
parhad ar dlldalen 7

we;th~at"eddau~n ym\vneud g'r
mynyddoetJo, gaD gYilll\YY~
ffilrllli)\.l, ~rddanBos[cydd
ffotograffeg, sgyrsiau a gwallh
celf.

£lenI mac llawcr oJr
(lWeilhRgredd~u weLli eu bane] u
al blant a lheuluoedd.

Ar y no~ W~t1~r, lIm beu\lJgr
()'[ gloch, llanbo\jir J [film
elmO)' Mrdfl11dyn Y (;ru101flln.

hr )' Lrydydd penwythnos ym
Mawrth (dydd Gwener 1Xed
llYll aaytltl Gul lOfl:ll) b)'dd
GWyl Ffilmiau Mynydda
l.l!lnh~ris yn c!}el el ch~rnDal
mC:'Yll gwahanol leoli'ldau 0
fewn y pentt'ef~ Mae'r wyl yrt
~nelu ar l'sbrvdoli nobl a phlant
i ymchwl110 n dar8anfod mwy
am ddiwyll;gn l mynydda. ac yn
i>si1 hynnYJ i'\.v haJdysE)ll ynslyn
a daeareg ae ecolcg yr
amgylchedd mynyddig. Yn
ystod yr Wyl bydd amrywiaeth 0

A

GWYL FFILMIAU
MYNYDDA LLANBERIS

ysgnlion a chymdelthasau igrcu
eu teithiau cerdded a'u mapiau
eu hunain.

Ar ddiwedd y cyfnod bydd
G3reth yn trefnu teithiau
cerddcd ar hyd llwybrau'r Oes
Haearn. Bydd pedair taith igyd:
yn ardal Llyn, yn Arfon, ym
MOn a Cnonwy. Bydd "y'
rnanvlion am y teithiau nvn ar
gael yn rhifynnau Hbrill o'r
papurau bro llcol. Y gobailh "y'W
y bydd cvnllu n parhaol yn
deillio o'r ymgyrch hon.

Mae crocso j ysgoilon
cymdeithasau neu unrhyw gmt)
\5)'UU a diddordeb gysyillu a
Gareth ac fe ddaw i sgwrsio am
y cynllun yn ogystal a rhoi
cyflwyniad gweledol, hwyliog
ynglyn a cherdded yo eicb
cynefin - a'r cyfan yn rhad ac
am ddim7 san m31 Vodafone
fydd vn Li:11u!Arn f,yy 0 Iauylion
cys),lltwch a Gareth ar 012&6
872462 neu U7867810576 neu e·
bosr 'llwybrau ~uTI;mCiil,net·.

Garelh Roberts

Gydol Ma,vrth
ac Ebrill bydd
Vodafone yn
ariannu Gareth i
wei thio dan
umbarcl Sefydlind

Prydeini~ y Garon Yllg
Ngwvncdd, Mon a Chonwy ~
hybu pobl ~ gerddcd er lles ~u
hiaehyd, ond yn ogy~tal i hvbu

Dyna fydd nod Gareth Roberts,
y ffotograffydd a'r arlunydd 0
GaUt y Foel, dros y ddeufis
ncsaf. Mae wedi bod vn•
llwyddiannus yn denu sylw
Cwmni Vodafonc, ac wedi ci
ddewis yn un 0 500 led-led y
byd i weithio ar gynllun
'Vodafone World of Difference'.
Wyth mlynedd yn 61 cafodd
Gareth drawiad ar y galon, ac ni
chredai'r meddygon y hyddai
fyw mwy na chwech wythnos.
Ond yn dilyn Ilawdriniaeth a
thrwy gymorth sgiliau
arbenigol y meddygon a
phenderf)'niad Gareth, daeth
gwcllnad, Mac bcllach yo
gerddwr brwd, ac yn sgil y
diddordeb hwnnw a'i all\,I fel
[fo[ograffyud, bu'n dylunio
ta£1cnni cerdded plwyfi
Llanddein iolen a Llanrug a
tnanen Llyn fadarn. Mac rnai
era~ll eisoes ar y gweill. Mae
Gareth yo sredwr cryf rnev..n
cerdded er llcs iechyd, ond
hefyd am fod ccrdded yn
ddiddorol ac yn fwynllac1.
(;waltll Garern sr y ratlenru
ccrdded ddenodcl sylw C"vmn~
Vodafonc.

Gwneud 'Byd 0Wahaniaeth'

YN Y RHIFYN HWN:
• Portread yn 61
• GWyIFfilmiau LLAMFF
• Casglu hen luniau
• Pryddest i Hafod Eryri

rownd derfvnol yn Llundain.
Yn anffodus wnacth hi ddim
ennill.
Ond ddiwedd 2010, fe enillodd
Y nvsrsdleuaeth 'Liuleuioods Nice
Doors Calnr'· ncrbrn~odd werth
£)U()(J 0 zvnnvrcn I ...nucwoous.
ru ionewr Z,5 civill, \{~\lliQdQ
AI,.J,T01·Q dd~wrnod ros nshwmni
Coleen Rooney (Mrs Wayne
Rooney) )'n Lerpwl. Cafodd
~"Olwn Q Boluro] (") fodelu a
~k{\f('\dd dynnu ~i Ilun J!~n
ffotoJrr~rry(J(1 11[offc:\iVDUl.
h\i ym~t~bAucQra ~ hyn ; Byd'
uRocdd 01ft brofi!ll1 !Ulhygoel g
(li(lle)) rill rCll]u it'nI ffrindiuu
~m ~u cefnoBaech. Roedd
Cnl~~nyn nynoa 0 [l~n d
chcfais ddiwrnod
bythf]ohad ""~.»
Ymll(l~nuo~odd erLby)!1amdani
u lluui~\l Qhonl yn y Liverpool
li~ho dd~-chr!ll] mi~ C..hwefror.
Olld ~illlfoll Y L)[ori yn un mor
orhcnnt~ !:I.emor hnI'l)~ m!l~'t1
braf cl1cl ci l:b)~rulwyi) JD yin
1:co ninnau hefyd.
LJ(")n~chiadau muwr Aurora
a dal ati !1

Yn 2006, death Aurora Carta
Davies i fyw iGymru j gael bod
gyda Jooathon Davies -
cyfansoddwr a phrif ganwr y
sr~I' Sl"lm~th j ng Personal
fri\JuYtjd hyyy lli\l\4i4 iJ,llync;<;ld
Y" 01. M!l~rtt yn hyw vn
Lunbern n: mac ganunym uu
Icrcli fach o'r cnw Jtl~YI
Rocdd Ban Auror~ ddiddordeb
mnwr mewn ffasiwD d modelu
ne YIl ZOOj~ lid'!1 d111 i {pY J')' vi
tjwl ...J c:::nc:::d~B..,J7 h'll.~ er~todlu
rl"\~ ft~liy~t!ld.li'tlLlClrh 'J1J!1rr
FllilifJDilltJ .corell' Rocdel yrn YD~
yr wylh uehaf ac rna aet:h
ym)opn i UY~I!l~U!l@lh 'Gre:41
Bodle:; Z003'
Ax ~l~dJ~syrnud 1Cymf1'> M!'t~
Aurora \vedi hod yn brysur yo
8YY\ii llliv ieJIloi\l <;1 ~h~\.&l.....Mac
k rn un 0 (\fAI'WV~ (:!lrtr~fPlg~
FcngwaiLh yu Llttnbt;riD.
Dy~J..,yclodd ;rr n""rdd i
uycf!ldlU yn V 11.\10[[a~i\VIl
il"l'YY"i~h ct...:>. V n~

n!!h~!~l!lilleUaeTn 'JWake nIl LILt
Next ntodel' cafodd ddigon 0
\71'Wj,~1~isia\.l i fo(.1 ymhlit.l"1 'I 100
gorau drwy Brydain ac aeth i'r

A.'ITora y~' ff1()dl'/'J d;/Jad 0 easglidd (;Wl1tl~V_V~la Hat Cwm111 t.uueuoou:
YTLg rLKI£WI'Lr~tGutliff" ROQI~f;y

,
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~ysylltwch A:
Rh;Qn Dobson
3wyddog Otltblygu
cnwara@on
01758 704 054
Rhianeleridobso co uk

Awydd £1,000 tuag at eich
"r~~iAet ehwara@on

"ymunedol7
Mae'r Gist Gymunedol yn

Cynnlg grant 0 nyd at £1,000
i gQfnogi <;ynlh.lnj~v

chwaraeon a
9WQith9~rQQd~v ~9niol

nQwydd nQUychwanQgol yn
y gymuned.

£20: Louie Pritchard, Dol
Eilian, Llan beris.
Menai Ellis, Y Rhyl, er cof
am ei chwaer.
£15: Marina, John Eifion a'r
teulu, Tai Arthur,
Penisarwaun.
£10: Marion McGuiness,
Ardwyn, Ffordd yr Orsaf,
Llanrug; Mr a Mrs Arthur
Ellis) Waunfawr; Teulu
Aneddle, WalJnfawr; Gloria a
Fred Thomas, 35 Rhydfadog,
Deiniolen; Mr Owie Gibson
a'r teulu, 17 Hafod Oleu,
Deiniolen; £10 Er cof am
Mrs lona Jones 40 Goodman
Street, Llanberis. Jean
Koberts, 5 Dol nilian,
1..lanheris. Er cof am
Goronwy Jones, Rhos,
Bethel.
£;: Mrs Megan Hllmpbreys
I~Helen Bethel} Brenda
Richardson, I..lys Helyg,
Penisarwaun.; Icuan ac
Eirioua Williams, Glyn
Euron> Penisarwaun; Mrs
Doris Roberts, Dwyros,
Waunfal"vr; Elan, Alwyn a
Valmai, Dc~niolen; £5
Tculu'r ddiwcodar Dorothy
WiJliams, 23 Srryd Fawr>
Llanbcrisj Anne a Hugh
Harry Williams Tynrardd,
Bethel; Amy Lambert,
Glandwr, Brynrefail.
Nicola Parry, Porl:h Gogladd,
DeinioIen; Nerys Owen,
Saron~ Beyhel.
t~; Ann Parry Sycharth,
Preswylfa, Llanberis.

RHODDION

Cwmni Theatr Seilo
YN GYFLWYNO GOMEDI

""llIIYlftiL PENLLYN
1939-llft"

GAA. HAIlIW p~
Vn Theatr Seilo Caerllarfon

NOS FERCHERA NOS IA
Mawrth2la:n.24·;n ,. QO'.d

I1111 t 111111111111111 , 11111111111111 t , II , I II ,11111111 J II ,111111, 1111111111111

Cilfynydd, Llanberis
Caernarfon, Gwynedd

LLSS 4Im 012R6 R72390
T-ybed oes gan rai 0" ddarllenwyr
yr bco Iuniau 0 rai o'r ceir neu'r
loris neu'r bysus a fu'n rhan 0

fusnes now' Pritchard, Central
Garage, Llanberis dros y
bls=yddocdd.

Os oes gennych luniau y
byddech yn fodlon i mi eu
owc1u, a gwn\;ud coprau
ohonvnt gyda'ch caniatad, a
wnewch chi roi gwybod ~all os
gwerwcn yn dda.

Mae'n bosib iawn mat yn y
cefnd'ir 'j byddai'r bysus ueu'r
ccir yn eicn lluniau chi. zr
enghraifft, tybed oes yna Iun o'r
by~ua mewn hen luniau'r
gwahanOI dripiau, fel trip yr
Ysgol Sul neu deithiau'r cJwb
pel drocd iwahanollcfydcl IIyd
yn oed OG mal yl1 y cefndir y
mae'r ccrbydau, byddwn yn
truch 0Jl~~laweld y 11llnj~u.

Dyddwn yn fulch iuwn 0
llnrhyw help wrth geisio gweld
faint: 0 luniau sydd ar gael.
Yn gywir iaWll

JOHN PRITCHARD

TEITHIO ERS TALWM

DUNCAN BROWN

gennych hen ddyddiaduron yn
hel llwch yn yr arig ar 61 eich
taid neu'ch nain efallai, 'da chi
rhowch floedd (01286 650547).
Neu, os hoffech chi ymuno ani
yn y gwaith diddorol a phwysig
hwn 0 fewnbynnu i'r gronfa
unigryw hon fymryn 0 gof
amgylcheddol ein cenedl,
cysy lltwch a ni drwy'r wefan
neu ar y ffon.
Yn gywir,

Annwyl ddarllerrwyr Eco'r
Wyddfa

Hell ddyddiaduron Teid
Mae Prosiect LIen Natur
Cymdeithas Edward Llwyd yn
awyddus i dderbyn, ben thyg
neu gopio hen ddyddiaduron
sydd yn cynnwys cofnodion
tywydd, arferion amae-thyddoI,
neu unrhyw wybodaeth
amgylcheddol arall er rnwyn eu
cyhoeddi ar wefan LIen Natur
www.llennatur.com. Prosiect i
gofnodi pob math 0 wvbodaeth
am.sylcheddol yw hwn} am
Gym ru ac yn y Gymracg yn
bennsf (ond cesglir y cofnodion
)'ll d(Jiffael yo yr iaith wreiJdiol
beth bynnag fo honno). Er fod
vna 111ni9u, lleisiau lleol a chlins
fideo ar y wefan, yr adnodd
rnwyaf vw'r "DYDDIADUR",
sef cTonta 0 ~6,OOO(hyd yma) 0

gomouion went cu copio 0
I ddvddiaduron, Ilvthvrau 9.
d08£ennau 0 bob math ac 0 bob
man. Os nonecn weld Ycvroetn
sydd yno erbyn hyn, ewch i'r
udolcn hon ar y 'tYC

I h ttD:J /www.nennamr.comr
cy/node/1R a CliliC1wch
DYDDlhDUR. Yno ccwch
chwilio wrth eich PWYS9.U 9.m
air, neu ddyddiad neu gyfnod.

Mae'r sronfa yn adnodd
add~giadol hefyd, ac yn gylle i
chi fyfyrwyr yn arbennig,
ddndnf'ls(\ddi'1" wybod~eth sydd
~I'Ili~l bru~icCl u~c~ryddi~clh,
hanes neu eeoleo yn eieh ysgol
neu go leg. TrosgIwyddwyd y
cofnodion l'r wefal1 gan 10 0
f~wnbynnwyr bl·wd. 0:; oes

PROSIECT LLEN NATUR

C DYDDIAD A LLEOLIAD PLYGU'R ECO 2011 )
Rhifyn Copi Gosod Plygu Ble Cyswllt

Chwefror lonawr 16 lonawr 23 lonawr 27 Waunfawr
Mawrth Chwefror 20 Chwefror 27 Mawrth 3 Llanrug Goronwy Hughes
Ebrill Maw 20 Mawrth 27 Mawrth 31 Cwm y Glo Iris Rowlands
Mai Ebrill 17 Ebrill 24 Ebrill 28 Deiniolen
Mehefin Mai 15 Mai 22 Mai 26 Brynrefail
Gorffennaf Mehefin 19 Mehefin 26 Mehefin 30 Bethel Geraint Elis
Awst -
Medi Awst 21 Awst 28 Medi 1 Llanrug (y wasg yn p/ygu)
Hydref Medi 18 Medi 25 Medi 29 Penisarwaun Ann Ifans
Tachwedd Hydref 16 Hydref 23 Hydref 27 Llanberis Eifion Roberts
Rhagfyr Tachwedd 20 Tachwedd 27 Rhagfyr 1 Caeathro Clive James
Nadolig/lonawr Rhagfyr 4 Rhagfyr 11 Rhagfyr 15 Ysgol Brynrefail

2

Do:avv'.... hi')'" "o~@fQ'..W~V::l

NOS IAU, 31 MAWKTt1

V Rl41I=V~MI;QA(:
Ii1liunJQQ t lavr'r

fJOlvavl1l1ion Dwthn9QoI
NOS SUL, 20 MAWRTH

Os ewelwch yn dds.
Oyl'tltiftl'tGe~el't

NQ;J~UL.,27 MAWRTH
SQfVdllgdCoffg U~n,ua

O!;ltoJIOL!;toJ: Nl.. An,,~,c;JM (B7~133>

BETHEL: Garaint Ell"" Cilseran

{01216~67Q72~

gHYNH~Fl\ll.i MrGLOWnFryi5 1100tlno'
Williams. Godrg'r Cogd (870580)
CAEATHRO; Clivo Jamos, Hafan, Bryn
Qvyna l077~O)
vCUNANT; TrYillan a GIOnecJLariltin,
Qodtlton. CAUntlnt (6f)07gg)
vWM-Y-QI.Qi Mr;, III;, RQwlcanQ;:J,
(jIt!n~ron(llru f::J I
~INORW1G:Marian Jones. Minallt.
7 6ro EIICIII,olnorwl9 16702~Z)
LLANBERIS: Gwynelh ac Eifion Roberts.
s..tn-y-l},wynl {S70?40)

LLANflUG: Eryl Robert:>.3 Bryn Moelyn
(g7~g.:1)
NANT PERIS; Llinos Jonas, 6 Na.nl

fl)'nnQn (~71~~Q)
P9JISARWAUN: Mrs Ann~vans.Sycnarth
~A"MO"~
TAN-Y·COED: Mise Anwen pe.rry,
f'lol-y-Dryn (Oru,(0)
WAUNFAWR; Mro Non Aoourt\5, fantafon,
w~unT~wr(~~D~70)

TREFNVDD BWNDELU

Marian vonee, Minalll, 7 oro eJlOlfl
Dinorwlg (070cSc)

~QNIiUVYYfl rliNTflliFI

CADEIRYDD
Y PWYLLGOR GWAITH
Geraint Ells

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

FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes,Glasgoed,
uanrug (577253)
glasgoed@hotmaiLcom

Tft~FNygg t1Y~~Y~~~ION
Brion nonens. Bwn·Y·Gwynt
usmsns (870740)
gifionrobgrtg13?CWbtintgrngt com
TRffNYDD ARIANNOL
Goronwy HughQ~. Elthinog. 14 Afon
~hc~. LI~nruo(S74Q2g}

TR~FNYDDGW~RTHIANTPOST
OlwQn ~uohQ~. (;ithinoo. 1L1Afon
Rhos, Llanrug l~'4gg0}

Erthyglau a newyddion
at ohebwyr pentref neu i

Penarth
Ffordd yr Orsaf

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

alwenaowen@gmail.com
neu Tir larll, Llandwrog LL54 5TE
neu: ecorwyddfa@gmail.com

SWYDDOGION A GOHEBWYR
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Argraffwyd gan Wasg Dwyfor
Penygroes 01286881911

Cydnabyddir cefnogaeth
Bwrdd yr faith Gymraeg
i'r cyhoeddied bwn.
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linllly(il~P9'O"~~h
PIas1:rwr ..

~hyff",~'nVI

PENCAMPWR
PRVDAIN

5'2fmlIJ

CO R
PLASTRO

MDwnol Allanol
nfVllRln

P1IEovnIdiO Yo Ii LO
Y~hOriAc .

~eMlgyfrlAm ddim

J ~tryd Rethesdn" Llanbcris LL55 4LD, 07R27 7R61 12
Annwyl Olygydu,
Fel rhvwun S~7'n bvw yn I~lanheris efo ych~rdig ia\vn 0 Ie i dyfu
11),siuuu ffrwYlhau ae ali} d\v ita ehwilio am lec)'"ll 0 di:r ffrwythlon
byll at 1 Cf\\' )t' gcliid ci rCII{U lIeu ci brYllu. Yo ddelfrydol byddai yn
llyg!ld yr hnul 9 gnllai fod tvedi ei ]eoli rh~'\vle rhwng Llrulberis a
Chaernarfon neu yn ardal Bethel. V bwriad yw ercu gardd a fyddai'n
Cy'nnwy~ coed ffrwyth, plot llyslau, ll~ln ar gyi"er y Ily1lanlod~ IY
g\V}'dr neu dwnncl Doli a blollau. Byllllai'r ardu yn ca~l ei
hamgylchynu gJrda choed c)·nhcnid. Os ocs unrhyw un o'ch
darllenwyr yn berchen ar, neu'n gwybod am rywun arall s)"n
berchen ar lec)'n 0 dir lebyg itr uchod, buaswn yn falcb ia\vn 0
glv\ved ganddo/i. Diolch yn fa\vr ia\vn.
Yr ~iddoch )'n obeitl"liol, SIONlil.) Hu,'Vs

CHWILIO AM LAIN 0 DIR

unrhyw ran arall o'r dyffryn,
wrth gwrs.

Bydd manylion am
sesiynau eraill )rng
ngwahanol ben trefi 'r fro yn
ymddangos yn rhifynnau
nesaf yr ECD. Y bwriad maes 0
law fydd cynnal arddangosfa
o'r holl luniau a chyhoeddi
llyfr arall. Mae'n fwriad gan
Gareth hefyd i geisio denu
grantiau ariannol er rnwyn
cynnal gweithdai ffotograffig
yn y gwahanol ben trefi i
ddysgu'r grefft 0 ddefnyddio
Photoshop, gan ddefnyddio'r
hen luniau fel man cychwyn
at yna syrnud ymlacn i greu
archif ffotograffig gyfoes o'r
holl ardal.

Am ragor 0 fanylion
cvsvlltwch a Gareth ar 01286
Q72462 - ac ewch au i du.rio
drwy'r droriau!

ddigwyddiadau, cyrneriadau,
adeiladau neu ba bynnag agwedd
sy'n darlunio bywyd 0 fewn ein
bro. A does dim rhaid i neb
boeni am golli llun gwerthfawr,
Y bwriad yw cynnal sesiynau
yng ngwahanol bentrefi'r fro ble
gall unigolion ddod a hen
luniau yno. Caiff y lluniau eu
sganio a'u cadw ar ddisg - a
chaiff y Ilun ei ddychwclyd yr
un diwrnod. Bydd cofnod
ysgrifenedig yo cael ei wneud
hefyd 0 berchennog y 11un a
gwybodaeth am yr hyn sydd yn
y llun.
~

Mae'r sesiwn gyntafyn cael ei
chynnal yn ystod GWyl Ffilmiau
M~lnydda Llanberis. Ar ddydd
~ad~rn 1ge9 a dydd Sui 20fed 0

Fawrth yn Pete'S Ears, bydd
Gareth Roberts ar gael i szanio
LLUNIAU NEU NTIGATIPS 0

Llanberis a Naru Peri~ - ncu

I\,y~"r~v\l"\I IU\-ylll o..u ).
l~,v\lIH "'violG''''!l~I1JlaelhQuh.lu.nn.,l

Dewch alom am srngor yngh> ll..h
) 0)) lLilllll U l11Ul\il1Vl1 UL1Ul1llVl

Ymgyngborwyr Ariannol
Annibynnol

2 ~tryd y PIas, Caernar[on
(01 Zli6) 67Z7Z7

ij Ll}~Onl'~'1,reVI \ol\ol) Ll)11)
f:JIC j~en~l, ft~ngor
<01~4Q)~'''4~0

CDH

MFRERTn WrGl F.Y
C).nhyrchydd

Diddordtb~
~elly> os ydych chi'n adnnhod
rhywun Q\i\.!wt; fyudwi A
diddordeh, mae manvlion Ilawn
am "f orfres7 amseroeJd y
[CilhiClU~ Y lcrrnuu Cl'r rhtulClu i
gyd !lr y tVef9n
www.s4c.co.uk/stwnsh nell e

b 0 SrI tV c h
newidbyd(., Iclc:5gop.co. uk,
D)'dd ffurflcn gais i''rv IJenwi ali
dychwclyd cyn 28 Mawrth 2011.
Yn gywir

hunaw.

Yn ystod haf 1988 cafwyd
arddangosfa 0 hen luniau'r
ardal yn Llanberis. Ddwy
flynedd yn ddiweddarach,
cyhocddwyd llyfr Hell
Luniau Bra Eco'r W},ddJa.
Aeth ugain mlynedd heibio
bellach, ac acth llawer 0
luniau ar ddifancoll mae'n
siwr, Ond yn sicr, mae degau
ar ddegau 0 luniau o'r fro yn
hel llwch mewn droriau a
chypyrddau a hen albwms
yng nghartrefi'r fro a thu
hwnt.

Eleni, gyda thechnoleg
tynnu lluniau ac arbed
lluniau 'Yew neidio yrnlaen
ers y dyddiau nell rheim, mae
pros;ect tymor h;r ar-Gn eael
ci \)cfydlu i warchou Cl ChClU\Y
hen lunisu o'r fro.

Y b\vriad Y" casSlu arehif 0

tunlaur fro, yn

TIRWEDDAU • POBL • GWAITH ·DIGWYDDIADAU

CYNLLUN CASGLU
HEN LUNIAU

myth ymg i hJ9nr 1J -I ~ oed.
Pwy fydd yr 8?
Bydd yr wyth f)-oddyn cael eu
dew is )'n bobl ifanc allblyg,
hvl1eru~g hvrlvmu~ ~v'n {!gJlu
t>iarad Yll glir alll tU lclll11adau
a'u hargraffiadau, Byddant yn
gallll cydwcilhio'n dda ag erail1
ac yn hollo] na[uriol ar gaillera,
yn gallu cael hwyl a chwcrthln
ar un llaw ond yn ddigon
acddfcd i sylweddoli
sensltifrwydd rhai scfyllfaoedd
ac ymalcl> yn synh\vyrol ac
~ma~jvnal at' V Uaw !It'nll.

l)1U\i'11 llV\)lll J lJ) ~~ Yf )YJlll
~t~l\~~Vt\ nwirfl\ddl\li {!!It'tref. vn
.;v<Ji"ri~11J~".cnljll"·,,ifn) i cluscn
umlIylcheuLloJ neu'n cyrr~nnu
Il' .. ...:.._.....,., .I 1.; w rC,-..t: 4._t,l l,_~\_ ",_·\_l

cymunca leol. I""e:tyddan 11hw·n
ijY~WiQ~9'i pYf)'~ig'-Y1J~~ )'
rrosiact 0'''' .,.1-\0" Y hyddont yn ~I
l'bw~1l~ Wflh b~llll"r !!ru!lln~lI·r
Elnifcilillid dilO ~ylw (Ie yn b(lliu
ysbt~,doli.'r cW'ylwyr i ddilyt\ ~tl

h~C1i~IIlpl A Illyn~ ~~ii h~lpu
craill yn eu cymunedau eu

Newid Byd', Telesgop
E.thos

Heol y Brenin
Abertawe SAl 8AS

newidbydra telesgop.co.uk
01792 824567

Annwyl bawb
Ysgrifennaf atoch itch hysbysu
am gyfle anhygoel allai wynebu
rhai 0 bobl ifanc eich ardal. Mae
Cwmni Telesgop yo cynhyrchu
cyfres newydd i S4C o'r enw
'Newid Byd', - cyfres fydd yn
cynnig y cyfle i wyth plentyn
rhwng 14-16 oed ymweld a
gwlad dramor am bythefnos i
gyflawni gwai th gwirfoddol,
dan ofal arweinydd profiadol.
Rydym yn chwilio am bobl
ifanc addas ac felly, os ydych
chi'n adnabod rhywun Iyddai a
diddordeb, a wnewch chi dynnu
eu sylw at y cyfle, os gwelwch yn
dda?
Hoffech chi 'Newid Byd'
Mae'r newyddion yo llawn 0

straeon am drychinebau'r byd -
tlodi, newyn, llifogydd, sychder,
fforestydd glaw wedi'u dinistrio
ac anifciliaid gwyllt yn prinhau.
Mac llawcr 0 blam a phobl ilanc
vn Doeni nsd oes g9nddyn nhw'r

A' 'f h 'p"ver 1 new rc pet au neu l

nclpu. Wcl\ dyma'u cyflc i
wneud gwahaniacth mewn rhan
Iavh v'r 0),\.1,

fiydd y gyfre yn myna i
ddwy wlu,d yn benodol ac [e

f)'utl 1 yn (;(1(;1 cu UCWiil i Iynu i
un wlad !l4 nrail yn mvnd iwlad
;;tra1l, P<;; f)'JJ proslectau

oenonoi vn wvnenur cnw, • rhai
fydd yn helpulr bob1 aIr

eYlnUll~d l~ol, ac ~ru.illyn rhai
cgdwrigerhol. Rvddwn yn
cyc.t'vc~lh~~, O~J~l chwmn!
DfOfillUOl Gi1mfC
Cvmru/Olltlook H)lnedirion~
1l),dd i:l~ i:lrb~111~~ddJIICwn

r . h· 1tretnu uc urWUln lell lau 0 r

NEWIDBYD



y cawn weld eogiaid eto yn y
Seiont 0 Fehefin ymlacn. Wrth
gwrs, Ic Iydd )'D rhaid cario'T
gwaith 0 fagu ymlaen gan ei
bydd yn amllosib i'r eog gladdu
yn naturiol yn )iT Arddu, heb
iddynt fagu adenydd i hedfan
dros y Ceul1ant Mawr!!

Yn ogystal a grawn yr eog
mae hefyd oddeu tu 11,000 0

wyau Iorgoch, ero )Tll Nolgellau,
rhan 0 gynllun argy{wng Padarn
Y'v hyn, rhag i'r problemau sy'n
ymwneud aIr llyn ddifa'r p}'sgod
gwerthfawr yma o'n dyfroedd.
Gobcithio, erbyn y rhifyn nesaf,
y bydd adroddiad Asian tacth yr
Amgylchedd ar sut i ymdrin air
broblem wedi ei chyhoeddi, :lC

fe fydd copi ar gael Yll }Tr nco.
Medd}rliwch am funud heth

fydd yr oblygiadau os bydd y
torgoch yn diflannu o'r
dyfroedd! A fuasai pcth fel hyn
wedi digwydd pe buasai
rhywogaeth aderyn neu forlo yn
y cwestiwn? Dim 0 gv.,rhwl y\v'r
aleb. Ond nid yw'n rhy hwyr
gyda'r torgoch - ac mae hyn }Tn
dihvnnu'n hollol ar heth mae'r~

f\~ianlaeth yn ci g)'nnig,
Gill 0 ddiolch rwan i

Asianlaetll yr i\mgyll:hedd am
eu gwaith ardderchog yn clirio'r
Afon Rhythall\. (,)CWJn y Clo
hyd gl Stegmon Bant, 9. hefyd1
\vrrh gwrs~ cliolch arbenn1g 1'[
aelodau :3)rdd'vrrlIi yn gorffen y
ew~ilh,M~~tr11~yn tlrJJ~r~11\Je
o rhyw ddwy f;lltir 0 'S8ot:l 0

raddfa fiaenaf wedi dod ar gael
unwaith eto.

Huw PRICE HUGHES

AR BEN ARALL Y I4EIN
parhad o'r dudalen gefn

EISTEDDFOD
RHYNGOLEGOL 2011.
Gosodwyd Penisarwaun a
Phrifysgol Bangor yn amlwg ar
y map yng Nghaerdydd ar 19
Chwefror, Cipiodd Lois Eifion
Iu 0 wobrau cerddorol: cyntaf ar
Unawd Merched; Unawd Sioe
Gerdd; Unawd Piano a Deuawd
Piano gyda Daniel Saico,
ynghyd a thrydydd ar yr Alaw
Werin, Yn goron ar hyn oll,
enillodd Rhuban Glas Llcisiol
a'r Rhuban Glas Offerynnol, a
hi hefyd dderbyniodd Tlws y
Cerddor am gyfansoddi.
Ardderchog wir! Pob dyrnuniad
da i ti i'r dyfodol, Lois.

Llongyfarchiadau hefyd i
bawb 0 fro'r Eco a fu'n cystadlu
yn yr Eisteddfod. Dee11ir mai
Coleg Caerdydd aeth a hi gyda
help nifer 0 Gogs, mae'n siwr!
GAIR 0 DDIOLCH. Dyrnuna
Marina, John Eifion a'r tculu 011
ddatgan eu diolch am bob
arwydd 0 gydymdeimlad yn eu
colled fawr, Diolchir am y llu
cardiau, galwadau Ifon,
ymweliadau ac am y rhoddion
er cor am Ifan Bryn tuag at
Uned Go[al Dwys, Ysbyty
Gwynedd a Sefydliad y Galon.
Bu hyn 011 yn gysur mawr i'r
ieulu.

RHODD O'R GALON
YW BLODAU

· Basgedi Planhigion
• Plgnhigion Gardd
· Ba~gediCrag
• ~~fydJCompost ar
w~rth

I=fon~870805

Blodau

gwneud j bawb deimlo'n well.
CYDYMDEIMI .. O.
Cydymdeirnlir yn ddwys iawn a
Hannah Mary, Annette, Olwen,
Marina air teulu 011 yn eu collcd
fawr ym marwolaeth annisgwyl
Ifan Bryn, gwr, tad, tad yng
nghyfraith, brawd a thaid
annwyl a ffraeth. Bu'r
gwasanaeth yn Eglwys Sant
Padarn. Roedd y dyrfa enfawr
yn dyst o'i boblogrwydd.

Olrheiniwyd hanes ei fywyd,
ei gariad a'i gyfeillgarwch yn
ysgafn a difyr gan Gwyn Parry,
ynghyd a datganiad
gwefreiddiol 0 'Yn Llaw fy Nuw'
gan John Eifion a Lois a
chadwyn angerddol o'i hoff
ganeuon gan Annette ar y piano
- reyrngedau bythgofiadwy,

Ein cydymdeimlad llwyraf
fel pen tref a Marina, John
Eifion, Lois ac Anest, Tai
Arthur, Waun.
DEUNAW OED.
Llongyfarchiadau i ii, Anest
Bryn, ar achlysur dy ben
blwydd yn 18 oed ar 11Mawrth.
Pob bendith a dymuniadau da i
ti i'r dyfodol.
YMA TEB l'R LLUN 'PWY
YDY PWY?'
Diolch i Haydo Lewis am enwi
pawb yn y llun 0 Ysgol SuI
Egl\vys Santes Helen 1952-53.
Der6yniwyd galwad ffon san
Gwyn Hartley 0 Telford,
Shropshire - wedi gweld vr Eco
a chanfod llun ei dad, Goronwy
Hartley yn yr ail res - y trydydd
o'r chwith.
Parch R. Parry yo gadael

am Abererch
(O'r Rhes Ge/n): Mrs ParT)~Dilys
Puny, I1rtlLur Parry, ?arc/L R.

j.JarYjJ,Gwyn .'lones.
Hazel Le-wis, SIlcila Prirclrard)
(ioronwy flarrley, l~aulflU/ll,
.Ray,"o"d Glasgo(!d, lloyd"

Lewis.
Beryl Jon2S, JOlI2l Hllnt, John

Da11iel, John Webb, Robert Hunt.
Miriar11 a c/zwaer Jach, Lell PaT1)~

Brian Price/zard, Les Parry,
Dennis Ellis, Goronwy Jones,
Julie Webb, Pllyllis Ellis, Gars.
Ieuan Hanley, MaldwYIL Parry

M aural'''' GJosgoed, Oww Grtffith,
Brian ]orles, NOTt'1lanRowlarlds,
EditJt GMffith, Ann Davt~s) Bria'l

JOTzes,Harry Jones.

CWDVDAU CLAQUROL VR WYDDPA
Cyrbae.dwc~ Mewn Steil Mewn Cerbyd/lolls /lO}'CB
All GYF£R PflIODASAU, P£lBIWYDO Ie AtHlYSUROM AIIBEINIG tHAlli

Gwaith urnS Baldi
GwasanJl.ethTeimilldwy a Phersmwl

14AwryDydd
QrJl'I Gor!ftqi1 Pm!",

\In (JUJaSanaelb'r 11011ArJal

Dylan Griffith
Trifnwr AnKl""""" Annjby"nol " Lleol

TIIm·Y,WA_!W IlDll5A11WAUN

galonogol tu hwnt a dymunir
diolch i bawb a fu'n gwerthu ac
yn prynu. Cynhelir Pwyl1gor ar
9 mai i drafod gweithgareddau
pellach.
EISTEDDFOD
GENEDLAETHOL YR
URDD 2012. Nos Lun, 31
Ionawr, daeth Ifan Prys i siarad
ag aelodau'r Pwyllgor ac i
gynnig syniadau ar sut i godi
arian at darged Brynrefail a
Phcnisarwaun. Bydd aelodau'r
Urdd, Aciran yr Ysgol, yn mynd
ar daith noddedig yn Ebrill a
gobeithir y bydd y plant yn cael
noddwyr haelionus. Bydd hyn
yn sicr yn hwb enfawr tuag at y
targed 0 £5,000. Rydym yn falch
o ddweud fod yr yrnateb wedi
bod yn hynod 0 dda hyd yrna,
rydym yrnhell dros hanner
ffordd
YSGOL SUL BOSRA. BU'T
aelodau yn brysur yn gwneud
cardiau Sanies Dwynwen a Sant
Ffolant, Gobenhir trefnu trip ar
Dren Bach Rheilffordd
Llanberis ades y Pass. Cynhelir
Cymanfa'r Annibynwyr eleni
eto yn Neuadd Gymuned
Pen.isarwauri bnawo SuI} 22Mai
am l.OO o'r glocn, Cynhellr
Cvmanfa'r Methodistiaid ym
mi.~ Mehefin ynS Nshapel
Ebenescr, Caernarfon.
EISTEDDFOD RRNTREF
Cynhclir yr Eislcddfod nos
Wener. 1 GorlTennaf yn y
Neuadd Gymuned. Cynhelir
NQl)Qn GQffi nQ~ Iuu, lZ Mai,
eyfIe j rannu reS(Unall ac i
drefnu nosweithiau ymarferion
~anu a~ adrodd,
))TC) J _(:H. T)ymUn9 Tel19n 9C
Eiriona] Clyn EuconJ ddiolch itr
[culu. ffrlndlau a chymdogion
am y cardiau a'r anrhegion a
ga,vsant ar achlysur eu Priodas
Aur ar ddydd Santes Dwynwen,
25 Ionawr. Diolch yn fa\.vr.
GWELLHAD. Gobeithio fod
pawb ohonoch yn teimlo'n well.
De~lllr tod nIter wedl dtoddet 0
annwyd lrWl11dros y saeaf. Bl·af
gweltl blollau'r g\vanwyn wedi
gWLhio drwy'r pridd ac yn

YSGOL GYMUNED
YmweJiad. Fel rhan o'u thema
bywyd yn y 60au aerh dosbarth
Mrs Ray i ymweld a Bron Haul
yn yr Amgueddfa Lechi yn
Llanberis ddydd Mercher, 2
Chwefror. Cafodd pawb brofiad
o weld cartref }Or adeg hynny o'i
gymharu a'u cartrefi hwy
heddiw.
Hwyl yn cyd-ganu, Bore dydd
Gwener, 4 Chwefror, aeth
dosbarth y Babanod i Ysgol
Brynrefail i ymuno gyda phlant
o ysgolion eraill yn y dalgylch ar
daith Carys Ofalus a Meinir
Gwilym. Cawsant hwyl fawr yn
canu amryw 0 ganeuon yr
oedden t wedi bod )'0 ymarfer eu
canu yn y dosbarrh ymlaen llaw.
Eisteddfod yr Urdd 2011. Mae'r
plant wedi bod yn brysur yn
paratoi at wahanol
gystadlaethau yn ystod yr
wythnosau diwethaf. Dymunwn
bob lwc iddynt yn yr Eisteddfod
Gylch yn Ysgol Brynrefail dydd
Sadwrn, 12 Mawrth.
Dathlu. Byddwn s= darh lu
Dyad G\VyI Dewi a Diwrnod y
Llvfr ar Fawrth Isf. Bvdd y
plant yo dod i'r YS(:jol mewn
gwlsg Gyrnrcig ) n ogy~{al a uou
~'u hoff lvfr, Rydd Anti Carolyn

, , , 61 'yo parutol ClOlO usus 0 (To oen
Cymrcig.
CRONFA'R IJ~=NSIYNWYR.
Enillydd Pel Bonws Loteri mis
Ionawr oedd Michael Jones.
'!yddyn Perthi gyda rh~f 1S.
Llo'loyrar~hi"~~".
rWYLLGOR NEUADD.
Tynnwyd Clwb Cant Chwefror
,,'r ~nil1wyl· yw Glcny\)
Willi!lITl~, -frem Cynfi !} MeRlln
01)'"0] Cors] Brynrefa.ll.

Ryllym mor falch 0 gacl
aelodau newydd i'r Clwb Cant,
sef Mr a Mrs Hugh Davies,
Tyddyn Hendre. Dymuna'r
Pwyl1gor ddiolch 0 galon i'r
ddau ohonynt am eu rhodd
haelionus iawn iGronfa Rhedeg
g Klleoll'r NeWlan - Dylllt yn
hwb cl1tawr tuao at y oost 0
1:1,100 yn fiynyaaol. fill
gwerthianl y Raffl Fawr yn

PENISARWAUN
Mrs Ann Evans, Sycharth. Ffon: (01286) 872407 _ ...
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C:ofiwCh ddQfnyddio ORIAUAGOR
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A ydych yn ystynoo neWld elch car 0 fewn y flVJYddyn
nesal? 'lstriwch y ffeitruau hyn.
1 Mag ·m·ctJwaner Y CQlr ngwydd a oatff eu owenhu ym

Mhrydatn yo colI! rhwng 2£1U.a ~OOJo o'u gwerth erbyn eu
bod ~n new rT'IlfJ oed

Z, Moe cwmWQU maWI Q chwmnlou le:)lo (l 11091yn derbyn
ottl1QU[U2!S% 0 ddi~aownt wrth hrynU au eatr ac felly MAll r
eorbydau hyn yn dod ar y Carchnad am bOS18U wet ae fo}arier
mewn CyOWl rhogorOJ WOOlcQel eu cynntll Q'U CQdWheb
y~tYf'1M~o~tau

II Mae gennym lJroflad 0 410 rnIyncda yn prynu d gwerthu cell
all.law ac rvdym ar avfartalQdd vn trafQIllOmil 0 fllltlIOOdd
bob wytnnoe yn ChVlllI10am y barealnion S'0Tauar mwyn au
cynnlg 1bobl Owyrlvoo or elw i)ydQ leI orfer 0 gwmp~ :) 'Yo
o'r pns

Ar Gyter Elcll HDIIAngllenion Cwres io
GVVtJllll proffe:)iynol o'r slItan arau pab amser

• •• • I ,...B
Cy

EL(01248) 670451

Do~hartJl6 Gala Nofio.

Taid a Nain
Llongyfarchiadau iSian a
Mair, IS Y Dd61 ar ddod yn
daid a nain iDeio Si6n,

mab bach a anwyd iLlill0S
QC Andrew.;> 12 Pfordd £ryrl,

CaCfnar[un.

I'ch dal, clymwch eich dwylo -
yn gwlwm,

rhowch galon i'r coflo.
Yn annwyl wedi'r wy)o
daw 0 hyd ei ysbryd 0,

RICHARD LLWVD JO\IF~

Dydd ei angladd, Ionawr 1/1,20} }

Nid yw'n Gwyl 0 hyd yn gan,
- y mae 01

cymalau anniddan.
Ond mae mwy i'r nodau man
o gofio'r alaw gyfan.

Hwn yw'n Ionawr, ein Ianws,
Hwn a'i dreng ddaw at ein drws.
Hwn hcb air )'Tl )' barrug,
Hwn yw'r un ffals a'r wen ffug
Hwn tis trist rho gist igawr,
Hwn a'i boen yw pob Ionawr.

Er eof am Goronwy Wyn
Jones, Y Rhos, Bethel

Yn ei boen, ymladd beunydd
ar dir y Rhos, ysbryd rhydd.
Yn ei dy, brenin 0 dad
di-guro led ei gariad.
Un hynod wrth drin blodau,
yn y pridd bydd o'n parhau.
Yn aelwyd Llanddeiniolen
un yw'r had air erwau hen.

•iawn.

Gwilym Evans, Llanberis, yn
olrhain hanes ei daid, Morris
Evans, a sut )7 bu iddo gyehwyn
busnes cynhyrchu olew mewn
sied yn ei gartref yn Llan
Ffestiniog. 'Gwella pob
anhwylder', oedd y neges ar y
posreri, a daeth yr olew yn
adnabyddus dros y byd. Rocdd
Gwilyrn Evans wedi dod a nifer
fawr 0 hen ddogfennau i'w
dangos ac hefyd potel yn
cynnwys ychydig o'r olew dan
sylw, Cafwyd noson hwyliog
iawn yn ei gwmni a diolchwyd
iddo am ei gyflwyniad gan
Richard Lloyd Jones,

Diolchodd y Llywydd, Dr. J.
Elwyn Hughes i Ellen Ellis ac
Alys Jones am baratoi'r baned.
'YSGOL GYNRADD
BETHEL. Llongyfarchiadau i
ddisgyblion Ysgol Bethel
ddaeth yn ail mewn gala nofio a
gynhaliwyd 4.2.2011 yng
Nghanolfan Hamdden Arfon.
Roedd deuddeg 0 ysgolion
cynradd yr ar dal yn cystadlu -
Y f'clinhcli ddactn i'r brig Y [fO
hwn, gyda Bethel yn dynn iawn
ar eu sodlau. Da iawn chwi
blant'.

DIOLCII. Dymuna Megan
Humphreys] Is I-Iclcn, Tregof,
ddiolch 0 waelod cal on i'w
theulu, ffrindiau a'i
chymdogion am eu holl
garedigrwydd tuag ati ar 61 ei
damwain yn ddiweddar,

Mac Nerys Owen, yn diolch
o galen i gyfeillion a
chymdogion am eu
caredigrwydd a'u dymuniadau
da yn dilyn ei gwaeledd a'i
chyfnod yn yr ysbyty yn
ddiweddar.
CLWB BRO BETHEL,
Croesawyd pawb i gyfarfod
cyn taf y flwyddyn gan y
Ilywydd, y Prifardd Selwyn
Griffith. Llongyfarchwyd
Nerys Owen ar gyrraedd pen
blwydd arbennig a dymunwyd
yn dda iJohn Evans, Penparc, a
Gwilyrn Roberts, Y Rhos - y
ddau heb fod yn dda iawn yn
ddiweddar,

Hysbyswyd yr aelodau am
gyfarfod o'r Fforwrn Pobl Hyn
i'w gynnal mrs nesaf yn Galcri
C"vcntirfon, U gofyun w)'u urn
wirfoddolwyr i gymcryd rhan
mewn prosiect gan Brifysgol
Bangor i bersonau dros 60 oed,

Y wraig wadd oedd lone
Thomas, Swyddog Trefi Taclus
Cyngor Gwynedd. Yn dilyn
derbyn gran [ gan y Cynulliad
roedd modd gwella ansawdd yr
arngylchedd. Diddorol ocdd
deal} faint oedd dirwyon am, er
cnghraifft, 'fly lipping', baw ci,
taflu gwm cnoi a stwmpiau
tzare: ar y suvd (1 gwaredu

g\.vn~trnff ty yn anghyfrc~tblon.
Rocdd hvn igyd yn tanlinellu y
f\wys~grwydd 0 ymdd~yn yn
l;)'f"AfQl !§Y~il~\lllrhy)'y \)b)Yricl.

Diolchwvd iddi am godi
>#r't),v~b~J,l;act.h olr scfyl1io Bat).
y Parchedig Marcu: Wyn
Robinson ac i Myra Griffith a
Gwvnern Williams am ofalu am
)' bancd.
C Y M DEI T II A S
I.p.NYl]T JOT .. Knpl1cl nlipr dag
Q ~~19~~'"yn \7r.~.'llIQl y Illi\)
ymg i wr!lndo 9r sgwrs gan

Goronwy Wyn Jones, 'Rhos',
Bethel

Dymuna Eurgain ac EsyJlt
ddatgan eu diolch cywiraf am
bob arwydd 0 gydymdeimlad a
charedigrwydd a estynnwyd
iddynt yn ystod eu
profedigaetb, am alwadau ffon a
rhoddion hael 0 dros ?l,OOO i'w
rhannu er budd ly Gobai th ac
Ambiwlans Awyr Cymru.
Diolch i Dr Huw Roberts,
Meddygfa Wal1nfawr a Llanrug
air Parchedig Marcus Robinson
am ei wasanaeth cysurlawn. I'r
Ymgyrnerwyr, Mr Goron wy
Jones, Llanberis, am eu
trefniadau trylwyr a gofalus

CRONFA MYNWENT
EGLWYS
LLANDDEINIOLEN
Carem ddiolch i'r canlynol am
eu cyfraniad tuag at gostau
cynnal a chadw Mynwenr St
Deiniol, Llanddeiniolen, am y
flwyddyn 2010: Mrs Ruby
Harrison, Bakita: £60; Mr Irfon
Thomas, Buarthau, Llanrug:
£10; l\1r Clifford Thomas, 68
Stryd Bangor, Y Felinheli: £10;
Mrs Freda Jones, Rhoslan: £20;
Mr a Mrs J. Evans, Pen Pare:
£10; Mrs Dilys Parry, Rhiwlas:
£10; Mrs S. Griffith, Cae Mawr,
Trefor, Caergybi: £10; Mr
Albert Hughes, 34 Bro Rhos:
£30; Mrs Alice Jones, 15 Bro
Rhos: £20; Dr G. Richards,
Llancldona: £50; Mr a Mrs B.
Shrpe, Ael y Bryn: £20; Mrs
Ann Hughes, Llanbedrgoch,
Ynys Mon: £10; Mr a Mrs H.P.
Hughes, Llugwy: £20; Mrs
Margaret Pritchard, Mrs
Jennifer Roberts a Mrs Valerie
Owen, Bethel: £30, hefyd rhai
rhoddion di-enw,

Derbynnir yn ddiolchgar
gyfraniadau tuag at gynnal a
chadw y fynwent uchod trwy
law y Trysorydd: Mr Brian
Sharpe] Ael y Bryn) Bethel,
Caernarfon LL55 3AA. Sieciau
yn daladwy i 'Cronfa Mynwent
Llanddeiniolen'.

BETHEL
Geraint Elis, Cilgeran. Ffon: (01248) 670726

..-



I gael mwy 0 fanylion ymwelwch,.. ,
a nl yn:

Age Concem Gwynedd aMon,
Ty Seiont. Ffordd.
Santes Helen
Caernarlon LL55 2VD

Tel: 01286 67831 0
r1eu fror1ivvch: 0800 085 3741
neu ymwelwch a:
www.ageconcern.org.uklproducts

IiiiI!I GWYLIAU

~ V~WlnlA.L'JT n .....A.c
TORRI I LAWR

~ CYNLLUNIAU ANQLADD

_
""'-_ _ NWV A T....RVDAN

Swyddfa Etholaeth
8 Stryd y Castell Caomarfon LL55 1SE

01286-672076
---neu ----
70 Stryd Fawr Bangor LL57 1NR

01248- 372948
alunffred:ones mru. oV.uk

Alun Fired Jones
Aelod Cynulliad

Arfon
T

Os oes gennych tater yr
hoffech ei drafod gyda'ch AC

mewn cymhorthfa, yna
cysytltwch ag ef yn ei

swyddfa yng Nghaernarfon
neu ym Manger

Crud yr Awel,
TARDDIAD ENW. A oes
unrhyw wirionedd fod enw'r
fferm 'Tyddyn Whisgyn' wedi
dod o'r geiriau "Iyddyn Hen
Hughes gynt'?
TYNFA MISOL. Enillwyr
Tynfa Misol Cymdeithas Cae
Chwarae Caeathro am tis
Chwefror oedd: £40: (94) R.
Chambers-Jones, Hafod Wen;
£25: (60) P. a B. Tweeddale, 14
Erw Wen; £15: (101) Dewi
Parry, Cefn Rhos; £5: (3)
Gwenno Bebb, Bryn Mair.

~ERSONO

~ VSWIRIANT TEITHIO

.~ Y~WI"II"\""'T CI"\R

.. VSWIAIANT CARTREF

Swyddfa Etholaeth
8 Stryd V Castell Caemarfon Ll55 1SE

01286-672076
---neu ----
70 Stryd Fawr Bangor LL57 1NR

01248- 372948
williamsh arliam nt.uk

Hywel Williams
Aelod Seneddol
Etholaeth Arfon

~

as aes gennych fater yr
hoffech ei drafod gyda'ch AS

mewn cymhorthfa, yna
cysylltwch ag ef yn ei

swyddfa yng Nghaernarfon
neu ym Manger

Ysgol SuI yn cyfarfod ac
Oedfaon yn cael eu cynnal fel a
ganlyn yn ystod mis Mawrtb:
6: 11.00YsgolSul

2.00 Oedfa'r Cymun
gyda'r gwcinidog
13 11.00 Ysgol SuI
20 10.00 Mr Edward Morus

Jones
11.00 Ysgol Sul

27 11.00 Ysgol SuI
ADREF O'R YSBYTY. Ar 61
cyfnodau yn yr ysbyty yn
ddiweddar, croeso adref i Aled
Jones, Bryn y Gof a May Jones,

Oros 50? Medrwch
ymddiried yng Nghynnyrch
a G asanaethau

-

CAEATHRO
Clive James, Hatan, Bryn Gwna.

Fton: (01286) 679501 (gwaith). 6n438 (cartref)

7510511631

o au
ene e
~

al~dDUPrigdll6
Pfiodf@feh

W@olIAd • 6)'1'ddnu
Cae Rhydau Ponh-ug
CaernwdonLLS62TN

Ebrill. Gofynnir ibawb sydd am
fvnd iunrhyw un 0 'r rhain fynd
a~rarian, sef £20, iEdwina cyn 4
Mawrth.

Rhoddwyd manylion am y
gweithdy peintio sidan ibaratoi
ar gyfer arddangosfa stondin
Mercbcd y Wawr yn Sioe
Llanelwedd yng Nghanolfan
Tregarth am I o'r gloch, ddydd
Sadwrn, 26 Chwefror.
Diolch wyd yn fawr iawn ibawb
sydd wedi dychwelyd y gwaith
croesbwyth ar gyfer YSloe.

Yr oedd yn bleser cael darllen
Ilythyr 0 Ysgol Brynrefail oedd
yn gofyn ir gangen noddi tri 0
bobl ifanc y pentref, sef Gethin
Griffiths, Manon Elwyn a
Bronwen Price sydd wedi eu
dewis gan yr Urdd i fynd i
Baragonia yn mis Hydref.
I,longyfarchwyd y tri am gael eu

dcwis a bydd y gangen yn falcb
iawn o'r cyfle i'w noddi.

Dywedwyd am brosicct gan
adran seicoleg I'rifysgo) Bangor
sydd yn chwilio am
wirfoddolwyr (dros 60 oed) er
mwyn edrych ar berfformiad
plant ac oedolion ar arnryw 0
dasgau. Os oes gan unrhyw un
ddiddordeb, cysyllter a Glenys
Griffiths am fwy 0 fanylion.

Diolchwyd i Ann Elis a
Gwyneth Jones am baratoi y
baned ac enillydd lwcus y raffl y
tIO hwn oedd Eirlys Williams.
Sylwer ar y dyddiad 0 nos
Fawrth, 15 Mawrth, ar gyfer ein
eyfarfod nesaf, pan fyddwn yn
dathlu Gwyl Dewi gyda chinio a

.. "sgwrs yng nghwmni em gwr
gwadd, y Doctor Elwyn
Hughes, yn festri Capel Cysegr,
Gofynnir yn garedig i bawb
sydd am ddod ac sydd heb gael
cyfle i dalu eto, fynd a'r arian,
sef £14 iEdwina, eyn 7 Mawrth.
DIOLCH. Dymuna Anne a
Hugh Harry Williams,
Tynrardd, ddiolch i bawb am y
caredigrwydd a ddangoswyd i'w
merch, Lesley, yn ysrod ei
hamser hir yn yr ysbyry, yn
ddiweddar. Diolch 0 galon.

MERCHED Y WAWR. Nos
Fcrcher, 9 Chwefror, cawsom
noson yng nghwmni Linda
Hughes 0 Fwrdd Ieehyd
Prifysgol Betsi Cadwaladr.
Cawsom sgwrs ddefnyddiol
iawn ganddi am y gwasanaeth
meddygol sydd ar gael y [u allan
i oriau, ar benwythnosau ac ar
wyliau bane. Teimlai pawb ein
bod wedi cael gwybodacth
bwysig, gan nad oes neb yn
gwybod pa bryd }' byddwn
angen gwasanaeth o'r farh.
Diolchwyd iddi yn
werthfawrogol iawn ar ran y
gangen gan Mair Price. Tasg
drist ocdd gan cin llywydd,
Khian Hughes, wrth
gydymdeimlo yn ddiffuant iawn
ag Edith ar ei phrofedigaeth lem
o Rolli ei gWr ac anfonwyd ein
cohon anwylaf ati ar amser mor
anodd.

hnfonwyd ein coflon at yr
aelodau oedd drum yn
bresennol a'n cofion a
dymuniadau gorau at John, gtVr
I..isabeih, Pen Pare, a Collwyn,
gWr Rita, )7 ddau yn yr ysbyry ar
hyn 0 bryd. Da oedd deall fod
Gethin, mab Myfanwy, ein
trysorydd rhanbartb, yn gwella
ar 61 ei ddamwain yn
ddiweddar, ac anfonwyd ein
dymuniadau gorau ate am
adferiad llwyr yn fuan.
Diolchwyd i Glenys ac Eirlys
am gymeryd rhan dros y gangen
yn y distawrwydd noddedig
tuag at blant byddar, ac i bawb
wnaeth eu noddi.

Datgelwyd mal y llyfr y mis
hwn ar gyfer y grwp trafod
llyfrau y\V IAwr y Locustiaid'
gan Fflur Dafydd ac mae mwy 0
fanylion am hyn i ddilyn.

Cafwyd manylion am ginio'r
Llywydd Cenedlaethol yng
ngwesty'r Meifod, Bontnewydd,
ar 2 Ebrill ac am Wyl y Pum
Ranbarth yrn Mangor ar 9

Parhad BETHEL



Cymann a nyffordolClnl tJrrlYlltiddgar i bob QedrQnor
mwyn i chi fedru mwynhau defnyddio elch cyfrifiadur!
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D'c!t~lom ayd~'e" eyfrlfi!Jdur7

Am wasanaetn CyfelllgClf I ddatry~
a gwa"~~ieneyfrlfi~durey~ylltwch

~ Gomor Roberts
FfOn: 01166 670461

Symudol : 07962 712368

Y IJRIPARDO ELWYN EDWARDS

Nodwedd arbcnnig ydY"v,
Net19dd fuwr yr Wyddfu ~I.

Dewch i'\,vg\veld ilr ucheldlr,
1i llC'''l.h i [[aId allial dir.
A.. iJJrinSQ pob ~opa
'Sgithrog urn dro gydulr hul.
G'rYlcdll ddiorffen bellennig
Yw oriUll bruf gr y hrig.

laenoClClcelfYddyd dynlOn
Ei ::;claB uTddas dros hon.
Ac yn hen mac'r llaw a'i gwnaeth
Yn newydd ei snat'nio.~th.
Gyrr hnelion preiffion ilr pren.
J\nwylO Dob un llUC}CII.
yn lla'rYgywrulll Qf f\tini
A choethler i'\\1 hal'fcr hi.
Garrcg M ,alTCg Mall
Vn ei lIe yt1 ~loi y 11!1l1.
{)1ac'nrhagfilr rha~ y curlClW
A ddcil pob drycin a ddaw.
Y mae un maen yn y illur;

Ac mne'n fel i'r ymwelydd
Wcdi'r daith hyd flindcr dydu.
A hawdd yw bwt'\v lludded
Yn ei ch6I, ei gwrcs a'i ched.
Ni ddaw hem i'r sa\vl a ddel,
Mae'n 110chcsmewn lie uchel.
Man cadarn ger min codwm,
Mae·n llathr'~rthy meini U\vm.
Mae'n anneeJd ilW rhyfeddu,
Mae'n fan gwyn uwch dibyn du,
Mae'n 1l}7S cain, mae'n llais cenedl
Mae'n wyeh 0 hyd am hen ehwedl.
Mae'n ysgubor agored,
Mae'n rawn llavvn ei hyu a·j lied.

Daeih bri am ei saerniaeth
Ac inwvd v llaw ali gwnaeth.
Rhoesant y gwobrau'n rhesi
Hudo'r holl wna'; gwychtcr hi.
Ennill un 9.1' 01 y llall
Yn arwain at un arall.

Dur a'i egni dirwgnach
Ar waun bell yw y trcn bach,
Yno'n dringo, dringo draw,
hSg}'ll uwch ynn ae ysgaw.
Y Cwm BnyYDog a'r CIOO"y}l1,
A rhos :1 chor19nnau'r wyn.
M)rnd am goclhdcr ofcrgoel,
Malwennu ID)rnd am lain moel
r.nydiog~ toreithlog yr iaith
Hyd l~n y gened! uniaith.
Mynd uwy gesgir ac eira
Vn ddyinder mewn ~rder ha'.
Llwyhr(_) i heth pell y hrig
Yn cario'r coed aIr cerrig.
Hefo tim yr hafod hon
Ali ddeunyddiau newyddi()n.
Ara deg a thrwm [u'r dailh
Flinderog yno ganwaitb.

Pen y daiih hirfaith yw bon.
Arddeliad y fforddolion.
Nid yw'n adfail bugciliaid
A'i llawr yn gynrhon a llaid,
Na thwlc, ond saerniaeth dda,
Rheitiach na Gwvddfa Rita.

w

Nad yw'n dated OlD deutu,
Morter ar falchter a fu.

Ni cheir na llwyni na choed
I'w hesgair, ill thyf prysgoed
AI }' 'sgithredd llechweddog,
Ni chdn ehedydd na chog,
Na gwefr gwlad wrth alwad hit
Hen dwnsuaiu y rnosur
Gwenynydd na meusydd mel
Ar ..vrvclaoecld, rnae'n fro uchcl.

Ithfaen gwyrthiol techno leg
Yn tol yr adeilad reg.
Asiad er ei rymuso
Yw trwyn y tarw yn y to.
A gorchest ei ffenestri
Yn tagu rhu'r gwynt ali gri.
Trwm y\ylr herb, y storm a'i rhus,
Ond treeh yw'r gwydyr trwchus.

Ein noddfa fu'r Wyddfa 0 hyd,
Yn gaer uwch caerau gweryd.
Yn nodded ei neuaddau
Nid erys cof y drws cau.
Hen hi! a chan hac! i'w ched,
A'r hen gaer yn agored.

Un hanfod o'n gwabanfur
Yn dwyn i fod yny fan
Wae ein Ll)'W a Gwenllian.
Yr oedd hen go'n walio hon,
Yn ei walio aIr galon.

Mae ar erwau Eryri
Hen gof yn ei chreigiau hi,
Cof uniaith oesoedd meithion
A hanes hil yn ei son.
Am arf ac eilliwr barfau,
A gwisg wedi igawr ei gwau.
Cof hen am unben a aeth
Ar gleddyf ei arglwyddiaeth.

Hafod Eryri
Agotwvd yn SwyddogoJ ar ddydd Cwener;

Melielin 12£c.>d2009.

I gael mwy 0 fanylion ac amserau a l1eoliad y
digwyddiadau ewch i'r wefan: www.llamffco.uk

Sgwrs ac Arddangosfa
gan Ddau Artist Lleol

Yn ystod Gwyl Ffilmiau
Mynydda Llanberis bydd dau
Ifoiograffydd Ileal yn cynnal
arddangosfa yn Eglwys
Dolbadarn, Ac am bed war n'r
gloch nos Sadwrn, 1ge9 0
Fawrth, bydd Geraint Thomas a
Gareth Roberts yn cynnal sgwrs
weledol yn dwyn y testun
'Tempus Fugit'. Byddant yn son
am eu helyntion a'u troeon
trwstan tra'n dilyn eu gwaith yn
Eryri.

Mae (;er9.int wadi bod
wrthi'o ddyfal yn lynnu llun
pob llyn )'11 I::;lJrri ar gyfer l1yfr
svdd i'w zvhoeddi - Q.C Y mae
137 0 lynnoedd i Syd. Mnc
Gareth ar Y llaw arall, wcdi
treulio nosweithiau meithion
s= rynnu llun~uu 0 nryn r=s
ngolau'r lleuatl.

Vn ystod y ~gwr~- a'r dangos
llul1iau - ~cw~h gly)vcd
hllne~ion llm ymllldd ~ chwn.
b""Weld UPO's, ooleuadau'r
U{)glcdd (yr f\urora Borealis),
mynd I!\f goll Q IIQwer mwy 0

bytiau tlidllorul.

bydd Cwmni Partneriaeth Awyr
Agored yn eynnig sesiynau
blasu ar ddringo a chanwio i
deul uoedd yn y Marci ger y
Mynydd Gwefru.

Ar yr un safle befyd, bydd
Cwmni Sprayway yo cynnig
sesiynau hwyl teuluol am ddim
gydol y Sadwrn a'r SuI.

'\ ,I • I.', - ~
Jl' ' ....

o a arn
LLANDI!RIS limn: 870177

l/fon: 870088 GWASANAETH GOLCHI A SMWDDIO

Sychlanhau. A1tro
Ailwnlo

Gwasanaeth
Casglu a Danfon

S4 Stryd FllU1t. Ll!Ulb~rl~

Does dim tal mynediad, felly, y
eyntaf i'r felin ...

Gydol dydd Sadwrn, 0 ddeg )7
bore hyd bed war y pnawn, bydd
croeso i blant ymweld a Pete's
Eats er mwyn helpu i adeiladu
map tirwedd o'r dyffryn yn yr
oruwchystafell. Bydd y
gweithgaredd hwn yn parhau
gydol y diwrnod, a'r gobaith yw
y bydd digon yn troi imewn ar
wahanol gyfnodau i helpu i
'adeiladu' )7 map.

Ar yr un diwrnod, bydd
Helfa Drysor Ffotograffig yn
cael ei chynnal Gareth Roberts,
y fforograffydd ileal ~y<ld wedi
cynllunio'r helfa anghyffredin
hon, ac y mae croeso i blant 0
bob oed (!!) i gasglu taflen 0
Ystafell Mapiau Pete's Eats 0

ddeg y bore ymlaen. Mae'r
daflen yn cynnwys hen luniau °
I.anhcris a'r dasg fydd
darganfod blc rynnwyd y
Iluniau zwreiddio! ac ait-dvnnu
l1un o'r sallcoedd hedd~w. Dyma
oro\; i Iod yn ddilC~lifs hanes. Y
cvtan f)ldd ei anzen ar y
cystadlcuwyr fydd camera
uieiuol. Dyuu e-Yfobr ~111y llun
gorau o'r dyffryn ar y diwrnod a
}]\1 0 WObr3\1 era;11 wed~ eu
C)rfiwyno g-an Joe Bro)vn, Rop\:~
~nd I~!1dder~~ Delweddg_u
O~rcih Robcrl~ a swahano1
~iopau·r penuef. KhalU i blanL
fod >,n~n~ofal oedolyn ar syfcr
Yl llclfa, ond dOCi) dinl till am
ymllno.
yn )-O~9~~y~~S"d"YTnh~.c)'J

Gweithgareddau i'r teulu

"GWYL FFILMIAU
MYNYDDA LLANBERIS

-- -
- -
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Cynggrdd 0 dan ofal ~Ifgd Morris gyda~
Tomas wyn [Enillydd 'Can i Gymru' 2010] • Catrin

Angnarad RoOgrtg • lEnillydd yggoloriaath Bryn Tarfel
200~] • Dylan Cornyw - Tolyn • Esyllt Tudur Davies

[Enillydd gwabr tLlwyd aIr Bryn' 2010]
Ac eraill i'w cadarnhau,

Tocynnau: £10 drwy ffonio Galeri: 01286 685 222

Cyngerdd Fawreddoo Apel Sir Caemarfon 2011

Hoffech chi hybu:

Bwyd Ileal

IiIwi/inoi/iuw f;iflfn gwltld

~fifi1nfi1lni wlfldig

Cymdeithas Amaethyddol
Frenhinol Cymru

Mae'n deg dweud fod camau
bywyd Alun IIughes wedi
cynyddu cryn dipyn ers )1
dyddiau paD oedd yn ddisgybl
yn Ysgol Dolbadarn, Llanberis
ac yna yn Ysgol Brynrefail.

Bcllach, yn sgil ei waith fel
Cyfarwyddwr, Cynhvrchvdd
neu Ddyn Camera mae Alun
wedi troedio pob cyfandir, a
m\vy i ddod, er iddo sibrwd yn
fy ngnlust 'y gwtr }'di fy mod i
rnmD wedi rhvw hannar riteirio'.o sylweddo~ ci fnvdfrydcdd
arnlwj; lUtlg at ci grcnt, mac'n
gnodd derbyn hynny rywsut.

OnJ nid ym mwrl\vm byd y
ffiJllllau y cych\vynnodd Alun
I-lughes. Vn d;lyn cwrs yng
Nghole~ y Drindod • [rcruiodd
bymthcng mlynedd yn
llyffordu)Yf uringu a chtlnWio
ym Mhl!l~ y Hrenin~ Cal'el Cllrig

"1 I 1'1' • h ,.,ac 'j11 \) (;1 OJJ.1C::' Cl un, fill

roedd\vn wecli hen syrffedu yno
~c ~nRen r[oedio 11\vyhr9u
nc'\.v>"·(.td'.

Yna cyfnod b}'r }'1l tlafod
lr1curig, Brynrefail, ero yn
)'mUrin a chan'rYio a dringo gyda
ph\vyslais ar wneud hynny yn
ddiogel.

MilC'IIciUlal-parotl igyfaddc[
n!ld oedd a~nddo ddiddordeb
anarferoJ me\vn ffilmiau pan yn
ifanc, er iddo yntau Cel eraill

ALUN
HUGHES
Fachwen

gwvr deugain oed, sydd yn cael
ei gydnabod fel un 0 ddringwyr
amlycaf Prydain. Fe
fen thyciwyd y teitl -os dyna a
wnaed - 0 lyfr a gyhoeddwyd yn
yr Unol Daleithiau, a bu'r
ymateb i'r fideo yn ffrwydrol, a
chydnabyddiaeth gyffredinol
fod y ffilm hon ymysg y goreuon
yn ei maes. Yn wir,
amcangyfrifir fod tros filiwn 0
wylwyr wedi gweld y fideo tros
Nadolig 1988, ac enillodd lu 0
wobrau mewn gwyliau ffilmiau
ar fynydda yn yr Eidal, Awstria,
Slofenia air Yswisdir, - ac mae
modd pwrcasu DVD o'r ffilm
hynod ganmoladwy hon gan
Alun yn ei gartref yn Fachwen.
Gyda llaw fe Ifilmiwyd deng
munud olaf y [film ar glogwyni
Ch ware} Dinorwig.

Cafodd Alun gornisiwn i
gyfarwyddo pedair cyfres 0
chwe rhaglcn yr un 0 dan y teitl
'Byd Pws', hyn yn golygu
ymweld a deg ar hugain 0
wahanol wledydd yng
nghwmni'r dihafal Dewi Pws, a
syndod oecld dea ll nad oedd
Dewi yn hoffi trafcilio,

Heb os, pcnllanw gyrfa Alun
Hughes oedd derbyn Gwobr
Rafta Cymru )'m 2002 yng
nshatcsori'r Dyn Camera Gorau
am ei waith ar y gvfres 'BJ,d
A...-s'.

Roedd un s!ori gan Alun yn
sicr yn denu sylw. ,on roedd 0
am Dewi ac )rntau )'n ymwcld a
Dar"vin yn f\\v~[ralia, ae \vew
penderfynu holi1r brodorion pa
mor wir oedd srori'r gWr
e~conaidd hwnnw, 'Crocodile
Dundee',

Trg yn ymhgJfglu me\vn siop
g\verthu betiau cowhois un
bore, diS"vyuuouu Alun ofyn i'r
siopwr fain [ 0 ,:;IJ I oedd I'r s[ori.
Er ma\vr synuod iddo atebodd y
siop\vr dnvy ddweud fod y gWr
go iawn yn byw heb fod )'mhell
odd! wrthynt, ac mai ei enw
oedd Rod Ansell.

Ac yn w;r, cysylltwyd air
cymeriad unigryw ac fc wnt:ted
ffilm amdano ac fe'i gwelwyd ar
S4C ar ddau achly~ur.

ohonom ers talwrn, ymlwybro'n
ddisgwylgar i Sinema Mr
Wakeham yn Llanberis pan
oedd y sinema honno yn ei
hantcrth.

(Oni ddylai rhywun gofnodi
hanes )T sinema honno i'r Eco
deudwch, heb son am y troeon
trwstan a'r rnyrdd 0
garwriaethau yn y set gefn?)

Erbyn heddiw mae Alun
wedi ymweld a nifer sylweddol
o wledydd y byd, i gyfarwyddo
ffilmiau a [ideo ar amrywiol
bynciau, ac mae'n gredwr cryf
fod cofnodi digwyddiadau a
hanesion ar [film yn hynod,
hynod bwysig, ac mae dilyn
stori i'w therfyn yn naturiol yn
rhoi pleser a boddhad mawr
iddo of a'i gydweithwyr. 'Prif
ddiben pob camera ydi deud
stori,' meddai Alun Hughes.

Rhaid imi gyfaddeffy mod i,
fel era ill efallai, yn ansicr 0 beth
yn bolla! yw gwahanol
ddyletswyddau cyfarwyddwr a
chynhyrehydd rbaglenni teledu
neu ffilmiau. Er i mi gredu 0
weld enw'r cYDh~{rch:>,ddyn hllT

amlwg ar ). sgrin deledu, mai fo
neu hi sydd yo hollbwysig
ymddengys mai'r cyfarwyddwr
svdd yn rhedeg y sioe. Mac'r
cynhyrchydd yn a"v81'ymu
am bell syniad, ac wrth reswm
vn cadw llygnid nr y gwariant, ae
yo gofalu am y prosiect yn ci
gyfanrwvtld, ond }T
cyfar,vydd"'r, yng ngolwg Alun,
jly'r pcrr,011 \lyuu i!:r uylClnwC1d
mwyof ar y [film, y fo sydd yn
pt;nucrfynu ar y g\¥ahanol
luni!lu. er rhllid cydnllhod fod
dyletswyddau'l' duau 0 uro i uro
yn nlerhu'n ddigon
didramgwydd i'\v gilydd, ODd Y
cyfar\vyddwr s)·dd yn
pcndcrfynu i ba g)iciriau lIlaC r
prOslcct )'0 m)'nd, ae os yw'r
cyfar\vydd\vr )'n gynefin a
gwalth camern ~fnogystal, gorau
01] .

Y fideo gyn taf a
gvfnrwyddodd AllIn oedd '~tone
Mun1{t;;») ffillD a gumii>iynwyd
gan Sianc14, a oeuel yn borlread
hanner a\'vr 0 Johnny Dawes,

CRWYDRO A CHAMERA
Ond bu diwedd rrisr i hanes

Rod Ansell, y 'Crocodile
Dundee' gwreiddiol. Ymhen
pythefnos wedi ymweliad Alun
a Dewi Pws ag 0, fe'i saethwyd
yn farw wedi ffrwgwd gan
heddlu'r dalaitb.

(Tybed a oes modd dangos y
ffilm honno unwairh eio ar
S4C?)

Hanfodion pob [film,
gofiadwy, yn 61 Alun Hughes,
yw gofalu cae I cymeriad cryf a
stori dda, ac wrth reswrn mae
golygfeydd trawiadol yn
ychwanegu at y diddordeb.

Cred ddiysgog Alun yw bod
dringo yn llawer saffach heddiw
nag a gydnabyddir gan leygwyr,
er bod eLfen 0 berygl yn bodoli 0
hyd. 'Y gwir yw mai ychydig 0
ddringwyr sydd yn cael eu lladd
na'u niweidio ar y mynyddoedd,
cerddwyr dibrofiad ydi'r bobl
sydd yn y newyddion.'

Mae Alun, er ei flynyddoedd
o brofiad bellach, yn barod i
gydnabod ei fod 0 hyd yn dal i
ddysgu ei grefft, Be fe amlygir
hynny meddai 0 sylwi ar
ansawdd ei raglenni diweddaraf
o'n cymharu a'r rhaglenni cyntaf
a gjrfarwyddodd.

Mac'n barod i gydnabod Iod
lle iwella ar raglenni S4C, ae o'r
herwydd mae'r ifanc yn tueddu i
wylio'r rhyngrwyd yo hytrach
na rhaglenni tcledu.

I gloi, gotynnais a oedd un
math 0 raglen neu £film a garai
wncud ~yn yrnddeol yn llwyr,

'Oes, ymweld un\lJaith eto, er
)? peryglon, a Pakistan, gwlad
ffantas!ig, a phobl ddysgedig
tros ben.'

Yn ogy~lal, mae'n dda gvveld
Cyfie a mudiadau cyffelyb yn
~ynlla1cyrsiau i bobl ifunc :;yuu
yn ymddiddori YIn myd fftlmio,
felly, os oes genych ddjddordcb
c\-vch amdani, mac'n fY'vyd
1lalVnplcser a hunanfoddhad.

Yn ystod pen\.vythnos
Ma\lJrlh 18-20 fe g)'nhelir eleni
eto Wyl Ffilmiau M)'n~'dda
mewn g\vahanol ganolfannau )'n
Llanberis g\VyI hynod
boblogaidd, gyda 11a\.v. Bydd
Alun HUohe~ )'"0 rhoi sgwrs )'n
yr Wy'l !U' ei hrofiadau 0 ers y
1980'au yn y byd cyffrous h\vn.



Aydych yo hoffi gweithio a phobl neu ffaosi gyrfa newydd?
Mae Caredlg Cyf yn awyddus i gyflogl pobl Ileal i weithio

gyda'n cwmni. Mae hyfforddian( a chefnogaeth trwyadl ar gael.
Rydym yn recrwtio yn gyson fel mae'r cwmni yn ehangu ac
angen gweltflwyr iwenruo unet man emser, arnser lIawn neu
gyda'r nos Am fanylion pellach cysyUtwch 3-

lola neu Ellis Wyn Jones ar-
Bangor 01248 672622. Uun iGwener Uriau'r Swyddfa g·5pm.
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Bwthyn Gadlys
LLAN6ERIS
Ffon: 870444
'* Gwerlhwr Gfo
• Olew Gwres CanDlog
j'ch cadw'n gynnes ac yn glyd!

•I

Mae'n syndod fel mae enwau
caeau yn cadw mewn cof y math
o blanhigion a dyfai ynddyn t ers
talwm, a pha mor fuddiol
oeddent i'r amaethwr
ganrifoedd yn 61. Ceir saw I
enghraifft 0 Gae tatws, Cae
rnaip, Cae rhyg a chae clofer yn
yr ardal. Ond beth am enwau
planhigion eraill?

Ei thin oedd un o'r planhigion
oedd yn bwysig iawn ar y
ffermydd ers ialwm, a bynny'n
bennaf oherwydd eu bod yn cael
eu defnyddio yn borthiant i
anifeiliaid eeffylau yn
arbennig. Mae Bob Owen,
Croesor yn ei lyfr Diwydiannau
Coll a gyhoeddwyd yn 1943 yn
adrodd fel hyn: '0 eiicrisd mor
rhagorol y mae'n syiidod o't
inwys! ,gennyi fad yr aricr 0

Bynllu11 citliin lli111C rhYW1(J.1!.
wedi ditlaruxu ... ' Pan oedd y
cynhaeaf g\vair yn sal neu'n
wlyb, a phorthiant i'r anifeiliaid
yn brin neu'n ddrud i'w brynu,
yna eithin a ddefnyddid wedi
iddo ci falu'u fan a melin eirhin.
Dywedir fod iddo rinweddau
arbennig fel por[hian t. Mae
Hugh Evans hefyd yn ei lyfr
C'l1m Bit/lin yn son am yr
arterlnli ~ ga~glu 'c;fhin ;[Jnc
ltiw) ,lnUll' a'i fulu yn bOflhian [.

Roedd melinau eithin yn
e; Lhaf cyffrcJk al' .£Tl;rmydd er"
ral)vrn. OC:~ rh}'1.Vral yn collo
rhgi'n c!lel eu dcfnyddio yn }~
ardal hon? Ccir son yn Y
llrYtl1c)n gm ddwy fel," eithtn ar
y ttcLbrau ~':,~hb\fn
I,Janf~irfech!ln, g'r rh~tnt n cae]
cu oyrru gun nel1[ydd ChW}"rIla
ddisgynnai i lawr am Draetb
Lafan.

Yne Nglltrciligion mae hen
ddywcdiad yn honni mai
pladuro cithin sy'n ~iwr o'~
11t1110. Grym;rn a dllylJO 21
dcrnydd~o ~!wdorr~. Pain1: 0 "Vir
lybCd ~yddmeVJII dywedi!ld o'r

fath? Yr oedd eithin hefyd yn
arwydd 0 ansawdd y pridd. Mae
arnl un yn cofio adrodd yr hen
rigwm:
Al,Jr dan y rhedyn,
Ac arian dan yr euhin
Ond dan y grug mae neuiyn.
Ceir dau brif fath 0 eiihin yn

y wlad hon: eithin cynhenid, sef
un sy'n tyfu'n glos ar wyneb y tir
ac i'w gael gan amlaf ar dir
rnynyddig, ac eithin Ffrengig, a
gyflwynwyd i Brydain yn
arbennig 0 wledydd cynhesach
Ewrop. D)TWCdR.H. Roberts fod
yr eitbin yma wedi ei gyflwyno i
Gymru yn arbennig fel
porthiani. Fe'i dyfynnir gan
Tansley yn ei Iyfr ar blanhigion
Ynysoedd Prydain, a dywed
hwnnw fod yr eithin Ffrengig
wedi ei dyfu'n arbennig yn
rhannau 0 Loegr yn gysgod i

,,lwynogod - cr mwyn 1r
helfeydd mawr gael y pleser o'u
hela. Mewn rhannau craill o'r
wlad fe'i defnyddid fel gwrych.

Mae Erwyd Howells yn Dim
OllU PCJ1 Gsii yn adrodd fod
'EithilJ b">War yn C;{ciJ:io at
ejri1in In,vnydd cynhemd; ac
l1id cithill coes-l1iJ...' Merhais
hyd yma a darganfod p'1,d y
daeth yr c~thin PfrcnBio i'l" wlad
llun, ond [11ae llatA'er 0 [fermydd
y fro yn co[nocG cacau eithin" a\;
fe'i c~ir ym mapiau'r Dcgwm [ua
1840 ~c mewn m9Piau ru.-o1wg 0

stadnu me8~s>. Faenol.
Mac'r cnw 'Cae Eithin' yn

gyffrcd in is\.vn. Yn
LIQI1UU~iniolc11fc'i ccir (neu 0
leigf te'i cofnodir ganrif yn 61)"'Ill Mryn Dtrn, Bryn Madog,
Cae Dicwm, Ty'n yr Hendref,
"fros y Waen. Blnen Rhos, 1Y
Mawr a Lly~Y g\vyn t. Mae dros
hanner dwsin ohonynl i'w cael
ym mhlwyf Llanrug hefyd, ac
ynl! NA'h~e!lthr(\. m~~ 'C!le
~~thln4 rng Nehcfn Gof a
Khyddallt [:lwr. Yn !;ltd!}} y
WnUnfaWl) (lor'" ~'Wir rIll Mllcn

PLANHIGION
BUDDIOL I'R
FFERMWYR

a cheir cvtundeb rhwng Hugh•

Griffith, Brynodol (perchennog
Scad Llanfair, Llanfairisgaer) a'i
denan t, Thomas Morris, fferm y'
Bryn gerllaw Crug a fferm
Glanrafon, Llanddeiniolen.
Mae'r tiroedd yo cael eu rhoi ar
les i Thomas Morris ar rent
blynyddol 0 £73 'ac eithrio dau
gne sef Bsnluuilog a Sa11J y

, ~ £. ,Ctowie at Ilerm Cletusion.
Dvna leoli'r cae banadl yn
w~ddol agos at afon Saint yn
ardal y Crawia prescnnol; digon
agos hefyd at Glascoed Fanhadle
mae'n siwr,

Gyda llaw, deuthum ar draws
cofnod cynharach fytb am Gae
Banadl, a hwnnw yng
Nghaernarfon. Fe'i ccir yng
nghofnodion Llanfair-Brynodol
yn y Llyfrgell Genedla~lhol
ynglyn a chytundeb priodas
Thomas Bold o'r dref honno ar
Awst 20fed 1613. Fe'i henwir fel
Cae Banadle. Mae'n siwr fod y
cae hwnnw wedi diflannu dan
goncrid erbyn heddiw fel y mae
tir fferm y person a briodwyd,
sef Cae Bold,

Y cwesiiwn sy'n aros, wrth
gwrs, yw a oedd yna rhyw
bwrpas arbennig mewn tyfu
banadl ers ralwm?
Adeiladau Byrhoedlog
Daeth vr vmateb yn fuan iawn
ynglyn. -a'r adciladau a
ddiflannodd o'r fro; ac oes, mae
nifer )'0 eotio mastiau Marconi.
Roedd Mrs Megan Williams,
Llanrug, yn eu gweld pan yn
blenryn o'i chartrcf )'n
Llanfaglan. Mrs Helen Jone:s 0
Ggernarton> yn eu &,vcld hob
bore wrtll agor y llenni yn ei
charcref ym Methel, a'i gwr>
HarTi Jones, yn eoGo 8"veld y
mast olaf )'n cael ei ddymch\-ve_l.
Roedd ar y pryd yn ~,cae g\valr
yn Nhan y Fron, Dinorwig, pan
~velodd b\vLI 0 ft\.lg ~TngngtJJaelod
y mast ac yna ei wy~io yn disg)'ll
i gaDO} grog Cetn Du. P~n
ddeuai'r g\-V}'llt o'r gorlle\Vln
byddai s"\\'nchwibanu uehel yn y
mastiau: arwydd sicr fod gla\v a.r
ci ffordd! Roedd PurJze News yn
ffilmio dymcbwel y masliau.

Adrulad aral1 )rr anshofiais ci
gryb~vyll ()edd Gwai th N\\r~
Llanberis - a bu hwnllw ar el
lirtlcd alll l£li na C}larlrif heZYd.

Ccfn, Hafod y Rhug Uchaf,
Gwastadfaes, a Chae Mab Ynyr.
Methais a chael cofnod ym
mhlwvf Llanberis - ond dim
ond enwau ffermydd a geir am y. ,plwyf hwnnw yrn mapiau r
Degwm.

Ond beth am yr amrywiadau?
AI fferm Ty Mawr,

Llanddeiniolen roedd Cae
Hafoty Eithin, a Chae Eithin
bach yng Nghae Meta a Than yr
Hwylfa. Nid yw'n bosibl
gwybod a oes cyfeiriad yrna at
faint y cae ncu faint yr eithin.
Mae Cae ei thin defaid ym
mhlwyf Llanrug. Ydi hyn yn
awgrymu fod yr eithin yn eael ei
roi'n fwvd i'r anifeiliaid hynny
hefyd? ·Yn y Waunfawr mae
fferm o'r enw Pen Das Eithin, a
Chae das eithin ar y fferm. Ac y
mae'r [ferm a'r cae yn uehel ar
lethrau'r Cefn Du, sy'n
awgrymu rnai eithin cynhenid
oedd yn tyfu yno. Ae ar fferm
AJa Bowl yn y Waunfawr rocdd
Cae eithin man (a chae rhcdyn
cochion hefyd). Os rhoir coel ar
yr hen rigwm, rocdd dau fath 0
bridd ar y daliad hwn!

Beth tybed am enghreifftiau
cynharach? Yng nghasgliad 0
ddogfennau Coed Helen,
Caernarfon, a oedd hefyd yn
berchen ar scad y Glasgoed,
Llanddeiniolen, ceir dogfen yn
dyddio 0 1718 yn cyfeirio at
eithin. Ar Fawrth laf o'r
flwyddyn honno, roedd Rice
Thomas a'i wrajg, Gaynor, yn
arwyddo morgais, ac yn en wi
rhai o'u liroedd. Mgenr yn
cyfei.r~o al ddau dJaliad 0 dir yn
L1anddeiniolen o'r enw
Glascoed Eilhin a Glaseocd
Fanhadlc. HynllY Y\V, roedd
llai n 0 dir, n~d oedd 0 reidrwydd
wedi ei gau imewn a wal, yn tyfu
eimin ar diroedd y Glasgoed.

()nd m~e'n nm)w8 fod banadl
hefyd yn cael l:i dyfu YD(), a
deuthum ar draws cyfciriad
cynnar al fanadl yn yr un ardaI
hefyd. Yng nghasgliad
dogfennau J.T Roberts,
cyfreiLhl\vr 0 Gaemarfon, mae
dogfen yngly n ales (ir yn
ngwaelodioll plwyf
Ll.!lnddeinl0Jen 9 phlwyf
Llanfairi~oa~r. Mac wcdi ei
dyddio ym mi~ (;orffennnf 1779>



Owen Jones 0 Benygroes yn
aros gyda'i ferch a'i fab yng
nghyfraith ar y pryd, sef Mr a
Mrs Hugh Thomas, Bro Elidir;
ac yno y bu farw. Cafwyd un ar
byrn theg 0 ddynion i dynnu'r
arch ar sled i lawr Gallt y Foel i
Eglwys L1andinorwig. Oddi
yno, roedd yn bosibl mynd a
hers i lawr i'r Felinheli ac
ymlaen trwy Gaernarfon am
Lanllyfni i gladdu. Golygfa
anarferol iawn rnae'n siwr oedd
y cynhebrwng angh}~redin
hwn.
Trydan i rethel - a Phontrug
Ddaeth neb 0 Fethel igysylltiad
ynglYn a phryd y daeth trydan
i'r pcmrcf gyntaf, ond
derbyniais Ivthvr diddorol gan
Ann Rhys William,
Croesoswant (Owen, gynt 0
Bontrug). Mae hi'n tvbio mai
ardal Pontru8 oedd.. yr olaf yn >'
fro i dderbyn c)rficnwad Lrydan,
g hynny yn ystod Awst 1955.
Mcudai; 'Roedd peilun:;, loltcdd
tJ(.~hel yn croesi'I arda! d
nil1natl hcb drydan. GallaE
KC)fiu yn Ullioll pryd y C8l'Yt;iUll1
ru yn Rafan gyflen~vjd,
OhCDV),dd rocddcfll lei ceulu rn
mJ'nd j'l Eisreddfnd
GCllcdlaewol )'lTI Mh \-vl111cli
an] }' dydd, Be yn disgwyl }'II
eiddgtlIl MANWEB ddod l'n
cysylltu. FJ' IJhad oedd wedl
weiIlo'r Than fwyaf 0 di:li yr
didai, de i~n cj ill Y ddCLil
lvIANWED olaf. CoE<11lyIJ l'lad
}~1') C:leJ ei )()t1g}riMch .am ;,
weiri() .!!an fad jJapctJl wc::c1i
lllylla yn I<lWZl )¥J'Il In)lob tf
aIall. Yn:l, le~l]cysylltwyd ni -
a clrwydlucld y lliws!'

Ochr Llanrug o'r afon ym
Mhontrug gafodd gyflen\vad
tryclan oyntaf, a bu'n ('ha~d i'r
()chr arall ddi gwyl raj
wythnosau wcdyn.

lJyn!)>' honind felly; mUI
Pontrug oedd yt ardnl (\l!lf yn y
fro i dderbyn cyflcnwnd trydnn,
" dt(\t~h t At\t1 Rh~'~ am
wyhod:!eLh mor ddiddorol.

Aeth yn golofn faith y mi~
llWD~ diol{;h i J'Illi:llvbiun Silll
SYlu"int QhQooch. Dal~wch i
llnfan eich ymholilJdau a'ch
pytiau gwyh(\daeth at Dafydd
Whitcside Thoma;), Bron y
Nan t, Llanrug, Caernarfon.
(Ffon: 01286673515).

Yn sgil y son am Galli y Foel yn
ystod y ddau rifyn diwethaf,
cefais lythyr diddorol gan Mrs
Jennie Williams, Rhydfadog,
Deiniolen, yn son am dri
digwyddiad cysylltiedig a Gallt
y Foel 0 gyfnod ei phlen tyndod.
Mae'r digwyddiadau i gyd wedi
digwydd yn ystod ei chyfnod yn
Ysgol Llandinorwig yn
1930'au'r ganrif ddiwethaf

Tra yn yr ysgol un diwrnod,
clywodd y plant i gyd swn
Ifrwydro yn dod Q g)'feiriau y
Foel, a chofia weld dynion
(chwarelwyr mae'n debyg) yn
cerdded odd; yno. Wedi deall, y

•
dyddiad oedd 5 Mawrlh 1935,
diwrnod priodas Syr Michael
Duff o'r Paenol. Dyma
engtrraifft wcddol ddiweddar
felly 0 danio cerriz canons;
rhywberh oedd )rD gyffrcdin
lawn i ddaihlu pob math 0
llchlysur yn ystod y ganrif
8)'nharach.

COfio hefyd am fw;, Crosyjllc
yn mynd yn sownd ym Mhen
Lan ar dop Gallr y Foel. Aelh y
pl!lIlt i gyd j fyny'r allr i \,veld y

h . f 'A.b"vs yn onSlan aros Y Slat, a
dim and piler carrcg ,r giitl yn ci
ddal rhag dymchwel dros yr
ochr a dlsg}'Jl i la\vr y llelhrau.
Roedd cab y dreifar yn bongian
dros hclm wair wrth dalccn y ty.
Er gwaethaf y sWn, cysgodd
perchennog Pen Lan drwy'r
CYlan!

Gcfatl fcnlhyt y llUll hUll Mr~
NOfQh OtDri ..n, P~n"1}'Q3
(P~t1i~:1'l'w!l~nlZyn t). lvl!le' n
dango;) bW::5 Gro;:,yille ar ynlyl
,"val yng N'gallt y Foel. Tyhcd at
darlun o'r ddamwain sydd yma?

Dywed Mr:> Williams fo~
damwatn angheuol wed!
dig)yydd ~t;r Pt;D Lan llCfyd,
pan lithrodd l(\ri ru' y rhew 9

lhitf() it lli:ltld ~cDc[ll ifanc ocdd
)--0 diij~l bYt,\)i fYlld il)V
gwalrh. Mac'n crcJu fQd yr
cncth yll b)'lv yn Fron Deg. Oe~
rl1j)YWll a lUWY Q wyt;,9d,,~\.h "nl

Y ddamwain! IJwy o~dd yr
eneth?

Mge'r ped ~verydll
dig\l\rydili£lu yn deillio 0 g)'fn~d
diweddara.ch, sef 19S6, ychydlS
~QyQ.diau eyn 'I Nadolio' Roedel
\V~di ttWneud eir9 trwm, ::.Ieyn
amhosibl bron a mynd tnvodd
am Ddinorwig. Roedd Mr

Cofio Digwyddiadau Gallt y Foel

Doddi mewn llefr.ith
D~rbyniuii) nif~r \} uvriaQQ\.l
papur newydd yn Yffi\wneud a'r
fro Ban Arvol") R.obert.s, Pwl1hc~.
Mac un ollOnyn[ yn ~()nam
ddamwa.in go anghyffredin a
ddibW),dlluuu )'11 aldal y
Hryngwyn~ Llgnrug ,ym m is
Gorffennaf 1833. Dywedir fod
~lraigRobcrt Eu\vards \vedi
mynd i uy cymydog a phlentyn
bychan gyda hi. Gadawyd y
plen tyn i 6crdclcd 0 dclodrefnyn
j ddc)dre.fnyn. Ran mai ~rchydig
dro~ nwytld (leU uctltl. Mi1c'n
~mlwgI'. pl~nlyn fynd ~ystafell
nrill hl~ roedd P9dell 0 1gerh
cnwyn ar lawr. Pan aClh y fam i
chwilio rundani, fe'i clltWyd wedi
boddi yn y badell 0 laeth.
o cdrY\I!l ar eOfrC\j\fU\.l \;lu~\l\.l

nltvyf Ll!lIlruu, celr cofnod mgi
DOIOtb)' Q~QY~n,y'r1~r~11tach)
!1~y~aritl!nnoddPerer Rgiley
Willitlm'l! rhcillllJI Y111)yy[,)ovItl)
ochr y cofnod claddu: 'JIU~"'11Cd
in ;1 pall (){milk. '

M.aL'r [orind nfilll i:l tcrtli~ ~i1n
Arvon Roh"I\i;i yn JisgrifiQ ti\lth
i sopa)l' Wyddfa, ac yn cnwi
Tbannnu 0'1" llctht'!lU !l.t' y ffordd i
fyny nn wel!li~ Rofnoct 0 r~i
UllonYliI, Brdd angen CUUW'I
disgrifiad h\vn tan y Inis nesaf -
a byJd y lywydd yn "veIl bryd
hynny, gubtiLfiiu, cr IllWYJl cacl
cerdded rhai 0 lwybrau'r
mynyddoeddl

Glan CaledffIwd
Yn y rhifyn diwethaf,
gofynnwyd pwy oedd awdur yr
englynion coffa i T. Jones Parry,
Dinorwig. Morris David Jones
oedd enillydd y gystadleuaeth.
Fe'i ganed ym Maes Mcddygon,
Rhiwlas, yn 1899, a'i addysgu yn
Ysgol Elfennol Deiniolen. Bu'n
byw yo 'Awelon', Llanrug, ac yr
oedd ef a'i wraig yn aclodau
gweithgar yng Nghapcl
Pontrhythallt. Roedd y ddau yn
ymddiddori mewn
barddoniaeth ac adrodd, a buont
yn llwvddiannus iawn yn
hyfforddi adroddwyr un igol a
chorau adrodd, san Bynn""Yl>
cnillwyr cenedtaetnol. Ef s«
awdur yr enzlvn enwog hwnnw i
Orais )'r Undeb:
lIen rand;r ce,\-vr;'r Undcb -

a llwyfan
I.Ie hu llef uniondeb:

Yma'n trin eu tryclrineb
Du com wyr ncu otn neb.

Ydi, mae Tal'sarn yn hyfryd,
LIe rwy'n trigo ers amser nawr,
Gall ymffrosuo, gwir )TW hynny,
Yn ei feirdd ali ddynion mawr;
Afon Llyfnwy dreigla'n dawel
Drwy Ddol Pebin iBen'groes;
Rhowch iminnau weld Llyn

Padarn
Dan y lleuad gyda'r DOS.

Bron y Graig yn uwch i fyny
Nr hen bisryll ger ei ddrws.
Dau Dy'n Pwll a dau Gae Canol,
Dau Bryn Saint a Phadarn View,
Rhos y Bel a Chraig y Fachwen,
Hen aelwydydd sanctaidd Duw.

Wyr ti'n cofia Pant y Bela
Gyda'i £1odau, O! m(>r tllws;

w~rum\rod 01!l@'r hlln llYlttl1l10n
NT hCIll!tlPCl wcdi cau , ["'l)lc rucJJ bYI1IH1U ~l1l1t a 111CVLlal,
}..l~JV~~hcJJ~..v ond pJ;';J'l ddauj
Wrf: h1n coiio7t h~11tyt.h~~i\fI<i
o Ben Clio iBell y:Bryn,
Garneddwen 9. Thvddvn Ucha,
Tyuuyu loa, Ocr y LIJ1l~

Faint ohonoch sy'n talu eich bil
trydan i gwmni cyflenwi nwy?
Neu'n talu eich bil nwy i gWIIlni
cyflenwi trydan? Swnio'n hurt
braidd; ond does dim byd
newydd dan haul, oherwydd pan
sefydlwyd y gwaith nwy yo
Llanbcris yn 1895, enw'r cwmni
oedd y Llanberis Water and Gas
Company, a'i fwriad oedd
cyflenwi dwr a nwy 0 fewn plwyf
Llanberis. Cafodd y cwmni hawl
i dynnu dwr 0 afon Goch, islaw
Cac'r Fran. Tybed oes rhywfaint
o'r olion yn dal yno? Roedd
gwaith dwr arall yng ngbanol
Coed Fictoria yn cyflenwi dwr
yn hennaf i'r gwesty o'r un enw
ac i ardal Pentre Castell. Oes
rhywrai o'r darllenwyr a lluniau
o'r hen waith nwy?
Cofio'r Bele
Daeth Ilythyr diddorol iawn i
law gan Mrs Enid Jones,
Talysarn (gynt o'r Fachwen).
Mae'n cyfeirio at brosiect a
sefydlwyd yn ddiwcddar i
ganfod mwy 0 wybodaeth am y
belc. Cafwyd adroddiadau fod yr
anifail swil a phrin hwn wedi ei
weld yn ardal Y Waunfawr. Mae
enid jones yn coflo gwcld y belc
pan ~rnblentyn yn y Fachwen.
Meddai: '(-;~JJ~f dysuo i mi
weld dt\", ollofl}'1lt r» clAJiio y
,u 61 i'iu caxcrcl. Roedel )'T ardd
gem yn LJ~V[h na gwa~/O[/ Jr
h«rthyn, .1 Cb1J1W~l~ J'
~5r<.:clliildilU ITlWfal
}!VIrt1IrlC/C/lUJ. Eclryc/Jai.-; j iL1WI i
gefn )' bwtllyn, a dyn« lIe
I.-o~d",i'iu o/b i, daW)' 5~th )'n
CW(JIO. Ond iJLJan Y
<:},Jv.reddo}"l;Q cu hod yn birilch
c;u 0yrff, J;Yua Cl1YIW011 {awl
wyneh dlY/ nfJ' cyrt[ yn rhe.qj
.iUc}rn ..-, hr<,wM. .t::"/l}udaJ.<; yen
llCl~, Gild eUlycIJUcI(./ Ul1 iilIla[j
d:JfhJ'y ~~~fi().1 dJfl~nnDdd JT
lid» J 111l1ll11 Uill.clLi, i blv} ni
{~1l1..

D~5'""yJJt)JJ hyn ll..\t\ bO
mlynedd yn 61ond luac'n dal i'\v
gOllo yn fyw ia\-vn. Mac·n rhaid
fod y bcle'n gyffredin iawn yn yr
ardal ar un cyfnod, ohcrwydd
mae ei enw'n cael ei gofio mewn
~~wll1il' P!1nt V Re1e_ Crrue Bel!L
BIJ'II "Bclil il Rlll)l) y Btl,

Anfonodd h_&~ bvoillivll "
~rbsoddodd a.m ard:tl V
liach\.\'cn. I)lc .vf cl1wir lli[cr o-r
hen fythynnod a tha~.

Nico annwyl, ei di drosta1 i
Ar neocs fach i'r hen fro wen?
DU) () gl111lJlY [Omennyclcl
Draw; ardaJ V I,.·a.chw~n;
WYl [i'll eofiofen y Bifjl
Nr hen 9arLre1 uwch y llyn)
I.It! Y l rrul ilj~c..ltlyllW;tu lllcuyll
Oyddl!lU Lletlwytltl, OVt101JU J!WVTl.
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Cyfleusterau- Bartion· Priodasau ac Achlysuron Arbennig
()1248 679093

Cinift I!)~ddSui (~~RVER~) rllwng
1~_gO a a.oo o'r glo~h

TE eACH poe DYOD RHVVNG2.30 a 5.00

IiIiI!NI!§TRI • ORV~AU • CONS~RFATEAIS
CYIiL~NWYR AWDURDODAU LL~OL

BU:Jne~teuluol gvda blynyddOQdd0 brofi~~
Ffoniwch - 'dio 'n costia dim i [Jagl prig

1Z Llys ca~tgn. Pftr~
M9nt.1i,D"n~grLL\j7 4Ft1.

PRYDAU DA Aft GAEL
PUB DYDD

CANOL DYDD
A GYDA'H NOS

FFE ESTRI
_.LTIC WINDOWS

Harddwch eich cartref gyda

"Brenhjne8 y Llynnoedd" [Marged Uch I1an]
Thomas Pennant. Taith Hryri

Ru'n gwmpcini c)"son dr'W)'r'm blwyddi bruu
pan f()diwn lannau IJruiarn am Ben'll~rn,
onid oedd y~bryuion anluana i'n ~au
o bob cyfeiriad yn y broydd hyn I
t::; hancs ol~,,~.rus0 ,yef\1~i.\u'n 'Saolor Bro'
ysgol·\v~llhnOsol am getVrl ~'r hen le ...
ac arost lamp oel yn drwlll 0 udu\v~ll to
y feSrfl fach ... annatod yw o'm gwe.
Cadd ei. chofiann;ydd - Pcnn~ut - arli\)l gwyCll
vn sbarc t'r co; g\lJeithredodd hon bob un
a'i nerrh anferLhol ai medrau - yn ddrych
igampau'i b}'\v.Mor f)rw 0 hyd mae'r fun
IIC~ambcll n()s, dycllmygaf alywed swn
ei llais o'r 'Lidir Pawr' - )'n hy~io'j ch\Vo!

NORMAN CLOSS, Fach-Wen

Yn dilyn rhaglen
Iwvddisnnus S4C 'C()di
Cantl' yn dd;weddarJ mae un
o'r corau a gymrodd ran, sef
Cor Ogwen, wedi nenderfvnu
pnrh:lll fel c~r cymyso dan
eill crl'tY nc"vydu 'Ual iGanu'.

Mae'r aelodnll yn
g()be~th~o mynd ymlaen i
gy~{aLllu OUU heb angllofio'r
hWyl g'r mwynha.d a ddaw 0

bcrffoc.miQ mcwn
cynherdd~u R digwyddiadau
lleol.

Rydym yn ch wilio am
vchw9nea- 0 ~elod9u ru' ~yfer
y reJ..."ar llai~)QUQ }'"Il b~nnaf
yn brill 0 fas\.vyr a Lhenori:lid.

~elly> os ydach Ch~'D
d)'munQ ca~l hwyl, ~arlU a
chyrndeiili~~u eto cr1\,V
h\vyliog, yna cy:;yl1nvch a
Ruth Lennon Ro\vlands ar
07787734797 neu Gareth
JOlltS (ir 01/(051279).

-

JOHK PRrrcHARD

Mae rhai 0 golofnwyr ffyddlon
)'I Eco wedi cyfrannu at y papur
o'r cychwyn cyntaf Fedraf fi
ddim honni hynny 0 bell ffordd.
Ond, am ei gwerth, mae'r golofn
han wedi ymddangos 200 0
weithiau erbyn hyn. Ac mae
hynny, wrth gwrs, bron cymaint
a nifer y chwaraewyr sydd gan
Manchester City erbyn hyn!

Mae gen i gydymdeimlad
mawr a golygyddion 0 bob math,
yn cynnwys golygydd rhaglen
swyddogol Clwb Pel Droed Aris
Salonika, yng ngwlad Groeg.
Gall y gorau wneud
camgymeriad. Ac fe wnaed
camgymeriad a hanner yn y
rhaglen ar gyfer gem Salonika yn
erbyn Manchester Cit)'.
Dernyddiwyu ynddi lun a
fenthyciwyd oddi ar welan papur
newydd y Guardian. Ond
sylwodd ncb mai llun ffug
ydoedd, wedi ei greu gan rywun
oedd yn gwneud sbort O'I garfan
enfawr 0 chwaraewvr sydd gan
Manchester City bellach.

Roedd 0 lc~af750 ch,vara~"Y)'r
yn y llun arbcnnig hwn, yn
cynnwys wyth gol·geid\vadl
Ymy~g y chwa.racwyr enwog a

ychwaneo'vyd at Jim y glcitiion 0

Fan\;cinion UCUUROOnty, Torre .
KOll9Jdo. Ozil. Ihrllhimov;c,
Raka, Bu£rvn a Drogb", Yn cu
canol 11Cfyd, yn ei si\\'mper a'j
agD coch ~ gwyn, yr oedd Wal~}
o'r ~res l1yfrau Lie lllu(; Wali?
renLlc:r[ynwyu rlloj'r l!()f9U i
tU~t"thu'r rh!)~lcn "veJl ;'1'"
\;amgymeriad ddod i'r amlwg.

Mor bwysig ~v ~ olysydd
adnahod y llun cywir. Roedd
~oIYbyliLl y rhaltlC:ll yn 41ulwJZvn
cr~du iddo ro-·boeddl llun l~m

Manc,;h~5ttr Cicy, GIld Ilia dYlla
'Vaoelld 0 awhl. M!l~1run mor
bos~hl ~ bobl oact darlun
Mne-hywil· u'r flrglwyL.lll Iesu
Gr;gt. Gllllwn greu darlun
ohono, :a chredu>n gydwybod(\1
mai un felly ydY'v. Ond yn amI
iilWll, u'n mClltlyliltu a'II
~ynlgClgLL ni~inhunain y daw)r

darlun hwnn w, heb fawr 0
gyswllt a'r hyn a ddywed yr
Efengylau am Iesu Grist. Gallwn
ychwancgu petbau at yr hyn a
ddywed )' Beibl arndano; a
gallwn hefyd gael gwared a
phethau a ddywedir arndano.
Ond mor rhwydd Y\v creu darlun
newydd o'r Iesu os na fyddwn yn
seilio'r hyn a gredwn amdano ar
dysriolaeth yr Ysgrythur ei hun.

Does gennym ni ddim hawl i
ystumio'r darlun. Os ceisiwn
wneud hynny trwy newid rhai
o'r ffeithiau a gwadu rhai o'r
gwirioneddau mawr am Iesu, nid
llun ohono ef fydd gennym 0
gwbl. Ac yn ofn yr Arglwydd
Dduw, felly, y dywedaf mai fy
unig fwriad, a'm gobaith pcnnaf,
yn y 200 a golofnau hyn, fu
cyflwyno darlun cywir o'm
Hargl"vydd a'rn Gwaredwr, Iesu
Grist, i bwy bynnag fu'n cu
darllen.

DARLUN CYWIR
honno. Eisoes v mae nifer 0-gyngherddau ar gyfer y
flwyddyn hon wcdi dod i law
gan gynnwys nifer yn
Llandudno unwaith eto. Y mae
rhain yn gyngherddau
poblogaidd iawn pan fydd y Cor
yn denu cynulleidfaoedd llawn
iawn bob rro. Diolchodd yr
Arweinydd i Lowri Roberts
Williams am ei chyfraniad
ffyddlon i'r Cor yn yrnestyn
bron iawn at ei ddechreuad yn
1988. Yna diolchwyd i Gwilym
Lewis, yr Is Arweinydd, am ei
wasanaeth efo'r Cor, yn enwedig
yn absenoldeb yr Arweinydd
tra'n arholi cerdd dram or.

Diolchwyd hefyd am
gyfraniad gwerthfawr yr hol I
unawdwyr megis Gareth
Hughes, David Hughes,
Norman Evans a Bob Thomas.

Cafwyd adroddiad )'
Trysorydd, Hugh Harry
Williams, yn ei absenoldeb ac
yna etholwyd y canlynol:
Cadeirydd: Dafydd Ellis,
Is Cadcirydd: Gwyn Hefin
Jones.
Y.c;gri(cnnydd: O. Myfyr Parry
Trysorvdd: H.H. Williams
(Trefnydd Tcithiau)
Trchiydd Cytiglicrddeu: Emrys
Iiughes (I..lyfrgellydd)
Pw},jlgor: Norman Evans
(Llwyfanydd), R.J. Williams,
Douglas Jones, Howard
Hughes, Boh Thomas.

Ar nos Fercher, 2 Chwefror,
cynhaliwyd cyfarfod blynyddol
Cor Meibion Dinas Bangor
gyda Mr Gwyn Hefin Jones yn y
gadair. Croesawyd pawb i'r
cyfarfod ac yn ei araith fer
diolcbodd i bawb am eu
ffyddlondeb i'r Cor yn ystod y
flwyddyn 2010 gan gynnwys yr
Arweinydd, Is Arweinydd,
Cyfeilydd a hall swyddogion y
Cor.

Diolchodd hefyd i'r
Llywydd, Mr Cledwyn Jones, a
dywedodd fel roedd y Cor yn
ffodus tu hwnt 0 gael llywydd
sydd yn mynychu sawl ymarfer i
wrando ar y Cor. Dymunodd yn
dda iMr Jones ac yn enwedig i
Mrs Jones sydd wedi bod yn yr
ysbyty am gyfnod yn
ddiwcddar. Cyfeiriodd y
Cadeirydd at y nifer a
gyngherddau gafwyd. Yn ystod
y fiwyddyn bu'r Cor sawl gwaith
yn canu yn St Johns yn
Llandudno yn ogystal ac yn
Egl"vys y Drindod Sanctaidd yn
y dref, heb son am gyngherddau
eraill. Yn ei adroddiad soniodd
James Griffiths yr Arweinydd
am ei falchder o'r Cor, svdd
bellach yn 23 mlwydd oed.
Soniodd am gollcdion gafwyd
yn YSlOU )- flwyddyn a, am
aelodau newvdd.-Pwysleisiodd y daith i
Awstria )rm mis Medi ac am
gcfnogaetn YT aelodau i'r daith

DFA COR MEIBION DINAS BANGOR
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• Pob math 0 ddodrefn fy-
• Cegin, Istafell fyw, Iiolft
• Prisiau cystadl@uol
• Carpedi, Llenni a
Lloriau Pren

(Snflo'r hon Ngl!;on) CA~RNARfiON

Ffon: (01286) 676 040

DODREFN PERKINS
gboSl- jul13PoShpaws@blinternel com

Ty'n Llan Uchaf, Uandd9iniolen
(01248) 611382 '01565191010

PRYN ~AWNIAU neu
NOSWEITHIAU 4-10
D¥DD SUl 8YB-4¥p
GuIlI4tulDefi ~~ 0.1)1114.

phwyllgorau'r Ysgol Feithrin a'r
Eisteddfod. Yn ystod ei amser
hamdden mae'n beicio, ac ers
nifer 0 flynyddoedd mae'n
rhedeg. Mae eisocs wedi
cystadlu mewn sawl ras 10k a
hanner marathon.

Fis Ebrill eleni mae'n
bwriadu rhedeg Marathon
Llundain, a hynny i godi arian
tuag at Elusen Myasthenia
Gravis. Mae rhedeg marathon
yn sialens i unrhyw berson
cyffredin. Mae rhedeg marathon
i berson sy'n dioddef salwch
sy'n effeithio ar y cyhyrau yn
gymaint mwy 0 sialens.
Dymuniadau da i Rhian yn ei
hymdrech, Ac os oes unrhyw un
yn dymuno ei noddi ar gyfer yr
ymdrech gymeradwy hon, gcllir
cysyl ltu a Rhian yn Glanffrwd,
Llallrug. (Ffan: 01286677217)

am Morocco a sawl gwlad arall
ac am yr enwau hudolus sydd
ar lefydd. Efal1ai y tro nesa y
byddai i tua Aberystwyth y
piciai j Lanfihangel-genau'r
glyn, dim ond am fy mod i yn
hoffi'r enw, Ond eto) efallai mai
gwell fyddai peidio. Rhag ofn i
mi gael fy siomi.

Mae Rhian Whiteside Thomas
yn dioddef 0 salwch MG ers
dros ddeng m lynedd. Mae
Myasthenia Gravis yn salwch
sy'n achosi diffyg
effeithiolrwydd yn y cyhyrau.
Mae'r sumptomau yn arnrywio
ac yn effeithio'n wahanol ar boh
unigolyn. Gall person sy'n
yrnddangos yn fy\viog a llawn
bywyd un tunud, fod yn hollol
Ilipu a diymadf~rth )' munud
nesaf. Dyna pam y gelwir y
clefyd yn Salwch y Ddol Glwt.
Mac Cymdtit11as M)'at>thenia
GraVIS yn e]usen sy'n cynnig
cymorth ~ ddioddef\'vyr a'u
lculuocdd, yn ubYi)Lul a chodi
llrilln i tvneud ymchwil
mcddY801 i'r llyn sy'n achosi'r
:sal\vch.

Mae Rhian eisoes wedi
derbyn lla'tvdriniaclh i'w
galluogi i ymdopi a'[ al\VCh, ac
y mae het).,d ar feddysiniaethau
cy~on. Er gVt1i:lClhafY i)alwch,
mac'n mynnu byw b}"vyd lluwn.
Mae'n wraig, yn fam i bedwar 0
hlant !Ie yn 9thrgures yn Ysgol
G}'11radd I~lanrug. Mae hef}'d
yu weirhgar ym m) \vyd
cymdeithasol y pcntrcf; yn
iiclt)u l)'r GYl1g0l GY1I1U11Cdi:l

ymlacio. Ble well nag Agadir?
Dinas arall a hanes rhamantus
i'w gorffennol ond bellach
ymwelwyr yn chwilio am yr
haul sy'n heidio i'r lle. Ail
adeiladwyd Agadir ar 61 i'r
ddinas gael ei dinistrio gan
ddaeargryn mawr yn 1960.
Oes, mae gen i atgofion difyr

RHEDEG I GODI ARIAN AT
'SALWCH Y DDOLI GLWT'

~ II

._286 673

- - - .

bOice 55

gerddi a choed. Dinas lle roedd
y Brenin Hassan yn cartrefu yn
ei balas moethus. Pan oeddwn i
yno roedd ei lun ymhobrnan,
gan ei fod yn dathlu pum
mlynedd ar hugain 0
deyrnasiad.
Os ydi medina Marrakesh yn
agoriad llygad, dydi ddim i'w
chymharu ag un Fez. Fez yw'r
hynaf 0 ddinasoedd
Imperialaidd Morocco. Dinas a
ddarganfuwyd yn y flwyddyn
808 gan Wr o'r enw Idris. Tybed
a oedd yr Idris hwn 0 dras
Cymreig? Na, digon 0 waith,
neu mi fyddai un 0 fynyddoedd
yr Atlas )TD sicr 0 fod wedi ei
enwi yn Cadair Idris.
Plethwaith 0 strydoedd culion,
budr a drewllyd ydi medina
Fez, ac mi fedrwch brynu
unrhyw beth o dan haul y
greadigaerh yno. Cynteddau fel
ogofau yn diflannu i'r
tywyllwch, a phlant carpiog yn
gwibio i mewn ac allan
ohonynt Iel llygod. Hen \vyr a
gwragedd a babanod prin allan
OIU clytiau yn begera. Mulod
llwythog yn eich hyrddio yn
ddiseremoni. Os pervglon
bci ciau mo dur aim blinai yn
.Marrtl.kt~ll, roedd muted r'cz
vn fwy peryglus. oherwydd mi
81ywch chi s~n be~c modur fel
cacwn wnh cich pcn-ol, ond
vmosod vn dswel wns'r rnulod
ym mwrlwm prysurdeb y
nlcdina,
Sut y byd mawr m9.'r holl hobol
hJn yn llwy<l<.1Q i wneud
hyw()iidelh yn eu bocsys 0
s~opau,- wn i ddim. Y rna yng
llshrombil y filltir t>S'tyar 0
hrvsurdeb, fe ddowch ch i ar
draws crefftwyr wrth cu gwa;th,
yn ccrflu dllllurniiiUiiU i:ll
blatiau. ac ar ornamentau 0
gopr ~ plll"es. Erail1 yn lrin
ll~{]_r !:I.eyn gwnelld carpcdi.
Carpedi COSlUS mae'n wir, ond
carped am oe~,ac er gwaetha'r
pris - barge11.
O~ c\-ych chi j Morocco a mynu
ar daith ddiddorol ond
blin~Qi8 \1 "m8yll;h Y w1"J, f~
£}rdd !ln8~rtwytMO~ nf~o~hi

Disgwyl am y Post Prynhawn
ar y radio roeddwn i ac yn
clywed rhai yn enwi llefydd
gyda'r gair LLAN ynddyn nhw,
Un 0 fy hoff enwau 'llanau' ydi
Llanfihangel-genau'r-glyn, N a,
fum i rioed yno, mwy nag y bu
T. Rowland Hughes yn I..lan-y
dwr. Ni fum, ac 0 bosib, nid af
ychwaith.
Mae 'na rhywbeth mewn enw a
roddir ar Ie. Roedd o'n arferiad
gen i pan oeddwn yn gweithio
fel athro i fynd am bythefnos 0
wyliau i wlad dramor. Treulio'r
wythnos gyntaf yn teithio 0
gwmpas y wlad, ac yna ymlacio
ar Ian y rnor am yr ail wyihnos.
Un o'r gwledydd hynny y cefais
y fraint 0 ymweld a hi oedd
Morocco, ac rwy'n faich i rni
gael }' cyfle rai blynyddoedd yn
61 i ymwcld a'r dinasoedd sydd
a swyn arbennig yn eu henwau,
megis: Marrakesh, Rabat, Fez,
Meknes, Agadir a Casablanca.
Oes, mae 'na ambell enw ar le
sy'n eich denu i fynd yno.
Profiad arbennig oedd
ymwthio drwy strydoedd
culion, drewllyd medina
M9rrgkesh. Wel9is i rioed
oymainl 0 feiciau rnodur yn
vrnwingo nrwv gyrnain L U
hobol mawn strvdcedd mor
61.11.Wrlh O~rs] mae rl,B,nant >'
~Ur[fCIlnul i',Y \Yelll ac i'w
dermto yn nhemlsu II nhalassu
1),011 ddinasoedd Imperialaidd
MO[UCLU. 1\ phrofiad
hythgofindwy ydi ymwau
Ur)'Y)"r milo~"\l "',. ~OwAr
M~rra1cesh, iI~n WVliOCamDaU'r
acrobs1:s, y 11yncwyr tAn, air
b)YY1 rllyfy~Ui) hynny ~Y'll
vmf!l]chio mewn RWisRO coleri
o nadredd ljWcnwyn:8 0 8ylch
eli gytldfau.
D~t1ns 0 nde~ladall cochion ydi
M~.rr"f\~i1h, QnQ Yin~~ v
adellgdgll gwynion. modern ydi
Casablanca, fel yr atvgryma'r
enVJ. Dyma brifddlnas
ddi\vydiannol Morocco, a phan
ocdd\vn i yno, \\'clais i )'r un
marc 0 grafht~ yn hagru'r
K)'YJnU\iI, I\ubUL J)Y VJ.ifuwiJIQ\)
Morocco. D~nns 0 !lod3u,



Hogyn Brynrefs - da de

ddatblY8u darpariacthau ar
gyfer plant anabl. Cafodd
Gcrallt ei wobr gan Julie Mair,
swyddog gyda Barnardos yng
Nghaernarfon.

....""...- ..

Mae Ms Llloed Evans, sy'n
cvnrvcnioli Gyrfaocud Cyrnru
yn yrn,velydd cyson as VsBol
11rvn reran.
Cw~i~11ioSyu", di,,~yblion

blwyddyn 10 mac Ms l-~vanser
COLli cymhelli9d disll~'blion !l
rhannu oyda nhw w)'bod~~th
~my h!ld gw~jtho

Yn YSloll v sesiynau hyn y
illac'r gn,'p ~rJl [rafot] materion
y~lY'll))ll..",J a'r byd KWui(h~ c,c,
sgil;au, disgwyl~adau cyflogwyr
de }ll L\vblhau [asgau d
8"'ve;t hsareddau fydd yn eu
IlClpu i llllt.:all y materiOl1 ll~rn.

CYNLLUN SEREN

DatI £is yn ~l yr oeddem yn
llongyfarch Gerallt Morris am
ci fod wedi ennill cystadleuaeth
ynt.! Nglynlhfon. Goeliwch chi
be', mae Gerallt wedi ennill
cysradleuaeth aral1. Mewn
cystadlcuaerh sirol dan nawdd
DdfllMllo;" trcranr a uuaetn rr
brig gydu'i syniad 0 sur i

'- .! t-J. ,.
, ,. I

LLONGYFARCHIADAU GERALLT

nod am y flwyddyn nesaf yw
cystadlu'n gyson.

Eleni fe grewyd blodeugerdd
o'u gwaith 0 fewn yr Ysgol ac
fe'i gyrrwyd i bob Ysgol
gynradd yn y dalgylcb i
ysbrydoli eraill sy'n iau na nhw
i ddechrau ysgrifennu 0 ddifrif.

Ar hyn 0 bryd maen l yn
gweithio ar ddarnau
barddoniaerh a mawr obeithiwn
y cawn eu darllen yn y dyfodol
agos.

Mae'r (Slug Club', a enwir
uchod, yn ymgynn ull bob
wythnos, yn eu hamser eu
hunain, gyda Ms Catherine
Jones yn fen tor arnynt ac yn
gefnogaeth iddynr. Criw 0
ddisgyblion talcntog a dawnus
ydynt sydd yn teimlo'n
angerddol tuag at ysgrifennu
drwy'r iaith Saesneg. Eisoes y
mae gwaith tri ohonynt wedi ei
ddewis i'w gyhoeddi mewn
blodcugcrdd 0 stortau byrion a'r

THE SLUG CLUB
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Callill ffJfJt".,(lfN] 'lhJnnOl1 ()~1fell(X()]· 0,i:Jl1 Wnrth (SEJ
Mnllcsc.:rs

lwyddodd i ddal 18kg cyn torri.
Rhoddwyd hyn gymhareb 0
bwysau igryfder 0 1553.

Y huddu~fyr 0

ddosbarthiadau 8SEI3 oedd Sion
Williams, Jordan fade a Hannah
Owen, a oedd yn mynd dan yr
enw (Gan&>tar;" C)"l'll","'. Ro\<ud
eu pont )1J1 pwyso 19.60g ac mi
lwyddodd i ddal 3S.4kg eyn
torri. Rhoddwyd hyn gymhareb
pwysau igryfdcr 0 2065.

Mae yna ual clipyn 0 waith
zan bawb j zeisio dal vr un zorau
erroed, scf pon l Grwp Men )'n,
Chris Pitts, Rhy::; [ones, C1 Ffion
Thc)IDaS a lwyddodd vn Hydref
2009 ~ade~ad u pont a bwysocld
I).6Zb ac C1 Iwyudodd i udal
cyfsnswrn anhvcoel 0 49.9kg.
rl~oddwyd hyn o)'11111a.reb

bWY"ClU 0 3154.•

Yn dilyn uned 0 waith ar
Adeiladau, roedd rhaid i'r
disgyblion, yn eu grwpiau 0 dri,
ddvluruo pont hvtrswst er
mwyn darganfod y gymharcb
cryfder ibwysau Ofau posibl, hr
01 ei ddvlunio, dyma nhw yo
!ldc;l:ldll l10 ochr r hont allan 0

bren) ac yna mewn un wers
gyffrous buont yn eu profi drwy
osod pwysau ar fachyn oedd yn
cael ei gynnal gan yr .hytrawst
pren.

Can1Vyd rnai nomvdd
srbenmz 0 gryf a chadnrn, ac
eraill ddim C"VCil cystal!

Y budduzwvr 0
ddoskarthiadau RON] oedd
Carcin Jvnv\'i) Shi4uUQU Owen ac
Ostan Worm a oedd yn mvnd
dan. yr enw Mal reser-s. Rocdd eu

ponl yn pWySQ 11.~9gac mi

Siiui WilJiams(8Ij Ionlsn E:lde(8E}; H;111nah Owen(8E} -
Congstars Cyrnru

Y THOMAS TELFORD NEWYDD?
Newycidion 0 Adran Dylunio a Thechnoleg Ysgol Brynrefail

-
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BEC-\ TO~\1_OS,Bl\.vyddyn 9

Haul yo machlud ar y gorwel,~, ..
~onn3U n taro ar y ere1813U,
lcimlo'r heli yn yr a\vel.
Penrhyn Llyn ar el orau.

Hen wichiQn uchel wylan
Ymysg sgrechian y planl

bychain,
Swn y tonnau'n llithro,
Hwylfyrddwyr sy'n llawn cyifro.

PenU9n
Aer ffres, caeau gwyrdd,
Golygfa hardd a phryclferth.
Tirlun gwledig, werth ei'vveld
Sy'n edrych mor ddidrafferth.

MAl'ON FFLUR THOA-L\S
Blwyddyn fj

Wrlh edrych i fyny
Nr haul yn tywynnu
Hcdfana Dryciriod Manaw
A'm swyno a'u hala w,
Ru cotiau plu
Yn batrymau lu
Wedi zofal cariadus
I ddod yn drwsiadus.

Felly,
Gyda pharch
Gyda chariad
Fel Enlli daw atoch
Swyn byd a natur
A byd 0 gysur,

Fel cor 0 synau
Fe ddaw ar adegau
Y morlo IIwyd
Neu ddolffiniaid Risso,
Mcwn heidiau galor
Yn halltni'r mor
Clywir hwy'n chwerthin
Islaw wrth y cregyn.

o ganlyniad i'w rhyddid
Cynyddu wna'u digid
o fil i ddeg
i un fil ar bym theg,
Ac wedi eu addysg
Deuent yn genllysg
i lawr, i lawr at y dwr
Daw pob un fel heliwr,

Enlli Fach
Wrtb grwydro a brwydro
Dros fryniau yr awn,
Dros fonciau mynyddoedd
I ganfod dawn,
A phrofi y newid
Rhwng trefi y gellid
A phryclferthwch paradwys
Ein Enlli fach glwys .

CYSTADLEUAETH
CYFATHREBU
PRIFYSGOL
BANGOR

$JJLW'\.·N GJU1.'1'1111

Goleuni
Cot y t~'ml!\d W"lthl!ltt !U' tv Mruth drwy'{I byd
Fody gOl!lll ~o~hyn f~rhyn l\ hyd:

At' y gyffordd ~rn8hctti 'rwy'n troi :lC yn troi
l-I~h6bdith f t\~~t'\!i{d!iflnt'\¥dde!i~lff(\1:'

Yfoi i dtlwclwch ). glYlcdi~ ffyrdd
I chvva~o nes canfod y 8(')1~u8'""yrdeJ-

Tydi bywyd ddim yn deg! A
hithau'n ganol wythnos a nos
Sad\vrn yn bell i ffivrdd, sialens
oedd cerddcd hcibio'r
ysrafelloedd arlwvo s'r ffroenau
wed i eu gogleisio 0 sawru
pcrlysiau.

Criw T.G.A.U. hlwyddyn 11
oedd wrthi yn treialu owailh
arbrofol ar gyfer eu cwrs.
Arch\.vilio roeddyru trwy
ddefnyddio cynhwysion trarnor
er paratoi prydau llawn ac, fel ~'
gwelwch o'r lluniau, fe gafwyd
h\vyJ godidog ami. Ac felly roedd
rhaid dioddef persawr y ti\vrncrig,
sinsir, iarlleg, cardamom a'r
cwmin, cau'r llygaid yn dyn, a
synfyf)rrio a deud yn ddistaw
bach,'Sad\vrn ddaw'.

LIe h9_chM61 run bwdin?
WeI, be am creme brulee.
A be am y diet flwyddyn

newydd? Ditlannodd ganol yr
wyLhnOi),mel!!!

ARLWYOA
LLETYGARWCH
Blwyddyn 11 T.G.A.U.

Ar ddechrau'r flwyddyn
newydd, a'r eira, diolch fyth,
wedi difiannu fe chwaraewyd
gem bel-creed yng
nllhygt9dleugeth CWPQn Cvmru
yn cx-byn Ysool Cyfun Dinbych
ar gacau Llanrug.

Cafwyd gem ci thaf cyfat'ta 1
yn yr 11Ml1.l1er cymaf 011U Ie
sgoriodd Dyfan Coles ar 01
uGa;n munuJ ac fe
zvrnaeddwvd hanner arnser a'r

1\ 1 0" 1\ fs80r yn - 1 r tim carrre .
Ond 0 ddechrau'r ail banner

fe ddaeth safon chwarae
Brynrefail i'r hrig. Fe sgoriwyd
goliau ychwanegol gan Iwan
Price, Gruffydd John 2 (yn
c)'nnwys cic smotyn) a hyd yn
oed Sion Phillips }1Jl sgorio (g01
aodido£!, a $:!orau'r ~em medda
to!).

Ae felly ymlaen i'r rownd
nesnf 3. bydd y tim yn chwar!le.

Hogia Bryrefs - da de!

"PEL DROED CWPAN
CYMRU dan 18

Ysgol Brynrefail v. Oinbych

gynrychiolwyr Ysgolion
Uwchradd Arfon ac fe
gynrychiolwyd Ysgol Brynrefail
gan Llywelyn Williams,
Dirprwy Fachgen a ddarllenodd
'Y Tangnefeddwyr' gan Waldo
Williams. Wedi goleuo cannwyll
o goffa llefarwyd y 'Kaddish'
(sy'n gymharol i Weddi'r
Arglwydd) yn yr Aramaeg
wreiddiol gan Dr Nathan
Abrams a gweddi yn Hebraeg
gan y Rabbi Jack Riemer.

Llywelyn Willianls

Cynhaliwyd y Gwasanaeth
Holocost blynyddol yn Neuadd
y Penrhyn, Bangor ar ddydd Iau
27ain Ionawr 2011. Bu
cynrychiolaeth dda 0 bymtheg 0
fyfyrwyr chweched dosbarth
Ysgol Brynrefail yno.

Croesawyd y gynulleidfa gan
Gadeirydd Cyngor Gwynedd, Y
Cynghorwr W Tudor Owen a'i
Theilyngdod Maer Bangor, Y
Cynghorydd Dorothy Bulled.

Cynhaliwyd y gwasanaeth gan

GWASANAETH COFFA'R HOLOCAUST

M'(NNW~tt )' QOMI\U
DEWCH ATOM NI!

Ir 'fryn 11001 111YYYOI DIClOUO,
~ClI~IO rQrtr(:)f

ci300dd PQrod I'W ~wyt~
ArC! It!Olun lIf gyrt!!r y rn@wglst

PEN CIGVDDION V FRO

London House. LLANHUG
ffOn:

l01288) 81:J574

WEi ELI:S
Ql'Vn ae AnGola William.

Y mae Callum Minton-Morris 0
flwyddyn 8 newydd gael ei Ie yn
nhirn Pel-fasged dan 13 Dinas
Bangor. Yr oedd ein gohebydd
allan 0 wynt yn dal i fyny a fo.
Call11ID, pa mor hir wyt ti di
bod yn chwarae Pel-fasgedl
Ddaru mi ddechrau chwarae ar
ddechrau blwyddyn 7 yn Ysgol
Brynrefail gyda Mr Holland.
Rown i erioed wedi chwarae 0'1'
blaen ond mi wnes i fwynhau yn
syth a dal ati.
Ac o'r dechrau hynny i ble
roedd y cam nesaf
WeI iff 01 llawer a vmarrer cerais
fy ncwis i dim blwyddyn 7 yr
Ysgol, ac yn 0 fuan roeddem vn

"chwarae mewn twrnamaint yn
erbyn llu 0 ysgolion eraill.
Wel be am y twrnamai nt 'rna?
WeI dwi'n coho bod tim Syr
Huw yno a tmrn Bl Gcrrarus
and dwi'rn vn cofio he oedd y
eanlYll~adau. Ond ar ddl,Ycdd 'I
gcrnau mi ~iaradodd Mr BiOn
P!lrry, athr<\ l\ ~tCert'llrds. gydQ
ni am dim pel fas5cd Banoor ac
ID! ncnucrrvnars rvnn.
Reit, wel dyna ddechrau da.
I)~ma~aodQ nCGaf~
Wpl dwi'n mynd i };angor i
ymarfcr 110t1nos I,Ul) am ddwy
awl' rhwng +o'r gloch a 6 ac
erbyn hyn yr 'rv)rf yn aclod 0 dim
Pel-fasged Bangor ac wedi
chwarae gem yn y tim yn erbyn
Doncaster a bu ennill 40-26.
A be am y dyfodol. Wyt ti am
gario mlaen?
Wrth ~vrsl

~••

ar
Call1]ID Minton Morris



Dyddiadau

Am ftlnylion Clmodauarchebu cysylltwch a'r swyddfa.

AMSERLEN TEITHIO_- - -
Oiwrnod 1 - Byddwn yn cychwyn ar ein taith i Lundain i ddal yr awyren yn hwyr yn y prynhawn i Buenos Aires yn stoplo yn Madrid ar y ffordd.
Oiwrnod 2 -Cyrraedd ym Maes Awyr Ezeiza, Buenos Aires yn fuan yn y bore yna trafeilto l'r qwesrv ble gawn fwynhau
brecwast. Ni fydd yr ystafelloedd ar gael hvd 13:30 felly dyma gyfle gwych i ru fwynhau taith 0 amgylch y Ddmas fydd
yn cynnwys cipolwg a'r Gyngres Cenedlaethol, Cadelrlan yr Archesgob a Thy'r Llywodraeth yn ardal "Plaza de Mayo".
Cyfle i edmygu rheatr y "Colon' un o'r tai opera pwysicaf yn yr Ariannin Ladlnaldd. Cyfle hefyd iymweld a "San Telmo",
cymdogaeth draddodiadol lie gelhr gweld perfformiadau o'r Tango yn nifer 0 fariau a bwytau (ar y SuI). Galw yng
nghymdogaeth liwgar La Boca lie fu'r ymfudwyr yn byw. Palermo, ardal sydd yn cyfuno hanes a phensarniaeth gyda
hanes ac adlonlant yn mannau gwyrdd y ddinas. Yn olaf, cymdogaeth gyfynedl9 "La Recolata" lie mae'r fynwent enwog'
hefyd lie welwch dai bwyta ffasiynol, banau, smernau a disgos yn amgylchynnu'r ardal Yn y prynhawn fe awn yo ol I'r
gwesty lie drellwn y bedair noson nesaf yn ymlacio
Oiwrnod 3 - Ar 01 brecwast mae'r diwrnod yma yn rhydd. Gyda'r nos byddwn yn mwynhau sloe tango a bwyd nos.'
Rydym yn gwahodd chwl i fwynhau'r hvdouaeth, cyffro a soffistigeddrwydd cerddoriaeth gorau Ariannin, a pam ddim
ymuno yn y gwersl tango.
Oiwrnod 4 Ar 01 brecwast byddwn yn mynd ar danh am ddiwrnod cyfan I barti Gaucho yn y Pampas.Diwrnod cyfan yng
ngefn gwlad i fwynhau taith ar gefn eeffylau, rasus, a barbeow ffantasug a "ernpanadas", I gyd yn cael ei weini gyda
gwin Ariannin. Oysgwch agweddau o'r bywyd Gaucho mewn Estancia nodweddiadol o'r Pampas, ble mae'r reuluoedd i
9yd yn dall fyw a gwelthlo, fel yn yr amser "Martin Fierro". Bvdd hefvd cmro 0 empanadas. asado, salad, diodydd a
pvvdln, Cewch gynt I welO oernormnoau 0 ddawnlo rhanbarthol y Gaucho's.
Oiwrnod 5 srecwast Amsrtcanaldd a diwrnod hamdden yn Buenos Aires.
Oiwrnod 6 Ar 01brecwast bvddwn yn oadaQI y gw~sty ac yn mynd i'r maes awyr i ddal awyren i Trelew. Ar 01 cyrraedd
Trele~v byddwn yn teithio iwesty l.ibsrtador ae Moe; vno am b noson Mae 9wedddl y drwrrrocl yn rhydd I 9c:rdded 0
amgyl(h y ddlna~ n~uvmlacio yn y gwesty.
Diwrnod 7 Ar 01 br~('W:tst byddwn yn gwario diwrnod cyfan Y" PuntOl.'romeo :>yddweClI el leon ger y cefnor Iwerydd.
Mae'n fand 0 dir carregog a chul sydd Y" suddo mewn I'r mor ac ble lTlde 3 - :; mlliwn 0 bengwinlald yn dod bob
blwyddyn. Maent yn aros ar yr arfordlr ymQ uvvy 9ydol y mlsoedd cynnes ,0 Fedl hyd at Ebnll yn bridio Byddwn hefvd
yn ymweld u Rawson ~ C;hQpel MOrlllh yn Treltw, Byddwn yn dychwelyd I r gw~~ty am y no~on.
Olwrn~ 0 f\r 01 breC~V(bl bydOwn vn mwynhau dlwrnod (wan yn y tr2fi (ymraeg Dolavon a Dyffryn Afon Chubut.
f}yaOwn hefYd yn mwynhau (InIO yn yr h~n f~"n flawd ac ymweliad ilr orsedd. Yna byddwn yn dychwelyd i'r 9vve)ty dm
V nason
Olwrnod gAr 01 brecwast hyddwn yn trafeilio j'r Orsedd yn <iQlm~n ;,yda yn dechrdU am 1O.OOyb, yma bydd adunlad y
he:rdd a d~rwy~jdon Y" cyn,eryd lie. !\II,,\: ~inlo yn 9ynvvy;)iedig, rrld byddwn yn dychwelyd I'r gwe~ty.
Diwrnod 10 Ar 01 brecwast mae heddlw yn ddiwrnod hamdden Yn~ Qyda'r no~. byddwn yn trafeilio i'r r=isteddfod yn y
~~QulvymClvvb I\d)IO syOd yn d@chrau dm 19.OOyh a~ ~vddVI'! mynd Yl11lae" hyd nes 1.00yb 2.00yb. Yna byddwn yn
dychW@lyd I'r gw~~tY.
Oiwrnod 11 Ar 01 brt'cwa ..t byddwn yn c3.el bore h\\m~Qtn hlleddhlflnol, nyallWrl yn dychwelyeJ I r Sradlwm Clwb Rasio
:lr 01 cinlo I fwynhau plynh\\wn " nOllvn dlUII yn y'r Elneddfod. ByOd Y Olwrnod yn dod I b~1'loyda'r nos gyda
cyhoeddl~d o'r cnnlllmr. rna lJydown yn dvchwelyd J'r gw~~ty.
Dlwrnod I Z Ar 01or@[wast IJvdnwn vn O!id"~1 v aw~~tyyn Tr('Jew ac yn trdorcilio i F~nl.l yn GClim. Ymd bydcJwn yn
ymw~ld a Chapel Bethel lie byddwn yn m\vynhau caneuon ae emynau rraddodladol, ac yn dilyn gyda'r pryd BiirtI CIJu_fJI,
nodwsddladol "a!;ado". Bydd hyn yn dlgwydd lO.OOyb hyd ne~ 1 ',OOyh. Yn y prynhawn byddwn yn telthlo I Puerto
Madryn lie byddwn yn ymwlolu a runm Cuevn:; d'r uanolfan Dcf@hongllad yn Pu~rto Nu~vo. Byddwn yn trafeiho ilr
gwesry newydd lie y byddwn yn aros am y ddwy noson nesaf.
Oiwrnod 13 Ar 01 brecwast byddwn yn mwyhau diwrnod cyfan yn Phenrhyn Valdes. Byddwn yn trafelio tuag at y
goglt>dd j ddec:hrau ac yn cyrraedd 15tlo Carlos Ame9hino, b~nd cui 0 dlr lie gall Golfo SanJos~ a Gnlfo Nuevo C'~~ItlU
~"""I<.I aycl9vvn w~~YIl yn ~arlo ynllden lUtlQ til r@nftlvn Vdld~~ cvn cvrr~~ddDu~rto Plram'd",< Oyddwn yn dychwelyd j'r
gwesry ovtl&'r not.
Diwrnod 14 Heddiw bycidwn yn mwynhau ralth ar fws i FSQuel. Byddwn yn aros yn Los Altares am bienic ar y ffordd.
Byddwn yna yn mynd I'r gwesty newydd am y 2 noson nesaf,
Oiwrnod 15 Ar 01 brecwast mae'r bore yn rhydd (yn mynd i Tr@velln am y prynhawn. Byddwn yn dychwelyd i'r gwesty
gyda r nos.
Diw""'od 1{; Ar 01 brecwast byddwn yn mwynhau gweithgareddau dlwylllannol gyda'r dlsgynyddlon Cymraeg lIeol. Yn y
prynhawn byddwn yn cychwyn Isan Carlos de Bariloche ac yn ymweld a amgueddfa Leleque ar y ffordd. Mae'r dalth i
Bariloche yn olygfaol lawn, byddwn yn SlOpio relt ami ar Y ffordd, Cyrraedd y gwesry yn Bariloche am 1 noson.
D;wrnod 17 At 01 brecwast byddwn yn 9"g"CI y 9we~ty de yn gwarlo hanner diwrnod yn (Ircuito Chico a Bryn
Campanario. !\II~t:'r d~lth yn cychvvyn yn gyrru Ilawr Rhodfa EzgQUIQIBu~ti"a: ffvrdd tro"lIog ar hyd lannau llyn Nahuel
HWQpl, AI 01 {} CIIOme(r bvddwn yn evrrdgdd PldY~Ronlta 0 II~ oallwch w~ld Vnys I-tuemul Yna cario ymlaen ar hyd y Ion
cfropllnn O.:lnwnld Ol\IVllfAvll,4 owvch "Ir y tf",.<tJ. yn~byddw .. Y" "yrr"<r~~ ;'111 cllmoanarlo. O'r ran llyn ma~ cadalr 'he ca.. 'r
Qsoyn ar 9;1..11 fynd .. chwl i ben y bryn II.. py~~YY"h yn gVYCIOgulygleudd nlWVI!II tr.1Wladol gJt~ol(Jar v'r ~rdal Cwelwch ., dlWmod
N~hw~llluQPlllllynnotdd MOffino. mOrlvn t!1 I n;~bol ~~" P~dro a. Ph~nryn Llao Llao IVn'(~ Vi~Qn(l,OttO. Lopel. GoVe d
hjlV~I.MJ'1' 1::91""Y" CAd .. I,loi, ",I.. pdf dtl;n, ~n ~iUIQ~ UCDanlocOt. rlllJ~lItlCh ymlll~n . Jr 01 gldlQI D~"rhyl\ ,:\n De.dro,
l1yIJuVYthyn cYrrt!~(Jd f'tlnrnvn U;lO llJO gyd.:t gWll~ty ~r ben y bryn olr I,.InenVY UHllltop" Chdpel San Edudrdo, cfau 0
dlYC:;\lJpen$~~rn:ol r'r ardal. Byddvvn y"a yn myna 1'1 rrlC1e~ilwyr Cen@cfIA@tholl deJal ~In ~wvr~1'\ I t~~s :twyr rhyngwadol
~\tI'in~~ flHt:J IIc lJYOOwnyn (J,.I @InAwvrpn OvdJ.·r nOf! V" 011 LUl'\d:un drwy MadrId.
DIWI'H6A 1gAr 01 cyrrncdd yn 01 yn LlungQll1 lJygQwn yn rCdrelio ar fws yn 01 i QgIHcfd Cymru.

TROSOLWG
Oyma daith ddiwylliannol werth chweil i ddarn arbennig iawn 0 Ode America, ble mae'r iaith Gymraeg a'r traddodladau yn parhau i ffynnu yn y
cymunedau Cymreig sydd yn bodoli yno ers yr ymfudiad 0 Gymru yn yr 1ge9 ganrif. Oechreudodd yr aneddiad cyntaf yn 1865 ac er gwaethaf
amseroedd caled yn ceislo sefydlu cymdeithas Gymraeg a creu ffordd newydd 0 fyw, mae y Gymraeg hyd heddiw yn dal i fod yn iaith y cartef a'r
capel, Er gwaethaf yr addysg un-iaith Sbaeneg mae'r gymuned yn goroesi hyd heddiw wrth weini bara brith yn y bwytai Cymreig a chael dathlu eu
treftadaeth yn un 0 nifer 0 Eisteddfodau y wlad.

Patagonia - Atr Wladfa Eisteddfod Trelew
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Cofiwch gefnogi
ein hysbysebzvyr

arweiniad hyffordd'V)'I Plas Tan
y Bwlch, Miss jones a Mr
JacKson. Roeddynl yo ffodu:,
o)r tywydd wrth iddynt dreulio
cyfnod ar y traeth ac i fyny'r
Wyddta ger Llyn Llyda~1J.
Cafodd blant dosbarth Peris
ymweld ~g Y~gol S~Tr Hugh
O\ven un pr~rnhawn er m\vyn
cael mwvnhau cwmni Car"s

J •

Ofalus. Roedd pob un wedi
mwynhau ac yn diolch am yr
anrheg arhennig roddod Carys
iullYlll~ Go[I)ych)' rhcoluu \;;1'

lll)"yn bod yn ddiogel ar y
ffordd blantos!
Mae'r ysgol wedi cyruno 1
g~lnl)r{ll\VYO P"'yllglJ[ Apel
T,)anru~ (:I Chwm y Glo i~U\)J;lu
arian tuag at eu carged ar gyfer
£~stedd[od yr Urdd Hryrt 2011.
Cad\vch ol\vg ar hysby fwrdd )'r
Y~SQl bydd n~[er 0

\vei thgareddau yn cael eu
cynoill yn y UUC1Ubel1lr\tf yn )'
dyfodol er m\vyn codi ~rian ar
gyff![ ~ mulliad y'n rhoi
g)'IIlainl u 8yn.<,)~~di'n plant!

Pe bai chi'n galw draw i'r ysgol
yo yr wYlh nosau nc:)af fe
wclwch lu 0 wynebau newydd
) rna. Rydym )'ll \;ro~a'iVU
Klr<;ty ParTY> Kim Barlow a
Manoll Wyn jon\;i5 i'D plitll IT"
maent yn treulio cyfnodau
11}'lfOrClCll yrna 0'1' Coleg a'r
Brifysgol.
Mae pawb \.vcdi hod yng
nghanol prysurdeb ymarferion
ar gyfer Eisteddfodau yr Urdd
\'n ddiweddar. D}rnlUOwn y
SQr"," 1 bawb yn eu
cystadlaethatl a diolch yn fuJ.vr
i!lwn yn 9.1'bennig ; Mi~Q Jones n
Miss Mared am ell gwaith.
Dydd ein CYI1~erddDydd G yl
Ducwi ) [1 cael ci gynna1
\7,rYIll&i\W.11 dydd LlunJ Chwefl'o1."
2& eleni. (:yt1e j'r plgor gael
pcrffornlio i \;hi ric;ni a'r
g)-'muned cyn iddynt berfforml0
Yll yr El:>lCddt-odau, Mac
Cyrc~ll~on yr Vs80] am drefnll
P!lned!l h~r~hrirh felly cle\vch
(.]ra\vi fwYl1l1au!
Aet h RI. b draw ~ Ren trcf
P~ryalon yn l\Ih~ I~cre !'n
('](']1~'cc1dnf i boui ~u
hym\vyhyddiaeth 0 ddiogelwch
pCfiJonol. Gufodd pi.:1Yrb fuuu 0'1'
Ynlwcliad er e; bod wcdi bod yn
~1wrrull1ir!IT ~rb~~!
Treuliodd B1. 6 ddcuddyc1d yn
mwynhau ~rra\vyr agorcll 0 dan

NEWYDDION YSGOL CWM Y GLO

ein cydyrndeimlad dwysaf a'i
g)'mar, Sheila, a'r teulu yn eu
profedigaeth.
YN YR YSBYTY. Dymunwn
wellhad buan iAnn, Tai Craig-y
Don, sydd yn Ysbyty Gwynedd.
DIOLCH. Dymuna Hilda
ddiolch i'w theulu, ffrindiau a
chymdogion am )' cardiau,
galwadau ffon a blodau a
dderbvmodd ar 01 cael mruaern
yn Ysbyty Abergelc yn
ddiweddar.
APEL EISTEDDFOD YR
URDD ERYRI 2010. Bydd y
casglwyr yn mynd 0 gwmpas yr
ardal tan. yr 20fed 0 Fawrth.
Diolch yn fawr,

GENEDIGAETH.
Llongyfarchiadau i Gemma ac
Arwel, Ty'n Maes, ar enedigaeth
eu rnab, Caio, brawd bach iCadi.
CYDYMDEIMLAD. Estynnwn
ein cydymdeimlad dwysaf a
Catherine Roberts a'r teulu, 18
Dol Afon, yo ei phrofedigaeth 0
golli ei chwaer, Mair Griffith, yn
Nant Peris. Hefyd
cydymdeimlwn ag Anwen
Davies, Alexandra House, a'i
brawd, Owen Jones, 2 Dol Afon,
a'u teuluoedd yn cu profedigaerh
o golli eu tad, Harry Jones.
lv1ARWOLAETH. Yn sydyn yn
ei gartref, 5 Stryd y Llyn, bu farw
J\1r John Braithwaite. Estynnwn

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

-

gwaith yr Efengyl ymhlith ein
plant a'n hieuenctid. Yr ydyrn
hefyd yn awyddus i wahodd
unigolion i gyfrannu yn
rheolaidd at y gwaith. Fe
wnawn ni hyn yn fuan, a cheir
mwy am hynny'r rnis ncsaf
Ond am y tro, beth am fanteisio
ar y cyf1e arbennig sydd
gennym trwy Gynllun Efe i
annog ein pobl ifanc i ddod i'r
clybiau presennol ac i wahodd
Andrew atoch i drafod sefydlu
clybiau newydd? Cyfeiriad a
rhif ffon Andrew 'f\.V Cwellyn,
Ffordd yr Orsaf, Llanrug
(01286 676190).

JOHN PRITCHARl)

capeli a'r eglwysi, i glywed
newyddion da'r Ffydd
Gristnogol.

Diolchwn am bob cefnogacth
ymarferol i'r gwaith, yn
arbennig y gefnogaetb iAndrew
yn y clybiau. Diolchwn hefyd
am bob croeso a roddwyd iddo
yn yr ysgolion a'r eglwysi.
Diolchwn hefyd am bob
cefnogaeth ariannol a gafwyd i'r
gwaith oddi wrth rai 0 gapeli ac
eglwysi'r fro, ynghyd a nifer 0
unigolion, a'r cynghorau
cymuned a'r cyrndeithasau Ileal
sydd wedi cyfrannu at y gwaith.

Gwahoddwn gapeli ac
eglwysi'r fro i gefnogi'r gwaith
yn ariannol er mwyn hyrwyddo

yn awyddus i gael help Andrew
i gyehwyn clwb plant neu
ieuenctid, a wnewch chi roi
gwybod iddo os gwelwch yn
dda. Mae'r clybiau yn dibynnu i
raddau helaeth ar y bobl sy'n
barod i gydwei thio ag Andrew
trwy ei helpu i gynnal y
gweithgareddau. Bern am ei
wahodd atoeh 1 drafod sefydlu
clwb. Bwriad y clybiau, wrth
gwrs, yw cyfl wyno'r Ffydd
Gristnogol, a gwneir hynny
mewn ffordd bwyliog trwy
gyfuniad 0 gemau a dysgu.
Mae'n braf iawn gweld yr
ieuenctid yn yrnateb ac yn
mwynhau'r sesiynau.

Cysylltwch ag Andrew hefyd
i'w wahodd i gymryd rhan
mewn oedfa blant neu oedfa
ieuenctid neu oedfa deulu )'D
eich capel neu eglwys.

Trefnir gweithgareddau
hamdden hefyd yn achlysurol.
Ym mis Chwefror, aeth 20 0
ieuenctid i Ganolfan Bowlio
Deg yn Y Ffor, lie cawsant
gwrnni ieuenctid 0 Ben Llyn.
Mae nifer o'r ieuenctid hefyd
wed! mantersro ar gyfle idreulio
pcnwyihnosau yng Ngholeg y
Bala. Byddwn yo trcfnu
cystadleuaeth bel-droed 5 yr
oehr ar gyfer plant hynaf yr
ysgol gynradd 0 fewn Y mis neu
ddau nesaf.

Erbyn hyn, rnae'r
ymddiriedolwyr yn cynllunio ar
gyfer parhau cenhadaeth Efe
ymhellach na'r tair blynedd
sychwynnol. Gobe~thi.wn ,,'eld
Gynllun Efe )'n cry!bau ac yo
ehgngll. Koedd pfonad
C)'llllu11.iau lcbY5 n"lewn
[hannau eralll 0'[ wlad ,vccli
u'''5rymu i ni u'r dechrau ~'
bytlL1ai'n cynlryd mwy na thair
blynedd 1 ni dJcchraLl swt!ld
ttrwyth i'n IJgflir. Mae gosou y
S~tllelni a cbreu perth)rnas a'r
plant aIr bobl ifanc yn waith
sy'n gofyn amser ac egni ac
ymroddiad.

~vJw{!l1dol\vn hefyd mai
~Wailh Yl>brydolyw hwn, a J)'n~
pam [ud e~nl1yln oyfarfod
8)Y~Jd.i n1.~sol ;, weddlo dros
w~;th Efe. Ml:le h\vnn\v'n
cyfJrlotl af y Tl()~ Fercncr cYI1ra[
o'r mis.

Mu(;'r Yl11Udil1~dQlYr)'r )'n
awyddus i harhau i gynn~l
swydd }r g1vcithiwI icuenctid
wecl~ l'r ta~r hlynedd
uychwynnol ddud i Ilell
udi'tf~dd M~di cl~n~.Cwel"vn y
h},dd t'a.id t nt QtL!rh!lll'r !lrl!ln i
wneud h:ynny 0 11\\f\'ddyn i
ti)'yyJJyn) QC Yl' ydym yn
hrdai'u~ y ~!lllwt1ym~9t~lny
~w\.tltl iZOllo ftydd\VIl yn rnycltl
at~'n fll:ln felly ; ge~s~o
crfllogacIll )rr cll-WlldllU iff
wel)Y)'~i l1wQl o'r n~wydd. Y mae
hwn yn Rratth ~wy~i~ i~wn t!!ln
ci fvu yn rhui ..,yO. i i~"~'l<;tid
eln bro, lrwy'r ysgollon ~:r

EFE

o~oC~ unrhyw Cbl)YYD!l\lU
eglwysl 0 fewrt ~~ntr~tru'bennl!!

O'r cychwyn cyntaf, helpu
eglwysi Ilcol ein hardal i
gyflwyno'r Efengyl i Fro'r Eeo
fu gweledigaeth Cynllun Efe.
Trwy gefnogaeth yr enwadau,
eglwysi lleol, a gwahanol
fudiadau a chynghorau a
chronfeydd, llwyddwyd i gael
digon 0 arian i gynnal swydd
gweithiwr ieuenetid am gyfnod
eychwynnol 0 dair blynedd.

Mae amser yn gwibio heibio,
ac erbyn hyn mae Andrew
Settatree, ein gweithiwr
ieuenctid wedi bod gyda ni ers
bron i ddwy flynedd a hanner.
Yn ystod y cyfnod hwnnw mae
wedi ymweld yn rheolaidd a
holl ysgolion cynradd y fro, ac
eithrio un, i gynnal
gwasanaethau boreol. Mewn
rhai o'r ysgolion, mae hefyd
wecli cyfrannu at y gwersi. Mae
hefyd wedi cael mwy nag un
cyfle i gyfrannu at )7 gwersi
Addysg Grefyddol yn Ysgol
Brynrefail. Mae hefyd wedi
cychwyn dau glwb amser cinio,
sy'n cyfarfod yn wythnosol, yn
Ysgol Brynrefail ar gyfer
d~sgyhlion y gwahanol
ocdrannau. Gwcrthfawrogwn
gefnogaeth barod yr holl
benaethiaid sydd wedi bod mor
bared igroesawu Andrew arynt.
o fewn yr eglwysi, mac wedi

datblygu grwpiau ieuenctid yn
Llanberis a Llanrug. Erbyn
hyn, rnae'r Clwb Ieucncrid
Cristnogol (CIe) yn cyfarfod yn
Llanbaris bob nnawn SuI. Mge
ere Llanruo Y" cyf'arfod ar nos
r-a,vrLh. Mac'r ~nYDiau h)'D iiI
gyf~r ieuenctid blynyddoedd
iuu'r yt>ev1 UW~llL'Qdd, M",c'r
grW'p ieuencrid hyn yn cyfarfod
Jll Ll"lll W!;il' 1100W~n~'.," Q"W
bogi!lU 0 f1eLhe1, W~unfa\vr a
Ll~nr~!.iI i'r BJ:WP 11,"vn. Ynn
Ngh\.vrn y (;10, cynh~lirCltvb
Cbw~raeon ~r oJ ysS!ol.

Mtlc Andre~v wedl cymryd
rhan llcfyd mewn nifer 0
wasanaethau ieuenctid )ro rhai
0'1' C'Af\pl, nc Aglwy<:t.

Kurt1t1 VlllddiricdolwYf
CYI111uIJ Efc Yll ~ylwcddoli o'r
dcchr!1u y bydullll:ll1e\;n ew..i~h
dyfal i scisio d!ltblygu gwaith
Cri~[nogol ymhlllh publ If~llC
~in h9rclgl. Yr ydym yn (.110tel11
UUUW lllll CJn ~cithi""'r
;euenct1d] ac 'fo 3wyddus ~)..v
r!@fnoQI vn ~itV!,l11h wrlli iddo
~d.~~t>lYl'5\4ymhe11Qc1"ly c1y6~nl'.
l.i~~l\~d cynnia rtr IlYChwyn

GIG 11l:'Y)'t1d yn J:iciniolcn )'11 )'f
hydrel; <""<.1~rt'\ '''rv t'e-~wt'\'\ t11
~hruwyd ym!lteb !lr Y nrvc1.
Mcwn ~yfilrfod yrl uui)yw\iQ .. ,·,
pe.udc,·fJ.,-yd c;n bod~:n CeISI('I

~y~l1tlTvnrri (ln~rt!lrtod Dl!lnl. :If
trr1<;r r1an:t hynnt' )~r ),sBo1
mmr!:lL1Ll,yn NelIllOlen. t1elh~1 d
(Jl1UCI:l [Illo/WoUnfn)VT (J f\jYr11 Y
m!s ncw JJau nesa[.



gwadd oedd Mr Elfyn Thomas,
perchennog-reolwr y cwmni
bysys lleol, Seren Arian.
Rhoddodd Mr Thomas sgwrs
ddifyr iawn inni am hanes y
cwrnni, am ddatblygiad y
busnes 0 dan ei dad, Nedw, ac
am ei fagwraeth ei hun yng
Nghesarea a'i ymdrechion
cynnar ym myd busnes. 0
glywed am ei hanes yn ennill
merlyn bach yn Sioe Ynys Mon
ac yntau'n chwech oed ac yna,
ymhen ychydig flynyddoedd,
yn codi ZOc yr un ar blant y
pentref am reid ar gefn y
merlyn, roedd yn amlwg bod
anian dyn busnes ynddo yn fore
iawn! Ac yn wir, ar 61 i'w dad
ildio'r awenau iddo yn 1990 ac
yntau'n ddyn ifanc yn ei
ugeiniau, mi aeth y cwmni 0
nerth i nerth a bellach mae'n
cludo 12,000 0 bobl y flwyddyn
ar wyliau. Ond nid yw hynny
wedi digwydd ar draul
egwyddorion. 0 wrando ar Mr
Thomas roedd yn arnl wg ei fod
wedi cael ei fagu gan ei rieni i
brisio'r gwerthoedd sylfaenol,
sef cymwynasgarwch a gofal am
bobl, a gwerthfawrogiad 0
dreftadacth a diwylliant, a bod y
gwerthoedd hynny wedi
'I •serennu yn y cwmm yn amser
ei dad ac yn dal iwneud 0 dan
reolaeth Elfyn Thomas ei hun.
Bellach mae gan y cwmni
gysylltiadau cryf ar draws
gogledd Cymru} ac yn enwedig
yn ardal Wrecsam a'r cyffilliau,
9.C mae'n briodol felly mai
cwmni Seren Arian fydd yo
rhoi'r goron yo Ei:lteddfod
Genedlaethol Wrecsam a'r
Cylch deni.

Dioleh\vyd iMr Thomas gan
Gill Wyn a pllwysleisiodd
hithau mor braf oedd gweld
Cymry Cymraeg yn 11wyddo
mewn busnes ac yn coleddu
g\verthoedd traddodiadol.
Rydym igyd yn ddiolchgar iMr
TI1Qma::> am ddod atom i siarad
9C yn gobeithio'n fa.wr y bydd
leilyngdod yn serenloni'r goron
yn Wrecsam ym mis Awst i ni
gael gweld y goron yn ei

•gogonl3.ll t.
Nos Iau, 24 Chwefror, bydd y

gang~n yn eyn nal ein swper
GWyl Dc\-vl ym Mhenygraig) yna
ar nos Jau, 24 Mawrth, bydd.wn
yn cyfarfod unwailh eto yn y
Ganolfan~ lie bydd Mrs Brenda
Jones yn e~n ciiddanu gyda
hancsion am ei gwahanol
deithia.u ym mhob cwr o'r byd
CrOeSl) i aelodau nen a newydd
i'r ddau gyfarfod.
YSGOL WAUNFAWR
Df\THLU rEN·BLWYDD.
LIQ.tlB'y£il,·~h.i.~dt\u a phob
dymuni9d dll i ddllU o'r penrref
fu'n dalhlu eu pcn-blwyud yn
un a'l' hU89.in oed yn ddiweAdar,
sef t\ngbarad O\.ven, 5rad Ty
lIen ac Arwel GriHith~ Blaen y
Nant, St~d Bod IIyfryd.
Gobeithio ichi fwynhHu eich
dathlu a phob hwyl ~Irdyfodol.

Bu Mr~Nancy William5) Z
Bro Waun, yn dathlu cyrraedd

addysgol ar ddiogel wch yn y
cartref i Aciran y Babanod a'r
Adran Iau. Yn y prynhawn
daeth y ffotograffydd i dynnu
lluniau blwyddyn 6 a blwyddyn
derbyn. Maent werth eu gweld!
Bu blwyddyn 5 a 6 ar ymweliad
ym Mhentre Peryglon yn
Nhalacre Fflint. Canolfan yw
hon sy'n addysgu'r plant am
ddiogelwch personol. Cafwyd
diwrnod gwertb chweil a phawb
wedi mwynhau ac wedi dysgu
llawer o'r ymweliad.

Bu'r Adran Babanod yn
Ysgol Brynrefail ar gyfer sioe
Carys Ofalus ar ddiogelwch y
ffordd ddechrau Chwefror,
rwy'n siwr y bydd pob un
ohonynt yn cofio rheolau'r
ffordd fawr,

Dathlwyd Blwyddyn
Newydd Tsieineaidd drwy gael
bwydlen Tsieineaidd. Mawr
ddiolch i Anti Hywela ac Anti
Syl am fynd i'r holl drafferth.
Ar y fwydlen roedd spring roll i
lysieuwyr / cyri cyw iar neu cyw
iar rnelys a chwerw, reis a llysiau
wedi eu ffrio. Hufen ia, salad
ffrwythau ffres neu ffriter
banana neu pinafal i bwdin.
Dyna oedd gwledd !

Daeth tim nofio yr ysgol yn
drydydd yn y Gala Notio i
Ysgolion Arfon yr wythnos
diwethaf, Llongyfarchiadau
mawr iddynt.

Rvdd yr ysgol yn ail agor at 61
rr hannet' tymor ddydd l.lun
Chwefror yr Z8ain. Gwyliau
dedw~rdd i b9.wb
CLWB 300. Bnittwyr y Clwb
300 amn lit; Mawrl11 )rw: £30;
Mrs Rosa.lind Owen, Bryn Mor;
£20: Mrs Mercrid Llwyd., 10
Croc~ y Waun; £10; Mr Alfie
Jones, Hafod y Rhug.
SEPYD LIAD V M£RCl-IED.
AI 3 Chwefror cynhali~vyd
cyfarfod o'r Sefydliad.
Dymunodd y T.1y\vVdd)
Calhcnnc Jones., well11ad b~an i
Nunc)' Buckley Ijyd\l ddim wcdi
hod yn dd9. yn ddiwedd9.r.
CrocBawodd y Llywydd y wraig
wadd 9.ID y prynhawn, sef
Gwenllian RoberLS (un 0 h1an[ y
Waun), Swyddog Ailgylchu 0
Gyngor Olvyncdd, Cafwyd
sgwrs llddysgiadol a hwyl iog
ganddi ar )7 Inath gwahanol 0

heth9u gydd yn bosibl ell
hailOJlchu, a'r dcfnydd a wneir
ohon~rn (. Roedd pawb wedi
mwynhau r St;7WTS yn fawr ac fc
ofynnwyd llawer 0 gwe:>tiynau i
Gwenllig_n. Diolchodd y
I~lywydd iddi. Enillydd y raID,
wedi ei rhoi gan Catherine,
(ledd I-l~lda.

Y mls nrsaf, af j MaWlrh,
b)'QQwn yn ~Q~hl\ol G'rYyl D~.wi
yn'-! nal1wmni ein aWr RW9dd, Y
rltfcll W.R. Wlillanll)~ y
Pe1~Dheh. Croeso crones i
aeloc1au newydd.
M£RCIIBD Y WAWR. Nos
luu, 7,7 Ionuwr, ~)'nhlilliwyd
cytllrfod cynt9f 1011 0 J,!9nRen
Waunfawr yn y Canoltan.
Croc~awyd yr aclodau gan cin
llywydd, Mrs Cadi Jones. Y gWr

Digwyoaiaaau a fll:
DrJycJrJ Lll~n -!ur.rwwrJ'T 17~K
MfwVd DiwrJ1~d Arb~d l)-wr.
CynhttliuLlLl Dclllt1J1 GUPCli1l1U U
PWJ'JJ D~ Cyrnru "vusanaeth

y~gl)l ttyfan am ~.30am lIe yna 1
we~thdy ~ ddosbarth~ada\l yr

limon Iuu I Gwnucd hefr\!
!\f~lw~ 6 dd~ff1ydd dWr yr YRi!ol.
Dy4d Mcrcllcr Iona'Wr y 1ge5-
dac[]l Cwnllli :leotIlsll rower i'r
ysgol i gynnal dwy sesiwn

Yr tiddoch )rll gywir
Dlggybllon Blwyddyn 5

DIOI_CH. Rydym n~; S)'d. ym
Inro'r n~o yn diol~h i'r rhai
ddaeth i festri Eglwys y Waun i
b1ygutr rhifyn y mis diwethaf
otn papur bro. n;olch ;
~wyddoglon yr cglwy" (lID roi eu
C!In in tad iIr f,!wnitb R!lel ei
wlleud yr10 meWl"} lle cynnc:s a

chlyd.
BABANOD NEWYDD.
Ganwyd mab bychan, Deio
Sian, i Andrew a Llinos yng
Ngktlern!lrfon. Wyf hllCh cyntaf
i Garry u Chri~~inc Davie:;,
H!lf!ln. 9 bt!lWd iE1l9.
Dacth Mrs DQ"("~s ~Qberls]

Dwyros, yn hen nain thlch iawn
1 Mared Ann? lllerch Iaeh a
anwyd i'w hwyre~~ Gwcnan a
Iona.t:him Pa.rry yn Ninbych.

Lluur;y[tlIchlndau j e11i igyd.
Vn sl~' fe oewch fwynhad mawr
~y&'~i'hMb~ck.

blwyddyn 2. Roedd yn aelod
gwerthfawr 0 gymuned
Waunfawr ac yn gefnogol i bob
gweirhgaredd yn y pen tref

Bu ei chyfraniad i'r ysgol yn
amhrisiadwy fel rhiant
frwdfrydig ac yn aelod
gwerthfawr o'r Corff
Llywodraethol. Roedd hi bob
amser yn fodlon rhoi o'i hamser
prin i sicrhau ffyniant yr ysgol.

Rydym yn anfon ein
cydymdeimlad llwyraf i Kevin
ei phriod, Tomos a Beca, 0 ran
parch i Ffion mae Pwyllgor
Eisteddfod Waunfawr wedi
penderfynu gohirio'r eisteddfod
bentref yn ogystal a'r Cyngerdd
a fwriadwyd gyda Chof y Waun
i ddathlu Dydd Gwyl Dewi.
Rydym ninnau fel Corff
Llywodraethwyr wedi gohirio
ein cyfarfod ill tan ar 61 hanner
tymor.
Annwyl Ddarllenwyr
Rydym ni'n astudio hanes Eira
Mawr 1947 yn yr ysgol y tyrnor
hwn. Yr ydym wedi cael
gwybodaeth am effaith yr eira ar
rannau eraill 0 Brydain oddi ar
y we ond rydym gm gaeJ dysgu
am cffaiih yr eira yn ein hardal
ni. Ydych chi'n cofio Eira Mawr
1947? Beth ydych chi'n ei oofio
am .}'1 etrar OtS gcnnycn chi
hanesion difyr am yr eira?

Cysylltwch a ni yn yr ysool os
gwc!wch yn dda. ByddcID wrthern bodd!lu yn clywed gennych
chi..

Y~GOL WAUNFAWR
\1yfr~i\nYlJ~JI ~gv' 5Jf~n5J~i\
mgrWOlgelh L1igymWrh J1tlon
Uaf. n.ocdd 'I'~on yn ram
~ydWYlJOQOl i 1b mo 1) BiOn
blwyddyn 6, a Beca Haf

CYNGOR CYMUNED
WAUNFAWR

Cynhaliwyd cyfarfod Cyngor
Cymuned Waunfawr yng
Nghanolfan Capel Caeathro am
7.15 yh ar 10.01.11.
Croesawyd pawb i'r Cyfarfod
gan y Cadeirydd.
Materion Caeathro -Dim
mater wedi ei godi.
Materion Waunfawr - Gerddi
Bach - Aelodau'r Cyngor
Cymuned i gyfarfod gyda Adran
Cynllunio Cyngor Gwynedd i
drafod opsiynau yn ymwneud a
Gerddi Bach.

Trafodwyd mater y coed ger y
gofeb yn y pen tref, wedi derbyn
cadarnhad rnae'r Cyngor
Cymuned sydd yo gyfrifol am y
darn tiro

Trafodwyd cyflwr y llochesau
bws - (Ger yr hen Bost) - angen
ei beintio ond wedi methu
gwneud y gwaith oherwydd y
tywydd,
YFytiwent - Trafodwyd dyfodol
y fynwent, ac mae'r Cyngor
Cymuned yn ystyried neilltuo
darn 0 dlr ar gyfer cisuau llwch
yn unig mewn rhan o'r
Fynwcnt.
Llwybrau treed y pentref -
Cyf!U'fod Rhwvdwaith Gwyrfai
d~wedd y m~s.
CynllUniO. Rocdd uau gai~
cynllllnio newydd i law; doedd
chm ~rthwyneb~ad.

RQedc1 tri clli\j cynlluniQ weQi
derbyn cymersdwyaeth Ran
Gyngor Gwynedd.
Cofnodwyd y materloJl
ar~annol, a mab\vys~adwyd yr
Adolygiad 0 Reolau mewnol y
Cyngor Cymuned a)r Asesiadau
fusg.
M.a.tenon era.ill A godwyd yn
yswd y cyi~od;
• r:gdgrnh!lo t!!ln y Cynt!or y
by tid ~in ytibwrl\;l ne'tyydd yn
C!leJ el ogod yn mge~ pgrcio'r
Ganolfan.
• Cadarnhad gan CyngoI
Gwynedd eu bod yn c;ynnul
rue~lwa~1rddM'~M'in.~thhinill11
b",w CWo yn yr ~rda1) ac hefyd
yn cynngl ogrrOlllU rneolaiac1 o'r
ardal er m...vyn ccisio cos1,1'r
oerchnoRlon Sydd drum yn
~lanhau ar a.leu c~.
-~Gndilrnhlld ,iln Gyneor
Gwy.,~dd ~11 hl\d w~d,
ysgrJfeOJ1U at y cwmni bYSlaU
llto! cr IDwyn iji~rh~ubQd y
gw~sQt\!lethQtlyn t"h~d~~yt\ 61
yr l1m~crl(n.
• .(\,I;~ti"'li)' ~)'1\1.'1 '" sylw CyDoor
[;wyn~£1l1 !It y tyll!lu ~Yl1l1heb
tU 11cnwi rhlVn, GU\Jrnurfoll U
Chaeafuo.

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

WAUNFAWR



Gwasanaethau
Garddio
Gorwel

wneud adolygiad ar sefyllfa
parcio Cwrn )' Glo.
• Rhoi gwaelod concrid i'r bin
newydd yn cae chwarae Cwm y
Glo ar gost 0 £50.
• Cysylltu gyda Chyngor
Gwynedd ynglyn a chasglu
sbwriel 0 finiau'r caeau chwarae.
• Trefnu agoriad swyddogol 0
gae Glanmoelyn ar gyfcr :Y
Gwanwyn,
• Ceisio cael enwau Cymraeg ar
y cyfarpar newydd yng
Nglanmoelyn.
• Penderfynwyd cysyllru gyda
Chyngor Gwynedd yngly n a
phroblem baw ci ar lwybrau a
strydoedd y Gymuned.
• Penderfynwyd pasio cwyn a
gafwyd ynglyn a'r llwybr ger
Rallt ymlaen i'r Swyddog
Llwybrau.
Doedd dim gwrthwynebiad i'r
ceisiadau cynllunio canlynol:
• Codi estyniad deulawr ar ochr
10 Rhos Rug, Llanrug.
• Newid defnydd dwy ystafell ar
gyfer defnydd siop drin gwalh -
Regent House) Llanrug (Dim
gwrrh~\.'Vllel}iadi't ssum ond vn

'"btydetus am J' 5cf;TJ1ia patcio. J
• Tystysgrif cyfreithloni ar gyfer
trosi stiwdio i annedd
hunangynhaliol - Y Cwt, Pant
Bryng\vyn, Tan )' Coed.
• Gofyn am fwy 0 wybodaeth
ariannol }'nglyn a chynllun Efe
cyn )'sl~'Tiedtalu grant.
• Penderlyn\vyd ysgrifennu at
berchnogion siop Londls i oi),rn
icld)--nt gadw lU allan i'l' siop yo
claclus.
• Cytun\,vyd rhoi glanhau ~rddau
beDtrcf ar caglen mis Chwefror.
• Cvsyll[U IDTda Ch\rngor
Gwynedd )'1lglyn a gwn'ch sy'n
cyfu'n beryglus i'r ffol'dd ger
Ship Cottage.
• C)rtunwyd i godi'r braesept
am 2011-12 0 £500 gan y b}Tdd
rhaid talu am wagio biniau'r
fynwent.

CYNGORCYMUNED
LLANRUG

Pender1ynigdllU :.:I t~naed yn y
cvfarfod a ornha1iwyd ar y lRfed
<> Ioft9.wr.

• r:ofyt1 i Ll~\Vl.\d I.lnnrl1g
bein liO'[ C\VL DC\vydd i gyl1 )'n
)yyrdd fie y byddt1i~T C),ngQl'
Cvmuncd yn talu ~m y p"ent.
- C)'\\4nW)'& ~ 5c[noo~)r c)rnllun
; BQcl Il;ncll!lu dwhl nl.el~n Q~

hyd un ochr 11r ttordd 0 "ly Fry
lIt' ~fydliod (:"tf!t. l!r mtvyn
{!1vella'r ~e1\'llfa vrru a g\vneud y
f\\n honno l1u,vcr roW}' dJosel ~
gerddwyr.
• Trafod\vyd y posibilrwyd d 0

Y Sioe Amaethyddol
Genedlaethol. Derbyniwyd cais
Pwyllgor yr hen Sir Gaernarfon
am gymorth ariannol gan mai
hwy sydd yn gyfrifol am noddi'r
Sioe Genedlaethol eleni.
Penderfynwyd ar rodd 0 £200.
IJwybrau
LI~'\-'YbI 9--1Gors, Penisa'rwaun -
gwifren bigog yn rhydd yno ac
yn beryglus,
Llwybt 132, ilawr at Siablau o'r
hen ysgol, Penisa'rwaun - wal
wedi disgyn.
Llwybi 93, ger Waun,
Penisa'rwaun - gwifren bigog yn
beryglus yma hefyd (gweler y
cynllun arngaeedig).
Mater ychwanegol
Cwynwyd nad ':lw Bws Padarn
yn mynd i Iyny idop y pcntref a
chysylltir ag Adran Trafnidiaeth
Gwynedd.
I..longyfarchwyd Elspeth
Mitcheson ar gael ei derbyn yn
Aelod 0 Fwrdd Rheoli Llyfrgell
Genedlaethol Cymru.
Cvnllunio
Cartref Sl 'Icilo, Bethel+ addasu
cyn gartref henoed yn 4 uned
breswyl a newidiadau allanol.
Danfonwyd y sylwadau
eanlynol iW)rncdd:

Yr unig amod y mae'r Cyngor
yma yn ei a\vgrymu yw fod yr
)'mgeisydd yn gorfod darparu
mannau parcio i'w 'gwsmerlaid'
Y lU mewn i ffiniau'r datblygiad
ac nid dib)rnnu ar y ffordd
gyhoeddus_!l) mae hon yn
eorncl bcrJ51u~, brysur.b) mac
nlfer g}'llyddol 0 gerbydau )'n
dod 5. phobl iddefnyddio'r SIOp/
t)\y)'llllfa B\)1)l~) Muc'n
ymddangos bod )' Cyngor ~lr
am roddi llinellau mel}ln 0
nmgylch y gornel ar sail
diogelwch. Bydd hyn yn creu
problem parthed pwynt b)
uchod.

DerbyniW)-d \vyth cais aral1 a
ch9nt9(!lwyd chwech R!-ln
Wyn~tld.

Dyudiad y cyfarfod ne:;af -
Nos Pa"vrtl"l} 'J laf 0 r.a~rt.h
)011

CYNGORCYMUNED
LLANDDEINIOLEN

Crynodeb 0 gyfarfod Chwefror,
Gweddi. Traddodwyd y weddi
agoriadol gan Richard LI Jones.
Parcio anghyfreithlon yn
Rhiwlas. Derbyniwyd ateb
Gwynedd y danfonir Swyddog
Gorfodaeth yno iosod tocynnau
parcio. Ychwanegwyd bod y
cwch yn dal i fod yn Stryd
Uchaf, cyfeiriwyd at addewid
Gwynedd )T byddai'r Rheolwr
Gofal stryd yn ymdrin a'r mater
- llythyr eto i Wynedd gan
bwysleisio y gallai rhwystrau fel
hyn effeithio y gwasanaeth
ambiwlans a'r Irigad dan.
Casglu Sbwriel. Ateb Gwynedd
bod sawl lleoliad wedi ei fethu
oherwydd yr cira ond gwneir
ymgais i ddychwelyd i godi
unrhyw wastraff sydd wedi ei
adael.
Blychau halen. Mynegwyd
anfodlonrwydd i ateb
Gwynedd:- na osodir blychau
hyd y gallen l ragweld.
Fendertynwvu gUfY!l eLO am
gopi o'u rhestr blaenoriacthau
lle y bwriedir gosod blychau
halen.
Maine Pen-y-golwg.
Derbyniwyd pris Menter
Fachwen am ei hatgyweirio a'i
hail-osod. Hefyd plinth concrid.
Da:w ~. Derbyniwyd ateb yr
adran arfero1 0 G)lngor
Gwynedd yn d\,veud bod y

"

c)'frifoldeb wedi ei drosglwyddo
i Mr J'eler ~imD on~ Rhcolwr
gwasanaethau gtr~,d,Cibyn.
Trem Eilian, Bryrefail.
Got\rnn\,vvd beth yw'r sefyllfa
ddiwcJJarat ynolS'n ~ 11wybr
troed 0 Drem Eilian i ysgol
Cwm y CIa - llythyr i atgoffa
G,vyncdd.
Mynwent Macpeia. Cyfeiriwyd
at y cais i oSlvlng uchder y wal
er diogelwch ceir 0 gefn Ffordd
DeinloL - ntgoff!l (~tv~rnedd.
M!lteT prtffyrdd. Coed vn tyfu
j'r f[c)rdd fawr dro~ y ffordd i
Ll)'~ IQ1~n) Al1~ TanOaec) lIe
maeJr I;)n vn dod (\ J..t'6t\ Uvw~1. ~

i114ff6t'dd towr.
1!lsreddfod Gt:nc:dlac::thol YI
Urdd. Cafwyd sylwadau ar
sefyllfa codi arinn y gt'l.'ahannl
!1tAd1J6~dd !it' nmlyltwycl hllO
Rhl wias yn rullg)'lch ren [jf.
DV"vcd"vyd hcK·d nad yw1n d~h

J tI " , ~

~l\d yl' tift. glltyn l) h~nU'~r
L'~rmngroJfVchun fel firynrelail a
l1hen Lrefi IDl<VY rei l)einiolcn a
BctllCl.
DIR!"~ ~~wri~l bycha~n.
Cyi::;r~,,,)'J Qt yr an8cn am ~
ohony"t nc !\tl 6~(\d Y fAho.1~ydd
wcdi dlfl~nnu fel yr un ger
C!lI1l!1~hl!n~~r 9C 9f nyd y
Bll yd t'tlWl~ Dcinio}\iIl. M,,~
gwir angen un ger siop (Co-op)
Deiniolen.

O'RCYNGHO

Mac C6r y WallD yn
ilwyddu., i rael
CYF~l1.."YDO

Oa Q~GWl.thyvr \U1 i
diddord@b wnewch

chi gy~yl1ru1
HeWwen !lI650388
os gwdwch mdda.

Diolch

-.

CaRY
WA

, Z awr IIIbri51

Jocqueli~WillialnS

DRIVING SCHOOL
07922121226
~vma~g:nyr~

pen-blwydd arbennig iawn.
Llongyfarchiadau ichi a phob
dymuniad da.

Yr un yw'n dymuniad i
Glenys Jones, Rhandir Mwyn ar
ei phen-blwydd bithau ddiwedd
mis Cbwefor.
ANFONWN ein cofion at Elcn
Jones, Stad 061 Erddi, wedi iddi
fod mewn damwain car yn
ddiweddar.
DIOLCH. Dymuna Helena
Edwards, Anneddle, a'r ieulu
ddiolch 0 gaJon i gyrndogion a
ffrindiau am eu caredigrwydd
tra bu yn yr ysbyty ac ar 61 dod
adref
DYMUNA Arthur Ellis ddiolch
o galon am groeso adref i'r
Waun ar 61 cyfnod yn Ysbyty
Gwynedd a saith wythnos ym
Mhlas Pen Gwai th, a chael
treulio eyfnod y Nadolig a
dechrau'r Ilwyddyn newvdd
hefo Edith, ar cira hefyd.
CYDY MDEIMLO. Tristwch
mawr i'r pentref ocdd salwch a
marwolaeth sydyn Ffion Haf,
Cae Trefor, Roedd wedi setlo
mor dda yn }' pentref ac yn
weithgar gyda llawer mudiad
yma.

Cydymdcimlwn yn ddwys a'i
nnriod, KeVIn, ci uau blcntyn
~fanc,Tomos a neea, ei rhieni a'i
theulu yn eu celled enfawr.



parhad ar dudalen 21

cynrych~ol~ Rhanbarth Arfon 0

~'erched y Wgror_Poh lwc 1ddynr
a llongyfarchiadau mawr ar eu
llwvddiant.

AI' nOG Wenel', 17 Ionawr, yn
'Iy HJidir, caf'-vyd y cyl arfod
cynl:!f 0'[ OwyLJdyn n~wydtl.

M£RCII£D Y Wl\WR. Ar nos
W~~~t'.14 16n~wr.:1ethdsu dtm
o'r gangcn i gyxtadlcuacth
Bowlio Dcg vn Glasfrvn, Y Ffor,
t1 ~huwDunllwyJdii1nl mawr pun
ddacth \lD o'r t~mau yn 8)'nlaf
9llan o'r de{! [1m oedd yn
~)'~~"~l~,D" i",yn )'11 V'r'i1',
Byddan[ yn mynd ymlaen yn
a\v[ i'r ail ro'tvnd a h'tvy fydd yn

Iiui« Rhitu (ioell u (ieraflcrauuuu.

Daeth yn ail yn y gystadleuaeth
i cncthod dan 11 oed.

Yn ogystal, enillodd Beca
Fedal Aur yng Nghystadleuaeth
Clybiau Gymnastcg Goglcdd
Cymru yn Llandrillo mis
Rhagfyr. Da iawn ti, Dal ati!
DIOLCH. Dymuna Nicola
Parry ddiolch i'w theulu,
ffrindiau a chvmdozion am yr
holl gardiau, anrhegion ac ar ian
a dderbyniodd ar achlysur ei
phenblwydd yn 40 ,oed.

Cynnar ar foreau Sadwrn ers 10
mlynedd bellach. Ar ddechrau
mis Chwefror cafodd y teulu
cyfan wahoddiad i fynd ar y
rhaglen i roi eu barn ar
ddiwrnod i'r teulu yng
ngwarchodfa Narur COO\vy. Fe
ddaru'r plant fwynhau eu
hunain yn arw yn y warchodfa a
siarad yn dda ar y radio, gao
gynnwys Tryfan! l...le gwerth
chweil i chi fynd am dro!
LLONGYFARCHIADAU i
Beca Medi Jones, Rhiw Goch, ar
ennill Medal Arian yng
Nghystadleuaeth Gymnasteg
Ysgolion Eryri yn ystod mis
Iooawr.

Y GYMDEITHAS. Croesawyd
pawb ynghyd gan y Llywydd, y
Parchedig John Pritchard, ac
anfonwyd cofion at bawb oedd
yn methu bod yn bresennol
oherwydd gwaeledd.

Cydymdeimlodd y I..lywydd
a theulu'r ddiweddar Mrs Eirlys
Gibson a fu farw'n frawychus 0
sydyn yn ystod mis Rhagfyr.

Cawsom gwmni'r Parchedig
Tegid a N ant Roberts a fu'n son
am y flwyddyn y buonr yn byw
ac yn gweithio ym Mhatagonia.
Roedd Tegid Roberts yn
weinidog yn y capeli Cymraeg a
Nant yn athrawes yn yr ysgol
Gymraeg leol. Cawsom luniau 0
amrywiol gapcli ac adeiladau a
gweithgareddau traddodiadol.

Erbyn iddynt ddod adref
roedd ganddynr drysor bach
yng N ghymru _ roedd Gwen
Elin, eu hwyres gyntaf, wcdi
cyrraedd.

Diolchwyd yn gynnes iddynt
gan y Cymnghorydd Len Jones.
CYDYMDEIMLO. Estynnir
ein cydymdcimlad dwys at
deulu'r diweddar Mr Eifion
Williams, Rhydfadog, a fu
farw'n sydyn ar ddechrau'r
flwyddyn.
ESTYNNWN hefyd ein
cydymdeimlad at deulu'r
diweddar Mr Ifan Bryn Roberts,
iy'r Ysgol, Dinorwig. Bu yntau
farw'n sydyn ddechrau'r
fiwyddyn.
POB I ..WC. Dymunir yn dda i
bawb o'r pen tref fydd yn
cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd
yn ystod mis Mawrth.

Mae Aelwyd newydd wedi
cael ei sefydlu yn y pent ref ac mi
fydd yr aelodau yn cysiadlu
mewn nifer 0 gystadlaethau am
Y ITO cyntaf clcni. Pob lwc i
bawb.
THUI~U RHIW GOLH AR Y
RADIO. ~\{ae Keith Jones 0

Khiw Goch yn un o'r sclogion ar
y rhaglen Radio Cymru, Gahoad

YsgoI Brynrefail
Llanl·u~
NQ5 W~n~r
M~wrlh4ydd
7:00 y.h.
Mynt:diild £3

Cyfarfod igaredigion yr ECD yo Neiniolen yo Festri Capel
Ebeneser Nos Fawrth 15 Mawrth am 7:0yh.

Sein or
Arian

Rhydfadog, ddiolch i'w theulu,
ffrindiau a chymdogion am yr
ho11 garedigrwydd tuag ati tra
yn yr ysbyty yn cael
llawdriniacth.

Diolch i bawb ar Ward
Ffrancon, Ysbyty Gwynedd.
DYMUNA Owie a theulu'r
ddiweddar Eirlys Gibson, 17
Hafod Oleu, ddiolch i bawb am
y Ilu cardiau, ~1rhoddion a'r
caredigrwydd a dderbyniwyd
ganddynt yn dilyn eu colled
fawr.

Diolch yn arbennig i'r
Gweinidog, Y Parch John
Pritchard, ac i Gwynfor am
drefniadau'r angladd.

DIOLCII. Dymuna Elan,
Alwyn a Valmai ddiolch yn fawr
iawn i'w teulu, ffrindiau a
chymdogion am y cardiau, arian
a chydymdeimlad tuag atynt ar
61 colli eu cefnder hoffus ac
arbennig, sef Gerain ( 0
Langefni, yn drychinebus drwy
ddamwain.

Trosglwyddwyd yr arian i
Blaen y Coed, Llangoed.
LLONGYFARCHIADAU i
Barry John Thomas, mab Gloria
a Fred) 35 Rhydfadog, ar ennill
Gradd BA gydag Anrhydedd
yng Ngholeg Glyndwr,
Wrecsam.
DYMUNA Gloria, 3S

1'l11lMerclledj) Wawr Demtoun a dl1aec/z VI}J!.y,zlaf_vn j'
gystadleuQetJ, nowl;o neg RJw'"hartJI ~4rfon II (J)'/tJlal,'w>,d s=

ddiwedcJar.
llydda»f ytl auir yn 1tlynd ymlaen I}r oil rowl1d a Jl'lVY fydd )'tL

cyrlrycllioli Rhunbunli .rirfon _Vl1 y roumd nonno.

MERCHEDYWAWR

DEINIOLEN
Mrs Nia Gruffudd. Ffon: (872133)



Dyma wefan unigryw a chyntaf
o'i math i gynnig dyfynbris ar
gyfer polisiau yswiriaru ceir a
thai ac ibrynu'r polisiau hyn ar
lein drwy gyfrwng y Gymraeg.
Gall cwsmeriaid fynd ar-lein ac
ateb set 0 gwestiynau Cymraeg
neu Saesneg i gael dyfynbris
orau gan ei n panel ar-lein 0

•yswtrwyr,
Mae tarianarlein.com wedi

cymryd 2 flynedd a thua
£40.000 i'w datblygu. ~lae hyn
)·nddo'i hyn ar adcg 0

ddirwasgiad yn cJangos
yrnrwymiad i Gymru a'r iaith
Gyrnraeg ac yn y gred y dyla:
pawb ynS Nshymrl.l gael }T

dewix 0 gael gwasanaeihau
drwv'r Gyrnraeg neu'r Sacsncg.

Mae'r buddsoddiad hyn yn
nhermau arran, heb son am yr
oriau 0 waith datblygu heb
gefnogaclh ariannol nac
vmzvngncro: yn danboi) i>Ul hall
busne~ bychan ol'oe~i
dirwasgiad.

l\1.ae Tarian(Y s\virian t) Cyf
)rn cyflOgI 5 0 \\leilh\vyr ar hyn 0
bryd ac gobeirhiwn ehangu'r
nifer g)rda 11\vyddiant
tarianarlein.com ac wrth h)rnny
helpu 1 {!'("frannu at dwf
C\..UIIOlni C,,·mru,

l\Aaem\vy u mwy 0 hobl yn
pryn\.t ,,",upoli:>luu )'sw~rll.\nl ceil'
a thai dros \' we nc m I fvdd- .
tarianarlein.com vn \vefan lie•
l5allanr Wne\lU h)'n yn eu dewis
iairh. Yn ugystal a h\vylu~luu
defn)rddio gwasanaeth ar-lein,
cairr C\\\II1Cllaid 1"'ynhi:lu'r
SiCf\V)'ud 0 geir 0 tltlclio efo
c..Ym~ Cymre;g a dros datl
ddeg:lwd 0 brofiad 0

\vasanacthu milocdd 0
5"" sJ"lC"lcr;a;dbodlon.

iVl!!nl~ 9r~11 0 dllelnlfuillo
'[arianurlcin,coln )'W ~ifoJ yn
galluogl'r unigol~'n me\Vn
i1~llUi)i\]n ole; dQ~~ dim PQ1~s~
o.ddn~ or Rilel ~r-lein i
~l'vl1elwj~~v<;u l"1l.UO)'UOO 1blaff
nrl)11atlol Tarian (Y~"\irian[ )
(:vf lddynt ch\vilio am holisl
addas ar eu eyfer. Felly mae
tarianarlein.com yn eynoig yr

Lansiad Gwefan Arloesol,
D

tarainarlein.com

~.r",olG~n.dd
86882i160

.blz

GW!)~!Jn::JQth Ffr~miolluniau
DOWIS eang 0 luniau yn yr Oriel ac ar y w~fan

W:II;am Qolwyn I=l(")bDiprey K:~ltk 90WAn I(Aith Androw !1 mwy.

..,.,..,.,..."..,f., '1 ••iJ.co rn

FFRAMIA
Pare Padarn, Llanberis

(01~U~)070e22
www.ffrarnia.com

V1 c;ddocb. ~ (3)"" ~r
DLS&YBLIl)~ "fil \t ~IJI)Yi\ 5

Annluvl Dd[fllenlvyr
Ryd}-111nj'fl a~ludil) llanes Eira Ma,YT 1947YIl yr )'~gol"y' lymor llwn.
Yr y'd)rrn \vedi Ci:lcl~'''''Ybodilcth am cffullil yI' eira ar rannau eraill 0

BIJrdain oddi ar y we ond ryuym am gael dysgu am cffaith yr eira ~'n
ein hardal oi. Ydych chi'n cotio Eira Mawr 1947? Beth )'dych chi'o
ei gofio am yr eira? Oes gennych chi hanesioo dif}'r am yr eira?

C~'sylLtwch a oi ~'n }1r ysgol os gwelwch )'ll dda. Byddem wrlh ein
boddall vn cJywed geonych chi

Ysgol Waunfawr

Nicola a Lmdsev f{vda thast 'Grease' vn Llundtun. Diaicl: L)'lzdsey am
dreJHli cyfarfod fJ>,da',· cast.

Canwyd can y mudiad a
chroesawyd pawb ynghyd gan )'
Llywydd, a ddymunodd
Flwyddyn Newydd Dda i bawb.

Cydymdeirnlwyd a Mrs Alice
Griffith oedd wedi colli ei gwr,
Andro, ychydig ddyddiau C)'ll ~'
Nadolig. Roeddyn t wedi bod yn
briod am dros drigain mlyncdd.

Trafodwyd llawer 0 fatcrion
yn ymwneud a Merched y Wa\vr
a phcndcrfynwyd mai iWesIy'r
Padarn Lake yn Llanbcris y
byddwn yn mynd i ddathlu
GWyI Ddewi gan ein bod wedi
methu mynd yno eyn y Nadolig
oherwydd yr eira.

Croesawyd )' wraig wadd, sef
Cadi Iolen, 0 Amgueddfa Lechi
Cymru, Llanbcris, a acth
ymlaen i son am ei gwaith fel
Curadur yno a beth oedd hynny

parhad DEINIOLEN
yn ei olygu yn ei gwaith bob
dydd. Dangosodd sleidiau o'r
chwarel flynyddoedd yn 61 ac Iel
yr oedd pan y'i caewyd yn 1969.
Roedd hyn i gyd yn ddifyr iawn
gan Iod llawcr o'r aelodau a
pherthnasau wedi bod yn
gweithio yn y chwarel ar hyd y
blynyddoedd.

Diolchwyd iCadi gan ...Marian,
Yn )' cyfarfod ncsaf, a

gynhelir ar nos Lun, 21
Chwefror, disgwylir Mr Ifan
Glyn Jones atom i son am
'Hiwmor a chymeriadau ardal y
chwarcli',
DOSBARTHU'R ECO.
Gofynnir unwaith eto am
wirfoddolwr i ymgyrnryd a'r
gwaith 0 ddosbarthu'r ECD
unwaith \' mis i saith 0•

ddosbarthwyr ). pentref. Nid
ywr gwaith yn cymryd mwy na
15-30 munud y mis ac mac'n
golygu bod copiau yn cael eu
danfon wedyn idai'r pentref.

hwylustod sydd yn dod drwy
ddefnyddio'r we gyda phrofiad a
chyfeillgarwch brocer
traddodiadol.

Mae rananarlein.corn yn gam
arwyddocaol ruag at ddarparu
cwsmeriaid gyda'r dewis i
weinyddu eu busnes drwy'r
Gymraeg neu'r Saesneg.

Dywedodd Cadeirydd Bwrdd
yr Iaith Gymraeg, Mcri Huws:

'Yn y gorffennol byddai pobl
wcdi 1.:) sylltu tasgau ffurfiol fel
prynu a chyrn haru prisiau
yswiriant a rhywbcth y buasent
yn awtomatig wedi ei wneud
trwy gyfrwng ); Saesneg. Diolch
iweledigaet h Tarian mae gan v
cyhoedd yng Nghyrnru bellach
ddcwis iaith yn y cyd-destun
hwn. Wrth i bobl gael mwy a
mwy 0 gyfleoedd 1ddefnyddio'r
Gyrnraeg ym rnhob agwedd ar
eu bywydau, bydd yr iaith yn
dud y 11 rhan IDv\')' cunolog 0

fY\t,'~'dpoh dydd yn y Gymru
gytoes.

'Mae gwasanaeth c\.v~mer da
)'l1 ym\vncud a chynnig dewis i
bobl, ac mae Tarian ~'n
cnghraifft \vych 0 fusnes yn
gwneud hyn:

,'V\ i fvdd St\1J~rbodaeth pellach
ar orfer gwasanaethau eraill
sydd gan larian (Yswiriant) C}C
~'w cynnig ar gael ar
t arianarlein.com. Rydym hefyd
,'n edrych i ddatbl)'gu fforwn1
bie all unrhyw un ofyn
c",'ei>ti,vn yn ym\-\-n~ud a
yswirian t ac mi f~lddwn yn
If\.[nu i gael yr ulcb gorau
iddynt.

Mge rh!l1 oOr pril gwmnlau
yswirianl yn rhan o'r l)anel ar·
lein lallallarlein.(.om gan
8ynnu.'~'~. Age~~, Alli!ln'l~
t\viva, Inlcgra~ Ecclci>liui)licul, a
Groupama.

Am tan1Tllon pellacll
cysyll~..,ch8yda:
nific)ll Jones
(, gtryd Rnn~or> Cnernarfon,
G'tY)'ncdd LL55 IAT
ftan: 01286 6777g7~
Ffacs: 01286677629;
E-bost: eifion((l tarlanc}rf,co.uk



Diolch am gefnogi'r fenter newydd

ar agar 7.30 - 6.30
8_00 - 6_00 (Sadwrn)
~.OO - 1~.OO (Sui)

o-bost: siopwaunfawr@live.com

Siop Waunfavvr
(Howard a Debbie)

Pay Point, Papur Newydd,
Oaraiau Gymraeg, Cylchgronau,

RvvycJycJcI, NvvycJc/au Ty
Ffon; (01286) 650834

-Trwsio acAdnewyddu Dodrefn=-,
Wedi tom dam a ddodrefn?

Hoff gelfi wedi mynd iedrych yn drist?
Cysylltwch a ni i roi bywyd newydd i'ch trysor

Dennis &t ulie ones
l- 01286650255---_____,j

TREFNWYR ANGLADDAU

j
Ffon: (01286) 870202

E. W. Pritchard
CENTRAL GARAGE, Llanberis

Ffon: 08444 119 004

•

THE LEGACY
ROYAL VICTORIA HOTEL

• Priodasau • Dathliadau
Achlysuron Arbennig .Cynadleddau

Pwyllgorau Bwydlen Bar

- hfU~Jlac1n~tya O~£IymunllJch
OEWCS, MAli lJ' 1\1 ~LASU~J

Cysylltwch d
TOHN BRYNAfON

LLANRUG

, ny, ere I' 675190 I (,73188
F(b" .~mudo . 0"'99 "19199•
G\\ efan: www.ydyncig.co.uk

rhul1au

RHOSTIO
MOCHYN

f\1{ {.j.('L:K
POD ACI-ILVSUn

• CiL n (fermydd lIeol
f fl"rl~'on rhwnJi.tO a .1001

- Gyaa SJ1VSJfal a stwrnn mswn

VWi\~i\Ni\tTl1LL~OLN\Q'lftl\
PARrlol\ • PI{I()OA ~AU

"T'l~-nttvVoo
Dl:D1'DD • Df\)'YN:J • GWrLlALJ

• Trwsio ceir a foniou
• Gwoith MOT
• Meconic profiodol iown
• Prl~ioucvs+edlouol

LLANRUG

677362
neu syrnudot

07979620996

Teglon,
Stad Talybont

CERIS JONES

I

Uned 1iFferm Br:ynAfon
L..ANRUQ

~#An:~~i~AA)A'4iA~
~0589}899901

cyt'\yl'~"i~t'\c~~~!
Gatlau } J:'f~",~u~d~dti
AM hl'i~iau~y~tA~I~U61

GWYNANT
PIERCE

Cerid Mackinnon
Pfon: 012RI;1;71190

Svmuuot: 07774 91~!;Ol

• Priodas •
cyfar10dyuu busnes

~. • Bedvdd/Parci/Te
I ..u~uu

- 1.Su~6~dl'l~nl~

~ • l}\Yvt.I vn uruz IlCU
S'''3!;3nacth lIawn

Pryd i Bawb
nnwyo at non acnlvsur vn

unrhyw leoliad
Bwffe blasus 0 safon

• Gwyliau Prydeinig a Chyfandirol. __ ---~~~
• Rhaglen Tripiau Dyddiol.
• Cerbydau moethus ar gael ar
gyfer lIogi preifat.

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

t Adran telthiau grwp - yr holl drefniadau wedi'u gwneud:
archebiadau gwesty a lIong, teithiau, archebiadau theatre
digwyddiadau

V Sgwar, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd LL55 4AA
Ffc>n: 01286-675175 • Ffacs: 01286-671126

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

.. . .

Cil y Mynydd Waunfawr ,Gwynedd:'..
. , - , . - .

A Uned 5 Gwyrfai Mill Bontnewydd ' ... ,.•

(01286)650552 Mob. 07712779475

CUPIDI- VINYLS TilLS
CANOEDD a BATRYMAU I DDEWIS

A RNAI MEWN STOCI(

()"TI~GI~lll.



I}Y~lJ~lldfll d IlldWr itT ~ilt:lilT grIef pol?
IIlllUl 0 101;1pltiifilS nv~rr~l~l'\l"\l.-Jl"'~1
r",..t'.'on, lr:r;a'-I ac ah. C"":,\43t\a~lk
,,~.gonOI~ tnglgrlU rhQ~ymulgan (012~B)361044

D. P. OWENS RHIWLAS

A lLORIAU

~ Rhln llN!f
u;."'""j

-gy~US RHIWl.AS

YSTAfFL10EDD
YMOlCHI

Cf:~INAU

tiIi'iit .. • '. vW-_.. . ~~
-. t- --- ---_ ........ - ----

Am symorth ~
•igycnwyn prosit:(';l
.igael hvff(lrllllial1t, I'
- 1 i"lOlQ ijW e."'n~
, 11'~d~~rt1udl!ld 0 Yf Y " C U UYn (II/nogl grwOIGU Ij'ff/t ludaul a IV/llu/lruOI•iWiffouuull llJlJP<Jltlll'1 VUIUUflltY anCl (ommunllV YIIIIII1)

~y.yllt\NchaMantal. Gwynadd
- VII c@rnogl gfwpii1u gwirl001101 (I GnymunocJol

it" ,1.,.H..,dAwa,mgoi ..1I9""yoedd room WV>JW.mal'\tolli!VNP'll}rtti "om
01286 612626 neu 01a41 4~~:i7:i

r"1 •• __ " ~_t~••,••~I!uiMA4~4 .1'...~""I"N,,,lvnn ~Oh\lMrll'ClAIm".Cvfvnllnln tlrwv w:lr~nr 3420271

Swyddog y Cyfryngau Rhaglen
Cymru

Addasiad John Ogwen a
Matlreen Rhys a Betsan
Llwyd ° nofcl Caraclog
Prichard - 'Un Nos Ola
Leuad' Iydd cynhyrchiad
nesaf l~heatr Bara Caws.

Bydd y daith yn agor yn
Neuadd Ogwen Bethesda
nos Fawrth Mawrth 8fed ac
yn gorffen nos Sadwrn Zil
Ebrill yn Neuadd Goffa
Cricieth.

Bydd dau berfformiad yn
Galeri CaernarfoD, sef nos
Wener a nos Sadwrn 11 a
12fed 0 Fawrth, am 7.30

Mae'r nofel a gyboeddwyd
gyntaf yn 1961 yl1 dilyn
bachgen bach dr\vy helbllion
cl fagwrgeth yn i"!lb I
chwarel\vr ym ~le(hc~c.1a yn
gyonilr yn y ganrif
ddiwethaf. Yn rannol
dd(lniul it rhri~t a phob
um,,~r )'D .4ry~h i f~
pethau, mge addewid a
gynllyrchinu cofindwy u
phobloollidd. Mac'r llyfr IUn
Nos Ol!\.L~tl!ld'Qr fge!;! ll~rllr
lefel ·A· hefyd. Cyf:rr\.vyllL1wr
y ddrama yw Be-tsan Ll,vyd.

V east ydi Rhys Richard~.
Cary G~vilYID.. Manoll
WilklI150J.l, RhQJrl S~~n)
SiOn Trys[an ac Ar\vyn
Jones.

Theatr
Bara Caws

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn
gwahodd pobl iymUDO a nhw ar
dudalen Facebook swyddogol yr
heddlu neu i'w dilyn ar Twitter.

Drwy'r safleoedd
rhyngweithio cymdeithasol hyn
mae'n bosibl i unrhyw un yn
uorhyw ran o'r byd gael
diweddariadau rheolaidd ar yr
hyn sy'n digwydd ar draws
Gogledd Cymru. Mae'r dudalen
Facebook hefyd yn cynnwys
newyddion, manylion am yr
ymgyrchoedd di weddaraf,
gwybodaeth am sut i riportio
troseddau yn ogystal a dolenni a
safleoedd eraill fydd yn rhoi
gwybodaeth am amrywiaeth
eang 0 weithgareddau'r heddlu
iddynt.

Meddai Swyddog Marchnata
ac Ymgysylltiad Cymunedol
Heddlu Gogledd Cymru,
Delyth Jones: 'Mae
rhwydweithio cymdeithasol yn
ffordd ardderchog 0
gyfathrebu'n gyflym ac yn eang.
Yn wyneb y ffai th bod
niferoedd cynyddol 0 bobl yn
cyfathrebu trwy safleoedd megis
Faccbook a Twitter, rydym wedi
manteisio ar y cyfle hwn i'w
defnyddio i'r roi'r newyddion
diweddaraf a gwybodaeth am
ymgyrchoedd i'r cyhoedd ac i
apclio arnynr am wybodaeth.

'Mae ein tudalen Facenook
wedi bod yn hynod 0

Iwyddiannus ers i ni ei sefydlu
yn yr h.af 2010. Ar hvn 0 bryd
mac gennym 1,+60 0 ddilynwyr
ac mae'r nifer yn cynyddu'n
ddydd~ol.

'Mae'n ffordd arddcrchog 0
gysylltu a phobl. Mae'n syml i'w
ddefnyddio ac er bod gennym
groc~o agorcd, rydym bob amser
yn chwilio am ffyrdd 0
gysylltu'n ehaogach a'n
cymunedau, i ddeall eu
hanghenion yn ,vell ac i gacl
adborth ar ein gwasanaethau.
Mae safleoedd rhwyuweithio
cyrndcilha501 yn O)'frynS3u
cyflllhrebu isel eu COSl y gall\vn

eu defnyddio i roi gwybodaeth i
bobl am ddigwyddiadau pwysig,
rnentrau allweddol a phob math
o bethau eraill sydd gennym ar
y gweill.'

Meddai Rheolwr Gwefan yr
Heddlu, Shaun Barritt: 'Mae
pob cenhedlaeth erbyn hyn yn
defnyddio safleoedd
rhwydweithio a byddem wrth
ein bodd clywed gan bobl sut y
byddent yn hoffi gweld ein
tudalennau yn datblygu.
Byddwn yn lansio ein gwefan
newydd yn ddiweddarach eleni
felly byddem wrth ein bodd
hefyd clywed gan bobl pa
wybodaeth yr hoffent ei gweld
ar y wefan newydd.

'Hyd yn oed ar adeg pan fa
adnoddau'n gyfyngedig byddwn
yn parhau i fuddsoddi mewn
dulliau newydd a chest
effeithiol 0 wneud gwahaniaeth
ibobl ar draws Gogledd Cymru.'

1 ymuno a'r Heddlu ar eu
tudalennau ar Facebook a
Twitter, dilynwch y dolenni 0
wefan yr Heddlu www.north
wales.police.uk neu teipiwch
\vww.facebook.com/NWPolice
or www.twiuer.com/Nwl'olice.
9.2.11

ffodus. Mae babanod a phlant
bach yn marw yn ddiangen o'r
hyn a fydden ni yn ei ddisgrifio
fel bola tosr - dolur rhydd. ElO
dim ond SOcy plentyn rnae'n ei
gostio i roi'r brechiad yma a
fyddai'n gallu achub bywyd.'

Y chwanegodd Andrew
Chalinder, pennaeth Achub y
Plant yng Nghymru: 'Ry'n ni'n
credu bod gan pob plentyn, yma
yng Nghymru a thramor, yr
hawl i gyflawni eu potensial,
does ots ble maent wedi eu geni
na beth yw eu hamgylchiadau.

'Mae'n warthus i feddwl bod
brechiadau i atal niwrnonia a
dolur rhydd yn bodoli ond bod
hyd at 4000 0 blant yn marw o'r
afiechydon yma bob dydd. Mae
angen arian arnom ni i brynu
mwy 0 frechiadau, mwy 0
riyrsys a bydwragedd, a dyna sut
y gall )' cyhoedd ein helpu ni.

'Ry'n ni hefyd yo ymgyrchu
fel nad oes r'un plentyn yma
yng Nghymru ac yn y DU yn
cael ei eni i fod heb gartref
cynnes neu obaith 0 addysg dda.
Dyna pam ein bod hefyd yn
helpu'r plant tlotaf i gael y
dechreuad gorau bosib i fywyd -
ar yr aelwyd a hefyd yn yr ysgol
- ac yn gwneud yn ~iWr bod
llywodraethau Prvdain a'r
Cynulliad yn ow~ithio lUUaat yr
un nod:
I ddarganfod mwy am )'r

vmzvrch a sut y gall\~ch ein
eefnos~ cwch i
www.savnnecnndren.org. uk(bo
rnto

Am Iwy 0 wybodaeth, lluniau
neu ~ drcfnu cyfweliadau
cy~yll[WCh all Eurgaln Haf,
S,vyddog y CyfrY11gau (Cymru)
at: 0790 993 721g neu
e.haf([vsavethechildren.org.uk

Mae elusen Achub y Plant wedi
lansio ei bymgyrch 'Ni aned yr
un plentyn i farw' (No Child
Born to Die) er mwyn denu
sylw at y ffaith bod wyth miliwn
o blant 0 dan bump oed yn
marw yn gynamserol ac yn
ddianghenraid bob blwyddyn.

Yng ngwlcdydd tlotaf y byd
mae plan t bach yn marw ar
raddfa na allwn ei ddirnad.
Niwmonia a dolur rhydd sy'n
lladd y nifer fwyaf 0 blant dan
bump oed gan gwtogi 8 miliwn
o fywydau bob blwyddyn, tair
gwaith yn fwy na'r nifer sy'n
marw 0 falaria a HIV. Petai plant
yn cael eu brechu yn erbyn yr
afiechydon yma yna byddai
modd cwtogi nifer y
marwolaethau hyd at chwarter,
medd yr elusen.

Nod yr ymgyrch 'N i aned yr
un plentyn i farw' (No Child
Born to Die) yw ennyn
cefnogaeth y cyhoedd a sicrhau
arian gan wledydd y G8 a
gwledydd cyfoethog eraill er
mwyn cynyddu'r nifer 0
frechiadau ar gyfer niwmonia a
dolur rhydd sydd ar gael a hefyd
y nifer 0 weithwyr iechyd sydd
ar gael i'w rhoi.

Mae'[ gyn\vyn\\rraig a
Llysgennod Achub y P19nt yng
Nshymru) 11~ledd Cynwal, yu
vmuno 9. Jlu 0 enwozton eraill
1~1 Sinl.on Cowell) Alexandra
Burke. Narasha KaD]in~ky~
TIJlth Dowman Be Amanda
Mealing 1gefnogi'r ymgyrcn.

Moe I-Ieledd. ~y'n fnm i dri 0
blarn bach, wedi ei brawychu
gan yr ystadcgau ac yn annog
nohl Lymrtl 1 gefnogi'r
ymgyrch. 'Fel rbianl mac
rhywun yn cYlnryd yn ganiataol
y brechiadau y mae ein plan l yn
eu derbyn yn gynnar iawn yn eu
bywydau l'W hamddiffyn rhag
afiechydon a all fyg\vth eu
bywydau. Ond nid yw nifer 0

ri~ni vn y tfwledvdd rloraf mor

NI ANED YR UN PLENTYN I FARW HEDDLU GOGLEDD CYMRU
''Ymunwch a ni ar Facebook a Twitter"



Dymuniadau Gorau
Fydd Mrs Bethan Rh \'S ddim-yn dychwelyd atom yn dilyn ei
habsenoldeb rnarnolaeth gan ei
bod wedi ei phenodi i swydd
athrawes rhan-amser yn Ysgol
Pont Y Gof, Botwnnog. Yn
ogystal a rhoi mwy 0 arnser iddi
efo'i theuiu ifanc, bydd yr amser
teithio yn Ilawer llai.

Mae'n dymuno diolch i bawb
am eu caredigrwydd a nodi y
bydd yn chwith ganddi ein
gadael. Dymunwn y gorau iddi
hi a'r teulu i'r dyfodol.

Yn sgil hyn, bydd Miss
Debbie Williams yn aros efo ni
tan ddiwedd y flwyddyn ysgol.

Dyrnunwn yn dda hefyd i
Miss Lisa sydd wedi ei phenodi
i swydd cyrnhorihydd )'n Ysgol
Glan Adda. l\iae Miss Lisa wedi
bod yn dilyn rhaglen
hyfforddiant efo ni.

YSGOL DOLBADARN
Llwyddiant yn y Gala Nofio.
Cynhaliwyd Gala N ofio
ysgolion mwyaf Arfon ym
mhwll nofio Caernarfon eyn
hanner tymor, Bu i dim yr
ysgol ennill llawer 0 wobrau a
dod yn drydydd ar ddiwedd )r
cystadlu. Dyrna lun 0 nofwyr
talentog yr ysgol.
Dringwyr Heb Eu Hail
Daeth dW)1 chwaer o'r ysgol -
Zoe a Ruby Wood - i'r brig
mewn cystadleuaeth ddringo
yn ddiweddar, Pob dymuniad
da iddynl pan fyddant yn
cystadlu ar lefel Cyrnru yn y
rownd nesaf
Presenoldeb 100%
Llwyddodd 3S disgybl i ennill
rystysgrif a gwobr am
bresenoldeb llawn y tyrnor
diwethaf ar waethaf llawer 0
salwch. Da iawn chi.

ddiweddar. Diolch hefyd am
bob cymorth a galwadau ffon ar
61 dod adref, ac i staff y
Feddygfa.
DATHI ..U SEFYDLU. Mae
Steffan, Pen Ceunant,
Llanbcris, yn dathiu 10
mlynedd ers iddo ymgymryd aIr
gwaith 0 ddatblygu ac addasu
hen fwthyn Pen Ceunant i fod
yn Ystafell De ac Arddangosfa 0
Luniau Arlunwyr Cymreig.

Fel rban o'r dathlu, rhwng y
3ydd 0 Fawrth a'r 3ydd 0 Ebrill,
bydd paned 0 de/coffi, ynghyd a
darn 0 Fara Brith, am ddim i
unrhyw ymwelydd lleol dros 75
oed. Mae man parcio a
thoiledau, yn cynnwys toiled
anabl, ar y safle.
DIOLCR. Dyrnuna Cledwyn,
Bethan a tbeulu'r ddiweddar
Mrs Iona Jones ddiolch yn
ddiffuant i bawb am bob
arwydd 0 gydymdeimlad a
charedigrwydd tuag atynt yo
eu profedigaeth 0 golli priod
annwyl, mam a nain garedig a
notrus.

Diolch i'r Parchedig
Gwynfor Williams, Marcus W
Robinson a John Pritchard am
eu gwasanaeth CySUI iawn.

Diolch i'r rneddyg, Geraint
Roberts, am y gofal arbennig
a'r galwadau eyson, i'r
gweinyddesau Sian a Carol am
eu cymorth ac istaff y feddygfa
am eu parodrwydd bob amser.

Gwerthfawrogwo yn fa,vr y
trefniadau trylwyr, parchus a
phrofrc~iyn()t s=» Dylan
Griffith, Tros y Waen,
Penisarwaun.

Diolch i b:l\.vb un\.vaith cto
ac, oe yuym wcui gauael
rhywun allun] nid 0 fwriad Y'":
I)A-j-H I.U IJl<:N-BLWYDD.
Dymuna f\nn Parry 0
Sychart h, Prcswylfa, ddiolch 0

galon am y 11u 0 anrhegion,
cardiau a dymuniadau da a
dderbyniodd ar achlysur ei
oben-blwydd yn 70 !U'

Ch wcfro r y 1aft

O1'u(.;.)o 11t[)d ~cht t(TOJ ttfl1 OLll1ccl elr ot )1 ucclfll.

0 ...L"\_, J oes c edfa nos yn eicl"\ cnpel/eol\\,),s <.I"\l, rl'!~'("cro<!so i

Ch1clcI(\ti At(\n~j'r o('dfA h(\n A a'\1nl,('llt At yr All n()~~-tll()'r
IlllG. D) llLl Y1 ocdftl llC:Juf (Ill1 5 i00 0' f ~lol:11, 11U;' B ul,

Ma,vrth 11cg.

TrcLt,ir :!c... :lr\vQif'!ir yr (-)CJ(:l sal'! iClJel'c...1 ic..1at. ar\-\c..>it'l\\}r eTC
(C!\lJll Ieuencnd Cn~m()u{)I)

Mwy0 Le i'r Iesu
Ocdf~hsol ncwy<.l<.l yn

CHAPEL COl:H. LLANRERT.

DIOLCHIADAU. Dymuna
ieulu'r diwcddar Dorothy
Williams, gynt 0 23, Stryd
Fawr, Llanberis, ddiolch am y
cardiau, galwadau ffon a'r gofal
yn ystod ei gwaeledd.

Diolch arbennig i'r
Parchedig John Pritchard am ei
ofa1 a'i wasanaeih trylwyr ac i'r
yrngymerwyr, E.W Pritchard a
Gwynfor, am eu gwaith
urddasol.

Diolch hefyd am y
cyfraniadau hael i Gymdeithas
y Stroc Gwynedd, i Cerrig yr
Afon, Felinheli, am eu gofal, ac
i Aneuryn, Dolbadarn, am y
lluniaetb yn dilyn. Diolch yn
fawr i bawb.
CYMDEJTHAS UNDEBOL.
Ar nos Fawrth yr 8fed 0
Chwefror cawsorn Gwis dan
ofal y Parchedig John
Pritchard. Diolch yn fawr iddo
am baratoi'r Cwis ar ffurf
lluniau oedd yn cael eu
trosglwyddo 0 gyfrifiadur i
sgrin fawr. Rhannwyd y
~ynullcitlf(1 yn ddau , sef Ttm f\
a Tim B - Tim B a enillodd!
AJed oedd yn gofalu am y
rnarciau ac ef befyd oedd yn
newid }' lluniau fcl bo augen,
diolch arbennig iddo. Roedd yn
noson braf a hwyliog, caiwyd
paned a bisged ar y diwedd.

Bydd y cyfarfod nesaf o'r
Gymdeithas ar ~'r Rfed 0

Fawrth, pryd y byddwn yn
yrnweld a'r Archifdy yng
Nghaernarfon, gyda Mrs Lyn
Prnncis yn e.i.n tywys 0 amgylch.
Bydd y bws yn gadael Stryd
Efrog am Q,4Syll ac yn codi yn y
mnnnnu nrfcrol a.r hyd y
pentrcf 1\110)ycll)yYbod 1Dl1y~
Mai os bydd'\-vch yn dod] rhas
ofn inni eich gadael ar 0].
DIOLClllhDhU. Mac Mri)
Jean Rohert!;, S Dol ~ilian, yn
dymuno uiolch 0 gal on i'\v
ffrindiau, leulu a chymdogion
am eu caredigrwydd a'u
ffvddlondeb tuaa 9b 09n fll yn
y\)by~ai Lcrpwl a GVi')'Ilcdd yn

Gwyneth ac Elfion Roberts, Swn-y-Gwynt, Ffon: 870740

LLANBERIS



parhad ar dlldalen 16

Diolchwyd i Nan, Helen a
Meryl am baratoi'r baned.
Enillydd y ram oedd Jean 0
Benisarwaun.

AI 8 Mawrth byddwn yn
dathlu Gwyl Ddewi ac yn
ciniawa yng Nghlwb Golff,
Caernarfon am 7.30. Arian i
Gwenda Roberts neu Meirwen
Lloyd cyn gynted a phosibl os
gwelwch yn dda. Bydd y bws yn
cychwyn 0 Benisarwaun am
6.30 yna i Ffordd yr Orsaf a
Sgwar Llanrug.
PLAID CYMRU. Enillwyr y
Clwb Cant am y rnis oedd:
1. Charles Jones; 2. Valmai
Williams, Aberdesach.
DIOLCR Dymuna Menai Ellis
(Pritchard gynt) ddiolch 0 gal on
am bob arwydd 0
gydymdeimlad a ddrebyniodd
gan deulu a chydnabod 0 ardal
yr Eco ar 61 colli ei hannwyl
chwaer, Gwyneth Toms. Roedd
Gwyneth yn ferch i'r diweddar
Arthur a Nesta Pritchard, Bryn
Coch, Llanrug. Wedi cyfnod yn
dysgu yn Cyprus, yr Almaen a
Lloegr treuliodd 40 mlynedd yn
byw yn y Rhyllle bu 0 gymorth
mawr i'w chwaer.
Trosglwyddwyd y rhoddion
dderbynwyd i Gymdeithas
Distroffi'r Cyhyrau ac i
elusennau'r deillion.
DIOLCHIADAU Dymuna
Marion McGuiness, Sandra,
Amanda, Gareth a Patrick a'r
holl deulu, ddatgan eu
diolchgarwch llwyr am bob
arwydd 0 gydymdeimlad
dderbyniodd y teulu yn dilyn
profedigaeth yn colli gwr, tad a
rhaid annwyl iawn.
Casglwyd swm anrhydeddus er
cof am Gerry a throsglwyddwyd
yr arian i'r Gwasanactn Gofal
Lliniarol, Gwynedd. Diolch 0
galon.
I>ENBI-,WYDDI ARBENNIG
Dathlodd Pat Jones, Y
Llythyrd}', benblwydd arbcnnig
yn ddiweddar.
Llongyfarchiadau mawr i chi.
Fe ddymuna Pat ddiolch 0
galon ibawb am yr hall gardiau,
anrhegion a dymuniadau da
dderbyniodd ar yr achlysur_
Bydd Mrs 1\nne Norman,
Copper Beeches, Ffordd
Glanffynnon, yn dathlu
penblwydd arb en nig iawn
hefyd. Llongyfarchiadau mawr i
chwithau - beth }'W'r gyfrinacb
o edrych mor dda!
APEL LLANRUG
Eisteddfod Genedlaethol yr
Urdd Eryri 2012
Mae cystadleuaeth Pel Bonws y
loteri wedi cychwyn. Yr
enillwyr hyd ym!l VtJJ -
Chwefror 12 - Rhif 35 - G\vion
Llwyct. Halan
Chwcfior 1<j -lUlif 33 - Maci)cn
LlwyQ, y GQ~dlan
Chwefror 26 - Rhif - 4~-
Mair Hu\vs Glasgoed

wedi ymrwymo i roi o'u hamser
i godi £2,000 yr un. Mae'r daith
yn cynnig profiadau heriol i'r
bobl ifanc. Cefnogwyd eu cais_

am arran gan y gangen a
dymunir pob llwyddiant
iddynt.

Diolchwyd i Margaret Parry
a Mair Huws am gasglu dros
£200 tuag at y Byddar trwy
Dawelwch Noddedig.
Llongyfarchiadau brwd i'r Tim
Bowlio ar ddod yo drydydd a
derbyn Tystysgrif Teilyngdod.

Gwr gwadd y noson oedd
Gari Wyn, Ceir Cymru, un a
fagwyd yng Nglasfryn,
Uwchaled, ond bellach wedi
ymgartrefu yn Nhyddyn Llwyn,
Pentir, Ei brif ddiddordeb, ar
wahan i fusnes, ydi hanes a bu'n
athro Hanes am flynyddoedd yo
Ysgol Syr Huw Owen,
Caernarfon. Hanes bro ei febyd
a hanes Cymru sy'n flaenllaw
ganddo. Mae'n dal ati i gasglu a
chwilota ac yn cael p1eser mawr
o wneud hynny. Mae'n hoff 0
gasglu memorabilia Cymreig -
megis trons yr actor Rhys Ifans
o'r ffilm Netting Hili a gitar 0
eiddo'r Manic Street Preachers.

'Rhyw ddiwrnod,' meddai
'rydw i'n gobei thio cyflwyno'r
casgliad at ryw aches da.'

Bu'n olrhain hanesion 0 1801
i 2011 fel y bu'r ffermwyr yn
cynnal Cyrnreiciod yng nghefn
gwlad, hanes y Cymrodorion yn
Llundain a Morisiaid Mon_ Bu
cychwyn Methodistiaeth yn
garreg sylfaen i len Cymraeg ac
yn 1811 y best seller oedd
Geiriadur Thomas Charles o'r
Bala. Difyr oedd canfod mai yn
TwIl Clawdd, LJanrug, y
cychwynnwyd yr Ysgol SuI
gyn taf yn Arfon. Bu'n son am
ddylanwad yr AS 0 1811 i 1826;
George Burrow a ddysgodd
Gymraeg yn rhugl; Jac Glan
Goes ac Owain Myfyr, un a
roddodd arjan i lola Morganwg
iwneud ymchwil ar Dafydd ap
Gwilym.

Crybwyllwyd adroddiad
'Brad y Llyfrau Gleision' 1847,
adroddiad hollol unochrog
BCiGnibClC0' i hCnYydd Yeymr,,!
yn ddi-ddysg oherwydd yr iaith
estron. Daelh deffroad ne\vydd
i'r genedl gydag Emrys ap I\J,'an,
Tom Elis, O.M. Edwards a
Lloyd George_ Pasiwyd deddf
yn 1867 i bohl gyffredin gael
pleidleisio.

Cychwynnwyd Gwasg y
Brython gan Huw Evans gan
gyfiogi 50 0 bobl. Bu dylanwad
'Cyfrcs y Pi)' OM_ 1:dwards a'r
cylcherawn 'Y G~vmry G(Jcl~1 yn
amhr~s~adry~Ir~~thGymraeg_

Yn 2011) ddwy ganrif yn
ddiwedd~r!1~h) eellir
ymhyrrydu ac ymfalchlc) vn rin
hcirl1l1~ llCl1orion il'r J;)Yuii>§
CymrQwg "IU Y cyfl,v,,!n~;\dau
amhrisiadwya geir yn cin iaith_
Ro~d i hyn l)~rh!lu dill
Silnrifv~dd i ddod.

Diolcbwvd i OMi Wyn am
noson hanesyddol ddifyr a
by~riog gan Menna, y Llywydd.

DIOLCH. Dyrnuna Mrs Enid
Whiteside Thomas ddiolch 0
galon i bawb am eu
caredigrwydd yn cofio amdani
ar achlysur ei phen blwydd yn
9S oed yn ystod Chwefror.
Mae'n anfon ei chofion at ei
ffrindiau a'i cbymdogion ym
Mhontrhythallt a Llanrug.
BABI NEWYDD. Ganwyd Ifan
Rbys Owens iHeledd ac Iwan, 5
Corlan y Rhos, ar y Sed 0
Chwefror, brawd bach i Sara.
Llongyfarchiadau mawr a phob
bendith.
LLONGYFARCHIADAU
mawr hefyd i Emma a Chris
Hoburn, 53 Nant y Glyn, ar
enedigaetb eu plentyn cyntaf,
mab bach, Tomos William.
MERCHED Y WAWR.
Estynnwyd croeso cynnes i
bawb gan y Llywydd, Menna
Williams, a chychwynnwyd y
cyfarfod gyda Chan y Mudiad,
Dosbarthwyd 5 llyfr raffl Sioe
Llanelwedd i'r aelodau a
dymunir iddynt eU dychwelyd
erbyn cyfarfod m.is Mai_

Argymnctttr pawb i ofyn am
srarnpiau Cymraeg yn y
Swyddfeydd Post. - mae rhai i'w
cae I hefo'r Ddraig arnynt.
Sylwer fod G"VyI )' Pum
Rhanbarth wedi gorfod newid y
dyddiad i Ebrill 9fed, ac yn
anffodus mae ar yr un dyddiad a
chyhoeddi Eisteddfod
Genedlaethol yr Urdd Eryri
2012_

0:; ocs hen sbccto lau
gennych derbynnir hwy yn Siop
Peppers, Caernarfon.

Mae'r elusen Cronfa Achub }f
Plarn yn dal igasglu hen Ifonau
symudol. cetrvs inc, stamniau ~
nawr \,;~gidiau IDewn cyl1wr da
j'w ~werthu yn Hisreddfod
Genedlacthol Wrecsam yn mis
Awsr. Gellir dod a nh\v i
swyddogion y gangen. Mac'r
elusen ei oes wedi cael adde\vid
gan ferched amlwg fel Heledd
CYIl\Val, BCti Gcor~c,LJIIJna
Walford, Ann Heynon, Meri
Huws, Caryl Parri Jones a Jenni
Ogwen. Bydd yr arwerthiant ar
y dydd Iau ar y maes-

Dydd Sadwrn, 2 Ebrill, bydd
Cinio Merched y Wawr,
Rhanbarthau'r Gogledd yng
ngwesty Meifod, Bontnewydd.
Cyrraedd yno am 11.00 gogyfer
a chinio am 12_30_ Ceir c\JJmni
Mererid James] I_l~ydd
Cene(lJAerhol v Muctiad a'r
l>lilrildwri&ig ,\,y"JJ fydd Mar~
G\yilym a cheir adlonian~ gan
Itobat Ar'vyn.

nl'~}\yniwydc!l.i~g!ln Gethin
On [fll fl~. Mallon .[1\V1fn a
fil on )¥cn rri\ic~ uioeybl10n
Y;)8v1Drynrefail am arian tuas
!1t y daith gAf'\ lIf4dd r:l\h!litb
Gymru i wirfoddoli rm
Mh!lt!lt!oni!l yn y~rod Hydref
2011. Maenl "¥edi 11'\vyddo i
sicrhau lie ar y daith ac maent

YSGOL GYNRADD
1. Llongyfarchiadau i Mrs
Llinos Evans [athrawes
Dosbarth Derbyn] ac Einion ar
enedigaeth merch fach yo
ddiwcddar, Croeso i L1eucu
Mair,chwaer fach i Ifan. Pob lwc
i chi fel teulu.
2. Bu CAl yn adolygu rheolau
croesi'r ffordd fawr yng
nghwmni Carys Ofalus yn Ysgol
Brynrefail, lIe buont yn
mwynhau canu gydag ysgolion
eraill y dalgylch.
3_ Cawsom gwmni dau awdur yn
yr ysgo1 yn ddiweddar sef y
'ddau Steve'. Buont yn darllen
eu llyfrau a hynny mewn modd
gwreiddiol a hwyliog dros ben.
4. Daeth yr ysgol yn fuddugol
yn yr ail safle yng Ngala Nofio
Arfon. Diolch i'r holl blant a
fu'n cystadlu ac i Catrin Jones
am eu hyfforddi.
5. Bu Blwyddyn 5 yn mynychu
gweithdy ar 'Ddiwrnod Golchi'
yn yr amgueddfa yn Llan beris
yng nghwmni'r actores Rhian
C"dw~l~drJ ac yna'n 5'¥neud
sebon gyd~ Swyddog Addysg yr
Amgueddfa. Cawsant ddiwrnod
difyr yn dysgu am fywyd calcd
Oes Fictoria, cyn mynd i
Fynydd Gwefru i gael cip ar )r
ser yn ngweithdy Tcchniquesi.
APEL EISTEDDFOD YR
URDD ERYRI 2010. Bydd y
casglwyr yn mynd 0 gwmpas yr
ardal tan yr 20fed 0 Fawrth.
Diolch yn fawr_
DYMUNlhDhU GOMU.
Anfonwn ein cotion am wellhad
buan at y canlynol:
Rheon Roberts, Llys Dortil,
Ffordd vr Orsaf a'l wraig,
De1rtb.. Davv'r dyrnun~adauyrna
oddi wrth ci dculu (l'i holl
ffrindiAt1. MQe R.h~(\nyn derbyn
triniaeth chemotherapy yn
Yshyty Gwynedd_ Yn 30 oed ac
yn frodor 0 Lanberis ac yn fab i
Dilys ac Arwyn Roberts, Arlys,
Stryd y Ffynnon.
Gwynfryn Lloyd. '1 ~\VC:C:D·.
Mae yntau wed;' dcrbyn
lriniacth arbennig yn Ysbyty
Gwynedd ac yn cael ci
dro:;glw)lddo yn fuan i Vsbyty
Eryri.
Veronica Owen, 4 Rhos Rug.
Mae Veronica wedi derbyn
11awdriniaeth yn Ysb}rty I.,erpwl
ond \vedi cael dod garlfef erbyn
hyn_
I\t1lhl~'n JVjl~i1, l"~'l1",n\l)
llfl\"tili f:1!lnffyn non.. hirbgu
\VCW~dcl dal11wain ~illUcf tiC yn
()I YTl Y~bYIYO,vvncdd.
CUlou\l I>~{yd~LlvyJ Ow¢n)
Crn ..""~(\u ddnmwa;n wj<lth ~i
tVa,r" [\nd yn LlQchr!lU {!W@ll!l
erOYl1 llyn.
Bry~iwch "yclla i ;yd,
MA.llJW 0LA. TI'1'TTA.tJ_ n.... [<U:""'.

MiS Mary WaL~on, :1 IUlc~
PL:._"'t~~on yn sydyn !\1' h
Ghwcfror, CyuYlDQeimlwn yn
arw ali ffrindiau yma yn pentref.

LLAN-RUG
-

EryJRoberts. 3 Bryn Moelyn. Ffon: (01286) 675384
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20 am 2.00: Mr Charles Wyn
Jones, Llanrug

27 am 5.30: Mr T. Alun
Williams, Caernarfon
SEFYDLIAD Y MERCHED.
Nos Iau, Chwefror 17eg,
siaradwyr gwadd cyfarfod 0
aelodau'r gangen oedd Steve ac
Anita Long, Tan yr Onnen. Teitl
eu Sg\VfS oedd 'Teithio 2010'.
Mae Steve wrth ei wai ih fel
darlithydd a llywydd gyda
Mynydda UIAA, yn teithio'n
helaeth. Cafwyd adroddiad 0
hanes y ieulu ar eu taith iJapan
a'r croeso cynnes gawsant.
Dangoswyd sleidiau ardderchog
yn adlewyrchu diwylliant y
wlad, adeiladau clasurol,
bwydydd a goJygfeydd arbennig
iawn. Diolchwyd i Steve ac
Anita am noson ddiddorol dros
ben. Gobeithir yn y dyfodol y
ceir cyfle i fwynhau hanes Steve
yn India.

Mae Cinio Gwyl Ddewi wedi
ei drefnu ar gyfer nos Fawrth,
Mawrth laf, yng Ngwesty'r
Bull) Pentracui. Bydd y bws yn
cycbwyn 0 Frynrefail am
6.30yb.

PEN-BLWYDD ARBENNIG
Llongyfarchiadau i Ada Jones,
Ty'n Twll ar ddathlu ei phen
blwydd yn 70 oed ar Ionawr
29ain. Paratowyd darhliad
arbennig iddi gan aelodau'r
teulu a charai Ada ddiolch yn
fawr iddyn t am eu
caredigrwydd ac i bawb o'r
teulu a chyfeillion am y cardiau
a'r anrhegion.
DIOLCH Dymuna Amy
Lambert, Glandwr ddiolch yn
fawr iawn i'w theulu, ffrindiau a
chymdogion am yr holl
anrhegion a chardiau a
dderbyniwyd ar achlysur
genedigaeth ei merch fach Erin
Angharad.
YREGLWYS
BRESBYTERAIDD
COPlON. Yn ystod oedfaon mis
Chwefror anfonwyd cofion
cynnes yr Eglwys at ddau o'i
haelodau ffyddlon na fu eu
hiechyd yn dda yn ddiweddar.
Wcdi cyfnod yn YSbYlY
Gwynedd ac Ysbyry Eryri da y\V
deal! fod Bertie Roberts gartrcf
ac yn gwella'n raddol. Bu
Gwyneth Evans, Ty'n Buarth,
hefyd am ysbaid yn YSbYLY
Gwynedd ond ar hyn 0 bryd }rtl

treulio cyfnod yn ¥SbYlY Cefni,
Llangefni.
OEDFA CYMUN. Nos Sui,
Chwefror 20fed, cafwyd oedfa
fenditbiol gyda chynulleidfa
gryno dan oral y Parch IIarri
Parri, Caernarfon.
Gweinyddwyd y Sacrament 0
Swper yr Arglwydd.
II£NADURIAETH ARFON.
Mynychwyd cyfarfod o'r
Henaduriaeth a gynhaliwyd yng
ghapel Rrynaerau, Pontllyfni,

bnawn Mawrtb, Ch\vcfror 22ain
gaD Jennie Angharad Roherts,
I_owri Roberts Williams a
G)Yyn IIcfin Jones, Rocuu nirer
dda 0 gynrychiolwyr yn
bresennol ac estynn\v~rd crocso
twymgalon gan yr Eglwys. Yn
Y~lull gweithrediadau'r
prynhawn cyflwynwyd cofl'ad ar
ran Eglwys Brynrefail i'r
diweddar flaenor Richard Wyn
Evans, Ty'n Buarlh, gan Lo\vri
Robert~-WlI1iams.
CWMNI'R GRONYN
GW~NI·l·l1. Er i ba~ianlau
(~ymdelthas y Gronyn Gwenith,
ESIW)'si Caernarfon, ddod i ben
yn lIed ddi~\leddar,
penderfynodd aeJod9u o1r
Cvvmn~ berfform~o eto yTI
ilehly:;ulol. Byull C\vmni Thearr
Seilo felly yn cyf1wyno comedl
'l\h) fel fcn Llyn' (Harrj farrj)
ru' n(l~w~1thl~llMercher a Iau,
M~wr~ll ~J~ill(I'r Z1uill.
ll\vrit!uir [refnu ymweliad 9
Th~ntr Seilr. ar y nos I~tl.
OEDFAON MAWRTH
6 am J.50: lVlr eo\vard Morus
Jones. Llandegfan
13 am 5.30: Parch W.R.
Williams, Y Felinhcli

Mrs Lowri Prys Roberts-Williams, Godre'r Coed. Ff6n: 870580

BRYNREFAIL

gweld ei bod wedi gwelJa a
gobeithio y byddwch yn dal i
wella ac y cewch iechyd i
Iwynhau y gwanwyn, gan fod byd
natur yn y tir ac na fydd )'
gwanwyn yn hir. Croeso adref
ichwi cich dau.
Mf\.KW. f\I Z6 Ionawr, daetn v
newydd trist i'r ardal am
farwolaeth andros 0 sydyn Evan
Bryn Roberts, Ty'l' Ysgol, yn
ysiod y nos yn 76 mlwydd oed.
CoIled enbyd i'r teulu ac hefyd i'r
ardal.

Yr oeddym yn edrych ar Evan
fel un 0 blant yr ardal, er mai yn
Nant Peris y ganwyd ef, ond pan
yn sai th oed daerh ifyw at ei nain
ali Iodryb, Kati, yn Glan )' Gors,
lie y cafodd gartref ardderchog.
Un direidus lawn ydvcdd ond yn
nynoc 0 dlws, Yr oedd ei wain
bron yn \vyn ac }'n gYTliog.
llyddai yo dod ilr C'70heilhlu yng
Nsllwpel Dinucwie lIe y b)'ddai'r
rh9.n ofwygf 0 hlant yr nrdal ~rn
dod ar nos L\.4n ,,~, yn Gicr
ddlo~on, )'r oedd pawb yn
gwybod bod liv!ln yno. Vr oedd
digon 0 h\vyl i'\V gael hefo fa, ac
os oedd )' diweddar Mr Charles
Evans, un 0' r blaenoriaid ync).
b~Tddru_'rdthu yn c.'lrlw y noson ;

[ynd. Byddai Evan \vTth ei fodd
yo cael canu yno.

Bulr an51~dd aX" Il~yud
Mercher, 2il Chwefror, gyda.
BW~~~n~~~h\,;yhv\;uuui> Yl1
Cgl\vys~an[ rauarn, I.llanberjs~
dan arwe;nlad y Parch John
Prilchard a'I" Fi~er Rob\;fl
To\vnsend. Rhodd\vyd ei
wedd11lion 1 orfhvys ym
Myn'YCfll Macpelah, Dein;<...lcn1
lIe y eymcl",ryd rhall gan y farth
J..:ifl0n Wyn \YT~II~!lmSl
LIt1nfttlrf~~hiln, Yr uclltl yr
~alwy~yn ~rh1wn er gwaetkttf y
t)'WYQQ SiUTY,

(..va\Tmdelmlwn o'r ne\wl1l1
hef()'~ brlod, Yaonah, a'r genod,
hnn~i\v) 01)')''''1 Iil Murina u'r
rellill cyfm yn eu $!!1)9r !lIU
h~raetb. Doed neTth Duvv rn
rllW)'\l\l iuu)'nt tii bdc1 yn y
brofedigaeth g\vbl annisgW)TI
hon.

CANOLFAN DINORWIG.
Cyfarfod Cyhoeddus. Oherwydd
fod Cyngor Gwynedd yn gorfod
gwneud toriadau, 0 ganlyniad i
hyn dymuna y pwyllgor wahodd
pawb i gyfarfod arbcnnig nos
Fawrth, 15 Mawrth, am 730 }'T

h"tY)'I" yn Y Gallolfull i urufod y
sezyll1a ~C 1 rann u barn. Croeso
cynnes ibawb.
Y TYWYDD. Erbyn hyn rwy[
yn crcdu ern bod wedi cacl mwy
na digon ar y rywydd oer yrna, a
bynny er nad 'j\v yn ddiwedd
Chwefror eto. Cawsom eira
trwchus iawn yn ystod gwyliau )T
N adolig, Dechreuodd fwrw eira
ar nos Iau, 16 Rhagfyr, ac ar y
pryd y dcchreuodd yr eira yr
oeddwn yn rhannu'r Eco, Bu'n
rhaid tmi ror'r gorau iddi a chael
a chael wucuvhurn i orrraedd
adref cyn iddJ ddod yn eira mawr.
Erbyn y bore yr oedd yn drwchus
~a:wnac yn rlnl ~ fv..'nve~a drwy
Gyrnru gylla <.Iro:,BOO0 ~golion
wed; C3ll. Vr cira mwyaf en; rhai
biyo )'duQcdd.

Mac }!tnnym tel ~[ruuIem!:lwr
iDDIOLCH iGyngor Gwynedd
am racanu y brif ffordd 0
Ddeiniolen ilr AlIt Ddu, a hynny
l~\verRW~lth yn y~rodUWYI1!lU'r
Nadol;g) ac maenl yn claliwneud
hynny pan mae yn rhewi 0 hyd.
Hefyd bu iddynt of!'\ll1 bod halcn
~TIy blychau meJyn sydd yma ac
a.cw hyd )'1' :lrdo17 a hrnnr 'In

lJYIllQrth i rai OCYY yn g~lluci roi
~f}'lIyrda llaI. tiu r!lIeI i reOJwyr
(Jadarn dynn u eu bys~au odell ar 'f
ffVI"UU "w S)'fnOQ, Ohcnvyuu i'r
CyngOr wneud y gwaitll 0 f!leanU,
bu{')nt (I mrmr.rth mawr i reolwyr
PaJarn Duet y by~l"""."r fiQr\l\l
.\TIl 01.

Mae ein J!oich ret arda1 yo
lLlwr i'l CYIlgur d rnCOJW1TfOY~l!lU
Padarn 31'T1 ~nho aID ardal
VillOl Wi, )'n JJlOd )r [Y\V)'OO
WU'W. Dioich yn t~Wf11l\vn lchwi
Am ~ch~asanacth.

A
t\DNSr YN OL, Da yW cael

aweld fad Mr ~ Mr~ R.ay Rower.
Tan r Mar!an, '\Vcd; dod adref-y-n
61, ar 61 i Betry fod i mewn ac
allan 0 YShYLYGwynedd. Da yw

Owen gan y Parch. Marcus
Robinson. Mae hi'n gerch fach i
Jennifer a Marvin, Cil
Uchaf,Caernarfon ac yn wyres i
Christine, yn or wyres i Sonya a
Merfyn, Bro Rhythallt ac mae
Mrs. Jones, Lyndale yn hen, hen
nain iddi.
OEDFAON MAWRTH
Mawrth 6 - Y Parch. Marcus
Robinson, gweinidog.
Gweinyddir y Cymun
Ma\VTth 13 - Parch Dafydd
Lloyd Hughes
Mawrth 20 - Parch. Marcus
Robinson
Mawrth 27 - Parch. John Owen
Mrs Ann Thomas oedd yn
cyfeilio.

CAPEL YRHOS
PRIODAS Ar ddydd Sant
Ffolant, Chwefror 14, priodwyd
Marilyn Hanks a Geraint
Evans. Gweinyddiwyd y
gwasanaeth gan y Parch.
Marcus Robinson air organydd
oedd Mair Lloyd Hughes.
Dymunwn pob bendith ac
hapusrwydd i'r teulu bach sydd
wedi ymgartrefu yn Tremallt,
Ffordd yr Orsaf
BEDYDDIO Yn ystod
gwasanaeth bore SuI, Chwefror
20, bedyddiwyd Briana Lee

par had 0 dudalen 2S

-



Cydbwysolr Glas
Beth yw

'Cydbwyso'r Clast?
Mde C}ldb\-vyso'r Glas yn
ffQrdJ n;wydd a..r al'lQ~Ql i
ch~ aael rhoi gwybod i
Heddlu Gogledd Cymru beth
Qy'n bwygig i chi R~Tdd~i('h
yrn::Jr~hion yn rhoi
gW)'bodacth i'~h Timau
Plismona Cymdogaeth am
f:lterion ail\veddo! penodol
l'ch cymuned chi. de \vrth
GyLlbwY:lo'r Glas byddwcll
yn gallu hY5b)'GU eich
Arolygydd Rhanbarth ymhle
yr ydy~ll yn ~rcdu y dyliu
defnyddio eicb aclnoddau
plismona cymdogaeth.

. .
1 sgwrsio ag artistiaid a
chreffrwyr am eu prosesau
creadigol.

Mae'r gwaith mewn
blynyddoedd diweddar wedi
cwmpasu ystod eang 0
gelfyddydau gweledol ac
ymarferol, gan gynnwys paentio
a cherflunio, gwneud printiau,
ccrameg, gernwaith, gwehyddu
basgedi, cerfio pren a
ffotograffiaeth, Mae'n gyfle
cyffrous i'r cyhoedd nid yn unig i
weld ble a sut y mae artistiaid yn
gweithio ond i brynu gweithiau'n
uniongyrchol gan y
gwneuthurwyr eu hunain. Yn
ogystal a'r Stiwdios Agored, bydd
arddangosfeydd 0 waith yn cael
eu cynnal mewn nifer 0 leoliadau
ar hyd a lled Gogledd Cymru
gydol y flwyddyn ac fe fydd
artistiaid yn gallu manteisio ar
weithdai datblygiad proffesiynol
rhad ac am ddim a dosbarthiadau
meistr arbenigoL

Dywedodd Sabine Cockrill,
cydlynydd prosiect Helfa Gelf:
'Mae'n gyfle gwych i artistiaid
gyfarfod a phobl o'r un anian, ac i
greu cysylltiadau newydd a
swyddogion celfyddydau,
curaduron ac ymwelwyr.
Llynedd, er gwaethaf y
dirwasgiad economaidd,
gwelwyd cynnydd 014% yn nifer
yr ymwelwyr a chynnydd 0 19%
mewn gwerthiant, Mae Helfa
Gelf yn ennill ei blwyf fel
digwyddiad blynyddol sy'n helpu
iesryn y tymor twristiaeth tan yr
hydref ac yn rhoi sin gelfyddydol
ffyniannus Gogledd Cymru ar y
map.'

Bydd y chweched digwyddiad
stiwdios agored blynyddol ar
gyfer arrisriaid lleol yn cacl ei
~nnC11 ar bob pcnwythnos ym
mis Medi 2011.
Igael rhagor 0 wybodaetb am

sur iwneud cais, ewch i'n gwefan
W\vw.helfagelf.co.uk neu gallwch
~-b05tio info@helfagelf.co.uk

M~e'r prosiecr hwn wedi ei
ariannu lrwy Gynllun Datblygu
Gwledig Cymru 2007 -2013,
\vcdi'i ariannu gan Lywodraeth
Cynulliad Cymru a Chronfa
Am~\;lhyJJQl Ewrop ar Byfer
D~[blYIDl GwlediR.A ycl>'ch chl'n un olr o~fcr 0

grljl:;rl!Jid Ileol, myfynvyr ce!fneu
grcffrwyr sy'n g\vci lhio yn y
rhanbartb~

M~~ tr~fnwyr Helf" Celf yn
chwi.lio am ayfranoOW)'1' a1' l)Yfe1'
digwyddigd ~titudio~ ngor~d gJ~ni
!Ie mllen nhw ttiSi!lU clywed
~Gnnycb chil Mac bWll Yll gyQc
anh;rs-oel ; e..rbsba;d s~crhau bod
~u gumith yn C!l~l~iweld £!!In
wnUlleid.1!l enmg~cll. Gyd~ dro
10,000 0 vrnwe)wyr a R\verrhianr
o bran i £30.000 11yncdd§ milc'r
cl:owydcllad yo hv)· pobloarudd
n~g erioed!

Mae'r Heir!} Ge)[ yn cae) ei
chynnill yn ~irucdd Gwyncllu\
CQ'~wy) Di'lby~h) V Ftl.1ut a
Wrccsam. Rydytn yn SW!\hodd y
cyhoedd i ymweld ~S! anistiaid
wrlh eu OWallh yn cu stlwJ:os :lr
hyd i:t lIed y rhanbarlh. Mat,;'n
gyfle i ymwelwyr gael profiad 0
fyd sydd feI arfer yn fyd dirge! ac

~ at eich
F.,LA.' dd, a Itistiaid
gogledd ~

DbWl R, JO~L::;
Pennaeth Addysg Cyngor

C\vynedd

Annwyl Olygydd,
Hoffwn drwy gyfrwng eich
papur bro dynnu sylw eich
darllenwyr at Gynllun Addysg
Gymraeg Cyngor Gwynedd sy'n
egluro sut y bwriadwn ddarparu
gwasanaethau addysg yn
Gymraeg ac yn ddwyieithog,
Mae'r Cyngor yn yrngynghori'n
gyhoeddus ar y cynllun 0 31
lonawr hyd 1 Ebrill 2011, ac
rydym yn gwahodd sylwadau
gan aelodau'r cyhoedd y gall y
Cynllun effeithio arnyrn.

Gellir gweld copi o'r Cynllun
Drafft WIth ymweld a safle we'r
Cyngor:

www.gwynedd.gov.uk/ymgyn
ghori neu cysyllrwch a'r Cyngor
ar 01766 771 000, ebostiwch:
dewirjones@ gwynedd.gov.uk
neu anfon llythyr at:
Dewi R. Jones
Pennaeth Addysg
Cyngor Gwynedd
CAERNARFON
Gwynedd
LLSS ISH
Gellir hefyd astudio'r

Cynllun Addysg Gymraeg yn
llyfrocllocdd y Sir, Pcncadlys
Cyngor Gwynedd, Siop
Gwynedd yng Nghae Penarlag,
Dolgellau a Ffordd y Cob,
P\SJllbeli.

Dylid anfon unrhyw
sylwadau erbyn 1 Ebrill 2011.
Ar sail y sylwadau, byddwn yn
paratoi adroddiad i'w gyflwyno
oyda'r Cynl1un icrfynol iFwrdd
yr Iaith Gymraeg ar gyfer
cymeradwyaeth,
Yngywir

'Efillul loJ JnYli)~~d~t o'r Clio
yn c~Jd~o mewn al~5yn rhywle
ym Mnt'\80t' - mi fYddwt'\ ~ to.lch
{awn i glywed gon nel()£1!lIl'r
[yhllc:dcl t)~(]C.\ J.!4nllllvrll Cllc:m.4U
y ~11ll~Vllill eu LiefnydLliofir mer
yr ~rddwn50~f~.1

Os allwch cht hclpu7

C'y~)flltw[hWillI! Alun 'l'boma~
yn yr am1:ucddfat af OlZ48
353368 'l~\i grwy ~-l1Q~,iQi
~unthQm~0·nwrnedd. nov.uk

U~dtf !'If4ttd!'l~e(\~f!'l" r:li(\
yml!len 0 11M!lWrrn nya 17 MeCll
ZOll,

Mae Amgueddfa ae Oriel
Gwynedd !lr :l6or rob drdd
S!ldwrn 10.~Orun-4.~Onm !,l dydd
MaWI1Jl~Uwcncr. 1Z."j().*. "}()nm.
MJ11cdi'ld ilIIl ddim. Am fwy \J

wyboageth ffonlwch Ol14K
353368 neu ewch i'r wcfan
W'Yw.g,yyncuu.~oy, UK!
amgueddfcydd

O~V s~nnJ~h .hi "n.hyw
'-vybodd~th dfn ben lona
h¥ftorddl'r llyng~Q, y ClIO !l

l~OlWYll ur hl~r K!ill{!Of. n~u
c11tlllti Ibll ~CilllYLll LID ~rciIillu
hnnc1)yuuul Dy'n YIDlYllCUU a'r
llQUE;?
(l~f~lly,M~~AM~~ddhdt

Oricl G\vvncdd. BIITIllor yn
il)'f)'dduti lawn i J;lY'rY~dii~llIlJ~h
Yh~.A~hynQ b~·~mq...;:;~qrrJT
amBucddla yn parato~
!ll'daangOQIDryaa yn gmltnlJllu
h:ln~~ y (Ii(). 11()nJ,!hyffiJrLLLllfr
llyn5~~" 1~\)t~yyJlU" ph~n pler
Bangor rh"vng 1877 a 1920.

Drwpcl(\rlrl AI,,1"ITh(\mn~> (\
~m{lll~dC1t!l!Ie (lrlel (;wyneaa:

'.MllC llUlJ~ y GlilJ YU rl1iUl
JJ1JJQ"Ql Q llQ.J.l~;;'Q.rJQl DQ.l15or)
onll ryllrul nj'n Q.~'dllru:iwneul1
JetnyJet 0 orelrlau a baneslon can
clrigolioll llcol cr mwyn dou fl'r
arddangosfn yn fyw.

...........JIIIIo-.eneich help i adrodd
anes lIong y Clio

Am fwy 0 wybodacth am Wa:sanaeLh Llyfrgcllocdd Cyngor
Gwynedd ewch i: www.I!WYnedd.i!c)v.uk/llyfrgeIJoetld

adegau fod pobl yn anghofio
neu'n methu dod a nhw yn eu
hol mewn pryd.

'Ond, yr biraf mae pobl yn
disgwyl, mae'n mynd yn fwy ae
yn fwy anodd i bobl
ddychwelyd yr eiternau am fod
ganddynt gywilydd. Bwriad yr
ymgyrch yw eynnig cyfle i
gychwyn o'r newydd i bob I sy'n
poem ynghylch defnyddio eu
tocynnau llyfrgell ohcrwydd
bod ganddynt ddirwyon heb eu
talu.'

Ychwanegodd y Cynghorydd
Alwyn Gruffydd, sy'n arwain ar
lyfrgelloedd ar Gyngor
Gwynedd:

'Ein nod wrth gynnig yr
amnest llyfrau ydi rhoi dalen
lan i ddefnyddwyr llyfrgell
ddyehwelyd eu llyfrau heb
ddirwy a chael mwynhau'r
arlwy arbennig sydd gan
lyfrgelloedd Cyngor Gwynedd., .
1W cynmg.

'Rydym yn gobeithio gallu
croesawu demyddwyr yn 61 reI y
gallant fwynhau'r adnoddau
gwych sydd ar gael, gan
gynnwys llyfrau, llyfrau print
bras, llyfrau llafar, DVDs, cryno
ddisgiau a mynediad am ddim
i'r we.'

Yn ystod yr ymgyrch sy'n
rhedeg 0 14 Chwcfror hyd 26
Mawnn 2011, bydd modd
dychwelyd eiternau iunrhyw un
o Iyfrgelloedd Cyngor Gwynedd
gan gynnwys llyfrgelloedd
reithiol.

Bydd defnyddwyr llyfrgell
anghofus Gwynedd yn cael
llechen Ian am gyfnod 0 ehwe
wythnos wrth i'r Cyngor gynnig
amnest ar eitemau sydd wedi eu
benthyg a heb eu dyehwelyd.

Mae'n bosib eich bod chi
wedi pcidio defnyddio'r
gwasanaeth llyfrgell am fod
gennych lyfrau hwyr iawn neu'n
poeni am ddirwyon. Os ydych
chi'n teimlo embaras am fod
arnoch chi ddirwyon ar eich
cerdyn llyfrgell, neu gywilydd
bod llyfrau, DVDs neu gryno
ddisgiau wedi bod yn lleehu yng
ngwaelod y cwpwrdd ers
misoedd, dyma gyfle gwych i
chi allu ail-ddechrau gyda
lleehen Ian.

Bydd Cyngor Gwynedd yn
cynnal yr arnnest 0 14 Chwefror
byd 26 Mawrth 2011. Os
byddwch yn dycbwelyd eitcmau
sydd wedi eu benthyg 0
lyfrgelloedd Gwynedd yn ystod
y cyfnod yma, bydd eich cyfrif
vn cael ei gllrin a gallwcn
ddefnyddio a bydd modd i chi
ddefnyddio'r gwasanaeth gwych
yma yo rhad ac am ddim
unwaith cio gyda chydwybod
glir,

Dywedodd Hywel James, Prif
Lyfrgellydd Cyngor Gwynedd:

'Rydan ni'n sylweddol! nad
ydt defnyddwyr yn mynd au'n
fwriadol gyua'r nod 0 beidio
dychwelyd llyfrau ncu citemau i
Iytrgejloedd, ond mae
nmavlchisdsu vn aolyau ar
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ymlaen iDdeorfa Asiantacth yr
Alugylchetltl ~rnNolgelJau ble
byddant yn cae! eu cadw mewn
taneiau hyd nes yn aeddfed i
nvr\v eu grawn. Mae oddeulu
26,000 0 wyau yn ddisgwyl i
ddeori yno a hefyd fe glud\vyd
1,000 yn 61 i Cra\via i weld sut
hydd e~n cynC"~\~r~\lni )'n
ymdopi a'r deori. Tipyn 0 siom
ydi hyn, gan fod
ymddiri~dol"ryr )' ddcorfa yn
brofiadol ac yn ddioon hyderus
yn eu gw~ith 1 gymryd
C}frifultleb am ~T cwo\vl. Ond
"(\lII,,,! Qi) bydd y 1,000 C1Cl1i yn
1lwyddjannus y cawn 10,000
uui\yedd eleni, Ca\VD \veld!

Os bydd y deo~ ~ 6yd yn
llwyddiannu~ [e [}'dd yr cogiaid
bach yn cael eu ~011'\vn8i'r Afon
i\rllllu, y g()bai[h yw gan fod yr
Af<)n yrn" yn 3gradd yn i\) na'r
ciont yn el thymheredd, bydd

hYIJ rfdllai vn ddlgon i ne\vid
tlpyn ar amser y rhe<.liad.
E[allai, ymhcn rhy\v 5 mlynedd

llyma ni!II dro[hwy rymor arall
unwailh eto, be ddavv ein fJ.brdd
clcni, tybed? Gobcilhio wir na
ddaw y trafferthion s}ldd wedi
bod mor amlwg dfO~ y dlIwy
tlyn~dd ~ fll. Rwy'n eithaf
p()si lif hod pethau ar dro, yo
en\vedig drwy ysryried y nifer 0
c~~;n;dn oedd yn y gc;onl. 'In
)':'lOd Khagfyr, Roec..ld y lIe yn
llawn, fel y dywedodJ unigolyn
wrthyf ar llont Penllyn rh)""1
brynhllwn yn ystod wythno~ y
NalJulig. Yr Ilnig hroblem gyda
hyn yw Ildll yufr Dy~god yma yn
rhcdc5 )'r ai'on ar ~lI? Hydr ..f,
gef diwrnad aIM Y tym6r.

M{&~'nwir fod eijcyoiad wcui
21 U!lni!:lt!:lll hyd 9.t 1S T~chwedd
i '~~ocaSYUil phluCll yn uni~ 0
P()ntrhythQllt i Gaernarfon.
Muv nifCl o'r ficluutlu wedi cacl
sr},n hwyl arni. ond) wrth owrs)
rh!:lld rhol pob '~godyn yn 01 i1r
afon. Tydi llyn tlllim )111 bern
drwg> ond mac angen un iro~ yn
y bautll, i btlcl bli11>af y llafur.

Dro~ v cyfnod ytn~ fe fydd
rhai o'r Eogiaid yn cael eu cludo
i'r Ddeorfa yn Cra\via ac wcdyn

Ar Ben Arall y Lein

y blynyddoedd diwethaf Yo
anffodus, roedd yr Eco wedi
mynd i'w wely cyn i'r ras gael ei
chynnal eleni, ond gobeithio y
cawn adroddiad am
lwyddiannau rhedwyr lleol yn y
ras yn y rhifyn nesaf. Erbyn
hynny hefyd, bydd Ras Moel
Wnion wedi ei chynnal; y tro
hwn ar gwrs newydd yn
cychwyn 0 Aber ac yn dringo'r
IJechweddau serth nes eyrraedd
y grib 0 rug trwchus, Mwy am y
ddwy ras yn y rhifyn nesaf, a
gwybodaeth hefyd am yr holl
rasys svdd i'w cynnal yn y gyfres
Nos Fawrth a fydd yn cychwyn
yn gynnar yn Ebrill.

Mae tvmor y rhedeg traws
gwlad yn dirwyn i ben, gyda
Chlwb Rhedwyr Eryri wedi bod
yo llwyddiannus yo ermill
Pencampwriaeth Traws-gwlad
gogledd Cymru. Bellach mae'r
aelodau yn edrvch ymlaen am
dymor y rasio mynydd, a
chynhaliwyd y gyntaf o'r rasys
rheini ar gyrion y fro yn ystod y
mis. Yn draddodiadol, Ras
Moet-y-ci yw'r ras fynydd
gyntaf ar galendr y rasio
mynydd yn Eryri ac y mae wedi
profi yo hynod boblogaidd dros

EDE

Dyna oedd sylw aelod 0 glwb rygbi Pontypridd ar Radio Cymru yn
ddiweddar. Dadlau oedd 0 nad oedd y system Ranbarthol wedi
llwyddo yng Nghyrnru. Er y gwario ar chwaraewyr 0 dramor a
datblygu cyfleusterau, ni ddaeth llwyddiant yn y cystadlaethau sy'n
cyfrif yn Ewrop a'r I...V. Rwan, gwelir y prif chwaraewyr yn ymadael
am Ffrainc. Chwaraewyr dawnus ifanc ddim yn eael cyfle oherwydd
cynifer 0 dramorwyr, sy'n sugno cyflogau mawr 0 enillion prin y
rhanbarthau. Dros filiwn ar gyfer purn trarnorwr yn nhim y
Gleision, chwedl rhai.

Ac yna'r 'snobyddiaeth'. Onid Caerdydd, Llanelli a Chasnewydd
yw Y Gleision, Sgarlets a'r Dreigiau 0 hyd. Mor birw yw'r torfeydd
ar gyfer y 'Iefel uehaf' yma 0 chwarae i'n 'gem genedlaethol'. A
chyda tocyn i gem ryngwladol )rng Ngbaerdydd erbyn hyn yn £70,
gwyn eu byd y dilynwyr fydd yn gallu fforddi teithio o'r gogledd
draw i'r gemau. R..vy'n credo fod y gwr 0 Bontypridd wedi siarad
dros lawer sy'n poeni am gyflwr rygbi yng Nghymru heddiw.

~yIN NI/N COLLI
GE DYCL IAU?

cyfryngau yn brwydro hyd yr
eithaf i gael yr haw 1 iddangos y
gemau, yn yr un modd y
noddwyr, er y sefyllfa ariannol
fregus.

pencampwriaeth yr Uwch
Gynghrair am y tymhorau
nesaf. Ble mae arian daw'r
llwyddiant. A yw'r dydd yn
prysur agosau pan welir sefydlu
Cynghrair EWfOp. Buasai'r

GWEFRGEMAU
EWROP

OS oes anzen dadl ym mvd y
campau yna does raid ond
gofyn, pwy oedd y chwarac\vr

~ ~gorau, y gem orau, y tlm gorau
ayyb. Gofynn\V~7d i ddiJynwyr
Man. Uld. yn ddiweddar enwi
CU tim 0 cbwaracwr gorau dros
Pll hflne-s. N ~d ocdd c;.cc~r6eRest]
yno!

OIIU IlliiC un pcrll Yll sicr,
cawsom ein gwefrei.ddio gan y
gemau diweddar yng Ngb\.vpan
Bwrop, SpUrl> yn \vych ym
MiJ!ln. Br yn ddl-~gor> ssiliau
pasio gem Man. U. draw yn
Mafseille~. Chelsea, er )'n
..vantsn rn rr 1.1,-vchl1rn5hTa~r]
YIl ~yffyrtldUS iawn uraw yn
Cop¢nh~s~n, Betll Y'tY burn
cefnoljWyr Lerpwl am Torres
rW9n 9 [3D m;l;wn yn y b!\t1c.

(Jild. bC:lh ;jm Ar~~nlll 9
DUfLclonn. 1\111 gell1: Y gOfl! U
cr~ocd7 '"),'Icdda~ rhu~'J 0 r"n
g~iligu J\llgia g ~YMUd. a
~11)rnor~hw)'Q mil~'n anodu
dgdl!lU_ ('hwaraewyr yn
syffyrQQ\l\J ~r y bel, Dro;) IiI 0
h[~t!ltJ!lUyn y gem Rhyleddol!
D~lh ~llir vi ddwcull urn MCL)ili (1
}:'abl'e{]as._ M:lC cryn edr)'cl'l
yml!!en l'r !Ill gymn) dr~w yn y
nou Gnrnp. fl 'tyclir ncd\var llID
Pryde~n;g gyda n;fer dda 0

QfilmOfW)'r ) lJ CU l:tlI[tlDlltlU -
yn rownd yr X "I~tl

Ymddcngys mai rhwng rhyw
bum tim y bydd

YMDDlHEURIAD
Ccfais yrnateb i'r adroddiad
am gystadleuaeth bowlio deg

Merched }' Wa\vr a
ymddangosodd y mis

diwethaf Nid ocddwn yn
yrnwybodol o'r adroddiad

ond rwyf yn fodlon
ymddiheuro gan imi

dderbyn galwad yn cyhoeddi
mai Cangcn Deiniolen oedd

y buddugwyr,
I.longyfarchiadau iddynt.

yw'n adnoddau. Gobeithio y
byddant ar gael i herio Lloegr
mis nesaf.

Trueni yw hyn, gan fod rhyw
sbare ar lefel y clybiau yng
Ngbymru ar hyn 0 bryd.
Caerdydd ae Abertawe a siawns
dda 0 gyrraedd yr Uwch Adran.
Wreesam, er y problemau
anferth oddi ar y cae, wedi troi
eu tymor 0 gwmpas.

Llwyddiant yn ddi-os yw'r
Gynghrair 0 12 yng
Nghynghrair Cymru, a'r rhannu
yn cadw brwdfrydedd y tyrnor
hyd y diwedd. Dioleh i raglen
sgorio - ar y Sadwrn a Llun- am
adlewyrchu a chynnal y
brwdfrydedd yma.

S AI
SEITHUG

Grun lIlY)), lUU df1111 0
Eicf.'t0(jwy>: lc:~th;a~5~ DJ""lY'l •
myIin Cymru Yti h~rt(,\ y
W~rini"'~lh yn eC1U ~ynlu[ y
l.wn!'ln (_:(\ltilidd. R!lt'n y

111wy",frif o~ddmw. hOll ucLllI un
~ l'\~t'ff6t'ml~d~u sala! Cymru
Di-fflucht lIi-uul1))'lJ~ lIi-,111oll.
Anodd crcdu fod )' \.~m yn
ey~[gdlu rrm DIWQ. Fru. B~m
t)-n[nf (lll rtlcolwr ncwvtld.
Cary ~peed> hua~a~ rhrwun yn
m~uu)Yl full Y eh )ytlrtlcwyr lIt
d!ln t w~~ud~t'~aH.Reb y tr;
mawr - Bale, Bellamy a Ramsey
- rhaid cyfaddef mai 1lwm iawn

Os siomedig yw perfformiadau
rim hyn pel-droed Cymru dros
)' ddau dymor diwethaf, bu
record y timau iau - yn fechgyn
a genethod- yo llwyddiannus.
Mae llawer 0 ddiolch am hyn i
Brian Flynn a'i dim rheoli.
Efallai y bydd hanes yn dangos
bod eyfraniad Flynn gyda'r
carfannau iau yn fwy
gwerthfawr i ddatblygiad pel
droed Cymru nag unrhyw
gyfraniad ganddo fel y rheolwr
cenedlaethol.

Gall y fro - ac Y sgol
Brynrefail - ymfalehio fod tri
arall ar y ffordd i wisgo'r erys
coch. Y tri Y'v I "van Price,
Gethin Maxwell a Jamie
Mcdaid. Mae'r tri yn enwau
cyfarwydd gyda chlybiau Ileol,
gyda Iwan yn Lanrug, Gethin
yn Llanberis a Jamie draw ym
Mhorthmadog. Fe gofiweh yr
enwau hefyd fel rhan 0 dimau
llwyddiannus yr Ysgol yng
Nghwpanau Cvmru. Erbyn y
rhifvn nesaf bvddwn yn g\vybod
os yw t~m hyn yr Vsgol ar y
Ifortld i'r ffeinal eio elem.

Dros y blynyddoedd rwyf
wedi awgrymu y buasai Tim
Ieuenctid y Dyffryn wedi bod
yn syn~ad ar gyfer Cwpan
lcucnctid Cymru. YmddcnoY~
crbyn hyn bOll nifer 0
chwaraewyr ieuanc y fro yn
ehwara~ i dim dan lR
C""fllurfon, dun fcolnctll firy II
WiIJ)!UJlS. hfgllgj bod hyn yn
ffordd ~'r bechgyn ga~lmwy 0
1!Yllt! l'\U ll~wi~ yng ngh!ll'frrn!lu
IlldIIIJ4flhOI ~ cllenedl:lelh(ll.
Gobe~thio.

Ar achr y merched, mge enw
cyfarwydd Alisa Orlik yn dal i
~rd~l3)~ 60hau ..veJ~ ilitnfon
[1m merchetl C~erllarfon iherlO
Abc.:rlawe yn rownd derfyno)
Cwpan C),mru.

GWISGO'R
CAP


