g
llludindilU fod yn rhilD vhvnv ~
chyfrannu ato. Fe fyddai'n wych
gweld eich hardal chi yn cael ei

Gwaith uwchraddio i
gychwyn ar faes

parcio yn Llanberis
Mae gwai th wedi cych wyn i
wella ac ehangu ar y cyfleusterau
parcio ger y llyn yn Llanberis.

Pan Iydd y gwaith wcdi ei
gwblhau, bydd y rnaes parcio
newydd - sydd wedi ei leoli
gyferbyn a Chlwb y Lleng
Prydeinig yn Llanberis - )'n
cynnwys 80 0 lefydd parcio, tua
dwbl y llefydd sydd yno ar hyn 0
bryd. Bydd gwelliannau hefyd
yn cael eu gwneud i'r ramp yn
arwain i lawr at y llyn ac i'r
llwybr 0 amgylch y llyn.

Bydd y gwaith yn cael ei
gwblhau cyn gwyliau'r
Sulgwyn yn niwedd mis Mai,
ond bydd ar gau i fodurwyr
nes bydd y gwaith datblygu
wedi ei gwblhau.

Wedi iddo gael ei gwblhau,
bydd peiriant talu ac arddangos
yn cael ei osod yn y maes pareto,
a bydd yn dod yn facs parcio
arhosiad hir. Mae'r gwaith yn
cael ct gyllillo gan Goriad
Gwyrdd Eryri a bydd yr holl
incwm a fydd yn cael ei dderbyn
drwy ffioedd parcio yn cael ei
ddefnyddio i gyllido gwasanaeth
bws Sherpa'r Wyddfa.

Dywedodd Billy Lee, 0
Bartneriaeth Goriad Gwyrdd
Eryri:

ALBI
..-

TAL PAR



flU1581lGOf'ORIt!'tdln 1065851· CoFrostrwvd '11"9Nghvmru· Cwn,,11Cy(ynedig drwy Warant 3420271

Nndoli7 Lla'lJI"H n 1Jf'u"JJJJ"
:\Curgll1f Vaa

Am 9ymorth;
• i RYCn\lJ~'nDr(\~leCr
. igael hyfforddiant

• ••• 1gelslo am gran t CO 3. N teL L
• i rcdcg muc1id(1 (j W Y N £ 0 0.iwirfoddoli l/ll~'~() r p I)U tw"l_dol a chlfmun.dol

(1.# I,..,,. ... ¥o/",ntQfY )r'.' c••rnmuIl,ry ,rovp'

cysylltwch a MantAl1Owynadd
- yn ef'fnog: orwp:au aw:rtoddol ;) chyml.ln~QQI

yl nIlvliud"u(Q!ma nlellgwyneC1d .COrT] www.rnaoteIlQwvnedd.com
01286672626 nAU 01~41 422S7&

porhad or dttdalen S

YSGOL GYNRADD
Codi arian: Mae'r gwaith 0 godi
arian i anton grwp can actol
blwyddyn 4, 5 a 6, Ysgol
Gymuncd Penisarwaun i
Eisteddfod Genedlaethol yr
Urdd yn mynd rhagddo yn
arbcnnlg 0 uua, Lanstwya y
gwei[hgareddau'n swyddogol ar
2 Ebrill, gyda noson bingo yn
yr ysgol, ac eilliodd Miss
Bcthan Williams ei phen i godi
arian i dalu am daith y plant j
Gaerdydd. Diolch i bawb a
gefnogodd y noson ae i'r rheini
a fu wrthl'n brysur yn hel
noddwyr uroi) Miss Williams.
Cawn wybod faint gafodd ei hel

da a'r anrhegion a dderbyniwyd
ar aehlysur eu priodas. Y maent
yn byw bellach yn 62 North
View Road, Hough ton Regis,
Dunstable.
DIOLCH. Dymuna Eurgain haf
ddiolch i'w ffrindiau o'r Fro am
eu dymuniadau da wedi iddi
gael damwain ar ei cheffyl yn
ddiweddar.

_j

PRIODAS YNG
NGHAEREDIN. Dydd
Mercher, 8 Ebrill, priodwyd
Iwan Glyn, Tawelfa, a Laura
Wilson 0 Gaeredin. Cafwyd
haul ar y todrwy ac rocdd
awyrgylch hyfryd Caeredin
yn goron ar y diwrnod mawr.
Nos SuI, 12Ebrill, daeth nifer
fawr o'r tculu a ffrindiau i
ddathlu eu huniad yng
Ngwesty Meifod,
Bontnewydd. Pob bendith i
chwi, Iwan a laura.
PRIODAS AUR. Ar 31
Mawrth bu dau arbennig yn
dathlu eu Priodas AUT, sef Pat
a Leslie Larsen, Llygad yr
Haul. Yn ddau hynod 0
weithgar yn.eu cymdeithas a'r
fro, yn rhieni balch i bedwar 0
blanr ac yn nain a thaid
gofalus i'w wyrioo a'u
wyresau - naw igyd hyd yma.
Bu'r teulu yn dathlu'r
diwrnod mawr yn Sciont
Manor. Ym1aen am y
Deiamwnt rWan!
Dymuna Pat a Leslie ddiolch
i'w plant a'r yng nghyfraith, y
teulu oll, ynghyd a ffrindiau a
chymdogion am eu
caredigrwydd mawr ac am
sicrhau dathliad
bythgofiadwy 0 flynyddoedd
priodasol hapus. Diolch 0
galon.

eich cefnogaeth.
CRONFA'R PENSIYNWYR.
Pel Bonws Loteri. Enillydd rnis
j\1awrth oedd Mr Eric Jones, 17
Bryn Tirion (rhif 14).
Llongyfarctuadau!
PE~-BLWYDD ARBENNIG.
Ar Ebrill 26 bydd Jean Jones,
Brvn Tirion, yn dathlu ei phen
blwydd vn 50 oed.
Llongyfarchiadau, Jean, oddi
wrth Wi1, Haydn, Sean a Jordan
a'r teulu i gyd. Pob hwyl ar y
dathlu a da clywed dy Iod ar y
ffordd i wella'n llwyr.
DIOLCh. Dymuna Manon a
Mike ddiolch i'r teulu a
ffrindiau am y cardiau a'r
unrhcBio" ac "In ~.i""lll~\.l
diwrnod arbennig iddynt ar
draeth eynnes Sansibar.
Yr un modd dymuna Iwan a
Laura ddiolch i'\v rhieni, teulu
a ffril1diau ClID bob
CClfCdigrwydtl ac am rannu eu
llapusr,vydd gyda hwy ar 12
Ebrill.
Dymuna Sion a ~1iranda
ddiolcll yn ddiffualll i'r leulu a
chyfeillion am bob dymuni9d

PRIODAS YN SANSIBAR.
Ar Ian y mor yo Sansibar y bu
i Manon Glyn a Mike Lewis
briodi. Llongyfarchiadau i'r
ddau ohonoch a phob
dyrnuniad da i chwi vm~
Mryste.
PRIODAS YN
RHYDYCHEN. Ein
dymuniadau gorau iSion Rees
Williams a Miranda Constance
Griffin ar eu priodas hwythau
yn ddiweddar. Mwynhawyd
bwffe i ddathlu'r briodas yng
Ngholeg Baliol, Rhydychen.

PRIODASAU PENISARWAUN

(01Z86) 872012
Svmudol- 07790 083643

ARII'NIGU
MEWN CEGINAU A
DODREFN CEGIN

Sac..Profiadol· Pri:;iau TeE
V~ecI rob l'Dat~0w~!tb

Mhenisarwaun am 1.20pm, ac
yng Nghwm )' Glo am 1.2Spm
cyn cyrraedd Stryd Fawr
Llanberis. Gwneir casgliad yn
ystod y gwasanaethau.
Y RHWYG 0 GOLIJI UN
ANNWYI... Brawychwyd a
syfrdanwyd pawb yma ym
Mhenisar\vaun a'r Fro 0 glywed
am ddamwain angheuol Sharon,
gwraig annwyl Lionel Wooley
ac unig blentyn Helen a Dafydd
Owen, Bryn Hyfryd. Bu'n
ymddiddori ymhob agwedd o'r
Pethe, yn aelod ffyddlon o'r
Urdd a'r Ysgol Sui. Un
ddibynadwy mewn partion canu
ac adrodd yn Eisteddfod y
Pentref am flynyddoedd a
mwynhawyd ei hanerchiad
ddifyr a doniol yn ein
Eisteddfod Ben tref y llynedd.
Gwcrthfawrogodd y profiadau a
gafodd ac anogodd blant
heddiw i gymryd pob cyfle i
berfformio a chymryd rhan a
mwynbau.

Yn gynnar iawn yn ei bywyd
roedd yn amlwg mai cwmni
plant oedd ei diddordeb a mawr
fu braint disgyblion Ysgol
Llanfachraeth o'i chael fel
arhrawes ddiwylliedig, annwyl
ac ymroddgar.

Mae ein eydymdeimlad yn
ddwfn iawn a'i gwr, Lionel, ac a
Helen a Dafydd a'r teulu oil.
Boed i chwi wybod ein bod ill
011yn meddwl amdanoch.
Cynhaliwyd y gwasanaeth yo
Eglwys Sames Helen, bnawo
Sadwrn, 18 Ebrlll am 1.00 o'r
gloch. Fe'i rhoddwyd i orffwys
yn nhir ei ch ynefin ym
mynwent Eglwys Santes Helen.
CYMANFA'R
ANNIBYNWYR. Cynhehr y
Gyrnanfa bnawn SuI, 17 Mai,
am 2.00 o'r gloch yn Festri
Capel Coch, Llanberis. Bydd y
hws yo cychwyn 0 Gapel
Eberreser, Dcirriolen am l.l~;
Penisarwaun am 1.20; Cwm y
Glo am 1.25 a chyrraedd Stryd
PUWt' Ll<i\ll\;>....i~t4nl l,~,l,
Gwneir casgliad yn ystod y
gwasanaeth. Taer erfynnir am

A

MYNNYY~n Y QOftAU
DEWCt1 ATOM Nil

Yr wvn !lQolmwy~f blasu~.
~ele;s cartr<>r

Clgnnrlrl parod j'w bwyto
f\rvllQUIOn or gyfor y rtlfiwyi~1

Uryn U~f\nBola VVilnam3

"9n~9n HgWi)G,L.LANftUG
t!/An

(01266) 673574
P~N CI(]VDDIOfJV I!n~

WAVEL~S

, Perehnosion Newydd!
yn parhau'r traddodlad gwych

PWYLLGOR NEUADD
GYMUNED. Tynnwyd Clwb
Cant Ebrill a'r ddau enillydd
oedd Gwen Roberts, Weirglodd
Goeh a Mrs Gwyneth Jones, 2S
Bryntirion.
Nos Fercher, 1 Ebrill,
cynhaliwyd noson Hwyl y Pasg
yn y Neuadd. Bu'n hynod 0
lwyddiannus ac roedd tasg
anodd tu hwnt 0 flaen Gwenan
Dafydd, Pennaeth Ysgol
Waunfa"vr, a fu'n byw am
gyfnod yn Golygfa'r Wyddfa,
ger Siop Gron. Dyma Noson
H wyl y Pasg fwyaf
llwyddiannus a thoreithiog hyd
yma. Roedd y cardiau Pasg, yr
wyau wedi eu haddurno, yr
hetiau, y teisennau a'r gerddi
Pasg 0 safon uchel dros ben.
Dymunir diolch i'r Pennaerh,
staff, rhieni a'r plant am eu
cydweithrediad parod. Diolch
hefyd i Gwenan am ci
beirniadaeth deg ac am ei
haelioni. Diolch i bawb a
gefnogodd ac a gyfrannodd at y
wei thgaredd.
ZI Mai: cynhelir Miri Mai ar
ddydd Iau, 16 Gorffennaf.
Gobeithir cynnal Ras Peli a
bydd aelodau'r pwyllgor yn
gwerthu rhif pel am ?l yr un.
Erfynnir am eich cefnogaeth
arferol.
GWELLHAD. Dymunir
gwellhad buan i bawb ohonoch
sydd wedi bod yn sal yn
ddiweddar. Anfonir ein cofion
annwyl at Mrs Annie Hughes,
Llys y Gwynt, sydd wedi irculio
amser yn yr ysbyty.
YMDDIHEURIADAU. Ein
ymddiheuriadau mawr i chwi,
MISS Mair f1~oulkes,am adael
eicn enw allan o'r rnestr
rhoddion. Dyrnunir diolch i
chwi am cich rhodd haelionus
yn dilyn eich pen-bl~vydd
arbennig,
YSGOL SUL BOSRA. Cynhelir
Cymanfa'r Annibynwyr bnawn
SuI, 17 Mai, yn Festri Capel
Coch. Lkn'he~"'_ nrdd 7 l:.-...Y"
cychwyn 0 Gape1 Ebeneser,
l)einiolen am 1.lSpm; ym

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

PENISARWAUN
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Dci"yddiodd Erl~n." DuJfj·
jwrsaNaBlh LL71ljJddo"lLl20L i}lelpu
sefydl7t ei b-usl1es.

Menter a Busnes ar (01248)
672607 neu e-bosriwch:
bethan.eluned0 menterabusnes.
co,uk am ragor 0 wybodaeth.

Er bod y rhaglen bresennol yn
dod iben ar ddiwedd y £1wyddyn
ariannol bydd rhaglen
newydd ac ehangach yn
cychwyn ym mi~.Hbrill, fel rhan
Q raslen Llw)'ddo yng
Ngwynedd. Bydd prosiect
"Llwyddo yng Ngwynedd:
Mentro" yn gweithio gyda
theuluoedd fferm; plant dan 10
oed; pobl ifanc rhwng 20 a 30;
grwpiau cymunedol aIr rhai sydd
wedl eu tangyflogi fel pobl nad
ydynl mewn addysg, cyflogaeth
na hyfforddiant; pobl sy'n
derbyn budd dnliadau
allalluogrwydd; pobl :lydd )vClli
cu eofrestru yn noabi a phobl
vdd wcdi \rrnddeo1 )1ll gynnar
Mac pros~cct "Llwyddo yng
N~urynel1a' yn rhOi cytle i bob1
ddcrbyo cel'no8seth Be anve~n :ad
!lm sefydlu m~t1t~l',yn ogystlll 11
darparu bv.rrsariaeLh 0 byll aL
£1,000. 01} 0'0 s~nny,h \rhi
syn~ad am fenter, yn hyw yng
Nb)yyncdd He yn ptifthYIl iUll u'r
grwpiau a restrtr uchod,
cysylltwch a Bclhan Jones] ym

Newydd .Equine Solutions Cyf,
s~r'nc~rnhyrchu a gwerrhu bwyd
arbennig 0 wair a gwellt 11eol ar
gyfer ceffylau ac anifeiliaid fferm
era ill.
Wedi iddi adnabod bwlch yn y
farchnad pan gafodd hi drafferth
i brynu'r falh gynnyrch yn Ileol,
Sic.Thaodd Emma fWfsarlaelh
Llwrddoln Lleol a'i.ddefnrddio
tr lllW)'ll cyfrilnnu ill bOlllilU
scf;ydlu ei busnes.
Dywtdodd B\yYddo~ Da[bly~u
]lethan Jones, sy'n gwc~th~o ~
MCO[CI a nUSllC~:
"Mae pros~cel Llwyddo'n T#leol
Wi!lil rJi(\i ~yfl~~rh~nnlg i
un rhyw un ()urigl)lil)TI O\vYllcllll
~..,~ ;0 V'i.J l.Lvl ~)"~'l~lj",I~)'ulad
~ydd~~t1ddyrttam fu~n~~.Holl
G)'lliilQ )' prQi)i~w~)'Yf rhQi .)'fl~i
bohI gg_elrhoi crus at' redeg eu
busnes eu hunuin."Cae•cwmnl

Ar 61 cynofthwyo m\vy na 100 0
hobl ifanc i sefydlu busnes neu
beilota syniad am fenter dros y
tair hlynedd diwethaf, mae'r
fwrsariaeth Llwyddo'n Lleol yn
dod i ben yn ei ffurf bresennol.
Mae'r fwrsariaeth - sy'n cael ei
ariannu ar hyn 0 bryd gan
Kaglen GWeilhredu Gymunedol
Gwl cili.(7 Llr\Nodr ..~th r
GYllUllidll, G) ll~Ul uWYllt:llll iff
Avvdurdod Dadsomisi;ynu
Nj\vc]CdJ • wt:ui llwyucto j hclou
dros 100 0 bobl dan ~Ooed; TO;

CVllUIl! df ~VIlldUd U tJU~IlCS
ne'vydd me'VQ eymunedau
I~dll'd(:wy~l'tttt
Mac Emma Duffy 0 Waunfawr
yn ~8 'Yn~hr\\jtt\ v' •• b ..l.nA~).~.J
w~dt ~Iwa (\ ~~fn(\~Q.~tk
OWluUliuClU Ll)Y)'UQO'n Ll~ol,
M!le Emmg yn RheOltvr

ymhell dros fil 0 bunnau, dywed
y Prifathro, Gareth Fon Jones,
bod cyfres 0 ddigwyddiadau a
gweithgareddau ar y gweill idalu
am " daith.•

'Mae'r syniad 0 gael cyfle i
berfformio ar lwyfan Canolfan y
Mileniwm wedi tanio dychymyg
)' plant, a rydan ni igyd fel ysgol
yn gobeithio y bydd modd codi'r
arian mewn pryd i dalu am y
daith. Mae mil 0 bunnau'n swm
mawr 1 ysgol a chymuned fechan
fel ni. Mae haelioni a
bodlonrwydd Bethan i gael
eillio'i phen yn siwr o'n helpu ni
igyrraedd y targed,

'Dyma gychwyn yr ymgyrch i
godi arian a thros yr wyrhnosau
nesaf, byddwn yn rhedeg nifer 0
ddigwyddiadau, gan gynnwys
cyfres 0 weithgareddau ar gyfer y
teulu cyfan yn }'T ysgol ar 7-9
Mai. Rydym yn benderfynol 0
gyrraedd y targed a sicrhau bod
plant Ysgol Penisarwaun yn cael
y cyfle i gymryd rhan yn
Eisteddfod Genedlaethol )'r
Urdd.'

Am ragor 0 wybodaeth am
ddigwyddiadau a
gweithgareddau'r ysgul dros yr
wythnosau nesaf, neu i gefnogi'r
ymgyrch, cysyllrwch a'r ysgol ar
01286870 879.

Mae cymhorthydd 0 Ysgol
Gymuned Penisarwaun }n
cymryd camau dewr i godi arian i
sicrhau bod yr ysgol yn gallu
cystadlu yn Eisteddfod
Genedlaethol yr Urdd yng
Nghaerdydd ddiwedd rnis Mai.
Bydd Bethan Williams yn eillio
ei phen fel rhan 0
weithgareddau'r ysgol i sicrhau
bod gl wp can acto I blwyddyn 4, 5
a 6 yn gallu fforddio teithio ilawr
i'r brifddinas i gystadlu am y tro
cyntaf erioed.

Meddai Miss Williams: 'Mae'r
plant wedi gweithio'n eithriadol
o galed dros y misoedd diwethaf,
ac mae'r 11wyddiant yn yr
Eisteddfodau Cylch a Sir wedi
bod yn hwb mawr nid yn unig i'r
ysgol ond i'r pentref cyfan. Mae'n
bwysig iawn i'r gymuned bod y
plant yn cael cyfle i gystadlu'n
genedlaethol, ac os yw cael eillio
fy mhen yn belpu igodi digon 0
arian i anfon bws i Gaerdydd,
rwy'n fwy na hapus i'w wneud.'

Gyda 60 0 ddisgybiion yn yr
ysgol, a'r rhan fwyaf o'r uned iau
yn cymryd rhan yn y gan actol,
mae Ysgol Gymuned
I'cnisarwaun yn un o'r y~golion
Ileiaf i anton criw mawr i
gystadlu yn yr Eisteddfod eleni, a
chyda'r dairh yn mynd i gostio

EILLIO PEN I GODI ARIAN I
ANFON YSGOL FEeHAN I'R URDD

Mawrth yn sgwrsio gyda'r
gwahanol ddosbarth iadau.
Yn ystod y prynhawn ar yr un
diwrnod croesawyd Y Prifardd
Selwyn Griffith yma i roi sgwrs
iblant BI. 4.
Guieuhgareddau codi aria 11 ar
c>fer costaII j fyl1d qJ,. plant i
gystadlu Jill Eisteddfod yr Urdd
yng Nghaerdydd ar 27 Mai.
Nos Iau, 2 Ebrill: cynhaliwyd
Noson Bingo lwyddiannus. Yn
ystod y nos on cafodd Miss
Bethan Williams 0 ddosbarth y
babanod eillio ei gwallt. Diolch
yn fawr iawn i bawb a fu'n
brysur yn casglu arian i noddi
Miss Williams ac i bawb am
gefnogi'r noson.
Boreau Coffi. Diolch hefyd i
Gwenda, Carole a Carolyn am
redeg boreau coffi ar gyfer y
pentref yn y Neuadd Gymuned
dros y pythefnos diwethaf.
Llwyddwyd i godi dros £147 ar
gyfer cronfa Caerdydd a bu'r
boreau'n boblogaidd iawn gyda
rhieni a thrigolion y pen tref
Diolch 0 galon i chi am eu
trefnu.
Cynhelir cyngerdd yn Ysgol
Brynrefail nos Iau, 7 Mai, yng
nghwmni Hogia'r Wyddfa a
phlant yr y:,gol, yn ogysral
gobeithir y bydd Cor Ileal yn
cymryd rhan. Yr arweinydd
fydd Arwel Jones. Tocynnau ar
werth yn yr ysgol, pris
oedolion: £S; plant ysgol
uwchradd: £3.
Ffair. Cynhelir Ffair yn yr ysgol
ddydd Sadwrn, 9 Mai gydag
arnrywiol stondinau. Bydd y
gweitbgareddau a'r
digwyddiadau codi arian yn
parhau rhwng rwan a chanol
Mai, gyda'r ysgol yn cystadlu
yn Eisteddfod Genedlaethol yr
Urdd yng Ngbaerdydd ar 27
M~i, Dyl~i \.lnrhY'"v un sy'n
awyddus i orfrannu oysyillu u'r
ysgol.

parhad 0 dudalen 4
ar 61 gwyliau'r Pasg.
Diolch hefyd iGwenda, Carol a
Carolyn am redeg boreau coffi
ar gyfer y pen tref yn y Neuadd
Gymuned dros y pythefnos
diwethaf. Llwyddwyd i godi
eros £14) ar gyfer cronta
Caerdyd d, a bu'r boreau'n
boblogaidd iawn gyda rhieni a
thrigolion y pentref. Diolch 0
galon i chi am eu trefnu.

Byddwn yn pacio bagiau yn
siop Morrisons, Caernarfon,
ddydd SuI 3 Mai, i godi arian,
ac yna'n cynnal Ffair Fai ar dir
yr ysgol, brynhawn Sadwrn 9
Mai, er mwyn sicrhau ein bod
yn cyrraedd ein iarged a chodi
arian igronfa'r ysgol.

Bydd y gweithgareddau a'r
digwyddiadau codi arian yn
parhau rhwng rwan a cbanol
Mai, gyda'r ysgol yn cystadlu
yn Eisteddfod Genedlaethol yr
Urdd yng Nghaerdydd ar 27
Mai. Dylai unrhyw un sy'n
awyddus i gyfrannu gysylltu a'r
ysgol.
Gwahoddiad. Derbyniodd
disgyblion BI 3 a 4 wahoddiad i
fynd iGelli Gyffwrdd ar ddydd
Gwener, 20 Mawrth. Roedd Mr
Alun Ffred Jones yno ar gyfer
agoriad swyddogol 0 atyniad
newydd, sef 'Llwybr
Troednocth'. Cawsan t gyfle i
gerdded ar hyd y llwybr yng
nghwmni Mr Jones ac amryw 0
bobl eraill a wahoddwyd yno ar
y diwrnod. Ymddangosodd llun
y plant gyda hanes yr agoriad
yn ~rDaily Post, ddydd Sadwrn,
21 Mawrth.
Profiad Guiauh. Treuliodd
Mathew jones o Ysgol
Brynrefail wyihnos yma ar
brofiad gwai th 0 29 Mawrth
hyd 3 Ebrill. Gobeithio ei fod
wedi rnwynnau'r cyrnon vma.
Ymwelllldau li'r Ysgol. rreuuooc
PC Neil Williams ddiwrnod yn
yr ysgol ddydd Mawrth 31
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• Gwyliau Prydeinig a Chyfandirol.
• Rhaglen Tripiau DyddioL

• Cgrbydau mosthus ar gaAI ar
gvfer lIogi preifat.

• cerbvo 7 ac 14 sedd ar gael ar
oyfgr tetthwyr mass awvr ac
er ~yfQr '9~i prQifQ\,

• Adren telthieu grwp yr hoi 1drefnledeu wedl'u 9vvnvud;
archebiadau swesty a IlonSI teithiau, archebiadau theatra
digwvddladau
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CYMORTHFEYDD
Os oes gennych tater 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,

Caarnarfon, LL55 1SE
neu

ebost:williamsgw@parliament.uk

Alun Ffred Jones
Aelod Cynulliad

Hywel Williams
Aelod Seneddol

Siop Waunfawr
(Howard a Debbie)

Pay Point, Papul NtJwydd,
Csttttsu Cvmrseu. Cvtcnaronsu.

Bwydydd, NwVddilU TV
~fQn, {012V6} 650834

D,olGh am gefnogi'r fenter newvdd

ar a90r 7.30 - 6_30
8.00 - 6.00 (Sadwrn)
~_oo- 12.00 (5u I)

e·bo~t:~iopwltunfltwr@live.com

TEITHIAU 'NABOD BRO
Croesi bawb o'r ardal a thu hwnt. Addas ideuluoedd a phlant dros 5
oed (neu gario rhai 'fengachlj'I'al: £1 am bob oedolyn. Plant am ddirn
gydag oedolyn. Elw tuag at Ysgol Gynradd Llanrug. TAITH 1
ARDAL LLANRUG: 8fed 0 Fai, 6:30pm. Cyfarfod Cefn Ysgol
Gynradd Llanrug. TAiTH 2 ARDAL BRYNREFAU.: 22ain 0 Fai,
6:30pm. Cyfarfod Macs Parcio ger Pont Penllyn/Craig yr Undcb.
TAITH 3 ARDAL LLANBERIS: 12fed0 Fehefin, 6:30pm. Cyfarfod
Maes Parcio Castell Dolbadarn. (Irefnir rhagor cyn diwedd tymor yr hajJ

annwyl i chi, fe fyddwn yn
ddiolch gar iawn. Gellir anfon
unrhyw gyfraniad, yn daladwy i
Eglwys Sant Mihangel, i'r
trysorydd, Mrs Beryl Roberts,
20 Stad Glanffynnon, Llanrug;
rhif ffon: 01286 677163. Diolch
yo fawr,
CAPEL Y RHOS. Oedfaon mis
Mai: 3)rdd - Y Gwcinidog a
gweinyddir Cymun. l Cfed: I'w
drefnu. 17eg: Y Gweinidog.
24ain: Mr Eurfryn Davies.
31ain: Mr Merfyn Jones
SEFYDLIAD COFFA
Enillwyr Clwb 100 mis Ebrill
1) Mrs J Jones, Disfwylfa £20. 2)
E Jones, Terfynnau, Talybont £7
3) ERoberts, Glanfa £5

Sophie, sef Mrs Joan Mathers,
Brookfield, Ffordd
Glanffvnnon .•
PEN-BLWYDDI ARBENNIG.
Dymuniadau gorau i Jake
Burston, Bryniau Fawnog, fydd
yn 21ain oed y mis yma ac i
Clifford Williams, Awelon, ar
ddathlu ei 70 mlwydd oed yn
ddiweddar. Beth yw'r gyfrinach
am edrych mor dda?
MYNWENT EGLWYS
LLANRUG - APEL. Mae'r gost
o gynnal y fynwent hon bellach
yn fwy na £1,500 y flwyddyn a'r
Eglwys sy'n gorfod codi'r arian
)'111a.Os dymuna unrhyw berson
gyfrannu at Gronfa'r Fynwent,
efallai er cof am rywun a fu'n

<

,

ailgylchuer gwynedd.gov.uk
Diolchwyd i Gwenllian gan
Phyllis a hyderir y bydd pawb
yn cofio'r neges ac y byddwn oll
)'D 'Ailgylchu dros Gymru'.
Diolchwyd i'r genod am y
baned. Enillydd y raffl oedd
Jean Roberts.
Ar Fai 12fed byddwn yn ymweld
a Pherlysiau Llyn ac i ddilyn
gyda bwffe yn Taro Deg. Bydd y
bws ym Mhenisarwaun am 5.35,
Llanrug 5.40 gan godi aelodau
ym Mhontrhythallr, Tal y Bont,
y Sefydliad Coffa a'r Post. Mae
angen dewis rnelysfwyd, felly
cysyllter ag Ann Thomas ar
673929 . Pris y trip fydd £16.
Cynhelir y Cyfarfod Blynyddol
nos Fawrth Mehefin 9fed gyda
Ffair Ategolion (Accessories),
eitemau i'w gwerthu am £1 i £2
gyda'r elw yn mynd tuag at y
Gangen a Chancr y Fron.
DIOLCHIADAU
Dym una Eirwen a theu1u y
diweddar Evan Williams, 1Bryn
Gro, ddiolch yn ddiffuant am
bob arwydd 0 gydymdeimlad a
ddangoswyd tuag atynt yn eu
colled.

Diolch i'r Parchedig Robert
Townsend am ei wasanaeth ac i
Mr Derek Jones am ei deyrnged
deimladwy yn yr eglwys.
Dymunant hefyd ddiolch i
Nyrsys Llanberis a Gofalwyr
'Caredig' am eu caredigrwydd
tuag at Evan yn ei waeledd.

Bydd y rhoddion a
dderbyniwyd ef cof am Evan yn
cael eu rhoi i Feddygfa
Llanberis a'r gweinyddesau,
Eglwys Llanrug a'r Band.
Diolch i E.W. Pritchard,
Llanbens, am y tretniadau
trylwyr,
Dymuna David a Sarah Roberts,
Warrington, ddiolch 0 galen i'r
teulu a ffrindiau 0 Lanrug a'r
ardal ac Ynys Mon am y cardiau
a'r anrhegion hael a gawsant ar
achlysur eu priodas.
Dymuna Jack Malhtw~ a Sue
Owen a'r teulu ddiolch i bawb
am bob arwydd 0 gydymdeimlad
a uccrnyntwyu YIl unyn ell
profedigaeth 0 golli gwraig,
rnarn a nain annwyl i Rebecca a

MERCHED Y WAWR,
LLANRUG. Nos Fawrth, Ebrill
14eg yn y Sefydliad Goffa
estynnwyd croeso cynnes ibawb
gan y Llywydd, Phyllis Ells.
Derbyniwyd nifer 0
yrnddiheuriadau oherwydd y
gwyliau. Llongyfarchwyd y tim
Dartiau, sef Enid, Olwen ac Ann
ar gyrraedd y rownd nesaf, sef y
rownd Genedlaethol ym
Machynlleth ym mis Mai.

Atgoffwyd yr aelodau sy'n
mynd i'r wyl Pum Rhanbarth,
Sadwrn, Mai 9fed yn YsgoJ
Friars, Bangor. Cynhelir noson
Celf a Chrefft Rhanbarth Arfon
yn y Groeslon ar Fai 15fed i
gychwyn am 7yh. Pris £2 yo
cynnwys raffl a phaned.

Ein siaradwraig wadd oedd
Gwenllian Roberts o'r Ganolfan
Ailgylchu, Cibyn. Yn wreiddiol
o'r Waunfawr ond bellach yo
byw yn Llanrug.

Cafwyd sgwrs eithriadol 0
ddifyr a bywiog ganddi am y
modd gorau 0 sut i ailgyJchu
popeth bron, 'Ail-gylchwn dros
Gymru' gan gychwyn efo'r bun
gwyrdd sy'n cael ei wagio bob
wythnos. Y nod yw ei gasglu
efallai pob pythefnos gan mai
dim ond defnyddiau na ellir eu
hailgylchu a roddir ynddo
bellach.

Yna cyflwynwyd ini y bocsus
glas i ailgylchu defnyddiau sych
megis papur, gwydr, plastigion a
chaniau. Pwysleisiodd
Gwenllian fod angen golchi'r
poteli a'r plastigion. Y mae
mudd cael mwy o'r bocsus glas
ond i chi ymofyn yn y Ganolfan
Ailgylchu.

Adeg yma o'r Ilwyddyn y
muc'r bun mawr brown yn
handi sun Iod pawb wrthi'n
garddio. Y mae'r rhan fwyaf
ohonom wedi cael y bun bach
brown hefyd iddal ein gwastraff
bwyd. Gellir gwagio'r bun hwn
i'r bun mawr brown er mwyn
cynnyrcnu compost naturiol 0'[
safon uchaf,

Am wybodaeth pellach am y
gwii~MliiCLll (Y~YllLcrar DClcsg
Gwastraff Ailgylchu ar 679872
neu e-bost

LLANRUG
Eryl Roberts. 3 Bryn Moelyn. Ffon: (01286) 675384
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Arlwyo at bob ach1ysur yn
unrhyw leoliad

Bwffc blasus 0 ~afon

Pryd iBavvb

Mawrth. Cafwyd cinio
ardderchog yn y Caban a
chwmni Dyfan Roberts gyda
sgwrs hwyliog a diddorol am ei
yrfa igloi'r noson .
YR EGLWYS
BRESBYTERAIDD
YMWELIAD. Mwynhaodd
nifer dda o'r aelodau a ffrindiau
yrnweliad a Theair Seilo nos
Fawrth, Mawrth 31ain i
berfforrniad 0 gynhyrchiad olaf
Cymdeithas y Gronyn Gwenith,
sef cyflwyniad 0 waith y Parchg
Harri Parri '0 Garreg Boeth i
Borth yr AUf'.

Cafwyd cyfle hefyd i bwrcasu
llyfr 'Portread 0 HaITi Parri a'i
waith' a baratowyd fel teyrnged
i'r awdur gan W. Gwyn Lewis ar
ran Y Gymdei (has - cyfrol i
gydnabod ei ysbrydoliaeth, ei
anogaeth a'i lafur diflino i
Gyrndeithas y Gronyn Gwenith
am 32 0 flvnvddoedd.~ ~

GWASANAETH Y PASG .
Gwasanaethwyd yn oedfa'r Pasg,
nos SuI Ebril112fed gan y Parchg
Gwilym Parry, L1anrug. Cafwyd
pregetb rymus ganddo a
gweinyddwyd y Sacrament 0
Swper yr Arglwydd.
OEDFAONMAI
10: am 5.30, Mrs G. Alwena

William~LJanddona
17: am 5.30, Mr Merfyn jones,

Cacrnarfoo
24; am 5.30, Parchg S. O.

Hughes, Bae Colwyn
31: am 2.00, Parchg Olwen

Williams, Tudweiliog
PIJYGU'R ECO. Gair i atgotIa
mai tro Brynrefail fydd plygu
rhifyn Mehefin o'r Eco ar nos Iau
Gorffenoaf 2il. Cysyllter a Gwyn
IIefin Jones am yr amser o'r
dydd y byddir yn dechrau ar y
gwailh.

DYWEDDIAD:
Llongyfarchiadau i Rhian
Davies, merch Dennis a Mair
Davies, Ael }7 Glyn , Llanberis
ac wyres i Richard a Gwyneth
Evans, T}T'n Buarth ar ei
dyweddiad a Kelvin jones,
Garnedd, Deiniolen.
YSGOLORIAETH. Estynnwn
longyfarchiadau calonnog iawn
i Rhian Elin George, SWn yr
Engan ar ennill ohoni
Ysgoloriaeth Heddlu Gogledd
Cymru. Dymunwn bob
Ilwyddiant iddi yn yr hydref
pan Iydd yn C) chwyn ar ei
hasrudiaethau rnewn
Cymdeithaseg a Chymraeg yng
Ngholeg )' Brifysgol Bangor.
DIOLCH. Dyrnuna Ivluriel
Evans, Cae G\\:'ddel~ dd iolch yn
fawr iawn i deulu. cvfeillion a.
chymdogion am ). cyfarchion a'r
anrhegion a dderbyniodd ar ei
phen-blwydd yn 70 oed.
SEFYDLIAD Y MERCHED.
Yn ystod y misoedd diwcthaf,
cafwyd amrywiaeth diddorol 0
gyfarfodydd. Yn dilyn
dathliadau'r Nadolig a swper
yng Nghlwb Golff Caernarfon
gydag adloniani gan Jonathan
Davies gwahoddwyd Dafydd
Whiteside Thomas i gyfarfod
Ionawr i roi sgwrs am john
Haslam 0 ardal Llanrug,

Mwynhawyd cwmni
Rhiannon Parry 0 Benygroes
yng nghyfarfod Chwefror, Teitl
ei sgwrs oedd 'Hynt a helynt y
nodwydd ddur'. Bu'n olrhain ei
cliddordeb mewn pwytho
dariuniau a chafwyd ganddi
arddangosfa 0 nifer 0
enshretfftiau a sreodd dros y
blynyddoedd.

Dathlu GWyI Ddewi fu hancs
yr aclodau yn eu cyfarfod fis

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

BRYNREFAIL

gael cyflawni popeth, a mwy na
hynny hefyd, o'r hyn yr oeddwn
yn awyddus i'w cyflawni. Os
ydi'r camau yn fyrrach, mae'r
atgofion yn felys iawn a diolch
amdanyn nhw

Oes, mae gen i le i ddiolch am
gael oes mor faith a chael nertb
ac iechyd i fwynbau fy mywyd.
Mi alla i ddweud yn berffai th
onest i mi gael y fraint 0 weld
pob man yr oeddwn am ei weld
yn yr hen fyd 'rna, ac hefyd imi

near New Forest. Lovely garden,
Garage, Convenient Golf SG11S a
week inclusiue'. Tipyn 0 fargen?
Tybed?

Ymhlith )' cardiau fe
dderbyniais un diddorol iawn
gan Ann Wiliam, gweddw y
diweddar Brifardd Alcd Rhys
Wiliam. Ann, wrth gwrs, yn un 0
blant Bro'r Eco. Cerdyn ydi hwn
sy'n datgan sut le oedd yma a
beth oedd prisiau y gwahanol
berhau yn 1928, e.e. Peint 0
gwrw: 2 geiniog; litr 0 betrol:
11/2; potel 0 gin: 60 ceiniog;
pwys 0 jam: 3 ceiniog; tocyn
sinerna: 6c' stamp: lI/2e.

Fe sgoriodd Dixie Dean 60 0
goliau i Everton, y pencampwyr,
Blackburn Rovers a enillodd y
Cwpan. Fe gyhoeddwyd Lady
Chatterley's Lover gan D.H.
Lawrence ac fc ddacth Disney a
Mickey Mouse i'r byd. Roedd
can Al [olson, 'Sonny Boy' ar y
brig ac fe dorrodd Malcolm
Campbell y' record ar dir 0206.35
mill tir yr awr yn Dayora,
America.

Fe vvelwyd papurau punt a
chweugain am Y tro cyntaf
Roedd 'Brylcreem' ar werth ac
yn boblogaidd iawn - 'brilliant
cream' oedd vr hvsbvs. Fe

• ••

ddarganfyddwyd penicillin gan
Alexander Flern ing ac fewelwyd
teledu lliw gan John Logie Baird
am y tro cyntaf Roedd yna siom
yn Eisteddfod Genedlaethol
Treorci gan na chafwyd
tcilyogdod yog nghystadlcuacrh
y Gadair ond roedd yna ddaihlu
yn Nyffryn Ogwcn, gan i
Caradog Prichard ennill y Garon
am yr ail Ilwyddyn yn olynol.

Ac yo 1925 roedd 8)rnvyr Lren
yn cae! £3.500 rorflos a merched
yn y ffatrioedd cotwm yn cael
£1,25. Yn 1928 hefvd y ganwyd
Tommy Docherty, y pel
droedIwr, a Shlrley lemple, )T
gao tores, ac aT 19 0 fi Mai, yn
G\vynfryn, Bethel, tairh deud
adnod °Gapel yr Annibynwyr,),
dois innau i'r hen fyd 'rna. A
l1wi'n ymfglchio yn y ffgiTh fy
mod i'n parhau i fynychu'r
gwasanaethau yno ar y SuI.

• Trnlio ceir a foniou
• Gwoifh MOT
- MOl.UrliL profiodol iO'YYn
• P,.;s:ou cys+odleuol

neu symudol

07979
62U996

Teglon, Stod Talybont

LLANRUG
677362

CERIS JONES

•lawn.
Syndod i mi ar achlysuron o'r

fath ydi fel y mae rhai yn gallu
meddwl am anrhegion
gwahanol. Un ffrind i mi wedi
sicrhau tocyn awyren i Myra a
minnau gael hcdfan 0 Faes Awyr
Caernarfon dros 'Y Dref", ia, hen
dref y Cofis, fel y caem ei gweld
o'r awyr yn hytrach na throedio
ei strydoedd. Do, mi wnes i
fwynhau hedfan dros yr hen dre
yn fawr iawn, ac fe ddaeth y
profiad a sawl atgof yn 61, yn
cnwcdig 0 hcdfan dros yr Oval.

Anrheg arall a dderbyniom
oedd dau docyn i bensiynwyr
fynd ar y tren i gopa'r Wyddfa.
Dwi wedi manteisio ar y cyfle i
gadw'r ddau docyn gan obeithio
cael mynd i'r cop a yn ystod yr
haf, a chael gweld y gwesty
newydd yr un pryd.

Roedd Euron wedi trefnu bod
copi gwreiddiol o'r Times yn
cyrraedd ar union ddiwrnod fy
mhen-blwydd. Ia, copi o'r Times
a gyhoeddwyd ar 19 Mai, 1928, a
oedd yn digwydd bod ar ddydd
Sadwrn. Fel arfer mae diwrnod
fy mhen-blwydd iyn cyd-fynd a
diwrnod Ffcinal Cwpan PCl
droed T_loeor,ac roedd Caerdydd
a Portsmout:h yn chvvarae yn
Wembli y llynedd. Ond er i mi
cbwilio'n ddyfal drwy
dudalennau'r TlnZeS, Sadwrn 19
Mai 1928 doedd na'r un gair am
bel·droed. Ond, yo naturiol mae
yna sawl erth),gl ddiddorol yn y
papur. ond hrsidd gormod 0 sylw
i'r Farchnad Stoe. Dyma un
nyQlJy~~nl1il1Cloro]~
!4 widow lady offers conifortabLe
]wme i'1 Hatl'Ipshire to a GentlC11'I,an

Cwta flwyddyn yn 61 roeddwn i
yn dathlu pen-blwydd go
arbennig ac mi gefais y profiad
annisgwyl 0 gael cwm n i nifer 0

ffrindiau mewn parti a drefnwyd
heb yn wybod imi mewn gwesty
cyfagos. Do, mi gefais sioc, ond
sioc bleserus iawn.

Wrth gwrs, mi gefais niter a
anrhegion hefyd a phawb yn
dymuno hir oes i'r hen WI- a oedd
wedi camu dros riniog y pedwar
ugain. Noson ddifyr a chofiadwy
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ENS RHIWLAS

llysus bach a rnaw-r ar 8ae1 ar f)Yter-pob
math 0 logi pl'eifal- nosweifhiau allan,
pamon, tripitiU ac ati. Gwasallaetll
F~.~Qn\11il tllclerity. r11~~ymolSAA

BYSUS RHIWLAS

Y plata" ytl (!Jr:>,ch.)"1 s,,,o·r/ ar ddiwedcl y Sere1lloni, gydo'r Porchg Robert
T()'w1~c;'1",

•
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Lois Regan a Catrin Llewelyn a
fu'n rhan 0 dim llwyddiannus
pel-droed genethod Llanrug
dan 12 mewn cystadleuaeth bel
droed genedlaethol a
gynhaliwyd yn y Rhyl dros
benwythnos y Pasg.
SARA MAl A'R MONIARS.
Bydd Sara Mai a'r Moniars yn
canu yn Y Bedol, Bethel, ar nos
Wener, 15 Mai i godi arian i
Ysgol Gwalln Gynfi. Cynhelir
Ocsiwn yn ystod y noson hefyd
i godi arian at yr ysgol. Cost
mynediad fydd £5.00 trwy
docyn. Tocynnau ar werth gan
yr ysgol neu gan aelodau o'r
Pwyllgor Rhieni ac Arhrawon.
DYMUNA Eifion Williams,
Rhydfadog, ddiolch yn fawr i'w
deulu a ffrindiau am y
caredigrwydd ar 61 ei
lawdriniaeth a chyfnod yn yr
ysbyty yn ddiweddar, Diolch yn
arbennig i Ieddygon a staff
Ward Dulas, Ysbyty Gwynedd a
diolch 0 galon i bawb.

mawr i ni fel teulu ar adeg mor
drist. Diolch 0 galon ibawb.
GWELLHAD BUAN.
Anfonwn ein dyrnuniadau
gorau am adferiad iechyd buan i
bawb a fu'n wael neu'n derbyn
triniaeth ysbJ(y yn ddiweddar.
CYDYMDEIMIJAD. Estynnwn
ein eydymdeimlad diffuant i
deulu'r ddiweddar Mrs Clara
Roberts, Bwlch Uchaf, yn eu
profedigaeth 0 golli mam, nain a
chwaer annwyl iawn.
DYMUNIADAU gorau i Alaw,
merch Eifion a Sian Huws,
Rhes Faenol, yn dilyn ei
phriodas a Matthew ar 11 Ebrill
yng Ngwesty'r Deganwy
Quays; Byddant yn ymgartrefu
yng Nghaer a phob lwc iddynt
i'r dyfodol.
LLONGYFARCH~AU

DYMUNA Helen, Kelvin,
Shan, Einir a Rhian ddiolch 0
galen am bob arwydd 0
gydyrndeimlad, yr ymweliadau
a'r holl gardiau a dderbyniwyd
yn ystod eu profedigaeth 0 golli
Richard Arfon (Die Bach), 4 Y
Bwthyn, yo ddiweddar,

Diolch yn £awr iawn i'r
Parchedig Iwan Llewelyn Jones
am arwain yr angladd, i
Seindorf Arian Deiniolen am
gyfeilio yn ystod y gwasanaeth
ac i 1010 Owen, Trefnwyr
Angladdau Roberts & Owen,
am y trefniadau trylwyr,

Diolch hefyd am y rhoddion
hael a dderbyniwyd tuag at
waith Sefydliad Prydeinig y
Galen.
CLARA ROBERTS. Dyrnuna
Gwynfor a Jean a theulu y
ddiweddar Clara Roberts,
Bwleh Uehaf, Deiniolen,
ddiolch am bob arwydd 0
gydymdeimlad a charedigrwydd
a ddangoswyd iddynt 0 golli
Chwaer, Mam a Nain annwyl
iawn. Llawer 0 ddiolcb i deulu,
ffrindiau a chymdogion am y
galwadau ffon, cardiau,
negeseuon, Ilythyrau a'r
rhoddion hael a dderbyniwyd
tuag at Feddygfa Waunfawr ac
Ymchwil y Galen. Diolch i'r
Parchedigion Marcus Wyn
Robinson, William Lewis a
John Pritchard am arwain y
gwasanaeth ddydd yr angladd.
Diolch yn arbennig i Gerain t
Morris am ei garedigrwydd
dyddiol. Diolch hefyd i Laura
Hosker a Ciss Rowlands am fod
yn gymdogion care dig.
Diolchwn i Dylan a Meinir
Griffith, Ymgymerwyr
Angladdau, Penisarwaun am
drefniadau hvnod 0 barchus a
thrylwyr, bu'n gymorth a chysur

r (JTiQafvrCi/~(llnllt ftab~r's)JfTl cyrrueaa yr CKl'WjlsgycLa'i 'i/zaa'
(Horri M.aredcs _'}O~l2S).

dydi hynny'n fawr 0 syndod 0
gofio'r gwaith paratoi'r
gwahoddiadau, y chwilio am
ddillad, argraffu trcfn y
Gwasanaeth a gwneud yr holl
addurniadau blodau ffug a'r
tocynnau oedd yn
angenrheidiol.

'Ia, yn ogystal a dysgu am
briodas fel rhan o'n thema
addysg grefyddol y tymor hwn,
yr oedd hi'n dipyn 0 fenter
busnes hefyd gan fod rhieni a
ffrindiau'n fodion talu i gael
bod yn dystion i'r digwyddiad a
chael 'brecwast' priodas yn
neuadd yr ysgol wedyn,' rneddai
Lynne.

Gweinyddodd Mr Townsend
y seremoni 0 ddifri ac roedd yn
gefnogol iawn i'r syniad
oherwydd y profiad a'r addysg
bersonol a chymdeithasol a gai'r
plant 0 gymryd than yn yr
achlysur byw.

'Bu'r plant yn hynod 0
frwdfrydig o'r cychwyn ac, wrth
gwrs, roedd y merched yn
mwyrihau cael gwisgon grand
(£frog brenhines Carnifal
Deiniolen 25 mlynedd yn 01
oedd y briodferch yn ei gwisgo,
a 'veil' ei nainl) a dwi'n meddwl
ein bod ni i gyd wedi cael budd
o'r achlysur gan fod pynciau fel
dylunio a thechnoleg,
mat hemateg, chwedloniaeth
Gymraeg (hanes Rhys a Meinir
a Dwynwen) 011 wedi eu
~ynnwys ym mhrysurdeb
trefniadau'r diwrnod,'
ycnwanegodo Lynne Hughes,
svdd hithau!n priodi dros y
Pasg. 'Mae cyrnain t 0 "Wai th
wedi'i wncud i drefnu'r naill
briodas a'r llail dwi'n meddwl -
yr unig wahaniaeth '!'v )r
byddwn ni'n cael tystysgrif ar y
cll\vecld'> meddai.

rob lwc iddi hi'n wir a diolch
iddi am fynd i'r drafferrh i
drefnu dwy briodas ar yr un
pryd!

CYMANFA'R
ANNIBYNWYR. Cynhelir y
Gymanfa bnawn Sul, 17 Mai,
am 2.00 o'r gloch yn Festri
Capel Coch, Llanberis. Bydd y
bws yn cychwyn 0 Gapel
Ebeneser, Deiniolen am 1.15;
Penisarwaun am 1.20; Cwm y
Glo am 1.25 a chyrraedd Srryd
Fawr Llanberis am 1.35. Gwneir
casgliad yn ystod y gwasanaeth.
Taer erfynnir am eich
cefnogaeth.
COFIO ElRA MAWR 1979.
Roeddwn i, Buddug Thomas,S
Rhydfadog, newydd rei
genedigaeth i fy mab, Michael,
ar Mawrth 9, 1979 yn Ysbyty
Dewi Sant, Bangor.
Dechreuodd bluo eira a
gobeithiwn y buaswn yn medru
mynd adref, ac mi gefais, Daeth
yr eira i Iawr yn drwchus
wedyn. Dim rrydan, cael
benthyg SlO[ baraffin bach gan
fy nhaid i ferwi dwr i wneud
poteli i'r babi.
Roedd Michael yn bythefnos
oed cyn y rned.rwri fynd a fo
allan am y tro cyn taf oherwydd
y tywydd drwg.
DIGWYDDIAD 0 BWYS!
Roedd cyrnain t 0 falchder
ymhlith y gynulleidfa yn
Egl wys Cris t Llandinorwig,
brynhawn dydd Mawrth, 24
Mawrth a phe bai priodas go
iawn yn cael ei cbynnal yno.
Ond dau ddisgybl 0 fiwyddyn 4
a 5 yn Ysgol Gwaun Gynfi, sef
Bnlli Bobcrts a Gwydlon
Morris, oedd canolbwynt y
seremon i ffug mewn
gwirionedd , dan ofal y Patchg
Robert Townsend, y ucer lleol.

Cafodd Lynne Hughes, yr
athrawes ddosbarth, y syniad 0
gynnal priodas gyda'r plant 8-10
ocll eyn yNadolig, gan feddwl y
byddai'n cyrnryd tua pyrllefnos
i'w threfnu. Ond, mewn
gWirioneOd, Ie gymrodd yn agos
i chwe wythnos! Wrth gwrs,

-

DEINIOLEN
Mrs Nia Gruffudd. Fton: (872133) .....
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Cyfleoedd iddefnyddwyr
cadair olwyn fwynhau cefn
gwlad ac arfordir gogledd
Cymru
Gall pobl sy'n defnyddio cadair
olwyn ymuno a chyfres 0

deithiau yng nghefn gwlad dros y
misoedd nesaf - gan ddeehrau
yng ngwarchodfa natur Nant y
Pandy yn Llangefni dydd
Sadwm, 19 Ebrill am 2 o'r gloch
y pnawn.

Mae'r sai th digwyddiad yn
wahanol ac yn adlewyrchu
amrywiaeth gogoneddus
tirweddau gogledd Cyrnru, Bydd
wardeniaid cefn gwlad yn cynnig
cyrnorth ymarferol a sgwrs am y
nodweddion bywyd gwyllt,
hanesyddol ac archeolegol ar hyd
y teithiau.

Dywedodd Hywel Roberts,
Rhcolwr Gwarchodfa Natur
Genedlaethol Coedydd Aber,
sy'n cydlynu'r teithiau vr haf•

hwn: 'Bu'r tcithiau yma'n
boblogaidd ers sawl blwyddyn.
Mae treulio amser rnewn
amgylchedd naturiol yn gymorth
igael gwared ar straen ae yn hwb
i iechyd meddyliol a ehorfforol.
Dwi'n gobcitb io y bydd Y
digwyddiadau hyn yn bleserus,
ac yn annog defnyddwyr cadair
elwyn, eu teuluoedd a'u ffrindiau
iddod yn 61 dro ar 61 tro.

Y Saith Taith
Ebrill 18: Gwarchodfa Natur
Leol Nant y Pandy i Lyn Cefni,
Llangefni, Yny Mon.
15 Mai: Y Lon Goed, Chwilog,

www.bwrdd-yr-iaith.org.uk

GALERICAERNARFON
Nos Sadwm • MAl ged. am 7.30

MynediAd £12.· PensiJ']ltvYl' a Pblant £10.
TOCYNNAU AR WERTH YN GabJd CAERNARFON

"N~UGANAfLOOAU'RCOR(01286) 650545

yngnghwmni
ALWEN DERBYSHIRE (Soprano)

(WAN WYN PARRY (Bartton)

NORMAN WILLIAMS (Llefarydd)

Cory aun
yn cyflwyno

CYNGOR CEFN GWLAD CYMRU
Gwynedd.
16 Mai: Gwarchodfa Natur
Genedlaethol Coedydd Aber,
Gwynedd.
4 Gorffennaf: Llyn Alwen,
Conwy.
24 Gorffennaf: Dinorwig i
Lanbcris, Pare Cencdlaethol
Eryri.
14 Awst: Coed Cefnamlwch,
Tudweiliog, Gwynedd.
16 Medi: Pare Gwledig
Morglawdd Caergybi, Ynys
Mon.

Wrth gyfeirio at y daith gyntaf
yn y gyfres, meddai Gareth
Evans, Warden Cefn Gwlad Ynys
Mon: 'Mae 11wybraupren Nant y
Pandy yn ddel£rydol ar gyfer
defnyddwyr cadeiriau olwyn ac
yn cysylltu efo'r llwybr seiclo
newydd i lyn Cefni. Mae yna
gyfoeth 0 fywyd gwyllt i bawb ei
weld a'i glywed ar hyd y daith.'

Mae taflen sy'n cynnwys
gwybodaeth am y saith
digwyddiad ar gael gan
Wasanaeth Ymholiadau Cyngor
Cefn Gwlad Cymru ar 0845 1306
229 neu e-bostiwch
enquiriesrs ccw.gov.uk.

Mac angen i ddefnyddwyr
cadair olwyn archebu llefydd ar y
teithiau a'r eyntaf i'r felin fydd
hi!

Trefnir y digwyddiadau gan
bartneriaeth, sy'n cynnwys
Cynghorau Sir Gwynedd, Ynys
Mon a Chonwy, Cyngor Cefn
Gwlad ae Awdurdod Pare
Cenedlaethol Eryri.

Cyngherddau ac Eisteddfodau
yn gyson am flynyddoedd maith.
Un o'r rhain oedd Thomas
Padam Roberts, neu fel y gelwid
ef gan bawb oedd yn ei adnabod,
Twm Bach Merieia. Fe'i ganwyd
yo y flwyddyn 1866 a daeth yn
un 0 denoriaid enwoeaf Dyffryn
Peris. Roedd ganddo hefyd gor
meibion yn Chwarel Dinorwig
yn y blynyddoedd 0 1906 hyd
191 S.

Cerddorion eraill o'r ardal a
ddaeth yn enwog gan aros hyd
yn bur ddiweddar ar gof gwerin
oedd Eos Marehlyn; Evan Jones,
Cantwr; Bob Ffowc; Eos yr
Hendy; Jack Pritchard; Eos
Elidir; Dafydd Morris;' Wiliam
Roberts; rneibion Bwlch Gwynt
a William Ellis. Will Bl a
eniliodd y wobr yn Eisteddfod
Lerpwl yn 1884 am ganu '0
Rudder Than The Cherry'.

I ddiweddu rhaid cyfeirio at y
ffaith hod yna bedwar ar hugain
o gorau mcibion yn ~' chwareli
yn Llanberis yn nechrau'r
ugeinfed ganrif Dau o'r rhain
oedd Cor Toffat, dan arweiniad
Robert Ffowe, a Chor Twll
Dwnd'O;VT,dan. arwcinlRd Rohert

Bllis, Caer Bythod. Cynhaliai'r
ddau gor yma gyngerdd bob mis
yn Nciniolen er mwyn rhoddi
cymorth i deuluoedd mewn
=e=

Roedd yna hefyd gerddorfa yn
Llanberis yn eael ei harwain gan
John Rrwyniog Jones, sef prif
organydd Capel Coch. Y mae
vria don o'r enw 'l.lanheris' a•
gyfaJl~OLlll\vydern y Ilwyuuyn
IR50.

Pel y gwelwch, n ld wy{ wedi
dwelld ()im lim y Batldlau Pres,
U'! CYLIlUf\ ocf Dand Dryor\ifuil \tr
nlld dyna ~l enw swyddoeol. trut
VI' un di\ycddilI11f.Mtlc cu hi.1Dt:l>
wedi ci roddi mcwn ~'rYuitllarall,
f~lly )Yn~f , ddlm Qnd. am
5Y!~~~oQ~'n(}ond Inne'r hanes

yn w~rrh ~ldd!lrllen.
K. ELW1~Grurrlll1

Fel yr adde w.ais tro y cerddorion
yw hi y mis hwn, ac roedd
amryw ohonynt yn Nyffryn
Peris yr amser hwnnw, Mae'n
rhaid dweud fod diddordeb
mawr mewn cerddoriaeth yn y
cyfnod a chynifer 0 rai gyda
lleisiau godidog yn gweithio yn y
chwareli. Gwyr 0 ardaloedd
Mon, Eifionydd ac hefyd 0 wlad
Llyn. Hefyd roedd angen mawr
am gorau yn y capeli a do, fe
godwyd corau eithaf egniol.

Y fendith fwyaf a gafwyd i
gerddoriaeth oedd i'r Parch John
Roberts, Ieuan Gwyllt, ddyfod
yn weinidog i Capel Coch,
Llanberis, yn Awst 1865. Un a
fu'n arweinydd y gan a chor
feistr am Ilynyddoedd maith
oedd Thomas l'hillips 0 Nant
Peris. Cerddor arall a ystyrid yn
arbenmz 0 alJuog oedd William
Owen, Blaenyddol, Llanbens,
Roedd 0 nid yn unig yn
arweinydd cor, ond hefyd )'n

gyfansoddwr amryw 0 donnau ac
anthemau. Ond nid oedd yn yr
un cae, fel y dadleuai rhai, a'r
Hen Phill, fel y galwyd Thomas
Phillips.
u~~acall rU.l nllu0O" 'J"TI. ., hl<l

cered oedd Hugh Jones, 1Y Du,
Llanberis. Ilwn oedd tad Dewi a
Gutyn Arfon.

Cerddor arall o'r hen ddyffryn
Q\;~U Eos Y Ceiri, fc
oyfansQddodd ef lawer lawn 0
donnau cynulleidfaol, ond fe
acrh i Efrog Newydd a bu yno
01'11 flynyddcledd m~\irh.

Nid oes fawr ddim son am
unawnwyr yn nccnrau'r cvtnotl
yr ysgrifennir amdano. Ond fe
ddaeth lliaws eyn cl~wed.{.l )7
cyfnOd. Y mae lIn baledwr a fu'n
000 i l~rl1Jr NaIll alll
l1rnrJJocdJ m~thl sef yr h('n
IJIC IJw'yLll. de dIIlllYllll} \ lIlac
yn cael vr iinrllYllcuu () f(){.1 ),f

UlJil;: Ull I) iJUfOll yn y
\,,1r ,'yJJ9 ..Jd "Y"l"l'l"-hynn) ..

Ma~1n 6fynnol 1 m.i ~t1WIyn
!lwr yr UnaWllW1/f a ddaClll yll
bur enwog ac a fu'n canu me\vn

BEIRDD A CHERDDORION
DYFFRYN PERIS

Y bnodfercli (Enlli) gyda'i motynion, Chloe, Lian, A 711)', CeitlWC1L,Leanne a Ffion.



•lawn.
Cymdeithas Rhieni a
Chyfeillion. Cynhelir y Ras
Hwyaid a Noson Gemau yo y
Ganolfan nos Iau 7 Mai. Dewch i
gefnogi'r noson ac ymuno yn yr
hwyL
Eisteddfod Ysgol Dolbadam

Ar ddydd Iau, 120 Fawrth, roedd
Ysgol Dolbadarn yn cael
Eisteddfod. Eisteddfod gyntaf
y.,sol Dolbudarn crs tro, Rocdd y
plant a'r staff i gyd yno yn y
neuadd i'r achlysur.

Roedd yna faner fawr yn
dweud 'Eisteddfod Ysgol
Dolbadarn 2009' ar y wal. Hefyd
roedd y llwvfan wedi cael ei
addurno. Roedd yna sa\vl
cystadleuaeth \-vahanol yn
dig\vydd, feillefaru, canu a chelf.
Roedel eitemau i blant o'r
Mcilhrin iPl~ryddyn 6.

Y beimiad oedd Mrs Cciriog
sy'n dysgu yn yr Uned. Roedd
Miss Susan wedi g\voeud rhuban
i bawb oedd yn cael cyn taf, ail
neu drydydd. Roedd pawb yn
cystadlu yn ~idy, ti<;f Padam,
reri~a SeiOTIl. Roedd\.vn ieisiau 1

Y Pasg Yo Y Bala. Bu
Blynyddoedd 3 a 4 ar ymweliad a
Choleg Y Bala igael dysgu stori'r
Pasg drwy brofiadau
uniongyrchol. Ar 01 taflu cotiau a
dail palmwydd i groesawu Iesu i
jerwsalem aeth pawb i ystafell i
fyny'r grisiau i ddysgu am y
Swper Olaf ac i flasu'r bwydydd,

Wcdyn aeth pawb allan i'r
ardd i actio Iesu yn cael ei ddal
yog Ngardd Gethsemane.

Roedd tair croesbren ar
fryncyn ger y Coleg a hanes y
croeshoelio arnynt. Dychwelyd
wedyn i'r coleg i ganfod y maen
wedi symud 0 geg yr ogof a'r bedd
yn wag.

Roedd pawb yo cael ieisen
Basg cyn dychwelyd yn y bws ar
61 diwmod prysur a chofiadwy

Lechi ar gyfer gwei thdy creu rap.
Cawsant fore difyr ac mae CD o'r
gwaith wedi ei anfon i'r ysgol. Yr
dilyn hyn daeth Mr Manio Daws
i'r ysgol i weithio ar greu rap efo
Blynyddoedd 5 a 6. Roedd hwn
yn than 0 brosiect i hybu darllen
ymhJith bechgyn 9-11 oed. sy'n
cael ei hybu gan yr Asiantaerh
Sgiliau Sylfaenol.
Cafwyd ymweliad hefyd gan ddau
awdur-Stevc Barlow a Steve
Skidmore mae'r ddau yn enwog
am ysgrifcnnu llyfrau doniol i
blant. Ewch i edrych ar eu safle
gwe ar www.thezsteves.net,
Th~atrFran Wen. Yngynharach
yn y tymor bu'r cwmni uchod yn
cyflwyno y ddrama ddiweddaraf i
ddisgyblion Blwyddyn 1 a 2. Teitl
y ddrama oedd Martha
Drafferthus ac rocdd yn son am
ferch o'r enw Gwen ocdd yn
poeni am bob dim. Drwy
gymorth ei charh, Martha, fc
ddysgodd i fod yn enetb llawer
mwy hyderus.
Dysgu am 'Isieina. Mae'r plan t
vn nosbartruadau Mrs Brookes a•
1\11~~Edwards wedi dysgu llawer
am Tsieina vn ddiweddar. Fel-rhan 0 rhema'r dosharthiadau ar
Tsicina, daeth r\Ii Thomas 0

Lanber is i'r ~·s801 i rannu ci
phrofiadau pryd )' bu iddi weithio
a byw yo Tsieina ugain mly nedd
yn 01. Roedd yno yn dysgu
Saesneg i'r Tsieineaid.

Gwelodd y plant luniau oedd
ganddl o1r wlad. Dysgodd h\\)' i
rifo i 10 )'Il Tsieineaidd a sut i
ddwcud lielo, Diolch a Hwyl
raWT. Caload Y Dlrult gytle i
chwarae gem ("lac Mei Li"g y11

dweud-rh(1lJJcJl eich dwylo ar eich
pelt ayyb' mewn Tsieineaidd.
Daeth a bisgedi ffortiwn i'r planr.
R~'dym yn ddiolchgar iawn iAli
am roi o'i hamser i ddod a rhoi
gwers i'r plan l. Roedd pawb wedi
mwynhau ) n any.

mewn Troseddeg Gyrnharol a
Chyfiawnder Troseddol ym
Mhrifysgol Bangor eleni.
Graddiodd Caryl gyda anrhydedd
mewo Troseddcg a Chyfiawnder
Troseddol yn 2007, a derbyn
Ysgoloriacth i fynd yn ei blaen i
astudio gradd M.A. Mae nawr yn
gweithio fel Swyddog Prawf ac yn
astudio tuag at radd rnewn
'Community Justice (Probation)'.
Mae Mam a Dad yn falch iawn 0'[

ddau, da iawn chi a phob lwc i
chi'ch dau }'TI y dyfodol.
YSGOL DOLBADARN
Flair Iechyd. Cynhaliwyd Ffair
Iechyd yn yr ysgol yn ddiweddar,
Y r oedd y Gwasanaerhau
Masnachol wedi paratoi sampl 0
bob dim sydd ar fwydlen yr ysgol
ac roedd rnfer 0 bobl wedi dod i
redeg stondinau yn y neuadd ar
fatcrion ym ymwneud a iechyd.
Braf oedd dcrbyn cefnogaeih mor
dda i'r noson. Diolch i bawb a
gyfrannodd at lwyddiant ~.noson
a diolch arbennig i staff ~' gegln
am baratoi ~'T holl ~'d blasus.
Roedd llawer o'r rh ien i vn•
awyddus iawn ifod yn blant ysgol
unwaith cto!
Llwyddianl yn yr Urdd, Bu nifer
o l1disgyblion 0'[ ysgol yn
cystadlu yng ngnystadlaethau
nlsreddfod Yr Urdd yn
ddi\veddar, yn gystadlaethau
Ilvvyfan a gwailh celf a chreffl.
DIOIClll'{ ~Lallam eu hylforClC1i.
Mae gwaith ffotograffig gan Zoe
Wood ~vedi enni11 y \vobr gyntaf
yn y Sir ac \veJj ei anfon i'r
Eistcddfod Genedlaerhol
gynhclir )'ug Nghaerdydd eleni.
Ydy'r bechgyn yn eich ty chi'n
darllen digonl Bu disgyblion
nl'-vyddyn 5 yn yr AWe"'Qufu

y5~oloriaethau Mynediad Prifysgol Bangor 2009
Cyhoeddodd Pr:fys801 B:llloor yr cnl11wyr yr wythnos hon ar gyYer )I~lod eang 0 Ysgoloriaethau
Myn~dillu u ·l~hcilyngdull. Cll[odc1 cyldn~\vm 0 76 YS$!OIOr1getheu doc;barthu i fyfyrwyr sydd ar hyn
o tJryLl vn l}]{udil\ m~\vn 4.6 0 ysgot;.on a cholctJ:l.u tedlcd Cymru a Phrydain ri.l'tvr, Mac'r
y:'501o.l·1,,,Y~h"\.l \I)·ad )'11 ulllT)tYio rh\VJlg £1,000 a £3,000 yr un, wedi eu dyflll'nu at sail arholiadau
Y [o]()fi::lerh Mvnedigd I}rtty~{tolR!l.n~or n aafodd ell sefyll mlW"tYAl Yl>eulion it choll:gttu ym mis
'Yonav...r.

llydeJ enillwvr Y~a(\l{)rln~thQ_uMynediad a Thc;JrnoJocl yn dcrb)'~~y. tt.l-i'ln YGguloriactll pan
fydJant y11 ~y\rh'tYyn eu lll:l\>lutliactilau }till Mhritysgol bangor yn yr hydref. O~r ard~1 hon daeth bll'r
canlynol yn Iltuyddiannus: Iwan W),n Williams, Ysgol Br)'1lrefail, Llanrug: Gwobr Ysgol y
Gymraeg; (£1,000), Rhian EUn George, Ysgol Brynrefail. Llanrug! Ysgoloriaeth Heddlu Gogledd
Cymru! (f~,OOO)

1()

RHODD O'R GALON

yw eLODAU

• BaogtJdl Planhigion
, FI~ntlig;on Gardd

• ~aGQediC rog
• M9fyd, compo~t~r
W~"I'\

Ffon; 870605
(ALWYN A SARAH JONES)

Blodau

•
1

Lucy Thomas, merch Helen a
Barry Thomas, Stryd Newton,
wedi iddi lwyddo i ennill ei
Doethuriaeth (PhD) yn y
Brifysgol yng Nghaerdydd. Mae
Lucy wedi arbenigo mewn
Llenyddiaeth Eingl Gymreig y
Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg a'r
Ugcinfed Ganrif
DIOLCHIADAU. Dymuna
Helen Pnrry ddiolch yn fawr
iawn am y cardiau, blodau ac
anrhegion a ddcrbyniodd tra yn
Ysbyty Gwynedd ac ar 01 dod
adref
DIOLCHIADAU. Dymuna
Muriel Roberts ddiolch 0 galon
am )' llu cardiau, anrhegion a
blodau a dderbyniodd ar ei ph en
blwydd yo 80 oed.
HOFFA! Iwan Wyn Williams,
Carlinig) ddiolch i bawb am yr
anr hegion a llu 0 gardiau a
ddcrbyni vvyd ar ei ben-blwydd
yo ddeunaw oed yn ddiweddar.
LLONGYfARCHIAI)AU i
Iwan Wvn Williams, Carl inig, ar
ennill Vsgoloriaeth i astudio am
radd yn Ysgol y Gymracg, ym
Mhrifysgol Bangor. Bwriad Iwan
yw astudio Gymracg a
Ch~rddoriatlh.
Llonsyfurclliadau hcfyd i'w
ch wacr, Caryl Wyn WilJlaITIS, ar
lwyddo i dderbyn gradd M.A.

LLONGYFARCHlADAU

Gwyneth ac Elfion Roberts, Swn-y-Gwynt, Ffo": 870740

LLANBERIS
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pensaer a chytunwyd fod y
sefyllfa yma wedi mynd ymlaen
yo rhy hir ac y dylid cysylltu
gyda'r pensaer yn dweud os na
chlywir ganddo erbyn ein
cyfarfod nesaf, ein bod yn
cymryd nad ydyw eisiau cario
ymlaen gyda'r prosiect.
Dywedwyd fod yn rhaid
tacluso'r safle ac y byddai angen
rhan 0 gyllideb y flwyddyn
nesaf er mwyn gwneud hyn.
Dywedwyd eto mai mwy 0
fannau parcio mae trigolion
C\VIDy Glo wir ei angen.
Llurybrau Cyhoeddus:
Dywedwyd fod y grant i wella
Llwybr Ogwen wedi ei
gymeradwyo a byddai'r gwaith
yn dechrau yr wythnos nesaf.
Dywedodd y byddai'r gwaith yn
costio £3,700 ac y byddai'r
Cyngor yn ariannu hanner hyn.
Daeth y cais newydd canlynol
gerbron y Cyngor Cymuned:
• Diwygio Amod 4 ar ganiatad
cynllunio er mwyn ymestyn y
cyfnod preswylio 0 10.5 mis i 12
mis Maes Carafannau
Brynteg. Gwrthwynebu ar y sail
y byddai'n newid pwrpas y lle.
Tendrau tom gwair a llwybrau
2009-2010:
Agorwyd yr amlenni am y
tendrau a nodwyd y prisiau ar
ffurflen bwrpasol. Ar oL
trafodaeth, cytunwyd rhoi'r
cytundebau i'r canlynol:
Caeau chwarac: Gareth Wyn
Jones.
Y Mynwenrydd: Wyn Lewis.
Llwybrau eyhoeddus: Dafydd
Lloyd Owen.
Heddlu: Dywedwyd fod yr
heddwas cymunedol wedi bod
yn edrych ar safle garej Hafod ac
wedi addo cysylltu gyda'r
perchennog i drafod problemau
dioge1wch y safle. Cadarnhawyd
y byddai'r heddwas yn
mynychu'r cyfarfod mis nesaf.
Darllenwyd rhestr 0 bethau i'w
lrufod @'dtl'r lledd)YQ::; "
phenderfynwyd yehwanegu

• •

tri yn cyflwyno eu hunain ac yn
egluro eu bod yn bryderus iawn
am gais a gafodd ei wneud yn
ddiweddar i agor fferyllfa ar
Ffordd yr Orsaf, Llanrug. Yn
fyr, byddai hyn yn golygu y
byddai meddygfa Waunfawr yn
gorfod colli un doctor oherwydd
y golled mewn incwm y byddai
hyn yn ei greu ac efallai ~rbyddai
agor ffery llfa yn Llanrug yo
arwain at feddygfa Llanberis yo
cau eu cangen yn Llanrug ac yn
sicr yn arwain tuag at doriad yn
eu horiau agor.

Eglurodd y Meddygon eu bod
yn bryderus iawn am hyn gan y
byddai yn arwain tuag at golled
yn y gwasanaeth meddygol ac y
byddai yn creu anawsterau mawr
i bobl hyn gan y byddai pobl
sydd yn byw 0 fewn milltir i'r
fferyllfa yn gorfod cael eu
meddyginiaeth o'r fferyllfa, felly
yn gorfod teithio o'r feddygfa i'r
fferyllfa i ddcrbyn eu
meddyginiaeth. Ar hyn 0 bryd,
does neb yn gwybod yn lle ar
Ffordd yr Orsaf y bwriedir agor
y fferyllfa felly mi fedr rhywun
orfod cerdded cryn dipyn.

Khannwyd copi o'r
adroddiad a wnaethant, a
gofynnwyd i'r Cynghorwyr ei
darllen ac ymateb i'r GIG erbyn
diwedd y rnis. Dywedodd y
Meddygon y byddent hwy yo
ymateb yn negyddol iawn yn
ffurfiol erbyn diwcdd y mis.
Darllenwyd y cyfeiriad allan i
bawb. Diolchodd y tri rneddyg
am y cyfle i gael mynychu'r
cyfarfod, a gadawsant y
cyfarfod.

Aeth y Cynghorwyr ymlaen i
drafod y cais a phenderfynasant
i wrthod y cais yn ffurfiol ar y
sail y byddai lefel y gwasanaeth
yn dioddef a'i fod yn peri
bYoyiliiad i ddwy feddygfa leol
ac efal1ai yn peryglu busnesau
lleol eraill.
(iwc;llia""a" i &fiI" ,lfwflrfl{l
Cwm y Glo: Dywedwyd na fu
ymateb i'n llythyr diwethaf i'r

A'I FEIBION

gymdeithas tai newydd ble bydd
addewid 0 welliannau yn safon y
tai. Mae'r Cyngor yng nghanol
yrngynghori gyda'r tenantiaid
ac mae addewid clir na fydd
rhenti yo cedi ar raddfa
gwahanol na fyddent 0 dan y
sustem bresennol.

Bydd staff presennol yr
Adran Dai yo cael eu
trosglwyddo i'r gymdeithas tai
ble bydd eu pensiwn yn eario
ymlaen able bydd cyfleoedd am
swyddi newydd. Mae pob
gwasanaerh prescnnol, fel
wardeniaid, yn cael eu
gwarchod a'u sierhau 0 dan y
corff newydd. Bydd }' ffordd 0
asesu angen ar gyfer y tai hefyd
yo aros yr un fath 0 dan y drefn
newydd. Bydd tenantiaid
prcsennol y Cyngor Sir hefyd yn
dal i fod gyda'r hawl i brynu'r
tai a bydd eu rufer 0
flynyddoedd disgownt fel na
fyddai'r trosglwyddiad wedi
digwydd.

Eglurodd FfW y disgwylir y
bleidlais yn y mis/ddeufis nesaf.
Bydd y bleidlais yn cael ei
chynnal yn gwbl annibynnol o'r
Cyngor. Bydd canlyniad y
bleidlais mor syml a mynd
gyda'r mwyafrif. Gofynnwyd a
oedd rhai cynghorau wedi
gwneud hyn eisocs. Atebodd
FfW fod nifer yn y de eisoes
wedi trosglwyddo a bod ConW)T
hefyd wcdi trosglwyddo.
Dywedodd hefyd bod
cyngnorau Wrecsam ac
Abertawe wedi gwrthod yn y
gorffennol. Eglurodd bod
~~vcllianJlaU yn eaton y tai sydd
weui trosgiwycco cisoes i'w
gwcld.
Ymweliad ganDr Esyllt Llwyd,
Dr Penrhyn Jones a Dr Robin
Parry.
CyrhacdJodd Dr Esyllt:Llwyd a
Dr Penrhyn Jones 0 feddygfa
Waunfa)vr/ Ffordd yr Orsaf a Dr
hl'tYyn ;rM'~)' V f~\ld),5fO\
Llanberis/ Ffordd Glanffynnon.

Deehreuodd y sS'vrs gyda'r

Crynodeb 0 gofnodion cyfarfod
mis Chwefror a gynhaliwyd yn
Y Scfydliad Coffa, Llanrug.
Cadarnhawyd y cofnodion
bJaenorol yn gywir.
Cyflwyniad gan Mr Ffrancon
Williams (FfW), Cyngor
Gwynedd: Croesawyd Mr
Williams i'r cyfarfod.
Dechreuodd FfW drwy egluro
fod 6,300 0 dai Cyngor yng
Ngwynedd a bod y rhan fwyaf
ohonynt mewn cyflwr gwael. Yn
2002, penderfynwyd y byddai
yn rhaid i dai Cyngor gyrraedd
safon arbennig sef 'Safon
Ansawdd Tai Cymru' ac, yn 61
FfW, nid yw tai Cyngor
Gwynedd, ar gyfartaledd, yn
agos at y safon hwn. Mae
Cyngor Gwynedd wedi cyfrifo
bod angen buddsoddiad 0 £136
miliwn er mwyn cyrraedd y
safon ac y byddai'r swm hwn yn
cynyddu i £440 miliwn dros y
30 mlynedd nesaf er mwyn
cynnal y safon. Eglurodd FfW
fod gan y cyngor £SSmiliwn
felly maent yn wynebu diffyg 0
£81 miliwn.

Credai Cyngor Gwynedd
rnai'r Ifordd 0 ddatrys y
broblem hen yw i
drosglwyddo'r tal i gymdeithas
tai newydd, 'Cartrefi
Cymunedol Gwynedd' a fyddai
yn cael ei sefydlu yn arbennig ar
gyfer hyn gan fod modd i
gymdenhasau tai sacl
bcnthyciaduu na sydd yn agored
I'r cyngnorau sir ac am fod
cymdeithasau tai yn cael cadw
yr holl arian rhent y maent yn ei
ddcrbyn ilydd yn wahanul iawn i
scfyllfa'r Cyngor Sir. Pl;lly, bydd
y gymdeithas tai ncwydd yn
gallu ar ian nur gweUi.annau
sydd eu hangen i'r tai,
o ganlyniad, mae

pcndcrfyniad angen ei w,lcud

gan denan tiaid Cyngor
Gwynedd - nail 1 ai i aros gyda'r
")"l~Y' I ....." )" ,,\l<J~wid.Y bydd Y
tai yn eyrracdd Safon Tai
Cymru ncu i drosglwyddo at y

F1tJENES TRI
CBLTIC WINDOWS

Harddwch eich cartref gyda

CYNGOR CYMUNED LLANRUG



Tr~fnwyd y ~rf"IfVQ e~jl
Gynllun Hyrwyddo
I_I~nyddi~~th Gwyn~dd drwy
~vdwelthrediy.l1 rhwng yr
.l\cllllcmi a Chyngor
C,vynedd.

yn obY~tal a rbannu i>yniadau
gm lyfrau ac ysgrifennu
crendi601 m~wn O\wyl"5ylch
hamdtlenol a hwylioI!.
Mq~~r9~~Q~ynn~Gib~wb•

• Pob math 0 clcIocirofntj
• c~gin("ctn'oll tyw, II&Ht
• p...I§I(]u cy§t(]dl@uol
• f;arpecli, Llenni a
Llo,.lou 'r@n

(Safle'r hen Nel~en)'AIiRNARfON

Mll~ "yfiw i rui t;y'u
ymclcliddorl meWD
tlcnyJJ~~ctb ; rnnnu syn~adnu
gyClalZailllr o'r unlliw mewn
noson axbcnni5 yn Llyiroell
CaernarfOfl. Bydd Gr\Vp
Vs5cif.;nn\l ~ D~,ll~n yn
cyt-tlt'fod yn y llyfrsell ddydd
I!1u,.14 MQi,. rbwng 7-g.~Opm
dan arweinillt) yr l-Iw(Jur.Si~n
Nonhcy. Bydll Yll ~yntibobl
hv).nh3u darllcn ..lC YS5xU'ennu

DARLLEN DIFYR
ACYSGYTWOL

y Magic Circle. Prif westai'r
noson oedd y digrifwr Ken
Dodd. Cafwyd noson hynod 0
ddiddorol a doniol yn ei gwmni.
Mwynhaodd Ken Dodd ganu'r
cor, yn enwedig fel
rhagarweiniad i'w
yrnddangosiad ar y llwyfan.

Bydd y Cor yn canu mewn
cyngerdd yn eglwys Sant loan,
Llandudno ar nos Fawrth 5Mai
- hwn Iydd y cyntaf 0 bedwar
cyngcrdd yn yr egl ....vys yn ystod
yr haf. Bydd y Cor hefyd yn
ymddangos yn Venue Cymru,
Llandudno, pan fydd
Cymdeithas Moduron Clasurol
Prydain yn cyfarfod yno.
Arweinir y Cor yn y ddau
gyngerdd gan Gwilym Lewis
oherwvdd bydd yr Arweioydd
James Cr~fGths oddl cartref yn
arholi am saith wythnos yng
Ngwlad Thai.

r nos Sadwrn, 25 Ebrill, yr oedd
yr aelodau yn rhan 0 gar 0 dros
wyth gan t yn y cyngerdd mawr i
gorau mcib ion yn Neuadd
Albert, Llundain. Y r arweinydd
oedd Alwyn Humphreys,

Dirprwy Arwcinydd Cor
Mt:ibion Dinas Bangor yw
Gwilym Lewis 0 Gaergybi.
Gwilym yw cadeirydd gogledd
C)'IDIU o'r Gymdciihas Corau
Meibion ac Ie gafodd y fraint 0
arwain y cor mawr yn y
cyngerdd mew n perfformiad 0
drefniant enwog John Tudor
Davies 0 'Gwahcddiad'.
Mwynhawyd pen \vythnos yn
I.lundain ac, wrth g\vrs, y
cyngerdd.

Ar y nos Sadwrn blaenorol
canodd }r Cor mewn cyngerdd
ym M!-\eK.inmel p3n s~fydlwyd
Trefor Lewis rei Llywydd Byd
:fang Cymdeithas y Cosurwyr -

NEWYDDION
COR DINAS BANGOR

Penisa'rwaun, Adeilad
cysylltiedig a'r stablau - Y
Stablau, Llanrug.
Materion eraiU
Dywedodd Phyllis Ellis bod dull
Gwynedd (neu'r contractwyr) 0
hackio canghennau yn gwneud
golwg ar ochr ffyrdd - gofyn a
oedd ffordd well.

Dywedodd Richard Llwyd
Jones bod Tim Pel Droed dan 16
Ysgol Brynrefail drwodd i ffeinal
Cwpan Cymru - eu llongyfarch a
dymuno'n dda iddynt.

Seindorf Arian Deiniolen.
Llwyddodd y Band, mewn
cystadleuaetb yn Abertawe yo
ddiweddar, i fod yn un 0 ddau
fand allan 0 ddeg i gynrychioli
Cymru yn y gystadleuaeth
Brydeinig y Harrogate.
Penderfynwyd eu llongyfarch a
dymuno'n dda iddynt hwythau
hefyd.

Dyddiad y cyfarfod nesaf :
Sed 0 Fai. (Cyfarfod blynyddol)

• Penderfynwyd ei wrthwynebu
am y rhesymau yma ac
ychwanegu bod cais cyffelyb
wedi ei wrthod o'r blaen,
Adroddwyd bod Gwynedd wedi
colli eu hapel yn erbyn caniatau
loriau mawr i gario coed 0
goedwig Blaen y Cae.
Ceisiadau eraill a dderbyniwyd:
Bwthyn Cae Ffynnon, Clwt y
Bont - codi estyniad y tu cefn.
Amlygodd Gwilym Williams
bryder cymdogion bod y
draeniau'n mynd trwy'r tir yma -
hysbysu Gwynedd.
Tandderwen, Llanddeiniolen -
sied amaethyddol. Marillo,
Penisa'rwaun - cadw'r sied.
Ceisiadau a ganiatawyd:
Estyniad - Berthen Gron,
Deiniolen.
Ymestyn y cartref presennol trwy
godi estyniad 2/3 llawr,
dymcbwel y gegin bresennol,
gwneud rhodfa a mannau parcio
ychwanegol ynghyd a thirweddu
a gwaith draenio - Cartref

DODREFN PERKINS

Ff6n. (01286) 676 040

Ttem Eilian, Brynrefail - atcb
Gwynedd gyda chanlyniad
asesiadau a'u casgliad y buasai
croesfan yn creu mwy 0 berygl i
gerddwyr a gyrwyr.
Safle Dryii, Deiniolen.
Adroddwyd bod ceir ymwelwyr y
lle yn cael eu parcio 0 flaen Tai
Fictoria, Deiniolen, ac yn creu
anawsterau i'r trigolion.
Dywedodd Len Jones bod
Gwynedd yn bwriadu gosod
llinellau rnelyn ar hyd y ffordd 0

Dai Fictoria at Cae Cerrig gan
bod pob ymgais arall i
ddiddymu'r parcio wedi methu.
Gohebiaethau eraill
Cynllun Datblygu Unedol
Gwynedd, cyflwynwyd eu
'Canllawiau Cynllunio Atodol
Drafft Mawrth 2009',
penderfynwyd cylchredeg copi i
bob aelod.
Ysgol Gymuned Penisa'rwaun -
derbyniwyd eu cais am
gefnogaeth i'w Can Actol fynd i
Eisteddfod Genedlaethol yr
Urdd yng Nghaerdydd.
Penderfynwyd cyfrannu £50.
Cyfadran Gofal Gwynedd -
Pleidlais stoc tai - 72% 0 blaid
trosglwyddo i ddwylo preifat a
28% yn erbyn.
Yr Hcddlu, cyhoeddwyd
cyfarfod cyhoeddus ym
Meddgeleri ar 1ge9 0 Fai.
Diddymu cloddiau caeau yn
Rhiwlas - atgoffa Gwynedd.
Safle ail-gylchu Rhiwlas - atgoffa
Gwynedd o'u haddewid a
hysbyeu Pete Simpson.
Cynllunio
Cais Afon Goch 'Am dystysgrif
cyfrei thlondeb ar gyfer
defnyddio adeiladau allanol
presennol fel llety byw
ychwanesol yn gysylltiedig a
defnydd preswyl yr eiddo.'
Trafodwyd y problemau a
achoswyd gan ~T sefydliad yma
gan gyfeirio al [erch a adawyd i
grwydro'r penLfef a chreu helynt
ond yr untg resymau a allai'r
Cyngor eu defnyddio i
wrthwynebu'r cais ':jW ;
• (jordllgrhlv~u. rhy fgwr vntr
nghcfn gwladDim lie parcio i
iil"ff,,~ymwclwyr.

-
Cyfarfu'r Cyngor ar y 6ed 0
Ebrill. Dechreuwyd trwy weddi
gan Richard Llwyd Jones
Cofnodion cyfarfod Mawrth.
Cywiriad: gofynnodd Phyllis
Ellis am gael cywirio 'rhoddwyd
popeth ar lyfr yn ystod
wythnos ...' i 'rhoddwyd popeth ar
lyfr yn ystod y Mis a thalu ar
ddydd Gwener cyfrif mawr'.
Cafwyd y cofnodion, fel arall yn

•gywir,
Materion o'r cofnodion
Cyflwynwyd adroddiad Gareth
Roberts yn egluro'r sefyllfa
bresennol ynglyn a'r map
hanes/llwybrau a'i awgryrniadau
am lansiad swyddogol.
Cyflwynwyd taflenni llwybrau
Pare Padarn a gynhyrchwyd gan
Bartneriaetb Llanberis ar y cyd a
Chyngor Gwynedd
Toiled Deiniolen. Cyflwynwyd
llythyr Gwynedd yn dweud bod
hwn yn gyfleuster hanfodol i'r
cyhoedd, yr henoed, yr anabl a
theuJuoedd ifanc. Bod gan eu
Cyngor ddyletswydd i arnddilfyn
iecbyd a hylendid y cyhoedd.
Bwriedir eu cau ar 31ain 0

Hydref1! Dywedodd Len Jones
na chafodd gyfle i gcfnogi'r
ddeiseb leol. Gallai Cwmni
Adfywio Deiniolen fod yn
gefnogaeth gref i'r ddeiseb.
Penderfynwyd gofyn i Wyncdd
be fuasai eu cyfraniad hwy pe bai
rnudiadau eraikl yn cyfrannu, a
beth fuasai eu cyfraniad hwy at
ddefnyddio cyfleusrcrau eraill fel
tafarnau?
AtOll Gook, Df:i"iolc;n.
CyOwynwyd ateb Hywel
Williams AS a chopi o'I lythyr at
Edwina Hart. Amlygwyd
anfodlonrwydd o'r sefyllfa a
phcndcrfynwyd ysgrifennu ato
eto i bwysleisio ar yr angen i
newid y ddeddf sy'n caniatau y
math yma 0 sefydliad. A gofyn
hcfyd pam bod carlrefi reI yma
yng Ilgefn gwlull yn hYlfuch nac
mc\vn [ren mawr neu
ddinasoedd?
Bitziau graeanu - ateb Gwynedd
000 glllWma\vr alII fIla III. Lawn
\vybodneth be11ach pan fydd yr
a~csiaclau wecli eu cwbll"lnu.

CYNGOR CYMUNED LLANDEINIOLEN
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CWA~AN~TH GOLCHI A SMWDDIO

Sy~hlitnhau·Altro
Ailwt\tl\

Gwasanacth
Cia~51"~D~nfot1

54 Str)·d (;n\vr
Llanberis

ftnn: 870088

Paratoi ar gyfer _v Susper Olaf s» _v Baicl.

Rhai o 'r disgyblion [u'n cystadlu'uyr Urdd ar lO'stadlaelhau ILwyJan a gu,'aiIll celf:

Eisteddfod Ysgol emlluivr yr adrodd lLJrigof 0 Flw~vdd)ltl 2.

FFRAMIA
Pare Padarn, Llenberie

(01286) 670gl2
www.,c ..... ,: .. <:0.,,, www_ffr~mia_com

Gw""gnQ~th ~framio Lluniau
DvYVi~eenq 0 luniau yn yr Oriel ae ~r y w~fQn

WIIIl~m SQlwyn. ROb Piercy. Keirn Bowen. Keith Andrew a mwy.

TAlTH BLWYDDYN 4
iRHYDDDU
Aethom ni ar dai th gerdded 0
Rhyd Ddu i Llanberis dydd
Gwener Ma\vrth 13cg. Morfydd a
Cemlyn oedd yr arweinyddion.
Pan gyrhaeddorn y gano~an yo
Rhyd Ddu cawsorn ddillad glaw
ac esgidiau cerdded. Cawsorn
weld ystafelloedd cysgu }r genod
a'r hogiau. Dyma ni i gyd yo
mynd yn 61ar y bws iddcchrau y
daith.

Dechreuom ni ar y llwybr
Snowdon Ranger. Roedd y llwybr
yn igam ogam a Ilechi ar y llwybr.
Gwelsom ddarn 0 blastig oedd yn
gadael y dwr lifo i lawr y mynydd.
Dyma ill 8JTd yn aros i gael
ffrwyth neu rhywbeth arall i
fwyta. Aethom i fyny'r mynydd.
Roedd pawb wedi blino yo barod
a dechreuodd fwrw glaw ac roedd
y gwynt yn dechrau chwythu.
Dyma ni i gyd yn gweld arwydd
oedd yo dweud Llanberis.
Ccrddom i fyny drwy'r gwair a
myod trWy mwd. Rocdd pawb
wedi blino ac yn cdrych ar Llyn
Cwellyn. Cyrhaeddom wnh yrnyl

• ••wal a cawsorn em ClRIO mewn
Iloches, Ar 6) dod allan o'r lloches
rocdd fy oghoesau'n drwm fel
led. Aethom i lawr a gwelsom
fwthyn bach ac roedd na bobl yo
gorffwyso mewn pabell bach ar y
ffordd i lawr. Gwelsorn Cwm
Brwynog. Rocddwn yn tei mlo
ychydig yn drist wrth edrych ar y
tai sydd yo adfeilion erbyn hyo.

Gwelsorn Llyn Padarn ond
roedd 1...1an beris yn edrych yo
bell iawn. D}'TI1a ni yo paste
fferm yna cyrhaeddom Llanberis.
Cawsorn fisgedan bach wrth ymyl
yr hostel ieuenctid, Wedi
cyrraedd yr ysgol roedu pawb
wedi blino. Eisteddodd pawb i
dynnu eu pcthau ac acth pawb
adra, Ryda ni yo edrych yrnlaen i
gael mvnd i'r Ganolfan yn Khyd
Ddu ero. Koedd pawn wedi
mwynhau ac wedi gweithio yn
dda gyda'i gi Iydd.
JESSI(_'A WIT I.IA.\\S BLWYDDYJI\ 4

Seion t ennill oherwydd dwi yn y
ty hwnnw!

Roedd plant Blwyddyn 2 a 3
yo canu 'Ffrindiau' yn y
gystadleuacth parti canu. Yn
gyntaf roedd Peris ac yn ail
Scioru ac yo drydydd Padarn.
Roedd gweddill yr aciran Iau yn
Canu 'Ers cyn bo co') ers cyn bo
cyfri'. Roedd pawb wedi
gwcithio'n galcd 1 ennill y mwyaf
o bwyntiau (roedd pawb yn actio
fel bod na rhyfel bach yn erbyn y
tai eraill). Roedd rhai wedi
cynnwys symudiadau ac roedd
rhai efo rhai yn canu unawd ar un
pryd. Yn y diwedd, paru Peris
oedd yn gyntaf a Phadarn a
Seiont yn gydradd ail.

Pa dy wnacth ennill y
Steddfod da chi'n meddwl?
Padarn (0 na, nhw wcdi ennill
etol. Yn ail roedd Peris ac yn
drydydd Seiont (Bw hwl)

Roeddwn i'n napus bod yna
Eisteddfod a Padarn wedi ennill!'
meddai Beck)' Roberts. Ysgwn i
pam?

Yl1 y diwedd dywedodd Mrs
Ceiriog: 'Roedd pawb yn gret,
Diolch am gystadlu, roedd yn
anodd iawn gwneud
penderrymauau at roedd yn braf
lawn eicn 00110.
Diolch eto.'

LOREN ROBERTS Br.WYDDy)' 6
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THE LEGACY
ROYAL VICTORIA HOTEL
LLANBERIS

Priodasau Dathliadau
• Achlysuron Arbennig Cynadleddau

• Pwyllgorau Bwydlen Bar
• Cinio Dydd Sui

·ASESU MEWNOL A CHYNLLUN GOFAL
·GOFAL PEftSONOL·BATHIO

CVMORTH I GODI A MVND IIR GWELU
·EISTEDD YN YSTODY DYDD

A GYDA'R NOS
GLANHAU· SIOPA· COGINIO· OWT.N

·CEfNOGIPOBL
CVSVLLTUA GWASANAETHAU

ARBENIGOL
A ydych yn hoffi gweithio a phobineu ffansi gyrfa newydd?
Mae Caredia Cyf yn awyddus i gyflogi pobl lIeol I weithio
gyda'n cwmni. Mae hyfforddiant a chefnogaeth trwyadl ar gael.
Rydym yn recrwtio yn gyson fel mae'r cwrnm yn ehangu ae
angen gweithwyr iweithio unai man amser. amser Jlawn neu
gyda'r nos Am fanylion peJtachcysylltwch a-

lola neu Ellis Wyn Jones ar-
Bangor 01248612622 UUD iGwener-Oriaul, Swyddfa 9·5pm.

GOFALU AM EIN CYMUNEDAU

t4lbln. Yf MDIIY11181,O""l'6fAi'
rmw.OObiln-tyt.oru Clb2n@ftalJrut-eyt.erg

0120G GOCiDUO(IiiIUI) 01ZDfi l1li3 Qfil (swyddfa)

NOO GaOan CVL vw mQOIl QWOlthrMi!lft ~vt\ah~dwvsydd yn
~VI\~Y~thu,ncwm drwy 01 b,.:fweithaoroddau relvnivv

(Clll1i TIW)'~Qogl~hYillilloil uynluloledO a Gwasanaem ArQrnrru a
LlulIgOOIO)ac M vr un DlVOIoamool bu~n~~ lI~ollUl'ladAIIAusnoG

Ca.bM} nr mwyn o,.eu eyflooodd 9VYQitht

Gwmnl c~awglll1rp.OoJOi-olw WJ CAban Cyf wpdl p: sefydlu i
hWY'\lGOdatbly~I~\I ~~vnomaiUtlulHngVVlllO.

ar Agor
9 y tors tan 4 y pnawn - 7 diwrnod yr wythnos

UNEDF3· lIne· FFORDD Y PARC·PARCMEUAI· GWYNEDD US7 4fG
FFON-01248 672622 • FFACS- 01248 672601

EBOST- post@caredig.com

a'r llwybr at Ysbyty'r Chwarel.
Ar hyd y daith, oedwyd yrna ac
acw iglywed darlleniad ac i actio
golygfa o'r hanes. Daeth y daith
i ben wrth yr Ysbyty, a
llwyddwyd i ddwyn tystiolaeth
i'r hyn a ddigwyddodd ar y
Groglirh, gan fod Ilawer 0 bobl 0
leiaf wedi gweld y groes yn cae1
ei chana a chriw 0 bobl yn ei
dilyn. Bydd y plant a'r bobl ifanc
yn siwr 0 gofio'r profiad 0
gymryd rhan wrth actio'r
digwyddiadau mawr.

Diolch iGraham am drefnu,
ac i bawb a gyrnerodd ran ac a
ddaeth yno i gerdded ae i fod yn
rhan o'r digwyddiad.

ddydd Gwener y Groglitb daeth
nifer dda i gymryd rhan yn
'Nhaith y Groes' yn Llanberis.
Trefnwyd y digwyddiad gan Dr
Graham Thomas, Cwm-y-glo, ar
gyfer Eglwys Sant Padarn a
Chapel Coch. Cyrnerwyd rhan
gan Andrew Settatree; rhai 0

bobl ifanc y Clwb Pysgod Mawr;
a rhai O'T plant iau.

Dechreuwyd ar Ian y llyn, a
chyflwynwyd hanes Iesu Grist
o'r adeg y cafodd ei draddodi i'w
groeshoelio gan Pilat i'r adeg y
rhoddwyd ef ar y groes ac y
daeth yn 61 yn fyw. Symudwyd 0
un man i'r llall ar hyd glan y llyn
a chroesi drosodd i bare Padarn

Ar hyn 0 bryd, mae'r wefan yn
cynnwys y lluniau a wnaeth y
plant ar gyfer Cystadleuaeth y
Pasg. Cyfeiriad y wefan yw
gronyn.org. Daw'r enw 0 enw'r
daflen wythnosol a gyhoeddir
gao yr Ofalaeth bob SuI, ac os
ewcb chi i'r wefan, fe welwch
gopi o'r Gronyn diweddarafbob
wythnos ynghyd ag 61 rifynnau.
Pasiant: Aeth criw 0 aelodau'r
capeli i Theatr Seilo nos Wener i
weld cynhyrchiad olaf un
Cymdeithas y Gronyn Gwenith,
'0 Garreg Boeth iBorth yr AUf
Stori Bywyd Hanner
Gweinidog' gan y Parchg Harri
Parri. Roedd yn gynbyrchiad
arbennig iawn ac yr roedd pawb
wedi mwynhau eu hunain yn
fawr. Diolcb yn fawr iawn iMiss
Dilys Mai Roberts am drefnu'r
ymweliad eleni eto.
Clwb Pysgod Mawr: Cynbelir y
Clwb Pysgod Mawr yo Capel
Coch am 6.45 o'r gloch ar nos
SuI ar gyfer yr ieuenctid. Caiff ei
gynnal ar y cyd gao eglwysi'r
pentref Ceir hwyl wrth drafod
gwahanol rannau o'r Beibl, trwy
bob math 0 gernau a
gweitbgareddau a thrwy
drafodaeth neu ffilm. Daeth
tymor y gwanwyn i ben gyda
noson Go-carts. Cafwyd hwyl
fawr yn y ganolfan Go-cartio ar
Stad Cibyn, Caernarfon nos
Wener, Ehri11 3. Roedd pawb am
y gorau i wibio rownd y trac.
Cafodd pawh ddwy ras ac yna
roedd y gyrwyr cy£lymaf yn
cystadlu yn y rownd derfynol.
Adam Jones oedd yr cnillydd,
Sion Lloyd Roberts oedd yr ail,
ac Elliw Sayner oedd y trydydd.
Diolch yn fawr i Andrew
Settatree am drefnu'r noson, a
diolch i arweinwyr y Clwb am
fynd yoo gyda'r bob! ifanc.
Cawsant bwy eu ras eu hunain,
ond yn 61 rheolau'r Grand Prix
arbennig hon, doedden nhw
ddim yn cael mynd trwodd i'r
rownd derfynol.
'Tallll j G'V~O'i runecr cmio

1.,

CYMANFA'R ANNlBYNWYR.
Cynhelir y Gymanfa bnawn SuI,
17 Mai, am 2.00 o'r gloch yn
restn Capel Coch, Llanberis.
Bydd y bws yn cychwyn 0 Gapel
Ebeneser, Deiniolen am 1.15;
Penisarwaun am 1.20; Cwm y
Glo am 1.25 a chyrraedd Stryd
Fawr Llanberis am 1.35.
Gwneir casgliad yn ystod y
gwasanaeth. Taer erfynnir am
eicb cefnogaeth.
CAPEL COCH. Y Pasg:
Cynhaliwyd gwasanaeth
cymundeb fore Gwener y
Groglith dan arweiniad y
Gweinidog, y Parchg John
Pritchard, ac roedd yn brafiawn
gweld cymaint 0 bobl yno. Fore
SuI y Pasg, cynhaliwyd oedfa
deulu, ac unwaith eto, roedd yn
braf gweld cyrnaint wedi dod
yno. Mrs Falmai Pritchard
oedd yn arwain yr oedfa.
Cafwyd stori i'r plant gan
Dafydd Pritchard ac anerchiad
gan Andrew Settatree.
Darllenwyd gan Sara Jones a
Gruffudd rrncnard. Mr Gareth
Jones oedd yr organydd.
Rhoddwyd wy pasg bach i'r
plant. Wedi'r oedfa, cafwyd
paned a sgwrs, fel sy'n digwydd
bob ITO y cawn ni Oedfa Deulu.
Gyda'r nos, cafwyd oedfa dan
arweiniad y Gweinidog.
cystadreuaetn: Diolch yn fawr
iawn i'r plant am anfon eu
lluniau ar gyfer Cystadleuaeth
Basg Ysgolion SuI yr Ofalaeth
yn Neiniolen a Llanberis.
Gotvnnwvd i'r plant wneud llun
o unrhyw un 0 olygfeydd
Wythnos y Pasg.
Gwetan: Mae gan Capel Coch ac
cglw~i eraill yr Ofalaetn, sef
Cefnywaun ac Ebeneser yn
Neiniolen; Nant Padarn,
Llanberis; a Rehoboth, Nant
Peris, wefan newydd ers rnis neu
ddau. Mae manyllon am
weithgareddau'r eglwysi a'r
Ysgollon SuI yn cael eu
diweddnrn'n gyson nr y ~cfnn.

LLANBERIS
parhad 0 dudalen 10 .......
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LLONGYFARCHIADAU i
Richard Llwyd Jones am gipio
cadair Eisteddfod Mynytho am
gerdd rydd ar y iestun
'Gwarchod' .

eisteddfod ar y 11eg 0 Fai yo
festri'r Cysegr am 7.00 o'r gloch.
LLONGYFARCHIADAU i
John Elwyn Hughes ar dderbyn
Doet hur iacth gan Brifysgol
Bangor. Y rnae'r ddoethuriaeth
yn gydnabyddiaeth o'i
astudiaeth trylwyr 0 fywyd
Caradog Prichard, a'r astudiaeth
o 'Fyd Go iawn Un Nos Ola
Leuad'. Bu'r ddau gyhoeddiad
yo hynod 0 boblogaidd.

Dylem hefyd gydnabod ei
waith graenus yn ymwneud a
gramadeg )' Gyrnraeg a'i
olygyddiaeth trwyadl 0

Gyfansoddiadau a
Beirniadaethau yr Eisteddfod
Genedlaethol ers sawl
blwyddyn bellach.

John Elwyn
Naddaist o'i ddwys lenyddiaeth

- yn raenus,
wir banes cymdogaeth;

rhoi ffrarn am dy arwr ffraeth,
o'i daith arw, doethuriaeth.

R.T.r ..J.

Gvvescy

V\lA.U N fiiiA.V\lR
.ry Rhydd • Swyd CQrtrof • PrydilY Plant

, Ystilf@11D@ulu, Cinio Dydd Sui Tr~ddodi~dol
• Corddgriocth Fyw • Cwrw Go lawn
f!'~ni{012eS} ~502' B

Llol1gy!arcl,;adau mauir i SiOl1 Emlyn Seron a [u'n llsoyddiannus yn
ddiuieddar ar gyrraedd el 'Black Belt' meuni karate. Efo Sian y1l y llun
"Ule Se11sai,)ara a jUaster IJY1111.

Rhidian a Richard yn yr
Eisteddfod Genedlaethol yng
Nghaerdydd.
EISTEDDFOD Y PENTREF
Dymuna hol l aelodau'r
pwyllgor ddymuno'n dda i Billy
ae Ann Hughes, Siop Treflyn, ar
eu yhmddeoliad, a diolch am eu
cefnogaeth i'r Eisteddfod dros y
pymtheng mlynedd diwethaf

Cynhclir pwyllgor nesaf yr

.lawn.

Geraint Elis, Cilgeran. Ffon: (01248) 670726

hatgoffa am yr aberth Iawr a
wnaed ar Galfaria. Gwasanaeth
syml ydocdd 0 dan oral ein
gweinidog, y Parchedig John
Pritchard, ond er mor syml
ydoedd yr oedd yn effeithiol
dros ben. Diolch yn fawr iawn i
Mr Pritchard ac hefyd i Mrs
Margaret Cynfi Griffith am fod
wrth yr offeryn.
SuI y Pasg oedd Sui Cyfarfod
Pregethu, Cefn y Waun. Yn y
bore cawsom gwmni ein
gweinidog ac yo yr hwyr y
Parehg W.R. Williams, Y
Felinheli. Rhoddodd y Parchg
W.R. Williams anerchiad i'r
plant cyn ei bregeth. Yr oed y
ddwy bregeth ar yr atgyfodiad.
Diolch yn fawr iawn i'r ddau
gennad am eu cenadwri amserol

DIOLCH. A gwyliau'r Pasg
erbyn hyn wedi dirwyn iben, yr
oedd yn braf iawn cael mynd
hefo blodau ar ein hanwyliaid
i'r fyowent ar SuI y Blodau. Yr
oedd Mynwen t Macpelah
Deiniolen yn rhyfeddol 0 dwt ac
yn edrych ar ei gorau. Rhaid
canmol Cyngor Gwynedd am y
gwaith y maent yn ei wneud
arni. Diolch yo fawr iawn
iddynt am y gwaith da ac, 0 gael
yr holl flodau ar y beddi, yr
oedd yo edrych yn arben n19 0
hardd.
Y PASG. AI nos Iau Cablyd, sef
y nos Iau 0 flaen Gwener y
Groglith, cafwyd oedfa Gymun
U ndebol yn Ebeneser
Deiniolen. Mae'n rhaid dweud
mai siomedig oedd nifer y rhai a
ddaeth ynghyd ond cawsom ein

Miss Marian Jones. Ffon: (01286) 870291

DINORWIG

Mr John Jones, Cemaes,
Ynys Mon oedd y siaradwr
gwadd a'i bwn c oedd Y
Samariaid. Bu'n siarad yn
ddifyr iawn am ei waith fel
gwirfoddolwr y gyfundrefn.
Difyr oedd deall fod Y
Samariaid yn bodoli yn
genedlaethol ers dros hanner
canrif, a bod y Swyddfa ym
Mangor wedi bod ar agor am
chwarter canrif Fe wyr pawb
bod Y Samariaid yn cynnig
cefnogaeth gyfrinachol ac
emosiynol i bersonau sydd
mewn unrhyw fath 0 argyfwng,
ae rocdd pawb yn edrnygu'r
gwaith amhrisiadwy mae'r
gwirfoddolwyr yn gynnig i bobl
sydd angen cyrnorth. Talwyd y
diolchiadau gan Gwyneth Jones
ac enillydd y ram oedd Mair
Read. Carol Gerecke 0 Ganolfan
Arddio Seiont fydd yn cadw
cwmni i'r aelodau y tro nesaf, a
gofynnir i bawb ddychwelyd y
ffurflen bwyd a'r arian (£12) i'r
cyfarfod ar Fai 13eg.
YR URDD. Bu nifcr 0 blant y
pentref yo cystadlu eleni yn yr
Eisteddfod Cylch a Sir yr Urdd,
llongyfarchiadau mawr i bawb
am wneud mor dda.

Pob lwe iAlaw ae i aelodau'r
'Ell:)CIllbl(;' ser Adam, Alaw,

CLWB BRO BETHEL.
Croesawyd pawb ynghyd gan yr
Is-Lywydd, y Prifardd Selwyn
Griffith, a dymunwyd yo dda i
Nerys Owen sydd heb fod yn
dda yn ddiweddar ac hefyd i
Eunice Roberts yn dilyn
triniaeth i'w llaw, Y gWr gwadd
oedd Huw Edwards, un 0 blant
Bethel, ond erbyn hyn yn byw
yng Nghaernarfon. Cafwyd orig
ddifyr iawn yn ei gwmni wrth
iddo he] atgofion o'i blentyndod
yma ym Methel, gao son am
nifer 0 gymeriadau a oedd wedi
creu argraff arno. Cawsom Iu 0
hanesion hefyd yn cynnwys
troeon trwstan fel aelod 0 Gor
Meibion Caernarfon a'i
ddiddordeb ym myd pel-droed.
Mae wedi ymgartrefu yng
Nghaernarfon ers nifer 0
flynyddoedd ac yn weithgar
iawn yn y gymuned fel
Cynghorydd Sir a Chynghorydd
Tref. Diolchwyd iddo yn gynnes
iawn am sgwrs gartrefol braf
gan Jenkin Griffiths. Rol
Williams, Waunfawf" fydd y tro
nesaf .
MERCHED Y WAWR. Yn
absenoldeb y Llywydd, Mair
Price, llywyddwyd y cyfarfod
gan yr Is-Lywydd, Mair Read.
Yn dilyn croesawu pawb,
cydymdeimlwyd yn ddiffuant
iawn a Mair Price ar ei
phrofedigacth 0 golli Ernyr, ei
gwr, yn ddiweddar.
Llongyfarehwyd Lynne, merch
Sheila RoberlS ar cnedigaetn
mercn tach, Leusa Sian ac hefyd
Nia Mon, merch Sian Davies ar
enedigaeth mab bach, Efan
Idri~. Anfvnwyd cofion ~tAlys
Jones a Gwyneth Willi~m~ a
dymunwyd yn dda i Nancy
Williams ocdd ar fin dathlu
pen-blwydd go arbennig.
Dymunwyd yn dda hefyd i
blant y pentref sydd yn
cynrycnion Eryri yn Eisleddl()d
yr Urdd i Iawr yn~Nghacrdydd
y mis nesaf. Rhann\vvd, er
gwybodaeth i'r aelodau, niter 0

faterion yn ymwneud a'r
Mudiad.

BETHEL

-----------------------------------------------~
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CwnQanaeth fframio
Llun1al.l 0 bob Inuth
~r gael ar Y bane
Pri5iuu Rllcsymol

Ardddn~osfa () luniall
gwreiddio] gan
Arti~tiaid Ll~()1

Richard S. Humphreys

Brosiect Dendrocronoleg
Gogledd Or11ewin Cymru. Bydd
y gwaith yn golygu chwilio ac
ymweld a phlastai Tuduraidd,
tai ffrarn nenfforch, adeiladau
nodweddiadol 0 Eryri a thai
trefol, i gyd drwy ddyddio'r
pren o'u mewn.

Gobaith y prosiect yw codi
digon 0 gyllid i ddyddio
cwympo coed gwreiddiol 0
lawer o'r adeiladau hynaf ar
draws y rhanbartb 0 Aberdaron
i Gorwen ac 0 Gaergybi i'r
Berrno. Mae'r prosiect ar hyn 0
bryd yn chwilio am y tai hynaf,
a godwyd eyn canol y 1600'au,
yn arbennig y rhai a nenffyrcb,
unrhyw gyn-blasau, tai gyda
simneiau ochrol, grisiau tro 0
gerrig neu saerniaetb ffansi yn y
coed ioi. Mae'r cyfarfodydd
cyntaf - ym Mon a Dinbych,
eisoes wedi eu cynrial, a
gobeithir cynnal cyfarfodydd
eraill yng Ngwynedd a Chonwy
yn fuan.

Rheolwr y prosiect yw
Margaret Dunn, a dywedodd y
bydd y prosiect arloesol hwn yn
darganfod gwybodaetb bwysig
am hanes hen dai Cymreig. Mae
croeso i bawb dros 17 oed, ond
rhaid bod yn eithaf ffit a heirii
ar gyfer rhai agweddau o'r
gwaith. I gael mwy 0
wybodaeth, cysylltwch a gwefan
w w w v d a r Ln g o l d w e l s h
houses.co. uk
Mwy 0 Hanes Capeli
Gan Gwyn Davies, Llanrug,
cefais fenthyg llyfryn a
gyhoeddwyd yn 1903 ar Hanes
yr Achos yn Tanymaes a
Brynmenai. Er mai ardal Y
Felinheli sy'n cael y sylw, eto i
gyd yr oedd cysylltiadau cynnar
a gwaelodion plwyfi
Llanddeiniolen a Llanrug.

Prill iawn oedd y boblogaerh
yn Llanfair is gaer yn y cyfnod
cynnar, ond pan ddechreuwyd
gweithio chwarel Dinorwig 0
ddifrif yn chwarter cyntaf y
bedw31.-edd ganrif ar bymtheg, a
chario llechi i'w hallforio 0
borthladd y Felinheli, bu
cyonydd sylweddol yn y
boblogaeth. Idrigolion rhannau
uChafLlanfair is gaer, a rhannau
isaf Llanddeiniolen a Llanrug, a
arferen t gerdded i Lanrug i

Cynyrchion COvd:
Gati~~1 FfenGu~ flO flti
Qm brlGluu Gy~tCldleuol

GWYNANT
PIERCE

unea 1. Ff@rmsrvn At,,"
LLANAUG

Ffgni (01Z66) 674163
(OSAO) AOOOOi

adroddiad cwest i farwolaeth
ffermwr 0 Ddyffryn Mymbyr.
Roedd Hugh Roberts, Cors
Ceffylau, Capel Curig wedi
disgyn yn farw ar un 0 gaeau'r
fferm yn ystod mis Tachwedd
1895 ar 01 cwyno 0 boenau
difrifol yn ei sturnog. Yn y
cwest, rhoddai ei chwaer, Mary
Roberts, dystiolaeth ynglyn a
chyflwr iechyd ei brawd.

Adroddodd iddo ddioddef yn
achlysurol 0 boenau'n ei
sturnog, yn enwedig yn ystod
gaeaf 1894. Bryd hynny aeth
dros y bwlch i Nantperis i
mofyn cymorth gan Mr Lloyd
Williams. 'He had a bottle of
medicine fr011Z Mr Williams, Nant
Uella, who is not a registered
medical man. My brother was
suffering from severe pains in his
stomach, but he completely
recovered. '

Mae'n ddiddorol sylwi fod
Mary Roberts yn ymwybodol
nad oedd Mr Lloyd Williams yn
feddyg, ond eto'i gyd, yn cael ei
gyfrif yn wr a allai gynnig
meddyginiaeth tuag at boenau'n
y stumog. Pwy tybed oedd y
Lloyd Williams hwn o'r Nant,
ac a oes gan unrhyw
ddarllenydd wybodaeth deuluol
amdano>
Blychau Tybaco
Daeth cais gan un o'r
darllenwyr am wybodaeth
ynglyn a blychau tybaco. Mae
ganddo yn ei fed dian t, flwch
gyda'r enw Thomas Roberts,
Llechydd, wedi ei naddu arno.
Ceir y dyddiad 1819, a'r
llythrennau A.P.A.V. Gwelodd
amryw 0 flychau era ill gyda'r un
llythrennau arnyn t, ond nid
cyfeirio at farh 0 dybaco y mae'r
llythrennau. Un awgrym yw
mai dull gan smygwyr
anllvthrennoz 0 ddynodi
meddiant o'r blweh yw hwn: 'a
pi a fi' hynny yw - y fi piau hwn.
Oes rhywun wedi gweld
blychau tcbyg, neu'n gallu
cynnig esboniad gwahanol?
Dyddio Hen Dai
Daeth raften i la\v yn cynnig
hyfforddiant i'r rhai sydd a
diddordeb mewn ymchwilio i
hanes hen dal yn siroedd Mon,
Gwynedd, Conwy a Dinbych.
Mae'n rhan 0 gynllun a elwir yn
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dystiolaeth. Darganfu lyfryn
mewn cyflwr go druenus, yn
adrodd hanes eglwysi
Annibynnol Sir Gaernarfon.
Mae'n dyddio 0 tua diwedd y
1920'au. Ynddo, ceir crynodeb
byr 0 hanes y Bryngwyn, gyda'r
wybodaeth ganlynol: 'Yn 1852
cymerodd y Parch Griffitlz
Thomas, Penisaruiaun, ofal o'r
achos. Rhoddodd 27 mlynedd 0
wasanaeth heb gyflog 0 gwbl.
Claddwyd ef rhumg dau ddrws y
capel yn 1879.'

Daeth Iwan Roberts 0
Lanrug ar draws cofnod arall
am gladdu Griffith Thomas, a
hynny mewn dyddiadur.
Soniwyd am y dyddiadur hwn
droeon o'r blaen yn y golofn
hon, sef Dyddiadur Twm
Stiniog, sydd bellach yn ddiogel
yn yr Archifdy yng
Nghaernarfon. Ynddo ceir y
cofnodion canlynol:
16 i\'!awrlh 1879. Y j:7archGrtffith
Thomas, Penisanoaun y" marui
am naw 0 'r gLoch y bore yn 73
mluiydd oed.
22 Mawrth 1879 Claddu Grifjitll
Th071'UlS, Penisaruiaun heddiui vn
Bry11gwyn, Llanrug. Efe oedd y
cyntaf a gladdwyd ytz y fy1lwe'tll
hon.

Y n rhifyn Mawrth o'r 'Eco'
holais am wybodaeth ynglyn a
chladdfa'r Parch Griffith
Thomas, gwcinidog Capel y
Bryngwyn, Llanrug. Mae
cofgolofn iddo wedi ei
hadeiladu rhwng dau ddrws
ffrynt y capel, ond doedd dim
tystiolaeth ar gael i brofi a
gafodd ei gladdu yno. Roedd yr
adroddiad byr am ei farwolaeth
yn Yr Herald Cymraeg ym mis
Mawrth 1879 yn amwys iawn,
gan nodi y byddai'n cael ei
gladdu 'ym mynuient Ymneilltuol
Llanrug'. Mynwent y Capel
Mawr (Methodisriaid) oedd yr
unig fynwent o'r fath, a phrin y
byddai gweinidog Annibynwyr
yn cael ei gladdu yno!

Bellach, gellir cadarnhau mai
o flaen y capel ym Mryngwyn y
claddwyd yr hen weinidog, a
daeth gwybodaeth am hynny 0

sawl cyfeiriad. Adroddais yn y
rhifyn diwethaf fod casgf iad
swmpus 0 wybodaeth wedi ei
drosglwyddo i mi gan Ceri
Foulkes, Deiniolen, ac erbyn
hyn daeth gwybodaeth 0 ddau
gyfeiriad arall hefyd, a'r cyfan
vn cadarnhau mai yn y
Bryngwyn y claddwyd Griffith
Thomas.

Cyfeiriodd Ceri Foulkes at
Gyfrol 5 0 Hanes Eglwysi
Annibynno! Cymru, sy'n rhoi
crynodeb byr 0 hanes holl
gapeli anoihynnol y fro. Yno,
dan hanes y Bry ngwy n ceir
nodyn bywgraffyddol am y
Parch Griffith T'hornos.
'Lla/uriodd y'10 yn ddiwyd, heb
1lnrhyw gydttabyddiaetJ, am ei
lafur. a chajodd yr hyfrydwch 0

welcd cyftlewidiad 1nawr yn yr
achos Y"o. Yr oedd yll ddY1ldaJ fel
yr oedd iddo gy1neradwyaeth
gyffredinol. Claddwyd ef yn Yf"yl
capel Bryl1flWYn, Llanrug.'

Gan Mrs Megan Roberts, un
U UC10UClU prt:sennol y
Bryngwyn, y daeth mwy 0

i roi gwasanaeth i'ch car
,.._~~~ hcb effelthlo ar

~~~l V warant-
DAWi~arall dibvnadwy
yn 1I.'r Prif DdollWT

PORSCHE

Dyna godi sgwarnog arall
felly! Profwyd bellach fod
Griffith Thomas wedi ei gladdu
rhwng dau ddrws ffrynl y capcl,
orrd, a oedd bwriad gan
actodau'r capcl ar y pryd i
sefydlu rnynwent yno hefydl Ac
a gladdwyd gwraig Griffith
Thomas yno yn ddiweddarach?

Gyda diolch i'r tri ohonoch
am ddarganfod y ffei thlau sy'n
profi'r traddodiad.
Doctor Dail
Canvyd amryw 0 sylwadau yn y
gorffennol at feddysiniacthau
carlIef, yn enwedi£ gwahanol
fathau 0 eli a ddefnyddld at bob
math 0 anhwylder. Yn
ddi\veddar deuthum ar draws
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Cofiwch gefnogi
ein holl

hysbysebwyr

Gwynedd a Mon yn derbyn
tystysgrif arbennig
Canmoliaetb Uebel am safon a
phroffesiynoldeb eu
perfformiad yn ogystal ft'r
gyfathrach rhwng y band ar
arweinydd yn uchel ei safon.

Arweinydd y band yw Paul
H ughes gyda John Powell, Dewi
Ellis Jones, John Glyn Jones,
Richard Edwards a Sally
Marshall [el tiwroriaid.

Dywedodd Dennis Williams,
Rheolwr Gwasanaeth Ysgolion
William Mathias sy'n darparu'r
gwasanaeth ar ran Cynghorau
Gwynedd ac Ynys Mon:

'Rydym yn hynod falch 0

lwyddiant y band - mae'n dyst 0
dalent ac ymroddiad plant a
phobl ifanc Gwynedd a Mon.
Mac'r wobr yma yn gosod Band
Chwyth Symffonig Ysgolion
Gwynedd a MOD yn flaenaf
ymysg bandiau cyngerdd
Prydain.'

Daw'r clod yma yn dilyn
l1wyddiant y band yng
nghystadlaethau cenedlaethol
eraill u gynhali\vyd yo
Warrington, Warwick a
Rr~dford finn ddvfarnwvd y
wobr aur i rand 5ymffonig
Cwyncdd a MAn.

~\ilfiVY~ham yin 3yy";,;",,,~etl'\ ,,\ow:d rrOG trornor, YC\N;,.;an*. *alu
musu. etc .. vn OQvstal a uwasansetnau artero: 5wyddflfr ro~t.
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Mae Band Chwyth Symffonig
Ysgolion Gwynedd a Mon wedi
dod i'r brig mewn cystadleuaeth
arbennig ar gyfer bandiau
chwyth led led Prydain.

Cynhaliwyd rownd derfynol
gwyl bandiau cyngerdd Prydain
yng Ngholeg Cerdd a Drama
Cymru yng Nghaerdydd ar
ddydd Sui, 19 Ebrill, gyda chwe
band chwyth wedi eu dethol o'r
rowndiau rhagarweiniol.
Unwaith eto eleni, dyfarnwyd y
wobr aur i Fand Symffonig
Gwynedd a M6n dan arweiniad
Paul Hughes.

Rhaddwyd yr eisin ar y gacen
pan gyhoeddwyd fod y panel
wedi dyfarnu fod Band

GWOBR AUR I FAND
SYMFFONIG GWYNEDD AMON

(Ffon: 01286Caernarfon.
673515)

ag unrhyw agwedd 0 hanes bro'r
'Eco' i Dafydd Whiteside
Thomas, Bron y Nant, Llanrug,

Cofiwcn doernvorno
SWYDDFA POST BETHEL

E. W. Pritchard
CENTRAL GARAGE, Llanberis

Hefyd, diolch am yr holl
gardiau, blodau, anrhegion,
zalwadau ffon a liffts yn 01 ac
ymlaen i Ysbyty Glan Clwyd.
Diolch yn fawr iawn i bawb.

DIOLCHIADAU. Dymuna
Gwenda, Glanrafon, ddiolch 0

gaIon i'w theulu a ffrindiau am
eu caredigrwydd a chelnogaeth
yn ysrod y misoedd diweddar.

Geraint Ells, Cilgerran. Ffon: (01286) 670726

NANT PERIS

Draw. 13. Gors Carrino 14. Aber
bella. 15. Eiddaw mawr. 16. Pen
bwlch bach. 17. Rbyd mawr. 18.
Feston. 19. Rhyd bach. 20. Cwm
uchaf. 21. Marddwr mawr. 22.
Sglefr fawr. 23. Cwt Hers. 24.
Allt Fricsan. 25. Stesion cwm.
26. Pwlllilis. 27. Cecs (Hesg).

Llawer 0 ddiolch - ond beth
am enwau 0 ardaloedd eraill y
fra?
Ffynhonnau
Chafwyd dim ymateb 0 gwbl i'r
cais ynglyn a sut yr oedd
ffynhonnau yn cael eu hager, na
chwaith wybodaeth am
ffynhonnau sy'n dal ar
ddefoydd heddiw, os oes rhai.
Efallai ). d.awgwybodaeth erbyn
y rhifyn nesaf

Cofiwch anfon unrhyw
ymholiad neu hanesyn ynglyn
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ENWAU LLAFAR - ARDAL CWM-Y-GLO

•
addoli, sefydlwyd capel
hwylusach iddynt yn
Nhanymaes, ac yn
ddiweddarach ym Mrynmenai.

Hefyd gan Gwyn Davies
cefais hanes darganfod
dalennau 0 bapur dan loriau ty
yo Nhan y Coed gyda nodiadau
arnynt am hanes sefydlu'r capel
yno. Gwilyrn ap Gwilym oedd
yr awdur, pwy bynnag oedd
hwnnw, ac fe'i hysgrifennwyd ar
gyfer Eisteddfod y Plant yn
1922. Adroddwyd mai ar dir Tan
y Coed canol yr adeiladwyd y
Festri yn gyntaf, a'r capel yn
1901.

Ymysg y papurau hefyd
roedd cofnod am farwolaeth
Owen Davies, Clawdd Llwyd,
Tan y Coed, yn y Rhyfel Mawr,
Nadwyd fod yr awdur wedi cael
golwg ar fedal a anfonwyd i'w
rieni ar achlysur ei ladd yn y
rhyfel. Ble tybed mae'r fedal
honno heddiw?
Enwau Llafar ar nodweddion
naturiol
Fisoedd yn 61 bellacb
gwneuthum apel am i'r
darllenwyr anfon enwau a
ddefnyddid yn Ileol am
nodweddion naturiol eu hardal:
enwau cre.igiau, Ileth rau, pyllau
mewn afonydd. Cafwyd rhestr 0
ardal Llanberis eisoes, a'r mis
hwn rhaid diolch i Eirwyn
Williams, Llwyncoed, Cwm )'
Glo, am anfon rhestr a map 0
bron i ddeg ar hugain 0 enwau
lieol am ardal Cwm y Gla.

Dyma'r rhestr yn gyflawn:
1. Pwll yr hwch. 2. Twil y
Gigfran. 3. Cae Bach (hwn oedd
Wembli i hogia Cwm erstalwm).
4. Aber Pcnbont. s. Cei Llechi.
6. Gors ry Draw. 7. Clogwyn
canans. 8. Ogof Pen Gaer. 9.
RaIlt Fawr. 10. Stepia Mawr. 11.
Llwyda Bach. 12. Clogwyn 1Y
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Cyflon\Naclau Trydan a Nwy
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Gynllunio Angladd

Vswiriant Toithio

Yswiriant Cerbydau a Diffyg ar y Modur

Yswiriant COlrtref

Mae pobl dros 50 oed yn
ymddiried yng nghynhyrchion

a gwasanaethau
Age Concern

G)fl~I fynd at _yr one:rs« y Gynhadledd Ysgolion tacn.

Ymuieliad a sw)lddfa 'Deiuiedd'.

Fern a I lolly VII brysur yn p(Vg1i', Eco

GWEITHGAREDDAU'R YSGOL

1';

Mue'r 11lelIlC;UUyn bnblof!atdd!

YSGOL CW!v1 Y GLO
Roedd prysurdeb mawr yma
wnh i flwyddvn 5 a 6, vnghyd a
nifer 0 oedolion, fynd ati iblygu
Eco'r W)·ddfa y rnis diwcthaf
Roedd yn brofiad da i'r
disgyblion gael gweld SUl yr
oedd papur newy dd yn cael ei roi
at ei gilydd ac roeddynt i gyd
wedi mwynhau y profiad yn
fawr,
Cafodd tri aelod o'r Cyngor
Ysgol fynd i Gynhadledd
Ysgolion Iach yn Galeri,
Caernarfon, yn ddiweddar.
Cafodd Corrie, Aiden a Daniel
hwyl wrth roi cynnig ar )'1' offer
cadw'n heini. Tra r oeddyni yno
cawsant gyfle hcfyd i ymweld a
s\,\:yddfa cwmni dylunio digidol
Delwedd sy'n noddi gwefan yr
ysgol. Diolchwn i Mike ac Euros
am y croeso.
Cynhaliwyd bore coffi a
gweithgareddau noddedig
amrywiol i godi arian er mwyn
prynu byrddau a meinciau i
fuarth yr ysgol. Maent bellach
wedi cyrraedd ac aelodau \'
Cyngor YsgoJ fu'n dewis eu
lleoliad. Diolch i bawb fu mor
ffeind a noddi y plant, a diolch i'r
plant am sgipio a beiciol

CYMANFA'R ANNIBYNWYR.
Cynhelir y Gymanfa bnawn Sui,
17 Mal, am 2.00 o'r gloch yn
Festrt Capel Coch, Llanberis.
Bydd y bws yn cychwyn 0 Gapel
Ebcneser, Deiniolen am 1.15;
Penisarwaun am 1.20; Cwm y
Glo am 1.25 a chyrraedd Stryd
Fawr Llanberis am 1.35. Gwneir
casgliad yn ystod y gwasanaeth.
Taer erfynnir am eich
eefnogaeth.
DIOLCH. Dymunwn ddioleh
yn ddiffuant i Mrs Oliver, Mrs
Roberts a Miss Jones, i'r mamau
ac yn arbcnnig i blant yr ysgol a
chyn-ddisgyblion am ymgymryd
a'r gwaith 0 blygu'r Eco y ntis
diwethaf
CYDYMDEIMIJAD. Estynnwn
ein cydymdeimlad dwysaf a Julie
Denny, Glaslyn, a John Steele,
Bryngwyn Mawr a'r teulu 011 yn
eu profedigaeth 0 golli eu brawd,
David Steele 0 Lanfairpwll yn
frawychus 0 sydyn tra roedd ar ei
wyliau.
GENEDIGAETH.
Llongyfarchiadau iDr Graham a
Dr Ga:>:>ieThomas, hlin-y-Nant,
ar encdigaeth mab bach,
Gruffudd Morgan, brawd bach i
Ceinwen a Gwilvm.•

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

CWM Y GLO



A"durdodir a rh~"()JirgaJl yr
I\,,,durd,,« <:;"·......n..f'lh'l" Ari:tnnni

Dewch atom am gyngor ynghylch
yswiriant a materion ariannol

8 Llys Onnen, Ffordd y LI}'n,
Pare Menai, Bangor
(01248) 674460

Ymgynghorwyr Ariannol
Annibynnol

27 Stryd y Bont, Cacrnarfon
(01286) 672727

CDH

Mae ein calonnau'n dywyll, a
ninnau'n fW)7 di-lun nag
unrhyw fonitor many. Ar sgrin
ein bywydau, does dim golwg 0
lun prydferih yr ufudd-dod a'r
cariad y mae Duw yn ei gersio.
Ond, trwy drugarcdd, mae
gcnnym waran t bod yr holl
bechodau wedi eu maddau. Nid
unrhyw beth y gallem ni ei
gynnig i Dduw a roddodd }'
warant hon i ni. Iesu Grist sydd
wedi ei sicrhau trwv Iarw
trosom a tbrwy atgyfodi er ein
mwyn.

Mae'r pris wedi ei datu a'r
wararu gennym. Fe wnaed
monitor em bywyd yn newydd.
A thrwy ras Duw, mae gobaith y
gwelir arno ufudd-dod a chariad
a glendid bywyd wrth i ni
ymateb i'r trugaredd a wnaed a
ni yn Iesu Grist. Boed i'n
geiriau a'n gweithrcdocdd
ddisgleirio er ei glod. Boed i
eraill "veld lluniau hardd ein
gwasanaeth i'n Harglwydd, a
darllen geiriau ffyddlon cin
tystiolaeth i'n Gwaredwr. A
phan fydd y sgrin yn dylu, fel ).
bydd yn sicr 0 wneud ar adegau,
diolchwn am y warant y talwyd
y. fath bris amdani.

JOHI'.J Pnrrr lIARD

CERDYDAU CLABUROL YR 'VYDDFA
Cvrllagdtllvcn ~~9VJIISlllll· ~le\vn CerhydRoilS Royce
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Beth bynnag a wnawn, doedd
dim byd yn digwydd. Wyddwn i
ddim beth arall i'w wneud.
Roeddwn wedi darllen y
llawlyfr a dilyn ei
gyfarwyddiadau: datod y
ceblau; datgysylltu'r plwg
trydan; diffodd y cyfrifiadur;
aildanio'r cyfan. Roeddwn wedi
gwneud popeth, fwy nag
unwaith. Ond dal mor farw a'r
bedd oedd y monitor, heb na
Dun na llythyren na lliw. Roedd
o wedi bod yn gyndyn 0 ddeffro
yn y bore ers diwrnod neu ddau,
ond erbyn hyn roedd wedi
diffygio'n llwyr. Fedrai fy hall
weiddi a ffraeo ddim ei godi o'i
drwmgwsg. Doedd dim amdani
ond chwilio am fonitor newydd.

Felly dyma ffonio'r siop i
holi a gawn i fynd atr monitor
yno, er mwyn cadarnhau ei fod
wedi torri cyn prynu un
newydd.

'Faint vdi oed " monitor?- .
Sgynnoch chi warant arno?'
meddai'r llais clen 0 ben arall v-fton, Minnau'n egluro ei fod
oddeutu tair neu bcdair oed, a
bod Y' warant wedi hen ddarfod.
Ond, er syndod, wcdi imi nodi
rhif y peiriant, gwelwyd bod )'
warant yn dal mewn grym am
bythefnos arall. Diolch am
hynny, roedd y monitor wedi
torri mewn pryd, a chyn diwedd
y dydd roedd gen i un newydd
sbon yn ei le,

Wrth brynu'r cyfrifiadur,
roeddem wedi talu am warant
tair blynedd, ac roedd y warant
honno'n cyfro'r monitor. Ac er
bod papurau'r warant gennyf yn
berttann ddlogei, doeddwn i
ddim wedi meddwl edrych
arnynt am fy mod yn crcdu bod
y warant wedi dod i ben. Dros y
Pasg, buom yn cofio'r modd y
lalodd Iesu'r pris am ein beiau
ill.Wrth gael ei gosbi yn ein lie
ar Galfaria, mae wedi sicrbau i
ni warant 0 faddeuant pechodau
n pherthynns a D"I'V A dyw'r
,"varanl hon bYlh yn dod i ben.

GWA
£200 i Ysgol Bontnewydd (ar
gyfer y Cyfnod Sylfaen).

Gan fod y gwasanaeth bws, a
oedd gyn r yn cael ei ddarparu
gan KMP yn cael ei redeg gan
Bws Padarn rwan, roedd
gwahaniaeth mawr rhwng
arnserau'r bysys a'r amserlen
sydd i'w gweld wrth yr arosfan.
Cytunwyd cenhadu'r
gweithredwr a Chyngor
Gwynedd.
Gellir gweld mantolen a
chyfrifon y Cyngor ar
hysbysfwrdd y pentref.
EISTEDDFOD Y
BONTNEWYDD.
Llongyfarchiadau i bawb 0
Gaeathro a fu'n cystadlu yn
Eisreddfod y Bontnewydd dros
y Pasg. Ymhlith y cystadleuwyr
a'r enillwyr oedd Luned Eryl,
Martha Ceiriog, Max, Sion
Dafydd, Betsan Ceiriog, Elan,
Erin, Lois ac Ifan.
HELFA WYAU PASG.
Unwaith eto roedd yr Helfa
Wyau Pasg yn un llwyddiannus
iawn. Aeth rhai o'r helwyr )'n
syth 0 Oedfa'r Pasg yn y capel.
Eleni roedd yr wyau wedi eu
cuddio 0 flaen Plas Glangwna a
IDa\Vroedd )' miri a'r hwyl wrth
geisio eu darganfod. Wedyn
cafodd bawb luniaeth, diolch i
deulu estynedig Glangwna am
eu croeso a'r lluniaeth.
Diolchiadau hefyd i gefnogwyr
Tynfa Miso! Cymdeithas Cae
Chwarae Caeathro am eu
ccfnogaeth ariannol barhaol,
Heb yr elw o'r Tynfa Misol ni
fyddai'n bosibl talu am y
digwyddiad - gyda'r rnwyufrif
Ilethol o blanr y pentrefa'r cylch
yn rhan o'r helfa eleni. Diolch
yn fawr i bawb.
'ALL CHANGE@. Erbyn rWan
'Bws Padarn', Llanberis sy'n
gweithredu gwasanaethau S4
trwy Gaealhro ar 61 i'r cwmni
brynu bysus KMP. Gobeithi\vn
y by~~ Y bysys 'In cadw i'r

amserlen.

PENBLWYDD 0 BWYS.
Llongyfarchiadau i Kelly
Griffiths, Tai Glangwna, ar ci
phen-blwydd yn 18 oed.
PRIODAS. Llongyfarchiadau i
Ann Hughes, Erw Wen, ar ei
phriodas ag Andy Gash yng
Nghapel y Drindod, Biwrnares.
Wedyn cynhaliwyd parri yn
Neuadd Bentref Llangoed gyda
nifer 0 drigolion Caeathro yn
mwynhau eu hunain. Roedd y
mis mel yn Fflorida, UDA.
Rwan maen t yn byw yn
Llangoed.
PEL-DROEDIWR 0 FRI.
Llongyfarchiadau i Caio Iwan,
Carrog, sydd wedi chwarae pel
droed i dim hogia ysgol Cymru
ym Mhort Talbot, gan ennill 1-
O.
CAPEL Y GYMUNED. Bydd
yr oedfaon canlynol yn cael eu
cynnal ym mis Mai
3: 11.00,YsgoISul
10: 11.00 Ysgol SuI

2.00: Parchg Dafydd
Hughes
17: 11.00 Ysgol SuI
24: 10.00 Mr John H. Hughes.
31: Dim oedfa nac Ysgol SuI.
Croeso i bawb. Y plant i'r Ysgol
SuI a phawb i'r oedfaon.

Bydd cyfarfod 0 Swyddogion
y Capel, a fydd yn agored i
bawb, am 7.30 yh nos Fercher, 6
Mai yng Nghanolfan y Capel er
mwyn agor a chyfri'r
pleidleisiau (i'w dychwelyd
crbyn 5 Mai!) ynglyn a'r dewis 0

otalaerh i'r Eglwys.
rl~AlD NEWYDD.
Llongyfarchiadau i Dafydd
Iwan, Carrog, sy'n daiu i
efeilliaid - Louis Llewelyn Q
Morgan John, sef plant Telor a
Jo yng Nghaerdydd.
CYMGOR CYMUNED.
Cynhaliwyd cyfarfod 0 Gyngor
Cymuned Waunfawr yn Y
Ganolfan Waunfawr ar 8 Ebrill.
Y Cynghorwyr Cadi Jones a
{lllyy JilUly§ Qygg yn br~~~nnQl.
Adroddwyd fod yr holl faterion
9 godwyd yn y cyfQrfod 9r 18
Gl1wefror wedi cae! tlylw.
Cefnogwyd cais cynllunio ar
gyrer arwyddion yn Nhyddyn
Whi~Oin ar yr amod cu bod yn
ddwyieithog. Rhoddwyd
caniatad cynllunio itf eSlyniad
nrfnethed,g; I~ Ta~ (~l~ngwna.

Yn dilyn cyfllrfod 0 Un LluiD
Cymrtl nod\~yd fod 1"olt~t lQ1th
y Cyngor yn y lUlc:ulau
llcfyill illd yn cyo-fynd n;;
anohen~on Deddf yr IQ~th
(;ymr!lPll.

WrLll ymllrin d Cl1Cil>illduu
Qrl"nnvl, p.nJ~rfrnwyd rho~
£200 ~Clwb P..Y5b~Caernnrt'onj
£100 ; QrM"ld~tha.~(~ne (~hv.1M'!'le

C((C4llIro: £100 til GYIIIIUll Ij[c;
~~O: P.:t-.lcdJfod OeneJlaethol ~'
DllJu; 1:50 i ThC-dlI Dtlfu GtlW~ tl

CAEATHRO
-

Clive James, Hafan, Bryn Gwna.
Fton: (01286) 679501 (gwaith). 6n438 (cartref)
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4pm tan 8pm, GIG ~yda
SIBRYDION, GAl TOMS, DRYMBAGO,

GWIBDAITH HEN FRAN
MEINIR GWILYM
Tocynnau'r gig £5

Agor Qardd Goffa Gwyn Davies ac aillawnsio
Siop Bryn Plstyll yn~ n~hwmnl Alun Fred,

Gweinido~ Trerftadaeth.
Croeso I ba\~lb

Cerddorlaeth fyw drwy'r prynhawn:
DONIAU (UOD

BAND IEUENGTID LLANRUG
A DAfYDD IWAN

rhwnll 1pm a 4pm
ANTUR \I\/AL \r,AWR

BRYN PISD'LL
STORI, SESIWN GELF,

CEFFYL A THROL, BBQ, CAFFI

Diolchwn yn fawr iawn i'r
teuIu, cymdogion a ffrindiau am
eu caredigrwydd ac am y
negeseuon, y cardiau a'r
rhoddion hael. Hefyd iGwyn 0
Gwilym Jones am drefniadau
hynod 0 barchus a thrylwyr,

Moelwyn Ysbyty Gwynedd a
Ward Peblig Ysbyty Eryri am eu
gofal diffuan t yn ystod ei
waeledd. Diolch arbennig i'r
Parchedig Gwenda Richards am
arwain y gwasanaeth ac am ei
ffyddlondeb.

cymorth ~ nVffordai~nt ~mvneddg~r i bob osdran sr
mwyn i uhi fedru mvvynhau defnyddio eiGh Gyfrifiadur!

••
"""

Problem gyda'Gh cyfrifiadur?

Am vvil5ilnCluth Gyfelilgar ionetrvs
Q QVVCllil eloh Gyfrlfiadur GY5ylltvvch

Q C~mGrAoborm
~fc5r'\ ~0'l2QC Q70!C2

Symudol : 07Y82 712388

glin, ac i Mr Ieuan Hughes,
Wernas, Stad Croes y Waun.
Braf eich gweld yn gwella ac yn
mentro allan yn ystod y tywydd
braf. Braf cael dweud fod Derfel
Parry, Cae March, adref o'r
ysbyty hefyd ac yn cryfhau bob
dydd.

Gobeithiwn fod Mrs Mair
Williams, Fferrn Bod Hyfryd,
yn gwella wedi iddi dorri ei
garddwrn; Kreena Worbly, 8
Ael y Bryn, wedi iddi syrthio a
thorri ei braich, ac hefyd Elfyn
Griffith, Blaen y Nant, Stad Bod
Hyfryd, wedi iddo frifo ei droed
a dibynnu ar ffon i fynd 0
gwmpas.
CYDYMDEIMLWN yn ddwys
a Mr Mike Thomas a theuiu 9
Dol Erddi yn eu profedigaeth 0
golli tad a thaid annwyl iddynt.
MARWOLAETH. Yn dawel yn
Ysbyty Eryri ar 26 Chwefror, ar
01 cystudd caled, bu farw Elfed
Wyn Roberts 0 Dwyros,
Waunfawr, yn 86 mlwydd oed.
Gedy weddw, Doris Roberts, ei
ferch Ann a'i gwr, Geraint,
Gwenann (wyres), Llyr (Wyr), a'i
chwiorydd, Mrs Elsie Jones, Y
Groeslon; Mrs Ceri Jones, Y
Fron; Mrs Olwen Williams,
Rhosgadfan a Mrs Vera
Thomas, Y Fron. Hefyd Mr
Ieuan Thomas (brawd yng
nghyfraith) a Mrs Megan
Roberts, Penygroes (chwaer yng
nghyfraith).

Roedd yn frodor o'r Fron. Ar
01gadael Ysgol Dyffryn Nantlle,
aeth i weithio i Chwarel
Dinoriwg ac yna, cyn yrnddeol,
yn Ferodo (storfa) Caernarfon.
Yn ystod yr All Ryfel byd roedd
yn aelod o'r Llu Awyr.

Cynhaliwyd yr angladd
hollol breifat yn 61 ei
ddymuniad yo Amlosgfa
Bangor ar 9 Mawrth, dan
arweiniad y Parchg Gwenda
Richards, ei weinidog ffyddlon.
Claddwyd y llwch ym mynwent
Llanbeblig dan arweiniad y
P~r"lle TUlll D, wnuems,
Hennan, ffrind i'r teulu.

Trefnwyd yr angladd gan
Gwyn 0 Gwilym Jones,
Caernarfon.

Clfed Wyn Roben~
Dymuna £culu y diw(FddOlr Elf~g
Wyn Kober{s uanncn 0 gglon i
staff Meddygfa Waunfawr, Ward

Y CLWB 300. Enillwyr mis
Mawrlh oedd £30: Mrs Mererid
Llwyd, Iseilian; £20: A & J
Jones, Hated y Rhug; uo: Mrs
Nan Huws Roberts, Madryn, 10
Erw Wen, Caeathro.
ADRAN YR URDD. Mae'r
GrWp Disco wedi gwneud yn
dda yn y Steddfod Cylch -
diolch i Zoe am eu hyfforddi.

Cafodd Aled, Dafydd a
Mabon lwyddiant yn yr
Eisteddfod Cylch ac wedyn
cafodd Aled ail am wneud
model 0 faes awyr, a cafodd
Dafydd ail yn yr adran
Ffotograffiaeth yn yr
Eisteddfod Sir.

Dyrnuna'r Adran ddiolch i
Sian Williams am eu rhoi ar ben
ffordd ac i bob aelod am
weithio'n galed tuag at yr
Eisteddfod.
DYMUNO'N DDA. Mae
Sioned, Ty'n Twll; Anya, Bryn
Maen ac EIin, ly Awelog, yn
aelodau 0 GnVp Dawnsio Disgo
Blynyddoedd 7, 8 a 9 Ysgol
Brynrcfail. Daeth y GrWp yn
fuddugol yn Eisteddfod Cylch
Arion a Sir Eryri, ac yn awr
byddant yn cynrychioli Sir
Eryri yn y gystadleuaeth
Dawnsio Disgo yn Eisteddfod
Genedlacthol yr Urdd yng
Nghaerdydd ddiwedd mis Mai.
Hwyl fawr i'r Grwp, dawnsiwch
eich gorau, genod.

Mae Eigan Rhys, Eryri Wen,
yn aetou 0 rand Gwynedd a
Mon. Yn ddiweddar bu'r band
vn cystadlu mewn cystadleuaeth
ym Manceinion. Dacthant yn
fuddugol yno gyda
chanmoliaeth fawr.
PRIODAS YN HGLWYS Y
Wf\UN. Dymuniad Nia Parry 0
Gaeathro oedd cael priodi yn y
capel ble roedd ei nain, y
ddiweddar Mrs Mair Parry
(gynt 0 Stad Croes y Wauo) yn
ae lod . Dydd Sadwrn y Pasg
gwireddwyd ei dymuniad pan
briodwyd hi a Neville 0

Pnnccinion 1.0 Et51w:r~:r W..wn,
DymUD\Vn bob napusrwydd
iddynt.
BRYSIWCH WELLA. Croeso
adref 01r ysbyty iMr Roy Jones,
C:rn~fil1, )'Y\;ui iddo bael
trinioeth dun ncwydd; i Aled
Tuylor, Dnlndculyn, DOl Erdlli,
wedi iddo gael triruaeth pen

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

WAUNFAWR
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C)rfres 0 lyfrau byr a bachog
yw'r gyfrc:> Srori Sytlyn, ac
mae'[ llyfrau wedi'u
hyssriIennu'n benodol ar
~yfcr oedolion ~yJn (gin
ddarIlenwyr, y sawI s),dd
\VCUlculll'r Mier u lItl~rllcn
nell unrhyw un sy'n chwilio
am lyfr i',v ddarllen yn
sydyn.

Menter :1r y cyJ rhwnl5
'Ullinu Xylfn~l'll\l C.Vmflu It

CllynlZol Lly[1~u CVITlrU vw'r
t3rfrcs nc f~ ljyhoeJJ ....vyJ

Moel Faban (Mehefin 9fed),
Pcnmaenmawr (Mchefin 23ain)
a Moel Eilio (Mehefin 30ain) yn
weddill i ddiweddu'r gyfres.
Mae'n rhaid cY:'ladlu mc\vn
unrbyw h~d!\it' r!\~ 1 6!\el s80r i
g)rfrif ar ddiwcdd v ~fres~ac
ma~JT cystadl\l e;'socs yn frwd
lawn.

Ar wahan i'r rasus byr hyn
sy'n rhoi hlg~ gr rnsio mynydd
i'r newydd·ddyfodiald. mae (ill
raG '~laGurol' ),11ldel eu cynnal
yn weddol lleol yn ystod m;s
Mdi. I\r aayaa :sao\.vrn, ~[ed
byud Rn~Poc! PrilG yn c}'chwyn
o ben tr~f Ab"r. Mac'n uair
milltir ar ddeg 0 bellter a
dril1~O 0 droi) 3,000 lfucllfcuu.
Wythnos yn dd~weddarach7 aT
Fai 16cg, cynhtlir Ra~ Moel
:Rilio 0 IJanberis. Dvma'n sicr

un 0 glasuron byd rhcdcg
my nydd, gyda rhedwyr 0 bob
rhan 0 wledydd Prydain yn
debygol 0 gystadlu. Mac'r ras
yn c}'nnwys copaon Moel Eilio,
y FocI Gron, y Foel Goch a
l)1oel Cynghorion. Yna, ar
1411in ('\'r mi~ hvdd Rns v

r •

Carneddau yn c)'ch\vyn o'r
(~erI9n, Rcthesda, san ddringo'r
dd\v)' Garnellll - Dalydd a
Lle\lvelyn, Yr EIen a Gyrn
Wignu.

r'r rhed\vyr s~rddanl gy~(adlll
yn y tair ra5, Iuac'll goly~u urU1>
dden~ millur ar hu~ain 0 rcdcg
a tlrlngo dros IU,OUU 0
Uro~ufcuui.

Mile ilmryw 0 ral5UG ieuenctid
wedi eu tt'efnu yn gy~ylltiedig
Ct'r prlf fili:lUil hyn hefyLl, a'r
(lobatth yw inifer 0 rcd\vyr llcol
addawol gael y profiad '''frh
gystadlu ynddynt.
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pedair cvfrol newydd eleni.
Mac yna ddwy gyfrol

hunangofiannol gan Shane
Williams ac Owain Tudur
Jones. Rhwng cloriau AT Ben
y Byd cawn rannu gwefr
llwyddiannau Shane yn 2008,
ac mae Fyny Gyda'r Swans yn
rhoi cipolwg ar gyffro bywyd
pel-droediwr ifanc. Mae
Bywyd y" Y Coal House: y
teulu. Griffiths yn son am
brofiadau'r reulu 0 Aberteifi
fl ru'u r11tl11o'r ~y[rC;)dclcdu
ac yn Peter jUoote: y gwaetJza/
o'r gwaelha/ ceir hanes un 0
lofruddion gwaethaf Cymru.

Mae cyfle i chi ennill set
o'r teitlau diweddaraf yma
drw)' ateb c'Wcsti.wn s)'ml
iawn:
Pa JJau
aClTlaUjlaUUl
yssr;fennu
eleni?

Anfonwch yr ateb, eich
en ...v n'ch cyrc~r~ad at y
Golyuyl1l1 mor tunn !i I)hO~ih.
Y cynraf i'l [tliD [yLlLl yn
c;nn~II y llyfrau!

Cyfle i ennilillyfrau gwych!

offer gan gynnwys peli, ciwiau
ac yn helpu i adfer brethyn ar
hen fwrdd.

Y dyddiadau ar gyfer
cyflwyno ceisiadau arian
SportIot ar gyfer 2009 - 2010
yw:
11 Mai 2009 gyda cbeisiadau
i'w hystyried mewn cyfarfod ar
1 Mehefin 2009
22 Mehefin 2009 gyda
cheisiadau i'w hysryried mewn
cyfarfod ar 13 Gorffennaf 2009
17 Awst 2009 gyda cheisiadau
i'w hystyried mewn cyfarfod ar
7 Medi 2009
12 Hydref 2009 gyda cheisiadau
i'w hystyried mewn cyfarfod ar
2 Tachwedd 2009
11 Ionawr 2010 gyda cheisiadau
i'w hysryried mewn cyfarfod ar
1 Chwefror 2010

Mae ffurflenni cais ar gyfer
Cist Gymuncdol Sportlot ar
gael gan Jane Eade ar (01758)
704010.

Am gyngor wrth ymgeisio
am gymorth Sportlot,
cysylltwch ag Elwyn jones,
Swyddog Datblygu Chwaraeon
Cyngor Gwynedd ar (01758)
704067, neu David Lloyd
Williams, Swyddog Datblygu
Chwaraeon Cynorthwyol ar
(01758) 704057.

o dimau pel-droed icuenctid i
glybiau nofio rneistri, clybiau
badminton a rhwyfo i Borff
gyrnnasteg leol - mae pob math
o glybiau a chyrff chwaraeon
amrywiol wedi derbyn
cefnogacth ariannol gwerth
cyfanswm 0 fwy na £7,000 yn
ddiweddar er mwyn helpu
cyfleon chwaraeon a
gweithgareddau corfforol mewn
cymunedau ar hyd a lIed
Gwynedd.

Mae naw 0 glybiau
chwaraeon Gwynedd am elwa 0
Gymorth ariannol 0 bron i
£7,100 sydd wedi ci sicrhau
trwy gronfa Cist Cymunedol
Sportlot Cyngor Gwynedd sy'n
cael ei ariannu gan Gyngor
Chwaraeon Cymru.

Mae'r clybiau fu'n
llwyddiannus yn y rownd
ddiweddaraf 0 arian Sportlot yn
cynnwys:
Clwb Nofio Meistri Arfon,
Clwb Gymnasteg Bangor, Clwb
Rhwyfo Prifysgol Bangor, Clwb
Badminton BlaCDi1U Ffcstiniog,
Clwb Bowlio'r Friog, Clwb
Hoci Pwllheli, CIwb Pel-droed
Iau Llanbedr, Clwb Pel-rwyd
Brynrefail a Chlwb Snwcer
Tremadog. Bydd y grant
Sportlot yn helpu i dalu am

arllwysiadau 0 waith carthffos
Penygroes/Llanllyfni yn lliwio
Afon Llyfni yn aml. Rwy'n
ceisio cacl Asianraeth yr
Amgylchedd i roi sylw priodol
i'r sefyllfa ond, yn anffodus, fel )r
rhan fwyaf 0 wasanaethau
cyhoeddus y dyddiau yma yr
ateb sydd i'w gael ydi - 'does neb
yn ffonio i riportio felly mae'n
rhaid nad ydi'r broblem ddim
yn or-ddrwg'. Felly i bawb sydd
yn cwyno i mi, ffoniwch yr
Asiantaeth ar ei Ilinell argyfwng
0800 80 70 60. Fel hyn yn union
ddatblygodd y problemau
enfawr 0 ddechrau'r 1990's
ymlaen ar Lyn Padarn, ac mae'r
broblem yn y fan honno yn dal i
achosi pryder.

Mater llawer mwy pleserus
yw gallu adrodd fod Melin y
Cim yn barod i dderbyn
ymwelwyr, mae gryn wai th i',\V
wneud eto, ond rhaid i hyn
ddisgwyl tan y gaeaf, Fe
hysbysebwyd yr adeilad yn
ystod decbrau Mawrth, ac mae'r
ymateb wedi bod yn uwch na'r
disgwyl; Mae hyn yn cedi
cwestiwn difrifol 0 faint 0 arian
mae'r Gymdeithas wedi ei golli
o gofio fod y dyddiad cwblhau i
fod yn niwedd 2004. Tydi hi
ddim yn 'syrn' anodd i'w
gweithio allan. Ond dyna ni,
mae'r lIe yn dechrau dod a budd
i'r ardal o'r diwedd. Diolch yn
arbennig i Adran Ddatblygu
Cyngor Gwynedd, Amcan 1
Ewrop drwy'r Cynulliad
Cenedlaethol, Cyngor Cefn
Gwlad Cymru a Cnynllun Ardoll
Agregau, eto drwy'r Cynulliad,
am fod mor arnyneddgar drwy'r
holl oedi, ond yn twyaf, wnh
gwrs, diolch i drigolion
Pontllyfni am roi i fyny a'r
cwbwl. Diolch i chwi 011.

Huw PRICE HUGHES

Mae'r hen ddywediadau yn
ddigon gwir, Mae un, wedi ei
gyfieithu, yn ddweud rhywbeth
fcI 'Rhaid byw i ddysgu'. Rwyf
wedi cario'r syniad erioed fod
eisiau dod ag amgylchiadau at ei
gilydd fel tywydd gwlyb,
cymylog a thipyn 0
gynhesrwydd i allu cael pysgota
da, ond dros gwyliau'r Pasg mae
hyn wedi ei droi ar ben ei lawr.

Tywydd heulog braf, digon 0
pobl ar Ian y rnor ond roedd
digon hefyd af ein llynnoedd.
Roedd gwerthiant tocynnau
dyddiol dros y gwyliau yn
ardderchog, a'r yrnwelwyr i gyd
yn mwynhau cael rhyw ychydig
oriau ar ein cychod ar Cwellyn,
Nantlle a Dywarchen, ac o'r
adborth a dderbyniwyd roedd
pawb wedi cael amser
ardderchog. Rhywbeth sy'n
cynyddu mewn poblogrwydd
yw'r ffaith fod y teuluocdd cyfan
yn ymgymryd a'r grefft. Be well
na bore 0 sgota ac wedyn rhyw
bicnic bach ar Ian un o'r
llynnoedd, ymbell 0 afael
yrnwelwyr craill, tipyn 0
lonyddwch a thawelwch - peth
go brin yn y fro rei ramI y
dyddiau hyn - pam na wnewch
chi roi cynnig arni!

Am y pysgota a'r heIfa: Llyn
Dywarchen yw'r prif dynfa,
gyda'r maes parcio yn orlawn
bron pob dydd. Mae'r dal wedi
bod yn dda hefyd gyda nifer 0
frithyll yr Enfys sydd wedi
cynefino dros y gacaf yn dod i'r
bluen. Mae rhain y bysgod
gwerth chweil, gyda blas
arbennig arnynt. Dyna reswm
arall dros fynd i sgota - dod a'ch
swpcr gartref efo chi, tipyn mwy
blasus na'r rhai sy'n dod 0 silff
yr archfarchnadoedd.

Nodyn sydd ddim mor
bleserus )rw'r ffai th fod

Ar Ben Arail y LeinCEFNOGAETH ARIANNOL I
GLYBIAU CHWARAEON GWYNEDD
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Mae'r tymor yn cychwyn cyn i
dymor y rasus traws g\vlad
orffen bron, ac eleni, mae'n
ymddangos fod mwy 0
unigolion a diddordeb mewn
rhoi cynnig ar rasio yn y
mynyddoedd. Eisoes
cynbaliwyd dwy o'r rasus cyntaf
yn y gyfres Nos Fawrth
boblogaidd. Syfrdanwyd y
trefnwyr yn Y Fron ganol
Ebrill, pan ddaetb dros gant 0
redwyr yno ar noson 0 storm
aca[ol i hcrio ewrs byr a ehyOym
Moel Tryfan. Hr gwaethaf y
l)'wydd garw, torrwyd bron pob
record yng ngwahanol
SQ~;eoriliu o,drun y rUi).

Yr un oedd y ~to"i wythnos
yn llrnwcddarach ar y fioel Lus
\l'ry\;h P~nmacnmaWT, ~rdadro\)
bedwar u5uin 0 redwyr yn
menrro i'r cODa !Ieyn 01 ar nn~()n
Lipyn brafiaeh y tIO hwn.

£rbyn i'r rhifyn hwn ddod o'r
Wasg, bydd Ras Mynydd Mawr
a l\as Nan l Pcri~ CiBOC1>wcdi
bod. Ryd!l dim ond Moel y Gest
(Mai 12fed), Aber (Mai 26ain),

Tymor y Rhcdeg
Mynydd

oedd colli gartref i Fodedern
mewn cwpan arali.

Ar un olwg mae'n edrych yn
ddu, ond mae safon yr
ieuenctid vn codi calon. Yn•
amlwg mae byfforddwyr lleol
yn gwneud eu gwaith. Ydy'r
talent yma yn cael llwybr
rhydd i dimau'r oedolion dros
gyfnod sy'n gwestiwn arall.

Gallwn ymfalchio ym
mherfformiad tim -16 Ysgol
Brynrefail. Gobeithio, yn y
rhifyn nesaf, y byddaf yn eu
llongyfarch am ennill Cwpan
Ysgolion Cymru. Byddant yn
wynebu unai y Barri neu
Llanishen ar faes TNS yng
Ngbroesoswallt ar Fai ged.
Dymunwn yn dda i'r tim, ac
rwy'n si-wr y bydd tyrfa dda o'r
fro yn mynd draw i'w cefnogi.

Gobeithio hefyd y gallwn
longyfarch tim -12 Llewod
Llanrug fydd wedi herio
Conwy yn rownd derfynol
Cwpan Arfordir Gogledd
Cymru.

Cynllun i ennyn diddordeb
pobl ifanc mewn ystod 0
chwaraeon a champau yw 5
x 60. Fe! mae'r enw yo
awgrymu mae'r cynllun yn
troi 0 gwmpas pum sesiwn 0
awr a hyd. Gall hvn
ddigwvdd yn ystod awr
ginio, ar 61 Y sgol neu yn
ystod y gwyliau. Ar hyn 0
bryd cynigir gymnastcg,
dawns, pel-fasged a chriced.

Yn ystod gwyliau'r Pasg
cynhelid rwrn!Iment pel
fas8cd dan 16 rhwIl8
ysgolion Friars. St.
Gerrards, Caergybi, Syr
IIu~h O\VeI) ac Ysgol
Rrynrefa~J. ]Jrynrefs oeth a
hI drwy guro Syr Hugh 5J-
5 vn y ro\vntl tlcrfvnol. Os
\1m my ° lunylion am y
cynilun pohlogaidd yma1 Y
CY~\Vlll i ardal dtllJ!vleh
'l;lsQl Drynr~fail rw GUlrin
Gwyn J6t\~~( 07771S440g6)
neu
cAtringwyn;ones(a swynedd
.gov.uk

LLWYDDIANT
5 X 60

YR IFANC YN CARIO'R
GOBEITHION

Llwm iawn yw hi ar ein timau
hyn ym Mro'r Eco unwaith eto.
Yng Nghynghrair Arfon mae
Waunfawr gyda gobaith 0
esgyn i'r adran gyntaf, ond
bydd ail dim Llanrug yn
disgyn i'r ail adran. Mae si bod
yr awdurdodau yn ceisio ffurfio
adran ail dimau ar hyd y
gorllewin fel sydd yo
rhanbarth Clwyd. 0 syllu ar y
gwahaool gynghreiriau bydd
ystod gallu anhygoel rhwng y
gwahanol ail dimau. Fawr 0
ddatblygiad mewn cynllun o'r
fath dybiwn i. Mae Llanberis
yn bynod 0 ffodus fod Nantlle
Vale ac Amlweh mor echrydus
o wael neu buasent hwy mewn
perygl 0 ddisgyn i Gynghrair
Gwynedd. Ymysg
cyfforddusion canol tabl mae
tim cyntafLlanrug. Mae Bethel
yn mynd drwy gyfnod simsan,
a diffyg dyfnder carfan yn
amlygu ei hun. Buont yn
anlwcus yn gorfod wynebu y
Blaenau ddwy waith i ffwrdd
yn y cwpanau, ond siomedig

, ,
•

Llo~gyfarchi~dau iMarc Lloyd Williams ar gyrraedd y garreg
filltir 0 300 gol yng Nghynghrair Cymru, Y gobaith yw bod ei
goliau yn ddigon i gadw Port yn y Gynghrair. Gyda'r Cofis wedi
boddi erbyn hyn, a Llangefni a Chaergybi wecli methu ac ennill
dyrchafiad, buasai'n llwm heb Port yma yn y gogledd-orllewin.
Bydd yn ddiddorol gwybod beth fydd y dyfodol ar yr Oval y
tymor nesaf.

torri gwair, Dywedais am yr hyn
oedd yn datblygu yo Sheffield a
daethant i'r ty a chyd-wylio'r
drychincb.
D~~';niyll"ei burn u bai

dros y blynyddoedd, ac yn wir
cafwyd cryn ddatblygiad 0 ran
diogelwch y rneysydd. Bto mae
Hillsborough, Heysel, Ibrox,
Bradford a Munich yn aros yng
n~hof llawer heb ddiflannu 0

~bwl 0 fcddyliau'r [culuoedd a
gollodd anwyliaid ar y
diwrnodlau uu hynny.

Mge rhgi yn dweud m9i1r
deyrn8cJ 01"i\" yw i glybiuu fel
T'~"l'wl ~ Mlln. IJtd. cnnill
llvsall a'u cvnwyncl er cot~I mi
buullui'n well gel) i \vcltl
awJurJvd~\l J dJ,,\& e1)'yb u'u
llWir {!efno{!Wyryn tyr~u aJl~n
Y1' \:1[\;11 tlllllCddfed o'u DliLll :\V'n
mynnu cyfc!x;o yn ~\l11~t"rs"n"
()er~jctd !lr drychlnebau
IIil1l;iQ9roW\sll ~ Municll.
G!ldewch idltynt hwY 'a~rdd~d
ar ben eu huna~n' yo. bello'"
meysydd.

Rwy'n ysgrifennu byn union
ugain mlynedd yn 61 i
ddigwyddiadau erchyll
Hillsborough, a rhaglen atgofus
Dr6n Jones ttl" J radio yn y
eefndir. CoLiaf y dlwrnod yn
iawn. Nid oedd y gem yn fyw ar
y BBC ond roeddwn yn ffodus
fod gennyf deledu d~ a gwyn
oedd yn derbyn ~isn~lRTB. Yn
hozvn da roeddwn wedi torri'r
O'vQir yn y bor~ ,,~ w~di cael
cinio cyn serlo i l~wr.
DQ~blY5Vdd Y grr~11ill\lb 111ur
araf dCR. Cbwaraewvd vcbydlu
funud~ll ::lC rna'r comerAu yn
LfUi i IDT1~jri!1dT.ennlnu~ Lgn~
utr Yfillltftl nnhY!ocl. CcfnoltvJyr
yo. d~nn9 JrQ;l'.1 "lurlQu, Plant
yt\ t'_~('1 cu C<:lr~O J....." r dorf.
Ghwaracwyr yn lIadael y cge.
Vcnu'r dr9~J'iftlin~ v ilaiD ~ill
llvadtti. Gwrhydr; IIa '\Vcr,
cligofnll[ cl-llill a aClh i \vylio
~~m b~l-clroeJ. N~d ocdcl nn.~eo
llylwcbl1CLh, forOll y lluni1U yn
~iM"g,d.~uthum nllon ac roedd
dau neu dri ar y slad wrthi'n

UGAIN MLYNEDD YN OL

rhyngwladol ac yng nghrysau'r
Gweilch. Gallai'r ail sefyllfa
ddylanwadu yn fawr ar rengoedd
y Llewod, Yn sicr bydd
hyfforddwyr y Llewod yn
chwilio am gadernid ar feysydd
caled y Veldt, gydag ychydig 0 le
i ddewiniaeth. Bydd marc
cwestiwn yn sicr yn erbyn
Henson a Hook ac hefyd ein
dewin bach, Shane Williams. Ni
chafwyd fawr 0 mach ganddo
mewn eoch neu ddu yn
ddiweddar, a chwestiynwyd ei
allu amddiffynnol. Buasai'n
drueni pe buasai'n colli'r daith,
yn enwedig gan mai bwn yn
amlwg fydd ei gyfle olaf. Bydd y
tri Jones 0 flaenwyr - Alan, Ryan
ac Adam hefyd yn chwysu.
Gallaf weld Steven Jones 0 griw
siomedig y Sgarlets yn mynd,
efallai, fel eilydd i Ronan
O'Gara. Efallai fod 'ser' y
Gweilch yn dioddef 0 ddiffyg
arweiniad profiadol 0 du'r
hyfforddwyr. Cymharer nhw a'u
cymdogion pel-droed, yr Elyrch.
Un 0 dimau mwyaf deniadol y
Bencampwriaeth oberwydd
agwedd bosi tif a gweledigaeth a
chred rheolwr ifanc.

Y Gleision sydd yn cario
baner Cymru gyda'u gem yn
seiliedig ar arnddiffyn cryf a
dealltwriaeth o'r hyn sy'n
angenrheidiol i ennill gemau
pwysig. Yrna mae hyfforddi
cadarn a phrofiad dau 0 wir ser y
tymor i mi, sef Gethin Jenkins
a'r bytholwyrdd Martin
Williams.

Haf i edrych ymlaen ato yn
•

WIr.

"I'R SER?
Mae cryn edrych ymlaen tuag at
yr haf yma gyda thaith rygbi'r
Llewod i gadarnle'r 'Boks', a'r
Awstraliaid yn ymweld am
gyfres hanesyddol y Lludw, fydd
yn cychwyn yn Stadiwm Swalec
yng Nghaerdydd. Mae'n
gwestiwn a fydd unrbyw Gymro
yn ymgiprys am y Lludw, ond
bydd Lloegr yn gweld eisiau
doniau Simon Jones a'i alIu i
wyro'r bel drwy'r awyr ar gryn
gyflymdra. Fe fydd un cysylltiad
lleol efallai, os dewisir Andy
Flower yn hyfforddwr y tim.
Bu'r cricedwr amryddawn,
diymhongar yma yn chwarae am
un tymor i dim Dinas Bangor yn
y '90au. Cyfrannodd yn helaeth i
ddatblygiad y chwaraewyr ifanc
a aeth ymlaen i ennill tair
bencampwriaeth yn olynol.

Cofir iddo wneud safiad dewr
gyda Henry Olonga yn erbyn
unbeniaeth Mugabe yn
Zimbabwe, ac yn wir mae
bellacn yn ttoadur o'r wlad
mae'n ei charu cymaint. Mae
gennyf lythyr ganddo a
ddanfonwyd 0 India'r Gorllewin
rhyw ddeng mlynedd yn 61 ble
mae yn rhagweld y traffertbion
enbyd yn ei wlad enedigol a'r
gwewyr meddyliol a fuasai'n
arwain at ei benderfyniad dewr.
Trysoraf y llythyr yn fawr iawn.

Yna'r Llewod. AI ddechrau'r
tymor roeddem yn disgwyl
gweld niter 0 Gymru yo y garfan.
Yn y mis diwethaf newidiodd y
sefyllfa. Daetb y Gwyddelod i'r
brig fel gwlad a thalaith Munster
yn nenvnnsu am Gwpan Ewrop.
Chwalwyd 'ser' Gymru yn

HAFOSIO
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