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Y penurythnos diwethaf bu
farw Eirug Wyn, y lienor
o'r Groeslon, yn 53 oed.
Treuliodd ei ieuenctid yn
N einiolen gan fynychu'r
ysgolleol ac Ysgol
Brynrefail. Cydymdeimlwn
a'i wraig Gwenda, ei blant
Dwynwen a Rhiannon,
gweddill y teulu a phawb
o'i gyfeillion yn yr ardal.

dan faich sawl mudiad, cymdeithas
neu sefydliad Cymraeg.
Daeth

ar ddiwedd y

pan apwynuwvd el Dad,

fumdegau

rei

sgwennwr, am y tro eyntaf pan
enillodd goron Eisteddfod yr Urdd
ym 1974. Dyddiadur wytbnos oedd
)7 testun, ac Eirug yn penderfynu
sgwennu dyddiadur dyn oedd yn ei
arch, 0 ddiwrnod ei farw hyd at
ddiwrnod
ei gladdu. Roedd y
gwai th yn llawn hiwmor, ac fel
petae hynny ddim yn ddigon mi
yrrodd y gwaith i'r gystadleuaeth ar
ddarnau 0 bapur wedi eu torri ar
ffurf arch, a chlawr cardbord ar y
dechrau a'r diwedd. Sylw un o'r
beirniaid am hyn oedd mai "dim

SYMUDODD Eirug Wyn a'r teulu
i fyw i Ddeiniolen

i sylw cenedlaethol

nnd frwi neu athrylith"

fuasai'n

meddwl gwneud y ffashiwn beth.
Er iddo barhau i sgwennu trwy'r
blynyddoedd,
bu'r cyfnod
0
ddechrau'r Nawdegau tan eleni yn
gyfnod eithriadol
0 gynhyrchiol
iddo. Cyhoeddodd 0 leia bymtheg
cyfrol yn ysrod }' cyfnod yma, yn eu
rnysg ddwy gyfrol a enillodd Y
Fedal Ryddiaith, a dwy arall ddaeth
a Gwobr Goffa Daniel Owen iddo.
Ond efallai mai'r stori fwyaf
oedd stori ei fywyd ei hun. Mynd
amdani hefo'i droed ar y sbardun
ym mhob dim yr oedd o'n ei
wneud. Roedd o'n yrngyrchwr
tanbaid, yn gymeriad allai wneud i
bobol rowlio chwerthin, ac yn
ffrind gyda'r mwyaf triw y medra
dyn ei gael.
Y geiriau a'r chwerthin fydd yn
aros yn y cof. Hynny yn ogysral a'r
caredigrwydd a'r haelioni oedd yn

Y Parch John Price Wynne, yn
Wcinidog ar Gapel Cefn-y-Waun.
Er i Eirug gael ei eni a'i fagu yn
Llanbrynrnair,
a threulio'r rhan
fwyaf o'i oes yn Y Groeslon, fedra i
ddirn peidio meddwl amdano fo fel
hogyn 0 Ddeiniolen.
Mi fu'n
ddisgybl
yn Ysgol Brynrefail,
Llanrug, ac bu dylan wad yr ardal
yn gryf arno fo fel person, ac ar ei
waith fel sgwennwr.
Daeth
Eirug
i'r pentra
ar
gychwyn un o'r degawdau mwyaf
cyffrous yn hanes diweddar Cymru,
ac mi chwaraeodd yntau ei ran yn
yr hanes hwnnw. Mac'n deg dweud
nad oedd hi mor hawdd bod yn
genedlaetholwr
yng Nghymru yr
adeg
honno,
ond
roedd
argyhoeddiad Eirug am yr hyn yr
ocdd
o'n
grcdu
ynddo,
a'i
ddyfalbarhad
wrtn lynu at ci

rhoddodd 0 ddwy lythyren '0' ar ei
gar tra'n dysgu gyrru. Mi roedd y
peth mor syml 0 amlwg - iddo fo. A
do, mi dynnodd nyth cacwn i'w
ben, ond roedd o'n gwybod ei fod
o'n gwneud y peth iawn. Yn ystod
cyfnod y tculu yn Nciniolen hefyd y
cafodd Elrug ei garcharu am Cl ran

Gymraeg.
Ond yn wahanol i arnbell un,
wnaerh 0 erioed gredu fod y frwydr
dros barhad y Gymracg wedi ei
hennill yn llwyr. Mi fuodd o'n
ymgyrchu drosti yn ei ffordd ei hun
ar hyd ei oes. Rhan o'r frwydr
bonno oedd agor siopau llyfrau

egwyduorion, yn ysbrydohaeth i
lawer oedd yn ei 'nabod.

yn yr ymgyrch 1 gael arwyddion
dwvieithoz vng Nghymru, a dyna

Cymraeg, cynoeddi

Mae I)ryder y gall codi mast

Pryder am Effaith Mast ar Iechyd Pobol yr Ardal

cyfathrcbu

cffeithio
ardal.

yn

Nyffryn

Peris

ar tecnyd rrigolion yr

Nant Peris ydi'r lIe diweddaraf
i glywed bod cynllun i godi mast

Dyn y 'gwneud?
'dweud' oedd Eirug.

yr awdurdodau

nid

Dyna

- sy'n

dyn y
pam y

berffaith

yn 60fyn am
l;\o\ni\o\tnd i Soal
'mli~t
T~tril'
(Tcrrc~lial Trunk Radio) fel rhan 0

2ynllun cyfarhrehu anferth ar draws

lcolir

mnsti:l\J ynS

mae erlhyglau lawcr sy'o

QI..

LlpvOOraCl1l.

BYlilCIll yUy)y - yn 01

dim atebioD i'e c'O'c1>liynau ynglyn
!lg iechyd, a dim tawelwch meddt~,oJ.
<Tydan ni ddim yn arbcnig ..vyr yn

sOn am y peryglon (ybiedig a'r ll11Tyg

Y illatS }fJla: uedtl

gwybodaeth.

tro_

IIyland

0

dun digon

Brify:;gol Wanvick, doc~
0 WlUll

ymcbwll man\vl

wedi ei wneud ar v pwnc.
CPetai'r un lefe! 0 an~icrwydd
~pa<;

eyffur ncwydd]

0

oi fyddai

Ond dywed y ~wyddfa Garuef sydd v tu rem i'r cvnllun - nad oes

(echnoleg

nnwyhncl y mile nef yn
wie)' mcddlli'c bacdd) Qnd fl;l >\rOlll

darlledu

arno, a dyna pam y fath hryder. V n y
sorffennol bu cliSOD 0 drin a thrnfod

ar

'Mew"

altb ga[\vytlbob

ar amledd 0 17.6Hz, amledd fe
ddywedir sy'n agos la\Vn at yr un y
mae'r ymenydd dynol \'n \veithredol

byth yn cael ei dnyyuu~du; In\;ddai.

yn druogei.

}'f

Mae'r system TETRA'n

Y n 01 y a-wrddonydd] Dr Cerald

pob modfcdd 0 ..vlcdydd Pryda: n a
fyuuui'n rhvi ~y~~c:morfuthrcbu ~y'n sall1'r prydcron a hod ymchw:l san
J DWTQd DiQ8~1~ 1\~Qiol~oQl
OOiObCl f1~ CffCJtllluJ 1·1 llclllliu.
CCllclllacthul yo proD boll y SY~Lc:m
dro~ ddea !If hUJlllin

r:isloe.~mlle
0
heddilloedd vn defnvdd~o T~TRA
cyfon va. cacl ecl bcnd.i~h y

mae hi yn y Nant a'r ardaloedd yma.

c'\.vmnlau sy'n codi'r n"last] chafwyd

rhyngrwyu

Moc'r c:nis cynllunio

llyfrau Cymraeg, a rhoi ei ysgwydd

en~v¢cl~5 pan

Wcdi cyfarfod Cyl1Ut:ullu~ i tlrc1fuu y

fawr caUach,' oedd vmateh un wraig
ar ~1
y cyi'arfod.

a sgwennu

Er presenoldeb Prif S\vyddog
Cynllunio
A\vdurdod
Pare
Cenedlaethol Eryri CAPCE) a dau 0
swyddogion
yn gvsylltiedig
a'r

nghanol pcntref neu dref, fel ar
We~ty'r Afr ym Medd2elerf Ar y

clcl:wctha( erys nirer ° 6Westiynau
b~17~ubill~b,
'fedra I UUlm uweud fy mod 1

frwydrau sydd
eu hennill
i'r
0

ddiogel.
Ond nid pa\vb sy'n cytuno a'r
farn bonno. Mae yna amheuon
ynglyn a dioge]\lJch TETRA, yn

uwchben y pentref.
Er bod yr awdurdodau yn dweud
Cod y d~l;hnol~ yn Jdioscl, Ilid yw
piiwb yn cyruno ac mae'r cyboedd YIl
y n;wl ynglyn ~ phwy ~'w sredu.

mg!,;t yn Ty'n I.lan yr wythnos

ddwy enghraifft
bellach
wedi

ddiogel"Ych

ddvwedodd

o

ltcllJlUlt

GSM,

trOll sYJlludol, aL er na
Adroddiad

Stewart,

a

8om:s:ynw),cl 8nn )' Llywodrtlclh,
fQQ J .h~ini'n b~rySl\l~,~~yw~\lvJd

o ddim cbwaitll eu bod nh\v yn
ddio2el. Yn wit cafwyd cr~rn dtpyn 0
gyngor ar sut i osgoi risg a allai fod
yn br~cnnol 5Jd~'r rhcini.

gymaint
rhan
ohono
fo.
Cenedlaetholwr, cymeriad, cyfaill.

Dywedwyd dro ar 61 tro yn y
cyfarfod fod angen y mast oherwydd
fod bwlch 0 ganllath, fwy neu lai, yn
y pen tref lIe na fyddai derbyniad aT
gyfer setiau radio'r heddlu 0 dan y
drefn ne\vydd.. Ma~mllstiau i'w codi,
ac wedi cael caniatad
cynllunio
honedig, ar ben Gortnvysfa, yr
hostel ym Mhen y Pas, a get' I-Iafod
Lydiin, Llanbcri1>. Prrd a 1>ut y
cafodd y rhain ganiarad, nld oedd
neb yo siwr. Codi dau holyn pum
medr
uchder i wella'r uerbyniau

°

u'r naill oehr a'r llall a'i drosglwyddo
ymlaen a'j chwalu dros y pencref
ydi'r bwriad yma. Bydd ei bwer, yn
01 yr arbenigwyr, yn is na'r mastiau

eraill ond gan nad ocs ncb yo mcdru

mii;;liiiU ni:l'r
g~rtundrern yn ddiogel, parhau'n
:lmheus a phryderus mae'r mwyafrlf
s!crhau
mawr

0

fod

y

clrilSolion Nantperis.

TrC[llwyd deifleb, a acwydu)vyd
gan fw}rafrif y trigolion, yn galw ar
b'vvllaor ~ynllll n io APCE j wrthod y
ca~s cynttunio ; 8odl·r mast.

DVDDIAD A LLEOLIAD PLVGU'R ECO
Trefnydd Plygu: Mrs Shioned Griffith, Pantafon, Waunfawr. (01286) 65057_0
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Argraffwyd gan Wasg Gwynedd
Cydnabyddir cefnogaeth
Bwrdd yr laith Gymraeg
i'r cyhoeddiad bwn.

10.30: Cyfarfod Blynyddol
Rhanbarth

AnowylOlygydd,

Efallai y bydd 0 ddiddordeb i'ch
SWYDDOGION A GOHE8WYR
darllenwyr
wybod
am
y
datblygiad cyffrous ym myd
TIm GolYQyddol
ncwyddiaduraeth
Gogledd
d/o PALAS PRINT
America.
78 STRYO PLAS
Mae'r ddau fisolyn Cymreig
CAERNARFON
wedi uno'n llwyddiannus iawn
Ff6n/Ffacs (01286) 674631
eco@palasprint.com
ers chwe mis.
Dechrcuwyd
Y Drych dros
Eirian James (01286) 674631
Bryn Jones (01286) 674405
gant a banner 0 flynyddoedd yn
Llinos Jones (01286) 871820
01, ac mae Ninnau bron yn 30
Richard Thomas (01286) 871954
oed. Sylfaenydd a golygydd )'
Sion Williams (01286) 871858
papur unedig ydi Dr. Arturo
Alun Ellis (01286) 650761
Roberts.
.
.,
CADEIRYDD Y PWYLLGOR GWAITH
Bydd yr uno 0 fantais 1 r
Arwel Jones
I gymuned Gymreig gan sicrhau
GOLYGYDD CHWARAEON
y bydd yn cael y newyddion ,~
Richard LI. Jones, 5 Y Odol, Bethel.
gyd, ac y bydd enw'r Drych a 1
(01248) 670115
hoI I gysylltiadau
hanesyddol,
FFOTOGRAFFWR
yn parbau.
.
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
Nid i bobl Gogledd America
Llanrug (677263)
yn unig y mae'r uno hwn yn
TREFNYDD HYSSYSESION
newydd da, gan fod i'r ddau
John Roberts, Bedw Gwynion. Ffordd
bapur
ddilynwyr
ffyddlon
Glanffynnon. Llanrug (675605)
mewn sawl gwlad, gan gynnwys
e-bost: Johnroberts @ prjr.wales.com
Cyrnru, ble mae llawer iawn a
TREFNYDD BWNDElU
ddarllenwyr,
Jean Jones, Cesail y Mynydd,
Yng Nghymru mae'r papur
Oeiniolen (871550)
i'w gael yn y Siopau Llyfrau
TREFNYDO ARIANNOl
Cymraeg neu drwy danysgrifio
Goronwy Hughes. Eithinog, 14 Afon
yn uniongyrchol.
Wrth gwrs
Rhos. Llanrug (674839)
gall busnesau yng Ngbymru
TREFNYDO GWERTHIANT POST
gyrraedd cynulleidfa eng Cymry
Olwen Hughes. Eithinog, 14 Aton
Gogledd
America
wrt~
Rhos, Uanrug (674839)
bysbysebu yn y papur ar ei
TREFNYDD PlYGU
newydd wcdd.
Shioned Griffith (650570)
Gellir cysylltu a'r papur drwy
GOHEBWYR PENTREFI
e-bost: ninnau(ci poboxes.corn
BETHEL: Geraint Ells. Cilgeran
neu ydrychti: poboxes.com., neu
(01248) 670726
gellir ei ddarllen ar.)' we ar
BRYNREFAll: Mrs Lowri Prys Robertswww.ninnau.com. Rhif £facs y
Wilhams, Godre'r Coed (870580)
papur yw 001 908 221 0744 a'r
CAEATHRO: Clive James, Haran, Bryn
Gwna (677438)
cyfeiriad yw 11 Post Terrace,
CI;UNANT; Trystan a 5ioned Larsen,
Basking Ridge, NJ 07920, UDA,
Bodafon, Ceunant (650799)
Byddwn yn falch 0 glywed
CWM-V-GLO: Mrs Iris Rowlands,
gennych chi.
Glanrafon (872275)
Yn gywir
DINORWIG: Manan Jones Mlnallt.
7 Bro Ehdlr. Dlnorwlg (870292)
Arturo Roberts

I

11.00: Cyfarfod

Gwynedd
Cyhoeddus

Y Chweched Dosbarth - Dan
Fwyell ELWa?
Gwahoddwyd
Alun Ffred AC.
Eifion Jones a Dewi Gwyn
(Cynrychiolwyr
o'r chweched
dosbarth)
Gweithdai Ymgyrchu

1,00: Ctruo
2.00. Cyfarfod i drefnu
gwelthgareddau
Cymdeithas yr laith yn
Eisteddfod yr Urdd
Llangefni

RHODDION
£25: Gweno Huws, Coetmor,
Penrhyndeudraeth,
er cof am
Mrs Mary Williams, 31 Bro
Rbos, Bethel.
£20: Er cof am marn, Ellen
Wright,
1 Bro Syr Ifor,
Tregarth, gan y plan t.
£11: Di-enw; Gwilym Elllis,
Gwyrfai, Llandrindod.
£10:
Elwyn
ac
Alwena
Williams,
Llanddona;
Gwyneth a Deryck, 15 Stryd y
Ffynnon, Llanberis er cof am
Kitty;
Rhiannon
Evans,
Gillian
a Gwynfor Jones,
Isallt,
Stryd
Newton,
Llanberis; Cledwyn Jones, 56
Glanffynnon, Llanrug; Teulu
Bryn Eithin, Waunfa\\'r; Dr
Fraser
\Villiams,
Sale,
Cheshire;
Mrs Ann Rhys
William, 14 Elm Grove, Rbyl;
Magaret
Wyn
Roberts,
Rhedynog,
Ffordd
Bethel,
Caernarfon.
£5: Gwen Edwards a'r teulu;
Mrs Delyth Ioncs, 11 Trcm
Eilian, Brynrefail; Martyn a
Carol
Druce,
Gogledd
Iwerddon (Llanberis gynt).
£1: Pat Parry, Waunfawr.

(870394)

SWn-y-Gwynt (870740)
LLANAUG: Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn
(675384)

NANT PEAlS: Llinos Jones. 6 Nan!
Ftynnon (871820)
PENISAAWAUN: Mrs Ann Evans, Syeharth

(i arbed coiled

VSWIRIO EICH BYWYD

(01286) 870484

( i arbed coiled i'ch teulu)

rTeilhia~ Lleola Thramor
Gwaith Contract

~

CysyUtwch a'r isod t weld mor rhad
yw cost yswiriant gyda COH

CDH

nensivnwvr. mYfYrwyr a

Ymgyngnorwyr Arlannol

phlant Y$gol
1

1

Andre (8etheVLlanberis)
Bryn (Mon)
Euryn (Caernarfon a'r cylch)
John Eifion (Penisarwaun)

T~I~rauarbennig i

..

0" gwclwCh yn dda

i chi ); neu

DEINIOLEN
~ Bysiau 0 12 i 53 seddJ

NOS LUN, MAl 17

O~W'1' I'hifyn n~al oJr WASS
NOo IAU, MAl Z7

VSWIRIO EICH TV
(i arbed coiled i chi):
VSWIRIO EICH CAR

Glanffrwd

(872407)
TAN-V-COED: MIss Anwen Parry.
Ael-y-Bryn (872276)
WAUNFAWA: Mrs Nan Roberts, Panlafon,

Y RHIFYN NESAF
Deunydd i law'r
golygyddion perthnasol

Pa un o'r rhain sydd
bwysicaf?

IEUAN
WILLIAMS

Gwyneth ae Ethon Roberts,

it

Rhlf Ffon

--_

Gwyn Hefin Jones

870848

Cyngerdd Cyffrous
Bydd y delynorcs
gyffrous,
Catrin
Finch,
a'r
tenor
adnabyddus, Rhys Meirion, yn
ymuno
chantorion Ileal Cor
Seiriol
ar gyfer cyngerdd
arbennig
iawn nos Sadwrn,
Mehefin
12, yn
N euadd
Pritchard Jones, Bangor.
Y n y cyngcrdd bydd y CO! yn
rhoi y perfformiad cyntaf erioed
o ddarn cynbyrfus newydd gan
y cyfansoddwr byd enwog Karl
Jenkins, Comisiynwyd y darn
sef 'Camus Triqueirus' gan Gor
Seiriol,
gyda
chefnogaeth
Cyngor ~' Celfyddydau.
.
Daeth y syniad 0 ofyn 1 Karl
Jenkins gyfansoddi
darn. yn
arbennig
i'r Cor yn dilyn
llwyddiant yng nghystadleuaeth
Cor Cyrnru 2003 lle'r oedd Karl
Jenkins yn feirniad. Cor Seiriol
oedd
yn fuddugol
yn y
gystadleuaeth i gorau merched.
Yn y cyngerdd bydd y Cor
hefyd yn perfformio. darnau
eraill 0 waith Karl Jenkins gyda
chymorth
Caren Buse ar y
recorder.
Pris }' tocynnau yw £12 i
oedolion,
a £8 i blant
a
myfyrwyr ac maent ar gael drwy
ffonio 01248 716337 neu 01248

a

421139.

--~.--'

DEINIOl..EN: Mrs Margaret Cynfi Griffith,

Waunfawr (650570)

Brynrefail

CYMDEITHAS VA IAITH
GYMRAEG
Sadwrn, 1 Mai 2004
Festri Capel Salem, Caernarfon

Cibyn. Caernarfon

LLANBERIS:

---

Cysylltu

-,

Annibynnol Lleol (sefydlwyd 1Q14)

Ffon: (01248) 355055

I drin a thrwsio
pob math 0
beiriannau gwn'io

l

MENAI SEWING
MACHINE CENTRE
21 Stryd Fawr
PORTHAETHWV

rron: (01248) 714043
neu Caernarfon
Ffon:

(01286) 674520

Edau I Nodwyddau
ac ati mewn stoe

ALeH
Dyrys Daith

ganYGWALCH
Rhyw dro, yn y pell orffennol,
pan oedd Joan a minnau yn
teithio ar y BSA, yn y Pentir
Iberaidd i olrhain taith George
Borrow, yr oeddem fel pe baem

wedi

ein

dramgwyddo

tynghedu
.hglwys

i

Rhufain

a'i deiliaid.
Un bore 0 Ionawr, yr oeddem
yn mynd
am
Burgos
a
gwyntoedd oerion y Sierra yn
chwipio ar draws gwastadeddau
Hen Gastell, ac yr oeddem yn
falch 0 gyrraedd y ddinas honno
a chael lloches ei heglwys
gadeiriol. Serch fod gennym
ddillad lledr a phlyg 0 bapur
llwyd 0 dan hwnnw, roeddem
bron a chorffi.
Doeddem ni, fodd bynnag,
ddim wedi bod yn yr adeilad
fawr mwy na dau funud, pan
ddaeth sacristan gwarog allan 0
gongl dywyll, fel pryf copyn, a

dechrau rhefru ar Joan mewn
~baeneg anodd ei ddeall, ac yr

oedd

yn

pantalwns

ailadrodd
trosodd

y

gair

a throsodd.

a'i anghofio. Ond pan ddaethom
yn ein holau, sylwasom fod
awyrgylch y llety wedi newid yn
gyfangwbl, oerni ac atebion
swta ar bob tu a chefais wys yn y
diwedd i weld y patron yn ei
swyddfa.
Yr oedd hi'n sefyll yn syth y
tu 01 I'w desg, mewn du igyd, ac
heb ragymadrodd gofynnodd i
mi beth oedd ystyr y llun 0 dan
y gwely. A daeth Torquemada ar
unwaith i'm cof
Yn ysrod oes, mae rhywun
unwaith neu ddwy yn cael
fflachiadau 0 weledigaetbau
i
ddod allan 0 dyllau. Daeth un i
mi yr adeg bonno
mwya'
annisgwyl.
'Yn lIe yr ydan ni yn byw,'
meddwn i, 'fydd lhin o'r Crist
croeshoeliedig byth yn cael ei
gario i mewn i ystafell os na
fydd rhywun ar ei wely angau
yno. Mae fy ngwraig wedi cael ei
brawychu yn arw.'
Gweddnewidiodd
y ddynes
ar amrantiad. Welsom ni ddim
o'r llun wedyn, ac adferwyd y

cyfeillgarwch

blaenorol

Yn y diwedd deallasorn ci fod

.rhyngom a'r gweddiII oriog.

yn gwrtnwynebu iddi fod yno
mewn trows US, ac oddi vno y bu

wrth

ra~d ~

nl

fynd yn e~n

holau i'r

ocmi.
:hfallai fod y Pab wedi gorfod
newid y rheol i gydfynd a'r byd
sydd ohoni. Y tebygrwydd ydi
fod yna raj hefo bogeli noeth
yno erbyn hyn.
Ymhen rhyw fis wedyn, ar 61
teitbio
drwy Bortiwgal,
yr
oeddem yn aros mewn gwesty
bychan
yng
Ngranada,
Andalusia. Rhyw ddynes dal
gall01 oed oedd y pcrch~nnQS,
allanol sarrug ond yn eithaf
clen1 fel y gwcddl11 o'r
gwasanacch yddion.
Pan ddango~wyd i ni ein
hy:stafell, swelsom Iun anferth
yn crogi uwcllben y gwely: y
nr y
groc~)u chun null oculI gtllilym
chwaeth i noswylio ng defti'o 0
d"n y fath ddrychiolaeth]

Cefais f'atgoffa

ffilm

o'r achlysur

weld Iluniau

Iliwgar o'r

enbyd

odlgrybwyll

ddiweddar,

a'r

golygfeydd

cignoeth
sydd
yn dal i
gyfareddu rhai.
Yn amlwg does yna fawr
newid wedi bod ar chwaeth at
dywallt gwaed a dioddefaint ers
cyfnod
y Colosseum
a'i
herchyllderau, tros ddwy fil 0
flynyddoedd yn 011

GWERSI PIANO
ACHANU
Sharon V. Williams B.A.
Pentir (01249) 353746

Cr~st7 6'waedlyd arte~th~ol

cullllili~um cf u lLaIl Y R\vcly a
my1'ld trannoeth

am dro ~'r dre

N~UMutUll

Cefnogwch
•
eln

Hyobyaobwyr

Wlyddyrz Mair. Ia, ynte! Beth am
daro gair atom?
Gair ymhellach
gan un
arbenigwr
ym maes blodau
gwylltion, sef y diweddar R.E.
Vaughan Roberts, gwr a oedd
hefyd yn ymddiddori
mewn
bywyd

a hynt gloynnod byw
Cymru (ieir bach yr haf, pili pala),
a dyma ddyfynnu
o'i lyfr
cynhwysfawr, un hynod liwgar,

Trafod ydi trafod ynte!
Dydy o'n wyrthiol, dwedwch, fad
gan fod dynol 0 Gymnro gym'int
fyth 0 eiria i'w dewis tra'n trin a
thrafod un 15'vrlhrych? Dyna i
cnwi, er enghraifft, flodyn sy'n
blodeuo'n

rnisoedd

rhwng

flynyddol

Mehcfin

ac

i\WS[

tcadwch olwg cratf arndano) ac a
elwir GuI[vddvll Mair (dylanwad
Catholigaidd
yng Nghymruj'),
ond sydd hefyd v...cdi ci frcintio

a'r enwau canlynol: Almanacy dyn
tlawd,

:Blodyn

bach

y

g'law,

Blodyn caws, Biody]z gini'r OWllS,
Brat},lys, Gwe lywydd y dyn rlawd,
Gloe yr hen wr, Goc}, bach (ond nid
y creadur a gafodd lawar bai ar
gam, tra'n byw yn y Bala dirion
deg, a sawl ardal ara11ran hynny),
Coch yr yd, Glas y ffarnlwr, Hirfynag y gWr tlawd, Llysieu.yn y
Cryman, Oriawr _v bl~gail. Diawch
erioed, y falb restr hirfaith, a'r
ffasiwn gyfoeth onide? Gresyn
inni fel Cymry Cymraeg eu
diardClel, a'lllluchlO ar y domen.
Mi fydde~h yn synnll cymaint
o hynny t5y'n digwydd. Rydym yn
prysur anwybyddll em uaftadaeth
ac en\vau hollol sym I yn y
Gymnace alll al1ifciliaid, bloQiJu,
planhigion, Pfyfeo, pysgod ac
ymlltsgia~d_ Ryddai'n hraf clywed
oddi wlthy~h ~hwi'r darllenwyr
pa enw a lldelnyddlwcll yn
natt\r~ol ar dafod Icfcrydd am

AM WASANAETH
YSWIRIANT PERSONOL

i

Pr1o'"~"U

G1\LWCH r:IN :lWYDD:fft LEOL
v~cNGIIA~RNARPO}J
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sef
Llyfr
Blodau
(1952),
chwyldroadol
ran amser ei
gyhoeddi os rwbath, ac ar dudalen
rhif
37 ceir ymdriniaeth
feistrolgar a Llys neu Lysieuyn y
Cryman (ie, Gwlyddyn Mair), sydd
yn 01 pob son a'i flodyn coch ei
liw yn cau ac agor yn 6) y tywydd!
Digon gwir bob gair hefyd. Ebe
R.E. Roberts ymhellach:
'hyd yn oed ar hindda nid yw'n
agored onid rhwng naw o'r gloch a
thri; ac y mae cunnuil yn croesi
wyneb yrhaul yn ddigon i bert iddo
gau. Y mae'n rhy eiddil i ddal ei
geinciau

i fyny.

Pwysa

ar

gymdogzOll neu onoeddian at y llaun.
Ni phery onid am un tymor; rhaid
iddo ail-god: 0 hadau bob blwyddyn.
Rwan ta, )''T un planhigyn a'r
enw Bratltlys. Dyma beth sydd
gan R.E. Vaughan Roberts i'w
ddweud amdano:
Tyblai'r hen bobl fod Llys y
(;ry1nan yn dda at frathiad cz

cynddezriog. '
Ys gwn i a wyddoch chwi sur y
defnyddid y planhigyn er mwyn
cael trefn ar greadur a frathwyd
gan gi?
Dalrn 0 amser yn 61 ysgrifenais
am geisio dod 0 hyd i LysiezlY't Pen
Tai, a'i ganfod, da y cofiwch, ym
rnherfeddion Lloegr. Ond nid
felly y tro hwn hefo Gwlyddyn
Mair. Mi roedd yn tyfu'n union ar
dir diffailh yn union wrlh gefn fy
nghartref. Wyddoch chi be? Mae
rh)"'vltO at adcgau )rn gwbwl gibddal1 ynghylch y pcthau bychain,
o dragwyddol b\vys, sy'n tyfu
bran wrth garreg ei ddrws. Mae

hynny'n bo1ygu rod yo rhai imi
frwydro'n galerach dros ()falu na
fydd hen eiriau diflanedig, chwedl
un o'm hoff f~irdd, W\lldQ, yn
diflllDDU gm bYlh O'D plirh.

i P"r~jQ'f p{anf
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MAe'r NFU MUTUAL yn ac:Lod()'r General Insurance

Standard Counelt

ei

cy Luo[i1llf cper.ffaitli ar der

(0122S0)676667

unrliywAcliCysur

-WAUNFAWR
Mrs Nan Roberts, Pantaton. Fton: (01286) 650570

CLWB 300. Dyma rhestr 0 enillwyr
y Clwb am fis Mawrth: £40: Mr
Reg King, Ger y Nant; £:25: Mr
Bernard Parry, 1 Bryn Goleu; £10:
Mrs A. Thomas, Gilfach.
COR Y WAUN. 8u'r Cor yn cadw
noson yn y Clwb Hwylio yng
Nghaernarfon ar nos Wener, 19
Mawrth. Cafwyd nason arbennig a
chroeso cynnes gan aelodau'r
Clwb. R. Gwynn Davies oedd yn
cyflwyno gyda'i hwyl arferol. Yn
ogystal ag eitemau gan y COr
cafwyd datganiadau cofiadwy gan
Fiona Sanderson.
Byddwn yn cymryd rhan mewn
cyngerdd yng Nghapel Glanrhyd,
Dinas ar 14 Mai gyda Sian
Gibson,
Iwan
Parry,
Manon
Wilkinson ac Elid Ann Jones a'r
elw yn mynd i'r capel.
Mae'r ychydig CD's sydd yn
weddill ar werth yn siop Bryn
Pistyll, Antur Wauntawr. Os ydych
eisiau trefnu noson gyda'r Cor
cofiwch gysylltu a'r ysgrifennydd,

Emyr Roberts ar (01286) 650128.
LLONGYFARCHIADAU
PRIODAS. Dydd Sadwrn y Pasg,
yn Eglwys LlanbebJig, Caernarfon,
priodwyd Valerie Roberts, Stad
Bryn Golau
Christian Dixon 0
Sheffield.
Llongyfarchiadau
a
onob dymuniad da l'r par ifanc.
DVW~DD'iAD Llongyfarchiadau a
phob dymuniad da i lana Williams.
Garreg Fawr ar ei dywedcfiad ag
Emlyn 0 Saron, Llanwnda
Rhaid el Iiongyfarch hefyd ar
Iwyddo
i gwblhau
Marathon
Llundain dydd Sui, 18 Ebrill.
DATHLU PEN-BLWYDD Anfonwn
ein cotion cynnes a'n dymunradau
gorau am ddiwrnod pen-blwydd
hapus yn 93 oed at Mrs Gwladys
Jones, Stad Tref Eilian.
GENEDIGAETHAU.
Llongyfarchiadau i deulu Ty Capel
Croesywaun ar enedigaeth eu
merch tach, Poppy, chwaer tach r
Jack.
Chwaer fach a anwyd i Cal,

a

Glan Menai hefyd. 8ydd wrth ei
todd yn helpu mam a dad, Sasha
a Neil Allcock, i edrych ar el hoI.
DAMWAIN.
Mae
Mrs
Katie
Roberts, Derlwyn wedi disqyn a
thorn ei braich. Dymunwn adferiad
buan i chwi, Mrs Roberts.
CROESO ADREF O"R YSBYTY I
Mr Iwan Roberts (Iwcs), Teras
Glyn
Aton,
ar
01 derbyn
lIawdriniaeth.
YN YR YSBYTY. Anfonwn eln
cotion cynnes at Mrs J. Jones,
Glyn Ceris a Mr Trefor Beech,
Bronallt.
Dymunwn
adferiad
iechyd buan ichi.
8EDYDD. Yn dilyn y gwasanaeth
fore Sui y Pasg yng Nghapel
Croesywaun,
gyda'r
Parch
Gwenda Richards yn gweinyddu,
bedyddiwyd
Tornes. Emily a
Fiona, plant bach Michael a Karen
Owen, Stad Bro Waun, a Marr,
modryb iddynt.
CYDYMDEIMLO.
Yn dawel yn
Ysbyty Eryri, bu farw Mr Evan
Hughes, 3 Bryn Golau, priod
annwyl
Mrs
Alice
Hughes.
Cydyrndetrnlwn yn ddwys hi ac
Rita, Margaret a Pat a'u teuluoedd
yn eu profedigaeth.
CYDYMDEIMLAD. Estynnwn ein

a

a

cydymdeimlad dwysaf i Geraldine,
Steven a Beth, stad Tret Eilian yn
eu profedigaeth
lem 0 golli
Victoria, eu merch a chwaer fach
ddeng diwrnod oed. Roedd yn
wyres
fach i Rita a Bnan
Henderson, Siop y Pentref a gorwyres fach Mr Whitbread, Stad
Croesywaun.
Ganwyd Victoria
nos Sui y Pasg, a daeth ad ref
atynt y dydd canlynol i wneud er lle
ar yr aelwyd, ond fe'j cymerwyd hi
oddi wrthynt yn frawychus
0
sydyn.
TAITH
NODDEDIG
YR
EISTEDDFOD. Un ffordd i godi
arian i Gronfa Apel Wauntawr a
Chaeathro yw cymryd rhan yn y
teithiau cerdded 0 amgylch ffin
dalgylch yr Eisteddfod ar ddydd
Sadwrn, 26 Mehenn. Gellir dewis
rhwng teithiau Ileal fel o'r Faenol i
Abergwyngregyn; taith fynyddig 0
Ryd-ddu i Borthmadog; IIwybrau
arfordirol rhwng Nefyn a Phen-ygroes neu ar hyd Lon Eifion a Lon
Las Menai, rhwng Pen-y-groes a'r
Faenol. 8ydd cyfanswm yr arian
noodt yn gyfraniad i'r apet leol.
Gellir derbyn manylion lIawn trwy
gysylltu
Clive James, Hafan,
Caeathro: ffon 677438.

a

BETHEL
Geraint Ells, Cilgeran. Ffon; (01248) 670726

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

i Aichard

Y

NEUADD

GOFFA.

Yng

Llwyd Jones, Y Odol am gipio
cacalr Eisteddfod Penrhyncoch

nghyfarfod oiwetnat y Pwyllgor
adroddodd y Cynghorydd H. P.

Caradigion. i;i dasg oedd lIunio
chwe englyn ar gyfer pobl amlwg y
m mvo cnwaraeon. Testun wrth
ddant 'Golygydd Chwaraeon' yn
amlwg.
GLWB BRO BETHEL. Cafwyd
cyfarfod difyr iawn unwaith eto yn
festri Cysegr ddydd Mawrth, 6
eenu yng nghwmni'r Priftlrdd
5elwyn Griffiths. crcesawvo Mr

Hughes ei fod wadi cyflwyno cais
y pwyllgor
am grant 0 Gist
Gwynedd I atgywelrro'r Neuadd
mewn pryd a bod y rhagolygon y
celr y grant yn dda. Gobeithir bod
wedi gosod ffenestrl a drysau
newydd,
atgywoirio'r
system
wresogi a'r to cyn y gaoaf.
Cynhelir
cytarroc neeer y
pwyllgor nos Fawrth, 11 Mai am

Griffiths gan y Llywydd, y Parch

7.00 o'r gloeh.

Gwynfor Williams. a chafwyd orig
ddifyr ganddo yn son am ei Iyfrau
o farddoniaeth i blant a'r hwyl y
mae yn ei gaal yn chwarae hefo
geiriau. Roedd yr aelodau i gyd
wrth eu bodd yn rhyfeddu at
Goron Llanrwst 1989, a enillwyd
gan Selwyn am ei gerdd 'Arwyr'.
Diolchwyd i'r
gwadd gan leuan
Williams.
Taith ddirgel i xxxxxxxxx fydd
cyfarfod mis nesat, a hynny ar
ddydd Mawrth, 4 Mai. Edryohir
ymlaen at brynhawn dityr arall.

ADAAN YA URDD. I ddiweddu
tymor prysur cafwyd noson ddifyr
iawn ar 24 Mawrth yng nghwmni
Bethan Williams Adroddodd am ai
thrip i Ghana yr haf diwethaf a
thrwy gyfrwng
fidio a sgwrs
dysgodd y plant am y wlad a'i
phobl. Roeddynt yn sylweddoli
mor wahanol yw eu bywyd hwy
yma yng Nghymru o'i gymharu a
phlentyn yn Ghana.
Diolch yn fawr iti, Bethan, am
ddod atom. Roedd y plant wed!
mwynhau'n arw.

gw

\1

a~
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Carwyn, Phoebe, Gatrin Be Aaron Gwyn. Enillwyr Gel' Sir yr Urdd.
Aeth 9 0 fechgyn i chwarae peldroed yn Nhwrnament yr Urdd nos
Fercher, 31 Mawrth. ~r curo 2
gem, cael 2 gem gyfartal a cholli
un gem, nid oedd hyn yn ddigon
da i fynd a nhw drwodd l'r rownd
gyn-derfynol. Da iawn chl am etch
ymdrech hogia.
Pob Iwc i dim psl-rwyd yr Adran
fydd yn cynrychioli Eryri yn y
gemau
cenedlaethol
yn
Aberystwyth ar 24 EbriU.
Daeth llwyddrant r'r canlynol

yng Nghystadleuaeth Celf Sir yr
Urdd. Cafodd Aaron Gwyn gyntaf
am ffotograffiaeth dan 12 oed a
cyntaf am graffeg cyfrifiadurol;
Carwyn Jones 3ydd am gyfres 0
ffotograffiaeth, Gatrin Jones 3ydd
am addurno ffabric dan 12 oed a
Phoebe Hunter 3ydd am waith
creadigol 3D dan 10 oed.
Cafodd eu gwaith fynd ymlaen
i'w feirniadu yn y Genedlaethol a
chafodd Aaron Gwyn 3ydd am e;
ffotograffiaeth. Ardderchog Aaron.

Harddwch elch cartret gyda
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(01286) 67861 H (dydd)
(01246) 670061 (nos)

8ydd ei waith yn cae I ei
arddangos yn Eisteddfod Mon.
Pob Iwc l'r holl aelodau sy'n
cystadlu
yn
yr
Eisteddfod
Genedlaethol ym Man ar ddiwedd
mls Mai. Aydym yn bwriadu
cynnal cyngerdd 0 eitemau'r plant
cynradd a'r Uwch Adran nos
Fercher, 26 Mai. Bydd hyn yn
gyfle i bobl y pentref glywed a
chefnosi'r talent lIeol. Bydd mwy 0
fanylion yn y siopau lIeol yn nes at
yr amser.
PWYLLGOR APEL EISTEDDFOD
GENEDLAETHOL
ERYRI 2005.
Cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus i
setvoiu Pwyllgor Apel Bethel,
Llanddeiniolen
a Seion yn y
Neuadd nos Fercher. 21 Ebrill.
Etholwyd Richard Llwyd yn
lIywydd;
Gareth
Jams
yn
ysgrifennydd
a Cathy Bell yn
drysorydd. Adroddwyd fod targed
o £16,000 i blwyf Llanddeiniolen
ond, gyda chytraniad
hael y
Cyngor Cymuned, mai dim ond
£10,000 sydd angen i'r pentrefi
unigol ei godl, gyda tharged 0
£3,020 i Fethel, Llanddeiniolen a
Seion.
Mae cyfranladau eisoes wedi
dechrau
dod i mewn
ond
pendertynwyd agor yr ymgyrch
codi arian drwy wahodd
y
pentrefwyr I gyfrannu drwy 'Rodd
cvmortn', Bydd y cynllun yma yn
golygu y bydd yr Eisteddfod yn
cerovn eec ar ben bob £1 a
{lyfrannir.
Bydd y ffurflen, a
dosbarlhwyd gyda rhifyn ~brill o'r
Eco vn caei el oosoannu 0 dy i dy
yn ystod mls MQi a bydd y
dosbarthwyr yn salw I Sasslu'r
cvrramaceu ymhen yr wythn05 o'u
dosbarthu
Yn ogyslal (lTr ymgyroh yma
bwriedir
cynnal
wythnag
a
weithgareddau amrywiol 021 i 25
Mehefin
ynghyd
a
aWQithgarsddau amrywiol dros
dymor y 9aeaf.
Gynnellr cyfarrod I arefnu'r
wyfhnos am 7_90 o)r glcch nc~
Fercher, 1~Mal.Gwahoddir pawb
syoo a OIOOorOebrr cyranoa.

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

I

DYMUNA Dafydd a Heulwen,
Cefn Cach; Arnold a Myra,
Llechwedd; y plant a'r teulu 0
ardal Tregarth
a Sandycroft,
ddiolch i'w lIu ffrindiau, cymdoglon
a pherthnasau am bob arwydd 0
gydymdeimlad
a .ddangoswxd
tuag atynt ar 01 colu mam a nam
annwyl.
Dlolch arbennig am y caroiau,
uvtnvrau. galwadau non, a'r
rhoddion
hael
0
£338
a
dderbyniwyd yn ddiolchgar i Ward
Moelwyn,
Ysbyty
Gwynedd.
Diolch 0 galon i bawb.
DYMUNA
Elwyn ac· Alwena
Williams, Llanddona ddatgan eu
gwerthfawrogiad
dditfuant iawn
am y paratoadau a wnaethpwyd ar
eu rhan, gan y teulu, tuag at
ddathliad arbennig ar 28 Mawrth.
Diolch am y rhoddion gwerthfawr,
y cardiau 0 bell ac agos, a'r
galwadau ffon. Cyfarchwyd hwy ar
yr achlysur gan Irfon Thomas,
Buarthau, Llanrug, cefnder Wena.
Aeth oeuqain rmynedo heibio
Ers i chwi fynd rr uan
I uno mewn priodas,
A chlywed ctoch y Llan.
V gloch a alwodd yno
Eich ffrindiau bob yr un,
I oysno cwlwm canao
Ac uno dau yn un

A hsddiW sin ovrnuruau
A fo i chwi eich dau
Gaol Frioda\J Auddom hQPu",
Ac iechyd i fwynhau.
MERCHED Y WAWR. Nos Lun,
19 [;brill, cynhaliwyd
cyfarfod
Ebrill gyda sgwrs gan Geraint
GruffUdd, y garddwr 0 Rosgadfan.
Catwyd sowrs gartrafol oandda. a
bu'n arddangos ~otiQU Q flodau
hyfryd_ Dlalchwyd iddo gan y
lIywydd, 9uddu9 Jones a chan
Ann Lloyd. Fle5er oeeJocroe\Jawu
Gwsrfyl (LewIs gynt) sy'n byw yn
Lerpwl atom am y noson_
EGLWVS CRIST LLANDINO~WIG.
Yn ystoa tymor y Grawys daeth y
Canon Idris Thomas 0 Drefor I
gynnal y gwassnsGthau. a oedd
yn ein paratoi a'n hatgoffa 0
wythnos fawr y Pasg.
Mr Derec Jones, Llanberis fu'n
ein harwain yn yr Awr Dawel nou'r
Awr Olaf ddydcJ Gwoner
y
Groalith.
a OgOO yn flynOO
o#oith:ol l'r diwrnod yma.
lJore'r F'~~Q gu'r F'ilrc;hoQig
Jgffrgy Hugnes, Ca8rnar1~n yn
Qwainyddu'r Cymun QGr'ldloald
Dlolch iddo Qm oin oyflwyno i
amssr a ooallfl a lIawenyda 5ul y

ddaeth ac atgofion yn 01 i ninnau
hefyd.
CYMANFA'R PRESBYTERIAID.
Dydd Sui, 2 Mai, cynhelir Cymanfa
Dosbarth Padarn yn y Capel
Coch uanoens am 2.00 ac am
6.00 ~'r glach. Arweinydd y Gan
fydd Mrs Lowrl Prys RobertsWilliams. Croeso cynnes i bawb.
DOSBAATH NOS. Nos lau, 15
Ebrill, daeth y dosbarth nos a
gynhaliwyd yn Nh9 Elidir i bsn. Yr
athro oedd Mr D_ Whiteside
Thomas, uanruq, a mwynhawyd
yn fawr yr agweddau 0 hanes lIeol
a gafwyd yn ei gwmni, gan yr holl
aelodau.
LLONGYFARCHIADAU
cynnes I
Mrs Grace E. Maxwell,
24
Rhydfadog, a fu'n dathlu ei phenblwydd yn 90 ar 13 Ebrill.
.
CYDYMDEIMLAD. Estynnwn em
cydymdeimlad cywir Mrs Mair E.
Morris, 23 Rhydfadog, a Miss
Nancy Owen, 4 Rhydfadog yn eu
prafedigaeth a galli eu brawd, Mr
Jack Owen, Oaernarfon.
NOSON
GWYLWYA
S4C,
Cynhelir cvtanoo nos tau, 29 Ebrill
am 7.00 o'r gloch yn y Mynydd
Gwefru, Llanberis. Ceir rhagflas a
gyfres
newydd,
set
hanes
Dainiclen. a ddarlledlr ar 12
Mehefin.
LLONGYFARCHIADAU I oawn a
9ymerodd ran yn ~,steddfod yr
Urdd yn Llanrug, yn enwedig
Daniel Ellis, 3 naroo Oleu a
ddaath yn ail ar yr unawd canu yn
y Sir.
Oaeth Daniel yn ail hefyd mewn
cystadleuaeth corn ym Methesda
allan 0 28 0 gystadleuwyr a daeth
Liam, ei frawd, yn bumed yn yr un
systadleuaeth_ Llonsyfarchiadau
hefyd i'r ddau am wneud mor dda
yn au arholladau cyrn_ DQ iQwn
chi. Maent yn cael e~ hyfforddi
gan Gavin Saynor a Hefin G.
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B-J-GltAZING
PeniSarWaWl
Gwydro a Thrwsio Ffenestri
(rhan

0

fusnes teulu a fu'n gosod gwydr a ffenestri am dros 80 mlynedd)

• TrwSiO a newid ffenestri

• Trin unedau 9wydr dwblile mae ,r se~I we d'I

torri neu yn niwlog
• 0';" r yn treiddio neu ddraffi
• CIOQQU Q

ninges ddlm yn gweitnio'n iawn

• AmGelngytrif a Ghyngor yn ddi-dal
• Qwasanaeth awydro 24 awr

~osa

Y becJcJgwag a Mair Magdalen
~rrOlgayOllon. a cnWaraQOdd ran
mor amlwa yn y cyfnod yma. oadd
rflemtl Clthrnvvon Cl phlClnt yr Y"gol
Sui ~IQnl. OIOIChWn IOoynt am
~~WY~~IANT C5L.F.
baratol ac om syllou Inni drwy
LIOI1UVIMCIllaaau I ROOln Jone~
am gaal y w(')br oynt~f ~m ~I ddtlrllen Cl Ghanu am lavvonydd y
dlJrfd_
~~C\rl",n 20 "c .:\ilwobr am ei waith
J.Joe Lun, ~ ~6,.1I1,Mrs Qarbara
JLJ yn D3teOarod vir yr uraa 00 I
i ogvvr\iio yng
W::tnn:l Qwyn ~ ~~~I ~Vl'\t~t~~ ~II f\lIerl odtluth
NOnvmllQltngg CYfQllilOn Ealwvs
"rn ol ~wQlth Qdd....
rno H'abric a
GYlllOr OG 011 am CI pflrlnllau 1I1vv, ~r:st ~:a,.adodd :'\m oi chyfnod fal
a'hruyvv~ yn "in~v ~9rpvvl yn y
QlJ J..jgnna vn IIwYllOlgnnUl;: V
ooau a r (Joau - cyrnod nOIiOI
~anodla.G!hol drwy
wobr
9yr1,ul Qrn vi ~VY"I'h ~~~",rn9 wQh~n611'~Ul'\Dr~~~l'\nolyn gmlWa
un hapus a mwy hamddonol.
rraOric a'r WOOr gyntar !UII el pfllint
l,;>iQlvh i Mro Allon am noaon
lliw.

Jones, ac mae Anti Ann 0 lanrug
yn hyfforddl Daniel I ganu.
Mae rhal 0 blant y pentref wedi
bod yn brysur iawn yn paratoi ar
gyfer
Sioe
Arbennig
iawn
RYGARUG, sef Copa-Capan, a
oedd yn sioe bsruqarnp. Oa lawn
chi, blantos.
Mae'n braf gweld y plant ifanc
yma'n gwneud yn dda ac yn
gwneud eu gorau.
Diolch i
Lyndsey Fan am fynd i drafferth
i'w hymaelodi ar gyfer yr Urdd, er
ei bod yn brysur iawn yn ei swydd
newydd fel athrawes.
DYMUNA Mrs Lilian May Roberts
(gynt 0 Ddeiniolen), chwaar y
ddlweddar
Mrs Jennie Morris
Jones a gwraig y diweddar Mr
Dilwyn
Roberts,
Mynydd
Llandegai a'r meibion, ddialch i
ffrindiau a chymdogion
am y
blodau, y lIu cardiau a'r rhoddion a
dderbyniwyd. Diolch yn arbennig i
Philip Jones,
gweinidog
.o'r
Gynulleidfa
Gymraeg
Tystion
Jehofa
Caernarfon
am
et
wasanaeth ac i Mr Pritchard,
Llanberis
am
drefnu'r
gwasanaeth.

j:fon

neu

07Q84 354783

(01286) 871774

(ar 011 MQi 2004)

~ft;n871278
www.ybj~tro.Go.uk
PvrGhnogion; Danny a Nerys Roberts

hatgynhyrchu

'Nid yw'r Graig yn
Deall Saesneg'
D h~dd\vyd cryn. sylw dros y
diwethaf
i
gysylltiadau teuJuoedd o'r fro :l'r
America, ac y mae'r wybodaeth
yn parhau i ddad i law. Unwaith
~~lsoedd

ClO,

daeth

Rhian

Williams

°

Gacrdydd, i gysyllriad gyda chopi
o hysbyseb am y 'Susquehanna
Slate', a oedd cystal a'r llechen
Gymreig. A dyna wrth gwrs, un
o'r prif resymau pam y mudodd
cymaint
0
deuluaedd
o'r
ardaloedd hyn i'r America. Mae
gwythien werthfawr a lechfacn yn

gWr cyntaf, ail-briododd a gWr a'r
cyfenw Owens, gan symud iEfrog
N cwydd. Y no y bu farw tua 1943.
Os oes gwybodaeih gennych
am y teuluoedd
hyn, yna
cysyllrwch.
Ryfeddol
Tra'n catalogio un 0 gasgliadau'r
Archifdy
yng
Nghaernarfon
deuthum ar draws hanes y daith
ryfeddol bon gan fferyllydd 0
Borrhmadog
ar y degfed 0
Fehefin 1889. Roedd WE. Morris
y fferyllydd, yn hannu 0 deulu
Tyddyn Badin, Llanddeiruolen.
Edward Jones (1808-1882) a'i
wraig Catherine
(1812-1848)
aedd ei daid a'i nain.
Ar }T Llungwyn
yn 1889
pcnderfynodd
W. E. Morris
ymweld ag arddangosfa geffylau a
oedd yn cael ei chynnal yng
Nghaernurfon. Tcilhiodd yno ar y
ircn u Bunlunadog, gan gyrraedd
Taith Gerdded

erbvn tua deg o'r gloch y bore.
Wedi treulio

Nghaernarfon,

perh amser yng
penderfynodd

ymwe ld
3'r
teulu
yn
Llanddciniolcn, ac fclly ccrddodd
i Dyddyn Badin. Yo anffodus,
docdd Morns Willii1m;:; a'i wraig

(pertnnasau iddo) ddim

garuef,

fel1~·.ymlaen ag ef am Dros y
\Vacn blc rocdd ccfndcr ci fam )'11
hvw, Ar 01 csel tamaid 0 ginio
rhedeg

drwy

fynyddoedd
yr
ae yna y ryrrlli

Appa.lachian,
lliferoedd hclaoth

0

geisio by\vyd ncw}'ull

Gymry i
yn Y~lud Y

bccl"varcdcl aanr;f ar bymtheg.
Mac'r Lllwareli litchi )'11 ardal
West Hnngor yn edrych yn deb~'g
illWll
i'r
olysfa yn Cb,varcl

GI~'nrhonwy, Llanberis. Khlgwm
oedd yn boblogaidd lawn yn yr
ard~l honno yn yr hen am~er

Utl111:
'Rhaid cae!

Nid

Cyrnry i daro'r sarreo,

)~V'rgraig

yn deall ~aesncg:
Un arall a fudodd i ardal Delta-

Cardiff

i wei Lhio yn chwareli
11cchi cnwos y Peach 'Bottom

utlill Davjd RobeITi'l 0 Ddciniolcn

~ briododd

9 Mgry

l!llZabell1
Thon'ltls.
Vrnfud.odJ
hi l'r
1\111CfJLa lua 1~OZ-{)J. l\ocdd i1f
un cyf"nod vn cndw nl)~t ym
Mll~'li\l""Yy'i.l~'l,

C~da-WQdd

Cll\1110rv(1C1 9 nr!l\lJd

ar 01 yng

y brnwd rn
V~(()L1y Khyfcl Byll C!'nlaf. EfalJai
fod rh3: 0 dd;ss¥n~rdd~on y
LU\VIUryLltl yrl DdrlldU i f)'lV )11 )7
nrcl!11 hedd~w.
D""lll
cai~
l1Cfyd
am
wybOd!le[n
vnQIVn ll{! !lUll
}..1ahymru. LlsJdwyd

Robert.s] er nnd. oes cysylltrad:1\}
union~yrchul u'r uruul liOll.
Merch oedd i welnldop. wd!l'r
~i~J~~WJT)'n tl.\!j.\l Dyffr}ll

N!l1l[lie.

YnlrulloaQ

l'I
~~nr;f

lllillau

Amer!ca tuu, dccbrau'r
llui)Y\ill!(1f. rl1vuo\1\1 yll g)111;r i&
[Wf o'r CYlenw.l!v~, ~ [Ju'n byw
yn (~onncct;cut.
111

r

lIe

roedd

y ~r

d~lio l"'C,"Vl,\ baco. Wcdi xn~'r

)'no, dyma gychwyn am adref rna
hanner i1Vrrwclli UI1 y prynhawn.

Cerddodd
~lmlaen

1

dr,vy Frynrefail

ac
LanberlS, gan ddringo

trwy'r n,"vlcl'l -)'r oedd )' Pass yn

anodd

taw1l

l'W

J1erdded' -

a

ch yrraedd Pen y gwryd erbyn
ch~yar{cr wcdi pedwur, Di~gyn

wedyn at Lyn Dinas. cyn trot am
N"nlmor
a'e
Ddolfrio(;]
a

chyrraedc.l Porlhmadog am ugain
munlld

,,",-,edi wyth
ei
dro~ ddcg

Amcangyfrifodd

y
fod

nos.
wedi

l.crtldcd
milllir ar
hllgaln y dlwrnod hwnnw.
Mae'n amlwg fod hwn yn
gerddwr rheolaidd. Mewn cofnod
arall mac'n son am gerdded i Rydddu a lhroi) y bwlch i Nant
Gwynanl
cyn dychwelyd
i
~orth madog. Roedd hef'yd yo
~~rddcd i sup" Mo\Ol Y O~~t yn
YSrod misoedd yr, llar,, a hynny
c~n

nsnr

CI

~lOp

ym

i
gyd
ar
ddalennau'r
'Eco'; ond mae'n
amlwg fad yma waith ymchwil
manwl i wahanol ganghennau o'r
teulu.
Mae'n cychwyn drwy gyfeirio
at y ffaith nad yw'r enw 'Jeffrey'
mor anghyffredin a hynny, gan
fod cofnod o'r enw yn ymddangos
yn Llangian (1565), Nefyn (1681)
Caerhun (1667) a Llangristialus
(1661). Daw'r
enw hefyd i'r
amlwg yn ardal y chwareli llechi Jeffrey 0 Laniestyn - gan gofio
fod Llaniestyn i'w gael ym Mon
hefyd,

Roedd Robert Jones (Jeffrey)
yn fab anghyfrei thlon i Robert
Jeffrey,
Pwll
y
March,
Llanaelhaearn. Priododd yn 1794
a Martha William, merch William
a Catherine Hughes, Bodgarad,
Llanwnda. Ganed eu mab hynaf
yn Llanaelhaearn, a sai th era ill 0
blant yn Llaniestyn. Symudodd y
teulu'n ddiweddarach i Fwlch y
Groes, Clegir, O'r plant hyn y mae
holl deuluoedd y Jeffrey yn ardal
yr 'Eco' yn deillio, ac mae'n
amlwg fod rhai ohooynt wedi
dechrau
mabwysiadu'r
enw
'Jeffrey' er mai Jones oedd eu
cyfenw~ Ar lafar, mae'o debyg fod
eu tad yn cacl ci alw'n

Robar

Jones Ieffra, neu hyd yn oed yn
Robat [effra, ac i'r enw lynu.
Ganed Thomas Robert Jeffrey
yn 1802, ac ef oedd hen daid Huw
Roberts. Priododd ag Alicia
Davies (1R03-4R) Pen Orffwysfa
bach, Llanberis.

Ganed

Robert

Roberts

Ond wedi diwedd y Rhyfel
Byd Cyntaf a'r streiciau g10, aeth
pris nwy yn ddrutach, ac yr oedd
cystadleuaeth gan gotwm rhatach
yn ranseilio'r fasnach wlan ac aeth
llawer cwmni gwlan i'r wal. Cau
fu hanes ffatri Bedwargoed yn
Llanberis hefyd, 0 bosibl tua
canol i ddiwedd y 1920'au. Fe'i
prynwyd
gan Syd ac Eric
Wakeham a'i throi'n sinema - ond
stori arall yw honna.
Crynodeb yn unig sydd yma
o'r toreth gwybodaeth
am y
teuluoedd a gefais gan Huw
Roberts. .Mae'n gorffen drwy
ymddiheuro
'am roi cy1tlaint 0
waith darllen iti.' Pleser fu'r cyfan,
a mawr yw fy niolch am gymaint
o wybodaeth. Trueni na chawn
lith mor swmpus a diddorol yn
fisol gan wahanol ddarllenwyr!
Merch yn Cynganeddu
Does dim byd yn anghyffredin yn
hyn bellach, ond daeth yr englyn
hwn i Bob Owen, Croesor i'r
amlwg yn ddiweddar:
Ei grefydd yw hen ysgrifau - a'i nef
Sydd yo niwl hen aesau;
Adygyfortrysorau
I'w Ion fryd, 0 ddalen frau.
Enw'r
awdur
yw
Llinos
Rhythallt, sef Florence Thomas
(Hughes ar 61 priodi). Fe'i ganed
yn 1892 ym Mron y gaer,
Penisarwaen. Ble rybed y dysgadd
gynganeddu?

* .. *
A dvna gau pen y mwdwl am y
tro.

yn

(gweler

unrhyw un

yr hanes

Soniwyl1

am

a

un

am

ychwancgol
0

012B6 67~515).

eu

hwy eisoes mewn
rhifyn blacnorul o'e 'Eeo',
Ganed Owen yn 1812. Roedd
yn byw yo Craig y Fachwen ac ef
oedd
raid
y
di'tvcddae
O.M. Roberts, Llanrug a Chonwy.
Derbyniwyd
gwybodaeth am y
sangen bon o'r lculu hefyd mewo

unryw

destunau'r mis hwn,
neu os oes gennych ymholiad
ynglyn ag unrhyw agwedd 0
banes lieoI bro'r 'Eeo' yna
co£iwch
gysyllru
a Dafydd
Wbitesid~ Thomas) Bron y Nant)
Llanrug,
Caernarfon
(Ffon:

isod).
Ganed Catherine yn 1808 a
obriododd a William Morris.
Roedden t yn byw yo Rryo ReIa,

:rachwen.

oes

gwybodaerh

lR06. Ymsefydlodd
yn Dorian
Goch, Deinlolen, ac yr ocdd
ganddo
gysylltiad a Melin
Bedwargocd.

Os

disgynyddion

-D-R~AE-N-O-G-____'I

r--I

Ar s"e pei-drocd Eithin Duon
mewn gem ddiweddar rhwng
Llanrug a Deiniolen.
Fel y
mac safonau'n gostwng!
Doctor Dwr ar ei fagla'

Ffatri
Wlan
Bedwargoed,
neu
Felin
Bedwargoed, yn bod 0 lejaf ers tua

Yn crio'i ora'
I groesi'r eae - yn ara'
- at un at lawr yn diodda'.
Dau athro; dau gawr,

1844. Priododd

Dau anferth

rhifyn blaenorol otr 'feo'.
Roedd

Robert Roberts,

DorIan Goch, a Murlila Rowland,
Y r l)edd eu mer~h, Mgrg9rer
Robert$ yn briod a I-IuSh IIushesJ
yn wreic1t1ioJ 0 fodwrog ym MOn;

~ncllthllrydd
gwl~n wrth ei
Mll0frllnladog.
(1e~ g!ln dd!lrllenwyt'
~r~111i1l)Ycdlgac(h. Dymu'r lculu u fu'n
C!ldw'r
ff~tri wlan
ym
bofnouiun
u'u llYll"flwig
yn
McdY(~reu"d,
c~rdded Dellt~rQ~dd 1 Wgh9no)
Fel y cynyddgi'r
larchnad
gQigw1\l\li"cJ,,\.l ,~o;\.l"" ~ hlysuron
wlin, ~9imlid rod y daith ar draws
ruobenniJl!
y llvn 0 FedwargOed i Lanberis yn
Teulu Jeffrey
a "-fatri WI~n bell, ac erbyn yr 199O'au roedd
D~.aWQ'1J99~
lrCIlau yu dod a bio rhad i
Berh amser yn 61 adroddais tod ardaJaedd y chwareli. Sefydlwyd
Itu n dd:s~>'nydd~on teulu JeH'rey OWailh
nwy
ym
rnhcntref
)TJl parhau'n yr i:1rutll tl lhu bwn[,
Llanberis, a pbenc1erfynwyd
£11,. mr~ hwn. d!1~th Ilnt1d nM'~ "Sefydlu ffatr~ wlan yn y pentref.
\>'9'1 0 "\vybodnct:h i law Dun Iluw
RoCllll yn tlu~ilud U\lUlIlWl ill' Gilfl,
KoOer[s, t'WJlnell (Llitnbcris
m~e~ !,~rcio !J.c gdeilad Clwo y
gynt), sydd befyd yn hannll o)r lIn
Llyn6cs
'Bryde:n~8 presennol.
<wyff,
M""
111l",
dOl'cth
0
I\ocdd bun Y ltulu oiup ur ~lryd
\\,yoollCictn ynglYll a CIIy~Y11[laQaU f~wr Y Dentref hetyl1, se[
teu]uol
nad oe~ nCl~ibl eu
nedwargoed Youse.

Ko'i gyngor

0

fawr

i'r creatiuf

ar

lawr:

<Dos, cropian i g\vr
Y r hen Ddoctor DWf,
Rhab ufn i li [arn
Cyn iddo f(\ ~ra'dd.'
fi dyna fu ban~
ni~ddiad
go ryfadd!
I

Mi&~ Dr"~nos

yn deal1 mai

hen, hen, hen chwaraewr

0

a fu'n l1ygad dyst i'r
'per11ormiad' bwn. f\.eth adrcf
a dagrau'n llenwi ei lygad L"nrug

I nid

cr;o

yw'n siwr a'i chwerthin a'i
o!
foti y

roedd

gobciillio

Does

ond

chwaraewr

0

Ddeiniolen wedi gwella. a hod
y Doctor Dwr b\;llu,h w\idi Qi

ryddhau o'i faglau ac y gall
symud yn oynt ar draws y cae
o hyn ymlncn.

Penderfynwyd
hysbysu'r
Grwp
Cymunedol yn y gobaith y gellid ei
wahodd i'w cyfarfod.

CYNGOR CYMUNED
LLANDDEINIOLEN
Cywiriad

Rhifau Ffon yr Heddlu yw:
0845 6071001 (Cymraeg) a
0845 6071002 (Saesneg)
ac nid Iel a gyhoeddwyd yn Eco'r
Wyddfa Fis Ehritl.
Ymddiheurwn
am unrhyw
anghyfleustra.

na ddarperir llwybrau troi i'r dde
ar groeslon Perthi a'u haddewid i
adolygu'r arwyddion a'r marciau
ffordd.

Cyfarfu'r Cyngor nos Fawrth, 13
Ebrill.
Offrymwyd
y weddi

Derbyniwyd ateb Gwynedd bod
goleuadau ar faes parcio Ty Elidir
yn cael eu hystyried,
Cyflwynwyd areb Prif Wcithredwr
Gwynedd
yn
gwerthfawrogi
sylwadau'r
Cyngor
ar
y
gwasanaerhau yn ystod yr eira ym

azoriadol

rnis Chwefror,

* .. •

v Cynghorydd

gan

Richard LI. Jones a llywyddwyd
gan yr Is-gadeirydd
Gwilym
Williams,
Deallwyd
bod
y
Cynghorydd Aled Green yn yr
ysbyty a phendefynwyd anion gair
i ddymuno gwellhad buan iddo.
Derbyniwyd cofnodion cyfarfod
Mawrth 2 fel thai cywir.
Cyflwynwyd mantolen ariannoI
2003/2004.

Materion o'r cofnodion
Cyfarfodydd cyhoeddus

i gefnogi
Eisteddfod Eryri a'r cylch 200S.
Mae cyfarfodydd Penisa'rwaun a
Bethel cisioes wedi eu trefnu.
Penderfynwyd
all50ffa
cvnrvctnotwvr y pentrcn eraut
erbvn cvfarfod nesaf y Cyngor.
Derbyniwyd ateb (Euro DPC'

YD2Jyn

nvsbvseb

a'r

am

dderbynnydd
a chopi o'u hateb i
Alun Fired Jones AS. Amlygwyd

anfodlondcb u'u nagwedd at yr
iaith a phenderfynwyd
cysylltu a

B\vrOO yr iaun Gyrnracg. Er nac
oes san y Rwrdd ddyI!lnwad dro~
gwnlillau annibY'nno1, cfallai y
bydd y m!lth yma 0 achos ~In
ddylan\.Y:'Id ;'r llywodraeth ystyried
pw~ral.l ehanBacb i'r Dwrdd.
Siomcc:tig htfyll ocdd

I.S.C.(:IO{!wyn)

eu

bod

benderfynol 0 symud. maes
Ddciniol~n i L"Duysai.

[)9rllenwyd
IIcddlll
1>ymud

ateb

alcb
0

yn
law,

nirfai[b

0

yr

yn eeisio
eyfiAwnhau
Y Silnolflll1
iltcb

Gohebiaethau

Dywedodd

eraill

y Cynghorydd

Dafydd
Morris bod papur
yn cae I ei
chwyihu 1 bobman wrth i'r cerbyd
ail-gylchu ei gasglu yn Ninon. ...ig llythyr i'r Adran berthnasol.
Dywedodd hefyd bod drain yn
ryfu allan i'r ffordd rhwng Pont
Fawr ag arosfan bws Rbydfadog ac
nad yw'r peiriant sgubo'r ffordd yn
mynd i Ddinorwig 0 gwbl - Ilythyr
i'r Adran Priffyrdd.
Nos Sadwrn diwcthaf roedd
rhywrai
wedi
codi
gwliau'r
draeriiau
ar hyd Stryd Fawr,
Deiniolcn.

Rboddwyd

hwy yn 01

gall y Cynghcryuu Dafydd Morri~,

o ran diogelwch, ond cawsant eu
codi eilwaith

yn hwyrach

noson.

Cyflwynodd

y

yr un

Cynghorydd

Phyllis Ellis
gwyn ar ran y
rrigotion bod 8or-yrru yn digwydd
ar
hyd
Allt
Tan
Coed,
I'cnieu'rwauu. Yr o~aah~fyQ )'vedi

o~r9tol

cynllun

yn

danRoS Y

lleolladau
gan bod C:yngor Gwynedd

yn

• Bod gwybouaeLh leol )"11 bwy:;ig
pan
yn
derhyn
gal~vadau

Derbyniwyd,
gyda diolch, ddau
docyn OdUl "'ft11 Rygarug i'r sioe

yn y [rafodaelhau

diweddar gyda'r Heddlu, mai
$lweithr~duln
aymunedol,
y

'Pwy

groesll0[O(}

Cyngor

ymll
rn crfrQnnl1 n~ y go~odtQd
l'cndtrfYll)YYO ill ChCDU'r ~ol~~1
I1fynnan
(JeUln
ArLbur.

pc lJal'[

r

Crncshorrdd
rnVlll~ 15111:;i gyfllrfod it Mr D\iwi
Parry 0 Gyt1~(\r(~\ljyn~ddill' Y
Owirfoc.lJ<.lodd.

salle.

~VI'r\l.v...lwyd

nro.<:'Qn~

Menter

f~cnwen 0 flOU am arwslo maine
Unni'

~ofyn &1m

Dnrl~

0.

l')hcnd~rfynwvd

brill i SM.. r CQcd

IJrlYU

Williams

at

Gynllun

newydd. Eglurwyd bod ail ddrafft
y cynllun ar y gweill a chaiff y
Cyngor rybydd pan y bydd yn
barod i'w drafod.
Gofynnodd y Cynghorydd Richard

Llwyd jones beth yw bwriad
Gwynedd
ynglyn
a Thai
Fforddadwy, a ydynt yn chwilio
am dir datblygu ar gyfer rhain, ac a
oes rhaid i'r nr hwnnw fod 0 fewn
li.nell gynllunio
bresennol?
Penderfynwyd
gofyn i Adran
Gynllunio Gwynedd.
y

Adrodcliaclau

o'r

gymuned gan y Cynghorydd Hu\v
P. Hughes erbyn eu cY{arfod nesaf.

Ellib

yn awyddus i 6!'rio ymlaen i

a

1o..{r

ScI wyn

Williams,

Prifysgol, Ban~or i ofyn a fyddi1i
my[~'r\\'yr a dtddordeh
pro~iecL) ac roedd yn

~'n y

Derbyniwyd

ei

gyflwyniad
ac amlygwyd
ei

cynhwysfawr
ddiddordeb yn hanes y gymuned

ac yn y bwriad 0 hel hanes
cysylltiedig i J\lJybrau'r ardal.

tlcol

am all o~oa

Peon I~!'Il1"W!tun.

A42"f...t Rrrn'refa~t

MAwr. (;yflWy'lwyd.

~

Cro~tnn

n

lCUO
T~

ffennydd Ileol it Part'ion
rhwng 40 a 400!

Gyda saws alaI a stwffin mewn
rholiau
It Efo salad hefyd os d}munwch

It

DEWeS, MAE G'N fLA5US!
Cy"ylltwch 3

JOHN BRYNAFON
LLANRUG
Y OY1\ OG

at

675190 / 673188

GWYNANT
PIERCE
Cynyrchion Coed:

Gatiau, Ffensus ac ati
am brisiau cystadleuol
Uned 1 Fferm Bryn Afon
I

LLANRUG

Ffon; (01286) 650349
(OSgg) 999901

ORIEL
CWM
~~CwmyGlo
FfonJFfacs! (01286)870882

galonogol. Ctlr g\\]'bOUU\:lh )"n 61
gan y C~'nghorydd I..
en Jones.

Llw1iau a bob math

Han Llewelyn Jones am

gymortb

Mantell Gwynedd.
Dyddiad y Cyfarfod nesaf - 4ydd
f'ai.

arn
LLANBERIS
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Cais a wrthodwyd gan W}lledd:
codi annedd ar lain 0 dir ger
Eglwys
Santes
Helen,
Penisa'rwaun.

Rydd Len Jones hefyd vn cysyLltu
fa Mr Gcraiol
Gcorse
yn )r

clrd'n, yw eu
IJ\VflaO. Dyda l}1TIUd J bdllulfall
Ateh yn hollol aroe~ i hvt1.
GoIQ~ ~bvo,;\l\l\.l~ Be,· Curs
1:eb cnch

Waen, Dciniolen.

dllatblygu llwybrdu a chroniclo
hanes yr ard~I. Cysylltodd l\l1is~

i'r Cynshorwyr restru
sy' an~tn y binlau )wa

~'d~1
l'tJJY' G\JJ~'I1edd.

• Deallwyd,

Brah.:h Dcimolcn;
Addasu adeilad allanol i ddefuydd
hvfforddiant
a storfa vn
.
.. Tal v

Golynnir

Riniau B!lw Cwn

fsnwl gan amIygu'r cAniyn{\i!

(cyfciriwyd
at y
owa~al1a,,\:b bry~ a yrrwyd i
Lan[cro yn lle Llanocriil Otl1l
amser yn (1);
• Bydd un haen leol 0 gyflogaclh
yn difiannu;

y

Cafwyd

Gaernarfon. nafoQ\vyd y maler Yl1

argytwng,

Gath, Rhiv.,las,
Estyniad i Ty'n Pwll, Bethel;
M)·ncdIa newydd
1 Buarth

mwyaf cffciLhlol 1 ra'11p.
DY\vedodd y Cynghorydd
Pat
l...arsen bod llngen ramp hefyd ar
Lon Pert hi, eyn troad Lloe, rhwng
Winllau a'r Pcol.rcf. Ceisladau i
Gyngor Gwynedd am y ddw)' rarftp.
llcoliau

bwriau 5osod mwy ohooynt
Derb)'Iliwyll cfyd aaflcnoi

0

Cynllunio
Nid
oedd
gwrthwynebiad
i
geisiadau a dderbyniwyd
ers y
cyfarfod diwethaf
Ceisiadau
a ganiarawyd
gan
Wynedd:
Estyniad i Ty'n Llidiart, Rhiwlas;
Estyniad i Bron Eilian, Dinorwig;
Estvniad
i'r Porth
a chodi
•
Modurdy yn Ael )' Bryn, Carreg y
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Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. Ffon: (01286) 675384
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Camera yn n90fal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. Ffon: 6n26~
DYWEDD'iO.
Llongyfarchiadau
mawr i ddau gwpwl sydd weoi
dywedcfio yn ddiweddar: Gethin a
Jane, Berthglyd, Stad Minffordd a
Nia Gwawr a Gwyn ab Elwyn. 43
Maes Meddyg. Caernarfon (a 14
Mlnffordd gynt). Pob dymuniad da
i chi.
PRIODWYD Arwyn Roberts a
Kerry, Stad Minffordd, mewn
gwasanaeth
yn yr ~idal yn
ddiweddar. Roedd y teulu agos
gyda'r par ifanc yn dathlu.
Llongyfarchladau mawr a phob
dymuniad da iddynt.
DIOLCHIA'DAU.
Dymuna
Cledwyn Jones, 56 Glanffynnon
ddiolch 0 galon am yr holt
garedigrwydd a ddangoswyd iddo
gan ei deulu a'i ffrindiau ar
achlysur
dathlu
pen-blwydd
arbennig yn ddiwedoar,
DYMUNA Mark, Gwyndaf a Meinir
Williams, a'r teulu ddiolch yn fawr
iawn am yr holl gardiau a geiriau 0
gydymdeimlad a dderbyniwyd ar
01 com Anna, gvvraig annvvyl iawn i

Dymunwn yn dda i dim pel-creed
y genethod yng nghystadleuaeth
Genedlaethol
yr
Urdd
yn
Aberystwyth ddydd Sadwrn, 24
Ebrill.
Llongyfarchiadau i dim peldroed yr hogia am ymdrechu mor
galed yn Nhwrnament Pel-droed
Sir yr Urdd ar gaeau Treborth
ddiwedd y tymor.
Llongyfarchiadau
i Robbyn
Brinie, Bl.1 ac i Anna Wyn, Lowri
Haf ac Emma Roberts. Daeth eu
gwaith celt a ffotograffiaeth yn
fuddugol yng Nghystadleuaeth Sir
yr Urdd, ac erbyn hyn mae wedi
mynd i gael ei feirniadu yn
Genedlaethol.
CYDYMDEIMLWN a Mrs Gillian
Owen yn ei phrofedigaeth 0 golli ei
mam yng nghyfraith yn ddiweddar.
LLONGYFARCHIADAU i'r cigydd,
Wavell Roberts, ar enrull gwobr
am y sosejis gorau yng Ngogledd
Cymru. Fe gafodd y gw r 0 Lanrug
Iwyddiant mown cystadleuaeth

march yng nghyfraith Gwyndaf a
Meinir, yn sydyn iawn ar 21
Mawrth.
Diolch hefyd am y rhoddion
ariannol a dderbynlwyd tuag at yr
Amblwlane Avvyr,
BRY51WGH WELLA. Da yw deal!
fod Mr Hywel Morris, Clydfan,

categori
sosejis
traddodiadol
gorau ac aeth yn ei flaen i ennill y
teltl 'Pencampwr y Pencampwyr'.
Bydd yn mynd yn ei flaen yn awr j
rownd cenedlaethol Cymru.
HOff AI Bryn a Gwen ddlolch yn
fawr i oawn f.u mar garedig ar
achlysur genedigaeth eu rnerch,
Nel. Dialch yn fawr am y
dymuruadau da, y cardiau a'r
anrhegion.
NOSON 0 GARJOCI. 8ydd noson
o ganu carioci yn Nhafarn
Penbont nos Wener1 14 Mal yng
nghwmni Ray am 7.00 yr hwyr i'r
teulu cyfan. sycc yr elw yn
gymorth inni at goslau mynd ar
plant i gys!adlu yn Eisteddfod
Genedlethol yr Urdd ar Ynys Man
a'r chwaraeon yn Aberystwyth,

MarK, mam dvnar Aaron a Carat a

norco oran

Moelyn aorsr o'r

ygbyty ac yn gwalla.
Hefyd Mr~ 6et Jones, Lyndale.
Dymunwn wsnnad buan i
unrhyw berson sydd ddim yn dda
eu hiechyd.
LLONGYFARCHIADAU. Yr oedd
yn bleser mawr I ni yn Llanrug
gael uonqyteron Mrs Annie Jones,
Etltonwy, a fu'n dathlu ei phenblwydd yn 99 mlwydd oed yn
ddiweddar.
AnnIe Williams ydoedd cyn idd:
briodi
Mr Inigo Jones 0
Gaernarfon. Mae ei gwreiddiau yn
ddwtn yn yr ardal, ei ffyddlondeb i
Gapel Bryngwyn ac yn aelod 0
Blaid Cymru er y cychwyn, gyda
lIaw agored i helpu pawb a
phopeth ac yn cymryd diddordeb
ym mywyd y pentref. Gobeithio y
cawn ddathlu ei chanted y
flwyddyn nesaf a dweud '0
frenhines, bydd byw byth.'
YR YSGOL GYNRADD

NOSON CARIOCI

carfan frwdfydig 0 fyfyrwyr hyn
yr Y sgol yn Ysgol Dyffryn
Nantlle i gystadlu yn Eisteddfod
Sir yr Urdd dros 15oed. Cafwyd
diwrnod
hwyliog
a hynod
lwyddiannus.
Dyrna'r
canlyniadau:

BandlCerddorfa:
Brynrefail;

1af:

Grwp Dawnsio

Gwerin:

Ysgol

1af:

Ysgol Brynrefail;

Unawd merched: 2il: Elin Mai
Jones;

Unawd
Foulkes;

bechgyn:

laf:

Huw

Una\\,d cerdd dant: 2il: Elin Mai
Jones;
Unawd pres: 1af: Rhys Hughes;

Unawd pres: 2i1: Berwyn Jones;
Dawns stepio: 13f: Anest Eifion
Llongyfarchiadau
i bawb - yn
cynnwys y rhai hynny na chafodd
lwyddiant ar y llwyfan. Braf Y'-v
gweld cymaint o'r Ysgol yn
mwynhau cystadlu.
Rei lwc i bawb yn y Brifwyl fis
Mehefin - dewch draw i Sir Fon
i'n cefnogi!!

Y band buddugol.

Y criw buddugo/ Dewnslo Gwenn.

•

bwriedir llwyfannu'r sioe gerdd
enwog o'r UDA. Rydym eisoes
wedi castio'r prif gymeriadau ac
mae'r
ymarferion
ncwydd
ddechrau. Mae nifer 0 wahanol

Mai 14,2004
am 7.00 o'r gloch
yn

Nhafarn Penbont

Llanrug

adrannau
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I

helpu

gyda

agweddau'r

cynbyrchiad.

-

DRYSAU

yn

gwahanol

Elw at gostau
Vsgol Gynradd Llanrug
yn Eisteddfod Genedlaethol
yr Urdd, Ynys Mon

GARTH ISAF, LLANRUG

II

cynulJodd

Yn ystod Tyrnor yr Haf eleni,

FFENESTRI ERYRI

07050 357735

mis Mawrth

Sioe Gerdd 'Gris'

GWYN JONES

(01286)650764

Ddiwedd

weal ei tnremu gan 'nynu Gig
cvmnr. Fo oedd yn fuddugol vn y

a

t

Llwyddiant yn Eisteddfod yr Urdd

setiau,
gwisgoedd,
chwarae yn y band ac
.
atl.
Tesrun balchder i ni fel Ysgol
yw gallu crocsawu Tammi Gwyn,
cyn-ddisg),bl o'r Ysgol, a wyneb
cyfanv~'dd bellach ar ein sgriniau
ar nosweithiau SuI yn y gyfres
lwyddiannus
'Amdani',
i roi
anveiniad i oi a'n cyfarwyddo yn
y cyfeiriad cywir.
Bydd cost cynnal sioe fel hyn
yn syl\-veddoI, ac fell)' os
gwyddoch am gwmni neu fudiad
0

adeiladu

sy'n meddu ar gciniog neu ddwy
yn sbar, yna cysyllter a'r ysgol er

mwyn i ni gael swnian!!!! Bydd
cyfweliadau a'r prif gymeriadau
yn ymddangos yn rhifyn nesaf yr
Eco.

Cwpan Cymru
Ysgol Brynrefail 6-4 Ysgol
Uwchradd Gwyr

Llongyfarchiadau
mawr i dim
dan 16 yr Y sgol ar gyrraedd y
rownd derfynol wedi gem mor
gyffrous.

Perfformiad
campus gan y
bechgyn i gyd a'u hyfforddwr,
Mr Phil Holland.
Adroddiad lla\vn a llun o'r
tim yn y rhifyn nesaf.
Bydd y Ffeinal yn cael ei
ch warae yn ileol yn erbyn tlm 0
Wrecsam neu Gasne,vydd.

CARPEDI GERAINT OWEN
GWERTHWR CARPEDI, TElLS CARPED A FEINYL
CANNOEDD 0 DDEWIS 0 B.J\'fRYMAUA RHAl MEWN STOC
FFONIWCII

UNRITYW AMSER:

WAUNPAWR (01286) 650552

- -

ors,
eth yw'r boll siarad hYD am

B
Glwt-y-Bont?
mae'r hen wr

A phaham
dal i

yma'n

ysgrifennu amdano? Os dyma'r
cwestiynau rydych eisiau eu
gofyo, gadewch i mi geisto
ateb. Er fy mod wedi cael fy
magu yn Lloegr, a siarad dim
ODd Saesneg, mi deimlwn fy
mod yn Gymro yn y bon. Ond
dylai fod gan bob gwir Gymro
gartref, 0 leiaf gartref ysbrydol,

yog Nghymru. Ac felly,
oherwydd
cysylltiadau
fy
mhleotyndod, fe ddaeth Clwty-Bont yo gartref ysbrydol i mi.
Yr wyf eisoes wedi dweud
ychydig am fy atgofion o'r Ile,
atgofion sy wedi aros efo fi am
fwy na deng mlynedd a thrigain.
Ond man dywedaf rywfainr am
netnau YI wyf went eu dysgu yn
ddiweddarach
ynglyn
a'm
cefndir teuluol. Yr wyf yn sicr

gennycn

fod

cnwirnau'r

darllenwyr
hanes yr u.n mor
ddiddorol, ond am y tro dyma

dipvn am vr hvn sv'n perthyn

'Gors', Clwt-y-bont, cartrnj MntJ111Sal~mWilliams. Aeth vn adfail tua 1935.
enw ewvtnr ei Iam, gan ddod yn groeso cvnnes ganddynt 9. chael 1902, ac yn awr y mae'n gorwedd

i'n teulu

Hatty Hughes (yr ail). Prioclodd

cyfle

ag Elin Morris. merch William
Morris) 'IY Capel Vs801dy, a

ardderchog

ru.

Dewcb efo f felly ar hyd
llwybr yr afon tua Chwt Band

Deiniolen, gan droi i'r dde a
throedio'n ofslus inwn dros v
gor~ sydd o'ch blacn. Os
byddwch
chwin
Iwcus, fe
ell wen uuod 0 hyd i gerrig
gwastad ar y ddaear, Nid ocs dim
ond y rheini ar 01 0 11~1ldy oedd
yt'l {t!tt'tt'~f reuluol balch. Nid wyf

yn ~icr pryu y
d~stryw~wyd y ly hWTl} ond own
ei lbd yno yn Y~ludY lfideRau
cynnar. Vn 1910 yr oec1d fy
mam, l"Olly WilliamS, yn byw
yn gwybod

yno cfo'l rh~~n.l a'l brawd. V n
l~ZO fe gerddodd o'na 1 briodi
yng Nghapel
Dlsgwylfa,
ac
wed)''ll, yn 1923, aetll 11i i mi, ei
mab cynrafanedig, fm bedyddlo
yn yr un capel.
Yr oedd enwau amrywiol i'r

ty hwn, fel y bydd rhai ohonoeh
ytl

gwybod,

GOfi)', 'GOfG

yn

cynnwys

'V

Mcrddyn' a 'GOf5

chawsant 9 0 blant. (Os oes rhai
o deulu'r Morrisiaid yn y fro
gadewch i mi wybod) ac un o'~
plant nhw oedd Elin Ann, fy
.
naIll.
Dy~grus hyn, nid trwy fy
ngwaith
fy hun, ond lrwy

vmchwil

fanwl

cyfnithcrocdd

rhai
mcdruB.

Fe

mawr hefyd
JraIl walth Dr T. CriIi
0
Chw~loE7' V mac cf wcd~
sawsom

symotth

o'm

Grimm

cyhoedtli ei ail lyfr artlllerchog
nm 'Acbau R.ha~ 0 Deuluoedd
Hen
Birocdd
Gacrnarfon,

Meirionydd a Threfaldwyn1. Os
oes gennych

chwi,

fel myfi,

i weld

gwelliannau
a wnaethant i hen
y

sarrref Methusalem
Ilughes
(Wyr i Methusalern Williams).
Tra roeddem yn sgwrsio ac vfed
te, darga.nfyddais
newydd rhyngom
filfrys wcdi bod

gysylltiadau
ni, Yr oedd

yn yr ysgol
efo'm cyfnitheroedd, ac yr oedd
Mcirion

yn Ysgrifcnn ydd Band

lenwodd
Dlnorwig

Deiniolan. swydd
f'ewyrth
Tal 0

£l

Terrace>

lawer

am

0

flynyddoedd.
Gan Mrs Ceridwen Williams,

~y'n

byw

LJanrug>

~'n Haran
ml

Elan,

gefais 'Cyfrifon

Capel DiBg\-vylfa',
1912. Y n y ddogfeo hon y mae

hriallnol
rhestr

o'r

cyfoethogioD

a'r

ym mynwent Macpelah. Roedd
ganddo 25 0 ddisgynyddion o'm
cen hecll aet h i) a 7 ohoIlynt

eisoes wedi

rnarw. Trefnais

aduniad, ac erbvn hyn rydym
wedi cyfarfod deirgwaith ac y
mae posibilrwydd 0 gyfarfod eto
yn yr haf .
Profiad da iswn i mi oedd dod
i'w hadnabod nhw fel hyn. Mae
pllwh ohonynr wedi hod yn

gyfeillgar iawni er nad OCB neb
yn dal i fyw yng Nghl\.vt-y-Bont

mae'r mwyafrif yn byw yng
N 8wynedd. Ar waethaf
fy
~eisnigrwydd cynnar mi ges i
groeso cynnes ganddynt 011. Ac
felly yr v.'yf yn tcimlu !Wan bod
genn}'f, nid yn unig
ysbrydol)

ond

hcfyd

gartref
dculu

(lodion, oedd wedi cyfrannu at

croesawus dros ben . Yn lIe
Burke}s Peerage sydd heb Ie i
bobl fel y fl, mae'n well 0 lawer

Wrth geisio ail-gysyllru a'm
cartref ysbrydol fel hyn~mi es i
eyf\;iri~d"u
i.'lmrywiQl.
Yo

capel yn ystod y
honno. Rhoddodd fy
mam, a oedd yn byw yn 'Gors'
amser hynny (lB mlwydd oed)
f~,Od. (ZOe) a Thalici)ill,
~i

gyntaf, wrIh gwrs, daeth i gof

brawd (15 oed) 3s.od. (17.5c).

atgofion
plentyndod,
fel y
~Qni~i~m~wn ~:rLhYola:rall. T:rwy

Cost bugeilio a phregethu yn
yS~Qd y
flwyddyn
Qcdd
1~~.4s. od. Yn wahanol iawn i

ddau a'm cyfni rneroedd neu
cefndyr ar 81 gweld fy ymdrech i
ysonfcnnu

yn

ddiddordeb

mewn acllau, mi

fuasech yn cael boddhad ma\\'r
o'r llyfr hwn.

gostau'r
fiwyddyn

gennyf

gyfeillgarwch

'Harry

Hughes's Cousinage'.
GobciLhiaf y bydd

un ncu

Meurddyn PImrn'. Adeimdwyd 0
tua 1Q lOgan
J.Iarry Yuehes,
cymcriad lliwgaf iawn, y mac
119wer chwedl amdgno. Yr oedd

hyn

oanJdo

sydd wedl c~,foethos~£'3tgob.on.

ddylcd~on

Gefai~ ncge~ yn dd iwed dar, cr
e1lehrrufft. ean Mi~~
J 9.n~
CwriQWwD FQull'\wi1, Hi.'lfQQ 01v\1,
Deiniolan, g chgalll!lwar mwy 0

dim ond £1,000. O~.6d. ocdd yn

ganddynr

ddyledus 9l' foreais y capel.
SOl1i~i fy M"m Q Qr-Qi drQ, yn

olygu iddyn nht\7 fod yn rhan 0
Qwulu HQrry HUeh~~? N~u, yn

y~tod ei hru![udig,erh yn LJoegr.
;m rili 0 eyf)'TQyr J Qhn a
minn!lu. !1!1d aeddem yn au

fwy c~lffredin{}l~beth ydyw ystyr
bod yn rh~n Q unrhyw dt;ulu i'r

o~r ¢nw Jane ocdJ
yn wraig i .Mclh~a1t:m William~
e,.~ 1Ql~. IT\.vynt-hwy o~dd yn
byyy yn y lJ UUUCUlU 15Z). Du
n~lli

lY7J,

f~fiW J!1t1~ yt'l

illl yy)'dd

o\;d,

ond

yt1

7S

llrho(jodd

Methu~!llem yt'l yr tJtl ty tan
1!)50~ ptul ocdtl yn 50 illl ~Y)'dd
oed, g~n mr~tQdJu, mae}n debytt,

cefais ffrlndlau newyd.d,

wyboQ~v{h ~mOlm-y-»oD' jD
yr het'l !lm~er. Gaheithi!1f
ym)Y~ld d'r bobi eQr~di6 ymQ yn

cfo'i ~YUCllf( U'[ B\iibl.
V.. l\~cld !llln M~thlJS~1em a

y~tod yr h~f.
Trw) fy )'-mwwlii.'lQi&u fa Chlw\,Y-Hont. yr Wyt' wedi dod i

Jun\l bump

QQCWA11nn-il\cw~h

u

blunl.

0

llilJQfZynyl1C1tnn Humnhr~~.
yr
t'1y£'1at} {lulu atht:() yll 1-.ToWo1on)
!1erh CQnlZEno·r leulu. sy'n agl I
Cal:toTn:a}
(lllWY amUanYllL tlwy
t'tode-u.07

dyl~dol.
H"uJ

:

UDA
yn y

gob~tbs11. Pe !Ul_wyd

Willii4mo,

iU Lrrarau

plenlyn, yn l~)l. CymerOdd ef

§wwl1

o'm

cefn d if. .Br ensrhr!lif[r. DQn oedd
pedvvar ohonom

yn mynd he11:,~o

i 'Minafon' y llynedd. gan siaraa
~:rn r.tnwel~QdQu ~ Methl J a.ne !l.
Moi cr~ ralWID, fc OOacrll
Meir1(\n QC HlfrySc~sydd ym hyw
yl19 l-Wi\n i\11~n 9'[
fj i\'n

gwallodd

j

mCWll. Cawsom

cynyddol

beddiw,

hildnilbod.

Nid o~ddYl1t yl1
ddim ond enw~tt i t'lJ. Ond
IQwQQwn i, s~foQg ~nwCymr~we
ru' fy medydd yni! NghQ~el
Di~8'YJlfi\) yn mcwdQwl fod yn"

ddirgel\¥ch
arbenn:c;

relly

yn yr

a

haradwch

daelh awynn

~'whadn.!lbod_

hynny.
arnaf i daOd

en~au

perU }Tll Ullig oedd
gennym n1 011 I'n cysylltu ~ln
Un

gilJ~~) ~~f
llyn ~~i~)
H~ITy

liughcs (yr ail). TIu farw yn

yo fy ail iaiLh, yn

[oCllon deud m\vy am ein cefndir
y

Gymracg

rhagorol

11"'Y. Be[h

sy

lllae'n

rheiny ~y wedi ditrllen y gelriau
ymQ? Betl1 a111yGerif~llnu i

ddweud?
O.N. Yr wyf yn dill i fad yn
aryddus 1 81ywed 8an y rhat
sy'n coll0 CIWl-y-Bonl yn yr hen
amser a.c, efallai)~weld lllJoiau a
phClhau crail 1 ~y'n pcnhyn i
Glwt-y-Ront pan fyddaf yn dod
i'r nrdal.
Wynn Davies,
46) BO~5hton Hall Drive"

CneSTer, C113 5QQ
(01244) 341047
9

•

•

.wmm

. ,
ormio

n

n Theatr Seilo Caernarfon ar
nos Wener Ebrill 16eg a nos
Sadwrn Ebrill 17eg, cynhaliwyd
trydedd sioe lwyfan Rygarug,
'Copa Caban.
Cafwyd
dau
berfformiad
ardderchog, gyda'r plant a'r bobl
ifanc i gyd - dros 100 ohonynt
ynghlwm wrth y cynhyrchiad wedi gwneud eu gwaith yn wych
iawn.
Cafwyd
cynulleidfa
ardderchog y ddwy noson, gyda'r
theatr dan ei sang, a nifer wedi

a'r tylwyth reg! Wedi penderfyou
bosib heb offerynwyr
a rhaid
ar gyfeiriad y stori, dyma fynd ati . diolch i Cai, Ifan a Llion am eu
i sreu 10 0 gancuon newydd sbon
cyfraniad
wrth
baratoi
y
fyddai'n adlewyrchu a chryfhau
gerddoriaeth i gyd ac i Bob yn
~rrhanes.
Stiwdio
Gwynfryn
am
ei
Yn ystod y rri mis yn arwain at hyblygrwydd mewn ymron i 40
y sloe, fe weithiodd y plant a'r
awr 0 waith recordio!
Yn yr un modd ni fyddai'n
bobl ifanc yn anhygoel 0 galed yrn
mhob scsiwn Rygarug, yn dysgu
bosib
llwyfannu
sioe
mar
caneuon, dawnsfeydd a sgript.
uchelgeisiol
heb gymorth
Lim
Diolch 0 galon i bob un o'r
cefn llwvfan.
Diolch 0 waelod
tiwtoriaid
rheolaidd
- Julie a calon i Len, Manon, Mei, julie,

ei gwaith yn y swyddfa.

Manon (drama), Gwenda (ccrdd),

C"venda, Carys a'e 11urhicni fu'n

dod yn 01 yr eilwaith ar y noson

Elena

ganIynol.
Eleni, am y tro cyn taf, fe

(sgripuo) am eu gwaith dygn a

barod i roi o'u hamser )'D hollol
wirfoddol
i
stiwardio
a
chynorthwyo i wneud yn sicr fod
pawb yn ei le cefn llwyfan.
Diolch 0 galon i Karen Jones
Dinorwig am ei help wrth wneud
y gwaith ymchwil ac am ei
syniadau ac i Bcthan Williams am

Diolch 0 galen iddi hi - heb ei
chymorth ni fyddai Copa Caban
wedi gweld golau dydd!
Os hoffcch fwy 0 wybodaeth
am weithgareddau
RYGARUG
neu os hoffech fad yn aelod,
cysylltwch a POStCCI rygarug.org
neu
chwiliwch
y
wefan
•

Y

gomisiynwyd
sioe wreiddiol 0
waith Mair Tomos Ifans a Sian
Wheway. Mae l\{air a Sian wedi
cyd-ysgrifennu
yn y gorffennol,
ond dyma'r tro cyntaf iddyn nhw
greu sioe gerdd. Dewiswyd testun

cynnwys

fyddai'n

elfennau

helaeth 0 len gwerin a hanes lleol,
ac a fyddai'n cyffwrdd rhywfaint
ar
sefyllfa
economaidd
y

presennol.

Wedi llawer 0 waith
vmchwil, daeth y svniad 0 StrelJ
ta:th

rnewn am~cr} rnewn

Car

'cxecurive'

Gwib
(Gwvllt).
fvddai'n cynnwys llawer 0 hen
gyrneriadau'r

fro -

0

gig a gwacd

a Rachel

(dawns)

a Haf

chwbl broffesiynol yn paratoi'r
aelodau bob wyihnos.
Diolch
hefyd j Angela, Gillian ac Anita
fu wrthi'n
ddiwvd vn
. creu
gwisgoedd ardderchog i aelodau'r
cast ac i Carol oedd yn gyfrifol am
goluro'r arnrywiol gymeriadau.
Roedd y gwaith cynllunio
ynghyd a pharatoi }' cynnwys
technegol - lluniau syrnudol, sain
a goleuo - wedi golygu oriau 0
waith a rhaid diolch i Robin, Elis,
Robin Ceiriog 9 DAfydd am eu
~

Uwyddodd
Audra Roberts, y
trefnydd, i gydlynu'r cyfan yn
ardderchog.

o

drefnu

yrnarferion,

at;
trefnu'r

aildrefnu
rhaglen,

hysbysebion
a noddwyr, props
bysiau, stiwardiaid,
tocynnau,
cyfarfodydd a bod yn bresennol
ym mhob un ymarfer bron
ia\vn...
mae'r
rhestr
yn
ddiddiwcdd!

www.rygarug.org.

eryuith a'u syniadau ardderchog.
A rhaid neidio anghofio Dvfan a'i
walth feI cynbyrchydd.
Ni fyddai'r

un sioe gcrdd yn
Rhai o 'r Ordofigiaid:

klarged FWY1' acl:
Ifan, a chm» y ewell.

Glawr y rlLOglen.

•

•

•

P~INTIWR AC ADDUANWR

PR/S/AU
I

•

ens
FTO": (012UG) 1170202
T~~fiNWYR ANGLADDAU

CEIR AR ~YrER PRIODASAU
IU

RHESYMOL

TAW~LFA, PENISAAWAUN
J=fon: (01296) 870846
----~-----------LLYSIAU, t=t=RWVT~AU) 9WVDVDD
AC ANGt-tENION ANIFEILIAID ANWES

GARTI-I MAELOG
;1 Stryd ~awr, Llanberle

Ffoni

870840

,

,

eatr

.I\'luy o'r cast.

Criui y Car Gunb.

--

Curn'~yn ysioa Y J 'inulc.

R.G. " I.l.>fl'eilh-Anrt.

S)rr Gnlffydd Lluiyd.

A OES CADEIRYDD?
A OES YSGRIFENYDD(ES)?
A OES TRYSORYDD?
YnLLANRUG
It.llilU

•

vu ur lIt cac!" ""at.
Hr {luTGerh9f Ral,-\,dau gyfarfod mac areal Llanrug a Ghwm-)'-GIQ
wedi mc;\.hu setydlu pwy1tsor ~ l}"vio gwerthgareddau er m\lJyn

cod; Grim ar R}'fer Ei leddfod ~I)ri a'[ Cyffiniau 2005.
Y taI8cwJ

5yfcr ardal I.loorus a (~hwm-y-C;l() yw £9,000
.\1.a~'rCvnzor wed: dernvn nncr 0 aducw idion 0 gcfnogacth,

R. L. DAVIES
Coed BolY11 Mowr, BulllCI

cJcn

'r""e~

!lyf~r1193i

poiri",nnau

• tvuu

rOOfingS
• el:r;o gorddi
- no ......nrhyvv wa:~h

rruuwcn

cl:...:o ~a/lQoodd

om ftlllyliuII

(01Z46) 671300 neu (O"'G)

Q

cvnzerdd er
Llanru

o

Iudiadao yn c)'nn:s ell gwasanaeth ar gyfer

enanrauu.

c~socs "ved~ cynrug defnydd a'u

a~gG20

Dy"vcdodd

cvnnal

Mae Y~gol Drynrcfail a'r Scfyuliad CQffa

Q\veilhgareddau.

F(.Ujtra(j~ ia
19 tunnell cllU8ers b~c:ha:n
~l' ~~~~U!ltl)r~
360'" newYOOauawer mwy

• ar

eYu~ nifcr

tlf

y Cynehordd

hadnoddau ar

zvrer

Brian Tones, Cadeirvud Cyngor

C}rmuncll Llaniug, 'Mtlc'r ymatcb )"!'~~ibod yn ssdarnhnol 0 ran
cefnogaeth. 9C wv] vn sier v hudc.J9i·r zvmuned yn gcfnogol 0
uurhyw wcithe"rwlili~\l f)'ddai'r P""'yUsor yn e~ drefntl.'
Ma~lr Cvnaor fell~' vn zwneuu apel i unigolion a fyddai'n
~ddod yrnlaen, 0<: oes zan unrhvw
un uumnorucn ucu augen rhi:tJ;;or 0 wybudaeth mac croeso idd),nt
gysylltu ~ Rethan O\\'en, Clerc y Cyngor, sr (Oll~()) ())O 770.
fvlilQn If<rfnu t5,"vc;th5sreddnu
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S YR WYDDFA 2004
el y gwyr rhai ohonoch,
fe'm
penodwyd
yn
drefnydd Ras Y r Wyddfa fis
Tachwedd y llynedd, yn dilyn
ymddeoliad Ken Jones. Ers ei
ffurfio yn 01 yn 1976 mae'r ras
wedi tyfu 0 nerth i nerth a fy
ngobaith i yw parhau a'r gwaith
da a sicrhau y bydd y
digwyddiad yn clwa'r rhedwyr,
y boblleol a'r gwylwyr.
o ganlyniad i hyn rwyf wcdi
derbyn nawdd gan nifer 0
fusnesau lIeol ac yn gobeiihio
cael cymaint 0 fasnachwyr a
phosib ar y cae ar y diwrnod. Fe
fydd cwmni technolegol Gaia
yn gosod rhwydwaith diwifr ar
y mynydd fel y gellir dweud ble
mae pob rhedwr yn ystod y ras
wrth
iddyn
nhw
wisgo
microchip ar eu braich. Bydd yn

P

bosibl wedyn i'r rhai sy'n
gwylio'r ras wybod yn union
ble mae pob rhedwr. Yn ogystal
a hyn, fe fydd y ras yn cael ei
darlledu'r flwyddyn nesaf ac fe
fydd modd i bawb weld y
lluniau'n fyw ar y sgrin fawr.
Cwmni arall sy'n ein noddi'n
hael yw Euro D PC sydd wcdi
cynnig 10000 Euros i'r rhedwr/
wraig cyntaf; 750 i'r ail; 500 i'r
trydydd a 250 i'r pedwerydd,
gao oheithio y bydd yr arian yn
denu
mwy
0
redwyr
rhyngwladol.
Bydd rasys i'r plant unwaith
eto eleni a cant eu noddi gan
gwmni
New
Balance.
Gobeithio y bydd nifer 0 bobl
ifanc Ileal yo meddwl cymryd
rhan.
Ar y cae fe fydd cwrs ar gyfer

beiciau mynydd gan Energy
Cycles, stondinau amrywiol a
wal ddringo. Y WI fydd yn
gyfrifol am y te a'r teisennau
eleni ac fe fyddan t yo hel arian
ar gyfer Ysgol Pendalar. Fe
fydd nifer 0 therapyddion
ffysio yn bresennol hefyd ac fe
fydd gweithdai ar gyfer plant ac
oedolion. Gobeithir arddangos
cymaint
o'r
lluniau
a
dderbyniwyd i'r gydtadleuaeth
dylunio crys-t. Cafwyd saw!
ymgais 0 Ysgol Dolbadarn a
byddai'n
wych petai modd
dangos pob un ohonynt!
Gobeithio y bydd y diwrnod
yn un i'w gofio - dewch draw ar
y 24 ain oOrffennafl

DRAENOG
Y di cresnian da da yn mynd ar
y'ch nerfa chi? WeI mae o'n

HEL EN earth i wr

Lanrug.
Mae ei wraig yn mynnu cnoi
mint yn ei gwely bob nos cyn
cysgu. Erbyn hyn mae'r ddau
yn eysgu ar wahan. PITi
drosto fo, dduda i!
0

Cefnogwch
•
eln
Hysbysebwyr
•

DRAENOG
LIe mwdlyd,
drewllyd
a
llithrig ydi tornan dail bob
amser. Roedd un gWr 0 Lauber
yn newydd i'r sefyllfa yma
mae'n arnlwg. Aeth i Dyddyn
Marsli i no] llond trol o'r
'gyfoglyd
gyrnysgfa'
fel
gwrtaith i'...
v rosod. Acth a'i gar
yn rhy agos a gwelwyd ef yn
llithro fel meddwyn 0 gwmpas
y doman! CIywyd ef yo ceisio
esbonio i ryw Sais ei fod yn
bollol sobor,
(I'm OK - NO EL WAN!'
Nid acth undyn byw ar ei
~yfYI am fythefnos_! __

F ramia

V STORFA

LLANRUG
DAN BERCHNOGAETH

NEWYDD
Jackie Turner

Fton: (01286) 672790

Ar agor bob dydd
0' r wythnos at eich
gwasanaeth

I

(Manylion pellach
mis nesa')
Croeso i 9wsmeriaid hen
a newydd!

=

Gwasanaeth Fframio Lluniau

Arbenizwvr ar fframio gwaith edau a nodwydd
r----:--:N~ife-r--:-helae(b
0 Juniau ar werth • Dewis eang yn cynnwys:
IVOR STUBLEY • KEITH ANDREW
KEITH BOWEN • ROB PIERCY
L._
Un 0 rhedwyr brwdfrydig Ras y' Wyddfa.

PARe PADARN, LLANBERIS

(870922)

CArgau dydd SuI a dydd Llun yn ystod y gaeaf)

Qosodwr Teils
Arbenigwr mewn waliau a lIoriau

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

Gwaith bach neu fawr
Gwaith da bob amser

Ffoniwch Uoyd ar

I.~"

l:~
01286 830 805
..- '{;~.;,
~

~

Ymestyntad Ffon w~di Torri)
Angen rhili Newydd? os felly
FFONIWCI1 1]"
(Ol~66) 650Z47 neu (07760) m im
U"

Eifion Hughes

r

(symudoJ)

(7 d;wrnod)

()wauCl/la.etll Da am Dti: Clflh1JJJoel

Ty'n Llan Nant PQris
Clnlo

Bwydydd
Oymreig

dydd Qui

a
Byrbrydau

Jim aoAnna Cumb~rt~n(01286) 870 284
ctoeso cvnne« 000 amser

BWS BACH AR LOG
ZZsend ar gael ar gyfQr

Jjw~

pnb

CONTRACTWYR TRYDANOI fl IDIH
Bob math 0 waith trydQnol if r Cartreff ac
i Sefvdliadau Masnaehol a Diwydiann~1

logi preifat +noewcltlunu
allan, r~...t;lonrlr!r!au ac at~.
GW!1~!ln~"th
i'C:li'~~nol a lh~l~l'a~.
11111\110

rhe8YU10] gan

D. P.

(01246) 361044

ENS

KHIWLAS

T~I~(01286)

879064 • gymudol: 07810736482

Amcansyfrif am ddim • Ar gael ~4 awr y dydd

eruun Jones, Terannedd, snss Gynfl, DeiniOlen LL55 3LG

CAEATHRO

LLANBERIS

•

Clive James, Hafan, Bryn Gwna.
Ffon: (01286) 679501 (gwaith). 6n438 (cartref)
MARATHON LLUNDAIN.
Llongyfarchiadau i Hefin Hughes,
Lleifior gynt, am orffen Marathon
Llundain mewn ychydig dros 4 awr.
Oa iawn.
GWASANAETHAU'R CAPEL.
Olsgwyllr y gwasanaethau canlynol
yn ystod mls Mai:
2: 11.00 Ysgol Sui:
2.00 Mr Richard Morris Jones
9: 11,00 Ysgol SuI.
16: 10.00 Mr Edward Morus Jones
11 00 Ysgol SuI.
23: 1,0.00 Mr Huw John Hughes
30: Dim gwasanaethau
Croeso i bawb 0 bob oed.
TYNFA FISOL CYMDEITHAS CAE
CHWARAE CAEATHRO.
Yr enillwyr ar gyfer mis Ebrill oedd
£40: (6) Viv Morgan, Tyddyn Bach;
£25: (96) Norma Evans. LI~cyn
Clyd; £15: (10) Dafydd Morris,
Frondegi £5: (104) Alwyn a Nia, Y
Odarwan
Diolch i'n hapchwaraewyr

selog a
naeuom perchennog Pen rhos, roedd
yn bosibt i blant lau'r penrret a'r
cylch twynhau haifa wyau Pasg ar
Sui y Pasg, gyda lIuniaeth ysgafn
wedyn.
0001 ARIAN rR EIST~DDFOD.
tr mvvyn ycnwanegu al gyrrflnlad y
Cvnaor Cymun9d. vr vmorscn
synto.r

solyn

fydd

am

rodd:on

Gwyneth ac Eifion Roberts, Swn-y-Gwynt.

ariannol. Bydd amlen yn cael ei
dosbarthu i bob tY gyda lIythyr sy'n
ssboruo'r
ffyrdd
gwahanol
0
gyfrannu. Mae'n bosibl i drethdalwyr
ad-ennill 28 ceiniog yn y bunt ar ben
y rhodd sylfaenol. Dyhd dychwelyd y
cyfraniad yn yr arnlen i Clive Jamos,
Hafan, Trysorydd yr ap~1uchod.
PEN-BLWYDD. Uongyfarchiadau I
Olga Evison, Cae Hopcyn, Rhos
Bach, ar gyrraedd ei phen-blwydd
yo 50 oad. Bydd dathlu ymlaen lIaw
wrth iddi ymweld a'i mab, Tom, yn
Ferth, Gorllewin Awstralia, gyda'i
chwaer, Jean.
CYDYMoEIMLWN efo Rosie Lloyd,
2 Rhos Bach wedi marwolaeth ei
mam yn Llundain.
ANRHyoEDo. Llongyfarchiadau i'r
Or. oafydd
Iwan ar gael ei
anrhydeddu gyda gradd Doethur yn
y Gyfraith gan Brifysgol Cymru
Caerdydd yn ddiweddar.
TAITH GERooED NODoEoIG,
Ar ddydd Sadwm, 26 Mehefin
cynhelir cyfres 0 dsrthrau cerdded 0
amgylch
Hin
yr
Eisteddfod
Genedlaethol. Gellir dewis rhwng
teuruau
mynyddlg,
lIvvybrau
ariordirol neu ar hyd Lon Eifion a
Lon Las MQnai. Trwy gasgtu
noddwyr, 9Bllir codi arian tuag at
ApOI Caeathro a Waunfawr. Mae'r
ffurflenni ar gael gan Clive James,
l-I~f~l"I.

Ffon: 870740

~-~------------------------------------~~
Camera yn ngofal John Pritchard, Cllfynydd. Llanberis. Ffon: 872390

DYMUNA
Deryck
(Gomez)
a
Gwyneth, 15 Stryd y Ffynnon,
Llanberis a Llundain, ddiolch 0
galon i'w ffrindlau yn uanoerts am
bob arwydd 0 gydymdeimlad
a
dderbyniwyd yn eu profedigaeth 0
golli Kitty, mam Deryck.
DYMUNA
Gwen Edwards
a'r
teulu ddiolch 0 galon i'r holl ceuiu.
ffrindiau a chymdogion am bob
arwydd
0 gydymdelmlad
a
ddangoswyd
tuag atynt yn eu
profedigaeth 0 golli mam, nain a
hen nain annwyl iawn, set Mrs
Jane Jones o'r Groeslon.
Diolch yn arbennig i staff Ward
Dulas, Ysbyty Gwynedd, am eu
caredigrwydd a'u gofal tuag ati.
DYMUNA
Rhiannon
Evans,
Gillian a Gwynfor Jones, Isallt,
Stryd Newton, ddiolch a galon i
bawb
am
bob
arwydd
0
gydymdeimlad
a ddangoswyd
tuag atynt yn eu profedigaeth 0
golll gwr, tad a thaid annwyl iawn,
sef y diwoddar Barnard Evans.
Diolch yn fawr lawn am y
rnocclon nae: 0 £578 tuag at
Uf}9d Arennau, Ysbyty Gwynedd.
COR DV!=!=RYN PERIS Yn ystod
y mis diwethaf
bu'r Cor yn

diddanu pool a bell ac agos.
Ar nos Sadwrn, 27 Mawrth,
roeddynt yng Ngwesty'r Meifod,
Bontnewydd yn difyrru aelodau 0
Gwmni Twristiaeth Cymru ynghyd
gwesteion 0 wlao bell.
Gwesty'r
Quality,
Llanberis
oedd y fangre nos tau, 1 Ebrill,
gyda qwssteion 0 Laegr yn
derbyn adloniant.
Dlddanu nen nnnotau a chyngymdogion fu hanes y Cor ar nos
Lun, 19 Ebrill, pan gynhaliwyd
cyngerdd ganddynt yng Nghartref
Bran Eryri.
PWYLLGOR APEL
EISTEDDFOD GENEDLAETHOL
ERYRt 2005.
Cyngerdd
0 ddoniau
Ileal yn
Eglwys Sant Padarn ar 6 Mehetin
fydd
gweithgaredd
cyntaf
y
pwyllgor ape I. Ceir mwy 0 fanylion
yn y rhifyn nesaf.
Gellir anfon cyfraniadau at y
trysorydd, set Richard Thomas,
Graiantryn,
39 Stryd Newton,
Llanberis (012BS) B71954.
Cynhelir y cyfarfod nesaf yn
Anqorta, Llanbens nos Fawrth, 11
Mai am 7.00 yh. Croeso cynnes i
aelodau newydd

CLWB YR HENOED. Ar ddydd
tau, 5 Ebrill cynhaliwyd Cinio
Blynyddol y Clwb i ddathlu Gwyl
ein nawddsant yng Ngwesty'r
Quality, Llanberis.
~e ohiriwyd y cinio gwreiddiol
oharwydd yr eira trwm a eafwyd

ddiwedd Chwefror.
Estynnwn ddiolch i'r trefnwyr, i
staff a pherchnogion y gwesty am
y Wledd a gafwyd ac I'r unawdydd,
Elln Mai Jones a ru'n dlddori'r
aelodau wedi'r cinio.

au

•

CWMNI CYDWEITHREDOL CYMUNEDOL
TAFARN V ~IC, LLIT~~A~N
YN ElSIAU

RHEOL YOO A CHOGYDO/IS-REOL VOD
ar syfer

TAfiARN BENTREF GYMREIG
Cytundeb hvd lonawr 2007.
Cyflos

j'w

drafod (I EJynnwys

TEalPerfformiad

ar 01 eyfnod t:)rawf)

Croesewlr cersiaoau qan unlgollOnfGyplau neu b",rtnoriald busnes
ognlol a brwdfryd,g 9ydd proflad 0 rgdeg busnas o'r tam yn tanteistol.

Wedi Gytnod 0 all-ClClatblygu.byCldy datarn yn ailagor diwedd Haf 2004
oyda chagln ac ystafell annowroas newvoo. Y nod yw creu a onynnat
tafarn gymunedol Gvmreig Ilewyrchus cvoa bwyty oeruaool, man
cyfarfod a hyfforddlant i'r gymuned a chanolfan adlonrannol blaengar.
Bydd fflat deulofft ar gael uwchben y dafarn Telerau i'w tratod.
Cysylltwch a John Llyfnwy Jones (01758750275) neu Gwenan
Williams (01758 720167) am sgwrs anffurflol a Ffurflen GaislPecyn
Gwybodaeth
DVOOIAD CAU: OVOD GWENER, 21 MAl 2004
Cofnoglr' 9an Gronfa AdfylMo
0. c"rrnoedd Cymr'u

Cyngor Gwynpdd a Chronfa Amcan Un Gorllewin

Blodau

I;th6li~d CY"oer GwynAdd
10 Mehefin 2004
Pt_,d

r nt r4ny

Carys Morris
Ymgoioy~~

PI.ia Cymry
LI~nbo,iA ~ N~t\t PAriA

Llais nl!wydd i
LanbO, a'r Nant !
0", •• .,0-7'1 U." 0.'78

""'0..-" ..

"'.'."''V'''.'''.

F'6n' (01288) .'10S4

cr.-u
uf W"It;l

(ALWYN AND SARAH JONE5)

Ffon 870605
• Basgedl

PlanhiOlon,

BlodClU Ffre~ ~ Silc
• Danfon blodau 7 diwrnod

yr wythnoS drwy'r fro
• GvvClGona{ith Tudalennau
Si~radJT~/kino Paoeg
0800600900
• Hefyd, I-Iamperi 0 Lysiau
a Ftrwytnau Ffre5

Glr-yd,...."""'." 1.1.r\b."'~

RHO!:)!:)O'R GALON VW BLOOAU

.

...

disgwyl y papurau perthnasol
oddi wrthynt.

CYNGOR CYMUNED
LLANBERIS
Ebril12004
Cofnodion cyfarfod o'r Cyngor
Cymuned (CC) a gynhaliwyd yn
'Angorfa', Llanberis ar nos Iau, 15
Ebrill, 2004.
PRESENNOL:
Ward Padarn:
Emlyn Baylis,
Derek Jones, Fred Owen, Douglas
Pritchard, Helen Sharp (Cofnodi),
Ken Jones, Carys Morris.
Wllrd
Peris:
Dei
Tornes
(Cadeirydd)

YMDDIHEURIADAU:

Anne

Cumberton
CADARNHAU
COFNODION:
Cadarnhawyd
cofnodion
)'
cyfarfod a gynhali wyd nos Iau, 18
Mawrth 2004, fel rhai cywir, ond
gyda un ychwanegiad, sef enw
Olwen
Gwilyrn fel un o'r
Cynghorwyr a oedd vn bresennol
yn y Cyfarfod Cyhoeddus i drafod
Gweithgarwch Icuenctid. Cynnig
ac eilio CM ac KJ.
SWYDD Y CLERC: Chafwvd
dim

y mn tcb

pcllach

ac maer

~wydd ncb ci Iltllwi.

Mf1TEl\ION

YN

CODl

OOR

cvfsrfod cvhoeddus gwreiddiol
un cyfarfod wedi ei
gynnal ond roedd prinder
aelodau.
Adroddwyd
bod
teimlad yn y c)lfarlod bod
angen mwy 0 gefnogaeth oddi
wrth y Cyngor Cymuned, y
Cynghorydd
Sir Ileal a
rocdd

Y

Arolygydd Gareth Pritchard, a
ysgrifenodd y llythyr, hefyd yn
cydnbaod ei fod yn deall siom
y CC fod yr heddwas a
benodwyd
I'r pentref
yn
ddiwcddar yn uniaith Saesneg.
(Y rna fe adroddwyd gan sawl
un fod )' CC wedi gwneud
popeth posib 1 gynorthwyo'r
Swyddog Rhawd Cyrnunedol
ncwydd,
ac y
bydd
y
cydweithrediad
yn parhau.)
Y chwanegodd y Ilythyr fod
HG wedi cynnal
nifer 0
ymgyrchoedd
yn ddiweddar i
,. . .
ncnwuo
swyddogion
Cymraeg', ac fod hynny wedi
bod yn llwyddiannus.
ch) Adroddwyd fod llythyr ar ei
ffordd i ofyn am gymorth y CC
tuag at groesawu dirprwyaeth 0
Morbegoo,
Y r Eidal dros
benwyihnos Ras yr Wyddfa. Y
pcnwythnos
hwnnw
v
'"
cwblheir
yn swyddogol
y
gefeillio rhwng Llanberis a
Morbegno,
a fu'n
anfon
rhedwyr yma am ell warter

canrif i gystadlu'n ~' ras 1 gopa

CO¥N01JI0 :
a) Grwp
Ieuenctid:
Cafwyd
adro~diad
ar
y
Grwp
Gwelthg~rwch
Ieuenctid
a
ffurfiwyd yn dilyn y cy{arl'od
cynocduus, bd11 GM. nr:; y

phwyllgor

CEISIADAU CYNLLUNIO:
oedd ceisiadu i'w hysryried,

Ganolfan

a

dywedW)rd bod angen yshryd
gwell 0 gydweirhio.
Mae
cyfarfod cyhoeddus arall i'w
gynna} yn Y Ganolfan ar Fai
4ydd am 7 o'r gloch i drafod
adeiladu
'Parc
Sglefrio'.
Adroddwyd
bod tir Dol y
Goeden
ar fin
cael ei
drosgl\vyddo
gan
Gyngor
GV'trynedd(CG) i ofal pwyllgor
Y Ganolfan, ac efallai y byddai
tir addas ar gael yno. Codwyd
cwe&tiwn ynglyn a ffynhonnell
ariannol i dalu am chwaraele
sglcfrio.
Pwyswyd
am
gefnogaeth aelodau'r CC i fod
yn bresennol yn y cyfarfod
nesaf.
b) Llythyr yr Eco: Adrodd\vyd
fod llythyr wedi ymddangos yn
rhifyn diwethaf 'Eco'r Wyddfa'
yn feirniadol o'r CC. 0 fwyafrif
mawr
penderfyn\vyd
ei
anwybyddu, a pheidio ymateb
iddo. Cynnig ac eilio HS a CM.
c) Cafwyd ymateb gan Heddlu'r
Gogledd (RG) i lythyr y CC yn
gresynu fod b\vriad i ganoli
gwasanaerh derbyn galwadu
mewn un lleoliad. Roedd y
llythyr yn eydnabod fod HG
yn ym\vyhodol o'r pryderon a.
fyn<:owyd Bun 'j CC am
OOW)'iCirOn''YQQ fl ~yboduClh
l~~l.
~tVt1 ~itf4l1!1tlrr (vnan!' v
b..-Jc:b! 1...-110...- rn cael srl",
manwl )mh ugor J SIlll0lfull

newyClCl. KOCCIO y

rnr Uwen

mynydd uchaf Cymru.
d) Adroddwy d
fod
cyfarfod

cyhoeddus

i'w gynnal yn y
Nant, nos 10.\1 Ebeill 22ain i
drafod
ymhellach
fwriad
cwmni tetegvtatnrebu i godi
mast. TBTRA yo y pen tre.
Mae'r cyfarfod )"11 Ty'n Llan
am 6yh. ac estynnwyd
gwahoddiad
i gynghorwyr
ward Pawn i'r cyfarfod. 'Jh\:y
drcfniant
y
Cynghorydd
Trevor
O. Bd'h ard:, mac

Nid

LLWYBRAU; Nodwyd eto fod
cyflwr y llwybr sy'n arwain tuag at
y Castello gyfeiriad Pentre Castell
mewn cyflwr gwlyb a mwdlyd.
Nodwyd hefyd fod llwybr 'Bryn
Bedw' augen ei drin, gar dyfiant
oedd yn achosi trafferth.
Y FYNWENT:
Adruddwyd
bydd glaswellt y Fynwent wedi
dorri cyn diwedd Ebrill.
Bydd
angen
cysylltu
ymgymerwr i symud eerrig
phridd hefyd, unwaith y bydd
ddaear wedi sych u

y

ei
ac

a
y

GOHEBIAETH:
1) Derbyniwyd llythyr oddi wrth
Gwmni Ieuenctid Rygarug, a 2
docyn i'w cynhyrchiad thea trig
ar Ebrill 17ego
2) Derbyniwyd llythyr oddi wrth
Cronfa Gwella Gwynedd yn
nodi fod augen cynlluniau ar
gyfer ceisiadau ariannol yn y
dyfodol agos. (Mater i'r Cyngor
ncwydd ei ystyriedl)
3) Adroddw)'u fod CG bellach yn
gwagio Biniau Ba\JJ Cwn yn ddidiJ, a bod cyflenwad

i'w gosod
draws y sir
Gofynnw},d

o'r biniau
mcwn pcrnrcfi ar
yn y dvrodot agos.

j'r

ysgrifennu rhag blaen iarchebu
rhai, gan nodi i ni fad yn
disgwyl rhai ar gyfer Llanberis
a Nantperis ers misoedd lawer.
4) Daeth llythyr yn nodi fod
cyfarfod cyhoeddus
wedi ei
drefnu gan yr Heddlu ym
Mhorthmadog ar Ebrill 22ain.
UNRHYW FATER ARALL:
a) Yn dilyn cyfarfod beth amser
yn 61 gydag un 0 swyddogion
Prifyrdd CG, dywedodd FO
nad oedd llinellau
melyn
dwbwl wedi eu paeruio ar
ffordd Ty Du. Penderfynwyd
ysgr ifermu i ofyn pam, ac i
bwyso
am
ychwanegu'r
llinellau cyn gynted a phosib.
b) Adroddwyd
fod
sbwriel
difrifol yn y man lynnoedd tu
01 i safleoedd DMM a KMP a
gofynnwyd
am lythyr
i
swyddogion Pare Padarn iofyn
ai nhw oedd yn gyfrifol am eu
cadw'n daclus?
c) Adroddwyd fod lamp stryd
heb olau wrth Fron Olau/ Bron
Eryri.
ch) Adroddodd
EB fod Cwmni
Tref ac Adwy Cyf. yo edrych ar
berchnogaeth y tir ger Pont
Afon Hwch lie bu sbwriel yn
ddiweddar.
Mac'r cyfarfod nesaf ar y 13eg
Fai am 7.00yh yn Angorfa.

0

Cadeirydd
DYMUNA Melvyn a Prydwen
Pritchard. Llys Awel, ddiolch 0

NANT PERIS

galon i'w teulu a'u ffrindiau am

Llinos Jones, 6 Nant Ffynnon

yr

holl gardiau ac anrhegion a
gawsant ar achlysur eu Priodas

flOn: (OlZ66) 6716Z0

Ruddem yn ddiweddar.

disgwyl y bydd cynrychiolwyr
o'r cwmni s)1'n gwneud y cais
cynllunio
a phrif
swyddog
cynllunio APCE yn brcsennol.
dd) Mae disgwyl y Dr Dafydd
Roberts o'r Amgucddfa Lechi
i'r eyfarfod nesaf o'r CC i
drafod y posibilrwydd 0 gael
Llwybr Dehongli 0 gwmpas y
pentref.
e) Cafwyd adroddiad gan DT a
CM 0 Bwyllgor Apel lleol yr
Eisteddfod Genedlaerhol (EG).
Mae nifer 0 drefniadau ar v
gweill i gocii arian yn ystod y
misoedd nesaf.
Bydd Cyngerdd 0 dalentau
Ileol yn Eglw)/s St Padarn nos
SuI l'-1ehefin 6ed i roi dechrau
ar y g\\laitb 0 godi gweddill y
saith milo bunnau. D}'\vedodd
y Cadeirydd fod Pwyllgor Apel
canolog yr
, Eisteddfod . \vedi
croesawu n gynnes laV'tln y
newydd
fad y CC wedi
cyfrannu £4,000 (dros ddwy
flynedd) i'r EG y flwyddyn
nesa.
f) Derbyni\v)'Td llYlhyr oddi wrth
swyddog Goriad G\vyrdd Eryri
yn diolch am yr awgrym 0 'Dol
y Goeden' fel en\v addas ar
gyrer
y ganolfan
bysiau
newydd. Roedd yn derbyn
awgrym y Cyngor fod )7 cn\ov
'Pont B~~' yn anaddas a
~

chA111anve:n:ol.
ff) ()uIOaQOgg r CQQyir),Q'" wi fv\l

tlJeCll
UaIOli
Dychwe~d

Arlanool

Blynyddol orda'r cwmni

e)'frifvl

y

maler

~'llc,l~'lO tl'i

fod

5),'0

yn

Oafydd Pritchard a W. A. Williams yn cyf/wyno siec 0 £250 i
gynrychio/wyr Ape/ yr Ambiwlans Awyr a Ty Gobaith ar ran Pwy//gor
Trela/on Cw~n Oefaid Nant Peris.

anturWAUNFAWR
Cyn"un Dodrefn
Mae'r CynJlun yn bri n 0 gyfraniadau

n~ddau trydanol,
yn arbennig poptai, oergelloedd,
peirionnau golchi a rhewgelloedd fyddai'n
addos i'w cleienfou or incwtn i~el
t;wMdt\lI~thtll~~lu
""lid lI~am ddim
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PENISARWAUN
-

Ar Ben Arall y Lein

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

APEL EISTEDDFOD GENEDLAETHOL
ERYRI A'R CYFFINIAU 2005.
Cynhaliwyd pwyllgor nos Fercher,
28 Ebrill yn yr Ystafell Gymuned.
Nod ariannol y pentref yw £2,000 a,
chyda
chyfranladau
sylweddol
mewn
gwobrau
ynghyd
a
chylchlythyr yn gofyn yn garedig am
rodd ariannol, gobeithir cyrraedd y
nod yn sydyn iawn. Gellir anton elch
rhoddion
yn uniongyrchol
i'r
Trysorydd, Leslie Larsen. Llygad yr
Haul, nou drwy law aelodau o'r
pwyllgor. Diolch 0 galon,
PWYLLGOR NEUADD BENTREF.
Tynnwyd Clwb Cant Ebrill a'r
enillwyr y mis hwn yw Oafydd
Williams, Mein, Gleisfon, BrynrefaiJ;
Datydd Ifans, Sycharth ac Ann
Patterson, 1 Bryntirion.
Gobeithir trefnu Raftl Fawr i gOdi
arian 0 ddechrau'r haf hyd mis
Tachwedd. Gofynnir yn garedig am
eich cydweithrediad arferol.
GWELLHAD.
Dymunlr adterlac
iechyd buan i bawb sv'n sal yn y
pentref.
Eln cofion anwylaf at Dafydd
Ifans. svcnann wedl IIawdriniaeth
yn V~byty Gwynadd 9ry~iQ waliQ.
Dafydd.
FftOFEDIG1\ETH.
1\nfonvvn em

digon 0 fynd a chanu ar y caneuon
a'r plant a'r oedolion wrth eu bodd.
Diolchir i Arwel ac i Hefina ac j'r
Parch John Pritchard am Iywyddu
ac i bawb a gyfrannodd at Iwyddiant
y Gymanfa.
Bydd Cymanfa eto ym mis
Mehefin,
set
Cymanfa
y
Methodistiaid, a hynny yng Nghapel
Sello, Tregarth. Bydd manylion
pellach i ddod.
Cynhsur Gwasanaeth Sui y
8eiblau hefyd ym mis Mehefin, yn
Eglwys Santes Helen.
ARHOLIADAU.
Dyma adeg y
chwysu
a'r adolygu I lawer
ohonoch. Dymunir y gorau i bob un
ohonoch yn yr amrywiol arholiadau.
Bydd yn braf cael dathlu wedyn.
EGLWYS SANTES HELEN

Gwasanaethau mis Ma;;
Sullaf a'r 3ydd: Cymun Bendigaid
am 10.30;
211 a 4ydd Sui: Cymun Bendigaid
am 5 o'r gloOh;
Mai 30~ Y Pentecost - rw gyhoeddi
yn y wasg leo I.
Cynhelir yr Ysgol Sui am 10.30 yn
Neuadd yr Eglwys bob bore SuI.
Cwre Alpha )QuQnclid - bob nos Lun
r: y Ficerdy t= ~ellnheli am 5.00 o'r

giOGh.

cydymdQimlad IIwyraf at deuluoedd
svdd a chysylltiadau aces a'r

Gyrfa Chwlst - yn Neuadd yr
!;glwys bob nos I=awrth am 7.30 o'r

p~ntrof hwn. Cydymdeimlwn yn
ddwys ag Ann Grillit" ar l@uluall ar
farwolaeth mam a nain annwyl. sef
Eurwen Griffith, Cae'r Bythod.
l:~'ynnir yr un cytlymtloiml~tI a
theulu Mr William Huw Griffith.
~ferm Llys a'r teulu 011ar farwolaQth
brawd annwyll sot Owio, Fferm
Castell. Psntir.
(;in cydymdoimlad dyfnaf hefyd
Mrtl awyno\h Jonoe, e Llye y awynt
ar golll el brawd 0 Wrecsam yn
ddiweddar.
C~~OD~O ~~ BUDD ~LUS~N
CANCR Y FRON. Bydd Eurgain
Haf, Sycharth, yn certloeo pellter
marathon Llundain, sef 26 milltir, a
hynny yn ystod y nos er budd
eluson Caner y Fron.
Os Oymuna unrhyw un 0
drigolion y fro el noddl, buasai'n
hynod ddiolchgar. Diolchir yn barod
i aelodau Cor Clychau'r Grug a
Changen Merched y Wawr Llanrug
am eu haelioni mawr.
LLONGYFARCHIADAU.
Ar
achlysur hapus dymunir IIongyfarch
Mr William Hugh ac Elspeth Griffiths
ar ddathlu eu Priodas AUr ar ddydd
Llun y Pasg.
Llongyfarchiadau hefyd i blant y
pentref a phlant y fro a gymarodd
ran yn Sioo Cordd ~Y8aru8 ICope
GooOJr yn TnOOlr 60110. rle~er o'r

S'och.
GYNHELlft
GYFAftFOD
CYHOEDDUS i drefnu'r Carnifal a'r
Gweithgareddau yn Neuadd yr
~9lwys nos Loun,17 Mai am 7.30.
Estynnlr croeso i unrhyw un sydd
diddordQb i'r cyfarfod hwn. Taer
erfynnir am sefnogseth i sicrhau
parnad y Carnifal yn y pentref
AP~L. Anfonwch nau ffoniwch aich
nowydoion erbyn y dyddiad a nodir
yn gllr ar all dudalen yr Eco I
Sycharth. ffon 872407.

a

mWytlf ooact owyllo'r olgnt yn
mwynhau au huna:n ae yn amlw9
VVOO,oy~gu IIdvvor am y fro htlroo

non. 'AdlQWvrCnu "gn gWQrln a

honos 11001 OyUryn I'or:sl 0 salwyd
mown ~lon 0 GnUn 0 ay\)gvvya lIovver

a

Mae
llyn
Padarn,
dros
wythnosau cyntaf y tyrnor, wedi
bod yn atyniad poblogaidd, yr
unig broblem i'r gymdeithas
wrth gwrs Y'v nad oes neb i'w
weld eisiau talu am ei bysgota.
Mae'r
ieuenctid
sydd
yn
awyddus iawn i fod yno yn
hollol anwybodus o'r faith fod
eisiau ymuno ar gymdeithas, er
eu bod i gyd wedi mynd heibio
arwydd digon plaen sy'n egluro
hyn.

blwyddyn, ond nid yw hyn yn
wir am yr afonydd, araf iawn yw
pethau ar y tair afon i ddweud y
gwir, oherwydd
y tywydd
ansefydlog, gyda eira yn dal ar y
Wyddfa a'r Carneddau. Wrth
gwrs fe all pethau newid dros
ychydig ddyddiau
pan fydd
tyrnheredd y d*r ar i fyny. Pan
ddaw hyn ar dro byddwch yn
ofalus gyda'r sils, gan fod

Rydym fel clwb yn falch dros

wedyn am unrhyw bris os
buasai
syndicadau
ncu
tJnigolton 0 dros glawdd Offa yn

01 ymhen rhyw
bymtheng mis fel eog neu sewin
gloyw.
Mae Llyn Dywarchen wedi ei
stocio am y tro cyntaf ers
diwedd Mawrth, ond braidd yn
gynnar yw yno oherwydd ei
uchder. Llecyn arbennig ond ei
bod y gythreulig 0 oer yna. Sur
mae'r cyfryw rai yo gallu byw
yno dros y gaeaf sy'n syndod
mawr imi. Mae gen i stori
berffaith wir am hyn, efallai yr
adroddaf hi yn nes ymlaen, ond
wrth gwrs i'r rhain 'rwyn
gwybod eu bod yn bod.
Mae cryn bryder ynglyn ag
is-ddeddfau newydd sydd wedi
dod
i rym san Bwyllgor
Pysgodfeydd
Mor Gogledd

symud

Cymru a'r Gogledd Orllewin, i'r

ben fod cymaint 0 ieuenctid y
fro yn ymddiddori yn y gem,
ond da chwi rieni, os yw eich
pobl ifanc yn mynd allan i
'sgota, ac mae'n debyg fod hyn
yo ddigon amlwg pan maent yn
mynd allan gyda'r enwair, fod
ganddynt docyn y clwb. £15

yw'r gosr am dymor a hyn yn
caniatau 'sgota ar ein holl
ddyfroedd - bargen y flwyddyn.
Heb godi arian, ni fydd yn bosib
curio mlaen a does dim cisiau

uweuc

OWY rua aln fwy na
pharod ~ gymryd drosodd. Ni

Iuasai'n bosib 'sgota

i mewn.

0

Arwyddocaol

efallai am dd}i'odol ein DysgOta
hefyd
yw'r
slogan
a
ymddangosodd ar ochr y llyn yn
ddi"'eddar.

Er hyn i gyd mae Padarn,
C'\\'ellyn a Nantlle yn pysgota'n

eithriadol

0 dda, 0 bosib y
dechrau tymor gorau ers llawer

Alun ..fred Jones

I-Iywel William~

Aolod Cynull,ad

Aelod BeneOdol

I;tholAAth CAArnArfon

CYMORTHFEYDD

Gymhorthfa, ffoniwoh 01286 672076

IIgOII~ct9U

VSOOLSULUNOl::90L90~~A.

LlongylorGnloOaU I GI1VVIOlanl am
QIl~nCVfrgnlQ(l yn y GymgnfQ yng
fJghnpol Jor:wsolom. Llanberls_
n9V'iil'ft p~vv~ vvv'iill ~Y;9'"~... 9YY~itl1
yn arwVtldl.
C~fwVrJ Cvm~nftl fYWIOCJ g
hnnd~th!nllnwn dnn nrwoln:nd Arwol
.Jon~ol Cao ebonl! ~yde Hefina
I)onoo, LlanOorlo ar yr organ. floo(j(j

a

o'u

gobeithir

ei

croesawu'o

perwyl fod rhwydi i ddal pysgod
mor (a oedd gynt wedi eu
gwahardd rhag defuyddio masg
bycban feJ nad oeddyn t yn
amharu ar fudiad sewin a cog),
yn awr i gael defoyddio
rhwydwaiLh bach. Mae 11awer
un, gan fy nghynnwys, i wedi
cael ein camarwain ar hyn. Mac
Asiantaeth yr Amgylchedd wedi
cysylltu
a'r
Pwyllgor
Pysgodfeydd Mor i awgrymu
fod y cymal yma yn y deddfau
yn cael ei ohirio,
a ganol Mai bydd cwcb
at

ddefnydd

(cynllun sy'n cael ei weinyddu
gan Asiantaeth yr Amgylchedd

Llongyfarenladau mawr I enwl 011
~ nhoh dvmu"'~d d~ I'r dvtodol

g

blaenau,

faith

pysgotwyr sy'n ddibynnol ar
gadair olwyn yn cael ei lleoli yn
Lyn Nant11e. Rhaid diolch i
ddau gorff am gymorth helaeth
at y pryniant yma, sef Cynllun
Pysgodfeydd Cynaladwy Cymru

honoGyddol.

oymorl~d~u

siwrnai

arbennig

Os ass gsnnych tater yr hoffech ei
drafod gyda'r A.S. nsu'r A.C. mgwn

~m

gwbwl

ganddynt

i wneud apwyntiad

n@u

Y~9rif~nnw~1-\
~tyr\t~
swyttdfa I!tholaQtn
0, ~try(j y GH3tel',Gaernarfon LL55 15E

neu

Q-bogt: WIIIJamsgw@parllment.uk

gydag arian
o'r Cynulliad
Cenedlaethol, Ewrop Amcan 1)
.. CynSQr Chwar"eon Cymru.
Bydd
ychwanegiad
i'r
Pys50ta eleni. Mac trwydded
newydd aID sairn mlynedd wedi
e~ ebytuno 8yda Chynsor
(;wynedd ~r rmn~u0 Aton
Seiont If GII~~:rR"fQn i\~ 0
Llyn Crwn i lawr at yr hen
fforud dram ~ydd0 dan Llyn

Du, Caernarfon. Mae cryn waith
yw wneud iduclui)o'r ardal yma,
a chefais dit\yn 0 ysgytwad wrth
g,rd\1,d glln nont Sip~iwn a
llWeld yr holll1anaSl oedd yno lwmpath

en1awr

0

8an~nu

3

pll0rell cwrw. Mae'n amlwg fad
yfed yn y fan hyn 'na
"y'n holl dafarndai'r dr~f.
Huw PRICE HUGHES
row)'

0

1S

Dylan Griffith
rofiad braf i urbyw feirniad
wrth iddo fynd ati i feirniadu
cyfansoddiadau llenyddol mewn
eisteddfod ydi dod ar draws
gwaith sydd yrnhell ar Y blaen i
bob un arall ac yn gwbl deilwng
o'r wobr.
Roedd Eisteddfod Gadeiriol y
Ffar, ger Pwllheli,
y 414
eisteddfod i lui feirniadu ynddi.
Rwy'n hynod falch i mi gadw
cofnod 0 bob un, gan nodi pwy
oedd fy nghyd-fcirniad cerdd, ac i
bwy y dyfarnais y gadair yn yr

P

cistcddfodau

cadeiriol.

Dros y
blynyddoedd
rydw
i wedi
dyfarnu cadair/coron eisteddfod i
141 0 feirdd/llcnorion.
Y n eu

plith mae 'na amryw a ddaeth yn
ddiweddarach
i eistedd yng
nghadair ~r Brifwyl ac i wisgc'i
choron.
Yn Eisteddfod y Ffor 1979 a
1980, enillwyd y gadair gan R.O.
Williams,
Y Bala. Rhoddais
gadair Eisteddfod
Aelhaearn
iddo yn 1980 hcfyd a chadair
Chwilog

1993. Enillodd R.O.
Williams Gadair }' Brifwyl ym
Mro Dinefwr yn 1996. Cet91~y
Irainr o ddyfarnu'r Gadair j'l' hen
)'0

gyfaill, John Grul1ydd
Abergele
deirgwaith

Jones,
-

Llanrhacadr-ym-Meehnent

s'r wvthnos
Gadair

ocuu

ddilvnol

Aelh:lc:lrn.

y

1979,

erutlodd

Yn 19R1 fo

baruu

buddugol
yn
Lerpwl. Enillodd

Eisteddfod
John y Pedal

Macnvnltetn

Ryddia~th

ym

19~1 a'r Goron

Cenedlacthol ym Mhorthmadog
yn 1 "J'd7.
n~)n cofio Elsteddfod
leol

Cncictn 1?8Z. Dacngcn ifunc yn
dod yr holl ffordd 0 Dreforus i

Eisteddfod leol Cannel, sef Eirug
Wyn yn 1992 a'r diweddar Emyr
Jones yn 1993.

* * *

Ond dowch yn 61 at Eisteddfod )r
Ffor eleni. Dwi ddim yn credu i
mi erioed dderbyn gwaith mor
add awol mewn eisteddfod leol.
Y bardd
buddugol
oedd
Geraint Roberts, Prifathro Ysgol
y Strade, Llanelli. Yn anffodus,
doedd 0 ddim yno i gael ei
gadeirio ond fe'i cynrychiolwyd
gao ei fab, LIYr Roberts.
Rocdd Geraint
a chriw 0
ddosbarth 11cnyddol y Prifardd
Tudur Dylan yn ymweld a Gwlad
Belg am ychydig ddyddiau a,
thrwy gymorth ffon syrnudol
'Nokia' (a dyna beth oedd ffugenw'r bardd buddugol, gyda llaw)
fe drosglwyddwyd y seremoni 0
lwyfan y Ffar i westy yng Ngwlad
Belg, lle v cadeinwyd Geraint
Roberts ar yr un pryd, gan ~.
Frifeirdd Tudur Dylan a Mererid
Hopwood.
Ar
ddiwedd
)'
seremoni [c ymuoodd )' criw )'ng
Ng\vlac1 Belg a chynulleidfa'r
~for i g!lnu Ciin ~f Cadeirio a'r
Anthem
Gcncdlacrhol.

Digwyddlad
agos iawn

9[

ennill

Roberts

TROS-Y-WAEN, PENISARWAUN

Yn gwasanaethu'r holl ardal yr ECO ac
ymhellach i ffwrdd
Gwasanaeth teimladwy,
urddasol a phersonol.
24 awr y dydd
Symudol:

Cyrhaeddwch mewn steil - mewn cerbyd Rolls Royce
ar gyfer priodasau, pen-blwyddi
achlysuron arbennig eraill

•

Y n Eistedddfod
Llanllyfni
1992 cefais y fraint 0 ddyfarnu un
o'i gadeiriau eyotaf, os nad y
eyn taf un, i Mei Mac.
Yn Eisteddfod Dyffryn Con\vy
1990, mi dderb~rniais A\vdl a
oedd ymhell ar y blaen i'r
g\veddill yo y gystadleuaeth. Y n
f)' meirniadaelh
roeddwn yn
darogan
y byddai'r
bardd
arbcnnig hwn yn ennill y Gadair
Genedlaethol
yn fuan iawn.
Ymhen deufis, roedd Myrddin ap
Dafydd yo eistedd yng nghadair
y Brif\vyl }'ng Ngh\vrn Rhymni.
Cefais v• fraint 0 gadeirio
Archdderwydd unwaith a hynny
me\vn Cylch-\vyl yng Nghricictb.
W.R.P. George oedd y bardd
buddugol
am lunio telyneg.
Roedd hyo flynyddoedd eyn iddo
gael ei ethol yn Archddenvydd.
Mae 'na en\vau cyfarwydd
eraill, ~Icefais y fraint 0 dd~lfarnu
cadair idd)rn nh\v\ yn y II)r[r
cofnodlon. Rha; reI Usren Owen.
l1ill1Jil LIO)Td Dd,Ynrdli il G~ruinl
l~loyd OWen! b~trdd (l7r frl\ hl\n
I:>yud ,,,cdi ,.,~)J y.... bur
Cllllill
nrlf
\VOOn\"YUn
y
ROOS

01

Genedhethol
fwy nn~t1t\t\l~tth
Cefais y fr3:n~ <~ 5ade~rio JO\1
V'll r"if-l~nQTi9n ~ h)"-nny ) I1

•
A'l FEIBION
LLANBERIS

yn

y Gadair

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

Priodasau Dathliadau
Achlysuron Arbennig • Cynadleddau
Pwyllgorau
Bwydlen Bar
Cinio Dydd Sui

eistedufouol
yn
hynod 0 ddiddorol, Dwi'n falch i
blynyddoedd.

ote

Miss Marian Jones, Minallt, 7 Bro Elidlr
Dinorwig. Ffon: 870292

•

DYMUNA Hannah ac Ifan, Tyr
Ysgol, y plant a'r teulu 0 ardal
Tregarth a Sandycroft, ddlolch i'w
lIu
ffrindlau,
cymdogion
a
pherthnasau am bob arwydd 0
gydymdeimlad
a ddangoswyd
tuag atynt ar al colli mam a nain
annwyl.
Diolch arbennig am y cardiau,
IIythyrau,
galwadau
ffen a'r
rhoddion
hael
0
£338
a
dderbyniwyd yn ddiolchgar i Ward
Moelwyn,
Ysbyty
Gwynedd.
Diolch 0 galon i bawb.
WEDI BOD YN YR YSBYTY. Drwg
oedd gennym ddeall fod Mr Ifor
PhillIPS, 12 Maes Eilian, wedi bod
yn yr ysbyty yn ystod y mis. Mae
wedi cael dod adref erbyn hyn a
hyderwn y bydd iddo gael IIwyr
iachad. Brysia wella, Ifor.
CYFAAFOD
PAEGETHU.
Cynhallwyd cyfarfod pregethu
Cefn y Waun ar Sui y Pasg. Y
cenad gwadd oedd y Parch Bryn
YVilliQm~, Y 6ala (Penisarwaun

gynl). cynnallwYd dwy oedfa a
chafwyd cenadawri ~m~Qroli~wn
~e\n~~9~ bruf 'fw

~o.lludwoud mai

aa oead Iml fad yno. rr ~dwl 110
rltJ~(ltn I'r ~~cjfg~n. fQ oawganr
oollAd O:olch :ddo am 01 genadwri
amsorol

•

FFon: 870444

DINORWIG

Ei enw - Robar Powel.

ae

Bwthyn Gad Iys

nhgofnodion

"j'

0777812739

HEFYD CERBYDAO CLfiSOROL YR WYDDFfI

Cencdlacthol
ym
Mhrifwyl
Tyddcwi, Dwi'n darogan, fel )'
gwnes igyda Myrddin ap Dafydd
yn Llanrwsr yl1 1990, y bydd
bsrdd Cadair y Ffor elen i yn
elstedd yng Nshadair )' Brifwyl
yn y dyfodol ago .
Ydi,
me'r
llyfr
0
fy

gael ei gadeirio am y tro cyntaf
mi ei gadw dros
Dair blynedd yn ddiweddarach ~
roedd 0On eistedd yng nghadair y
Brifwyl yn y Rhyl. Y dysgwr
cyntaf i ennill y fath anrhydedd.

Dylan (Llys)ar87183

Ffoniwch:

a

unigryw

hanesyddol yn sicr,
Kocdd Gerairu

TREFNWR ANGLADDAU ANNIBYNNOL a LLEOL

an erlS
(Gwesty'r Fictoria gynt)
- rhan 0 CHOICE HOTELS
~~

Ffon:

Llanberis (01286) 870253

Gwasanaeth Trylwyr
gan y bobl
Gwasanaeth Personol Cyfeiilgar i CHWI
Y Gwasanaeth Technegol Gorau
i'ch CAR.
Cystal A
GW8sanaeth Prif Ddeliwr
Felly, pa gar bynnag ydych
CHWI yn ei yrru,
o Audi i 2astava

(~Wh~'i.IX
~

.ole,

ftlll

•

UN FUNUD FACH

BRYNREFAIL

GWYBOD YN lAWN
Maddeued yr Eglwyswyr i mi
am ddeud hyn, ond mae'n siwr
bod pregetbau gwell wedi eu
traddodi yn rhai 0 gapeli ac
eglwysi'r fro hon y SuI diwethaf
na'r
un
a
draddododd
Archesgob
Caergaint
mewn
eglwy yng Nghaergrawnt
)rr
wythnos ddiwethaf. Gwir bod
geiriau'r
Archesgob
yn
ddiddorol ac yn ddadleugar ac
yn ddadlennol; ond darlith yn
hytrach na phregeth a gafwyd
sanddo. Ac nid oedd hynny'n
syndod 0 gofio mai traddodi
anerchiad academaidd a wnai
yng Nghaergrawnt
ae nid
annerch cynulleidfa 0 addolwyr

SuI.
Trafod ufudd-dod y Cristion
oedd Rowan William:;, gan fynd
i'r afael a'r ufudd-dod y dylid ei
roi

i

awdurdodau
a
llywodraethau.
Fel y gallech
ddisgwyl, roedd ganddo bcthau
treiddgar
i'w dweud: wedi'r
cwbl, mae'n
dysgedig; yn
ddadleuwr medrus; ac yn llenor
cawnus. f\ memrocd wneud
rhal sylwadau nm y Llywodraeth
br\;\)\;nnvl, Siln ddadlaw iddi
dros y tlwyddyn umweinar
weithredu mewn ffordcl a alla~

wr

olYRU

y nvdn

ymddiried

nom

yn anode i

ynddi

eto. Dweud
nrcncsgob bod y

wnacin yr

Llywodraeth wedi mynd i ryfel
yn Irac ar sail gwybodacth a
hon nai
oedd
yo
sicr
a

dlbynadwy;

ac

er

bod

y

wybodneth

honno bellach yn
yrnddangoe yo aneicr, nid yw'r

Llywcdraeth

yn

bared

i

gydnabod hynny. Ofni rnae'r
Archesgob na all Llywodraeth
sy'n gweithredu felly ddisgwyI
vrnddiriedaeth
ac ufudd-dod
•
pobl.
Y mateb y Llywodraeth i'r
sylwadau oedd yn wirioneddol

eisoes yn

'Rydym

ddiddorol:

ymwybodol
0
farn
yr
Archesgob.' Mae'r Llywodraetb
yn gwybod am ei feirniadaeth,
oherwydd
hanwybyddu.

yn ei
gan
y
Llywodracth bob hawl i wadu'r
cyhuddiadau
ac i wfrhod y
feirniadaeth: a gall ddadlau bod
ac

hynny
Mae

yr Archesgob yn anghywir ac yn

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

DIOLCH. Dymuna Delyth Jones, 11
Trem Eihan ddiolch yn tawr I'w
theulu, ffrindiau a cnvrnoooion am y
cardiau, blodau ac anrhegion
dderbyniodd tra bu yn Ysbyty
Gwynedd.
SEFYDLIAD
Y
MEACHED.
Cyfarfu'r gangen nos Lun, Ebrill
1ge9 yn Ysgol Gymuned Cwmyglo.
Cafwyd arddangosfa gan Jenina 0
gynnyrch
'Body
Shop'
a
mwynhawyd y noswaith yn tawr
iawn. Gan fod un o'r aelodau yn
dathlu oen-oiwvco yn 60 oeo ar
Ebrill 21 aln roedd Gwenda Roberts
wedi paratoi teisen ddeniadol j
longytarch Jennie Hughes ar yr
achlysur. Gwenllian Edwards oedd
yng ngofal y lIuniaeth ae yn rhoddi
gwobr y rnis a enillwyd gan y wraig
wadd. Cynhelir y cyfarfod nesaf nos
Lun Mai 17eg pryd y bydd yr
Argymhellion ar gyfer y Cyfarfod
Blynyddol Cenedlaethol yn cael eu
trafod.
PAOFEDIGAETH Cydymdelmlwn
yn ddwys A Mr W.H.Griffith, Llys,
Brynrefall yn ei brofedigaeth 0 golll
ei frawd y diweddar Owain Wyn
CriffHh, Castell. Pentir yn 7~
mlvvydd oed er Ebrill 16e9.
BU'r angladd cynoeucus yn
EalwyS
Sant
DelnlOI.
Llanddoiniolon ddydd lau, t.brill

zzen,

YMWELD A PHASIANT SEILO,
CA[;~NA~r:ON Nos Sadwrn, 3
I:brill, mwynhaodd nifer o'r aelodau

anoasiac y Parch Ham Parrl o'r
nofal

Chwalfa

gan T. Rowland

gan evmceunas
y
Gronyn Gwenith.
YA EGLWYS 9R~SBVTERAIDD.

OEDFA'A PABG Gvvasanaethvvyd
yn yr oedfa hwyrol gan y Parch
Gwynfor Williams,
Caernarfon
Gweinyddwyd
y Sacrament
0
Swper yr Arglwydd.
SASIWN
GENHADOL
CHWIOAYDD Y GOGLEDD
oynnenr y Sasiwn eleni yng
Nghapel
Bowydd
Blaenau
Ffestiniog ddydd Mawrth Mal 4ydd

orvc

yr

anerchir

yn

oedta'r

prynhawn am 2 gan y Parch eatrin
Roberts, Caerdydd ac am 5.30 yr
hwyr gan Mrs Cynthia Saunders
DaVies, Aberteifl.
Y n y casgliad blynyddol yn lIeol
tuag at walth y Genhadaeth gartref
a thramor casglwyd y swm 0 £83.
Diolch i bawb am eu cyfraniadau.

OEDFAON MAl
2: CYMANFA
Llanberis

oes

~ngen

~U

hYDlyritu?
P~th nM'y~Ju~
yow !1~wybyddU
plithuu nud ydym Yl1 llUff V'\l
~lyw~d. d~m!\~1n ~tW' k(\ti !'ttWh

(~y~~y gv'tl~lia~ ~ IimynQ\f

g@nlr yn o@ara'r hwyr o'r
~hACllon Cvm~n'ao@tftf Canu
yn

9ynwysQdlg

hQfyd

~An9\f9n f'tydd}

QC a1Qe

11),11111 llUU

Beibl} ac ol~crwycld.
U\il)

(111e\l11

mrmryll ~YIW onono.

iddo

JOJ1N PRITC.J-It\RD

gymysgaetb

i ffermdy

gl'ynr~f~il fydd olYQU'r ~~~ fl~
nasal. ~yddwn yn cyfarfod yn VSQol
Qymunod
C'WmYlJlo i 'WnQud y
gwai1h. Hyderwn y eawn oieh

cefnogaeth Nos tau, Mai 27ain.

arall

gryn bellter i ffwrdd i lenwi
cracia'.
Ysgogodd
hyn i

Oydd Sui, 2 Mai

limrigwr ileol ganu ...

am 2.00 a 6.00 o'r gloch
yng Nghapel coch

A glywsoch am fugail Ty Isa
Yn cawlio y stwff Polyfilla?
'0 damia', medd met
Dwi braidd yn too let!'
Ma'r cracia yn dal ar y walial

Arweinydd y Gan:
Lowri Prys Roberts Williams
(8ydd y Dethohad 0 Emynau a
genir yn oecta'r hwyr o'r
Rhaglen Cymanfaoedd Canu
yn gynwysedig hefyd yn
Caneuon Ffydd)

Cefnogwch
ein Hysbysebwyr

~

-r

...A..

~

WYLIAU SEREN ARIAN
· PECYNNAU GWYLIAU YM MHRYDAIN, EWROP AC
YMHELLACH.
· TEITHlAU 1 GYNGHERDDAU A THEATRAU.
· TREFNU PECYNNAU GWYLIAU I GRWPIAU A
MUDIADAU AM RRISIAU RH£SYMOL.
• BWSlAUMODfKN A MO'ETHUS

· CWIST AI 0 SAf'ON
• CWMNI TTIULUOL
- MANNAU CODI YN CYNNWYS: LLANBERIS, CWM Y
GLO A LLANRUG.

Am twy 0 fIlnyllon am eln telthlau, ffonlwGh
atn swyddfa ar y Maas yn Nghaernarfon ar 01286 672333

DODREFN PERKINS
(Safle'r hen Nelson)
CAERNARFON

Ffon: (01286) 676 040

• Pob math 0 ddodrefn ty
• Cegin, 'stafell fyw, IloHt
• Prisiau cystadleuol
• Danfon am ddim i holl
ardal Bro1r Eco

GORSAF BETROL
'"f$$O

BE

yn

9: Mr M8rtyn Jones, Gaernarfon
2
ohonom yn ewn'u~ 11),'10Y ~r "1 e; am
Mr J. O. Roberts, 90thosda am
!ll1eu!.lu. M!.l.2'n hgW~ flDwYbydl1u
b~lrnli\~i\~~h n~'i "vyncbu n'1 !)g, J.ljO
P~r~h
~rli~
J~n~~.g~naoram
ny~ryrled. Mge Dl}\Vh (lh(lnOm
5.30
yn p",chuj
tr Dc!t,t yn c~n.
Gwelnyddlf y utlCrilment 0
cyhulltlo. (i feitldiwn III claIm
Swpar yr Arglwvdd
Anwyhyrlrll1Jr
Cyh,1dd;ad9.u
1Cl· ~arch n::lfydd LI ~ughQs.
C~Qrn"rlon am 5.30
11)'1111)" ffiYl 0)"11 u)'Ywud ~ifo\!
v~ t!wVhl\l1 Vft t!lwn. b~[h rLYGU H EGO. Tro penlrt;r
uuy"Vcc.l )'

Cymanfa
Dosbarth Padarn

DOSBARTH

syniatlau , reI pClac
nad

......

barrtorrnlo

PADARN am 2 a 6 o)r gloch
yng
NG~AP~L COC~.

golygu

Cafodd ffermwr 0 Nant arnser
CALED ofn adwy yn ystod y
mis. Cymysgodd 'Polyfilla' yn
ei gartref
ac aeth
a'r

Hughes, yn Theatr Seilo, yn caol oi

annheg. Ond pa fath 0 ateb yw
dweud ei bod yo ymwybodol o'i

IlYl1oy'n

DRAENOG

DEINIOLeN
Ffon: (01266) 671521
Ar asor 7 a.m. - 9 p.m. bob di\JVrn~d

Petrol • Disel • Nwy Calor • Glo
Cylehgronau • Papurau Nawydd

Cardiau Penblwydd • Wyau
Nwyddau Gro~ar • Malysion
TIC~DI LOT~RI AR WERTHYMA!

CWM Y GLO

......

Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. Ffon: (01286) 872275
CAPEL TABERNACL. Cynhaliwyd
Cymanfa
Ganu
Annibynwyr
Oosbarth Cwm-y-glo eleni yng
Nghapel Jerusalem,
Llanberis.
Cymerwyd y rhan agoriadol gan
aelodau eglwys Jerusalem a'r
rhannau eraill gan brant ysgolion
Sui Bosra,
Capel
Coch ac
Ebenezer, Gwnaeth y plant eu
gwalth yn qanmotacwy lawn a
dymunwn ddiolch I rai o'r talr eglwys
am eu hyfforddi. Arweinydd y gan
oedd Mr ArwQI Jones, gyda Mrs
Hefina Jones wrth yr organ
Diolchwyd I bawb am eu cyfraniad
tuag at Iwyddiant y Gymanfa gan Mr
Robert Lloyd. Rhoddwyd y Fsndith i
derfynu gan y Parch John Pritchard.
LLONGYFARCHrADAU
i Kevin
FoulKeS, 12 001Afon, ar achlysur ei
ben-blwydd yn 18 oed.
YN YR YSBYTY. Anfonwn ern
cofion gan ddymuno gwellhad buan
i Mr Llew Hughes (Hyfrydle gynt)
sydd yn Ysbyty Gwynedd.
YSGOL CWM Y GLO
Braf iawn yw cael croesawu Anti
Margaret,Bryn, yn 01 atom rr ysgol a
hithau wedi gweUa'n IIwyr ar 01 ei
thriniaeth yn Ysbyty Gwynedd.
Mae wedl bod yn dymor y Pasg
prysur
fel
arter.
Cynhaliwyd
Eisteddfodau'r Urdd Dlolch vn fawr
; Mrs. Jan ~obarts am hyfforddi'r
dd(;lU barti Davvn~lo Qvverin, dan 10
oeo a'r un dan' Z ceo. Aeltl y peru
hynaf ymlagn I Eistaddfod Sir Eryrl
a dod yn all yno. Dymunladau gorau
man I Y\5gol I..lunrug ec Y~901

uanowrou

set y rna: ivoo yn

eynryehioli sin dwy oystadlQuaQth nl
yn yr Eistoddfod Genedlaethol.
oaem nuer 0 wooreu gvvdith
CrQfft l'r ysgOI ar lerel cylcn ar SIr.

Mae gwaith rhai o'r plant wedi mynd
ymlaen j'r Genedlaethol a gobeithio
y daw IIwyddiant iddynt eto yno.
Cawsom gyfarfod dltyr iawn o'r
Urdd yng nghwmni Mrs. Pat Jones,
Cae Coch, Brynrelail. Bu'r plant yn
ddiwyd lawn yn paratoi mwgwd
cwningen a charem ddiolch yn fawr
iddl am roi o'i hamser.
Cynhallwyd
sesiynau
IIwyddiannus iawn 0 Gampau'r
Ddralg bob yn all nos Fercher. Mae
ruler
blant ifanc Blwyddyn 3
bellach yn dang os addewid fel
chwaraewyr hoc; dawn us. Diolch
Mrs. Nla Oliver, Mrs.Jen Roberts a
Mrs. Simone Simpson (mam Joe)
am hslpu.
Cafodd plant 81.1 a 2 fynd i
Eglwys Sant Gabriel I weld yr
adeilad. Mrs.Hllda Oritt aeth yno
gyda hwy i egluro beth sydd yn
dlgwydd yno. Yna, ar ddiwrnod
gwahanol. aeth a phlant bach dan 5
oed yr ysgol I weld y bedyddfaen a
chaol hanes bedydd yr Eglwys
Dtolch yn fawr I chwr Mrs. Ontt,
rydyrn yn gwerthfawrogl
eich
gwasanaeth.
Mae'n braf cael ltonqytarch plant
yr y:sgol sy'n IIwyddo a dangos eu
doruau mewn gwahanol feysydd
Llongyfarchiadau I Gethin Wynn
am basic QI arholiad plano: i Amy
Williams am ddod yn fuddugol yng
nghystadlcuaoth
fownol
band
uanruu, ac I Mared Morns am ennill
cystadleuaeth
Gymnasteo
yno
Nshaornarfon. Bydd hi rwan yn
rnan 0 mrn oeernarton tydd yn

°

cvstaou

I

gwersi BI.7. Roedd pawb wedi
mwynhau eu profiadau yno a diolch
i Mr. Eifion Jones a'r staff am ofalu
amdanynt yn ystod eu hymweliad.
Enillwyr Clwb yr ysgol ddiwedd
lonawr oedd Dr Esyllt Llwyd; Mrs.
Cen Lloyd Hughes a Mrs Iris
Rowlands. Y tri Iwcus yn mis
Chwefror
oedd
Mrs Marjone
Roberts, Mrs.Oelyth Hughes a Nia
Erin Davies. Aeth gwobrau mrs
Mawrth I Mrs. Gwyneth Roberts,
Mrs.Gwenifer Roberts a Nia Erin
eto!
Cafwyd dau gyngerdd cyn i ni
gau am y Pasg. Perfformiodd y
Babanod sioe tach 'Rhoi Trefn ar y
Tywydd' brynhawn dydd lau. Brat
oedd gweld y neuadd yn lIawn. Yna
nos Wener, tro yr Adran lau oedd hi
i gyflwyno noson 0 ddawns a
cherdd. Cafwyd ymateb gwych j
gystadlaethau addumo het, gwneud

cerdyn Pasg a chreu cymeriadau
bach allan o wyau. Cyflwynwyd
wyau Pasg yn wobrau i'r enillwyr.
Diolch 0 galon i rieni gweithgar yr
ysgol am drefnu'r mynediad, y
stiwardio, y raftl a'r lIuniaeth. Roedd
ein gwaith ni fer athrawon yn hawdd
- dim ond paratot y plant oedd el
angenl
Bu Clair Pritchard 0 Ysgol
Brynrefail atom am wythnos 0
brofiad gwaith. Gobeithio ei bod
wedi cael amser buddiol a dlolch
iddi am ei help gyda'r plant.
Cynhelir noson 0 rasus ceffylau
yng Ngwesty'r
Padarn
Lake,
Llanberis nos Wener, Ebrill 30ain.
Bydd y noson yn cychwyn am 7.30
o'r gloch gyda'r ras gyntaf am 8 o'r
groch. Y tro hwn dim ond oedotion
tydd yn cael bod yno, felly croeso I
chwi ymuno yn yr hwyl.

Whiteheadcyf.

ones
Contractwyr
Trydan

Prif swyddfa
Penrala, Tregarth, Gwynedd

Goleuadau
Argyfwng ac
offer Larwm Tan

Ffon: 01248 601257

Cwasanaeth i
Cyrnru Cylan

Ffon (nos);

Aelod 0

•

NICEIC

01248600477 a 601011

C61\Uactwyr Trydan
Ei&teddfod yr Urdd
a'r Cenedlaelhol

Ffacs: 01248601982

iawr yn Ne Cymru.Pob

Iwc iddi eta.
plant
BI.6
drculio
yn Ysgol ervnreiau yn dliyn

Cafodd

oiwrnoo

TEPHEN J
Trefnwr Angladdau

L-

Llanberis
(01286)
(01286)
(07770)
_

ac Ardal yr Eco
870 870
872 491
265 976

Cwmni Annibynnol
Jill Evans, ASE Plaid Cymru a Dafydd WIgley yn cael croeso cynnes gan
Caroline a Mertyn yng NghatJan y Cwm. noeaa Jill Evans yn yr arrJiJIyn
ymgyrchu ar gyfer yr etnouea I Senedd Ewrop a gynhelir ar 10 Mehefin.

Lleol

Profiadol

ac N. PRITCHARD
Ar Agor
CANOLFAN CAAPEDI
LLEUFER D.

--,

a 7 pm

WAUNFAWR

0-0 pm 5tlu'f(rn

Ar G~u
gul a Mar~har

Dewis sang
o Welyau a 3Fl3uite5.
Llenni Venetian a Llenni Rater.
5,000 lIathen BQw8r 0 Qarpvdi
mown "too - Qllwch chi

fforddio prynv

0

ba*rymau?

CLANHAU CARP~DI QVDA STIMVAK
lR

WAUNFAWR
ely Rhydd e Bwyd Cartrgf • Prydau Plant
, Ystafell Deulu • Cinio Dydd Sui Traddodiadol
e C"rddoriaAth Fyw e Cwrw Go lawn
~fon: 650218

CROESAIR MAl

LLANRUG Ffon: 01286 675175
GWYLIAU

CARTREF A THRAMOR

Cwmni teuluol gydag 20 mlynedd 0 brofiad
redeg Pecynnau Gwyliau oll-gynhwysol

0

YSgwOr
llanrug

J.M.
JONES

~----------------~

A'I FEIBION

Cerrig 0 bob math

19. Ymylon (5)

Mae'r wyth ateb sydd neb
gliwiau iddyot yo rhannau

21. Rhoi yng ng\vlych (5)

~ymudol 0'.. 1 at' draws.

2:l. Cradd symharol

3805

(3)

Z1. Dyncsu mcwn swudod (3)
Ar draws:
3. Cymoni (7)

6. HIe mse'r afrm vn arllwvs o'r
llyn, war (4)
13. Y
mawr
gwahanol,
gwahanoll (S)
14. Penaethlaid
adrannau
y

brifysgol (7)
yo m ..vyJr~) ac

yn newtd cvreirtad (4)

ZOo Y cwhl mewn maint nell

26.
28.

30.

31.

r;J'ed~(3)
Trefnu'r i'r adar pur arlwyo!
(7)
Mae'r caws a'r dyn meddw
yn gytun! (7)
Dwr o'r llygad (6)
Symudiad
y goes wrth
gerdded (3)
Trol a dynnir gan fodur (6)

34. Cynulleidfa fawr (4)
35. Tyweirch wedi eu svchu er
mwyn eu llosgi (4)
41. Sect grcfyddol (5)
43. Arfau'r paffiwr (6)
44-. Svyllt ar ben y buml (4)

'to. Trysor

~r

Tra<1<1odiad

C.J..r y

(7)

1. lJelnyl1d hydwyrh ('ryf !t
s~'rQ 'lV'tl-J ~\1.\lin (~)
4. ~fr!le(4)
S. Dy~hmro\.l
'll~~ 5iv'l
y

meC1dw] (j)

". ~r!
tl'l (7)

~. Awen Gwvnctgf W9n lone~}

<~>
10. uucrvn

Od)U lVa~ll ~'l
hrrnr100 rn cocll ychyJio

(j)

IS. Craig a ffurhr

o)r gronynn9l1

F"n £y~~y
yncnwaIU!! (~J
U

tjcir

1X.Sl~l~n~(~)

s'-~'S

argaelFfon: (01286)

672898 (dydd)
676285 (nos)

(5)
38. H~Qly\ld culion (5)

cain

Sylwer.i.newid pwysig!

CYSTADLEUAETH

mewn

GOLFF

burddoniaethl I (3)
40. Rhodd gwralg Z7 i Iawr iddo

CYN-DDISGYBLION

(4)

ACATHRAWON
YSGOL BRYNREFAIL
Cynhelir y gystadleuaeth
yn awr DDYDD SUL,
27 MEHEFIN 2004 ar
Gwrs Golff Caemarfon
rhwng 11.30 am a 6.00 pm

Derbyniais atebion 1 groesair
mis Ebrill gan Nansi Davies,
Rhuthun; Catherine A. Jones,
Rhiw;

Ceridwen

Llanrug;

E. E.

Williams,

Jones,

Rhoshirwaun;
Jean HughesJODes, Rhiw; D. B. Williams,
Trefof; N. Hughes, Cwm-y-glo;
Dilys
A.
Pcirchard-j oncs,
Abcrcrch;
Nan
Owen,
Llunbcris,
M. P.
J ones,

Clynnog;
Caernarfon;

Mair
Gareth

Evans,

a Sara

Pwllheli:
Caeroarfooj

Pencaerau,
Rhiw, Pwllheli.
Llongyfarchiadau a £s i chwi.
Ar 01 cwblhau croesair mis
Mai, gyrrwch eich atcbion at

Evans,

Dafydd

Penisarwaun
2004.

Jennie

Williams,
Eluned
Jones)

Llunbcrlo;

Moreen

I'at

erbyn

Llauiux;

Olwcn

OWen,

T_I!}nhcr;~;

G~en

Gr;Chth,

Dcimotcn;

nlwyn

rtugncs,

Ll~be,.i~;
Lli111rU~i

"kir;nn

Roberts,

Morrill,

Dinorw;g.
{~Qir hnch ~ egluro

pam nl9i
GYDYli jn nruucn nu GWDYn
ydt'r nteb cywir i 1& nr dr!lw~>
hy nn)' "ID fod Y eil1r Yf\Jui ti

!}

Ruodio yn Y cliw - 'Y nwr~ gy'n
dal celc ~ Jr crbrddlrd.'
Unil} ydd r rnii) )'di J c(ln

I1Ul!l1es-Jones. LIYS (j\vilym,

17 Mai

Manylion pellach:
Hugh Roberts,
Caernar[on 676063

Penlsarwaun

Owen)
R.oberts,

Me~i:1n

Sycharth,

I.ennon,

Nnnt

Caerfyrddin;

Mae hyn yn lle dydd SuI,
13 Mehefin fel yr awgrymwyd
yn y lie cyntaf.

B-J-GIAAZING

Trctor: Margaret wvn xnberts,

\-yr",o "nffyddlQu

Ilaw traocootaoot

36. Cal()TI y ddynas grefyddol?

C!lernnrfon;

I Lawr:

",~n

sy'n tyfu'n iar fach yr
h!lf? (6)
33. Gwanhad (7)
34. G(vr caeth - y dihiryn! (5)

Oliver, Tregarth; H. O. Hughes,

Rilrddol (A.)

1.

... (3)

39. Sam

16. V ferch o'r Pcl~nhell (4)
17. Cysuro (6)

24.

CERRIG
BEDDAU

32

11. Uosg eira ((»)

1~. Cc~d"vadwr

GWAITH

15. Ffrwyth yr ellygen (3)
27. Y lad cyntaf, mae'n debyg

Crefftwyr gwaith

(rhan

° tusnos

GwyOro it rnrwsio Ff@n@strl

toulu a lu'n gosod gwydr a ffono~\riam drQ~eo mlynedd)

CVNIGION ARQ(;NNIG!
• 3 ft~n~~t UPVC gwyn WQd, QU gosod yn lIawn = £S;O
• G ffanoot UFYG gwyn w5di eu g050d yn lIawn ;; f1,200
• Prynwch 7 ff~t'\~~t
a ~ha~1drws yn rhad ac am ddim wedi au gOiJod yn lIawn
Arbedton mawr ar

, corvsau oano
• drysau ~lren9:9 (~rench door$)
• Slafelloedd haul (conservatorieS)
• £00)0 oddi ar fascia boards

~fon07984

354783
nQU (01286) 871774 (ar 81 1 Mai

~004)

I

'CAP' Llawn arall
Wedi

camp ryfeddol
Manon
Lloyd Williams
i dim hyn
Rygbi Cymru, daeth cap arall i'r
ardal. Cafodd Catrin Evison 0
Gac Hopeyn, Caeathro, y fraint
o gynrychioli
lim dan 19
merched Cymru. Fel Manon,
mae'r asgcllwr chwimwth yn
aelod 0 dim llwyddiannus
Caernarfon.

Gwrthwynebwyr Cymru ar y
diwrnod oedd tim hyn Sweden.
Chwaraewyd y gem ar feysydd
clwb rygbi Caerlyr am fod y lim
o Sweden yn chwarae mewn
twrnament yn yr ardal. Ar y
diwrnod eafwyd perfformiad da
gan y Cymry
mewn
gem
ofnadwy 0 glos ond a enillwyd
gan Sweden 0 5-0; un cais yn
unig yn gwahanu'r urnau, O'r
hyn a glywais i roedd
y
gwahaniaeth
oed, ac felly'r
cryfdcr, yn elfen bwytiis yn y
fuddugoliaeth.
Edrychwn
ymlacu i ddilyn 'gyrta' rygol
Catnn, ac ef&lliai fel Mil-non,
rhyw ddydd yn cael chwarac i
dim hyn
(Ate Eco

Rhamant
Saw1 gwaith y clyswom ni rywun
yn dweud eu bod wedi 'gwireddu
breuddwyd'. Y n sicr mae byn yn
wir am gam p Tracey Morris, y
rhedwraig
marathon
sy'n
wreiddiol 0 Gaergybi. A fu dwy
awr a hanner mwy rharnanrus
yrn myd athletau?
Dyma ferch a gynryehiolodd
dimsu trows gwlad ysgolion
Cymru
tra'n ddisgybl
yng
Nghaergybi, yna rhoi'r gorau i'r
gamp am flynyddoedd
eyn
ailgydio mewn rbedeg er mwyn
'cadw'n heini' a 'dipyn 0 hwyl'.
Yn 36 oed, wedi ei champ
anhygoel
yn y glaw
hyd
strydoedd Llundain, mae hi ar ei
ffordd i Athen ar gyfer y Gemau
Olympaidd. Onid stori fel hyn
yw gwir rarnant unrhyw gampy cyfle a ddaw 0 benderfyniad,
dycnwch ac ymroddiad.
Mae nifer 0 redwvr lleol yn

Dyma griw dan

mvnvdd.

ffyrdd
neu redeg
Hrtd arbenniz ywJr

yn mynd i'w w~ly, unrhyw gyfleusterau rrac ran y
datbly~wyd
Treborth ychydlS
ctvwsom fod Cstnn yng llynyddocdd }'J1 01. T} bed a oes
nsh~rfiln Cymru i wyncbu
un cyffelyb iTracey l\{orris yn eu
Lloegr draw yn Coventry~Pob lny:>g? YIl ~icr, mC1eambell un all
lwc.)
Jyg!:ldll Gemau'r Gymanwlad.
'Faint yd)7eh ehi ei heisiau
Rhaghysbys
hi?' fyddai cri sawl hyfford.dwr
Ydych chj'n dechr!lu heJ timal1
drot) y blynyuuocud. Dyna'r llcr
at 8yf~r n05waitll fawr Tl",'~ yr
i bob un sy'n ymwneud ii'r
Eco 2004? (ofiwch y drefn,
campau
yn
11eol.
Ydi'r
p~l-droed dan 9 a dan 11, a':r;un
ymrotluiad
gennym
a'r
adr"nn"u yn y bel-nvyd. hr 01
parodr\.v~rdd 1 aberthu rhai
gwneud
y
[refniadau,
fe
agweddau i gyrraedd y brig.
anfonaf
y ffurflenni
yn
Tcledu
i ffwrdd,
tracwisg
uniongyrchol at gynrychiolwyr
ymlaen, a ffivrdd a ni!
y timau/ ysgolion. Os bydd
digon 0 alw, fel y llynedd,
Beth
am
Gefnogi
efallai
y
gellir
trefnu
Tair noson i'ch dyddiadur, i gyd
cystadleuaelh
dan 7 hefyd. I
yn
rowndiau
terfynol
am
Bydd\.vch barod!
wabanol gwpanau.
Bron lawn Yno
Ar nos Wener, 30 Ebrill, bydd
~----------------Llanrug yn herio Bethesda am
Llythyrau Dienw
Gwpan Alves ar facs cl\vb peldroed Conwy.
Ie, cefais ddau gan yr un awdur
yn ddiweddar a, chan fy mod yn
* * *
Nos Fercher, 5 Mai, bydd
hoffi derbyn defnydd ar gyfer y
Bethel yn herio tim y Gaerwen
golofn, fe rof syl\.v iddynt. Yn
am gwpan yr AEU. Mae hon yn
enwedig
gan fod )rr awdurl
gwpan gwerth ei llennill gan ei
awdures yn cyfeirio at Olygydd
yn
ago red
i dima u
Chwaraeon
golygus (?) bod
cynghreiriau
Mon ac Arfon.
da\.vnus(?)
aml-ddoniau(?)
Dylai fod yn dipyn 0 gem gan i'r
barddonol (?) yr ECD.
Gaerwen guro rim cryf G\.velfor
Ein hatgoffa mae'r llithiwr
Caergybi
yn y rownd gynam y wledd grieed ym Mae
derfynol. Yna ganol y mis bydd
Colwyn eleni yrn mis Awst. Un
Bethel yn hcrio Llanystumdwy
yn breuddwydio
am haf poeth
am Gwpan Safeflue.
arall gobeithio.
*
*
*
Yr arlwy cleni fydd dwy gem
Son am gefnogi, beth am fynd
'ddarbi' gyda Morgannwg
yn
a thim plant i'r Cae Ras i gefnogi
herio Sir Gaerhirfryn
mewn
Cymru yn erbyn Canada. Fe
gem undylld ar SuI) ZZ f\ wst, ac I chwgrneir y gem ar ddydd Sill.
yna

Mnr~(\nnw~

rn

heT~o

j() MaiJ a

niwrnnl1. (\ Aw~t 14-27. (.;wl~dd
rn cln barn" 6ot"e!{h!<..'. Diolcb
lr1I ftnhYl')oYJ DIll lY/t:ill IJl1l~U[[lt
g awel\vn Chi vno!

I

oclill' llQBi ~I,)c;ynn"~yn

I

[ymor ~)(dC1 ,reUl
chW~!lewyr.

bilLb

i'r

delfrydol. Pel hir i lawr y cae,

Ysgol Rrvnrefail ar noson wyn tog
i wylio'r scm allai benderfynu

Joyce yn methu ei thrafod a Gavin
Btlwartl:s yn glir i rwydo ei
ugeinfed gol am y tymor. Gyda'r
Boro yn gorfod enn ill i gael

drostynt a James Hayes yn penia

\} udwy lUlh. Yn 01 oaell1 Belllci
g~ld9R9IDbelJ hanner cyt]e nnd
d~~thy c..hw;han hanner runser

y !lac dcWuol am £5 y
pl~ntyn.Tin~rn () far(l.:-n ~ ffordd
ddn ~ '-lnrhyw U1wb ddlvvcddu cu

5)'y)'uu [ifro~ mCy¥llgCll1 PCllWilf

Dcnwyd torf ddisgwylgar i Iaes
pencamnwvr Cvnzhrair Arfon
eleni, Roedd y ddau rum wedi
cyrarrod bcdair gwaitn eisoe y
tymor yma, gyda'r Roro yn en n ill
d\vy
gem
yng
nghwpanau
T&GWU a .B~filmiau'r Nant, ond
Bl;lhcl i.1 orfu y11 y g~lll gynghrcsir
a rownd gyn-derfynol
Cwpan
Safefluc.
Ar faes anwas[ad ae yn y gwynt
crY{ rhaid canmol y ddau dtm am
gei:5io
chwarae
pel-droed
deniadol. Rnedd y pasio yn llyfn a
digon 0 symud odcU ar y bel. Wedi
pum munud,
a Bethel
yn
g\vynebu'r
elfennau,
peniodd
lrfon Hughes yn erbyn y postyn.
Cafodd Bethel ugain munud 0
reoli gyda'r hen ben, Iwan Jones,
yn ennill y taclo yng nghanol )'
cae, a'r ddau gawr yn y canol,
Newell a Hughes, yn ta\.vclu
bygythiad }' Boro dr\vy'r peli hir
weill eu hanelu at y gwir 'hen ben'
- James Hague, sy'n hanner cant
yr wythnos nesaf.
Yna, cafwyd tri chyfle da i
Fethel: Gavin Edwards yn agos
wedi rhediad da; Irfon Hughes a
foli 0 30 llath a aerh dros y craws,
ac Iwan Jones yn agos 0 groesiad
Caerwyn Roberts.
10 munud a chydbwysedd y
gem yn newid. Y Boro yn dechrau
rheoli canol cae, Jason Joyce yn
gorfodi arbediad da \vrlh droed y
postyn gan Macbno, a Hayes yn
taro dros y tra\.vs wedi croesiad o'r
dde.
Ar yr banner awr daerh y g61
gyntaf - un fier ar sawl ySlyr.
Tafliad hir o'r dde, amddiffyn
Bethel yn cael eu tynnu at y
poStyn agosaf, y bel yn h~vylio

rh~n. Rhai nad oedd sanddynt

Cvmru.

droed Bethel a noddwyd yn eu
blwyddyn gyntaf yn y gynghrair
gan Gelli Gyffwrdd.
Dywed
Cyfarwyddwr Gelli Gyffwrdd, Mr
Stephen Bristow, 'Mae'r cwmni
yn falch o'r cyfle hwn i gefnogi
pohl ifanc }T ardal drwy noddi cit
ar gyfer y tim dan 15.'
i'riac'r rhan fwyaf o'r hogia yn
ddisgybhon
BJ.9 yn Ysgol
Brynrefail ac, yn ogystal a bod yn
ddiolchgar i Gelli Gyffwrdd am

eu caredigrwydd, maent hefyd yn
diolch i'w hysgol am ganiatau
iddynt ddefnyddio'u
caeau tra
mae Cae Coed Bolyn, Bethel yn
dod i drefn. DioJchir hefyd i Mr
Elis Wyn am eu byfforddi drwy'r
flwyddyn ac i Mr Richard Llwyd
Jones a Mr Alun Meirion am
ddyfarnu gemau cartref mor ddiducdd yn ystod y tymor!
Yn absennol o'r 11un mae
Oliver Caine, Laurie Silvestre a
Carwyn Stokes.

------------------------------- ----------------Bethel 2 Caemarfon Boro 1

cynrychioli
Cl wb Eryri, a
gwelwn hwy ymhob tywydd yn
troedio'r

15 Clwb Pel-

S)'d.,,'r ftlnl'il~ S"11 'j Gufil:l.

I

Gyda'r gwynr yn cry1llau o'r
cefn cafodd Rethel y dechrau

siawns 0 ginio'r bencarnpwriaerh,
daeth

yn Bcm

0

amddiffyn

a

rhorri'n sydyn i Femel. Daeth y
Boro yn agos gyda ergyd gclfydd
Hayes ond Machno yn arbed yn
wych gan wyro'r bel dros y tra\vs.
Cafwyd ambelll1anner cyfle i'r
ddau dim me\vn cyfnod 'bler 0
chwarae.

Yna deng

lanllyd.
V r eilydd,
dewiniaeth

nlunud

Huw

olaf

Owens,

a

ar y dde, a'i groesiad

o'r dde yn cael ei lawio, yn 61 y
dyfarnwr, Mr Curtis. Dyfarniad
de\vr, ond un oedd yn adle\.vyrchu
perfformiad cadarn a synhwyrol
gan y dyfarnwr ifanc yma. Wedi
p\vyllgora,
camodd
Gavin
Edwards ymlaen i rwydo o'r
smotyn ac wyth munud 0 gnoi
ewinedd i gefnogwyr Bethel.
Yn 61 y daeth y Boro a dylai
Jamie Richardson
fod wedi
g\vneud yn well gyda pheniad 0
bum llath. Y chwiban olaf a'r
fuddugoliaeth i hogia Bethel wedi
gem dda dan amgylchiadau
anodd.
..'viae angen un pwynt pellach ar
Fethel o'r tair gem sy'n weddill.
Gobeithio nad ydym yn temtio
ffa\vd drwy eu llongyfarch ar
gipio'r bencampwriaeth. Ymlaen
felly i dymor
cyntaf
yng
Nghynghrair G\vynedd. Da iawn
hogs! a Ilongyfarchiadau mawr i
John Cefn a'r cri\v gweithgar tu 61
i'r llenni.
01 Nodyn diddorol
Mae Alan Williams
a Dewi
Williams \vedi cyflawni hat-Inc
arbennig yn eu hymwneud
a
chlybiau
pcl-droed
yr ardal.

Maenr

wedl

peocampwri.aeth
Arfon

oyda

ennil1
Cynghrair

Llnnru5

(80'~~)

Dciniolcn (~O'au) a Bethel )'
ll!lnrlf hon. Tydyn nhw'n edrych
yo dda am eu baed!

