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Ptam Sesiumy prynlzawn, Cylclz Meiinrin Llanberis.Plant .sn~lW'l_Y bore, Lylell MelIlzrin Lumbens.

ddeg 0 Fawrth, daeth tim pel
droed Cyffordd Llandudno draw i
gae'r Eithin Duon i chwarae yo
erbyn Llanrug yng nghyngrair
Honda Welsh Alliance. Dyma'r
gem gyntaf i Gareth Jones, bach
gen un ar bymtheg mlwydd oed,
ei chwarae i Lanrug, ond arnddi
ffynwr profiadol iawn yw ei dad,
Eifion Jones.

Daetb aelod newydd iymuno a
thim pel-droed Llanrug ym

mis Mawrth.
Daw aelcdau ncwydd i dimau

pel-droed )'0 dra rheolaidd,
medda' chithau, ond prin iawn y
ceir lad a'i fab yn chwarae i'r un
tim. Gwell hynny na chystadlu yn
erbyn ei gilydd, siwr 0 fod. Ar
brynhawn Sadwrn y trydydd ar

a'r ma

-

L10ngyfarchiadau mawr i
lola, Llinos, Katie a Leah ar

ddod yn gyn taf yng
nghystadleuaeth Dawnsio
Disgo i GrW'p 15-19 oed yn
Eisteddfod yr Urdd. Mae'r
genod wedi bod yn ymarfer yn
gyson dros yr wythnosau
diwethaf a chawsant
ganmoliaeth uchel gan y
beirniad wrth iddynt drechu tri
thim arall i ddod i'r brig. Pob
lwc iddynt yn Llangefni ym mis
Mehefin. Hyfforddwyd y genod
gan Elena Hemingsley-Huws yn
ystod sesiynau dawns Rygarug
ar nos Fercher,

Copa Caban
Bydd cyfle i weld lola, Llinos,
Katie a Leah yn dawnsio yn sioe
ddiweddara Rygarug - Copa Caban.
Bydd cant namyn un 0 aelodau'r
prosieci cc1fyddydau perfformio yn
cymryd rhan yn y sioe - yn canu,
dawnsio, actio ac vn cvnorthwvo tu_ J _

cefn i'r llwyfan gyda gwisgoedd,
colur ac effeirhiau arbennig.

Bydd y sioe i'w gweld yn Theatr
Seilo, Caernarfon ar nos Wener
16eg 0 Ebrill a nos Sadwrn 17eg 0
Ebrill am 7.30pm. Tocynnau'n £4 i
oedolion, £2 i bensiynwyr a £1 i
blant.

Tocynnau ar gael drwy ffonio:
(01286) 675 766, (07909) 713 149
neu e-bostiwch poSt(ct"rygarug.org.

-----------------------

• Cerdd goffa Wmffra Jones tud.6

• Newyddion Ysgol Brynrefail tud. 12 a 13
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Sharon V. Williams B.A.
Pentir

(01248) 353746

rheswm - i ddatrys trosedd, yn
arbennig troseddu gwrth
gymdeithasol sydd wedi sarhau
ein bywydau tros y
blynyddoedd heb unrhyw
ymyriad Effeithiol gan fudiadau
feI Cyngor Cymuned
Llanberis. A dyna'r gair pwysig
- Effeithiolrwydd! Ers sawl
blwyddyn rydym wedi gorfod
dioddef byhafio gwrth
gymdeithasol mor ddifrifol yn
ein cymuned bod sawl
cymydog (Cymraeg) wedi cael
llond bol ac er ein ymdrechion
igael gymorth gan y cynghorau
lleol (sydd wedi gwneud dim
byd) ac wedi rhoi eu tai ar
werth i adael yr ardal. Ers i PC
Willdig dechran ei waith, mae'r
gwrth-cymdeithasol wedi
Stopio yn llwyr, a dyna hyd yma
yw Effeithiolruiydd! ei wai tho
Am y tro cyn taf ers sawI
blwyddyn, rydym yn cael
llonydd. Nid yw'r gwrth
gymdeithasol yn parchu iaith
nac unrhyw elfen
ddiwylliannol arall. Nid oes ots
gen i os byse PC Willdig yn
wvrdd, gyda chwech coes ag yn
dod o'r blaned Mawrth gyn
bellad a bod ei wai th yn
Bffeitkiol. Pel y gwelwn i" ac 0

siarad gyda cymuncdau craill
yn yr ardal mae parch mawr
tuag ato a'i ymdrcchion i
wneud wahaniaeth.

Y =s= i Gyngor Llanberi.s
yw nyn: cydwcithiwch gyda PC
WilJdigg} achos bydd
eflcithiolrwydd ei waith lros y
blynyddoedd hefyd yn dibynnu
ar gydweithrediad y gymuncd.
Fe} y frwydr yn erbyn y gwrth
gymdeithasol bydd l1wyddiant
y frwydr dros y iaith yn
dibynnu ar pa mor effeirhiol
fydd y cydweithrediad
rhYllbddo a'r cymuntd, I
rywbeth weithio, rhaid iddo
w~ithio y Ddwy FForJd.

Vn gywir]
Gareth Roberrs

Die.M.

Annwyl Olygydd,
Cyfeiriaf at adroddiad cyfarfod
Mis Ionawr Cyngor Cymuned
Llanberis (Materion Rhif 3,
Tudaleu 9, Eco'r Wyddfa Rhif
309, Mawrth 2004) ynglyn ag
apwyntiad yr heddwas Pete
Willdigg fel Rheolwr Parth
Cymunedol i'r fro.

Cyfeiriaf yn arbennig at
sylwebaeth y cyngor a
adroddwyd yo yr erthygl, sef eu
bod yn 'siomedig' nad yw yr
Heddwas yn siarad Cymraeg ac
yo gofyn lleoliad ei gartref
a.y.b. Anhygoel! I ddechrau,
hoffwn nodi fy mod yn
gefnogol iawn i'r Gymraeg ac
yn un sydd yn coelio yn gryf
iawn am annibyniaeth i'n
gwlad ond weithia rwyf yo
methu deal1 agweddau cul
l1awer sydd yn honni eu bod yn
ein cynrychioli. Fel un sydd
wedi treulio tipvn 0 amser
dramor a sydd wedi gweld a
profi 'psyche' ein bodolaeth 0
sawl milo filltiroedd i ffwrdd
mewn gwlad sydd a 6 iaith (heb
unrhyw ram 0 ddadleuon fel
hyn), coeliwch chi £i dyma'r
union filth 0 agwedd sydd yn
ein dal vn no I, sydd yn llawer
mW)' niwejdiol nas rnuclr bobl
yrna yo svtweddoh ac vn un o'r
rhesymau mwyaf pam nad
ydym ~rn wi ad annlbynnol.
Anaml iawn yn ein byd mae
grwp 0 bobl ncu ddiwylllant Yll
brwydro am annibyddiaeth yo
seiliedig ar 'iaith' yn unig. Ydy]
mae o'n bwy:>ig ond yma yng
Nghymru mae yn ddechrau 9
dlwedd popeth] sydd yn dangos
gwcndid, agwedd negalif a
diffyg hyder ynom ein hunain.
Mtlc'n hen bryd i nl fod yn
llawer mwy positif yn ein
aewcdd, dallgo~ b"wclcllibtlClh
ynglyn a)n hiaitb a1n
am5Jlchcdd, ac m~~'n h~n b.ryd
i ni edrych ar ein hunain
ynslyn A tbclh' yr ydym ni
GYMRY yn gwneud i'r i9irh
Cymraea yo 08ystal a beio
rlIesymau allanol am ddirywiad
ein iaith.

Ie, di·Oymraeg yw PC
Willdig. Ond mae yma am un

Frondeg
Gallt-y-Foel
Deiniolen

Caernarfon
Gwynedd

PRISIAU RHESYMOL

TAW~LFA,P~NISARWAUN
~f8n: (01~9S)970946

PEINTIWR AC ADDURNWR

Annwyl Rawb]
Ydycn chi'n pennvn i Bani

Ddu) Vn swc1d cich hun yo
debyg i Marilyn Monroe?
Efallai eich bod yn etifedd i
ewyl1ys cnfawI' a chithc'n
gwybod dim am y pern. Bron yn
fisOI,mae rbywun yn darganfod
eu bod nhw'n perthyn ~ un 0

dywy\)ob'ion Gymru.
Rydyn nj1n chwilio ~m

\.lnrhyw ~~ri\~Qndifyr am a~h"u.
(wedi eu oroll'n WIT, neu si yn
unls) Unrhyw hanes am
berrhynas difyr, neu enwog.

I straeon am ewyllys~au neu
I gcrrig bcdd rhyfcdd, neu ddafad
ddu yn y t~ulu. Ydych chjln
gwybotl tlm bClhtlu ~y'n cael cu
tro~glwyddo 0 genhedlaeth i
e~nh~dlia~tll e.e. riS'l
cyfringchoJ. hen ~llr.cwilt. neu
ood.wedd. arbenn~o sy'n cael c~
erifeddu yn y reulu - gwallt
coch~ trwyn mawr" dawn
wrb~nnier

Ml fydden nt wrth Mn bl\dd
yo cacl clywed eich stl'O\«>n.Mi
911wcn lrysyllLU 9 ill Gr Y We;
errI0·bont.hT ncu n~aebont.tv

neu af y [fOn: 01Z150 077Z1'5
neu. anfon llythyr at}

Eryl Ilumphr\;y~; Ffilmiau'r
Bonr, y Ggnolf9n Deledu,
C~byo Caernarfon I_T~~~ 2nD
Edrrchwn Floen at oael sowrs .

ArweJ Jones (Csdeirvdd)

Hoffwn dynnu sylw darllenwyr
Eco'r Wyddfa at un ffaith
pwysig iawn - dyletswydd
Gohebwyr Pentrefi ydi
DERBYN newyddion ac yna eu
trosglwyddo i'r golygyddion
perthnasol. Nid oes disgwyl
iddynt fynd i chwilio am
newyddion. Dyletswydd
unigolion, ysgrifenyddion neu
ohebwyr cymdeithasau,
eisteddfodau neu glybiau ydi
paratoi adroddiadau a'u
trosglwyddo i'r gohebwyr,

Gwaith cwbl wirfoddol, di
dal a di-ddiolch yn amI ydi
gwaith gohebwyr. Pobl ydynt
sydd yn fodlon rhoi o'u
hamseroedd prin i sicrhau
parhad Eco'r Wyddfa a'r iaith
Gymraeg. Rhain yw conglfeini y
papur. Heb eu gwaith misol yna
mi fyddai'n ddiwedd ar Eco'r
Wyddfa, Sen ar eu diwydrwydd
a'u parodrwydd yill eu Iflangellu
drwy gyfrwng y dull mwya dan
din a dicswrddor a ddyfeiswyd
criocd - Ilytnyr cas, dienw.
Digwyddodd hyn mewn un
p~n~I'~f yn ddiwcddar ac fel
nwvuaor uvwio fOeti
condemniwn.

Oyddiad Plygu Ble Cysylltu a Rhlf Ffon------------~~~~----~--------
Mai 1 Deiniolen Jean P Jones 871550

Oyddiad Copi

Ebrill 21

I Rhifyn
Mai

DVDDIAD A LLEOLIAD PLVGU'R ECO
Trefnydd PIVgu: Mrs Shioned Griffith. Pantafon, Waunfawr. (01286) 650570

•

r "MlfY'" I1EaAf
noul'\ydd i law' ..

UolY:Jyddlon rorthnasol

~OS LUNaCaplLl ~1
Os gwelwch yn dda

naw', ,h:fyn nesaf oJ, wasg
Ng~ 11\\11 MI\I 1

eETHEL: Oera,nt Ells, Ci1geran
(01248) 670726
eRVNREFAIL: Mr~ Lowri Pry<3Roborts

WI'''"m::;, Oodrc·,. CoQd (870~eO)

V...' ...THRQi vllVe vame\i, Hafan, oryn
Gwna (0774J6)
CEUNANT~1rvstan a Sionsd Larssn.
aodafon. CAllnAnl lA;~'~~)
eWM-V-CLO, M"", IriA RowlAnd.. ,
Olanrafon ~e7227~)

01110""«IQ; Mllntln uone~, Mlnall!,
f Bra EIiOlf, LJlnorwlQ (S70292)
O~INIOLJ;N: MrsMaro~ratCynliGriffith.
iA10!lIlA)
LLANBeRIS: Gwyneth ao I:lfion Roberts.
Sw.'l-y-Owynt ~e707"'O)
lLANHUG: tryl ROO@r1S,J ljrvn Moelyn
(6753&4)
NANT ~~ftl~:U:nos Jones. ~ ~anf
a=fynnon(9719::>0)
PCNISARWAUN: M.....Ann Evnn::;,9ycho:trth

(07i:1Q7)
TAN·Y·COED~MISSAnwen Parry.
A~I-y·Bryn (B7227S)
WAUN~AWR! kAr~N~n ~obA.rls P:lnf:lfon
WaunlAwr l~~O;70~

TRE~NVDDBWNDELU
Jaan Jonas, Cesail y Mynydd,
Oeinh.~len(671 SSO)

TR£f:'NVDD ARIANNOL
Goronwy H"'9ho$, Eithino9, 14 Afon
arroe, L.ltlnrug (07i636)
TRlifNygg QWliftTHll\NT PQ"T
Olwen Hugnes, Eltnlnog. 14 Alan
~hos.Llanruo (674839)

TREFNYDD PLYGU
gh'oned Griffith (S~C~'O)

GOHE8WYR PENTREFI

GOLYGYOO CHWARAEON
Richard U. Jones, 5 Y Ddel, Bethel.
(01248) 670115

ffOTOGRAffWR
Gwyndaf Hushes, Glas9oed,
Llanru9 (677263)

TR~~NVDD~vSeVS~el~N
John Roberts. Bedw Gwynion. Ffordd
GlnnHynnon. Llanru9 (S75S05)
e-boet: johnroberts@p1r.wales.com

CAOEIRYDD Y PWYLLGOR GWAITH
Arwel Jones

TIm Golygyddol
dJo PALAS PRINT
78 STRYD PLAS
CAERNARFON

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

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

Richard Thomas (01286) 871954
Sion Williams (01286) 871858
Alun Ellis (01286) 650761

SWYODOGION A GOHEBWYR

RHIF 310
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Argraff\Ajyd gan Wasg Gwynedd
Cibyn, Caernarfon

Cydnsbyddir celnogaeth
Bwrdd yr laith Gymraeg
rr cyhoeddiad hwn.
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Uno~1, FformBryn Af9n
LLANRUG

ffan; (01 ZOO)050349
(0589) 899901

Cynyrohion Cot}d:
Gatiau, J:fensus ac ati
a.mbri~i~u~y~t~dl~u()1

GWYNANT
PIERCE

ORIEL
CWM

t==~ Cwm y Glo1

F£anIFl~,s;(01296)9'OSS2
C,vasanacili Pframio
Uuniau 0 bob math
ar sael aT y saflc
IJrisiau l~hesymol

Arddango~faoluniall
gwreiddiol gan
Artistiaid Lleol

Richard s.Humphrey~

RHOSTIO
MOCHYN

ARGYFER
POB ACHLYSUR

.. Cig 0 ffermydd Ileol .. Parli'on
rhwng 40 a 4001

• Gyda saws aial a stwffin mewn
rholiau

.. Efo salad hefyd os dymunwch

DEWCS, MAEQ'N FlASUS!
CYbylltwch a

JOHN DRYNAfON
LLANRUG

YO\'." ClC at 675190 I 673188

GWASANAETH LLEOL AR GYFER
PARDON • PRJODASAU

PEN-BLWYDD
BEDYDD • DAWNS • GWYLIAU

44 Glanffynnon, Llanrug
CAERNARFON 673513
Ffon Symudol: 07n4 496616

-

Cynnal bolleri nwy,
olew, tanwydd solat
a thredio peipiau

PLYMAR A
PHEIRIANNYDD
GWRESOGI

L

(Richard a Meirwen
Williams)

Fton ~(0128fi) fi72790
Ar asor bob dydd
o'r wythn05 at eich

gwa:lanaeth
Nid oo~unrhyw dul urn

ddanfon arehah i'eh eartraf
vn ardailianrug

YSTORFA

LLANRUG

Wynn Davies
to Boughlon llall DnYC

Chest~r
CH35QQ

(01244) 341047

clywcd ganddynr.

Bont. Oddi yno cawsom weld
"GorsMeurddyn", hen dy bach a
oedd yn gartref i genedlaethau 0
deulu Nain. Mae yna lawer iawn
o hanes i'w ddweud am "Gors'',
ond well imi ei ohirio tan
ddiwrnod arall.

Y rnae'n well gennyf rwan
ddweud ychydig am ein Taid.
Dyn difrifol a sobr iawn oedd ef
o dro idro mi gawsom wen fach
swil ar ei wefusau, ond ni
welsom ef erioed yn chwerthin
yn agored. Weithiau byddai'n
dweud storiau wrthym ni,
storiau difrifol a phob un efo
gwers ddoeth a moesol.
Gweithiai y mwyafrif 0 ddynion
Clwt-y-bont yn chwarel
Dinorwig, and yr oedd gwaith
gwahanol gan Taid. Gofalu am
bob Ilwybr cyhoeddus yr ardal
oedd ei waith o. Gweithiodd ar
ei ben ei hun, yn atebol yn unig
i feistr a oedd yn aros mewn
swyddfa yn Llanrug heb ei weld
mwy nag unwaith y chwarter,

Dyn trefnus a chydwybodol
iawn oedd ein Taid, ac mae
gennyf 0 hyd ddyddlyfr lle'r
ysgrifenodd fanylion ei waith
beunyddiol ynddo. Y rnae'n
hollol bosib ini wybod yn fanwl
pa lwyhr yr oedd o'n gweithio
aIDO a pha waith a wnaeth yno ar
bob dydd 0 Ebrill 1935 i Mai
1942. Efallai y cawn gyfle i
ddweud mwv ar y pwnc hwn yn
y dyfodol.

ON Diolch yn fawr i'r rhciny
svdd wedi rhoi ateb i'm herthygl
oyntafJ yn cnwedig i Mrs
Certdwen Williams 0 Lanrug,
Mrs Jane Thorman-jones 0

Ddelniolen, Mr;) M"ry EY"n~ Q

WaunfQwr, Mr Elwyn Roberts 0
Lundain a Mr~ Allee Griffith o
Ddinorwig. Gobei lhia[
YS6Tifcnnu l1ylh)'r ~ddynt 011
cyn bo lllr. Os oes unrhyw un
arall sy'n coho John J.I Williams
aC BIn Ann Williams Bryn
Terrace, neu unrhyw beth sydd
yn perthyn i GIWl·y·lJont yn yr
hen amser, mi hoffwn sael

nnw; yn ail, am 10d gennyf hen
restr ohonynt~ llC yn drydydd.
DIll fod cin Tuid wedi trculio
ll~wet0 flYi1yddo~d yrt ~t1trw~f~
nhw. Hoff IQWU i ni o,,\lg llwy\7r
6ulif6rni~T~rr~~~iFrynref!lil.
u n ar~ll ocdd yn adnabyddus i
ni OCaayr un ocdd yn mynd yn
gyfochrog i'r !IlOn0 vy Sine hyCl
at Cwt Rand yn ymyl Gorlan-y-

Yr oeC1d llawc::r laWn 0
lwybrau cyhoeddlls yng Nglwt-
y-bODI, ffaith ilwyduwn i"ill Qci
rhe~wm. Yn gynt!lf. 9lIl fod fohn
a rninnau'n holt ~awnotu troed.~o

•lawn.

a maes gyda marchnad brysur.
Ond, unwaith eto, mi fyddai
Jobn a minnau yn edrych
ymlaen at fynd ad ref efo'r bws
trwy Ieoedd yr oedd enwau
rhyfeddol ganddynr - Bethel,
Llanrug, Pontrhythallt a
Phenisarwaun. Am ryw reswn yr
oedd enw "Siop Gron" ym
Mhenisarwaun yn fy hudo i yn
fawr, 0 Ieiaf cyn imi ddysgu

• •ystyr y geinau.
Yr oedd Anti Margiad,

chwaer arall Nain, yn byw yn
Fachwen, lIe byddem ni'n
cerdded dros y creigiau oedd tu
61 i Glwt-y-bont. Byddai Nain
yn mynd ar y blaen, a ni'n ceisio
cerdded cyn gyflymed a hi thau.
"Bron Ceris" oedd enw ty Anti
Margiad, ty isel iawn, ond ty
siriol a chroesawus dros ben, Yr
oedd yn well gennym ni'r plant
fynd allan i'r ardd tu 61 i'r cy,
ble'r oedd yn bosib ini fwynhau
goIygfa hardd o'r Wyddfa, a
gweld siap gwyneb dynes ar ei
hochr. Os oedd rhaid i ni
ddefnyddio'r ty bach yng
ngwaclod yr ardd, yr oedd yn
hollol bosib i ni fynd gyda'n
gilydd am fod na ddau dwll
srferbyn a'i gilydd - rhywbeth
newydd iJohn a minnau.

Yn vstod yr ymweliad nwn
byddai Natn yn mynd a ni dros
y ffordd iweld Anti Nel Closs a'i
tneulu - Davy Closs, John
Morr~s a Che~nwen facb. Ni
fcdrwn i ddcall sut ocdd yr
enwsu'n csel eu detnvddto.
Dyna ddau trawcl yr oecld.
cvrenwau zwananot zandovnt:
Dim ond un ~'r penblethau
Gymrclg sy'n dal i'm pocni fi
byd yn hyn! Unw!11th C!1w~om
~nt i ~trllUtu i lawr i BCl111yn
lle'r oedd siawnc: 0 \SJ~ld~' tr~n
b~ch Ilcchi ar ci ffordd i'r
F~linheJl.

S9D ~m cnwau] un 0

~ymeriadau hOffus iawn y
cawsom n~e~adnabod oedd Rob
l}Iaen Cae. folJ dydd, ag
~thrio'r ~ul> wrtb gwrs, byddai
Dvb yn ~v~ ,,'i seifyl ~ ~hQr'
b9Ch llelhrll a[ Y [yo Aem ni a
phis~r 1 oo111efr~th ~ Ntl~n ae ;,
COwerthin am chweCllau difyr
'rhen nob. I£nw oral) a ~edd yn
fy hudo i oclIlI "Wil 15inc",Mac
senny{ syn~ad e~ fod yn byw yn
NllY ~inc, ond nid yd\vyr yn ~icr

raIl fVllL1al'r haul yn IY\VYnou
o.'r d!wrnoJ rn cJrrel rn br~r1
nyoacm ni'n myna ymhcllllCn.
Weithiau byddem yn mynd ar
~VVfl Croft,,;t 1c : CacTnBrfon7 tref

g~iago,ol lAwn ini', plant ~fQ~i
Ch4~LCllmawr, ti llongau lliwgar

Nid oedd llawer i wneud gan
ddau hogyn bach bywiog yn nhy
Nain trwy'r dydd, ac felly
byddai John a rninnau'n gofyn
am ganiatad i ymweled a rhai o'i
chymdogion fel Mrs Roberts yn
byw dros y ffordd. Athrawes
oedd hi wedi bod o'r blaen, ac yr
oedd yn rhaid i ni fod yn hogiau
da rhag ofn iddi'n dwrdio ni.
Owen Owens oedd yn byw drws
nesaf i Nain, ond ni chawsom
lawer 0 sgwrs gyda fo am ei fod
yn ddyn tawedog iawn.
I lawr y Ion gul yr oedd

Dinorwic Terrace, lle'r oedd
Modryb Nel ac Ewythr Tal yn
byw. Mab Nain a Thaid oedd Tal
(Taliesin a rhoi ei enw llawn) ac
felly brawd i'n Mam ni. Pobl
garedig iawn oeddynt, a dwy
eneth dlws ganddynt, sef Helen
Joyce ac Elisabeth Marion.
Maent hwy'n byw yn
Llanfairfechan rwan. 0 dro idro
ai John a minnau am dro bach
efo'r babanod yn eu coitsh bach
"Tansad". Am nad oedd chwaer
sennym ni, profiad hollol
newydd oedd goratu fcl hyn am
ein cvtnitheroo bvcnan,

Wrth fynd i fyny'r Ion hon
deuem ni at "Minafon". Teulu
gwabanol iawn ocdd yn byw
vno. Yr oedd y t9 nwn yn
perthyn i Methuselah Hughes
(Bwythe Meth) ac yr oedd Jane,
ei cnwaer, a Morris (Moi), ei
frawd, yn byw ofo fo. Vchyd~S
i"wn a weleom 0 M~lhu~cl~h ci
hun, ond yr oedd rsne ~ Moi
yno'n BYson, Dynes 6tlreAi6 a
unrvsur oenn Jane; bvddat'n
gofalu am y fuwch oedd yn y
bcudy dro~ y ffordd1 godro (l
ch~rddi. I)ywedwyd fod ~wyrth
Moi wtui 110u yn dtiliwr yng
Nghllernllrton. ond y~hydit!
iawn 0 unrhyw waith a WDa~lh
~fDan o~dd~m D1 vno.
yr o~dd Ew)'thr Moi yn

tyadar iawn a'l hen set diwlfr yn
canu'n arbenn~s 0 uchel 0 hyd,
ac yr oeaaem nlon gallu ci
chlywed yn glir 0 waelod y stryd.
hr y S",l,byQQ~i'n'Wi~~~Qdm 91i
n1 yn y capel a chann ar dop ei
lQl~) ood old oedd c~ d~n yn
hollol R'yWlf. l\c yn yS10d Dab
e-wcdd ~ fc fyddo.~'n rh~ch~~nyn
gIlr ac yn amI iawn wrth
Sydwcld ~)r s-wedd~wr. Cyfarfu
un oOr rculu a Michacl fam 0
Clwt-y-bont yn cld;weddar] a
cnofiai [yna gyaa'i fam 1
MinaIon i weld Morris Hughes
(2WJ1hr M9i). Wl"~h 5Jfi\.~h
Micnael ayWeClai "Sur wYI ti
hedd~w Ashton ~m~th)".
l\hul1LluLlllll~IJ IIIiLlLlu- Ullrnti~
l1~rbyn inl l!1Wn I fg_ch~~n

YN OL I FRYN TERRACE
CLWTYBONT



wedi methu mynd adref ac wedi
gorfod aros dros nos yn
Neiniolen. Penderfynwyd
danfon llyrhyr 0
werthfawrogiad at Brif
Weithredwr Gwynedd.
Materion o'r Cofnodion.
Cae chwarae, Clwt y Bont.
Penderfynwyd gofyn i Gyngor
Llanrug faint mae eu caeau
chwarae yn gostio yn flynyddol,
er mwyn cael syniad o'r
ymrwymiad pe bai'r Cyngor yn
mabwysiadu'r cyfrifoldeb.
Yr Heddwas Cymunedol.
Mae'r Heddwas Pete Willdigg
bellach yn cynnal chwaraeon
pel droed Ci oed 12-18) bob nos
Wener, yn Llanrug.
Cyrneradwywyd hyn.
Clwb leuenctid Deiniolen.
Dywedwyd bod y Clwb wedi
cau. Eglurodd y Cynghorydd
Len Jones ei bod yn anodd
goruchwilio yno am fod
gweithgareddau ar ddau Iawr,
mae'n rhaid cael dau
oruchwyliwr bob tro. Mae'r
ychydig sy'n creu anhawsterau
wedi eu gwahardd ond maent
yn da! i ymddangos a thynnu ar
y lleill. Ei fwriad yw ceisio cael
y PC Willdigg yn bresennol yn y
Clwb.
Atebion Adran Priffyrdd
Gwynedd:
Bryn Tirion, Deiniolen. Bod y
gwaith angenrheidiol ar raglen
yr Adran am 2004/05.

Y Wal a'r Ffens dros y ffordd
i Dai Fictorai hyd at yr ysgol,
Deiniolen. Cadarnhad bod
perchennog y cae wedi addo eu
hatgyweirio.

Golau ger Gors bach,
Llanddeiniolen. Cyflwynwyd
ateb Gwynedd y byddai lamp yn
costio £2,400. Penderfynwyd
gofyn iddynt beth yw'r gobaith
o gael goleuadau ffordd yno, ar
gost y Sir.

Maes Eilian, Dinorwig.
Llythyr Cyfadran Gofal,
Gwynedd, yn dweud bod eu
Swyddog Tai wedi galw gyda'r
rhai sy'n gadael eu ceir 0 flaen y
Tai. Mae llythyrau wedi eu
danfon iddynt hefyd i
gadarn hau yr hyn a gytunwyd.
y wal ger Mallon, Dinorwig.

Mge gwelliannau yn cael eu
hY§1.yrieQ.

Ffiniau Etholaethau
Seneddol. Ateb y Cornieiwn
ffimau yn dweud y caiff em
sylwadau YSlyriacth.

TreEnu cyfarfodydd ~yhocrdQUS
Ei~teddfod ~ryriZ005.
Pcndcrfynwyd rhannu'r
ilym uned f~l a ganl)'n s'r
Cynshorwyr " ~nwir i
gynrychiolu·r Cyngor ~-
Dciniolcn a Chlwt y Dont:
Len Jones ~ (;wilym Williams
Dethel a Seion!
~chard Ll Joncs n D~£ydd
Williams
Rhiwlas:
Helln Williams

Cyfnrtu'r Cyn80r nos Pawrth yr
Zil 0 Fawnh, cadeiriwyd gan y
Cynghl'lrydd Miss Sara Wood.
Offrymwyd y wcddi agoriadol
R~ y CYt1~hot'ydd R.~cb9rd
Llwyd Jones.
cyn dechr9.u rh~gJen y

cyfarfod cyfe;rlodd y
Gynh'horydtl Richartl LI Jones
gt w~~~n!leth y gweithwyr ffyrdd
yn ji1\QQ yr elra diwctldar.
D~1Wedodd y Cynghl'lrydd len
Jones hcfyd am w"~iln"~th y
bofalwyr cartef yn ys[od yr un
cyinod, mae'n debyg bod un

IcVNGOR CYMUNED
LLANDDEINIOLEN

(Cyfarfod Mawrth)

cynrychioli'r Cyngor yng
nghyfarfod "Cymdeithas
Cynghorau Bro a Thref Cymru"
yn Llandudno. Bwriad y
cyfarfod oedd trafod y newid
drosodd o'r Gymdeithas yma i
"Vn Llais Cymru". Dywedodd y
Cynghorydd bod y trafodaethau
yno bron yn union yr un fath ac
a gafwyd yn y Gynhadledd yn
Aberystwyth fis Hydrcf Bu son
am fwy 0 gyfrifoldebau i
Gynghorau Cymuned.
Pwysleisiodd Len Jones yn y
cyfarfod - y buasai augen
cefnogaeth gyfreithiol gref os y
buasai'r cynghorau cymunedol
yn mabwysiadu mwy 0 waith.
Y Grwp Cymunedol.
Cafwyd adroddiad gan y
Cynghorydd Dafydd Williams
ar eu cyfarfod ar y 1ge9 0
Ionawr.

Mae'r Grwp yn bwriadu
gyhoeddi llyfryn "Hanes yr
Ardal" ac yn awyddus i benodi
rhywun i'w gynhyrchu.

Trefnir cael map 0 lwybrau'r
ardal erbyn y cyfarfod nesaf.
Bwriedir creu cynllun cynnal a
chadw a threfnu rhwydwaith 0
lwybrau i gysylltu'r Pentrefi,
Materion Eraill.
Cyfeiriodd y Cynghorydd
Pbylip Jones eto at y sbwriel
sy'n cael ei adael ym maes
parcio Marchlyn. Addawodd y
Clerc ddilyn i fyny ohebaethau
First Hydro, Cyngor Gwynedd
a'r cyfreithwyr Carter Jones gan

• •geisio P\\')'SO arnynt am
wybodaeth perchnogaeth.
Llythyr hefyd i Adran
Fwrdeistrefol Gwynedd i
ddweud bod chwistrellau, a allai
fod yn berygl iechyd, wedi eu
gadael yno.

Soniodd y Cyngborydd Len
Jones am sefyllfa'r Sgipiau
cymunedol. Dywedodd bod
Bangor a Chaernarfon i gael
lleoedd 0 dan oruchwiliaeth i
adael sbwriel - llythyr i
Wynedd.

Ceir yn parcio ar y ffordd
wasanaeth 0 flaen Maes Eilian,
Dinorwig -llyrhyr iMr Wmffra
Jones, Adran Tai. Nid oes a
wnelo'r Heddlu a hyn oberwydd
nad yw'n ffordd d.rnmwy
gyhocddus,

nefnir cyf!lrfodydd ~yho~ddus
1n1pcntref. ms Nsh:yCarfod
Mawflh.
Cynllwoio.
Ceisilll111U ~ ~~niatawyd gan
WTyncclJ ;-

NC\Vitl dc:fnydd 0 glle 1ddepo
hws - 119~n 0 dlr ocr Tyddyn
Dildill, rcnrir.

H~tynl9.d d!lu Inwr 2] Tan y
Foel) D~iniQl~n,
A.drodch9bu.
Bu'r CynShQryQg Lcn Jonel> yn

28.12% = £3023
Clwt y Bent:

8.11% = £872
Deiniotcn:

23.02% = £2475
Dinorwig:

4.'~(I/..- £508

Hrynrefail:
6.33CYO ;;;; roso

RhiwlaG;
14_65ulo= £1,575

Bethel:

Mr Dafydd Wigley yn Golwg i'r
aelodau gyda rhaglen y cyfarfod.
Penderfynwyd gwrthwynebu'r
bwriad am y rhesymau a restrir
yn yr uchod gan ychwanegu ei
bod yn bwysig cadw etholaethau
sy'n gymysgedd 0 ardaloedd
diwydiannol a chefn gwlad fel y
maent ar hyn 0 bryd. Pc bai
argymellion y Cornisiwn yn cael
eu gwireddu, byddai etholaeth
Dwyfor/Meirionnydd bron dros
sefn gwlad yn unig, ardal
ddibynnol ar dwristiaeth.
Penderfynwyd gwrthwynebu'r
argymhelliad.
Gohebiaethau eraill.
Ystadegaeth Gymunedol
Gwynedd. Dosbarthwyd y
llyfrynnau i'r aelodau mewn
cyfarfod blaenorol. Eglurodd y
Cynghorydd Len Jones ei bod
yn bwysig i lenwi a dychwelyd
yr holiadur.

Penderfynwyd codi £3000
ychwanegol 0 braesept 0 Ebrill
2004, golyga hyn 1.89 ceiniog y
bunt ar y dreth. Cyfrannu
£6,000 at Eisteddfod Eryri a'r
Cyffuniau 2005 a defnyddio'r
arian at brosiectau yn y
gymuned 0 hynny ymlaen.

Cais yr Eisteddfod i
Gym uned Llandeiniolen yw
£16,750.

Rhoddir gwobr 0 £750 yng
nghystadleuaeth y goron gan y
Prifardd a Mrs Selwyn Griffith,
Penisarwaun. Cydnabyddir hyn
gan yr Eisteddfod fel rhan 0
darged pentref Penisarwaun.
Gwerthfawrogir hyn yn fawr
gan yr ardalwyr.

Y nod i'w godi gan y pentrefi
fydd £10)750.

Saif canrannau'r pentrefi, yn
01 Cyngor Gwynedd, ar y 7ed 0
Ionawr 2004 fel a ganlyn.
Penisarwaun:

15.04% £1,617
llai £750 = £867

4

YRHEDDLU
CYMUNEDOL.
LLinel Ffan Gymraeg:
0845607001
Llinell Ffon Saesneg:
0845607002

Fel yr adroddwyd yn Eco'r
Wyddfa eisoes, gwahoddwyd yr
Heddlu igyfarfodydd y Cyngor
fis Gorffennaf a mis Hydref y
]lynedd j drafod tor-cyfraith a
drwsweithredu yn yr ardal a,
iddynt hwythau gael cyfle i
amlygu eu hamcanion i wella'r
sefyllfa.

Erbyn hyn mae "Rheolwyr
Rhawd Cymunedol" wedi eu
penodi fel a ganlyn :-
PC Pete Willdigg, dros
Llanberis, Llanrug a
Deiniolen.
PC Andy Abbott dros Bethel,
Y Felinhelj a Phenisa'rwaun,

Gel1ir cysylltu a'r
swyddogion trwy ddefnyddio'r
rhifau ffon uchod.
Offrymwyd y weddi agoriadol
gan y Cynghorydd Richard
Llwyd Jones.
Materion o'r cofnodion :
Cyflwynwyd llythyr yr
Vwcharolygydd Gareth Wynne
yn cadarnhau bod yr
Heddweision uchod wedi eu
penodi, Cytuna'r heddlu y
buasai'n ddelfrydol cael
swyddogion addas sy'n siarad
Cymraeg ond dywedan t nad yw
hynny'n bosibl i lenwi pob
swydd ar bob achlysur. Maent
yn ymdrechu i oresgyn y
sefyllfa. Cyfeiriwyd at eu
hymgyrch i chwilio am
heddweision Cyrnraeg, cynhelir
nosweithiau arbennig ar gyfer
hyn yng Nghaernarfon,
Porthmadog a Llangefni yn
ystod yr wythnosau nesaf.
Penderfynwyd gofyn beth yw'r
bwriad ynglyn a Chanolfan ateb
Caernarfon.
Cae Chwarae Clwt y Bont.
Darllenodd y Clerc ateb Mr Lvn
I.lywelyn, Cyfarwyddwr
Cymd"~lh&i~ Gynglluruu Dro
Cymru, vn ~mline'lu'r
6obly~ac1Qu cyti-l;itbiQl ps bai'r
Cyn20r yn ym£1dlriedolwt' i'r
cae, Ca~yd hanes cctndir y C",
Ghwarae g;rn 11CynJ!horydd t.an
Jones Q dyw~dQ~dy ~ynhuliwyd
cyfarfodydd cyhoeddus and
pr~n ;nwn oedd y 6efnoo~l;th Q'r
uiddordcb. fenderfynwyd
al\hirio7r dra~odaeth ~ ~fnrfocl
rm mhrc~t:l1uldcb y
r.ynllhorydd itMr~P!lt 1~'lrsen
a'r CynBhory~Q v'rYilym
Wil1idm~.

D\irbYIliwytl ll[t:b owyneaq
noa [refni!ll1!lu Mewn Ilnw 1

wella'r :;;0;£yl1{all~ mac'r rUTlijJ
(Vllyml1t!f Vll .JUIjwl!l~
Comi~iwn rflniau Cymru.
D!lnfr.nwyd Cl'l1"ttlU 0 lyt hyr
Alul~ I'rcd J9"'~~t>hv ,,~CllhYbl

.
CYNGOR CYMUNED LLANDDEINIOLEN

(Cyfarfod Chwefror)



Cymru bum gwaith. Hefyd yr
adeg yma mi fyddai tim y
Waun yn y Combination
Leauge; yn chwarae yn erbyn
ail dimau rhai fel Everton a
Stoke City. Cyfle da i B.M
ddangos ei ddoniau.

Cyn gwneud ei fare hefo dau
dim Manceinion, fe
arwyddodd 0 gynta i
Northwich Victoria, a oedd ar y
pryd yn yr ail adran 0
Gynghrair Loegr, 'Roedd o'n
cael costau yn unig sef deg
swllt y gem. Roedd 'na nifer 0
sgowtiaid ar ei 01, a'i fam 0 yn
rhoi blas ei thafod iddyn nhw
am iddyn nhw geisio denu
Billy dros y ffin i Lloegr.

Roedd o'n enwog am y
cwilsyn a oedd ganddo yn ei
geg. Y rheswm am hyn oedd, ei
fod 0 wedi arfer cnoi baco pan
oedd o'n goliar. Wrth chwarae
pel-droed roedd o'n dal i gnoi
baco, ac yn naturiol yn poeri'r
sug, a chwareuwyr eraill yn
cwyno am hyn. Roedd yn rhaid
i B.M. gael cnoi rhywbeth, ac
roedd hyn cyn oes y chewing
gum.. Felly dyma gychwyn ar yr
arferiad 0 gnoi cwilsyn, ac
roedd cefnogwyr yn anfon
pacedi iddo.

Dwi ddim am son am ei yrfa
a'i gampau gyda dau dim
Manceinion, dim ond cofnodi
iddo chwarae 670 0 gemau
Cyngrair a sgorio 181 0 goliau.
Cafodd 48 0 gapiau i Gymru
gan sgorio 11 gol. Gyda llaw £1
y gem oedd ei dol am cbwarae
I'w wlad. Bu'n cnwarae vn
broffesiynol a fynta dros ei SO
oed,

Hi gem gynta iGymru oedd
yn crbyn Iwerddon yn Belfast,
yn 1895, ae mi fuodd o'n sal
mor wrth sroesi yno. Hi
ymal~b ar 61 ci gem gynta yn
erbyn Lloegr oedd ~elais i
rioed symaint 0 hetiau si1e yn
fy mywyd.·

hi ggm ryng-wladol ola oedd
yn erbyn Llocgr yn Higbbury.
Dwi7n siwr ~ fod 07n hapus
i"wn )' diwrnou hwnn)-Y a
doedd 0 'ddim lshio bod yn
Sais') san m~i'r ~SQ.o;dd,
LloeRr 1 Cymru 2. Bu farw
Ebrill 19, 1958, ddau fit) ar 01
trycruneb Man Utd yn
Muni~h. Roedd o'n 83 mlwydd
oed.

Ma\i 'na liLIyd bcr hen fa~
J'el-droed MAnchester City sef
Main\i Rouu] a'r cnw Clf y ~uyd
hanna ydi BilJy Meredith
Close. Dyma ddi~grifiad y
diweddar Tom Richards o'r
5Wf9n, 'Llefnyn ,\)S)'rniog,
pryd rywyll, coesau ceimion a
chwilsyn yn ei geg. Creadur
sWil.'

Diolchwn nad aeth y cart 'na
ddau san llath ymhcllach ar
Orffcnnaf 30, 1874.

'Roedd Huw Jones yo arfer
canu ers talwm, can gyda'r teitl
- 'Duii ishio bod yn Sais', er nad
oedd hynny yn ddymuniad
ganddo 0 gwbwl. Un arall a
ddatganodd unwaith y earai
fod wedi cael ei eni yn Sais
oedd y pel-droediwr enwog,
Billy Meredith a aned ym
mhentre'r Waun ar y £fin a
Lloegr ar Orffennaf 30, 1874.
Pan ofynnwyd iddo y rheswm
dros ei ddymuniad, ei ateb
oedd, 'Dwi wedi blino colli yn
eu herbyn nhw.'

Fe'i ganed yn 01 un stori
mewn cart (cart a cheffyl) ger ei
gartre, ac i'w Nain ei ruthro fo
i'r ty a'i roi mewn popty i'w
gadw fo'n gynnes. Petai'r cart a
cheffyl hwnnw wedi mynd
ymlaen tua 200 gan llath, yna,
mi fyddai Billy Meredith wedi
cael ei eni dros y ffin yn Lloegr
a fyddai Cymru ddim wedi
gallu ei hawlio fo fel pel
droediwr.

Er na fedra fo siarad
Cyrnraeg roedd o'n Gymro i'r
earn, Uno ddeg 0 blant. Chwe
chwaer a phedwar brawd. Ei
dad a'i frodyr yn goliars yn y
pwll glo lleol - Pare Du. Bu
Billy yn gweithio yn y pwll pan
oedd 0 ond yo ddeuddeg oed. a
bu'n gweithio yno am wyth
mlynedd. Roedd ei rieni yn
gapelwyr sclog, a'r unig lyfr yn
y cartre oedd y Beihl. Doedd
Billy Meredith ddim mor selog
yn y capel, ond mi roedd 0 yn
hoff iawn 0 ddarllen ei Fcibl a
g~ll~i ddyfynu rufer helaeth 0

adnodau.
Roedd y teulu yn 11wyr

ymwrthodwyr) er fod B.M yn
uorweudaracn vn ei oes vn
mwynhau gwydriad 0 bort wine.
Dacth un o'i frodyr (yr bynaf,
Elias) yn aclod bl~enllaw 0
Pyddln yr Iachawdwriaeth, a fo
fyddai )'11 Dlynu u D.M. i weld
Everron a Lerpwl. Roedd
brawd arat1, $ef Jim yn
breRethwr cynorthwyol yn
ardal D~nbych.

'Rocdd pob un 0'1 [fatlyr
hefyd yo b~l-droedwyr
addawol, ac rotdd un ohonyn
nhw, S!lm yn chwareuwr
pfoffe~iYllo111Cfu Bloke Ciry, ac
fe gafodd \vyth cap i Gymru
rhwIlg l~OOa 1~07. Docdd gan
y tad, fodd bynnas drum
diddordcb yn y gem, ond
do~dd ganddo ~hwaith ddim
gwrrllwYll(;bii1u i~w f~ibioll
gjci~ ~yt\t. UnWl1tth erto~d y
ew~lodd 0 D.M yn chwar~c, a
hynny i dim y pentre - ChIIk_
'Rv~gghi'n eyfnod \/)'ffrouli

cyn belled !II! roedd Del-dro~d
yn y cwestiwn yn ardal Y Waun
yn y cyfnod yma. Miloedd yn
gwyl io gemau hmau fel
Wrc~am, DruidiS, Croe~oljwallt
(l'r Waun. Khwng 1887 a 1894
fe enillodd y Waun Gwpan

• W~lIdo~ynn~u'r Loteri
o@n@a 1~@[nOI

• cyflenWyr owva
3n;~elllaid- 'bulk' it
rnvaa ...v rnJtJf vn 1190II

• Nwvaaau gros@r.
~Icohol, cardlauMANWI:9

• 'P~v~~;t'\t'ar ovfer talu
~Q&:1math 0 flliau

SlOP Y PENTRlif
WAUNFAWR
Ffoni .SOS80

Brian a Rita
~gnaQr~on

Dyll£1i!Jd YCYfarfod D4!~af
t~c50 ~brllt

Adrod&adau.
Cafwyd adroddtad cytarrod
diwathaf y GrWP gan y
Cynghorydd Dafydd William~ -
Pynciau:
Llyfryn hanes J llwybrau
Llwybrau'r pcdwar dyffryn
(gofyn iWynedd am ddisgrlfiad
o'r rhain)

CynUunio. Ceisiadau a
ganiatawyd gan Wynedd :
Adeilad Amaethyddol Foe!
Cottage, Dinorwig.
Estyniad: Fron Hywel, Llanrug.
Codi dau dy: Bryn Tirion,
Penisa'waun.
Estyniad: Ty'r Ardd, Waen,
Penisarwa un.
Es tyniad : Gwyd r Fferm
PenrhAs, De\.hel.

Wynedd (Gwyn Morris Jones) I
beth yw eu polisi.

Cyflwynodd y Cynghorydd
Len Jones gwyn ar ran
trethdalwr bod loriau mawr yn
mynd ar hyd Lon y Fron,
Deiniolen. Penderfynwyd
gofyn i Wynedd osod arwydd
yno i'w rhwystro,

Cynigiodd y Cynghorydd
Richard Ll Jones bod y Cyngor
yn cefnogi gwyliau ar ddydd
Gwyl Dewi - danfon at Alun
Ffred Jones AC.
Ffynnon Cegin Arthur.
Awgrymodd y Cynghorydd
Phyllis Ellis ein bod yn gofyn i
Wynedd pam nad yw'r ffynnon
wedi eu chofrestru.
Maine, eae ehwarae Clwt y
Bont. Dywedodd y Cynghorydd
Gwilym Williams bod angen ei
thrwsio - gofyn i Menter
Fachwen am bris.
Graeanu. Dywedodd y
Cynghorydd Phylip Jones nad
yw'r peiriant yn graeanu 0 hen
ffordd Cefn y Waun at Ty'n
Fawnog, Dinorwig. Dywedodd
y Cynghorydd Phyllis Ellis yr
un fath am y ffordd 0 Dan y
Gaer i Gape) Glasgoed.
Penderfynwyd gofyn i W)'ncdd
gynn~ s Ileoliadau yma. I

Marenon Ycbwane2ol.
Cyda'n G~lydJ, CWQ\&n Grno.
nvwenouu y CYTIRllorydd Len
Jones bod penodiad pob
Swy4doi hd.Cywio Dro mor fyf
f~1 nad oes dilvmant.
Ccfnoswrd hyn gan aclodau'r
Grwp Cymunedol.
Pend~rfynwyd ysgrifennu at
S;oned W~11i.arns] Adran
DULbygun~OIlomiliua GWYllttlll
9 choni iAlun Ffred Jones AC.

Mynegodd Len Jones hefvd
hryclcr bod I.~.C. yn b-wr::ldu
i>ymud 0 !\}It llillD i Landyg-di.
M!l~ftt w~d. d~rbyn grantiau
mawr ~r gyt,.r y 11~olii1d
presennol. Penderfynwyl1
Y~5r,t~Dn'""~::rnt ii' ill hdran
D!lrblYIDl ECOnOm9idd
Cwynedd.

Ychwanellol1d y Cynahorydd
lllebarcl I.J Jones ei bod yn
bwYSig- caaw~r RW!llUl yn y

f b ·· hI Ipentrc , uasaJ. telt 13U r

~wci[11wyr i I;-angor .vn
y~hwa "eell at ly~redd ne r
ffiat'n bwy~ig bull planl yn
aw~ld ~u"hi~ni a~ ~ttill yn
myncl~'rOWtli\b.

LYfeiriodd y Cynahorydd
Cw~lrm W~lliams bod oralflri
«(lOLQN1GT~) yn cael ei ildacl
gm fi~OMd cyt1 ei ddiddymu,
mae1n ano,,"e~ ~ael i. i'lWrclclar 01
arnscr. PcnQ~rfynwyg S"Qfyn i

Brynrefail:
Keith Jones
Dinorwig a Fachwen:
Phylip Jones
Penisarwaun:
Phyllis Ellis

Gohebiaethau erailJ.
Tynnwyd sylw'r Cyngor at
hysbyseb Ewro DPe am
dderbynnydd, heb ofyn am
ddwyieithrwydd. Hysbyswyd
Swyddfa'r Etholaeth 0 hyn
eisoes. Penderfynwyd danfon
llythyr 0 gWyn atynt ac at
Dafydd Iwan, Arweinydd y
Cyngor. Copi hefyd i Alun
Ffred Jones AC.

Bwriad y Canghellor i
ryddhau trethi ar ail-dai i'w
gosod. Penderfynwyd cefnogi
gwrthwynehiad Hywel
Williams AS.

Bwriad Heddlu Gogledd
Cymru isymud y ganolfan ateb
o Gaemarfon. Er y danfonwyd
sylw ar hyn i Gaemarfon ym
Mis Ionawr, penderfynwyd
cefnogi gwrthwynehiad Alun
Ffred Jones ac ysgrifennu at y
Prif Gwnstahl iFae Colwyn.

Cyflwynwyd Ilythyr Adran
Datblygu Economaidd
Gwynedd sv'n son am Gynl1un
GweJd_ 2 Adwy. Penderfynwyd
gwahodd Mr John Davies-jones
i gyfarfod y Cyngor.

Cynllun Addysg Cymraeg
Gwynedd. Dywedodd y
Cynghorydd Pat Larsen bod
ganddi sylwadau i'w cyflwyno
yn ystod y cyfnod ymgynghori.
Penderfynwyd cefnogi
adroddiad Mrs Larsen.



I;NILLWYA CLWe 300,
Dyma restr 0 enlllwyr Y Glwb Mis
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Mr G, Oavie~, Oolgwyrfai,
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PENSLWYDD HAPUS.
Llongyfarchiadau i Mrs Lily Jones,
Goleufryn ar ei phenblwydd yn 95
oed. Roedd yn brat gweld y mab,
Bryn, adref o'r Almaen. Cafodd lu 0
anrhegion, cardiau a gWledda.
CYFARFOD CYHOEDDUS.
Bydd cyfarfod cyhoeddus am 7.00
y.h, nos Lun, Sed 0 Ebrill, yn y
Ganolfan i sefydlu pwyllgor codi
arian ar gyfer Eisteddfod
Genedlaethol Eryri 2005. Croeso i
bawb.
SEFYDLIAD Y MERCHED.
Y Parch Gwynfor Williams,
Caernarfon oedd y gwr gwadd yng
nghyfarfod y Sefydliad ar Fawrth
11ego Croesawyd ef gan y Llywydd
Catherine Jones. Cafwyd sgwrs
ddiddorol ac addysgiadol iawn
ganddo. Diolchwyd iddo gan Pat
Parry. Enillydd y raftl, wedi ei rol gan
Pat oedd Hilda Williams. Y mis
nesaf, Ebrill 1af ein gwr gwadd fydd
Dr Huw Roberts. Croeso cynnes i
aelodau newydd.
LLONGYFARCHIADAU

I DATHLU PENBLWYDD. Yn ystod y
mis bu Ceirion Rowlands, Bryn
Golau yn dathlu cyrraedd ei
benblwydd yn ddeunaw oed.
ltonqytarchtadau a phob
dymuniadau oa iii rr dyfodol.
LLWYDDIANT EISTEDDfODOL.
uonqyiercmaoau I sionec Jones,
rvn rwn ar ei uwvcoiant yng
nghystadleuaeth chwarae'r ffidil dan
12 oed yn Eisteddfod Cylch yr Urdd
y ddiweddar. Bu'n cynrychioli cylch
Arlon yn yr Eisteddfod Sir ym
Mangor.
GENEDIGAETH.
Ltonqytarchradau i Aifl ac Heulwen
Hafod y Rhug ar ddod yn daid a
nain I Secca Elaln, eu wyres fach
gyntaf, merch tach i Delyth a Marc.
ADREF O'R YSBYTY.
Croesawn Mrs Katie Roberts, Tref
Eilan, adref 0 Ysbyty Eryri, Mrs
Sarah Lewis, Tref Eilian a Mrs
Judith Jones, Ty'n Twll a Guto, Stad
Ty Hen adref 0 Ysbyty Gwynedd a
Mr Richard Rowlands Bryn Golau
adref 0 Ysbyty Uandudno. Hyderwn
yn fawr eich bod yn teimlo'n well
wedi caeI dod adref.
YN YR YSBYTY. Anfonwn em
cotion at Mrs Laura Pierce, Ty'n Twll
sydd yn yr Ysbyty ar hyn 0 bryd.
CYDYMOEIMLO. Cydymdeimlwn
yn ddwys a Mrs Gwenan Dafydd,
prifathrawes yr ysgol, yn ei
phrofedigaeth 0 golli ei thad yn
ddlweddar.
DYMUNO YN DDA, Oymunwn yn
cca iMr a Mrs Marston yn eu canrst
nQ\NYddym Mhor1ha~th\NY. Vn ystod
y blynyddoedd y bu'n byw yma,
uymtirodd Mru Mtlr~ton ddiddordob
yng ngWQltngarQddaU'r Elstgddfod
a'r Urdd g~n hyfforddi'r plant ar
gyfer cystadlaetnau onerynnOI.

Dymunwn yn dda i Elfyn a
Menna a'r teulu ar au haelwyd
newydd a chroeso yn 61 i'r Waun i
Ahlan a'l theulu bach.
N~WYDDION COR Y WAUN
Llongyfarchiadau i Glonys a ~aydn
JonO$ ac i Honlwon ~~ Alfio Jonos
ar 0000 yn nelnlau a thelOlau am y
tro cyntaf.

~ulr CAr yn cadw noson i ferched
y W.1. ym Mlaena\A Ffelitlniog nOli
Favvnn Z4aln 0 cnwerror, tlC er mal
ycnydig oAdd yno catwyd noson
gartrefol lawn gyda John Gwynedd
yn cyflwyno. a lIuniaeth 0 dan yr hen
drefn i ddilyn. 'Roedd DouS wedi
safalu am steplau ar sy'er y dynion

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

--::- -:::-:-

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

I.

yn y rnes gefn,a bu peth gwichian
wrth eu defnyddio, gyda neb yn siwr
os mai'r rheswm oedd pwysau'r
baswyr ynteu pengliniau'r tenoriaidl
Yn ogystal bu'r cor yn diddanu
mewn noson cawl a chan yn festri
Capel Ebeneser Caernarfon ar nos
lau y 4ydd 0 Fawrth. R. Gwynn
Davies oedd yn cyflwyno, gyda
lIond trol 0 straeon doniol fel arter.
Eto cafwyd croeso cynnes a
lIuniaeth yn dilyn (a noson ychydlg
yn gynharach adref y tro hwnl) .
Buom yn diddanu'r ymwelwyr yng
ngwesty'r Victoria, t.tanbens ac
erbyn bydd yr Eco allan byddwn
wedi bod yn y Clwb Hwylio yng
Nghaemarlon. Bydd cyngerdd yng
nghapel Glanrhyd, Dinas ar 14eg 0
Fai. Os ydych eisiau trefnu noson
gyda'r cor cofiwch gysylltu a'r
ysgrifennydd Emyr Roberts ar
01286650128.
EISTEDDFOD
ARDAL WAUNFAWR.

Cynhaliwyd cyfartod cyhoeddus i
drafod dyfodol Eisteddfod
Waunfawr nos Lun, Mawrth 1Sedyn
y Ganolfan, dan gadeiryddiaeth
lIywydd yr eisteddfod, Mrs Irene
Roberts. Yn gyntaf eglurwyd y
gwahanol resymau pam y bu'n rhaid
canslo'r eisteddfod nos ns
Tachwedd lIynedd. Yna trafodwyd
dyfodol yr eisteddfod nos. Roedd y
mwyafrif helaeth yn frwd dros gadw
at y drefn bresennol 0 eisteddfod
dimau. gyda dau dtm yn cynrychioli
dau ben y pentref ond
penderfynwyd newid y ffin rhwng y
ddwy ochr ryw ychydig. ar mwyn
sicrhau cydbwysedd teg 0 ran
niferoedd. 0 hyn ymlaen felly bydd
y ftin yn rhedeg 0 ganol y pentref i
fyny 16nyr ysgol. Bydd yr eisteddfod
brynhawn yn parhau ar ei fturl
bresennol fel eisteddfod i blant oed
cynradd yn unig a bydd plant oed
uwchradd yn cael y cyfle i gystadlu
gyda'r nos a bod yn rhan o'r timau
oedolion.

Daethpwyd i benderfyniad
pwysig arall, sef ein bod ni'n newid
dyddiad yr eisteddfod i ddiwedd
Chwefror/dechrau Mawrth. Cynhelir
yr eisteddfod nesaf felly yn gynnar
yn 2005. Bydd yr eisteddtodau
prynhawn a nos yn parhau i gael eu
cynnal af yr un diwmod. Nid yw'r
union ddyddiad wedi ei benderfynu
eto, ond pwysleisiwyd bod yn rhaid
peidio a mynd ar draws
eisteddfodau cylch a sirol yr Urdd.
Ahoddwyd awsrymiadau serbron
ynghyloh nowid l'r oyetaoieetneu
gyda'r nos, er engnralfft, Helhau
nifer y cystadlaethau. atgyfodi rhai
o'r cystadlaethau cartrof ac ati.
Mfle'r flwgrymifldau hyn j gyd wedl
ea.~l~U nodi a. bydda.nt yn ea.1I1lIU
trafod ymhellach yng nghyfarfod
nesaf y pwyllgor. Diolch yn fawr I
bob un o'r criw bach ond brwdfrydlg
a ddaeth yn9hyd i'r cyfarfod.
Gwyddom Qm~iilwl un QrQII~dd yn
methu bod yn bresennol ac eto'n
aWVddu~ i wAI~ yr ~i~t~ddfo~ yn
p~rhauac yn mynd 0 north i north,
Hyderwn y bydd Y pentref cyfan yn
000 at 91 gilyoo I wneuO yr
~jst~ddfod n~saf yn un oofia.dwy

Ymll nllwr.mg~'igm~no'n
5111-yin mh9b ~n 8"190
all} Darnall j'w l!~nil:llll:lu
yo ceo h~r llennl'n cau;

"Ill ~~n9ri'w hQl§Q£'nhw)
a'n hUllawdydd yn lluow.
f..

Cefnogwch
Ieln

Hysbysebwyr

l"u~tlll nOll, maC'i iailn aan llO,
9. rhyw !lm!11' yn rh~o)~
gmu11ctl~ ac Illac 11Y1111y'11
flW~~~u]rllwyfgnngu g fu,

o\} Q~gg WmffrQ'nsin iSyg,
roedd ef yn erwydd hefyd~
a n~cIcAn un noclyn oeclcl]
WYLhl:lwtlau'n cYfoelh ydoedd.

Onel rlly dawcl Iawclwch,
er ~un lla~s ocr;'n llwch.

IEUAN
WILLIAMS

GlanfErwd
D:HINIOL~N
(OI2R6) R704R4

I DYGlau 0 1~ ; 53 Gedd I
f Tcithiou Llcol 0 Thramor I
[
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IQwaith Contro(;t

Tolorau arbonnlg I
bOr\oiyr\wyr. myfyrwyr A

phlilnt ysgol

A'n nodau'n ddagrau mor ddu
heno, pwy feiddis gllnU?

Nid oes allwedd na gweddi
heno'n y Waun na'n llan ni
ddaw iryddhau'r alawon -
meirw fIlt, a'r Gymru hon,

Yn ein gWyl, ni all galar
ledio un felodi war;
eisteddfod ddi-dafod yw,
a hen dlawd 0 Wyl ydyw.

Mae marwnadau'n nodau ni'n
fiwsig unig eleni;
bariau ofer sy'n brifo
am mal mud ei anthem o.

Wavell
Roberts

CIGYDD
London House
LLANRUG

Ffon: (01286) 673574
PEN CIGYDD Y FRO

Ac yn y soIled wedyn,
neno'n y nos, mae 'na un:
un yn y WauD ei hunan
yw'r gWr a harmer ei gan;
un 0 ddau yn y ddeuawd,
a'r un oedd i Wmffra'n frawd.
Un 0 raid; ac mae tiwn gron
anobaith yng ngherdd Mabon.

Yrwyn lIeol mwyaf biasus
Selsig cartret

Cigoedd parod i'w bwyta
Archebion ar gyfer y rhewgist

MYNNWCH Y GORAU
DEWCH ATOM NI!

Ei diwn ef, nid a'n ofer,
a'n nos hyll mor brin 0 ser,

Am hynny, y mae heno'n
Wmffra rhy gryg dan y gro,
am na ddaw ei alaw'n 01,
a'i seiniau'n holl absennol.

Y mae'r duwch mor dawel
ag aria ola'i ffarwel,
a heno, mae caneuon
yn rhad, mor ofer a hon.

Y llais i'n diwyllio oedd
yn neuaddau'r blynyddoedd,
y llais sydd o'i golli o'n
un anodd i'w ail-diwnio.

* * *

Fe roed Wmffra'n gao igyd
i gyweiriau y gweryd,
ac mae gofod ei nodau
yn un saib oes dros y bau.

I Dy Coch, cawn godi CaD
o enaid Wmffra'i hunan;
i'r Berws dywedwst, daw
eilwaith ddesgant ei alaw;
a draw, draw 0 swn y stryd,
emynau i'r WauD bob munud!

A

A'i denor mewn cadwynau,
Ni ddaw'r gan a'r bedd ar gau;
mae mor gaeth a'n hiraeth ni
o Wyllonydd eleni.

Ineuaddau'n llonyddu,
down a'n dawn yn nodau du;
down 0 hyd i'w donau 0
yn y gweryd, a'u geirio;
down a'n hunawd i'n heniaith,
a rhoi'r gainc Gymraeg i'r
gwaith.

Heno, pwy fedra ganu
a'i unawd ef dan bridd du?
Di-gerdd ydyw'r wlad i gyd,
o'r nefoedd i'r Waun hefyd,
a'r un 11aisa'i aria'n llwch,
ei alaw yo dawelwch.

er cof am Wmffra Jones, Waunfawr
canwr ac eisteddfodwr

Cerdd a enillodd Gadair Eisteddfod Chwilog, Ionawr 2004.
Cerdd goffa iWmffra Jones, Waunfawr

gan Karen Owen

CADWYNI
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PENBLWYDD.
Llongyfarchiadau i Mrs Alice
Griffith, Tan y Bwlch ar ddathlu
ohoni benblwydd arbennig yn
ddiweddar. hefyd yr ydym yn
falch 0 ddeall ei bod wedi gwella,
ar 01 iddi dreulio rhai dyddiau yn
yr ysbyty. Yr ydym yn dymuno
lIawer penblwydd ag iechyd ichwi
eto.
CYDYMDEIMLAD.
Anfonwn ein cofion a'n
cydymdeimlad IIwyraf a theulu
Ty'r Ysgol yn eu profedigaeth.
Collodd Hannah Roberts ei mam,
ar y 3ydd 0 Fawrth yn 89 oed yn
ysbyty Gwynedd. Mawr fu gofal
Hannah dros ei mam am rai
blynyddoedd. Derbyniwch ein
cydymdeimlad IIwyraf a chi fel
teulu yn eich profediaeth a boed
ichwi gael nerth odd! uchod yn
ystod y dyddiau tywyll yma.
MEWN CARTREF.
Trist iawn oedd deall fod Mrs
Katie Lloyd Hughes, 2 Mae Ellian
wedi gorfod mynd dros dro i
Gartref Bron Eryri, Llanberis.
Gobeithio y cawn ei gweld adref
yn reit fuan; oherwydd yr ydym
yn ei cholli, ac y mae el lie yn
wag yn yr ardal ac yn y capel. Bu
i Mrs Hughes weithio yn galed
hefo'r plant, ac yr oedd yn cynnal
yr Ysgol Sui yn ei chartref hyd yn
ddiweddar iawn. Yr oedd yn
gwneud yn sicr ei bod yn trio yr
arholiad lIafar bob blwyddyn.
Felly Mrs Hughes gobeithio y
cawn eich gweld ar yr aelwyd yn
2 Maes Eilian yn reit fuan.
Brysiwch adref.
GWELLHAD BUAN.
Dymunwn wellhad buan i Miss
Nellie Wyn Jones, Tyn y Fawnog,
sydd ddim yn dda ar hyn 0 bryd,
ac hefyd pawb arall sydd yn
cwyno yn yr ardal. Brysiwch
wella i gyd.
Y TYWYDD.
Ar nos Fercher 25aln Chwefror fe
ddechreuodd fwrw eira yn reit
drwm ac erbyn bore lau yr oedd
cnwd reit drwm wedi disgyn ac yn
dal i ddisgyn. Dim bws, dim ysgol
i'r plant a llawer mwy 0 gerdded.
Yr oecoyrn i gyd wedi cono bod
gennym goesau a mwy 0 nom I
weld 0 gwmpa.s; yr oedd fel yr
hen amser, y ni fel oedolion yn
Gwyno a'r hen blant wrth eu
bodd. ~ braf oadd au awald yn
mwynhau eu hunain. Erbyn hyn
mae wedi mynd, gwynt a glaw yr
ydym yn ~jw~ld()nd~I'hyn maa
arwyddion o'r gwanwyn yn y tiro
Natur byth yn methu.
Diolch.
Dymuna Ance Grimlh ddiolch yn
fa.wr t'W th~ulu a'i tfrindlau am lu
dymuniadau da c'r rhoddion ar
acnlysur el pnenblwydd arbennlg
yn ddiweddar. Diolch i bawb.

Dymuna Mr\5 Betty Lloyd
Roberts, 11 Mae EilJan gynt
ddlolch i'w thaulu. ffrindiau a'r
ardalwyr am ei chofio tra yn
dQrbyn lIawdrtniaQth yn Vsbyty....
Gwynedd ao hefyd ar 01 dod
adref. DIOlch am y lIu cardiau,
blodau a'r rhoddion haal. Diolch
yn fawr i bawb a da yw dweud fy
mod yn gwella.

DINORWIG:
Miss Marian Jones, Minallt, 7 Bro Elidir

Dinorwig, Ffon: 870292

JOHN PRITCHARD
ohon:.

I
()

taenu ar lechwedd a choedlan.
Yn yr osgordd ~rncychwyn am y
Foel yr oedd Augustus John, y
dyn mawr hefo'r het olau yn y
darlun a draddododd yn fawl
gan yn ei lais cryf a chroew:

"Obeying JI;S last unshes, we, his
friends, bear hither tile ashes of
John Sampson in order that, scat
tered over the slopes of chis beauti
ful mountain the» 1110)' become part
of the land he loved, and rest near
tne remnant of the ancient race for
whom he lived. ~ build 110 111011U
ment, we inscribe no stone to bear
his name. Long will lie live In our
hearts: longer still in the great work
he has d0712. Mourn we must that
never again can we cake by the
hand the most faith.fi4l of friends;
yet we rejoice that he was sent
among us to be our companion ;11

sorrow and in joy, to protect from
decay our old traditions, and to
enridi tire world's store of learn
ing, ".

Yna traddododd alarnad
mewn penillion yn y Romani.
Roedd y llwch mewn cist fechan
ddu yng ngofal Ythal Lee (ar y
blaen) yr hwn oedd wedi addo
rr Rat y buasai et ddvmumad vn
cse1 e; arddel. Vno hcfyd yr
ocdd crythor tl LhclYllor.

Yng RW9s~arwyd y IltlJch £laD
M~ch3cl gampson (m9b y Ra~)
iiI y lluwr Illtl;)wuillll u Lllurullll
yt' offerynwyr uD!lfydd y Garreg
Well". Y11 UI101 ag arfcriol1 y
Rommi llo~aodd Yth~I Lee y
~i)L [(1(.11(1ll11l11iullllci bibell o'r
f£lamau. [)ychwelodd l'awb yn
dawcl i Lanewm ac yr ocdd yn
eu my~al!twer grtldd l!ttth.

,

Doedd amlosgi a thaenu
llwch mewn mannau

dewisiedig ddim mor gyffredin
yn nechrau'r hen ganrif ag y
mae yn awr, Dyna pam yr oedd
tyrfa yn cynnwys newyddiadur
wyr wed i ymgasgl u yn
Llangwm ar y bore hydrefol
hwnnw ym 1931 iweld llwch y
Dr John Sampson yn cael ei
wasgau ar Foel Goch gerllaw.

Yr oedd Dr. Sampson yn
ddarlithydd ym Mhrifysgol
Lerpwl lle y bu yn efrydydd
hefo'i gyfaill Augustus John, yr
arlunydd. Roedd ganddo ddid
dordeb oesol yn y Sipsiwn a'u
tafodieithoedd a chanfu fedd yr
hen batriarch Abram Wood ym
mynwent Llangelynin wedi ei
gladdu ym 1799. Roedd yn
gyfaill arbennig i'r Sipsiwn
Cymreig, a bu yn trigo yn eu
mysg ym Metws Gwerfyl Goch
mewn 'vardc' gyda'i deulu ac
mewn bwthyn yn ddiwed
darach. Eu henw arno oedd
Romano Rai (y Sipsi
Fonheddwr fel George Borrow
gym). Rocdd yn aclod o'r Gypsy
Lore Society fel y bum innau.
Aerh unwaith i ~yfru'fod a
~;ps;wn 0 Rwman;a oecld wecl~
gtamo yn Lcrpwl. Gofaln{ copr
oeddynt 9. thretnodd iddynr ggel
lie ~ weTs}'l1a n scfyJl\.l 6cfa~1
awyr agOrco. Gwnac:than[ cI\-v
tin yn t1'W~johoilel"i yn y ff!ltr~-
oculI gun roll l.rc[[t'tvyr cywrain
yl1hrin yr 1dea honnn yn y wla.d
ymu.

Roedd bore y cadoediad 19J1
yn odidoh, h1a1> wybrCll adi
awmwl il Iliwiall1r hydref wedj1u

LLANef:RIS
Ffan 871278

WWW.ybistro.co.uK
Pervhnogioni C{1nnya Nery~Aobert~

Nid wyf eto wedi gweld "The
Passion of the Christ", ffilm
newydd Mel Gibson y bu
eymaint 0 son amdani eyn ae ers
iddi gael ei dangos. Hanes
deuddeg awr olaflesu Grist eyn y
croeshoeliad sy'n cael ei ddangos
ynddi, a hynny mewn ffordd
hynod 0 graffig, gao gyfleu
erchylltra'r camdrin creulon y bu
raid i'r Iesu ei ddioddef. Hwn, yn
01 y son, yvlr portread mwyaf
cignoeth a welwyd ar ffilm 0
groeshoeliad yr Arglwydd Iesu.

Beirniadwyd y ffilm gan rai
oherwydd ei golygfeydd creulon
a threisgar. Nid "Gwr y
Gwyrthiau" 0 ffilm yw hi, a
chaiff ei gweld dan "Dystysgrif
18" yn ein sinemau. Beirniadwyd
hi gan eraill am fod yn wrth
Iddewig trwy awgrymu rnai'r
Iddewon fu'n gyfrifol am
groeshoelio'r Iesu.

Allwn ni ddim osgoi
erchylltra'r groes. Peth brwnt a
hyll oedd y croeshoeliad.
Dioddefodd Iesu Grist
farwolaeth greulon ar Galfaria;
ond beth bynnag a faint bynnag
ei boenau corfforol, dim ond
rhan o'r stori oedd hynny,
Gwyddai'r Gwaredwr am y
poenau dyfnach 0 gael ei wrthod
gan ei Dad NefoI. Ar Galfaria yr
oedd Duw yn troi ei gefn arno ac
yn ei wrthod. Nid dychyrnygu
hyn oedd Iesu, ac nid ffordd 0
siarad i gyfleu'r boen sydd
ganddo. Yr oedd Duw yn ei
gosbi am fod Iesu Grist wedi
derbyn y cyfrifoldeb a'r bai am
bechodau'r bvd,

Ac nid bod yn wrth-Iddewig
ydym wrth son am ran yr
Iddewon yn y croeshoelio, ond
rnynegi ffeithiau, Cafodd y
Meseta ei wrthod gan fwyafrif ei
bobl ei hun. Iddewon oedd yr
arweinwvr crefvddol a'i- .
gwrthwynebodd; ac Iddewon
oedd llawer, os nad y mwyafrif,
o'r dorf a waeddodd am et waed.
Ond nid yw dweud hynny'n
oOl)'SU'll bod ni heddiw yn beio'r
Iddewon am y groes. Mae'r
J!feogyJ yo ein gwahgrdd rhag
owneud hynny 5~n fynnu bod
Iesu wedi marw dros ein
pechodau ni. Rin drys-ioni ni
i'Sy'u gyfrifol am y Croc~hocliaa.
Pobl pob cenedJ dan haul; pobl
pob ~'nh,dltl'lh; ~hi tl fi ilYUU
wedi croeshoelio1r Iesu.Dyma
)yel y Gri1)tion;

"Fy rnei~u trymion, luoedd

I maiili)
,.-------------------------, a waeddodd [ua'r nen,

a dyna pam roedd rha:cl ~'m
Du\"

ddioddef!ll' y pren."
Y pe(h olaf a wna'r Cristion

yw bcio'r radcwon. nac unrhyw
un arall 0 ran hynny, am y pcth.

Og hydd y ft11m hl\n yn
owneud i ni feddwl Q~ ystyr yr
hyn y cofiwn arndano ar Wyl y
Pasg gall llawer 0 fudd ddeillio

DIODDEFAINT Y
CRIST

UN FUNUD FACHHAULLWCH
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· PECYNNAU GWYLIAU YM MHRYDAIN, 'EWROr AC
YMlI~LLACJ.l.

• TEITHIAU I GYNGHERDDAU A THEATRAU.
· TJl~I'NU PECYNNAU GWYLIAU I GRWPIAU A

MUDIADAU AM 8RISIAU RHESYMOL.
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PARe PADARN, LLANBERIS (870922)
(Ar gau dydd Sul a dydd Llun yn ystod y gaeaf)~-

Gwasanaeth Fframio Lluniau

CYDYMDEIMLO Estynnwn ein
cydymdeimlad a theulu Glasfryn,
Ceunant yo eu profedigaeth 0 golli
Mam a Nain annwyl iawn yn
ddiweddar.

CEUNANT--Trystan a Sloned Larsen, Bodafon
Ceunant (650799)

UNDEB -Y-MAMAU.
Gweinyddiwyd y Cymun Bendigaid
gan y Deon Gwlad Y Parch Roger
Donaldson yn Eglwys Sant Gabriel
Nos Lun I Fawrth.

Yn dilyn y gwasanaeth cafwyd
cyrartoo a lIuniaeth yn yr ysgol
gymuned. Trafodwyd rhai materion
gan Mrs. Dorothy Jones. Bydd
gwasanaeth yn cael ei gynnal yn
eglwys Sant Mair Y FelinheJi ar 25
Mawrth am ddau o'r gloch.

Yn gofalu am y lIuniaeth oedd
Mrs. Marjore) Roberts a Mrs. Gwen
Owen. Rhoddwyd y raftI gan
Marjorie ac 1e'i henillwyd gan Miss
Meira Williams. Diolchwyd i'r Parch
Roger Donaldson ac i'r gwesteion
gan Mrs. Enid Taylor. Terfynwyd y
cytartod trwy adrodd y gras.
ADREF O'R YSBYTY. Dymunwn
wellhad IIwyr a buan i Mra Margaret
Williams, Bryn, ar 01derbyn triniaeth
yn ysbyty Gwynedd, hefyd i Mrs
Barbara Winrow, Ddol Helyg. ar 01ei
damwain.
YN YA YSBYTY. Anfown ein cofion
gan ddymuno gwellhad buan I Mr
Eifion Jones, Glan y Don, sydd· yn
Ysbyty Gwynedd.
DIOLCH. Oymuna Margaret
Williams, Bryn. ddiolch 0 galon i'w
theulu, ffrindiau a chymdogion am y
cardiau, anrhegion a'r galwadau fton
a dderbyniodd tra bu yn Ysbyty
Gwynedd ac ar 01dod adref.
LLONGYFARCHIADAU i Mr
Gwyndaf Huws a Mrs Mair Huws
(prifathrawes yr ysgol) am ddod yn
daid a nam Ganwyd mab bach
Tomos i Gwion a Meinlr.

CWM YGLO
Mrs Iris Rowlands, Glanrafon.

Ffon: (01286) 872275

y darn Pili Palas yn yr Eisteddfod
Cylch. Da iawn chi plant. Nos
Fercher, Mawrth 24ain cafwyd
Cwis yng ngofal Anti Marina. I
orffen y tymor bydd noson i
Deulu'r Aelodau yn y Neuad I
Gymuned.
EGLWYS SANTES HELEN.
Ebrill 4ydd, Sui y Blodau
gweinyddir y Cymun Bendigald
am 10.30 gan y Parchedig Ann
Smitham.
Ebrill 9fed, Gwener y Groglith
bydd Awr Dawel a Myfyrdod 0
2,00 o'r gloch tan 3.00.
Ebrill 11fed, Sui y Pasg bydd
Cymun Bendigaid am 5.00.
Addurnir yr Eglwys ar 01
Gwasanaeth Gwener y Groglith.
Cynhelir 'Cwrs Alpha' i leuenctid
yn Ficerdy y Felinheli bob Nos
Lun. Croeso cynnes.
SER CEFN GWLAO.
Llongyfarchladau i Len Porter ar y
Rhaglen Cefn Gwlad ar Fawrth
15fed. Oityr oedd dilyn ei yrfa yn
trin y 'boileri', yn yr Ysbytyai a
throedio gyda ef ar hyd IIwybrau
Bro'r Eco gan fanteisio ar bob
cyfle i ddod 0 hyd i goed ifainc i
wneud ei ffyn cerdded, anhygoel.
Roedd y casgliad gwych o'i ttyn yn
atbennig iawn yn enwedig y rhai
gyda phen ysgyfarnog, brithyll,
Begw'r Ci, Alarch a'r gylfinir druanl
Roedd Begw'r Ast tach yn sicr yn
mwynhau ei hun yn tyrchu a
chwilio am wiwer Iwyd. Canu
clodydd Tre'r Coti a wnai Carol
hithau gan ddwyn i got hwyl y
dyddiau fu yn enwedig cerdded y
'Monkey Run'. Ie dyddiau difyr,
dyddiau difyr iawn.
Llonqytarctuaoau i'r ddau
ohonoch.
LLONGYFARCHIAOAU.
Llongyfarch.adau I Ynyr Roberts,
Aelod o'r g,wp EpitaH ar ddod yn
drydydd gyda'j gan 'Olgon', yng
nghystadleuaeth 'Can i Gymru'.
Sian Alderton oedd y gantores a
derbyniodd 1886 0 bleidleisiau.
Ardderchog Ynyr, a phob
dymuniad da eto i'r dyfodol, ac ,'r
grWP Epitaff.
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URDO ADRAN BENTREF.
Llongyfarchiadau mawr rr aelodau
fu'n cystadlu yn Elsteddfodau'r
Urdd yn ddiweddar Ciplodd Anest
y wobr gyntaf am Ddawnsio
Gwerln Unigol yn Eisteddfod Sir
Eryri. Pob Iwc yn y Genedlaethol.

Bu Parti Leanne yn cystadlu ar
y Partl Unsain IAdrannau Pentref
a chawsant hwyl dda arni. Daeth
Parti Llefaru lola'r Lindys yn ail ar

cymdogion a ffrindiau am y
cardiau gwellhad, a'r galwadau
ffan. Roedd yn falch 0 dderbyn
cerdyn hefyd gan Athrawon ac
Aelodau Ysgol Sui Bosra.

Dymuna Nant Roberts, Arwel.
ddiolch i bawb am y galwadau
ffon, cardiau, y blodau a'r
rhoddion eralll a dderbynodd yn
dilyn y ddamwain gafodd ddlwedd
mis Ahagfyr,
PROFEDIGAETH. Cydymdeimlir
yn ddwys iawn a Roderick a'r
teulu ar golli mam a nain annwyl,
sef Mrs Jennie Morris, 1 Maes
Gwylfa, Deiniolen. Fe'i rhoddwyd i
orffwys ym mynwent Santes
Helen. Ein cydymdeimlad IIwyraf
ar teulu all.
EISTEDDFOD ERYRI A'R
CYFFINIAU 2005.
Cynhaliwyd Cyfarfod Cyhoeddus
yn yr Ystatell Gymuned, Nos
Fercher, Mawrth 10fed am 7.30
y.h. Aoedd 13 yn bresennol gyda
7 ymddiheuriad. Etholwyd
Gwyddogion gyda Phyllis Elis yn
Gadeirydd, Ann Ifans a Myfanwy
Parry yn ysgrifenyddion, a Lesli
Larsen yn Orysorydd.

8ydd y Pwyllgor Nesaf, Nos
Fercher, Ebrill 28 ain yn y Neuadd
Gymuned am 7.30, er mwyn
trefnu gweithgareddau i godi
arian. Croeso cynnes i unrhyw un
ymuno a'r Pwyllgor.

Camera yn ngot81Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. Ffon: 6n263
YR YSGOL GYMUNED
Eleni eto, mae'r ysgol yn casglu
talebau Tesco, ar gyfer cae I offer
technoleg gwybodaeth, ITesco
Computers for School' .

Buasem yn hynod raton 0 gael
talebau gennych i ychwanegu at
gasgliad yr ysgol. Oiolcn yn fawr.
PWYLLGOR NEUADD.
Tynnwyd Clwb Cant, Mawrth a'r
enilliwyr y mis hwn yw:
1a': Myddin Jones, Na N'o91

Brynrefail.
2ail: Pat Larsen, Llygad yr Haul.
3ydd: Bronwen Jones, Cae

Cornlog.
Gobeithir trefnu AaHI i godi

arian, 0 ddechrau'r Haf hyd mrs
Tachwedd. Gofynnir yn garedis
am eich cydweithrediad arterol.
YSGOL SUL BOSRA.
Roedd pawb yn falch 0 weld Mr
Evie Jones yn 61 yn yr Ysgol Sui
wedi'i arhosiad yn Ysbyty
Gwynedd. Bnawn Sui, Mawrth 28
bu'r plant yn cymryd rhan yng
Nghymanfa'r Annibynwyr, Cylch
Cwm y Glo yng Nghapel
Jeriwsalem, Llanberis, ChwedJ
Melangell, Santes yr Anifeiliaid
oedd eu stori ac 'oedd y plant
bach wrth eu bodd yn dangos eu
hanifeiliaid ac wedi dysgu niter 0
Reolau Aur ar sut i barchu pob
anifail byw ar Odaear Duw.
Diolchir i'r plant am eu Hyddlondeb
ac i'r rhieni am eu cefnogaeth a'u
hanogaeth. Arweinydd y Gan yn y
gymanfa oedd Arwel Jones, Cae
Eboni a'r organyddes oedd Hefina
Jones. Llywyddwyd gan y Parch
John Prichard. Bydd yr Ysgol Sui
yn ail-gychwyn y Sui wedi I'r ysgol
ddechrau. Pasg hapus i chwi
blant.
DIOLCH.
Oymuna Mr Evie Jones, ddiolch
am bob gofal yn Ysbyty Gwynedd.
Diolchir hefyd i'w deulu,

PENISARWAUN
- -

Mrs Ann Evans, Sycharth. Ffon: (01286) 872407
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Petrol • Disel • Nwy Calor • Glo
Cylchgronau • Papurau Newydd

Cardiau Penblwydd • Wyau
Nwyddau Groser • Melysion

GORSAF BETROL
Esso BE

DEINIOLEN
Ffon: (01286) 871521

Ar agor 7 a.m. - 9 p.m. bob diwrnod
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Gwasanaeth i
GymruGyfan

Aelod 0

Prif swyddfa
Penrala, Tregarth, Gwynedd

Contractwyr
Trydan
Goleuadau

Argyfwng ac
offer Larwm Tan

Whiteheadcyf.ones

Ffon: 01248 601257

Pfon (nos):

01248 600477 a 601011

Ffacs: 01248 601982
Contractwyr Trydan
Eisteddfod yr Urdd

a'r Genedlaet.hol

TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU

Ffon: (01286) 870202
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Etholaeth eaernarfon

Alun FfrAti Jenes
Aelod Oynulliad

Hywol Williomo
AQIOd SQnQddOI

Manon Hughes,
Wobr 1af Unawd Dan 10 oed.

SEINDORF:
t.lonqyfarcruadau i Manon Hughes
o Fethel a ddaeth yn gyntaf ar yr
unawd pres dan 10 oed ym
Mheneampwriaeth 8andiau Pres
Gogledd Cymru yn ddiweddar.

Hefyd i Daniel Taylor 0
Ddeiniolen a Cai Jones 0 Fethel a
ddaeth yn ail a thrydydd yn yr
unawd dan 12 oed. Daeth Dylan
Huahes 0 Ddeiniolen yn drydydd
dros 1B oed.

Llongyfarehiadau iddynt i gyd
ae i bawb arall a fu'n eystadlu, heb
Iwyddlant y tro yma - gwell Iwe
flwyddyn nesaf efallai.

Bwydydd
Cymreig

Cinio
dydd Sui
a
Byrbrydau

Jim ae Anne Cumberton (01286) 870 284
Groeso cynnes bob amser

Ty'n Llan Nant Peris

LLYSIAU, FFRWYTHAU, BWYDYDD
AC ANGHENION ANIFEILIAID ANWES

GARTH MAELOG
51 Stryd Fawr, Llanberis

Ffon: 870840

Pencam pwriaeth
Bandiau Pres Gogledd Cymru



cyngor
(lr
bop@th

Vdych ohi'n ddibynadwy ac yn gallu rhoi chwQ
awr o'ch am50r bob vvythnos? Nid aes angen
profiad na sgiliau arbennig, G6wch hyfforddiant

lIawn.

Am fWy (j wybodaeth, ffoniwch;

(01286) 677013 '

GWIRFODDOLWVR
Rydym angen

"CAQ GWVNEDD & DE YNYS MON
8angor. Caernarfon • OQlgoliau • Pvvllheli

Peneampwriaeth Nofiwr Unigol
Arfordi Cymru 6-7 Mawrth 2004.
Llongyfarchiadau i Eifion Williams
Glantfynnon ar ennill medalau aur
ym mhob un o'i rasus ym Mhwll
Nofio Bangor a hefyd i Alex Lynes
o Ty Newydd ddaeth yn Sed yn y
medii 100m, yn sec yn y ras Brest
Stroke, ac a enillodd fedal efydd
yn y ras 100m pili-pala.

Arwelfa. Bryn Moelyn. Anfonwn
ein cydymdeimlad diffuant i'r teulu
011.
PLAID CYMRU. Y Cynghorydd
Charles Wyn Jones oedd y
cadeirydd Nos Fercher, Mawrth
17 yn y Sefydliad Coffa. Wrth
gyflwyno Dafydd Iwan, Llywydd
Plaid Cymru, a rhestru ei
gymwysterau fel canwr. pensaer,
gwr busnes a gwleidydd, 'roedd
yn bleser cael ei longyfarch ar ei
gyfraniad i iaith a diwylliant
Cymru. Ym mis Ebrill bydd
Prifysgol Cymru yn ei anrhydeddu
gyda gradd LL.D.
A hithau'n Wyl San Padrig, addas
oedd i Odafydd Iwan ddweud bod
gwersi i'w dysgu o'r Iwerddon,
gwlad oedd wedi rnanteisio
cymaint ar arian Amcan Un, ac yn
cymryd ei lie yn Ewrop. Erbyn hyn
mae gwledydd bach fel Cyprus a
Latvia yn mynd i gael 6 a 8 aelod
yn Senedd Ewrop, a Chymru
gyda dim and pedwar.
Annibyniaeth yw'r allwedd heddiw
i fynd i mewn i Ewrop ac i'r byd.
Soniodd am rai 0 broblemau'r
Cynulliad, yr angen i ddatganoli 0
Gaerdydd i'r gwahanol rannau 0
Gyrnru, a hefyd wynebu'r
broblem 0 gael tai fforddiadwy
yng nghefn gwlad. Ar letel y
cynghorau, mae gan Blaid Cymru
record arbennig 0 dda, - eyngor
Rhondda Cynon Taf wedi ei
ddyfarnu'n ail drwy Brydain am
ddangos gwelliant mewn
lIywodraeth leol, a Chyngor
Gwynedd hefyd yn cael
canmoliaeth.
Cafwyd trafodaeth a chwestiynau
uwchben paned; diolch i Mari a
Megan am baratol'r te, ac i Vera
am otalu am y raffl.
Mae gan Arwel Jones (Hogia'r
Wyddfa) sgwrs newydd sbon, a
dyna gawn ganddo Nos Fercher,
Ebnll 21. Mae pawb eisoes wedi
clywed a mwynhau 'Y stori tu 01i'r
gan'; y tro yma 'Teithio tu 61 i'r
gan' fydd y testun, ac y mae
croeso cynnes iawn i bawb i'r
cyfarfod am 7.30 o'r gloch yn y
Sefydliad Goffa.

er cot am Mrs Plemming a
gyflwynwyd i Ward Aran, Ysbyty
Gwynedd. Diolch yn fawr.

Dymuna lanto, Margaret ag
Ellen, 7 Afon Rhos, ddiolch 0
gal on i deulu, ffrindiau a
chymdogion am bob dymuniad
da, cardiau a ehymwynasau
arbennig iddynt tra bu lanto yn
Ysbyty Gwynedd a Walton,
Lerpwl ac adref. Dymunant hefyd
ddlolch yn fawr am yr un
caredigrwydd a dderbyniodd ar
achlysur ei benblwydd yn 70 oed
yn ddiweddar.
BABIS NEWYDD.
Llongyfarchiadau mawr i Gwion a
Meinir, Hafan, Ffordd Glanmoelyn
ar enedigaeth eu mab bach,
Tomos. Llongyfarchiadau i Taid a
Narn hefyd, Gwyndaf a Marr
Hughes. Llongyfarehiadau i Bryn
a Gwenan, Bryngwyn ar
enedigaeth eu merch tach, Nel
Pennant - 1I0ngyfarchiadau eto i
Taid a Nam, Hetin a Linda Jones,
Pant Mwyn.
PENBLWYODI ARBENNIG.
Dyrnumadau gorau ar ddathlu
penblwyddl arbennig yn ystod y
mis olaf, Gwyneth (Bryn Heli)
Tanycoed. Anwen Olwen, Bryn
Moelyn a lanto Roberts, 7 Aton
Rhos a phawb arali sydd wedi
dathlu hefyd Penblwydd hapus
99 oed i Mrs Sally Thomas Min y
Rhos, gobelthio etch bod wedi
cael amser brat ar y diwrnod.
PROFEDIGAETHAU.
Bu farw Mrs Jean Pritchard, 8
Gwelfynydd ar 61 gwaeJedd hir.
Anfonwn em cydymdeimlad IIwyr
i'r plant, y wyrion, wyresau a gor
wyrion a'r teulu i gyd Cafodd ofal
arbennig lawn am gyfnod hir
adref a bydd coiled fawr ar el h61.

Cydymdeimlwn a Gwyndaf
Williams, a'r teulu, Bryn Moelyn
yn dilyn marwolaeth ei frawd
Wilbert, Brynrefail.

Mae Mrs Dilys Bayliss yn aros
gyda'j mherch Gwen yn
Gwelfynydd ar hyn 0 bryd, ae
anfonwn ein eydyndeimlad iddi
hithau yn dilyn marwolaeth ei
chwaer yng nghyfraith, Gwyneth,
yng Nghaerdydd.

Cydymdeimlwn a Mrs M.
Cadwaladr, 7 Gwel Fynydd, yn ei
phrofedigaeth 0 golli ei brawd yng
nghyfraith yn Nottingham, yn
sydyn iawn.

Trist lawn yw cofnodi
marwolaeth trvchmebus Anna,
gwraig annwyl Mark. mam Aaron
a merch yng nghyfraith arbennig i
Gwyndaf a Meinir Williams,

Phyllis a Mrs Thomas.
Cynhelir y cyfarfod nesaf ar

nos Fawrth, 20ed Ebrill a bydd
Sian Gibson a'i disgyblion yn
cynnal Noson 0 Gan.
YSGOL GYNRADD LLANRUG
CYDYMDEIMLO.
Daeth profedigaeth iran dwy 0
staff y gegin yn ystod yr
wythnosau diwethaf.
Cydymdeimlwn a Anti Eira yn ei
phrofedigaeth 0 golli ei mham ac
a Anti Jamie wedi colli ei nhain.
GWELLHAD. Anfonwn ein cofion
cynhesaf a'n dymuniadau gorau
am wellhad buan i Anti Margaret
wedi iddl dderbyn lIawdriniaeth yn
ysbyty Gwynedd.
YR URDD. Bu amryw 0 aelodau'r
Urdd yn cystadlu yn Eisteddfod
Cylch yr Urdd, Llongyfarchwn bob
un am ymdrechu i ddysgu y
gwaith mor dda. Aeth y parti
Cerdd Dant, parti Unsain y
bechgyn, parti Dawnsio Gwerin
dan 100ed ac 0 dan 12 oed a
Chloe BI 3 i gynrychioli cylch
Arfon yn yr Eisteddfod Sir. Wedi
dod yn IIwyddiannus yno bydd y
partlon Dawnsio Gwerin a Chloe
yn cynrychiolo Sir Eryri yn
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd
ar Ynys Men yn nechrau mis
Mehefin.

Daeth gwaith celf grwp Anna,
Emma a Lowri, gwaith unigol Llyr,
Hannah, Tomos Sayner a Robbyn
yn fuddugol yn y eylch, ae wedi
mynd i gael eu beirniadu yn Sirol
erbyn hyn.
GWAITH THEMA. Fel rhan o'u
gwalth 'Pobl yn ein helpu' aeth
disgyblion a phostio eu Cerdyn i
Mam. Diolch i'r postmon am eu
nelpu i'w gludo'n ddiogel imam.

Dymunwn ddiolch i roam
Gethin am drefnu i blismon ddod
atom i'r ysgoJ. Daeth Yr
Heddwas, Dylan Roberts atom
fore Mawrth oiwetnat I sgwrsio
gyda'r plant am ei waith yn helpu
pobl, Roedd cael gweld y car a'r
golau 91asyn fflachio ar serren yn
seinio dros y buarth wrth fodd y
plant.
YSGOL FEITHRIN_ Os ydyw eich
plentyn chi yn ddau a hanner yn
ystod y flwyddyn addysgol nesaf
(Medi 2004 - Hat 2005, yna, mae
yn amser cofrestu eich plentyn.

Er mwyn cael ffurflen gofrestu
nou fwy 0 wybodaelh, doYVch rr
Caban ar dir yr Y3g01 Gynradd I
weld yr ArwelnyOd. Mrs Gw~n
f:dw~rds
DIOL.CHIADAU. ovmona Mrs
~allY rnomas. Ffordd yr Orsaf,
dd:olch 0 waelcd eaten I'W
onyteuuon er [eulU am QU
carGdlCr'\AIYddtlJag at: ac am y lIu
amrhoSion a charcJiau a
dCJurDynlodd ar ddathliad ~i
phonblwydd yn 00 ood ar y gad 0

~awrth. DiQlvh yn fowr.
Yn dllyn marwolaAth ou mh~M.

Mrs Plemmlns yn NeiniQI~n,
dymuna Dorothy a GordOn
Gart@r.Oldla. a MarOM~t ~ ~ugh.
Ca~rnarton, ddlolch yn fewr iawn
~m PQg urY'f)'cJd0 gydymaelmlad
Cldderbynlwyd gan ovmdooion a
ttrlndlau ar adeg anodd i8wn.
n:olch yn ddifuant am y rhOQdiQnJ

1()

DIOLCH: Dymuna Maggie Lewis,
Madryn, ddiolch 0 galon am yr
holl garedigrwydd a dderbyniodd
yn ei chartref ar achlysur dathlu ei
phenblwydd yn 97 oed yn
ddiweddar.
DYDD GWEDDI BYD-EANG Y
CHWIORYDD. Cynhaliwyd y
Cyfarfod Gweddi yng Nghapel
Hermon ar Fawrth Sed dan
arweiniad Mrs Dilys Jones.
GhWiorydd Panama oedd yn
gyfrifol am y neges eleni.
Cymerwyd rhan gan ehwiorydd
o'r eglwys lIeol. Yr organyddes
oedd Mrs Caup Jones. Swm y
casgliad £30.
MERCHED Y WAR. Cynhaliwyd
cyfarfod 0 gangen Llanrug 0
Ferched y Wawr yn y Ganolfan
Gymunedol ar nos Fawrth, 9fed
Mawrth. Diolchwyd i'r aelodau
hynny a fu'n gweithio yn y caffi yn
Eisteddfod yr Urdd ac am y
cyfraniadau 0 frechdannau,
caeennau, a y.y.b. Cyhoeddwyd
fod Gwyl Fwyd yn caei ei chynnal
ar ddydd Sadwrn, 13e9 Mawrth
ym Mhontmeirion ac roedd
tocynnau ar gael. Croesawyd
Myfanwy yn 61 atom ar 61 bod ar
ymweliad a'i merch a'i theulu yn
Zealand Newydd.

Y gwr gwadd oedd y Prifardd
leuan Wyn a thestun ei ddarlith
oedd cetndir y Dywysoges
Gwenllian. Roedd yn oes
gythryblus gyda'r holl wrthdaro
rhwng Cymru a Lloegr a'r Brenin
Edward 1 a'i fryd ar ddita teulu
brenhinol Cymru. Ymosododd
Edward 1 a'i filwyr ar Lys
Garthcelyn (a leolwyd yn
Abergwyngregyn) ac adroddodd
leuan fel yr oedd coprau 0
Iythyrau oertnceiyn yn cael eu
cadw hyd y dydd heddiw ym
Mhalas Lambeth, set cartref
swyddogol Arehesgob Caergaint.
Lladdwyd Llewelyn yng Nghilmeri
a rhoddwyd ei ferch tach,
Gwenllian, i otal Dafydd ap
Gruffydd a bu am beth amser yng
Nghastell Rhuddun i aros am
fangr~ barhaol. Gofynwyd i'r
lIeianod yn Abaty Sempringham.
swydd Lincoln, ei derbyn, nid
oedd Gwenllian ond 18 mis oed
ar y pryd ac yno y bu am 54
mlynedd hyd ei marwolaeth ym
1337. Un ddamcaniaeth a
ovnioiwyd dros garcharu
GWQnllian. ynghyd a saith morch
Oofydd ap QNffydd Q yaothivvyd
menn lIeiandY cvracos. OQO{jQj
fod vn todd i'w rhwystro rht\9
oQnhvdlu plant.

Rosdd isuan wodi awnoud
ymchwll drwyadl i'r mt\Q~j roodd
horyo yn Oerthnasol yn arDsnnJg 0
go no vr vmavr~hoodd a lu l
\lynnal beddfoini $vn~nQJ mom
LIOYfclyn, a Jlwan. mQrcn V
8rQnin Joh". yn Uanfaos, y ~0106
: Owenllian yn eompringllClm
yngnyd a'r ymoyrcn I o~di
~of~h~ui ddalJ 4ab Oalydd eo
CruffyddJ QvvQin a LloYfulyn, ym
Mryste.

Vn dilyr. y ddarl;th rnwynhaodd
pawb bwfffi' ",rddOfvl1og wed, el
tJamlol gan aeloaau'r ganc~n_
Enlliwya V awOb~au raffl gan

Camera yn ngotal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. Ffon: 6n263
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Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. Ffon: (01286) 675384



Y Bardd Gwyntog.

o Bc;[h bach plis
Dinl mwy0 bp,
Mal ser ncwydd yn ddeunaw punt

a hannar!"

Merchur;

DRAENOG
Llythyr ddaeth yn fore iawn i
swyddfa'r Draenog. Mel ar
fysedd rhai ydi adrodd am
hclynlion trucniaid diniwcd,
V n yr achos yma "hufen" ar
fY:1;dd y limriswr )rdyw.

"Rh~n Owil \lll bQrQ<lw~nM"
Am sreddud' a actn yn reil gynnar;
Ond corwynt a ddaeth
o 1~~i,bia~,,~tb)
A holill y set yn ei hannar.
Fe binslodd ei din yn reiL hegar,
Na'th o'm ista i lawr tan ddydd

am 2 o'r gloch. Cafwyd adroddiad
byr gan y lIywydd am gefndir a
neges y gwasanaeth a baratowyd
eleni gan Chwiorydd Panama dan
y teitl 'Y Gwragedd drwy Ffydd
sy'n lIunio'r Oyfodol'. Arweiniwyd
yn y gwasanaeth gan Ifanwy
Jones ac yn difyn cymerwyd rhan
yn y oarneruaoau, y myfyrdodau
a'r gweddiau gan Gwyneth Evans,
Eirianwen Evans, Euronwy
Roberts, Dllys Evans, Jennie
Angharad Roberts, Lowrl Roberts
Williams, Emyr Williams ac R, W.
Evans. Orwy ddefnyddio delwedd
symbolaidd y crochennydd
cyflwynwyd prif neges y
gwasanaeth gan Pat Jones.
Estynnwyd dam 0 grochenwaith
(un 0 grefftau hyna'r byd a
gynhyrchir yn Panama) 0 un i'r Iiall
yn y gynulleidfa i atgoffa mai
deunydd cyffredin a wna lestri
defnyddiol. Canwyd yr emynau o'r
rhaglen wasanaeth gan y
gynulleidfa a chyflwynwyd y
myfyrdod i gloi gan Norman
Williams.
OEDFA CHWEFROR 29ain Dr
Tudor Ellis, Y Groeslon oedd y
cennad yn yr oedfa a chyflwynodd
neges am genhadaeth gartref a
thramor. Ar y tertyn gwnaed coffad
byr gan Lywydd y mis, Mrs Lowri
Roberts Williams am ddau 0
aelodau'r eglwys a fu farw 0 fewn
dyddiau rw gllydd yn ystod yr
wythnos flaenorol sef y ddiweddar
Miss Blodwen Owen, 2 Tal Orwig
a'r diweddar Mr Wilbert Williams.
Marino.
CYMDEITHAS Y CAPEL.
Daeth yn amser unwaith eto Iagor
tymor newydd y Gymdeithas am
2004. Bydd Y cyfarfod cyntaf nos
lau, Ebrill 22ain am 7 o'r gloch yn
y Festri. Bu'r swyddogjon yn
brysur yn paratoi ar gyfer y chwe
chyfarfod hyd tis Hydref a
chroesewir yn gynnes iawn
unrhyw un o'r gymuned i ymuno
yn y cyfarfodydd. Gwilym Sion ap
Gruffudd 0 Benygroes fydd yn
cyflwyno sgwrs ar y noson
agoriadol dan y teitl 'Troeon
Trwstan yn Rhufain'.
OEDFAON EBRILL.
4 Mr Gwllym Vaughan Jones,

Bangor am 5.30.
11 (SUL Y PASG) Parch Gwynfor

Williams, Caemarfon am 5.30.
Gweinyddir y Sacrament 0
Swper yr Ar9lwydd.

16 Mr Norman Glo~s Parry,
Tref1ynnon am 10.

25 Parch S.O.Hughes, Baa
Oolwyn am ~,ao,

DIOL.CH Dymuna Elrlys a'r plant,
Marino octotcn 0 galon I bawb am
bob arwydd 0 gydymdelmlad
ddangoswyd tuag atynt yn eu
profedigaeth lem 0 golli gwr. tad a
thaid annwyl sef y diweddar
Wilbert Williams.

Diolch 0 galon i Dr Alwyn Parry
a gweinyddwyr Meddygfa
Llanberis am eu gofal yn ystod ei
waeledd. Diolch hefyd i'r Parch
O.John Pritchard am ei wasanaeth
a'j eiriau caredig, i Oliver am y
deyrnged delmladwy i'w frawd,
Sarah ac Alwyn Racca am y
blodau perffaith, a Mr Gwynfor
Jones, (E. W. Pritchard) am y
trefniadau trylwyr. Diolch hefyd am
y nifer cardiau a'r rhoddion hael
tuaS at Feddygfa Llanberis, Ty
Gobalth yng Nghymru a Hospls yn
y Cartref ..
SEFYDLIAD Y MERCHED
Cyfarfu'r 9angsn nos Lun. Mawrth
1~fed yn Fferm Plas Tirion Llanrug
fel eu dathliad Gwyl Ddewi
blynytltlol, Mwynhawyd pryd
ardderchog wed I ei baratoi gan
Cend MacKInnon mewn
awyrgylch ddQlfrvdol a mawr oadd
y canmol ar derfyn y noson.
Oynhelir y cyfarfod ne~af no~ l.\,In
Ebrlll 1ge9 yn Ysgol Gymunea
Cwmyglo. Di~gwyhr eynry~hi{)lydd
o 'Body Shop' i arddango5 eu
cynnyrCn.
DATI-4LIADAU ARBENNIG.
Yn ystod mls Ebrlll bydd cerrig
mllltir go arbennig wedj eu
eyrraQdd yn hanQS t9ulu Bryn
~3rc. Ar bbrifl yr QfQd bydd
Gvvilym (WiI) a Jennie H\,I9he~ yn
datnlU QUpriOdaS ddl9mwnt. Ar yr
~iain olr mis bydd Jennie yn
cJathlu vi phvnblvvyOQ yn eo oed,
Llongyfarcniadau mawr I'r ddau
ohonoch_
YA l;~l.WYS 6AES6YTEAAIDD
DYOD GYVEDDI OHVVIOftYDD Y
BYD MAWRTH 58d 2004.
Daath eynuillad cryno i'r OQora yn
chwiorydd a brodyr dan
lywyddiaQth Lowrl ROberts
WIlliams ar y prynhawn Gwener

SuI. Roedd yn naturiol felly iddo
gael ei ddewis fel codwr canu yng
Nghapel Brynrefail yn
ddiweddarach. Ni fu'n gapelwr yn
y cyfnod diweddaraf ond daliai'n
Gristion gan gysylltu a'i Greawdwr
bob dydd.

Yn ystod y rhyfel cafodd gyfnod
caled yn gwasanaethu yn y
lIynges a'r fyddin. Ar HMS Scylla
bu ar y 'Malta Convoys' a'r 'North
Africa Landings' ac mewn brwydr
ym Mae Biscay lie sucowvo lIong
y gelyn.Yna fe'i trosglwyddwyd rr
fyddin i ddarparu am y 'Second
Front' yn Ewrop. Pan oedd pentref
Llanberis yn dathlu hanner can
mlynedd y rhyfel roedd Wilbert
yno yn gwisgo'j fedalau gyda
balchder.

Ymddiddorai ymhob math 0
chwaraeon ers pan chwaraeai i
dimau pel droed a chriced Ysgol
Brynrefail lie daliodd ryw record
mewn criced a safodd am gryn
amser. Pan yn y fyddin roedd
mewn tim ue'r oedd pob aelod
arau yn chwarae yn broffesiynol i
dimau Cynghrair Lloegr. Cafodd
yntau gyfle i wneud hynny wedi'r
rhyfel ond bodlonodd ar chwarae j
dimoedd lleol. Cafodd bleser
mawr yn fy n9huro i mewn gem 0

pwl yr wythnos eyn ei farw.
Bydd Hawer yn cofio Wilbert

gyda gwen.

golwg yn dechrau pallu.Trwy'r
cyfan, ac eithrio ambell gyfnod byr
mewn ysbyty a chartref gofal, ar yr
aelwyd yn 2 Tai Orwig lie y
cyfaddefai yr oedd hapusaf y
cafodd dreulio ei dyddlau i'r
diwedd. Ni fuasai hynny wedi bod
yn boslbl heb y gofalwyr caredig a
tu'n foddion iddl gael treulio et
dyddiau ar ei haelwyd ei hun a
mawr oedd ei diolch iddynt. Bu'n
siriol, bywiog a deallus ei sgwrs i'r
diwedd gan ymresymu yn
ddiddorol am yr holl newidiadau
mewn cymdeithas a brofodd dros
gyfnod 0 bron i ganrif.

Cydymdeimlwn yn ddwys a'r
teulu yn eu profedigaeth yn
arbennig Maurice Pym a'i gor
nithoedd Charlotte, Ema a Sophia
yn Southampton.
eur angladd yn Amlosgfa

Bangor covoc Mawrth Chwetror
24ain.Gwasanaethwyd gan y
Parch O.John Pritchard. uanosns.
GARTREF YN MARINO ar
Chwcfror 21ain bu farw Mr Wilbert
WilliamS yn 80 mlwydd oec yn
dllyn anacnvo blin yn ystod y
misoadd diwethaf. Bu'r angladd yn
Arnlosgta Bangor ddydd lau,
Chwefror 2eQin 9yda'r Parch
o .John Pritchard yn
gwasanaethu.

Cydymdelmlwn yn ocwvs a'l
briod ~irlys, y plant Evelyn,
Tecwyn, Gwenda Idris a Kathy a'u
teuluoedd a'i frodyr Oliver a
Gwyndaf yn eu profedigaeth.

Teyrnged gan Oliver Wi/Ilams
'Owiln nabod dy frawd fel hen fOI
clan.' Oyna'r ymateb cynnes bob
tro y byddwn yn cyflwyno fy hun
fel brawd Wilbert - y gwr hoffus a
chymdeithasol. Cyfoethogai fywyd
pawb a gyfarfyddai un ai drwy air
caredig, cymwynas neu dipyn 0
dynnu coes. Yn ddyn cyffredin
gyda rhinweddau arbennig fe'i
magwyd yng Nghleglr a threullo y
rnan twyaf 0'1 oes ym Mrynrefall.
Roedd yn aroennlg 1 nl fel teulu -
Gwyndaf a minnau fel brodyr bach
ac Annie Maya mam pan oeoa hi
yn dloddef 0 glefYd Alzllelmers.

Eirlys a'r plant oedd
canolbwynt ac angor ei fYwyd -
wedi oofalu amdanynt yn y
blynyddoedd cynnar caled ac yna
oi bQrthyn\4~Q barch a chari ad i'w
wynon a'l wyresau yn creu rhyw
fath 0 hud dioYffQIYb.

Vn chw~relwr wrih 9refft, er I'r
IIwCh aalfetha an\:iavvdd ei fyYYydJ

hyd ddiwedd el oes cai bleser wrtn
fynd a ffrindiau neu deulu i
ddan90~ lIe'r QrferQi weithio,
egluro natur y gralg a', pheryglon
- do~barth-meistr mown daQarQol

Cafodd ail-yrfa yn Ferodo lIe'l
dyrchtJlvvya I fOa yn ftheolwr
Adr~".

Roodd holyd yn ddyn I~onwa:r
fl awn'. Olannau vOiont, Llyn y
Dyw~re"~" ~e oehr F9ChwQn
oodd oi syrohfan am hwyaden neu
gOlomon or gyfor y bvvruo oru\} y
SuI. Os mal Qwag ryddal'r bag.
"dosdd neb arall yn dal chWAithl'l

~oAdd canu hafyd yn un o'i
ddiddordebau a'i wybodaeth 0 bob
ton yn yr han Lyfr Tonau wedi
deillio o'r canu emynau yn NhY
Capel Clagir wedi'r oedfa ar nos

I drin a tnrwsio
Dab math a

beiriannau gwn'io
MENAI SEWING

I

MACHINE CENTRE
11~tryd"~wr

J'OJilTHA~Tt1WY
~4~n:(01249)71404~
ft~u CA6I'ftl"'~ft

r:f~n:(0128S)fi74~20
~dau.Nodwyddau
ae ali m@wnsloe

ymhol iadau@manlCII&wynedd.com
www.ruantcllSW)Tcdd com

RbifElusen IOO~~)I
RhifCwmm 3420171

neu 01341 4221)7S

Cysylltwch a Mantell Gwynedd am help:
• igychwyn prosiect
• i redeg mudiad
• igeisio am grant
• igael nyfforddiant
• iwirfoddoh
Ffoniwch: 012g6 672626
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PROFEDIGAETHAU. Yn ystod
mis Chwefror bu dau deulu mewn
profedigaeth 0 golll anwyllald.

Ddydd Gwener, Chwefror 1ge9
bu farw Miss Blodwen Owen 2 Tai
Orwig yn Ysbyty Gwynedd yn 97
mlwydd oed. Bydd cnwltn ei cholli,
yr hynaf a drigal yn eln plith.
Treuliodd lawer 0 flynyddoedd o'r
pentref yn dilyn hyfforddiant a'i
galwedigaeth maes 0 law mewn
nyrsio. Bu am flynyddoedd yn

, gwasanaethu fel Sister yn Ysbyty
Frenhinol Caer ond yn dod adref
yn rheolaidd ar ei thro i 2 Tai
Orwig. Yn ystod y cyfnod hwnnw
roedd yn aelod 0 Eglwys
Bresbyteraidd St. John Street a
melys oedd ei hatgofion am yr
amser a dreuliodd yn ninas Caer.
Wedi ymddeol a dychwelyd i'r fro
ni fu yn hir cyn ymateb j'r alwad i
weinl ar ei chwaer Olwen a'i
phriod a gymerwyd yn wael yn
Warrington. Wedi'r brofedlgaeth
O'U colli hwy, loas yn
ddiweddarach iddi oedd colli ei
nith Anabel a drigai yn
Southampton yn 47 mlwydd oec.
Bu'n ffyddlon i bob achos da yn y
pentref yn arbennig felly i'r Eglwys
BrGsbytoraidd lie bu ei haelwyd ar
un ade9 yn croesawu
gweinidogion i ymborthi a lIetya.
oarooc tecnvo i fwynhau cytnoo
hir 0 ymddeoliad hyd y
blynyddoedd diwethaf pan oedd
lIesgedd yn ei goddiweddyd a'r
misoadd olaf un pan oedd ei

BRYNREFAIL ,

i

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



Sgwar,' Diolch i Liam Taylor 70,
Manon Pri tchard 70, Danielle
Kavanagh 70, Ella Christie 70,
Angharad Price 70, Enfys Roberts
70, Angharad Morris 70 a Sion
Elwyn Hughes 7e am gystadlu a
phob lwc i chi!

Bu criw diwyd () flwyddyn 7 yn
brysur iawn yn ystod mis Ionawr
a Chwefror ar amser cgwyl a
chinio yn paratoi gwaith cywaith
ar gyfer Eisteddfod yr Urdd. Y
gystadleuaeth oedd llunio
c~rai th ar y thema 'Ein Milllir

Ein Milltir Sgwar
-

Erbyn i'r rhifyn yma
ymddangos bydd holl ddisgyblion
blwyddyn 6 yr ardal wedi yrnweld
a'r Ysgol am ddiwrnod er rnwyn
dechrau ymgyfarwyddo a bywyd
yn yr Ysgol uwchradd.

Bu Mrs lona McDermont a Mrs
Gwenno Bebb yn yrnweld ag
ysgolion cynradd y dalgylch er
mwyn son am drefn y diwrnod ym
Mrynrefail gyda disgyblion
blwyddyn 6.

Ymweliad Blwyddyn 6 a'r Ysgol
Enilhoyr Cystadleuaeth Disomod y Llyfr; lana Speake a Manon Pritchard.

Bu cystadlu brwd yn ystod y
dydd a nifer fawr iawn wedi
cysradlu, ond y ddwy enillydd
oedd Iona Speake 8i a Manon
Pritchard 70. Llongyfarchiadau
i'r ddwy ohonynt. Diolch i Siop
Pendref, Bangor am gyfranu
gwobrau ar gyfer y cystadleuthau
hyn, sef tocyn llyfr gwcrth £S i'r
enillwyr

Am ychydig ddiwrnodau cyn
Dydd )' Llyfr ac wedyn, cafodd
disgyblion blwyddyn 7, 8 a 9
gyfle i brynu ac archebu llyfrau
o'r Ffair Lyfrau a gynhaliwyd yn
Llyfrgell yr Ysgol. Diolch i Mrs
June Owen y Llyfrgellydd, am
fod yn gyfrifol am yr archebion ac
i'r adran Gymraeg am drefnu'r
ffair.

Cawsom 'Ddiwrnod y Llyfr '
llwyddiannus yn yr Ysgol
unwaith eto. Cynhaliwyd nifer 0
weithgareddau yn ystod y dydd i
hybu diddordeb mewn llyfrau.

Amser cofrestru'r' bore hwnnw
bu disgyblion Cynllun Darllen
blwyddyn 7 yn darllen i'r
chweched dosbarth yn y Ilyfrgell
yn 61 eu harfer.

Yng nghefn y neuadd ar amser
egwyl ac yn ystod amser cinio
bu'r adran Gymracg yn cynnal
dwy gystadleuaeth. Roedd rhaid i
ddisgyblion ateb cwestiynau ar
nifer 0 nofelau poblogaidd
diweddar i rai rhwng 1] a 14
mlwydd oed. Roedd cyfle hefyd i
gymryd rhan mewn cystadleuaerh
adnabod cloriau Uyfrau Cymraeg.

Dydd Iau, Mawrth 4ydd -Diwmod y Llyfr

12

IAN WILLIAI\,tS 91

'iW1 W,1es i fwynhall y profiad 0
gynzryd rhan ytl y prosiecl, roedd yll
ddiddorol iawn edrych i fewn i
IDlleoedd cyjlogaelJz 0 !ew1l yr ardal
leol. M 1 lasw'l yn hoffi cael y cyfle i
wlleud yr ttn muth, 0 beth eto '.

CMi WI2es l !wynJzau gWlleud y
prosiecl Ilwn oherwydd cefais y gyfle
i )117~welda cw1n12i lleol. Roedd yr
yntweliad yn ItYll0d 0 ddiddorol ac )'11
addysgJadol iaw11.'

DEWI F()ULKES 91

MARl DEINIOL 9S

'Rwyf uiedi muiynhau y cyfle 0

umeud y prosiect hum ac basum yn
ILOfji cael y cyfle i wlzeud rhywbeth
tebyg eta'.

'Ruiyf uied: muiynhau cymryd rhun
yn y prosicct ac yn teimlo fy mod
uiedi dysgu llauier aTIl gyfleoedd
cyflogaeth. sydd yTZ ein cymuned'.

FFION JONES 9N

Barn y disgyblion o'r prosiect:

EI.I:\ IOLEX HUGHl:.S
- Gyrfa Cymru

Tim Trostannol. (0" Chunth): Deun Foulkes, Ian Willla'l'1ls,Elin Iolen Hughes
(CJ>tifaCymru). (Blaelt): Ffum Jones a Man Deiniol.

Ers mis Tachwedd mae Ffion poinr' a bu iddynt dreulio amser
Jones, Mari Deiniol, Stephanie yn y sesiynau yn cynllunio a
Williams, Ian Williams a Dewi gwneud y cyflwyniad.
Foulkes 0 flwyddyn 9 wedi bod Trefnodd y tim ddigwyddiad 0
yn cyrnryd rhan mewn prosiect a ddathlu yn yr ysgol a oedd yo
elwir yn 'Tim Trosiannol'. Mae'r cydnabod yr hyn a gyflawnwyd
prosiect arloesol yma yo cael ei genynt. Cynhaliwyd y dathliad
redeg a'i arwain gan Gyrfa Cymru yn llyfrgell yr ysgol ar ddydd
ac yn cael ei ariannu gan Llun yr 2il 0 Chwefror 2004, am
Awdurdod Datblygu Cymru fel 2.30yh. Yn bresennol roedd y
rhan 0 Gynllun Adfer Gwledig prifathro, dirprwy a rhai 0
Llywodraeth Cynulliad Cymru. athrawon yr ysgol, roedd rhai 0

GrWp bach 0 bobl ifanc yn ddisgyblion blwyddyn 9 hefyd yn
gweithio ar brosiect sy'n bresennol yn ogystal a aelodau 0
canolbwyntio ar gyfleoedd staff Gyrfa Cymru. Yn ystod y
cyflogaeth mewn ardaloedd dathliad cafodd y
gwledig ydi Tim Trosiannol. Prif gwahoddedigion gyfle i "veld
nod y prosiect ydi datblygu cyflwyniad 'power point' Y lim
sgiliau rrosglwyddadwy megis o'u hymweliad a Euro DPC.
gwaith tim, sgiliau cyflwyno, Cyflwynwyd tystysgrifau i'r
datrys problernau, gwneud disgyblion gan aelod 0 staff Gyrfa
penderfyniadau a chasglu Cymru. Roedd 'yO tystysgrifau yn.
gwybodaeth. Yn ogystal a hyn ffordd 0 gydnabod eu ~I ..aith
mae'r prosiect yn anelu i caled yn ystod y prosiect.
ddatblygu a chodi Rhoddodd y dathliad gyfle i'r
ymwybyddiaeth y bobl ifanc o'r disgyblion rannu'r wybodaeth a
cyfleoedd cyflogaeth sydd 0 fewn ddysgwyd o'r ymweliad gyda
eu cymuned leol. chyfoedion ag aelodau o'r

Mae'r prosiect wedi bod yn gymuned. Bu'r prosiect yn
cael ei gynnal yn yr ysgol am un llwyddiant mawr a gweithiodd y
awr yr wythnos rhwng mis tim yn galed iawn yo ystod y 10
Tachwedd a mis Ionawr. Bu'r tim wythnos.
yn treulio amser yn ystod y
sesiynau yn edrych ar ba fath 0
gwmniau a busnesau sydd yn
ardal Llanrug, Cwm-y-Glo a
Llanberis. Penderfynodd y tim
ymchwilio i fewn i un maes
gyrfaol sef gweithio mewn
diwydiant ae yn arbennig
gweithio mewn ffatri. Seiliwyd eu
hymchwil ar ffarri Euro DPC yn
Llanberis a trefnwyd ymweliad
a'r ffatri ar dydd Gwener 9fed 0
Ionawr.

Cafodd y tim groeso yo )r ffatri
a buont yn ddigon ffodus i gael
lai th 0 amgylch y labordai, cael
cyfarfod a aelodau o'r staff a chael
gweld beth sydd yn digwydd 0
ddydd i ddydd mewn ffatri. Bu'r
ymweliad yn gyfle g\vych i'r
disgyblion gael dealltwriaeth 0 ba
fath 0 \vaith sy'n cael ei wneud yn
y [fatri a pha [ath 0 swyddi sydd
}'ll y ffatri.

Fel rhan o'r prosiect roedd yn
ofynol i'r tim gynbyrchu
deilliannau o'r ymweliad i
ddangos yr hyn maent wedi ei
ddysgu. Penderfynodd y tim
gynhyrchu cyflwyniad 'power

Tim Trosiannol Ysgol Brynrefail



fOon Jonc~ - 3ylld~Uniin lll:crllll lianl
Partl Hechgyn - 2iI
Pilfli M...l~b~Q- 2il
Parti Llefaru - 3vdd
Parti I)eulals Aelwyd Bethel- laf
Ensemble Aelwyd BeLhel laf

Llongyfarchiadau ibawb! I
D~iwed~ Jni~ Mawnh bydd y
Cf1W h~rnyn trio'u lwc yn
Nyffr)rnNantlle -pob lwe!!

Ceweh eu hanes yn y rhifyn
nesaf,

Maen nlI\v'n uweud y gall ~arun
yr c;sl¢ddfod sir yms yn £ryri fod
cY~Lal;l'r geIledlaC[l101, a diau fod
hynny'n wir eleni, Ru'r neuadd
III vrliol)yn rh"vllS bQnn~r dydd ac
wvrh o'r gloch a b\J,Ir!\vrn y
cystndlll yn e'-ld...v pawl, ar flaenu
eu trued byd y lli\-vedd, DYIlla
~r~'nodeb0 lwYdd19nnau rhal o'n
d:~~bt~on:
LOl~ninon - Zil: Una\\'d piano
Aled RhysWilliams -lil: Una\vd pres

1\r Ddydd Bad~rrn y Z7ain u
Fawrth bydd Steven Roberts 1Lo
a Martin Dav~es to: >'0 cyehwyn
am Gaerd}'dtl i \vcld y gem Rygbi
rllWllB C}-mru a'r Il~dal. llu'r
hechg~rn yn ff(ldu~ iawn () ennilJ y
to~ynnau m~wn cystadleuaeth
ill:ln Uned 5, lVlae'r ddau yn

---
Ei~tcddfod Sir yr Urdd

edrycb ymlacn yn [awr iawn a
gobeithio y daw }' ddau a Jwc i'I
T~m Cencdlaethol, Rydd Steven
wah ci [odd \Vflh \-veld ei arwI
CoLin Chn.rv1s yn brwydro am
fuddugoliaelh ar y maes.
M\vy O'U 11anes yn y rhifyn nesar.

Ennill Tocynnau!

y Sig ar), eyd gyda mudiad TWP
sy'n hyrwyddo dwyieithrwydd, a
disgyblion yr ysgoJ. Y plant
ddewisodd y grwpiau a mawr
oedd y ganrnoliacth felly ar y
nO:;OD ci llun,

Gobel tlllf cynnal no~on arall
dehyg yn y dyfodol agos,

Eleni) dathlodd dis8,'blion vr. "ysgot Ddvdd 0\\,\·1 Dewi rno n
steil, ~'dagig ardderchog vn yr
ysgo l gyda Gogz, Anhysbys a
Bootnic. Roedd y t rocl lwyr profi
adol jennie L) nil 5ltVt YIIUhcfyd
1 tlynnlg adltlnlanr a chao neu
ddwy rh"vns y 8nvp~au, Trefn",,}·d

Rhai o btani B/wyddYl~ 9yrt tmcynhau'r gig.

Gig Mawrth laf
-

diweddar gwelwyd cynnydd yn
oed darllen Cymraeg neu Saesneg
y mwyafrif ohonynt. Yn y llun
maent yn dangos y tystysgrifau
ffyddlondeb a gyflwynwyd iddynt
gao y Prifathro yn ddiweddar.

Da iawn chi a daliwch ati i
wella'ch darllen.

Llongyfarehiadau i 24 0
ddisgyblion blwyddyn 7 sydd
wedi bod yn ffyddlon i'r clwb
darllen eleni. Mae'r disgyblion
yma yo darllen i aelodau'r
chweched dosbarth yn y llyfrgell
amser cofrestru'r bore a hynny
ddwy waith yr wythnos.
o ganlyniad mewn prawf

Y Cynllun Darllen

gol 0 fanrais ar harmer arnser wedi
bod vn ddetrrvdot ond md feU"
oedd h~, Methodd Rrynrefs ;
cnuno oddi ar y lcin uc i IDI,;Wn (l

b~>2-1 ar banner amser
Wl,;ui'r unnog a'r Y\)eoSi hanncr

smser daeth vr 'Hwnrws' allan vn
gryf yn yr ail hanner h\J rhaid ~
Iwsn MI.l~hnQ wneud ambell i
arbeutau p\vysig yn y gol cyn i
Guto r.lvwelyn wneud ei ran fel
cap len a S80rio clerrcar 0 gol> 4-2
yn awr:

Roedd cefnwr mawr cryf }f rim
~rtref ~ef Joseph Simpson wedi
bod yo dJraenen yn oChr yr
ymw~J\'YYf tf\VY gydol ). gem
gyda'i dafltad hit uehel 0 bob
cornel o'r cae, ood rhaid
c"tVeStiYl1u'r docthincb i wncud
hyn yn tlaIlllCr yr YIll\-Velwyr gyda
mantals 0 dd\fJY 1!ol a dtm (lnd de{!
mUl1UQ Qf 01) vb~rwydd o'r
~~fy]lf!l ym9. y dg_e[h Rot ne~gr ~Tr
YlTIwclwyr. Jo~cph yn c)rmryd y
ta£~ad yn ell hgnner hw~. ac yna
un o'u ulacllwyr yn troi
amddlffvnwvr Brynrefs a [haro'r
b~l ! tJcfn y rhwyJ1 he~b~o~IWI1D

Ml:lchoo. u rnY'v URal!) llarh.
TIrbyn hyn roedd hyff~rddwr a

clleInoJ!wvr Y ITIn carr[ef yn
nerfus ~awn, ac \In'va~theto daeth
GU{O i', ,,\iwy Qrw)' l1~VriO 5~1
wych !lrgll,

Chwyth"vyJ y ch,v~bnn olaf a'r
~g-()ryn j-;}

Hdrychwrt ym!gen .'r ro\vnd
60 6yndert'YDol yn crb;yn Vs601
U)Yl:llraUU Y Trallw11b' fow)-\),

lJob lwe hogi!l!!!!!
lwan Maehno Lloyd Hi. 11

YsgoJ Brynretall :; -.3 Ysgol
Uwchradd Aberd~u{!ledd!lu
Yll dilyn v ruduurouacm
dd;weddar 0 2 - 0 )'n erbyn Vsgol
Tnornae jones, runlwch Y
gwrthwynebwyr nesaf i Brynr~f~
o~dd Yb5v1 Uwchradd
Abcruaugteuuau, Sir Dcntro.
Chwsraewvd y gem gllrrref at'
bnawn Gwener y ~ed o Pawrlh 0

Ilaen torf fawr 0 ddisgyblion yr
Ysgol. Cafbdd gobeilhion y urn
cartref hwb enfawr cvn dechrau'r
6';m pan 6yhoeddodd )' blacnwr
.l'l ~pt~n Guto Llyw~lyn ei rod
yn tli( I ddechrau \Vedl
llawd.r~n;aeth yo dchweddar.

Rocdd ditsOWy1 i'r 'HwnlW;:;'
tbO yn llincrng weill'r tilt! III hlf
ond nid feJJ~roedd hi, roeddynr
yn ch,varae'n gryf_ Ood unwaith
"to [,,1 yl1 "fOYU Y 'MoniQr~' tinl
Rrynr~ !teth gr Y bl!ten ~ 01
rhy)y ddcb IIlunuu\ bYUU Kyle
Coll~ns yn pcn:o ~'r sSI 0 s~c
~urIlcl Garclil JOlle:>, foad
hynn~g n1 thl'lfrtvyd y~bryd yr
yrnw~lw).r .l 5",velwyd un o'r
hl!lenlJJYT yn lllro'r bel l:J~lblO Y
o~1-0c:~JVV'aJIwan Machno ~
gUIDel cllwilfl y rhwytl.

'lUcJ! cyfnoJ c::thal' cyfo.rtol,
cliriuud Yf Ylll\VClwyr y bel yn
"~Jll\'lJ t'turr t'l\~'" a!ln {M'r!leL1dy
cc:fnwr de] C-ethin Wakeham yo ci
nllnnCf ci hun. l\.hcoluuLl y btl 11
gyd~ tharnn " E'rgyd ~~"T'I"drlItOI
w)'~b~1"9"1:;>c;:n yr umduiffyn .. tjvl

Rel0\\raO Y Lim arall, t:rOyn hyn
roedd hyd~r yn ~hwMae'r ttm
carrref a chyn h~r catwyd lrydcdd
g(,)lgao Gareth Jones, Byd,lai dwy

Cwpan Pel-droed dan 16 Vsgolion Cymru

BIW)ldd_\·n R (Ca,w/radd
Tim Mcrchcd - Trvdv dd• •

Llongylarchiadau i bswb!

Bl'l.!\'dd, n 7 (Dptl,r21IU 1) U'ligo[
.\t~'pJa'JU U"ilJia711$,2i/.

BlwyddYll 8 (Dechreusoyr) Tim yn gyntaf· Glesni Owen, Rutli Mowl
Loum JOtleS a Sophia lJ7ill,all1s. )

Ar Fawrth y 9fed bu timan
gymnasteg yr Ysgol yn cystadlu
ym Mhencampwriaeth Eryri yng
Nghaernarfon.

Cafwyd diwrnod llwyddiannus
iawn gyda thim yr ysgol yn
brwydro am safle yn erbyn dwsin
o ysgolion uwehradd eraill 0 Fen,
Conwy a Gwynedd.

Ar ddiwedd y dydd dyrna'r
canlyniadau:
Blwyddytl 7 (Dechreuwyr)
Merched Unigol - Stephanie
Williams - Medal Arian
Tim Merched Ail
Tim Bcchgyn - Trydydd
11lwyddytl B (D~clLretJwyr)
Merched Uoisol - Ruth Mo,v) -
Mcdttl Aur
Lowri Elena Jones - Medal Anan
Tim Merehed eyntaf

Gymnasteg
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CYFLENWYR DILLAD
AC OFFER ARBENIGOL
AC YSGAFN AR GYFER
RHEDEG, RASIO ANTUR

AMYNYDD

Hughes, Sian Harris, Bethan
Jones, lorwerth Williams, lola
Jones, Sian Lloyd Jones, Manon
Griffiths, Gareth a Gwen Jams am
au paratoi mor drwyadl ac am roi
eu hamser iddynt. Hefyd diolch i
Huw Foulkes am ddod i 9yfeilio i'r
Cor a'r Parti Deulais yn yr
Eisteddfod Sir. Mae'n braf gweld
cyn aeled o'r Adran mor barod i'n
cynorthwyo fel hyn. Dlolch hefyd
am gael defnyddio Ysgol Bethel, y
Neuadd Goffa a festri Capel
Bethel ar gyter yr ymarferion.

Aeth criw 0 blant yr Adran i
gartref St Teilo Nos Fercher
Mawrth 10fed i ddiddori'r trigolion.
Cafwyd croe-so cynnes iawn yno.
Diolch i lola ac Elis Wyn am y
croeso a'r rhodd.

Ar 61 prysurdeb yr Eisteddfod
braf oedd cael mwynhau disgo yn
Neuadd y pentref Nos Fercher
Mawrth 17.

8ydd Y tim p~l-droed yn
eystadlu yn nhwmament yr Urdd
Nos Fercher Mawrth 31, pob Iwc
i'r hogia.
CLWB P~L-DROED BETHEL.
Canlyniadau Clwb 100 Chwetror:
1at £100 - Harold Owen Bethel;
2i1£50 - Dafydd Williams, Bethel;
3ydd £25 - Lona Jones Bethel;
4ydd £25 - R. Gadd, Bethel.
DIOLCH. Dymuna Rob, Carys a
Sioned, 3 Bro Rhos, ddiolch 0
galon am yr holl gardiau ac
anrhegion a dderbyniwyd ar
enedigaeth Tomos William.
NEUADD GOFFA, BETHEL.
Enillwyr Clwb200. lonawr: £50
Eiriona Williams, 7 Bro Rhos; £25
Eleri Warrington, Wern Bach; £10
Enid Christie, 16 Y Ddal.
Chwefror: £50 Enid Williams, Yr
Etail; £25 Nora Parry; £10 Sharon
Owen, 22 Bro Eglwys
LLONGYFARCHIADAU i Elwyn a
Gwyneth Jones, Llys Gwynt ar fod
yn nain a taid unwaith eto.
Ganwyd Lowri Fan i Gwen a
David ddechrau'r mis.
CLWB BRO BETHEL. Mae'r clwb
yn ddiolchgar lawn eleni eta am y
wledd a'r croeso a dderbyniwyd
gan staff a phlant yr ysgol i
ddathlu Gwyl Ddewi. Cafwyd te
blasus iawn a baratowyd gan blant
blwyddyn 6 a chyngerdd Gwyl
Ddewi arbennig iawn gyda holl
blant yr ysgol yn cymryd rhan.
Diolch yn fawr lawn i chi i gyd.
NEUADD GOFFA. Cynhelir
pwyllgor neuadd, nos Fawrth 6ed
Ebrill am 7 o'r gloch yn y neuadd.
Gobeithio fod y trefniadau yn hwylus
i'r holl aelodau.

gyfrannodd I Gronfa Cyfeillion
Trigolion Plasgwyn,ac yn arbennig I
bawb a fu'n ymweld a Mary yn
rheolaidd yn ystod y blynyddoedd
diwethaf.
DIOLCH. Dymuna Mrs Annie E.
Williams, T9 Newydd ddiolch i'w
theulu, ffrindiau a chymdogion am y
cardiau, anrhegion a'r blodau hardd;
i Ferched Y Wawr hefyd Clwb yr
Henoed am y blodau hardd a
dderbyniodd ar achlysur ei
phenblwydd yn 90 oed. Diolch yn
fawr i bawb.
ADRAN YR URDD BETHEL. Bu'r
wythnos diwethaf yn gyfnod
prysur iawn i'r aelodau a'u
hyfforddwyr yn paratoi ar gyfer yr
eisteddfod. Daeth yr elra a bu
rhaid gohirio'r cyngerdd ac ail
drefnwyd yr eisteddfod cylch. Aeth
44 0 aelodau 0 5 i 11 oed i
gystadlu yn ysgol Brynrefail ar
Fawrth eed, Gwnaeth pawb eu
gorau a daeth sawl IIwyddiant i'r
Adran Cafodd y Grwp Offerynnol,
y Cor, Partl Deulais a Pharti
Llefaru Lois a'r ymgom i gyd Y
wobr gyntaf. Cafod Gethin gyntaf
am lefaru dan 12 oed, a daeth
Gerallt a Gethin yn gyntaf ar y
ddeuawd gyda Catrin ac Elena yn
all. Daeth Gwilym yn gyntaf ar yr
unawd pres gyda Manon Elwyn yn
ail. Daeth Manon yn ail ar yr
unawd plano hefyd. Aeth y rhain i
gyd ymlaen i gystadlu yn yr
Eisteddfod Sir Yn ogystal, cafodd
Gwion John drydydd am letaru
dan 8 oed, Gethin drydydd ar yr
unawd piano, a daeth patri Llefaru
Dyfan a'r parti unsain yn drydydd.
Roedd saw I unigolyn arall wedi
bod yn y rhagbrofion ond heb gael
IIwyfan y tro hwn.

Roed y canlynol wed I bod yn
fuddugol yn y cerdd dant . dan 10
oed - ail Lowri Ann; dan 12 oed -
ajl Catrin Jones; alaw werin - ail
Catrin Jones; Parti cerdd Dant -
1af Llio, ail Parti Bethel.

Bu nifer 0 blant yn cystadlu ar y
dawnsio disgo a'r dawnsto gwerin
ar nos lau Mawrth 4ydd, daeth y
grwp dawnsio gwerin yn drydydd

Dim ond wythnos oedd rhwng y
steddfod gylch a'r sir a bu pawb
wrthi yn brysur yn ymarfer.
Llongyfarchiadau mawr i'r plant
a'u hyfforddwyr ar y
perfformiadau. Daeth y Grwp
Offerynnol, y Cor a'r Parti Deulais
a Gwilym ar yr unawd pres yn
gyntaf - ardderchog wir, ymlaen
rwan i'r Genedlaethol yn Ynys
Mon. Daeth Manon Elwyn yn ail ar
yr unawd pres, Gethin yn drydydd
ar y lIefaru dan 12 oed, ac ymgom,
Dyfan, Elena a Gwilym yn ail.
Daeth Parti Ulo yn ail ar y Cerdd
Dant a Pharti Lois yn drydydd ar y
lIefaru. Roedd wedi bod yn
ddiwrnod blinedig iawn i bawb ond
roedd wedi bod yn brofiad
bythgofiadwy.

Cafodd niter 0 blant Iwyddiant
yn y gwaith celf - death Phoebe
Hunter yn gynta1 hefo gwaith 3D
dan 10 oed, daeth Aaron Gwyn yn
gyntaf heto addurno ffabric a
Catrin Jones yn ail. Cafodd Aaron
Gwyn gyntaf am ei graffeg
cyfrifiadurol a 3ydd am el
ffotograffiaeth. Daeth Cartin Jones
yn 1af a Carwyn Jones yn ail heto
cyfres 0 ffotograffiaeth dan 12
oed Dai awn pawb, a phob Iwe yn
y Sir.

nonarr plant ddiolch 0 gaJon rw
hyfforddwyr Glenys Griffiths,
Manon Gwynedd, Deilwen

Oherwydd anhwylder, bu Mary
mewn cartrefi'r henoed yn ystod y
ddeuddeg mlynedd diwethaf. Yn y
bedair mlynedd ddiwethaf bu yng
Nghartref Plas Gwyn, Pentrefelin,
ble cafodd ofal nyrsie tyner a
charedig gan y staff.

Roedd yn nain i Prys, Llio, Ceri a
Sian ac yn hen nam i Gronw, Brieg,
Efa, lago, Rhiannon a Sioned. Mae
dwy o'i chwiorydd, Margaret a
Nancy yn parhau i fyw ym Methel, a
Nancy yn byw yn T9 Rhos.

Mae atgotion am Mary, gan bawb
oedd yn ei hadnabod yn rhai melys
iawn. Roedd hi'n ddynes fodern,
arnstlq, yn gymydog da, ac yn
hawdd iawn i ddod ymlaen nero ru
Bu ei dylanwad yn gryf ar ei theulu
ali Hrindiau.

Dymunai'r teulu ddiolch I bawb a

Betws, Rhydaman. Aeth ei thad
William David, Gwyndy, Bethel, i
lawr I Betws ar ddechrau'r ganrif i
weithio yn y pyllau glo.Margaret
Thomas 0 Pentir oedd ei mam.
Dychwelodd y teulu i fyw i T9 Rhos,
Bethel yn 1924 ble setydlodd ei thad
y cwmni bysus cyntaf ym Methel yn
ogystal a chadw siop bwydydd
anifeiliaid a theiliwra. Roedd Mary
yn wraig hynod 0 hoffUs a
chymwynasgar a meddai ar ddoniau
artisig amrywiol. Roedd yn fedrus
gyda phob math 0 waith lIaw ac yn
wniadwraig grefftus a chywram.
Priododd 'Wil uan', chwarelwr 0
Landdeiniolen a ganwyd dwy 0
enethod iddynt. Gwenno ac Eirlys.

l~

MARWOLAETH. Mary Williams,
gynt 0 31 Bro Rhos, Bethel.Hunodd
Chwefror 113yn 93 oed. Ganed Mary
Williams yn Uandybie, Sir
aaerfyrQ~jjn yn 1810 yn un 0 naw 0
blant, a threuhodd el phlantyndod yn

CAPEL Y CYSEGR: Cafwyd
cynulleidfa deilwng mewn
ngwasanaeth arbennig gan blant
yr Ysgol Sui y Sui diwethaf.
Thema'r cyflwyniad oedd Dewi
Sant a Chymru. Bu i pob dosbarth
gymryd rhan drwy ganu neu
lefaru, a chafwyd cyd ganu gyda'r
gynulleidfa. Yn ystod y
Gwsanaeth cafwyd anerchiad
pwrpasol gan Mr. Gwion Evans,
Rhiwlas.
GYMDEITHAS lENYDDOL:
Elfyn Thomas, Cwmni Seren Arian
Caernarfon, oedd y siaradwr yng
nghyfarfod mis Chwefror, gyda
Maud Williams yn lIywyddu.
Cafwyd ganddo sgwrs hynod 0
ddifyr yn olrhain hanes cychwyn y
busnes ym 1918 gan ei dad, y
diweddar E W.Thomas, neu fel yr
adnabyddir gan bawb, Nedw, Dros
gyfnod 0 oddeutu 85 mlynedd
mae newid mawr wedi digwydd yn
hanes y busnes, a brat yw nodi
mai cefnogaeth a theyrngarwch y
teulu, ynghyd a'r gymuned leol,
sydd wedi bod yn gyfrifol am hyn.
Diolchwyd iddo am sgwrs gartrefol
brat gan Glenys Griffiths.

Y mis yma cawsom gwmni
Arwel Jones, Penisarwaun, a
chroesawyd ef gan Maud
Williams, y Llywydd. Testun ei
sgwrs oedd 'Y Stori tu 01 i'r Gan', a
difyr oedd clywed nifer ohanesion
ambell i gan. ac yna gwrande ar yr
hogiau yn ei chanu. Diolchwyd
iddo gan Elizabeth Evans, a
noddwyd y noson gan Yr
Academi.
EISTEDDFOD: Yn dilyn cyfarfod 0
Bwyllgor yr Eisteddfod leol yn
ddiweddar, penderfynwyd i gynnal
yr Eisteddfod eleni ar ddydd
Sadwrn Tachwedd 13, gyda'r
Noson Dawnsio ar Nos Fawrth
Tachwedd 9. Dyma'r Swyddogion
am y flwyddyn:
Cadeirydd - Glenys Griffiths
IsGadeirydd - Rhian Hughes
Ysgrifennydd - Manon Gwynedd
Trysorydd - Nan Jones
Is-Drysorydd - Rhys Harris
Ysgrifennydd Tananau - Nora Parry
Ysgrifennydd Dawnsio - Sian Harns
Ysgrifennydd Celf - Manon Griffiths.

Plant eaten yr Urdd Bethel yn dathlu ar 61IIwyddiant mawr yn y eylch s'r Sir.

Camera yn ng01al Richard Lt. Jones,S Y Ddol. Ffon: (01248) 670115

BETHEL, - - - --

Geraint Ells, Cilgeran. Ffon: (01248) 670726
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• Prioda~au a Dathliadau
• Achlvsuron Arbennig - Cynadleddau

• rwyllgorau • Bwydlen Bar
• Cinio Dydd Sui

GwaS8naeth Trylwyr
gan y bobl IYNOL

Gwasanaeth Personol Cyfeiilgar iCHWI
y Gwasaneeth T~hn8gol GOIllU
i'ehCAR. Cystall

Gwa~Clnaoth Prif Ddoliwr
Felly, pa gar bynnaa Vdyeh

CHWI yn 01 yrru,
e Audi i last8V8

Am groeso cartrefol Cymreig bob amser Aneuryn Jones a'r staff

LLANBERIS Ffon: 870277
arn

Dylan Griffith
TREFNWR ANGLADDAU ANNIBYNNOL a LLEOL

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

Gwasanaeth teimladwy,
urddasol a phersonol. I
24 awr y dydd r---
ffoniwch: Dylan (Llys)ar87183

Symudol: 077781273

..---.HEFYD CERBYDAU CLflSUROL YR WYDDFfI
Cyrhaeddwch mewn steil - mewn cerbyd Rolls Royce

ar gyfer priodasau, pen-hlwyddi ac
achlysuron arhennig eraill

DP.O NS RHIWLAS

Dwo ~~ ocdd ar biltl iII5Jftr pob
~a!h0 loo~rre~fa~- nos""eiih1au
~ll!Jn,pJrtlon, tnptau ac art.
Gnaoanactll PCIOOIIOIIltheleruu
rhesymol san (01248) 361044

BWS BACH AR LOG

Ymestyniad Ffenwedi Torn?
Ang~n rhat NQwydd?os f~lly

'8' FFONIWCH ~
{012QI;} 1;502.47 "'~u(07780) 811617 (gymudOI)

Eifion Hughes (7 diwrnod)
Gwasanaeth Da am Bris anhygo~l

41A STr:lVD I=AW~7 LLANB~RIS
J=fon ~ (01286) 872§Ol

(01286) 870 870
(01286) 872 491
(07770) 265 976

------'

Cwmni Annibynnol Lleol
Profiadol

Trefnwr Angladdau
Llanberis ac Ardal yr Eco

TEPHEN

llun, ac os yn bosib gefndir yr
achlysur o'r bobl.

Os y gall rhywyn roi
unrhyw wybodaeth a fuasech
cystal a chysylltu a Mr
Gwynfor Jones, Talysarn.
Ffon: 01286 882 704.

Daeth John Woods sy'n byw
ym Mangor, 0 hyd i'r llun isod
yng nghartref ei farn. Mae
teul u ei fam yn han U 0
Lanrug. Byddai yn ddiolchgar
iawn pe gallai unrhyw un rhoi
gwybodaeth iddo am leoliad y



dirprwyacth 0 Morbegno yn yr EidaJ,
a'r gefeillio swyddogoJ a'r dref honno
yn mis Gorffennaf gofynnwyd i DT
ofyn i Ken Jones at beth yn union }T
oedd angen cymorth ariannol.
YR EISTEDDFOD
GENEDLAETHOL: Roedd dau
gyfarfod wedi ei gynnal. Yrnateb
siornedig 0 ran nifer a gafwyd i'r
Cyfarfod Cyhoeddus, ond fe
sefydlwyd Pwyllgor Ape! ar gyfer y
gymuned. Etholwyd DT yn
gadeirydd, CJ'f yn Ysgrifennydd a
Richard Thomas yn Drysorydd.

Cafwyd yrnateb brwd a niferus i'r
ail gyfarfod ac mac nifcr 0
weithgareddau ar y gweill i godi'r
gronfa 0 saith mil 0 bunnau tuag at
Eisteddfod Genedlaethol Eryri 2005 a
gynheJir yn Y Faenol yn Awst y
fiwyddyc nesaf Mae cyfarfod nesaf y
Pwyllgor Apel nos Fawrth y 13eg 0
Ebrill am 7 o'r gloch yn Angorfa.
Bydd croeso cynnes j unrhyw un a
ddymunai ddod igynorthwyo.
LLWYBRAU: Nodwyd fod y lIwybr
sy'n arwain i'r Castell 0 gyfeiriad
Pentre Castell mewn cyflwr gwlyb a
rnwdlyd. Roedd augen cysylltu a
Cyngor Gwynedd (CG).
Y FYNWENT:
1) Mae angen symud cerrig a phridd
unwaith y bydd y tywydd wedi sychu.
2) Penderfynwyd ar 61 trafodaeth hir
na ddylid codi'r tal am gJaddu yn y
Fynwent. Cynnig ac Eilio KJ, EB.
3) Nodwyd bod augen aigoffa
ymgymerwyr 0 rcolau'r Fynwent,
parthed eladdu a chostau.
4) Penderfynwyd rhoi cadwyn a chlo
ar y giat fawr.
GOHEBlAETH:
1) Adroddwyd fod eais wedi ei wneud
am y Dychweliad Blynyddol, ond ei
fod wedi cyrraedd ar 6J y dyddiad yr
oedd i'w anfon yn 61.
2) Adran yr Amgylchedd, CG: Cais
am gymorth tuag osod golau stryd
ychwanegol yn Ffordd Capel Coch.
Cost y lamp yn £1500. Penderfyowyd
cynnig cymorth 0 £500. Cynnig ac
Eilio DJ a KJ.
3) Gorchymyn Ffyrdd: Oerbyniwyd
llythyr a gorchymyn gan Gyfreithiwr
y Sir ar gyfer gwncud y llinellau
melyn a baentiwyd yo ddiweddar yo
gyfreithiol swyddogol. Bydd y fynedfa
iFaes Padarn (ger Stesion Wyddfa) yn
mynd yn unffordd, ac mae'r un pelh
yn digwydd i Stryd y farchnad
(gwelef Ma[erlOn yn Codi o'r
Cofnodion).
4) Newid enwau ar drwyddedau -
derbyni\vyd 11ylhyrau yn nodi
nc~Yidiadau yog NgwelllY Padarn Lake
a Gwe:;'lY Giyn Mon.
5) Llythyr yn ymholi am gymorrh i
\vneud ymchwil 1 sefyllfa belCio
anghyfreithlon ar Lwybr yr Wyddfa.
Penderfynwvd anIon at APCE yn
gofyn am adroddiad ar y gwaharddiad
beicio )'n ystod yr baf y llynedd.
6) Gafwyd l:ai\i gan Gorlatl Gwyrdd
ftryrl am enw ar gyfer y ~nfle bysiau
ne\vydd ger Y Ganolfan. Mae'n dehY8
fod p"rtncru,.;lh Llanberi:, \vcdi
awgrymu 'Pont Bala', 'leimlid fod
hvnny yo hollol gnmarweiniol ac
unnerbyniol. Pcnderfynwyd cynni~ yr
,nw 'DOl y Goeden', gao fod y cae
hwnnv.' gerlJsw. Cynnig ac Eilio I)J a
I(J.
UNRHY\.V FATER hMLL;
1) Glirio tir gcr font Alon Hwch:
Awgrymodd 1)'[ fod y cr yn talu am
It .,. P dg Irlo r ur ern y uSo, on

pcncl<!rfyllwyd y uylid g'lVllcull un
) nlarCLb drail i sicrhau a'i CG oedd y
perchennog. cyn ~neud hynny.
2) Adroddodd KJ rod sb~'riel difrifol
rn FrQn Goch. Pcndcrfyn\vyd sofyn i
CG gliriu'r llana~[.
3) Nodwyd lad cyt1\\OTy pslmant ger
lai nc:v{ydd 'Padaro Lake' mewn
cyfiwf dnvg. Llytllyr at eG.

MAWRTH 2004.
Cofnodion cyfarfod o'r Cyngor
Cymuned(CC) a gynhaliwyd yn
'Angorfa', Llanberis ar nos lau y 18fed
o Fawrth, 2004.
PRESENNOL:
Ward Padarn: Emlyn Baylis, Olwen
Gwilym, Derek Jones, Fred Owen,
Douglas Pritchard, Helen Sharp,
Gavin Allsup, Ken Jones, Carys
Morris.

Ward Peris: Dei Tomos
(Cadeirydd)
YMDDlHEURlADAU: Fred Owen
CADARNHAU COFNODION:
Cadarnahwyd cofnodion y cyfarfod a
gynhaliwyd nos lau yr 1ge9 0
Chwefror 2004, Iel rhai cywir. Cynnig
ac Eilio KJ ac OG

[Rhanwyd y gwaith cofnodi rhwng
HSaCMJ
SWYDD Y CI.ERC: Cafwyd un
ymholiad, ond dim cais yn dilyn
hysbysebu y swydd 0 Giere i'r Cyngor
yn Eco'r Wyddfa a Phapurau'r Herald.
MATERION YN CODI O'R
COFNOOIO~: Ffordd y Farchnad:
Adroddwyd fod gwaith wedi dechrau
ar ben y ffordd osgoi, ac fod mapiau a
dderbyniwyd yo dangos mai dim ond
trafnidiaeth 'un ffordd' fydd ar y stryd
yma'n y dyfodol. Fydd dim mynediad
o'r Ffordd Osgoi i'r Stryd Fawr ar 61
i'r gwaith gael ei gwblhau.

Goleuadau Nadolig: Adroddodd y
Cadeirydd iddo gael eglurhad ar
gostau'r goleuadau, a chytunwyd mai
mil 0 bunnau fyddai cyfraniad y
Cyngor ar gyfer y Nadolig nesaf.

Cyfarfod Cyhoeddus: Cafwyd
yrnateb da i'r Cyfarfod Cyhoeddus
"Gweirhgarwch Ieuenctid", Roedd
rbyw 40 yn bresennol, gan gynnwys yr
Heddwas Wildigg a Carys Williams 0
Farnell Gwynedd. Trafodwyd nifer 0
syniadau, yn eu plith 'Pare Sglefrio' a
gweirhgareddau ar nos Wener yn y
pentref Cafwyd enwau ac fe sefydlir
Pwyllgor yn y dyfodoJ agos.
Cynrychiolwyr y Cyngor oedd DT,
CM a DP.

Mast Radio - Ty lsaf, Nanrperis:
Yn dilyn llythyr oddi wrth y CC
cafwyd ymateb gan Swyddog
Cynllunio A vvdurdod Pare
Cenedlaethol Eryri (APCE) yn nodi
nad oedd pryder am iechvd y cyhoedd
a "thonfeddi offer [eialhrebu yn debyg
o fod yn YSlyriaelh cyn}Juruo".
Nod\yyd fod y CC hefyd wedi
swrlhwyn~bu ar sail gwtlcdiad a sane.
GWflh'rvynebir mwy 0 bolion rnewn
lie amlwg.

Dcrbyniwyd llythyr yn ogY~ll:11
oddi wrth Brif Weithredwr APCE yn
cydoabod fod polion a gwifrau'n tarfu
aT harddwch naruriol Nantpcris a
munnau ~ill, gllll nodi fod
lr"foUiltthau ar y gwcill 1 \vcltl a eJJld
llelldfu pe(1l ar Ilynny. Koedd gwella
c}llwr wall:l.rrf Bwlch befyd yn fater
aralJ a oedd 0 dan ystyriaeth.

Cafwyd aT ddcall nad ocdd
GWyllCur Dufydd bcllach yn gwcILhlO i
'/lrdal y Llectlen'. ae na f~dral ddod i
gy£-ufod y (~C,

Pend~rfyowyd sofyn i Dafydd
KobCflS, Celd\vad ~IrAmRUeddfa
T_echi ddod i'r cY{arfod nesai i drafod
llw)'br dchon&i 0 OWmpas yr "I'diU.
C~ISlt\DJ\U CYNLLUNIO:
C04AJ0091/1)/AAI{ Adellgdu ty.ILtin 0

d.ir ger (" Rlaen y [)dol> Llanhcris,
LLSS 4TL. Dim ewrtbwyncbiad.
LHulullti KJ a oellu mynedUld ac1dss I'r
~gnel
CgrgIADAU t-JWVR AM ARIAN:
Peudcrfyn""yd n~ C~driQ dClbyn Cali)
am gJ1l1ofllllll:tliadau oddl \lfflll nirer ()
gyrft am eu bod ddeufis vn h\vyr.
PenderfYnwyd anfon at yr •.tmb:wt:lns
A~",'Y'"E~SIlCddfod L1llnoollc:n :l Spina
Biuda 00!51~u\l <;)l1lru, 111UllihJIlllya
phryd ocdd )'r aml)~r i )vneud c"i~. Yn
sc:'ho$ y "''-1i> 11m SYOIUflh i ~oC~![\Vu

~ C_Y_N_GORCYMUNEDLLA~_B_E_R_Is ~l

16

CONTnACTWVR TRVDANOL ELIDIH
Bob moth 0 waittl trydanol j'r CanrQf, ac
I S"fydliadau Ma:inOl;hol a Diwydiannol

Tfili (01286) 878064 • ~ymuaol:07610736482
AmC~ngY1rifam ddim • Ar gg~124 ~wry dydd
Shoun Jonesl Toranneoo, Ahe~Oynu, DoinlOlen LL5J 3LG

sioe yn Ilawn canu, drama a dawns!

Nos Wener, 16eg Ebrill
Nos Sadwrn, 17@gEbrill

Vn Th@atr S@ilo, Caernarfon
TOGynnau ar gael drwv ffonio:

0190~113149
neu post@rygaruO.org

Oedolion [4; Pensiynwvr [2; Plant [1

yn cyflwyno

Rygarug

wedi cael teisen gri gyda lIefrith y
•bore hwnnw.

Plant wedi caeI cyfle Iwisgo i fyny
ac wedi gwneud baner Gymreig a
cenin pedr I fynd adref, ac hefyd

Chloe, cen, Lea ae Megan 0 sesiwn y prynbewn.

Gara 0 sesiwn y bore wed; gwisgo
fel dynes gymreig.

Sian Ifan Morris ae Ben Rowlands
wed; gwisgo mewn dillad Cymrelg
i dathlu Dydd GWyI Dewi Santo

Cylch Meithrin Llanberis



• Gwerthwyr Glo ac
• Olew Gwres Canolog i'ch
cadw'n gynnee ac yn glyd!

Bwthyn Oadlys
LLANBfRIS

FFon: 870444

• •
A'l FEIBION

I Dewis eang
o Welyau a 3PISuites.
Llenni Venetian a Llenni Roler.
5,000 lIathen sqwar 0 garpedi
mewn stoe - allweh chi

~~ _j fforddio prynu 0 batrymau?

I GLANHAU CARPEDI GYDA STIMVAK 1

FfonlFfacs: (01286) 650291
Sui a Mercher

9-5 pm Sadwrn

Ar Gau
WAUNFAWR

9-7 pm

LLEUFER o. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI Ar Agor

WAUNFAWR
.ry Rhydd • 8wyd Cartref • Prydau Plant

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

Ffon: 650218

Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol
Carrig 0 bob math
argael- .
-
Ffon: (01286)
672898 (dydd)
676285 (nos)

J.M.
JONES

A'I FEIBION
GWAITH
CERRIG
BEDDAU

L

r
YSgwar
Llanrug

LLANRUG Ffon: 01286 675175 I

aWVllAU CAJ:lTRI;I= A TI-fRAMOR
Cwmnl tQUIUOI nvuao 20 mtvnsou 0 nrorrao 0

redea Pecynnau Gwyliau oll-aynhwysol

Coed Bolyn Mawr, Bethel

JCB Fastracs a trailers 16 tunnel)
diggers bychain ac excavators 3600 newydd

a Ilawer mwy

• ar gyfer IJog; peiriannau
• tyllu footings

~ • clirio gerddi
• neu unrhyw waith clirio safleoedd

Ffoniwch am fanylion

(01248) 671300
neu (07775) 638620

CONSERFATERIS J
BLYNYDDOEDD 0 BROFIAD YN Y MAES

07050 357735 DRYSAU PATIO I
[ PORCHES I
I BVRDDAU F~~SIA I
I CLADIO

neu
FFENESTRI ]
DRVSAU

ANnJR~",
\"'AtfNfA\iJR.

Mae'r Cynllun yn brin 0 gyfraniadau
nwY-ddau trydanol,
yn arbennig poptai I oergelloedd I

peirionMu golchi (J rhewgelloedd fyddai'n
oddas i'w eleien+eu or incwm isel

Gwasanaeih casglu rhad ac am ddim

tr 01286 674155 "...U.A'.........www.anturwaunfawr.org_ III.-l!L-lIllItJ_•• '''____."

Cynllun Dodrefn .

(01286)650764

GWYN JONES

FFENESTRI ERVRI
GARTH ISAF,LLANRUG

antur WAUNF AWR



CI::RIDMACKINNON~ "l~.A--t. d.._-r-?-r-u-«ss~f
(01286) 673190

.. ,~~.
.. ," .. . ,

. '. . 'PQ/tlt '. .
. " ,

()

atd04~Wt

Rhedwyr Lleol i'r Brig.
Daeth 65 0 redwyr iRachub ar
bnawn Sadwrn oer a gwyntog
ddcchrau tis Mawrth. Chwarter
awr cyn cychwyn y ras ac yr
oedd storm 0 genllysg yn sgubo
dros lethrau Moel Wnion, ond
cliriodd yn rhyfeddol, a
mwynhaodd y rhedwyr
brynhawn 0 heulwen tra'n
ymgodymu a mil a hanner 0
ddringfeydd mewn cwrs 0 tua
pedair milltir a banner,

Alun Vaughan 0 Lanberis
oedd ar y blaen gydol y ras, gan
ennill mewn 34 munud ac ugain
eiliad (tua hanner munud yn
arafach na'i record bersonol).
Yn dilyn yn dynn ar ei sodlau
roedd Dylan Jones 0
Ddeiniolen, gyda Robin
Halliday 0 Lanrug yn
bedwerydd agos.

Yr unig enillydd Ileal arail
oedd Maggie Oliver 0
Ddinorwig yn yr adran iferched
dros 50 oed.

Yn ystod yr wythnosau nesaf
bydd nifer 0 redwyr y fro yn
cystadlu ym marathon
Llundain, a dymunwn yn dda
iddynt yn eu hyrndrech, gyda
nifer ohonynt yn codi arian at
wahanol achosion da.

Cynhelir nifer 0 rasus
mynydd yn ystod Ebrill:
Llantysilio, ger Llangollen ar y
3ydd; Pen y Fan, Bannau
Brycheiniog ar y lOfed, a Ras y
Moelwyn ym Mlaenau
Ffestiniog at Sadwrn olaf y mis.
Yn ystod Ebrill hefyd bydd
Cynghrair Rasus Mynydd Nos
Fawrth yn cychwyn. Dyma
gyflc gwych i rai nad ydynt wedi
cael cyfle i brofi ras fynydd i
gael rhagflas o'r hyn allai eu
hwynebu. Bydd y ras gyntaf yn
y gyfres yn cychwyn 0

Ddwygyfylchi am 7.00 nos
Fawrth 13~S' gan ddringo i
gopa'r Feel Lus. 0 fewn
pythefnos bydd Ras Mynydd
Mawr 0 Ysgol y Fron) Cesarea,
eto am 7.00.

S
MOEL
WNION

Rhes Faenol, Deiniolen; Eifion
Williams> 31 Rhydfadog,
Dciniolen; Gwynedd Owen, 10
Maes Derlwyn, Llanberis; Mair
Roberts (Coed), Llanberis; Mrs
Maggie Lewis, Madryn,
Llanrug; Mrs Alice Griffi th,
Tan y Bwlch, Dinorwig; Mrs
Betty Lloyd Roberts, 6 Bro
Deiniol, Deiniolen; Mrs Nerys
Roberts, Murmur y Nant, Glan
Seiont, Caernarfon: Mrs Sally
1"'hornas>Min y Rhos] LlanruSj
Nant Roberts, 'Arwel',
PenisaI'\"aun~ Mrs Annie E.
Williams,1Y Ne-wydd, Bethel.

• Basgedl Plannigion,
Qlodau ~frQsaGile

• Danfcn blod~u 7 diwrnod
yr yyYthnoG dmy'r fro

• ~wasanaeth T...d~lonnau
:JlaradlTallCino Paogg
CQOO ~OOOOO

• I-I~tyd.I-I~m~~ri0 Lysiau
~ Ffmythau Ffrvu

HI10DD O'R GALON VW BLODAU

(ALWYN AND 5AKAH JONES)

Ffon 870S0§

Blodau

£20; Mrs Eirly~ Williams,
Marino, Brynrefail.
£10; John Roberts (Canada,
gynt 0 Lanberis): Mrs Mary
Jackson, 11 Maes Padarn,
Llanberis; Dorothy Carter a'r
teulu (er cof am ei mham)
Didfa, Llanrug; Ianto, Margaret
a Ellen Roberts, 7 Afon Rhos,
Llanrug; Mr Evie Jones, 3
Bryntirion, Penisarwaun,
£5: Donald a Nan jones, 2
Gwclcdfa Deinoten: Cheryl
Ward a'I plant, Glanrafon)
Ffordd D~inol) Deilliol~n;
Alwyn a Valmai Williams, 2

10

Q,Y\in~n jCllIIY dL Lmry~. Lil
lir cor::un Tfnn W;11iaU'l81so Pc:nlrc

llilill, V\liJI101t;n Oyntt 11fu faov
Y1lyr nlO~1 IDled RllafYf 1Y4~
gan Ronn~e. Vvonne, ~!8el\t'yn a
£len Wyn T_eiceslcr: £. 1O.

Mr P. W. Williams) 19 Churcllcrault
Court, Corby; £Zl,
hir R.W. RoberlS, 4 Dorvil Road,
BLaenauFfestinioz: £11.
Mr Owen Jones, 11 Rhos Llwvn,
Llangefni: £10.
Mrs Olwen Ebrell, S2Gainford
Rise, Coventry: £10.
Mr J. Evans-Hughes, 88 Barry
Drive, Kirby, Muxlow: £7.
Mr Geralnt Huws Roberts, Erw
Wen, Bron y De, Bangor: £6.
Mrs A Sidcbotham, 14Whaley
lane, Whal~y Bl"idsc; £6.
Mi;)~ ElizaDcUl WillIamS,Y Felin
Y Ffor: £6.
Miss Mary Griffths, 21 Caerhun,
Bangor: £6.
Di t:nw: £6.
M~ G. McGnITny, 3l yC\V DanK
Rd. Childwall: £6
Mr Mun Willinm:.} 13 BeQ W"\i'(l,
Waunrawr: LD.
Mr Me-urig Owen. 11~ Manor
Park) L~)yii1h"m. '6.
Mn .6. WIl119mS. 4 Aln\lJtck Clo~~.
R~sbop, Aukland: t~.
M~ir i"IT)', GOfwtl, Lltlnllyfni: 1:5.
MrS Helen Fr!lnct~.9 Paddoc.k
Way. IUgher J.t~nnerton: £3.
Mc\) 1\, U, Grirrlh\)~ lZ) GCUIUg
Trt!owen, Y IJrenewvdd! £1_
CoroD'"'7' Ow~n,1~1-1"'01
Gro~lifacnt NnUlldi~. Ll.
Rr eor (Un t_ .. "" Pierce: Lee tlC~

RHODDION

PENBLWYDD PRIODAS.
Llongyfarchiadau i Margaret a
Hugh Jones. 22 Tat Glangwna ar
eu penblwydd priodas ddiemwnl -
60 mlynedd gyda'i gilydd. Cafwyd
lIu 0 gardiau ac anrhegion a
mwynhawyd clnro ardderchog ym
Mhenrhos gyda perthnasau a
ffrindiau. Gobeithiwn y cant lIawer
blwyddyn arall hapus eto gyda'i
gilydd.

Zonia Bowen. Cefn Coed.
HELFA WYAU PASG. Gofynnir j
blant iau y pentref ymgasglu am
11.15 bore Sui Pasg, 11 Ebrill ym
maes parcio Tafarn Bryngwna ar
gyfer yr Helfa Wyau Pasg.
EISTEDDFOD CYLCH.
Llongyfarchiadau i blant y pentref
a oedd yn cystadlu yn Eisteddfod
Cylch Arfon, yn Ysgol Brynrefail -
Gwion Eryl, Lowri Ceiriog, Megan
Lloyd, Gwen Thomas, Jack Jones,
Owain Jones, Lluwen Owen, Celt
Iwan, Betsan Ceiriog. Katie Lloyd.
Mannon Thomas. Aeth niter
ohonynt ymlaen i Eisteddfod y Sir
ym Mangor.

Ganolfan, Waunfawr, i sefydlu
pwyllgor com anan Caeathro a
Waunfawr, Croeso i bawb.
BAW CI. Yn anffodus mae rnat
perchennogion anghyfrifol yn
gadel i'w cwn grwydro ar y cae
chwarae newydd i blant. Mae'r
cWnyn baeddu'r cae ac yn peryglu
iechyd y plant bach.
COOl ARIAN. Llongyfarchiadau i
Oafydd Lodj, Paris Thomas,
Emlyn Morris. Alan Thomas a
Steffan Bowen am go"i eu gwa"t
er budd Ward Plant Ysbyty
Gwynedd. Codwyd £150 at yr
achos.
GWASANAETHAU'R CAPEL.
Oisgwylir y gwasanaethau
canlynol yn ystod mis Ebrill:
Sui 4 Ebrill (Sui y Blodau) - 10.00,
Mr Oafydd twan.
Sui 11 Ebrill (Sui y Pasg) - 10.00.
Gwasanaeth Teuluol.
Sui 18 Ebrill - 2.00 Parch Gareth
Maelor.
Sui 25 Ebrill - 11.00 Ysgol SuI.
Croeso i bawb.
PWYLLGOR COOl ARIAN.
Bydd cyfarfod cyhoeddus am 7.30
nos lau 1af Ebrill. i barhau'r
ymdrechion yn 2004 i cod I £3000
tuag at gostau'r Ganolfan newydd.
Croeso i bawb
TYNFA MISOL. Enillwyr Tynfa
Misol Fwyllgor Cae Chwarae
Caeathro ar gyfer mis Mawrth
oedd r40: (40) Mark Sykes,
Penlon; £25: (33) Margaret
Jones,Ysbyty; £15: (97) Dewi
Jones, '3 Erw Wen; £5: (12)

CYNGOR CYMUNED.
Cynhaliwyd cyfarfod o'r Gyngor
yng Nghanotfan y Capel Caeathro
ar nos Fercher 10 Mawrth. Aoedd
Cynghorwyr Vera Roberts a Clive
James yn bresennol. Disgwyl 0
hyd wna'r Cyngor i Gyngor
Gwynedd godi arwydd 'Hen
GapeI' a threfnu torri'r gordyfiant
rhwng Y Bwthyn ac Eryl Cottage.
Bydd y Cyngor i gwrthwynebu'r
bwriad gan Ymddiriadolaeth
lechyd Gogledd - Orllewin Cymru i
dynnu allan 0 ddarparu gofal·
ysbaid yn Vsbyty Eryri.
Derbyniwyd tendrau cynnal y
Ilwybrau cyhoeddus a thorri gwair
y cae chwarae newydd.
Adroddodd y Clerc fod Cyngor
Gwynedd wedi cymeradwyo
caniatad cynllunio ar gyfer unedau
diwydiannol ar Bare Oiwydiannol
Peblig, estyniad i siop Garej
Gwalia, a newld defnydd i
Benrhos, trosi'r stablau Rhos y
Gwalia, 19 newydd yng Nghefn
Rhes ac sstyniad i 1 Caeathro
Bach. Doedd gan y Cyngor ddim
gwrthwynebiad i estyniad yn
Nhyddyn Whisgyn, modurdy i
Homes ac ail-leoli pedair carafan
sefydlog yng Nghlan Gwna. Nid
oedd cais am arian 0 Gaeathro
ond dau IIwyddiannus 0

Waunfawr. Bydd y cyfarfod neeaf,
am 7.00 y.h. yn y Ganolfan,
Waunfawr, netyo y Gyfarfod
Blynyddol gyda eyfle i drethdalwyr
hoh'r Cyngor.
EISTEDDFOD GENEDLAETHOL
Bydd cytarfod cynoeocus am
7.00, nos tun 5 Ebrill yn Y

CAEATHRO
Clive James, Hafan, Bryn Gwna.

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



Gosodwr Teils
Arbenigwr mewn waliau a Iloriau

Gwaith bach neu Iewr
Gwaith da bob amser

t"lyn a wnacd i ddal callnwyll
frwyn. D~eth yr a.elodllU g'U
trysorau hwythau, a
mwynnawya yn rawr ell gweld,
a chael barn!{r Jones arnynt.
Diol'hwyd gan Mrs lola
.evans, Llanberis. Yn mis
Ebrill, edrychwn ymlaen at
fwynhau'r Swper blynyddol.

Noo Fuwlrh, Mawcrh 9fcd, bu'r
~elodgu yn ymuno a
Chymdeithas Lenyddol
LlanlJeris yn y Capel CDch. Y
g-&r gw~dd oedd Y Parch
EifiQn JQn~~,Dinby~h, a dacth
ag amrywailli 0 hen greirigu
i'w dangos i nt. Vr hynaf
ohonynt. mae'n debYS1 oedd

Y Gymdeithas Lenyddol

~}~~~-~
•

!=,fon,wch Lloyd ar

l~L.01286 830 805
~-~).\~~).

Cefnogwch ein Hysbysebwyr

cystadleuaeth gymnasteg yng
Nghaernarfon gyda Mrs Down,
dydd Mercher, Mawrth 17eg, a
chafwyd perfformiadau da iawn
gan y tri ar ddeg.
Noswaith 0 Odawns, Theatr
Gwynedd. Bu holl blant CA2 yn
cymryd rhan mewn Noson 0
Ddawns yn Theatr Gwynedd ar
nos Lun, Mawrth 29aln, a daeth
niter 0 rieni yno gyda ni.
Cyflwynodd y dlsgybllon datr
dawns wahanol a cnatwyo
pertformiadau da lawn gan y tri
ctosbarth.
Cydymdeimlad.
Estynnwn ein cycyrnoelmtao rn
gofalwraig Mrs Eirlys Parry a'r
teulu ar 01 colli eu mam.
Cyswllt CynraddlUwchradd.
Ymwelodd plant blwyddyn 6 ag
Ysgol Brynrefail, dydd Gwener,
Mawrth 1ge9 am ddiwrnod tel
darpariaeth ar gyfer trosglwyddo
i'r ysgol uwchradd ym mis Medi.
Cwmni Pypedau 'Treasure Trove.'
Bu'r Cwmni Pypedau yn cyflwyno
perfformiad o'r Delyn Hud i holl
blant yr ysgol ddydd Mercher,
Mawrth 24ain. Mwynhaodd pawb
yn fawr iawn.
Gwyliau'r Pasg. 8ydd yr ysgol yn
cau dydd Gwener, Ebrill 2il ac yn
ail agor ddydd Mawrth, Ebrill
20ed.
DIOLCH. Dymuna Mrs Betty L
Roberts, 6 Bro Deiniol ddiolch i
bawb am y cardiau y rhoddion a'r
cymwynasau a gafodd tra yn yr
ysbyty ac ar 01 dod adref. Diolch
arbennig I'm teulu a brat yw
dweud fy mod yn gwella, Diolch yn
fawr.
BAND. Cynhelir Cyngerdd
Blynyddol y Band yn Ysgol
8rynrefail, Llanrug Nos Wener,
Ebrill 23 am 7.00 o'r gloch, Yr
artistiaid tydd: Seindort Arian
Deiniolen; Seindorf leuenctid
Deinlolen; Seindorf lau Deiniolen;
Cor Cynta i'r Felin ag Ellir Jones
(Ffarmwr Ffowc). Yr offerynnwr
gwadd fydd Urien Sicn Huws,
sydd ar hyn 0 bryd yn astudio yn y
coleg yn Salford. Yr Arweinydd
fydd Eifion Harding.
Bydd Bws am ddim yn cychwyn 0
Rydfadog am 6.20 o'r gJoch. Gellir
archebu sedd ar y bws trwy
gysylltu ag unrhyw aelod o'r Band.
Cofiwch gefnogi'r noson.

YSGOL GWAUN GYNFI
Cwmni'r Fran Wen. Bu'r Cwmm
Theatr yma yn perfformio 'Penci'
dydd Llun, lonawr 26aln.
Mwynhaodd pawb yn fawr iawn.
Santes owynwen, Nant Gwrtheyrn.
Cafodd plant Dosbarth 5 y cyfle i
fynychu gweithdy Celf yn Nant
Gwrtheyrn yn seiliedig ar Santes
Dwynwen.
Pedr a'r Blaidd. 8u dosbarthiadau
4. a 5 yn gwrando ar berfformlad
~an Gerddorfa Siambr Ensemble
Cymru ar 9ynhyrchiad cyntaf 0

gyfaddasiad Cymraeg yr Athro
Gwyn Thomas 0 'Peter and the
Wolf.
Amgueddfa Lloyd George. Bu
dosbarth 3 ar drip i'r amguedd1a,
dydd Mercher, 31ain 0 Fawrth i
weld sut oedd pobl oes Fictoria yn
dathlu'r Pasg.
Dydd Gwyl Dewi, Nant Gwrtheym.
Bu dosbarth 5 yn dilyn rhan 0
Daith y Pererinion dydd Mawrth,
Mawrth 2il i ddathlu dydd GWyI
Dewi. Ymwelwyd ag Eglwys Sant
Beuno, Clynnog Fawr eyn mynd
ymlaen i Eglwys Plstyll ac i
Uwchmynydd i gael golwg ar Ynys
Enlli. Gorffenwyd y daith yn Nant
Gwrtheyrn I glywed am hanes
Dewi Sant a"r Pererinion yng
nghwmni'r bardd Meirion
Macintyre Huws.
Tynnu Lluniau. Yn dilyn
ymddeoliad Mr J C Davies y
ffotograffydd, bu Mr Gwynant Parri
yn yr ysgol ar Fawrth lat i dynnu
lIuniau'r plant a"r staff. Carwn
ddiolch yn fawr iawn i Mr Davies
am ei wasanaeth brwdtrydig ar
hyd y blynyddoedd a dymunwn
ymddeoliad hir a hapus iddo.
Clwb Y Ddraig - Gweithgareddau
AII-Gyrsiol. Setydlwyd Clwb y
Ddraig yn yr ysgol ac mae pedwar
o athrawon yn ymwneud a'r
cynllun gyda'r Dirprwy a'r ddwy
gydlynydd (CA 1 a 2) wedi derbyn
hyfforddiant a thystysgrifau
arweinyddion. Mae clybiau wedi
eu sefydlu ar gyfer 813 a 4, a 815
a 6 ac maent yn cyfarfod bob
wythnos. Datblygir sgiliau hoci y
tymor yma a rhagwehr
cystadleuaeth dalgylch ar
ddiwedd y tymor.
Cystadleuaeth Gymnasteg. Bu tim
gymnasteg yr ysgol mewn

Cysswch hono, Nail1, yn davvol,
Fry ym mroiohiau'r Arglwyaa mawr.

Clyda ctlarlaa paWD ononom.
Cy~awch, Nain yn dawel nawr.

Mawr oin 991100,Naini Qnnvvyl,
Gwag VW'raelwyd neooen enl.

Co"i'~h ~gwrsus difyr 'rydym.
Colli'9h ~riad 'rydym ni,

Ond yr OQddychwadi gwoithio
A 'di masu aolwyd lawn

Yn UUi-fUno, mawr elen ymareen,
GwnQgrnocnwalth arbgnnla lawn.

Oyddiau awalth sydd wedi oorffen,
Amsor heddwch wod] dod

Arneer 9Qrffwy~ ~ygd'ne 'man,
evoar Arglwydd, mawr 81 glOd.

I gofio Mrs Gwyneth Pleming
Bu tarw 13 Mawrth 2004

Estynnwn ein cydymdeimlad cywir
i deulu'r ddiweddar Mrs Jennie
Morris Jones, 1 Maas Gwylfa.
Roedd yn fam a nain annwyl i'w
phlant a'i wyrion. Bu Jennie yn
nyrs ucnei et pnarcn yn vsovtarr
cvlcn am flynyddoedd. Cynhelir yr
angladd ddydd Mercher y 17eg 0
Fawrth yn Eglwys Llandinorwig.
Cydymdeimlwn hefyd a theulu'r

ddiweddar Mrs G. Pleming, a fu
farw dydd Sadwm Mawrth 13.
Roedd hithau yn fam annwyl ac yn
nain a hen-nain hoff. Cynhelir yr
angladd covoo Gwener, Mawrth
19.
CYMDEITHAS CYFEILLION,
EGLWYS CRIST
Er gwaethaf y noson ystormus,
nos Lun gyntat yn Chwetror,
cafwyd un o'r nosweithau mwyaf
difyr, pan ddaeth Sian Elen
Thomas i'r Gymdeithas i son am ei
thaith blwyddyn i Awstralia a
Seland Newydd gan alw yn
Singapore, Malaysia a Thailand.
Dywedodd Sian, fel y bu iddl
deithio fel backpacker, cwrdd a
phobol ddiddorol, Cymry a oedd
wedi ymfudo l'r wlad. Cafodd Sian
brofiad 0 weithio 0 hel afalau,
gweithio mewn caffi i gynorthwyo
mewn fferm cneifio defaid.
Soniodd am y diwylliant a'r ffordd 0
fyw a oedd mor wahanol yn
Singapore a Thailand. Drolchwyd i
Sian am noson mor hwyliog a
diddorol. Yn y cyfarfod nesaf, nos
Lun Ebrill y 5 bydd Mrs 8arbara
Allen, yn son am ei phrofiad fel
athrawes yn Lerpwl. Croeso
cynnes i bawb.
DYWEDDIAD: Llongyfarchiadau i
Euros Wyn, 'Hatle', Rhes Faenol
ar ei ddyweddrad ag Emily
LeMarquand 0 Jersey.
DIOLCH: Dymuna teulu y
ddiweddar Bessie May Williams,
31 Rhydfadog, Deiniolen ddiolch 0
galon am bob arwydd 0
gydymdeimlad amlygwyd iddynt
yn eu profedigaeth diweddar.
Diolch i feddygon, nyrsus a staff
Meddygta Waenfawr, staff
Wardiau Tryfan a Gogarth Ysbyty
Gwynedd am eu gofal. I'r
Parchsdrq Gareth Maelor Jones
am ei wasanaeth dydd yr angladd.
Diolch hefyd am y rhoddion hael 0
£717 tuag at Ymchwil Cancer. Mae
ein diolch hefyd i Dylan Griffiths
am y Trefniadau trylwyr.

DYMUNA Donald, 2 Tai Gweledfa
ddiolch i'w deulu, ffrindiau a
chymdogion am yr holl
garedigrwydd, ymweliadau a
galwadau ffOn tra bu yn yr ysbyty
l1C wedl dod adref. Diolch 0 galon
ichwi i gyd.
DIOLCH. Dymuna Cheryl, Rachel
a Mark ddiolch i bawb am y
galwadau, cardiau a phob arwydd
o gydymdeimlad yn dilyn el coiled.
o g01l1gWr a thad canaous Andrew
Ward, Glanrafon, Ffordd Deinol,
Deiniolen. Diolch yn arbennig am y
rnocoion car9dig tuag at Ward
Alaw, Ysbyty Gwynedd.

Hoffai'r tsulu astvn 9j diolch i'r
Parch Manon Parry am ei
gwasanaeth ar ddiwrnod yr
angladd, Mr a Mr Hall TY Mawr Tea
Rooms, a Dylan Griffith Tros y
Waen, Penisarwaun (Trefnydd
Angladdau) am ei wasanaeth
trylwyr.
CYDYMDEIMLAD.
Estynnwn ein cydymdeimlad cywlr
iMrs Cheryl Ward, Rachel a Mark,
yn eu profedigaeth 0 golli Mr
Andrew Ward, gwr a thad annwyL
Cynhaliwyd yr angladd yn Eglwys
Llandinorwig ar Chwetror 23, a'r
Parch Manon Parry yn
gwasanaethu.

Hefyd cydymdelmlwn a. theulu
ac a chyfeillion Mr Leslie Roberts,
4 Hafod, Clwt-y-bont, yn eu coiled.
Cynhaliwyd gwasanaeth preifat yn
Amlosgfa Bangor ar Chwefror 27,
a'i weinidog, Y Parch John
Pritchard, yn gwasanaethu.
CYDYMDEIMLAD. Estynnwn ein
cydymdeimlad a theulu'r
ddiweddar Mrs Ellen Wright,
Tregarth, gynt 0 Cefn Coch,
Delnlolen, set ei phlant, Mr Dafydd
Morris, Cetn Coch; Mr Arnold
Morris, Llechwedd; Mrs Hannah
Mary Roberts, Dinorwig, hefyd
Stella a Gwynedd, ei phlant
ieuengat.

Cynhaliwyd yr angladd ym
Mhentlr ar Fawrth 10fed.
MERCHED Y WAWR.
Cynhaliwyd cyfarfod ar Chwefror
16 yn Nhy Elidir. Cafwyd cwmni
Helen Bradley 0 Rhiwlas,
cynrychiolydd y Body Shop.
Rhoddodd gefndir y ewmni, a bu'n
arddangos nifer 0 eitemau o'u
cynnyrch. Margaret Roberts oedd
y 'model' a gafodd ei choluro gan
Helen, ae edryehal'n hardd iawnl
Mwynhawyd ei sgwrs yn fawr
Iewn, a diolchwyd iddi gan y
Llywydd, Buddug Joes. Byddwn yn
cytartod Qto i ddathlu GWyI Ddewi.
VQVMnr;IT~A~Lr;:~YDDOL
CynhQliwyd 9yfQrfQQQr Ohvvefror
ZJ, yn Nny Elldlr. Eln gwr owaoo
~~tJd GarAtl'l QobQrts. y
cartwnydd, brodor 0 L.i\nruS, oy'n
lJyw er~ petn amser yn y Frond@g.
G~"t-v-~o~1Cawsom noson hollol
un:arrw, a QarQth yn i\rdd~nS9~ y
GanVVllaua rwynnaOdd @r el nun
D~"~etftJ VI'\ tA~kO~r'I.~~ wQdyn y
rha: cyntof a wnaoth, 0.0. rhai yn~
Nghyluhgrovvn Yagol orynrefClJI.
un o'r rn~1 mWV9f t,awlad~1 ~
wnaolh oodd un am )' *rychlneb yn
Gfro~ N9wy'il~ "r fv~1 11, Yfliil1,
gYVoloom \jut y mae utlretn yn
cynllunlo carrwn. DiDlcnwva laao
~~I'\V Ilvwydd. y Parch John
~r:tchard, am noson arbennig.
eVOYMO!;IMLAD.

DEINIOLEN
-==- ~~

Mrs Margaret Cynfl Grtfflth, Cynfi. Ffon: (870394)



Ymgynghorwyr Ariannol
Annibynnol Lleol (sefydlwyd 1974)
FfO": (01248) 355055

CDH

Pa un o'r rhain sydd
bwysicaf?

YSWIRIO EICH TV
(i arbed coiled i chi);

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

Cysylltwch ar lsod i weld mor rhad
yw cost yswiriant gyda COH
Andre (BetheVllanberis)

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

fri thyll y Seion t.
Yn yr un erthygl roedd

lluniau 0 Bob Jones, Brynrefail
drwy garedigrwydd Gwilym
Jones, Llanberis. Buaswn yn
ddiolchgar dros ben oes gao
rhywun unrhyw hen luniau 0
hen bysgotwyr yr ardal, gan fod
y gymdeithas yn ceisio copiau i
gofnodi pysgota a physgotwyr yr
ardal.

Mis diwethaf soniwyd am
gynllun magu torgoch sy'n cael
ei redeg gan y clwb, ac os oedd
rhywyn a gwybodaeth ar sur
buasai'n bosib arianu cynllun or
fath er budd y gyrnuned, mae'n
amlwg nad oes neb gyda
gwybodaeth o'r fath yn darllen
yr Eco!

Mae'r cychod allan ym
Mhenllyn ar 20fed Mawnh, sef
diwrnod agoriadol y tyro or
newydd ar Padam. Roedd eira i
hanner y Wyddfa a drosodd ar
Elidir Fawr. Fel arfer bydd tipyn
o hwyl i gael yma yn ystod
wythnosau cynnar y tymor, beth
am droi rhai 0 hen blu'r ardal, ar
fachau maint 12 a 14:
1. Aden betrisen ar gorff llwyd

felyn a thraed llwydion
tywyll.

2. Aden ceiliog hwyaden ar gorff
paun a thraed cochion.

3. Aden ceiliog mynydd ar gorff
du a thraed duon.

Huw PRICE HUGHES

WeI dyma ni wedi gweld deehrau
tymor arall. Ar adegau fel hyn

I byddaf yn edrych yn 61 dros y
I tymhorau fel y gallaf geisio
I dadansoddi a yw pethau yo
wirioncddol wella neu dirywio.I C)'Il belled a mae'r afon Seiont

I yn y cwestiwn, does dim os nad
I dirywio mae pethau wedi ei
I wneud dros y cyfnod 1977 i'r
presennol. Heblaw rhyw gyfnod
euraidd 0 1988 - 1992.

Beth yw'r rheswm? A oes gwir
gyf1e i droi y petbau er mwyn
gweld gwir welliant? Mae digon
o egluro yn yr Eco ar y camau
mae'r gymdeithas wedi gymryd,
fel achos Llys yn erbyn Dwr
Cymru yn 1995 i geisio cael
gwared ar broblemau gyda
carthffos Llanberis. Er mai
aflwyddiannus oedd yr aches, fe
wnaeth i'r bwrdd dwr adeiladu
peiriant tynnu phosphates yn y
gwaith. Mae mantais triniaeth
or fath yma ar arllwysiad or
gwaith i'w weld yn amlwg ar
ansawdd Llyn Padarn a'r Afon
Seiont; rnae'r tyfiant gwyrdd
wedi diflannu, mae cerrig yr
afon wedi colli ei lliw annaturiol
du ac wedi dychwelyd i'w
arnryliw naturiol, mae'r

I pryfetach eto'n niferus gyda'r

I gwas neidr unwaith eto hyd y
dorlan,

I Popeth i weld yn gwella, hyd
yn oed yr eog i'w weld yn
cynyddu, ond fod y rhediadau'n

I hwyr, a thu allan i'r tyrnor 'sgota.
I Ond mae gobaith yrna. Un peth

I sy'n achosi pryder mawr yw
Padarn. Mae'r brithvll brown-I naturiol i weld vn lleihau \'0 vr- - .I afon, a nid yn y llyn, mae hyn yn

1 broblem nid yo unig yrna'n lleol
ond ar nifer 0 afonydd yo yr

I Alban, a'r rhain igyd yn afonydd
I sy'n cael eu defnyddio at
I gynhyrchu trydan a thrwy hyn
I mae lefel y dwr ynddynt yo codi
I a gollwng yn anaruriol. Yn
I amlwg mae rhywbeth yn yr
ymarferiad yma sy'n groes i

I natur y brithyll brown a thrwy
I hyn maent yn methu eydymod
I ac yn cilio o'i cynefinoedd.
I Esiampl 0 hyn yw Afon
Tryweryn, afon a oedd
flynyddoedd yn 01 ymysg y
goreuon am 'sgota brithyll, ond
heddiw nid oes bron ddim ar
gael yno. Dyma afon sydd a'i l1if
yo codi a gollwog yn gyson nid
er mwyn cynhyrchu trydan ond

I er mwyn hwyluso canwio, ond yr

I un yw'r effaith ar y brithyll.
Pam 'medda chwi fy mod yn

codi hyn, weI yn ddiweddar
cefais gopi o'r Beo sef rhifyn
Chwefror 1977, gyda llaw mis
cyn imi symud yn 61 i'r ardal i
fyw. Ei tern fiaenorol y rhifyn
oedd i wneud a Gorsaf Bwer
Dinorwic a'i effaith ar y Torgocb,
Rocdd swyddogion y bwrdd
Cynhyrchl.l Trydan yn 0 ffyddiog

I na f~Q~~i'ron,Clf yn niweic1ial ~>r
pysgod ym9, and yn amlwg Old

I oedd neb ar y pryd yma yn
I bryderus am ei effaith ar y

-- --- - ----------'
Ar Ben Arall y Lein

maes magneteg o'i chwrnpas ac
mai hwnnw sy'n ei ehyfeirio tuag
at fynedfa ei chuddfan.

Archwilwyd y lygoden dy a'r
aderyn. Nid oedd arnynt olion
crafanga' na dannadd. Sut buont
farw? Ni allaf ond dameaniaethu.
Gwyddys fod yno warthag. Ai
wedi ca'l cic gan 10 neu fuwch
oeddynt? Rywdro rhwng
machlud a gwawr, ond ni
wyddorn welwch chwi pa noson,
na'r arnser, y digwyddodd hyn i
gyd. Gadawyd eyrff meirwon, a'r
dirgelwch, gyda'r holl ddyfalu'n
sgil hynny, ynghylch beth yn
union a ddigwyddodd mewn
corlan warthag un mis
Gorffennaf bron i Ilwyddyn yn
61.

ATEBION
CYSTADLEUAE:rH

MAWRTHIAF
BRIWSION BYD NATUR

Anifeiliaid y Maes Hefyd (cyfrol
gyntaf ar y cyd Ted Breeze Jones
a Gwyn Thomas)
vu (ail gyfrol ar y cyd Ted
Breeze Jones a Gwyn Thomas):
Neithdar yw'r bwyd mae gwenyn
yn chwilio amdano ymhlith y
blodau.
Lindys yw enw arall ar Siani
Flewog.
WYalt a obeithir ei gynhyrchu er
mwyo epilio ym myd rhai adar a
phryfed.
Emoau Adar yw'r llyfr gan Dewi
Ensyl Lewis, brodor 0
Borthmadog.
Merfog yw'r pysgodyn ariannog
a ch}rffredin, sef 'bream' yo yr
iajth fain.
CJzwlwell yw ymwelydd y Gaeaf,
un 0 deulu'r hwyaid, pinc ran
lliw ei brest.
Y mae A Y N L W E M ac CH
o'u had-drefu'n rhoi inni enw
aderyn. Ie, MWYALCHEN!

Llongyfarchiadau calonnog i
Margaret Wyn Roberts,
Cgernil1'fon am yr ateb cyv;'ir ..~ y
mac'r wobr crbyn hyn \Vedl ei
ClaIlfon 9li.

Rydd cystsdleuacth IIfia11Bra
Nal ur 'In ymddwngOii yn y~(Oll
Ci.'llun GClca[ c:leni.

Ugain munud wedi deg o'r gloch
y bora, y seithfad dydd o'r
seithfad mis yn y flwyddyn 2003,
mi 'roeddwn dan do, mcwn
corlan warthag i bob pwrpas ac ar
y llawr, a oedd wedi'i orchuddio a
gwair crin, gorweddai cyrff
meirwon llygoden dy ac aderyn.
Rywdro rhwng mach Iud a gwawr,
ond ill wyddys pa noson, na'r
amsar, bu yma gyffro. Dridia'
ynghynt roedd y gorlan yn llawn
o warthag, a'r creaduriaid
swnllyd yn syrnud oddeuru'n
anniddig, - sy'n ddigwyddiad
cwbwl naturiol pan ddeallent eu
bod wedi eu caethiwo, a bellach
heb ryddid y caea' at eu
gwasana'th.

Heglais hi am adra', a
dychwelyd hefo mymryn 0 linyn
mesur! Mesurai'r lygoden dy
chwech a hannar centimedr,
hynny ydy' 0 fla'n ei chynffon
hyd fla'n ei thrwyn. Mesurwyd ei
choesa' 01, a chanfod eu bod
ddwy centimedr ran hyd. Roedd
maint ei choesa' bla'n cryn dipyn
yn llai. Bydd y lygoden dy yn
codi ar ei choesa' 01 er rnwyn
sbecian 0 gwmpas. Un ar grwydr
ydoedd; un a oedd yo chwilota
am fwyd. Onid oedd yrna
ddigonadd 0 hada gwair? Bwyty
hefyd flagur ifanc, ffrwytha', a
phryfed. Toreth 0 fwyd; lle
delfrydol i ga'l llond ei gwala,
ond profodd y dynfa i'r fath
fangre'n angheuol iddi.

Fel ei whisgars bydd clustia'r
lygoden dy wastad ar waith. Clyw
syna.l uchal. Un ofalus ydyw. Gall
fod yn fenlrus hefyd. Ran
fynychaf, gorffwys a chysgu wna
hi'n ystod y dydd cyn mentro o'i
thwll liw nos. Dyma'r amsar y
bydd creaduriaid er'ill )'n gwylio
amdani. Gtvyddys fod
llwynogod, lylluanod, a chathod
yn bWYla Ilygod. Darllenais
r)rwla hefyd fod mwyeilch a
Ilyffantod duon yn bwyta llygod.
A \vyT ein darlleo\vyr r'\vbath am
hyn? A oes tystiola'th bendant ar
Bu'l? /). uyna'r brobldm 0 sut y
c19VJ 0 hyd i fynedfa c~ th ....·ll
mewn IU"" pun [u lli'n
lly)vylIwcn au-d~w o)~

nrun~ylchl Mae'r gwyddc)Dwyr
07r farn el hod rn dibyno\& tlr y

Llygoden djl.

RYWDRO RHWNG MACHLUD A GWAWR

-



Brawdgarwch
Cymru -Arlnenia

Cyfarfod ac OeMa
(ddwyieithog - Cymraeg ac

Armeneg)
igoffau

Merthyron Armenia
yng

Nghap4!1 R4!hoboth
N ant P4!ris
am 7.00 p.m.

nos Iaut 22ain Ebrill
Yn cymcryd rhan:

Di,,~onTilttoCoulisiiln
o Eglwys yr Armeniaid>

Manceinion
Cyd·noddir gan rrawdgarwch

Cymru-Armenia I
(01286) 871218 )rnghyd a

Chlrmdeithas y Ceilhedloedd
Unedis (Cansen Dansor) a

Chapel Rehobolh.
Croeso i bawb.
Darperir lluniaeth

(Coed) ddiolch j'w perthnasau,
cymdogion a'i ffrindiau am bob
arwydd 0 cydymdeimlad yn ei
phrofedigaeth 0 golli ei brawd.
Diolch yn tawr.
CAMGYMERIAD.
Roedd camgymeriad yn y rhifyn
diwethaf o'r Eco. Prlodas Ruddem
ac nld Priodas Anan oedd Mr a Mrs
Oliver Edwards, Maes Padarn yn ei
ddathlu.
DIOLCH. Hoffai Dr Robin Parry, Ann
a'r teulu, ddiolch i'w cymdogion,
ffrindiau a phobl yn yr ardal, am bob
arwydd 0 gydymdeimlad ar achlysur
colli ai dad Dr Cyril Parry,
Porthaethwy. Diolch hefyd am y
rhoddion tuag at Feddygfa,
Uanta: rpwll.
LLEISIAU LLIWEDD. Nos Lun
Mawrth 9fed bu'r cor yn diddanu
cangen Merched y Wawr Llanwnda
yn Nghanolfan Garddio Seiont
Caernarfon. Cafwyd noson ddifyr
dros ben a diolchwyd i'r cantorion 011
'gan Mrs Mair Roberts gynt 0
Lanberis, a roddodd amlinelliad byr
am ei hatgofion 0'1 mam fel bydwralg
yn y pentref. Bydd y cor yn diddanu
gwesteion Gwesty'r Victoria
Llanberis ar fawrth 25ed.
COR MEIBION PERIS. Yn ystod y
cyfarfod blynyddol 16 0 Chwefror fe
ail-etholwyd yr 011 o'r swyddogion o'r
pwyllgor 9yda: Aneuryn Jones
(Cadeirydd), Emerson Hughes
(Trysorydd) a Hefina Jones
(Ysgrifenydde\> - ffon: 871 006).

Mae Lowri prys Roberts -
Williams wedi gytuno. a bellach wedi
cychwyn fel arweinyddes y Cor.

Dymuna'r Cor ddatgan eu
gwerthfawrogiad i Mair Hughes am
ei chyfraniad hael, fel arweinyddes
i'r Cor, dros y pum mlynedd
diwethaf.
NEUADD BENTREF
NANT P~RI~.
Mae croeso i unrhyw gymdeithas
neu uruoolvn or pentref wneud
dofnydd 0 Nouadd Bentref Nant
Peris. (Festri Capel Rehoboth). Am
fanylion y gweithgareddaU edrycher
dan Newyddjon y Nant. Am dQIQrau
lIogjlr Neuadd cysylltwch a'r
ysgrifennydd (01286) 871 218.

CAPEL REHOBOTH
Cyhoeddiadau am Suliau fls ~brill
(am 2.00p.m )
4ydd Ebrill· Y Parch Ddr Elwyn
Richards, Caemarfon.
11eg Ebrill: Y Gwelnldog,
18ed Ebrill: Y Parch Meirion LI.
Davies. Pwllheli.
25ain Ebrill; Y Parch Ddr Gwyn
Erfyl, Gaernarfon.
Ar nos lau. E:brill 22ain am 7.00p.m.
cynhelir oedfa arbennig i goffau
merthyron Armenia. Bydd y Oiacon

I Tatto Coulisian, ° ES'wys yr
ArmonlaiClj ManGeinion, yn eymeryCl
rhan.

I-lofyd Vsgol Sui a chlwb calf i
Olan£a pnonl Itane 000 5ul am
2000.m_
t-.J~UADDn~t-.JT~~r:.
Bellach mae·r newldladau
ansenrhetdtol wed. eu swneud i
uddu5u'r feotri yn ganolfan ar gyfer y
gymuned. Cynnelir pwyllgorau'r
nQuadd bob nos F=Qrcheryn y gQgln
am 7.00 p_m__Croeso i bawb ymuno
a'r pVVyllgOf, Cynhelir y Gyfarfod
bl'lnyddol I all·etnol swyddoglon nos
tQrchQr 7tgd 0 Ebrill am 7 OO~.m yn
y capel.

Cynh.elir aweithaareddau cadw'n
nelnl i fIJrohed am 7.00 p.rn. 001.)nOG
Lun. Grosso i bawb.

Cynhelir clwb celf a chreffi i blant
a phobl ifanc bob nos Fercher am
600p.m tan 730p.m
Ac yna i oedolion am 7.30 p.m.

NANT PERIS
umos JOnes, 0 Nant Ffynnon

J:fon! (01286) 871820

PUMP CENEDLAETH.
Mrs Menna Byrne, Teulu Bodandreg
Llanberis gynt.
PENBLWYDD.
Dymuna Mary Jackson 11 Maes
Padarn, Llanberis ddiolch i'w theulu.
ffrlndiau, cymdogion am y Ilu 0
gardiau, blodau, rhoddion ar
dymuniadau da, ac am y wledd
arbennig a gafodd gan y plant,
wyr a·r wyresau, ar acruysur 0
benblwydd arbennig yn gO oed,
Mawrth nee, 2004.
PENBLWYDD. Dymuna Gwynedd
OWQn (FESS) 10 MaQs Derlwyn
Uanberis, ddiolch i bawb am yr holl
gardiau, anrhegion a galwadau ffon,
a dderbyruodd ar ei phenblwydd yn
70 oed yn ddiweddar.
DIOLCH. Dymuna Mair Roberts

DIOLCH. Dymuna John Roberts a'r
teulu ddiolch 0 galon am y
caredigrwydd a'r cydymdeimlad a
ddangoswyd tuag atynt ar achtysur
colli ei tam, Mrs Margaret Robets,
51 Maes Paoarn, Llanberis.

LLAN-BERIS -
,

,
-

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

Croeso I Bawb

581Cist Car
a Barbiciw

yn
Plaa Pengwaith

Sadwrn
10 fed Ebrill
am 1.30 y.h.

Cgfnogwch gin
~ysbysQbwyr

AI SuI y Pa"g, Ebrill 11,
Cynhel;r Cyfarfod Preoethu
C:efnVW9un gm 10 y bore g) yr
hwyr. Ein \;.~nn~d~l~ni fydd y
fare}} \v. Bryn Wil}lams~
Coleg y Rala ('In wrc;dd;o] 0

Lanrug). E~[YIll1WIl gruc;,u
cvnn~ ; chwi i'r cytartod i
elJ))~U ). ddoniau mwyaf
dis~lair v Cyfundeb.

YPASG

Brynrefail yn dewis gwai th
ffatri. Fe seiliodd yr Ysgol ei
hymchwil ar Euro Df'C yn
Llanberis. Cafodd y grwp
wahoddiad i ymweld a'r safle a
chawsan t groeso cynnes yno.
Cawsant gyfle i gerdded 0
gwmpas y safe a siarad a'r staff
er mwyn darganfod beth sy'n
digwydd yno 0 ddydd i ddydd.

Fel rhan o'r prosicct roedd
hi'n ofynnol i'r tim gynhyrcbu
deilliannau o'r ymweliad i
ddangos yr hyn yr oeddent
wcdi'i ddysgu. Pcndcrfynodd
tim Ysgol Brynrefail gynhyrchu
cyflwyniad 'power point'. Fe
dreuJiodd y tim amser yn
cynllunio ac yn gwneud eu
casgliadau. Fe drefnodd tim
ddigwyddiadau hefyd i ddathlu
cwblhau'r prosiect. Roedd y
Prifathro, Dirprwyon a rhai
athrawon yn bresennol yn y
digwyddiad, a hefyd roedd rhai
disgyblion blwyddyn 9 ac
aelodau 0 staff Gvrfa Cyrnru
)~no. Yn nigv yddiad Ysgol
Brynrefail, cafodd y gynulleidfa
gyfle i wylio'r cyflwyniad. Fe
gyflwynwyd tystysgrifau i'r
disgyblion gan aelod 0 c:taff
Gyrfa Cymru. Roedd y rhain yn
gydnabyddiacth 0'[ gwaitn
csled a wnaeth y diszvblion
drwy gydol y prosiect.

(Mwy 0 hanes ar dudalen 12)

Ers mis Tachwedd 2003 mae
disgyblion Blwyddyn 9 0 Ysgol
Brynrefail wedi bod yn cymryd
rhan yn y prosiect Timau
Trosiannol a redir gan Gyrfa
Cymru. Fe ariannir y prosiect
arloesol hwn gan Awdurdod
Datblygu Cymru fel rhan 0
Gynllun Adfer Gwledig y
Cynulliad Cenedlacthol.

Mae'r Timau Trosiannol yn
cynnwys grwpiau bach 0
ddisgyblion sy'n gweithio ar
brosiectau sydd a'u ffocws ar
gyfleoedd cyflogaeth mewn
ardalocdd gwlcdig. Prif nod y
prosiect yw datblygu sgilian
trosiannol pobl ifanc, megis
gweithio rnewn tim, sgiliau
cyflwyno, datrys problemau,
casglu gwybodaeth a gwneud
penderfyniadau. Yn
ychwanegol i hyn, mae'r
prosiect yn bwriadu datblygu a
chodi ymwybyddiaeth pobl
ifanc 0 gyfleoedd cyflogaeth yn
y gymuned leol.

Yn ysrod y sesiynau, fe
dreuliodd y tim amser vn
ymchwilio i mewn i ba fath 0

fusnesau a sefydliadau sydd yn
en hardal leol - gydag Ysgol
Brynrcfail yn ymchwilio i arclal
Llanrug, Cwm-y-Glo a
Llanbens.

Pe henderfynodd y tim i
wei thio 0 fcwn un macs
cyflogaeth yr un, gydag Ysgol

Cynllun Adfer Gwledig



•

Ysgol Tan y Coed,
Penisarwaen.
Yn unol a'i haddewid, anfonodd
Mrs Gwyneth Lloyd Williams,
Abergele, luniau o'r ysgol yn
dilyn ei galwad ffon y mis
diwethaf ynglyn a theuiu Mary
Ellen Parry a ddaeth i frig rhestr
)' 'scholarship' yn Sir

Carthen Pwllheli.
Mae'r cofnodion am y carthenni
hyn yn parhau i ddod. Yn ystod
y mis diwethaf daeth galwad ffon
o Benrhosgarnedd yn cadarnhau
lleoliad earthen aral1. Y tro hwn
adroddwyd mai o'r felin ym
Mhontrug y daeth y garthen.
Roedd hen daid y person sy'n
berchen y garthen yn gweithio
yn y felin, ac yn 01 traddodiad
teuluol, gwnaethpwyd y garthen
ym Mhon trug. O'r holl
garthenni a leolwyd gan
ddarllenwyr yr "Eco" dros y
misoedd diwethaf, dyma'r gyntaf
gydag unrhyw fath 0 dystiolaeth
iddi gael ei gwneud 0 fewn y fro.
Tybed a ddaw eraill i'r amIwg
dros yr \vythnosau nesai?

•

Teulu Jeffrey.
Soniais y mis diwethaf fel yr
hannai holl deulu Jeffrey ym
mro'r "Eco" 0 Robert Jones
Jeffrey a'i wraig, Martha, a
symudodd i Fwlch y Groes 0
Laniestyn. Yn 01 Mrs Joan
William~, AlIt Riwtb,
Pontrhythallt, un arall 0 linach y
Jeffreys, mae traddodiad teuluol
yn adrodd mai o'r Alban y daeth
y teulu'n wreiddiol. Ac y mae
traddodiad hefyd yn adrodd i'r
teulu ddod 0 Laniestyn ar gefn
ceffyl, gan ddod a sach 0 10 gyda
hwy - rhywbeth na welwyd yn
ardal Llanberis erioed o'r blaen.
Tybed faint 0 wir sydd i'r
traddodiadau hyn?

28 mlwydd oed heb gael y cyfle i
ddychwelyd iLanberis.

Gyda Ilawer 0 ddiolch i John
Evans-Hughes am rannu peth 0
hanes ei deulu - ac os oes
rhywun a gwybodaeth am y
brawd arall - David - a
ddychwelodd i Lanberis, yna
cysylltwch rhag blaen.

Llu,l 1.

•
••
• •

•
•

•

hun, a hen gap lledr a'r lamp yn
hongian amo. Y petb cyntaf wedi
dod i'r ty jW stnpio a neidio i ',. nob
dros ein pennau, a hwnnw mor agos
i'r stove ac y gellir y tywydd yma.
Yr oeddum yn teimlo yn gas ar y
dechrau yn stripio a thair neu bedair
o fetched ieuanc yn y ly, and y
maent wedi arfer yn y rhan yma 0 'r
uilad, ac felly nid ydym yn ei gyfrif
yn ddim,'

Prin fod ganddo air da i'w
ddweud am yr ardal mae'n
gweithio ynddi: Schuylkill.
'Gwelwch [ad lladd yn yr em», ac
nid oes dim mwy cyfaddas. Y
Guiyddelod yw y truibuil; y maent
)'1lg 7tgufael a rliyunu: 0 hyd. Yr
'lOyt1Z110S dnoetha] cafodd boss y

gwaic/z gio ei saethu. Bu naw Y11y
ddalfa, ond gollY11gwyd h,wy yn
rhydd fel arfer. Y mae cant wedi eu
mwrdro meum gwaed oer y lair
blynedd diweddaJ yn y cwmpasoedd
hyn a neb wed, eu crogi.' Gymaint
y pryder ynglyn a'r torcyfraith
'nid oes ond ychydig nad ydyn: yn
cario arfau yn ddirgel.' Dywed
mai'r achos am hyn i gyd yw
rnai'r 'copperheads' sydd yn
rheoli'r sir. Mae'r enw yn deil1io
o'r enw am neidr frodoroL
wenwynig a allai ymosod yn
ddirybudd. Yn ystod Rhyfel
Cartref America (1861-65)
rhoddwyd yr enw i'r gogleddwyr
rheini oedd yn gwrthwynebu
ymyrraeth orfodol ar y taleithiau
deheuol, neu'n gefnogol i
gaethwasiaeth. Roeddent yn
gwisgo bathodynnau wedi eu
llunio 0 ddarnau un cent a wneid
o gopr. Yn arnl roeddent yn
aelodau 0 fudiadau terfysgol, ac
yn defnyddio'r cymdeithasau
cyfrinachol hyn fel esgus dros
weithredu'n anghyfreithlon.
Does ryfedd felly fod Hugh
Evans a'i Iach arnynt, ac mae'n
honni mai Gv.,yddelod yw'r
mwyafrif ohonynt. Ac er fod y
Rhyfel Cartref drosodd, meddai
Hugh 'pe buaswn yn oehri irywrai
fod yn gaerhion, buaSWtl 0 blaid i'r
Gwyddelod fod, ond Jel y
gwyddoclz, nid oes caelhion 0 fewrl
ein Llywodraeth.'

Dyma'r unig lyth}'r 0 eiddo
Hugh sydd ar gael. Ym mis
Ebrill 1867 bu farw yn We ifanc

a gweithio mewn pwll glo yn St
Clair> Schnylkill County,
Pennsylvania, 'ond nid wyf yn
meddwl aros yma yn hir gan mai
glo lled wael sydd yma.' Mae wedi
cael gwaith yno dros y gaeaf, ond
methodd deiihio i'r pwll ers tri
diwrnod oherwydd yr oerni.
'Mae gennym dair milltir i gerdded
yno drwy fwlclz ~Vl1Y mynyddau, ac
nid oes modd i ddyn fyw yno pan
mae yn chsuythu Yl1 galed.' Er fad
llawer 0 Gymry yn byw a
gweithio yn yr ardal, Hugh yw'r
unig un 0 ogledd Cyrnru - 'pe
baecli yn fy 11gwydd innau y71
siarad, meddyliecli mai Humtui
ydwyf.' Mae cyflogau wedi
gwella, ond y costau hefyd wedi
cynyddu.

Mae'n dymuno cael gair gan
ei hen ffrind 0 Lanberis,
Thomas Curry. 'Yr wyf bron ae
anghofio ant drigolioti Llanberis, a
thebvg y byddum wedi anghofio yr
ardal pe baUI1Zy11 dyfod yna yn
awr.' Er hynny, nid yw wedi
llwyr anobeithio cael dychwelyd
i'w gynefin. 'Nid wyJ wedi r}loddi
i fy'llY i ddod i we led Hen Walia
l~tlWaitlzy1l fy tnywyd, ac efallai y
byddai Ilytlny Cy71petl 10 mlynedd.
Bydd amaf eisiau 'guide' y pryd
Izynny yn ddia'lt!au. Cefais lawer
iawn 0 llanes yr he,! ardal yn dy
IYlh)'r 0 'r blae1z,yr hyn oedd yn codi
hiraetll Y11Wyfanl ei gweld ullwaith
cyn fy nzarw. '

Mae Hugh yn mynd yn ei
flaen i ddisgrifio bywyd glowr
i'\.v frawd - ytl dod o'r gwaith fel
rhyu) Icegro, 1rwr ddued a'r glo ei

Pan ysgrifennodd Rhian Williams 0 Gaerdydd hanes ei
thaith i'r America ichwilio am gartref rhai o'i hynafiaid

a fudodd yno 0 Lanberis, ychydig a wyddai y deuai llu 0
alwadau ffon yn cadarnhau cysylltiadau teuluol a Robert
Jeffrey a hannai o'r Fachwen. Cafwyd hefyd yrnateb 0

Bwllheli yn rhoi nodiadau cynhwysfawr am deulu Rhian
Williams yo America, a'r mis hwn, mae aelod arall o'r teulu
wedi cysylltu, gao anfon copi 0 Iythyr a anfonwyd o'r
America iLanberis yn IB66.

Mae John Evans-Hughes yn
wreiddiol 0 Lanberis, ond wedi
byw yn Leicester ers dros harmer
canrif. Mae yntau hefyd yn un 0
ddisgynyddion Griffith a
Hannah Evans a ymfudodd i'r
America yn 1855. Roedd
ganddynt saith 0 blant, i gyd
wedi eu geni yn Llanberis. Y tri
plentyn hynaf a ymfudodd i
~est Bangor yn 1852 sef
Margaret (ganwyd 1831), David
(g. 1833) ac Evan (g. 1837). Beth
tybed a barodd i'r tri adael eu
teulu yn Llanberis a mentro ar
draws yr Iwerydd i'r America?
Roedd hi'n antur go fawr i dri
mor ifanc - doedd Margaret ond
un ar hugain oed ar y pryd, ac
Evan yn ddim ond pymtheg. 0
fewn tair blynedd roedd
gweddill y teulu yn eu dilyn -
Griffith a Hannah a'u meibion
Hugh (g. 1839), Samuel (g.
1841), John (g.1843) a Griffith (g.
1846). Yn anffodus, fel yr
adroddwyd y mis diwethaf, bu
Evan farw cyn i weddill y teulu
gyrraedd West Bangor.

Priododd Margaret a gWr o'r
enw Ed,vard Lloyd a bu fyw hyd
ddechrau'r ganrif ddiwethaf. Ar
garreg ei bedd ym mynwent
West Bangor mae'r arysgrif (Er
eof a1n Margaret Evans> priod
Edward Lloyd, gylze 0 Lanberis.
Garzwyd Mehefin 7Jed 1831. Bu
Jarw Mehefi11 11eg 1904. Gwell
gennyf Jarw na byw. '

Daeth tri o'r teulu yn 01 i
Lanberis, sef David, Samuel a
John. Roedd John yn byw yn 4
Stryd y Dwr, Llanberis, ac ef
oedd hen daid John Evans
Hughes a Rhian ~illiams.
Symudodd Samuel mewn amser
i fyw iOldham. Mae'r ymchwil i
hanes David yn parhau gan y
reulu, ond os oes rhywun o'i
ddisgynyddion yn parhau i fyw
yn y fro heddiw, cysylltwch!

Ym meddiant John Evans
Hughes mae llythyr a anfonwyd
gan Hugh at ei frawd John yn
I.lanberis ddi\vedd Ionawr 1866.
Mae'n amlwg iddo dderbyn
llythyr 0 Lanberis fis Gorffennaf
1865, ond mai hwn yw'r cyfle
cyntaf a gaiff i'vi aceb. 'NUl oes
gennyJ un newydd i'w anfon i ehwi
yn awr mwy na pIle y buaswn y11
ateb eich llythyr y11 gynt,' meddai;
gan ysgrifcnnu saith 0
dudalennau ychwanegol mewn
llawyl)orif fdn a destlus I

TIrbvn h~/nmae Hugh yn hyw

HIRAETH AM LANBERIS
- A THRAFFERTHION
GYDA'R GWYDDELOD!



Llull J.L11l1l1.

athrawesau. Beth tybed oedd yr
acnos i Iun o'r fath gael ei
gofnodi? Sylwch hefyd ar y tWr
sy'n dal cloch yr ysgol. Tybed
beth ddigwyddodd i'r gloch ar 61
i'r ysgol gau?

Gvda diolch i bawb a
gysylltodd yn ystod y mis a aeth
heibio. Anronwch unrnvw
wybodaeth neu ymholiad am
ugw\;ddQI.l ar hanes y fro i
Dafydd Wllileside Thomas,
Rron y Nant. Llanrtlg,
GaCfl1arfoll. (Ffon; 01286
67~S IS).

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

Jones, Rhi w; Ceridwen
Williams a Tegid Roberts,
L1anrug; Eluned Jones a D, B.
Williams, Trefor; Gareth
Oliver, Tregarth; E. E. Jones,
Rhoshirwun; N. Hughes,
Cwmyglo; H. O. Hughes,
Pwllheli; Nansi Davies,
Rhuthun; Enid Jones,
Talysarn; Gwen Griffith,
Deiniolen; Rosemary
Williams, Mynydd Llandegai;
Diane Jones, Clwt-y-bont;
Alvona Jones, Prestatyn; Pat
Owen, Caerfyrddin; Olwen
Jones, Bethel; Jennie
Williams, Clynnog ac Ellen
Pritchard, Garndolbenmaen;
Dilys A. Pritchard- Jones,
Abererch.

Enillydd y mis ydi Olwen
Jones, 5 Stad Eryri, Bethel,
Caernarfon LLSS IBX.
Llongyfarchiadau a £5 i chi.

Ar 61 cwblhau croesair
Ebrill, gyrrwch eich atebion at
Dafydd Evans, Sycharth,
Penisarwaun LLSS 3HE erbyn
21 Ebrill.

Mae'r trydydd llun wedi ei
g}'llD,"VYS (er ei fod yn dywyll
iawn 0 ran ansawdd), oherwvdd
ci fod yo llun mor anarferol o'r
cyfnod nwn, ac yn hollol
wahanol ibob llun arall a welais
o gofnodi plant mewn vsgol. 0
graffu'n fanwl, e~11irSW~lQfod
tus banner dwsin 0 fech2"ynwedi
drinoo ar y ooeden yng nghoogl
J buarth. Mac dau 0 oedolion
(atnrswon rybed?) yn servn a'u
cefnau ar wal yr ),s601" ac yn
gwylio 0'[ rrcn('~lrido:,barlh mat
rufer 0 ddisgybl10n a rhai o'r

Derbyniais atebion i groesair
mis Mawrth, erbyn y dyddiad
cau, gan A. M .Griffith a
Megan Morris, Dinorwig;
Olwen Owen, Aylwyn
Hughes, Vera Griffiths, Nan
Owen a Moreen Lennon,
Llanberis; David E. Williams,
Mair Evans a Margaret W.
Roberts, Caernarfon; Jean
Hughes-Jones a Catherine A

I Lawr:
1. Y gair a ddefnyddiwyd gan

Saunders yn ei ddarlith am
dynged yr Iaith i rybuddio
mai marw fydd ei ffawd (5)

2. Un sy'n cymysgu toes (7)
4. Cynnig mewn wythnos i

osod to ar y ty (4)
5. Y dolur a geir 0 ddarn o'r

bicell! (5)
7. Cablwr yn addysgu am

H2O? (7)
8. Offeiriaid a gofal plwyf (9)
9. Cyflegr (3)
10. Canghennog (8)
18. Person sy'n malu yd .

(7)
19 ac yn adlonni (6)
20. Taenu ar led (7)
21. Ymlusgiad bychan (6)
24. Alaw sy'n berthnasol i'r

tymor hwn (5,4)
26. Gelyn a ddaliwyd mewn

rhyfel (8)
28. Reb ddim esmwythdra (7)
30. Lliw cymysg priodas Mary a

Wi! (7)
33. Fforwrn i'r aberth? (5)
35. Bwrw amcan mewn neges i

Olwen? (5)
36. Nod i ddynodi seibiant wrth

ddarllen (4)
37. Gwendid y sa is yn

dychwelyd (3)

flaen Jane Parr)') yw Mary
Madoc Jones.

MQe'r ait tun yn dangos
aihruwon ac aihrawesau'r y~gol,
(disgybl-atnrawon oedd rhai
ohonynt yn siwr) ond nid oes
sicrwydd O'T dyddind. Does dim
cnwau i'r tldau ar Y cnwith a'r
dde yng ng-hefn y Jlun, ond yn ~,
canol mac M~yMadoc Jones ac
R. J. Evan~. Yn y rncs Ilacn mat
Jennie Kate Jones • .Inne Morris,
Jobn B,.\.LnQ JVl1';~(y prifathl'Q»)
M9fV hV9ns 9C fimlly Whi[eside
(1'1 na:n~.

Gaernarfon, Mae rhai o'r Iluniau
o well snsawdd ns'i zilvdd, ac
ambell un yn rhy dywyll ~'w
haigynhyrcnu yn yr "Eco"
gwaetha'r modd, and rhaid eofio
fod pob un ohonynt dros gmt
ocd crbyn hyn.

Mae'r llun cvnrar vn dangos
plant: '1r '1sBo1 lU3 1Ql}l}. Ar y
cnwttn eimar mae Jane Parry
(MOrriS cvn pnodi), atnrawes J1J1
yr yssol, ac yn e~bre~c613\1mae
ci baban baCh blwydd otid, Dtif
M!tty Hll~t\ P~l'ry. Yr !\thr!\tve_~
"rill I yn Y 11~n ("r~islini" \.L Q

20. Mewn tameidiau, neu
ronynnau man (9)

21. Hen forgrug! (3)
22. Sane 28 ar draws yn y ras (3)
25. Gwynt y garol? (5)
26. Y pwrs sy'n dal celc y dyn

cybyddlyd? (5)
27. Llwybr yr Eglwys (3)
28. Y nifer ohonom sydd YIn

mlodau ein dyddiau' (3)
29. Yn galed fel metel (9)
31. Eiddew (5)
34. Pwdlyd a diserch (6)
37. Dyn yr arch? (3)
38. Un sy'n gweithio coed a

cherrig (4)
40. Cymal dwrn (6)
42. Dyrnu (4)

1 ar draws ydi pob un o'r
enwau sydd heb gJiwiau
iddynt, ac mewn dau achos fe
ddylai fod collnod r ('r)
ynghlwmalar draws.

Ar draws:
11. Bthol, ac nid am y tro cyntaf

(8)
12. Stem yn codi yn Nhregaron!

(4)
13. Un 0 offer 38 ar draws (3)
14. Yn canu'n wirion tra'n

llefaru! (6)
15. Rhaeadr yn y de +Ile gwlyb!

(4)
17. Yn y cyfandir y mae pobl

eiddil iawn (5)

CROESAIR EBRILL



TYMOR SIOMEDIG
-OND GWELLA

Mae pencampwriaeth y Chwe
Gwlad drosodd ac ysgritennaf y
lIith yma cyn y gem olaf yn erbyn
yr Eidal. Gobelthio ein bod wedi
annill. Yn sicr bu gwelliant a
chyda gwellhad a gyda thlpyn 0
Iwe 9allasai y gemau yn erbyn
Lloegr a Ffralnc fod wedi bod yn
wahanol 0 ran canlyniad. V peth
pwysicaf eleni yw ein bod wedi
Gystadlu ar wahan yn yr
IwerdClon. Y mae dawn oynh~njd
yr olwyr wedi goleuo nifer 0

gemau. Vn anffodus y mae diffyg
molnt a cnryrder yn y pac yn
anfa.ntais amlwg. Gobeithio y gall
dawn Mike R~ddock fol
hyfforddwr amlwg y blaenwyr
wella'r sefyllfa. Vn sicr mae caol
mwy 0 gemau caled y Gynghrair
Gelraidd a Chwpan Ewrop wedi
bod yn fantais. Llai 0 gemau ond
gemau mwy cystadleuol. Rhald
cyfaddQf fy mod wedi fy sloml na
ehafodd Gareth Jenkins el
ddewis fel HyffOrddwr
CenQdlaethol. Pwy wyr beth yw
cymhellion unrhyw bwyllgor
apwyntlo mewn sawl maasJ Ma~
rhai wed; cymhal'u'r sefyllfa a
gwrthod Carnyn James I'r un
swyOd. Yr nyn allwn ni obalthio
YW fed Jenkins yn dal i gynhyrchu
chwa~owyr Iii thimau 0 safon ar y
Btrade fyOd yn cefnogi
ymdr~chion Ruddock ar y 'lIwyfan
mawr .

Y CAWR ADDFWYN
Fel roedd rhifyn y mis diwethaf yn
mynd i'w wely daeth y newyddion
am farwolaeth John Charles. Yn
sicr dyma brif bel-droediwr
Cymru; a'i ddoniau fel ymosodwr
neu amddiftynwr yn anhygoel. Y
tro cyntaf i mi el weld oedd yn
1959 pan oeddwn yn 10 oed.
Daeth i chwarae yng ngem
dathlu canmlwyddiant Clwb
Criced Bangor. Cofiaf yn glir mor
'fawr' oedd o. Roedd Gordon
Williams, bowliwr agoriadol
Bangor, yn 'gawr' ond roadd hwn
yn 'anferth'. Hefyd ei barodrwydd
i gymysgu air dorf ac ymateb yn
gadarnhaol am sawl apel am
lofnod. Yr adegau eraill oedd pan
ddeuai Caerdydd neu Henffordd i
chwarae yn arbyn Bangor mewn
gemau Cwpan Cymru. Mae
coiled 0 beidio cael y gwpan yn
agored. Cofiaf fynd i Gaerdydd i
weld Bethesda yn herio
Caerdydd ar Barc Ninian, ac er
iddynt golli 0 6-0, teimlo rhyw
falchder. Mae nifer wadi s6n am
falchder a charlad John Charles
at Gymru. Hefyd pa effaith
gatodd ei anaf ar anallu Cymru i
guro Brasil yn Sweden yn 1958?
Ai ffantasl fyddai meddwl y gallai
Cymru fod wedi bod yn
Bencampwyr Byd yn 1958? Pa
well teyrnged a choffadwriaeth j
John Charles ellid ei chael na
bod cartan bresennol Cymru, am
unwaith, ddim yn boddl yn ymyl y
Ian ac yn cymryd eu lie yn
rowndiau terfynol Cwpan y Byd
yn yr Almaen.

JOHN CHARLES
I'r werin, er ei fawredd - ni loriodd

Y lira'; anwyledd.
Tawel a'i bel yng ngol bedd,
Yn y rhwyd, heb anrhydedd.

FFENESTRI • DRYSAU • CONS(:RI=ATERIS
CYFLENWYM AWDURDODAU LL(:OL

Bu~nes teuluol gYdablynyddoadd 0 brofi~d
Ffoniwch - 'dio1ncostio dim j gagl prig

J.iI;Nv~aOL ~LA~MO~LVN
LLANRUG LL55 2MG

(01Z60) 678618 (dydd)

(01Z46) 070081 (nos)

I-Iarddw~h ei~hGartref gyda

GWRRTHWR CARPEDI, TElLS CARPED A FEINYL
CA~'NO£DD 0 DDE\'flS 0 BATRYMhU I\. IUiJ\I MEWNSTDe

PPONIWCI I UNRI-IYW AMSER;
WAUNPAWR (012g6) 650552

GOl BWYSICA'R
TYMOR

Ai cvna fydd canlyniad gol
Caerwyn Roberts i Fethel yn y
gem bwysig yn erbyn Bermo?
Amser a ddengys, gan fod y ddau
glwb eisiau cytarfod eto yn y
gynghrair cyn diwedd y tymor. Am
ddiweddglo aUai hynny fod, yn
adl'ewyrchiad 0 gem hanesyddol
Llanberls a Lleohid Celts yn y
50au. Un gol gan Roger Owen
oedd yn honno hefyd. 0 gofio'r
dorf sylweddof 0 dros 200 oedd yn
y Bermo, bydd gotyn am gryn
dretn ar taes agored Ysgol
Brynrefail,

5-5-5
Mae nifer wedi dilyn traddodiad
teuluol mewn sawl maes. Mae hyn
yn sicr yn wlr ym myd y campau.
Yn ami clywir y geiriau 'Dim
rhyfedd, 0 g01io'i dad/fam'. Tra'n
dymuno pen blwydd hapus yn 80
oed i Cledwyn Jones gallwn
gyfeirio at yr olyniaeth, nid yn unig
yn yr un gamp ond yn yr un satle
set 'Centre Half'. Roedd Cledwyn
yn rif 5 cadarn i Lanrug yn y 40au
a daeth ei tab Hywyn i lenwi'r(l)
crys rhif pump i'r un clwb yn y
70au, I gyflawni'r hat-trick
cyflawnodd Eifion, mab Hywyn yr
un dyletswyddau yn y 90au. A
welwn nl rit 5 arall chwe troedfedd
yn nhirn Llanrug mewn rhyw 20
mlynedd tybed? Ac ym mha
gynghrair?

7.30 i 9.30 bob nos Wener. Y
trefnydd a'r symbylydd yw PC
Pete Willdig y plismon cymunedol
yn ardal Dyffryn Peris. I hwyluso'r
trefniadau mae bws rhad wedi ei
drefnu i'r ieuenctid, yn pigo fyny
yn Llanberis (Gwesty Prince of
Wales) am 7pm ac tu allan i Ysgol
Gwaun Gynti, Deiniolen am 7,15
prn. Yn yr oes 0 son am 'or
bwysedd' a 'dim byd i wneud',
dyma gyfle euraidd i'r ieuenctid
werthfawrogi cynllun er eu mwyn.

CARPEDI GERAINT OWEN
.-
,'-l';.'~, \ . I

~.

CEFNOGIMENTER
Fe fu hi'n gred ar un adeg bod
chwarae yn fodd da , gadw plant
ac reuenctid 'oddi ar y stryd'. 0
gofio y cynnydd sylweddol mewn
fandaliaeth ac ymddygiad gwrth
gymdeithasol yn y blynyddoedd
diwethaf yn ein pantrefi, rhaid
cefnogi unrhyw tenter sy'n celsto
ymateb rr setyllfa. Undonog
braidd yw cri yr ifanc yn ami nad
oes 'dim byd i wneud'. Mae
adnoddau, ond yn ami mae
lIeoliad neu gost neu amseriad yn
neqyddu'r mantelsion.

Un ymateb yw cynllun 'Pel
orosc am Hwyl'. V syniad yw dod
a'r ieuenctid - yn tecnqyn neu
enethod 0 12 I 18 oed - at ei
gilydd i fwynhau pel·droed
cymdeithasol. Y lIeoliad yw cae
pob tywydd Ysgol 8rynrefail 0

aelodau timau per-oroso neu
hwling y gwahanol siroedd. Faint 0
ieuenctid Bangor neu Gaernarfon
all enwi aelodau eu timau pel
droed? Yn yr un modd ieuenctid
Bathel, Llanrug, Llanberis enwi
aelodau timau eu pentref nhw. Yn
yr un gwynt faint ohonynt all enwi
chwaraewyr timau lloegr? Fe' y
'boddwyd' iaith drwy ddiffyg
defnydd, yr un fydd mewn
oioooroao yn elfennau Cymreig
byd y campau. Rydym yn .Wales'
ers blynyddoedd.

I ddiweddu, rwyf yn ceisio
darganfod 0 ba ysgolion yn lIeol y
daw chwaraewyr sydd wedi
chwarae yn y gynghrair
genedlaethol. Ar hyn 0 bryd Ysgol
Y Borth gyda 11 sydd ar y blaen.
Mae Brynrefail - am ysgol fach -
yn hynod Iwyddiannus. Marc
Williams, Elfion Jones, Terry a
Colin savnor, Gavin Allan,
Stephen Owen, Stuart Williams,

Dim ond unwaith chwaraeis ar
faes Ffordd Farrar a hynny mewn
gem ryfeddol yn rownd
gynderfynol Cwpan Penrhyn. Yr
oeddwn yn chwarae i dim 'Kitch'
~ef 8ethesda Celts. nm arbennlq
lawn yn Seiliedjg ar dlm
IIwyddiannus Ysgol Dyffryn
Ogwen. Roedd yn dim ifanc iawn
gyda ambell i hen ben fel Emrys
Coch, Einion ei frawd a Brian
Corbri wedi ymlwybro i lawr 0
Llechid i orffen eu 'gyrfa' a
meithrin yr 'hogia'. Y
gwrthwynebwyr oedd neb lIai na
thirn IIwyddiannus Llanberis yng
nghanol y 60 au. Ar yr asgell
chwith roeddwn i, ac os cofiaf yn
iawn cefais gem go lew yn erbyn y
'gwdi-hw'. Mewn gem rhyfeddol 0
flaen tort dda y sg6r oedd
Bethesda Celts 3 Llanrug 4. Yn
anffodus, ni ddatblygodd tim y
Celts gan i nlfer ohonom fynd i
ffwrdd i'r Colegau. Yn sicr, pe
buasai'r tim hwnnw wedi aros
gyda'r gilydd - a John Ogwen
ddim wedi mynd i ffwrdd i actio -
roedd potensial i fod yn dim cryf
iawn.

Yr oedd cael chwarae ar y cae
mawr yn uchafbwynt, yr un modd
chwarae ar Yr Oval mewn gemau
torfynol owpanau'r gyngtlralr, ac
ennneu eeoc peidlO caa tort 0
orcs 1000. Yn yr un modd, roadd
rhyw statws arbennig i chwaraewr
ueot os oeoo yn rnyno i gael
chwarae i Bangor neu'r Cofis, Yn
anffodus, yn y cyrnoc hwnnw,
roedd yn anodd i'r 'chwaraewr
ueo:', acnos arnynt hwy y
disgynnai llid y dorf yn ami os
oeud oemaun mynd or cnwun.
Yna'r balchder wedyn pan oedd y
bachgen IIeol yn symud i glwb
proffesiynol, boed yn Wrecsam,
Everton, Lerpwl ac yn y blaen. Ac
os oedd un yn chwarae i Gymru,
wei dyna seren!

Ona beth am heddiw? Isel iawn
fe ymddgngys yW'r~t:ltwsa roddir
i glybiau ac IGynghrair Cymru - y
Gynshrair GenodlaethQI. Yr hyn a
ddenodd fy ~ylvv bod Y BBC am
wneud dernydd 0" cytund~b i
'ddangos' oemau y synshrairl path, .
pnn ,awn Qm 9yrundrntn syda a
monOpOII.Dango~ir y gem mwng
TNS a AhVI ar brynhawn Sui
Dlddorol fydd gwybod faint 0

Hyddloniaid y g~m fyQQ yn gwyliO,
Yr amSeriad rlsfyd. DangOslr y
OQm O~l'\oldydd. fol na fydd rho':d
td "hew,~ r vvng y QCm yn f)ollti Vue
ar gem a'r ·SkY'.

Datblyo:ad arall pwysiS yw'r
~ymudlOd pO~ltif i serydlu papur
dVddlOI Cvmr~IO a Chymraeg ei
nawo. Web amh~'ooI~~lhy milO volli
Lefnoga@ln y waso vn glfQn hOIl
hwy~ig yn n;ff>,~ datblyslad a
chofn9~"wlll i'n Llmau
C@neOlasrrlol

Vr ydym wed: bodloni am
flynyddoedd Qr ~Q\l1 gin bOddl yn
Otlrllen am or" Oimau Llogor - QU
"WV~rljAI"I~u aJu sgandals - 0

ddydd i ddydd. Hy~ )'11'i1\l~yn y
Dally iOill, DIIW yW'r sylW '11801' 0
oymngru ~'r "itho~dd am y
QQQwoars ~ynnaf 0 hyd fol y mC\~
iouOrlolid IvverOaon yn traroa

STATWS


