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ennill }' wobr,' meddai Eryl,
'Dwi wedi mwynhau'r gwaith ac
wedi bod yn lwcus iawn yo
astudio dan arwciniad yr Athro
Irene Goulob - un 0 arbcnigwyr
cyflyrau llygaid y byd.'

Breuddwyd oes Eryl - wedi
iddi orffen ei doethuriaeth - yw
cael gwaith fel gwyddonydd
fforensig neu 'soco' (scene of
crime officer) - swyddog sy'n
gweithio ar leoliad pan fo
troseddau yn digwydd. Ond cyn
hynny, fe fydd rhaid iddi bacio
ei phethau a hedfan i Fflorida,
America, i gyfrannu mewn
cynhadledd rhyngwladol ar
'Y mchwil mewn Golwg ac
Opthalmoleg', lie bydd hi'n
cyflwyno'i gwaith 0 flaen degau
o vmcnwnwvr eratu. Meddai
El')'li

'Mg_e'n zvne gwych igytarfod
publ eruill ey'n sweilllio yl1 yr
lIn tt1!1~~~ fi - ~Cwrth ~vrq, doe~
dinl 11~wvr 'VI 1~91i>\~,,\.Jcyst.al a

•l'norida i \veithiO ynddyn nllW!'

mawr mewn gwyddoniacth
fforcnsig, )Tn en wedig
fforensig seiciatrig, seicoleg
a phroblernau meddyliol
erioed: pam a sut mac'r
problemau yma yn
digwydd. Er mai efo llygaid
rydw i'n gwcithio'n benna',
dwi hefyd yn cael cyfle i
astudio sgit .offrenia a
cheisio chwilio am, neu
ddyfeisio, prawf fyddai'n
gallu dv..-eud a ydi'r cyflwr
yo bresennol rnewn
11nigolyn - dim ond drwy
astudio'r llygaid.'

Ei gobaith ydi creu
prawf a ellir ei ddefnyddio
gyda phlant fel y gcllir
clecb.rau cu tr in vn B\'nnarJ •- evn rr cvtfwr duyrhIYI!u'n

Ilarrn - a~ fvII)'" Ilsihuu rhul v'r
~eil~£f~1th1~ll.

Mi:lC Cllllill Y wobr 111 11)Vb
.mawr idt:L~

~Rotiddwn i 'tvfth fy JIIOJd
DaIl ReS i wvbod [v mod \vedl- -

~e~th~o [('I yrnCh\Vllydd
Cllnl1101 1'[ !\(lfiln om narmnkz
i= y br!tysl501) DC t= ast\'ld~o at
ei tJlWI11Urige(}1 !:Ir]lYl1 0 brycl.

Ond pam r dc:w~::.(.)JJ hllr
IeSTUTI 1TTIl::lf

'IJw; \Uedl hod ~ dlddordeb

Llongyfarchiadau mawr i Eryl
Roberts 0 Nant Peris ar ei
llwyddiant diweddar ym
Mhrifysgol Caerlyr. Mae Eryl,
sydd yn gweithio i Brifysgol
Caerlyr ac yn astudio at ei
PhD mewn (Schizophrenia and
Eye Movements', wedi ennill
gwobr arbennig am ei gwaith
vmcnwn artoesm vn enrvcn ar
y ~y$yl1~!"J sy'n boJoU rhwDt5
y ~ytlwp ~ai[~otrrl!ni!J !I
IJJillllai ..d..s'r IIJAtiia.

Mt\~Htt~'I.~y7t\ 1Qo~d.U1~di
Dod yll uOluuio ym lYlhrifYi1sol
Lner1vr er~ 1Umlvne£1d beJl9Ch.
A.r hyn 0 hryd moe h~'n

•DDI

rheolaidd ac wedi eu cefnogi
dros y naw mlynedd.

Yo 61 yn 1965 roedd naw siop
ym mhentref Waunfawr. Gyda
'siop y pen tref" yn cau rnewn
llawer bro, a fydd hyn yn hoelan
arall yo nyfodol ein diwylliant
a'r iaith Gymraeg yng nhefn
gwlad Cymru?

gadw'r swyddfa yn ago red yn Y
Waun, ond mae Rita yn
proffwydo rnai tua tri cwsmer
fydd hi'n eu gweld yn ddyddiol.

Bydd Brian yn ailgychwyn
gwerthu bwydydd anifeiliaid ac
adar )'0 y siop 0 ganol Mai ond
rnae'r ddau yn diolch i bob un
sydd wedi bod yn gwsrner

,e

•

• Tim y Flwyddyn - tude 6

• Artistiaid Llechi - tude 4

• Cyfarfod Teyrnged - tude 3

• Ymweld ag Affrica - tud. 7

Yn y rhifyn hwn

Henderson. 'Bcchod mawr yw
colli siop mewn pen tref ond ers
i'r pensiynwyr dderbyn eu
taliadau yn syrh i'w cyfrif bane,
daeth hi'n arnlwg nad oedd
dyfodol i'r siop.'

Mae Rita Henderson, y
bostfeisrres a'r Swyddfa Bost eu
hunain yn awyddus iawn i

•FE FYDD unig siop un 0
bentrefi mwyaf bro'r Eeo yn
cau ddiwedd Ebrill wrth i'r
percnnogion feio Itywodraetn
Tony Rlair am yrru eu
cwsmeriaid olaf i'r
archfarchnadoedd,

Waunfawr yw un 0 ben trefi
mwyaf Arfon gyda dros 1,200 0
drigolion. Wedi naw mlynedd 0
wasanaeth, trisrwch i Brian a
Rita Henderson yw gorfod
datgan bod Siop y Pentref,
Waunfawr, yn cau.

Wedi'r newidiadau yn y
system talu pensiynau, 0 lyfr
pensiwn i gardiau, nid oes
cymaint yn dod i'r swyddfa Bost
ac oherwydd hynny aeth busnes
y siop i lawr, yn 61 Brian. Bydd
y swyddfa Bost yn parhau i
wasanaethu trigolion Waunfawr
yn ddyddiol rhwng 9.00 a 13.00
ac 0 9.00 hyd 12.00 ar ddydd
Sadwrn, ar gyfer talu biliau, cael
talebau trydan a ffon a
chyfleusterau tynnu arian o'ch
cyfrif, ond mae costau cynyddol
wedi dod i'r amlwg i'r busnes yn
ystod y flwyddyn, na ellir eu
diwallu gyda gwerthiant papur
newydd, torth 0 fara a pheint 0
lefrith.

'Nid oes gobaith parhau i
weithio dros 80 awr am lai na £2
yr awr,' meddai Brian
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• Basgedi Planhigion,
Blodau Ffres a Silc

• Danfon blodau 7 diwrnod
yr wythnos drwy'r fro

• Gwasanaeth Tudalennau
SiaradlTalking Pages
0800600900

• Hefyd, Hamperi 0 Lysiau
a Ffrwythau Ffres

RHODD O'A GALON YW BLODAU

(AlW'r1l,J AND SARAH JONES)

Ff6n 870605

Blodau

flO! Air a Mrs Maldwyn
Hughes 2 Bryn Gro, Cwrn-y
glo_
£6; Mrs Beryl Griffith, Maes
Gwylfa, Deiniolen; Gwynn
Davies, Waunfawr; Dr R.
Fraser Wiliams, Sale,
Cheshire.
£9; Mrs Gracie Jones,
Rhydaman.
£s: Mr Idris Parry, Rhes y
Faenol, Deiniolen; Ruby
Harrison, Bakhita, Bethel;
Mrs Jane Thorman Jones, 14
Tai Caradog, Deiniolen; Mr
Kevin Jones, Gwelfynydd,
Deiniolen; Mrs Sylvia Jones,
Tai Marian, Deiniolen; Mrs
Beti Lloyd Roberts, 6 Bro
Deiniol, Deiniolen; Huw a
Beti Pritchard, Rhosgadfan.
£4: Catherine Jones, Bryn
Gwenallt, Waunfawr; Mrs
Rosealie Lamburn, I
Mogerhanger
£3: Haf Thomas, Buarthau,
Llanrug.
£1: Goronwy Owen, Nottais,
Porthcawl.

RHODDION

gwasanaethu, ac mae'r olaf wedi
cyfansoddi emyn yn arbcnnig ar
gyfer yr achlysur.

Bydd rhagor 0 ddathlu i
ddilyn yn y Ganolfan, lIe
darperir lluniaeth ysgafn,
arddangosfa 0 Iuniau o'r chwarel
a chyfarchion gan yr Aelod
Seneddol, Aelod y Cynulliad,
Swyddog 0 Age Concern,
Cynghorwyr ac eraill.

Edrychwn ymlaen at
groesawu tyrfa fawr, a phob un
wedi gofalu dod a'r haul i'w
ganlyn gobeithio!

AEI.ODAU PW't'LLGOR
COFEB y CH\'qj\REL\VYR

l\lui UOIl. lOllOU) (J1l)jjjlJ
i-ttVi.i'f!!""rl1 C lilol"VII"·H\1

CYNGOR CYMUNED
LLANRUG
Yn eisiau

Clerc i'r Cyngor
Am ragor 0 wybodaeth a sgwrs

anffurfiol cysylltwch a'r
Cyng A. Thomas ar

(01286) 650757

r

Annwyl Ddarllenwyr
Cofeby Chwarl'lwyt

Carem aigofla darllenwyr yr Bco
y bydd dydd Sadwrn, 7 Mai, yn
ddiwrnod nynod 0 bwysig a
phrysur yn Ninorwig. Dyna
ddiwrnod dadorchuddio'r Gofeb
i'r Chwarelwyr yn yr AlIt Ddu,
am 2.30 o'r gloch.

Bu aelodau Clwb Orwig yn
brysur yn paratoi ar gyfer yr
achlysur arbennig hwn. Eisoes fo
osodwyd y garreg goffa yn ei Ile a
bydd englyn 0 waith Mr Norman
Closs Parry yn cael ei dorri arni,
ynghyd a chydnabyddiaeth 0 ran
aelodau Clwb Orwig yn )'
paratoadau a gwerthfawrogiad 0
haelioni teuluoedd )' cyn
chwarel vt/yr.

Mae'r fraint 0
ddadorchuddio'r Gofeb yn
mynd i ddau 0 gyn-chwarelwyr,
sydd ymysg yr hynaf yn yr ardal,
sef Mr Andrew Griffith,
Dinorwig a Mr John Ellis
Morris, Deiniolen .

Cynhelir gwasanaeth byr wrth
y Gofeb, gyda Seindorf Arian
Deiniolen yn cyfeilio a Mr Evan
Bryn Roberts yn unawdydd.

Bydd pedwar 0 fechgyn, yn
wreiddiol 0 Ddinorwig, a
godwyd i'r \veinidogaeth, sef y
Parchedigion Tudur Rowlands,
Idris Thomas, William John
Lewis ac Alan Wyn Roberts yn

Yo gywir iawn
GORO:-;\\~\ 0",E"-:

weld a chlywed y gwr enwog.
Roedd hi'n bnawn pocth a gwres
yn codi o'r dorf enfawr ac fe fu'n
agos iawn i rni gael fy nghrasu.

Nos adwrn, gwrando ar
Heddle N ash a Ross Richards. Y
baswr yn cael dau encor hefo
solo Figaro, a'r gynulleidfa yn
canu'r 'Flower Song' 0 Carmen.
Encor ar 61encorl

Cyngerdd gwych, ond fe aeth
)'0 dipyn 0 lanast ar 'Hen Wlad
f)' Nhadau'. Roedd arweinydd y
cor wedi gwneud ei drefniant ei
hun ond roedd y dorf yn canu'r
trefniant gwreiddiol. Fe fu bron i
noson fyihgofiadwy fynd a'i
phen i'r wal.

CanOlfan Gerda
Willi~11'M~tI1i~g
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Llwyn YGwdihw
23 Heol Croes Faen

Nottais
Porthcawl CF36 3SW

Annvvyl Olygydd,
Diolch am gael coplau o'r Eco
drwy'r flwyddyn. Caf fwynhad
ma ..vr o'u darllen.

Y mis yma, yn 'Siambar
Selwyn', roedd yna atgofion imi
o Stcddfod 1935 yn yr hen
bafiliwn. Fel un 0 hogia
Brynrefail, cefais y fraint 0 fynd
yno i werthu rhaglenni. Codi
pecyn 0 dri ar ddeg, swlJt y copi,
a chael s\vllt yn 61.Wnes i ddim
ffortiwn ond fe gefais bleser a
phrofiad gwych. Gweld
offerynnau na welais erioed o'r
blaen, clywed v eanu ac adrodd
50rnu ros~blJ O",'cld n slorod A
Hllnnen ~w9.11er. QohebVCld y
Do;'y llcrolJ) a tJwraodo ar

Lloyd GeOfIle M y dyCld 19.u.
C)'y~~in~ yn wir Q'V~& yr h~n

- hllfiliwn ona fe oeaL! werm el
onei. 'V rno'Wn l,~.nn~v1

I
OnCDnrCld nifcr 0 dOff, dIiD~ili;j
ru' rhV\-v llrngUllU vn YQOS i'r [0 1

Yn gywir,
GWYN WILLIA.\\S

Annwyl Olygydd,
Apil alll Luniau

Ys gwn i a ydi rhai o'ch
darllenwyr yn ddigon hen i gofio
Eisteddfod Caernarfon 1979?

Ydyn nhw'n cofio Geraint
Jarman yn can u yn Cae Saeson?
Ail Syrnudiad yng nghlwb
Tanybont? A llawr ~' Clwb
Rygbi'n sigo dan bwysau pawb
vn mwvnhau?. -

WeI mae Clwb Rygbi
Cncrnarfon vn chwilro run luniau-
0'[ cyfnod er rnwyn eu dangos yn
ystod Eisteddfod £ryri eleni,
pan fydd nifer 0 gigs yn cael eu
cyrmal yn y Clwb unwaith eta,
ond mewn adeilad newydd
erbyn hynl

Mae 'na wythnos lawn 0
wciihgarcddau wcdi eu trcfnu yn
y Clwb Rygbi yn ystod wythnos
yr eisteddfod, gan gynnwys
Meinir Gwilym, Elin Fflur,
Frizbee, Comedrwyr a mwy.

Byddai'n braf dangos lluniau
o'r tro diwethaf yr oedd yr
Eisteddfod yn y cylch. Felly os
oes gan unrhyw un o'ch
darllenwyr lun o'r cyfnod, ac yn
arbennig llun o'r clwb rygbi dan
ei sang, cysylltwch a Clwb Rygbi
Caernarfon, Y Morfa,
Caernarfon, LLSS 2YF.

A cofi wch bydd tocyn am
ddim i'r noson o'ch dewis chi os
'da ni'n defnyddio'ch lluniau yn
yr arddangosfa!

Llawer 0 ddioich. Welwn ni
chi yng Nghlwb Rygbi
Caernarfon wyrhnos yr
eisteddfod!

Clwb Rygbi
y Morfa

Caernarfon

V ~1-41f!Vt-Jt-JI:§A~
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GOLYGYDD CHWARAEON
Richard Ll. Jones, 5 YOdel, Bethel.
(01248) 670115

FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
Llanrug (677263)

TREFNYDD HYSBYSEBION
John Roberts, Bedw Gwynion. Ffordd
Glanffynnon, Llanrug (675605)
e-bost. johnroberts@ prjr.wales.com

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

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

TREFNYDD GWERTHIANT POST
Olwen Hughes, Eithino9, 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)

.
TREFNYDD PLYGU
sruonec Gnffith (650570)

GOHEBWYR PENTREFI
BETHEL: Geraint Elis Cilgeran
(01248) 670726
BRYNREFAll: Mrs Lown Prys Roberts
Wllhams, Godre r Coed (870580)
CAEATHRO: Clive James, Hafan. Bryn
Gwna (6n438)
CEUNANT:Trystan a Sloned Larsen,
Bodafon, Ceunant (650799)
CWM-Y-GlO: Mrs Iris Rowlands
Glanralon (872275)
DINORWIG: Marian Jonas, MinaUt,
7 Brc Elidir, Dinorwig (870292)
DEINIOlEN: Mrs Margaret CynfiGriffith.
(870394)
llANBERIS: Gwyneth ac Eifion Robarts,
SWn-y-Gwynt (870740)
llANAUG: Eryl Roberts, 3 BrynMoelyn
(675384)
NANT PERIS: Llinos Jones, 6 Nant
Ffynnon (871820)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans. Sycharth
(872407)
TAN-Y-COED: MIss Anwen Parry.
Ael·y-Bryn (872276)
WAUNFAWR: Mrs Nan Roberts. Pantafon,
Waunfawr (650570)

CADEIRVDD Y PWYllGOR GWAITH
Arwel Jones

TIm Golygyddol
dlo PALAS PRINT
7B STRYD PLAS
CAERNARfON

Ffon/Ffacs (01286) 674631
eco@palasprint_com

Eirian James (01285) 574531
Bryn Jonas 1012BS)S7M06
llinos Jones (01296) 971920

Richard rnomee (01260) 671304
Sion Williams (01285) 871858
Alun tllis (012QS) S607S1

SWYDDOGION A GOHEBWVR
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Argraffwyd gan Wasg Gwynedd
Cibyn, Caernarfon

Cydnabyddir cefnogaeth
Bwrdd yr laith Gymraeg
tr cyhoeddiad hwn.

-



Yr aelodau yn
gweithio ar olygfa 0
'Clwb Cysgu'dart
aruieiniad Dyfan
Roberts, Angela
Roberts, Irfon J011es a
Dafydd Roberts.

Hoffai'r aelodau
ddiolclt yt' fawr i.awn
1r lin1 ac 1Rohln
JPilli",r.:, L~/I
BrookM at.Efa DjJfa'f
"rlt (7l(. ~ai'l£ (,ulocI]1£
J,Jsind.y .f:[tlmin.

•

Nod Rygargu yw rhoi cyfle i
ieuenctid yr ardal gymryd rhan
yn y celfyddydau perfformio 0
fewn eu mill tir sgwar, ac am bris
rhesymol.

Am fwy 0 wybodaeth am
weithgareddau Rygarug ewch i'r
wefan: www.Rygarug.org neu
ffoniwch (01286) 675766.

* * *

•ar noson stormus iawn ym nus
Chwefror.
Prosiect Fideo Rygarug
Mae penwythnosau aelodau
Rygarug wedi bod yn brysnr
iawn yn ystod y mis diwethaf
Yn 01 ym mis Medi lawnsiwyd
cynllun newydd sbon ar gyfer y
sesiynau Aml-Gyfrwng, sef y
Prosiect Fideo.

Allan o'r sesiynau crewyd
pcdair sgript wrciddiol: 'Clwb
Cysgu', 'Piano', Dim Mwg heb
Dan' a 'Sam'. Yn ogystal a
chreu'r cymeriadau a llunio'r
sgript, yr aelodau sydd hefyd yn
actio'r amrywiol rannau yn y
ffilmiau, Mae arbenigwyr 0 fyd
ffilm a theledu wedi rhoi eu
harnser a'u harben igedd yn
hollol wirfoddol i ddod a gwaith
yr aelodau i'r sgrin fach.

Fe fydd noson arbennig yn
cael ei threfnu i ddangos y
pedair ffilm yn y Galeri,

Caernarfon, yn ystod mis
Mehefin.
Eglwys St Mihangel
Bydd cyfle i weld Cor Rygarug
yn perfformio yn Y sgol
BrynrefaiJ ar 11 Mai, gyda Chor
Eryri, Clychau'r Grug a
Seindorf Arian Llanrug mewn
cyngerdd i godi arian tuag at
Eglwys St Mihangel.
Copa Caban
Ym mis Awst, bydd Rygarug yn
cyflwyno'r sioe gerdd 'Copa
Caban' unwaith eto, gan anelu'r
tro hwn at gynulleidfa
changach, 0 Gymru ben baladr,
a fydd yn ymweld a'r ardal ar
gyfer Eisteddfod Genedlaethol
Eryri a'r Cyffiniau. Mae'r sioe
yn cyflwyno nifer 0 gymeriadau
hanesyddol a chwedlonol y
cvlch ae yn cyfeirio at arnbell
hanesyn a chwedl. Cyflwynir y
cyfan gyda chan a dawns a Ilond
trol 0 gymeriadau lliwgar a
difyr,

'Nodi'
Dros wyliau'r Pasg lawnsiodd
S4C fersiwn newydd sbon o'r
hen ffefryn - 'Nodi'. Os
gwelsoch y rhaglen fe glywsoch
Gor Rygarug yn canu'r
arwyddgan. Dewiswyd y cor i
fynd iStiwdio Sain, Llandwrog,
i recordio'r gan mewn stiwdio
gerdd broffesiynol. Roedd yn
brofiad gwych i'r criw ifanc a
deithiodd i Landwrog ar y bws.

~rar1it",,<:1'la:
J!ln~'gr 071tJtJ SSOtJjO
DiU
~h!lron~r07746 6Z6607

C-wa~aHQelJ. >,»f »fro},. Eco

Sa[on 'I1Chlll am iJriJ rhuJymol

CVFARFOD TEVRNGED

John Roberts Williams
Cynhelir cyfarfod 0 deyrnged
i'r diweddar John Roberts
Williams yng Nghapel
Pencaenewydd ar brynhawn
Sadwrn, 7 Mai am 2 o'r gloch.

Llywyddir gan Dr
Meredydd Evans a cheir
anerchiadau byr gan Yr Athro
Aled Gruffydd Jones, Gwen
Ffrangcon a Geraint Stanley
Jones ar gyfraniad John i fyd
ncwyddiaduraeth, ffilmio a
darlledu. Yn ogystal ceir gair
byr am y cyfnod y bu'n
gweithio ar Y Cymro gyda
John gao Dyfed Evans, ac i
gloi cyflwynir darlleniadau 0
nifer 0 wahanol weithiau John
gan Maureen Rhys a John
Ogwen.

Estynnir croeso cynnes
iawn i gyfeillion John 0 fro'r
Eco i ymuno yo y cyfarfod ym
Mhencaenewydd, brynhawn
Sadwrn, 7 Mai am 2 o'r gloch.

Ymgynghorwyr Ariannol
Anruoynnot Lleol (sefydlwyd 1974)
Ffon: (01248) 355055

CDH

Pa un o'r rhain sydd
bwysicaf?

YSWIAIO EICH TY
(i arnec coiled i chi):

YSWIRIO EICH CAR
(I arose COiled I chi ): neu
YSWIRIO EICH BYWYD
( , arbed coiled l'ch teulu)

Cysylltwch a'r rsoo iweld mor mad
yw cost yswmant gyda CDH
Andre (BetheULlanberis)

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

Wavell
Roberts

CIGYDD .
London House
LLANRUG

Ffon: (01286) 673574
PEN CIGYDD Y FRO
YrWyn IIeol mwyaf blasus

Selsig cartref
Cigoedd parod j'w bwyta

Archebion ar gyfer y rhewgist
MYNNWCH Y GORAU
DEWCH ATOM NI!

Glonhoueich 'ortref7
\\..-....M~

•

GIGS 'STEDDFOD
2005

Cymdeithas yr Iaith
Gymraeg

Oeddech chi'n un o'r rhai lwcus
a lwyddodd i gael tocyn i un 0
gigs diweddar Gruff Rhys ac
wedi'ch plesio gymaint nes eich
bod ar bigau i'w weld eto? Neu
oeddeeh chi'n hollol siomedig
eich bod wedi methu cael tocyn i
un o'r gigs i hyrwyddo'r albwm
Yr Atal Genhedlaeth] Wei, fe
gewch un cyfle arall i weld prif
ganwr y Super Furry Animals yn
perffomio ar ben ei hun gan y
gallwn gyhoeddi y bydd yn
pcrfformio mewn gig arbennig
iawn yn Eisteddfod
Genedlaethol Z005!

Fel arfer, mewn cyd-
weithrediad a phobl lleol, bydd
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn
cynnal gigs yn ystod wythnos yr
Eisteddfod eleni, a hynny yng
ughunolfannau gorau yr arual.
Rydd d\vy brJ" aanolfan ;'r ~as
vr his[eLldfod eleru, sef 'Amser'
ym Mangor a 'Cofi Roc' yng
Nghaernarfon. Unwaith eto
bydd y Gymdeithas yn cynnig
arlwy 0 fandiau ac artistiaid
gorau Cymru gyda rhywbeth ar
gyfer pob blas cerddorol.

Ymysg y cerddorion fydd yn
ymddangos i Gymdeithas yr
Iaith, bydd Gruff Rhys yn
gwneud perfformiad arbennig
iawn. Dywedodd Swyddog
Adloniant y Gymdeithas, Owain
Schiavone:

'Rydym yn falch iawn 0 allu
cyhocddi cin bod yo mynd i fod
yn defnyddio dwy ganolfan
wych yn ardal yr Eisteddfod
unwaith eto eleni - mae 'Amser'
a 'Cofi Roc' yn ddwy 0'[
canolfannau gigs gorau yng
Ngoglcdd Cymru. Ar ben hyn
rydym wrth ein boddau fod
Gruff Rhys yn mynd j fod yo
perfformio i ni yn ystod yr
wythnos, roedd y gig a wnaeth i'r
Gymdei thas yn Solfach adeg
Eisteddfod Tyddewi yn
ddigwyddiad gwych a dwi'n
gwybod y bydd )' gig elcni yn
arbennig iawn hefyd ... allwn ni
ddim disgwyl!!'

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

www.cymdeithas.com
neu ffoniwch Swyddfa'r
Gymdeithas: 01970624 501.

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

owain@cymdeithas.com
neu 07813 050 145.
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GWYN JONES

FFENESTRI ERVRI

Mhrifysgol Sheffield IIallam y
llynedd, mae'r preswyliad wedi ei
denu yn 61 i'w chyncfin ym
Mangor.

'Mae'n ideal,' meddai am y
prosiect. 'Dwi wedi symud yn 61 i
fyw yma yn arbennig ac yn
gobeithio ares.'

Ei bwriad i ddcchrau )~V
ffilmio cyfweliadau a'r gamp yn
61 yr artist yw canfod pobol 0
wahanol ardaloedd i'w holi.
'Dwi'n gobeithio gwneud
tafluniad fideo ynglyn a
pherthynas pobol a'r chwarel -
dyna'r ffordd dwi eisio mynd ar y
foment. Mae 'na lot 0 gyrneriadau
o gwmpas .•Viae pawb yn adnabod
rhywun ond dydw i ddirn isio
defnyddio un chwarel un umg -
dwi isio iddo fod yo n\')' eang.'

Yn dilyn c)wod 0 ymchwilio,
hellach mae Maia Conran a
Dyfrig Peris ....vedi sefydlu ~tiwdio
yn ~Ir Amgueddfa. Lechi yn
Llanberis. Ac yn ogystal a dangos
\' g\vaitb cell"gorffenedig, bydd yr
artistiaid yn lrcfou eyfres 0

ddigwyddiadau yn yr Eisteddfod
Genedlaethol a gynhclir yn y
Faenol fis A\vst nesaf.

Trefnir cynl1un 1lechl gan
C~'\vaith C)'mru me\vn
parmeriaeth ag Amgueddfeydd ac
Orielau Cenedlae(hol Cvmru ac-Eisteddfod Genedlaetbol C\'mru.-Am W)'bodaeth bellach:
Stephen West, Cy\,raith C)'mru
(01938) 820147; John Kendall,
AmgueddIa Lechi C)'mru (01286)
873707 a Robyn Tomos,
Eisteddfod Genedlacthol C)'mru
(02920) 763777

Mae [omen 0 bosibiliadau yn
wynebu dau artist preswyl 0

\Vynedd. Hen straeon, chwedlau,
llen gwerin, offer a pheiriannau -
dyna'r fath 0 beth sydd 0
ddiddordeb i Maia Conran a
Dyfrig Peris a benodwyd yn
ddiweddar i arwarn y prosiect
'Ilechi',

Dros y cyfnod sy'n arwai n at
Eisteddfod Genedlaethol Eryri
ym mis Awst, bydd )' ddau yn
gweithio yo Amgueddfa Lechi
Cyrnru, Llanberis ar gynllun
sydd wedi'i ysbrydoli gan effaith
y garreg las ar fywyd )' fro. Gan
weithio yn y gyrnuned, bydd yr
artistiaid yn }'mCh\VIIIO i effaith
ddiwylliannol, cyrndcithasol ac
artisuz Ileclu.

Mae'r prosieet yn dipyn 0

fargcn i Dvfrig Perl:> - U) lIla
gomisiwn s},l\veddol cynraf yr
arni5t 0 Dd)-[fryn Nanlilc cr., iJdo
raddio me\t.'n celt ym J\llhrlfysgol
S'vydd Guerloy'''' dd'lvy fiyncdd
yn 61.

'Mactn Syne da iwlleud job go
iawn a r\vy'n gobei th to g\veld
prosiec[au t!raill )'n dod allan
ohoni,' mcddai. Fel man
c~'ch\\')'n, mae ganddo fl~s ar
astudio'r traddodiad 0 gt:rflo
llechi a ch\\'ilora am hen offer
ch\\'arel. 'D\"i ddim )'n &\v)'bod
be' \'n union dv,'i am ei wncud elO-ond d",i isio clymu perha' [el'na at
ei gilydd.' Yn 61 yr artist, mae'r
posibiliadau'n ddibendra\\.

Gol\\'g rh)'\vun o'r tu allan
sydd gan Maia Conran ar
ddiwylliant y llechi. A hithau
\vedi graddio me\\'n celf ym

Perygl! Artistiaid dan ddylanwad Ilechi

HI1\1' l/RfC]; .HUGHES
bOOClrnlO:

Carlre[ i'r YStIU11Wd.
'04. Y prif res\vm am y rroi a thTosi
y\\' presenoldeb yr ystlum bedol
leiaf, oedd yn defnyddio'r hen
adellad fel cl\\-'Ydfan fagu yn )'s[od
misoedd )7 har. Gan fod y
creaduriad vma mor brin mac-deddfau 11ymyn eu gwarchod, felly
roedd yn angcnrhcidiol catl
rru1vdded I U1eItbJo. Rh!1ld bef~rd
ocJd dvlun~o llctv n.c,",,,JA ':"w

• • Ii

CarlfCfu, ae mac'r !Jet}' ;)Y·D(llel el
odl';)Qdll yn well no )lQw~r • gnrtr.:!f

~i"'l\4vl JIl ) CIV,
.l(WVl ny.\vr. u.r 01 VT holl tlJruUl

.,-'UG, ~'r... J~rrn 0 o.rbcn!s,-vr [elJ
\i\ilUrruU l1\ilJ YOllumv~, I\lJiii~ !ill!
WVll0 neu nll rvddyf vn decnrau
clwvdo !If fv mhen i!a\.vr bob nos 0

Melilt y Ci71t.

TyUl hi'n hir yn cynhesu? Un waith nenfwd y t5' acw, yn lle mynd i
yn unig dwi wedi bod ar }T afon a 'ngwely,
hynny ar y diwrnod cyntaf, sef 3 Un 0 gynlluniau eraill y
Mawrth, a doedd hwnnw mo'r Gymdeithas yw adeiladu canolfan
di,vrnod cynhesaf ch,vaith! Dnd ar cin tir s= yr afon )'1l Cra~..ia. Mae
mae un petn vn sicr mae dlgon 0 hawl wem el ganiatau, a mawr oedd
dd"-'r ar gael, gyda'r Sciont heddiw y gobarth 0 allu cydweithio gyda
tros ei glannau, yn ogystal a chnwd Chyngor Chwaraeon Cymru,
trwchus 0 ella iIawr hyd at gyrion Asiantaeth yr Arngylchedd, Cyngor
Deiniolen. Mae'n dda felly Iod Gwynedd ac eraill i gael canolfan a
digon i'w wneud i gadw rhywun fuasai'n galluogi ieuenctid lleol i
IDe\Vn cysylltiad a bvd y Pysg, 0 gael eu hyfforddi yn meysydd
leiaf pysgota, canwio a gwcithgareddau

Pethau fel dal ati i geisio dod a awyr agored eraill. Dyma faes lie
diwedd i'r gwaith 0 adnewyddu mae gwir angen Cymru Gymraeg 1
l\1elin y Cim, Pontllyfni, a'r mis ddod yrnlaen.
ym" mae'n bosib cyno\Yys 11un 0 Roeud teimlad y clwb fod
III mae netnaun svmud vmtaen. nethau'n svmud yon arar dros ben. a
A,{ae'r S'vnith 0 brynu'r felin, bod rh\.vystrcdigactbau annjsgv....yl

gWI1CUU a clla~l lla 'tY1 cynllunio) )rn ,acl cu rhoi o'n blaenau. Hefyd
cei~io am Rfanriau a S1rnIud ar roedd vn llmhoSlb cgel g\vybodaetb
ddechrau'r sv.:aith wedi bod yn be oedd )'n myncJ ymlaen. ~{ac'n
dailh 0 broD i ddeng mlynedd~ ac \VII d\\fcud bod amheuon ma\Vf rod
yn h!tfod, mge fe] oeJru rhai o'n ~efvdliadau cvboeddus

• •

alllgylchiauau yll cynllwynio yn gyda age"das eu hUllain, a'r rhain
erhyn gorffen \' InlJlltth, oedd 1 fod weithi!lu yn rhedeg yn groes 1
wcdi dod i dCl-fyn ddiwcdd AW~l ddym\.lniadu\.l'c "yhocJJ. SUl i Bael

---------, [ystiolaerh 0 byn ~rw'r gamp
\\lcui bud ar hyd yr anIser,
ond heddi\\! mac pcthau yn
\vahanol dr\\ ,,'r ddeddf-
':iydd nt:\\'ydd Jdod i r\'m.. .
sef Deddf Rh\ ddid•
G\\ ",bodaeth. Trw,' \\-neud- -
ceiSladau 0 dan y
ddeddfwrlaeth yma
cawsom agoriad ilygaid a
siomedigaeth fod y Cyngor
Ch\varaeon, s)'dd wedi bod
ynghl\vm a'n cynllun, \vedi
anfon s)'lwadau i'r
Cynulliad Ccnedlacthol i'r
pcrv.ryl nad oedd angen
canolfan arall yn y fro, na
hyfforddwyr ychwanegol
chv,railh! Son am gorff
cyhoeddus ddim eisiau
cystadleuaeth! Cywilyddus!
Ond, v,,'r[h gVorrs, fel popeth
arall, fe av.'n ymlaen gyda'r
cynlJun heb eu cymorth.
G\vynl leg ar eu hoi!

Digon am boll tics
'sgota.

Er bod Y l)'\vydd yn oer,
mae stOCIO cyntaf LI)'n
Dy\varchcn \Vedl cymryd
lIe yn ncchrau Ebrill. Mae
rllai \vedi bod yno
ynghanol yr erin, a bras
yw'r helfa YJI61 pob gol"'·g,
Dali\vch ali, mae pob
'sgodyn \vedi ei baeddu yn
y t)"wydd yma.

Wrlh gloi, mae'n anodd
pcidio clywed y proffwydi
digalondid yn prege[hu fod
y byd ar ben. 'Mae'r
\vcnoliaid \vedi eu difa i

gyd', Y'v'r di,veddaraf, oherwydd
rhy\v ch\vynladd\vr sydd \\'edl ei
ddefnyddio i ladd locusllad ac s)'dd,
yn ei dro, \vedi dlfa pob pf)'fetacb
)"ng ngogledd A[frica. l\1ae'n rhaid
fell}' fad y g,venoliaid 5)"n
ymgartrefu }'D ystod y g\\'an\V}'n a'r
haf ar lannau tin hafonydd nl yn
dilyn rhvw lw\rhr nr!lll Qr eu rnith
")''TnU. IIcnu JJ:',·clb ••r rvcJd s:oe
•
dfbeIIIlll! ar lallllaU [ ~C10(]( g~rda
dws;nou ohonynt yn I11thro'n
Qui) 1111.11C\,11 U1 \Y) '1 ~Ilnehcnnflu,
fl\t1flll1l1l l\ lUV"l!h U {1\Vr

Ar Ben Arall y Lein
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GWYNANT
PIERCE

Cynyrchion Coed:
Gatiau. Ffensus ac ati
am brisiau cystadleuol

Ysbyty Gwynedd. Dioloh yn fawr i
bawb.
CYMANFA'R ANNIBYNWYR.
Cynhelir cyrnanta'r Annibynwyr,
Dosbarth Cwm-y-glo a Demiolen,
bnawn Sui, 22 Mai, am 2 o'r gloch
yng nghapel Ebeneser, Deiniolen.
Arweinydd y Gan fydd Mererid Mair,
Gweithwraig leuenctid a Datblygu
Eglwysig. Gwneir casgliad at Ty
Gobaith
Bydd bws yn cychwyn 0 Orsaf Tren
Bach yr Wyddfa1 Llanberis am 1 15;
o Gwm-y-glo am 1.25 a c 0
Benisarwaun am 1.30
Pris £1 I oedolion.
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DEINIOLEN. Bu'r aelodau yng
Nghanolfan Arddto Treborth nos
Wener, 15 Ebrill, yn mwynhau eu
swper blynyddol ar ddiwedd y tymor.
Cawsom swper rhagorol a sgwrs
ddiddorol gan ein gYK gwadd, y
Parch Emlyn Richards, Cemais. Ei
destun oedd 'Pobol Od' a chlywsom
ganddo am fewer cymeriad a
haeddai'r ansoddalr ·od'. Cafwyd
noson ddifyr iawn. Diolchwyd iddo
gan y Parcn John Pritchard.
DYMUNA Mrs Beti Lloyd Roberts, 6
6ro Deiniol, ddiolch i'w theulu,
ffrindiau a chymdogion am y
galwadau ffon a'r rhoddion a
dderbyniodd wedi ei thriniaeth yn

Bydd Y cyfarfod nesaf ar nos
Fawrth, 3 Mai am 7.00 o'r gloch. Y
siaradwr gwadd fydd Mr Gareth
Roberts, Gallt y Foel. Croeso
cynnes i bawb.
DYMUNA Eleri a Gareth. Bwthyn
I~af, ddiolCih 0 galon am y cardiau,
anrheglon a'r dymunladau da ar
enedigaeth eu hefeilliaid bach.
Diolch yn arbennig am y gofal I loan
Benjamin a Dafydd Christison yn
Uned Gofal Arbennig Babanod
YSbyty Gwynedd Dewi Sant ac
Ysbyty Glan Clwyd.
CYMANFA·ft FtlEBBYTERIAID.
Cvnh~lIr V Gym~nt~ ddvdd SuI. ,
Mai yne Nehapol Rehoboth, Nant
ren:5 am l.DD ClCClm0.00 O'f glocn.

Vr ~IWAll'\ydd~Ardd()r61fvtftf Mr
E9w~r9M9~~ J9n9~,LI~n99~f~n.
Trefnlf DWSI Oycnwvn 0 DaelnlOlen
~M1.' b Arbyl'\ tyf~rf6d y ~1"I~wl'\~t
;:'1....... 5 15 orby'" cyfortod y" hwyr.
Orovuu (jynnv~ i llavyo,
CYFA~FOD Y CMWIOHYDD
~ynhal:wyd cyfarlod cynial y
fJyyYuuyn yn !;Llvnu~ur tAr 1t !;brill,
CaTWVOsawrs aan v )"'arcn Jonn
Pr:tchard a chakvyd cyJran:ad gan
~9~ "gl'iW yn n'iwi rhwl 'i'w h'iH
aonaOaU_AnrOnWVaQln canon oorau
a.l Uit:a JGAn Pa.re JonGQ. un oJr
aetodau Hyddlonaf, oydd yn Vsbytr
~YY)'n9~9yn 99rQ)'n \rlni~9\h,
¥YM~(iITHt\~ ~(iNY~~OI.

DIOLCH 0 GALON. Hoffai Mrs Jane
Thorman Jones ddiolch i'w
chymdoglon, ffrindiau a theulu am y
gaJwadau ffon, blodau a'r anrhegion
a dderbynlodd yn ystod ei anhwylder
yn ddiweddar.
DYMUNA Kevin Jones, Qwelfynyddt

Clwt y bont, ddlolch I'W deulu a
ffrindiau am yr holl garedigrwydd a
dderbyniodd tra yn Ysbyty Gobowen
ac Vsbyty Gwynedd yn ddiweddar.
Diolch yn fawr.
CYMDEITHAS CYFEILLION
EGLWYS CRIST. Daeth Mr Cledwyn
JOneS, Bangor, ond yn wreiddiol 0
Ddvtfrvn N~ntIlA. I'r GvmrlAjth~~ V
mis diwolhof. Rhoddodd inni yr
tlane:5 :5ury aaern I ysonrennu el IYfr
!II WJ~b~}~GAl' JJ/(J r,/IlYW J..IAI'\A~
.J9hn ~Iyn D~yi9~ 1e79 1~V9,
tJvvaur Geraal r-Tlat MUW t"'uw . SYOO
~~ ~6f ~6~ un 6honom 6 ddyddl~u
y"t101 ~hoddodd :nn: hOMO::'c:ynMor

y (OUIU yrl NUlvyyuUOltln tl Dyrrryn
N~nrllp.. ::Ir OVI::lnWgC1111 ::Ir Jonn
Olyn ~av:es pan yn Iseh~.en. wrth
WWVU v uuinuo t..orpVYIIlr 01 yyylillU i
WldO Llvn dC I OQnrrQT~aQrn.

O:olchodd Urs ~os:ns Worth :
~1'iWYYyny\iniii am rgl Innlhaniii Q
CnQTnOlfun d wndQtn avrr~nlao mar
w~rlhlAwr I blAl"Il {\ ~hobl Cymru.
Pnr;,lowyd lIu...:aoth yeanf,., ann Mr.s

B-"~<J...~ H~~t)~y ~ Mri P'tl~9't1S
Th9m~~,

DEINIOLEN ,

Mrs Margaret Cynfi Griffith, Cynti. Fton: (870394)

Cymunedol Ysgol Pendalar.
Dymuna pob aelod o'r pwyllgor

ddiolch 0 galon i bawb sydd, ac a
oedd yn gysylltiedig a'r treialon.

A

TREIALON CW N DEFAID. Mewn
cyfarfod diweddar 0 bwyllgor y
treiaJon, dosbarthwyd cyfanswm 0
£250 i Ambiwlans Awyr Cymru a
IF.C.S.Y.M.', sef prosiect Sialens

2.00: Gweithdy clocsio gyda Carol
Loughlin yn y VaynolArms.

4 00: Chwedlau gwerin gyda
Catherine Aran yn y Vaynol
Arms.

Trwy'r pnawn:
Sesiwn werin yn y Vaynol Arms.

7,00 yr hwyr
Cyngerdd gyda Joe Scurtield,
SILD, Clwb Ffidil yr Wyddfa a'r

Didrefnwyr yn Eglwys Sant Peris.
PRISIAU:

Gwelthdai: £7 a £5.
Trip dringo i blant (3 awr): £5.
(Cofiwch fwcio ymlaen - /leoedd
cyfyngedig.)
Cyngerdd: £8.50 a £5.00
(Popeth am ddim i blant, heblaw
am y trip dringo.)

Am fwy 0 wybodaeth ttomwch
(01286) 871042 , neu cysylltwch a
www.vaynolarms.co.uk, neu
nialcain@tinYworld.co.uK. Hefya
bydd tocynnau ar gael wrth y
drws.

Peidiwch a cholli'r cyflel Gweler
y rnaolen isod. Am fwy 0 wybodaeth
a thocynnau cysylltwch a (01286)
871042 neu
nialcain@tinyworld.co.uk.
Dydd Gwener, 24 Mehefln:
8.00: Noson Lawen yn y Vaynol Arms

Dydd Sadwrn, 25 Mehefin:
'10.00: Trip dringo i blant yn y Vaynol

Arms.
10.30: Gweithdy Ffldil i rai pronadol

gyda Joe Scurlield yn Eglwys
Sant Peris.

10.30: Gweithdy ffidil i ddechreuwyr
gyda ldris Morris Jones yn y
Vaynol Arms.

10.30: Cynghanedd ar y Ffldil yn
Eglwys Sant Peris.

1.00: Gweithdy Crwth Iddechreuwyr
gyda Cass Meurig a Silla lives.
yn y Vaynol Arms

1.00: Ffidil yn sal? Cysylltwch a'r
meddyg ffldlttu, Doctor NittI Cain,
yn y Vaynol Arms.

1.30: cnweotau gwenn gyClaCatherine
Aran yn y VaynolArms

2.00: Gweithdy alawon (;slonaidd
syda Sills lives yn ESlwys Sanl
Fen~.

Ilwyddiant ysgubol y lIynedd, mae
Gwyl ffidll yr Wyddfa yn 01 yn y
Nant gyda rhywbeth at ddant pawb
sy'n hoffi'r ffidl!.

Cyflwyna'r cyngerdd yn eglwys
hynafol Sant Peris Joe Scurfield,
aelod gwreiddiol yr 'Old Rope String
Band', arch ffidlwr a meistr ar
ddulliau Bluegrass. Old-time,
Gwyddelig a Swedaidd Mae Joe
hefyd yn glocslwr rhyfeddol, yn
gonsurlwr ac yn jygliwr. Am
gyfuniad, am berfformiwr!

Hefyd SILO (y gair Estonaidd am
bont), deuawd Cymreig-Estonaidd
unigryw sy'n cyfuno ffidil, lIais a
lhelyn fwaidd Bille lives, a gilar a
bwswcl Martin Leamon O'r briodas
unigryw yma daw cynnyrch lIonydd,
tewet, nuoolus a chryf yn ~eiliedi9 ar
ganeuon ac alawon iraooonaooi
(;stonia a Chymru. Cafodd au CD
9yntaf, 'Priodi' 9roo~o cynnee gan Y
wasg werin - 'cerddoriaeth hyfryd.
hyfryd', yn 61Vority Sharp, Radio 3.

Yn ogystal a hyn cewcn set byr
gan 'V Didrefnwyr'. cyfrinach
dywyllaf byd gwerin gogfedd Cymru
(y ffidtwyr Ileal, Cass Meung ac Idris
Morris Jones 0 Pigyn Clust, a'r
gitarydd, Nial Cain), a Chlwb Ffidil
yr Wyddfa. Gwledd lIawn
danteithion ar gyfer connoisseurs y
ffidil!

Yn ystod y dydd bydd gweithdai
ar gyfer dechreuwyr a chwaraewyr
ffidil mwy profiadol, a gweithdy ar
ala won Estonia ar gyfer unrhyw
offeryn.Mwynhewch sesiwn werin
trwy'r dydd yn awyrgylch
groesawgar y Vaynol Arms a dewch
a'ch ffidil sal i weld y Meddyg
Ffidlau, Nial Cainl

Caiff rheini ymlacio hefyd wrth
fod yna drip dringo i blant, sesiynau
adrodd chwedlau gwerin gyda
Catherine Aran a gweithdai dawns y
glocsen. t

LLONGYFARCHIADAU mawr i Alan
a Tetert Pritchard, Groeslon, ar
enedigaeth au mab. Tomos Mabon,
ar 15 Mawrth yn Vsbyty Gwynedd.
Llongyfarchladau hefyd i Melvyn a
Prydwen Pritchard, Llys Awel, ar fod
yn nain a taid unwaith eto!
LLONGYFARCHIADAU I Gwenno
Pritchard, Ty Isa ar basio ei Gradd 4
Theori Piano, ac i Manon Pritchard,
Fron, ar basic ei Gradd 1 Theori
Piano gydag anrhydedd. Daliwch
ati, genod!

A

PEL-DROED. Wei mae'r tymor pel-
droed bron iawn ar ben a'r hogia
dan 9 oed wodi caol tymor oithaf da.
Dymuna lola ddlolch yn fawr lawn I
Ninal Orntt. David Laa, yr holl
lamau a'r ladau am Sludolr hogia yn
01 a otaen a croton yn ernenruq rr
Plant am au gwaith caledl
CV~!;ILLIO~ ~QLWV~ ~A~T
F!;AIG, Mae Olvvb onnt yr eglvvyo
wadi ei sefydlu yn ddiweddar or
mwyn ceisio codi'r arian sydd el
enqen er gyfer algywelrlo'r eglwys.
£12 yW'r (:lost am Y flwyddyn gyfan
(punt y mls), Cyaylllwch aMra
Margaret Ellis (871339) neu Anne
Cumberton (870284) os hoffwch
ymuno a'r clwb.
MYNWENT SANT PEAlS, NANT
PEAlS. Bwriedir, fel y lIynedd, roi
diwrnod i dorri'r gwair a thwtio'r
fynwent 0 gylch eglwys Sant Peris.
Gwahoddir gwirfoddolwyr i
ymgymryd a'r gwaith, i ddechrau
am 9.30 y bore ar fore Sadwm, 4
Mehefin. Bu'r ymgyrch yma yn
llwyddrannus dros ben ac yn lIawn
hwyl y flwyddyn ddiwethaf. Beth am
ymuno ~ ni eleni? Cysylltwch a'r
Parch Deinlol Morgan ar 873678.
FFIDLAU'N FFLAMIO 'NOL I
NANTPERIS. Sylwch pob ffidlwr a
phawb sy'n hoff 0 gerddoriaeth y
ffidil! Nantperls ydy'r lie i fod ar
Fehefin 25, 2005. Yn sgil y

Llinos Jones, 6 Nant Ffynnon. Ffon: (01286) 871820

NANT PEAlS .:... -.----



V Parti Adrod dan 112 Dod a fu'n fudduflD1yn Eisteddfod Sir yr Urdd.

Rhai 0 eetooeu'r Cor dan 12 oed a iu'n fuddugol yn
Eisteddfod Sir yr Urdd.

Tim y Flwyddyn
Ie, rydym yn dod at y cyfnod 0
rannu tlysau yn y byd pel
droed a braf cofnodi bod tlws
'cenedlaethol' ar ei ffordd i
Fro'r Eco. Dyfamwyd y tlws 0
'Dim y Flwyddyn' ~ gan
Gymdeithas Bel-droed Cymru,
idim pel·droed Iau Bethel.

Tlws yv.7 hwn sy'n dynodi
parodrwydd clwb i ddilyn
canllawiau'r Gymdeithas
ynglyn a datblygiad y gem ac
mae sawl maen prawf ynghlwm
a'r dyfarniad. Yrnysg yr
agweddau mae sefydlu ac anelu i
wella strwythr sylfacnol y clwb.
Un araU Y\V meithrin ac annog
hyfforddwyr tu mcwn i'r clwb,
a'u hannog i fynychu a llwvddo
mcwn cyrsiau pcnodol yn
canolbwyntio ar sawl azwedc
o'r gcm. Ccir hefyd
gydnabyddiaerh am
yrndrechion y clwb yn
natblygiad pel-droed i ferched.

Agwcdd bwysig arall, ac un
sy'n amlwg tu mewn i'r clwb,
y\;V annog cefnogaeth y
gymuned a'r rhieni yn
natblygiad y clwb, yn enwedig
wrth godi arian a denu nawdd.
Yr oedd datblygiad clwb pel
droed Bethel yn y meini prawf
yma yn teilyngu y Tlws Arian
gan }'Gymdeithas Bel-droed.

Mae'r tlws yn coroni deng
mlynedd 0 ymdrech gan }f
pwyllgor, drwy sefydlu maes
penodol ar Faes Coed Bolyn.
Cynhaliwyd y seremoni
wobrwyo mewn noson arbennig
yn canolbwyntio ar bel-droed
ieuencrid yng ngwesty Bro
Morgannwg. Yno, gyda
balehder, derbyniodd Gareth
Griffith, y Cadeirydd, ac
Alwynne Jones, yr
Ysgrifennydd, y tlws gan John
Toshack,

Ysgol Gynradd Rhoddwyd croeso
eynnes i bawb gan y Llywydd, Mrs
Rhian Hughes. Croesawyd yn
arbennig y siaradwr gwadd, sef Elin
o Gwmni Sam.

Cafwyd noson hynod 0 ddifyr a
bywiog yn ei cnwrnru a rhoddodd i
ni amlinelliad 0 hanes y cwmni a
beth oedd ei gyfrantad i'r byd
adloruant yng Nghymru. Yna,
cafwyd cwis i brofi gwybodaeth yr
aelodau ac, j 910i'r noson, cyfraniad
carloei gan rai o'r aelodau.
Cynigiwyd y diolehiadau gan Mair
Read. Enillwyd y raftl gan Alys
Jones.

Y mis nesat bydd yr aelodau'n
mynd 0 amgylch Bethel ar daith
gerdded, dan ofal Bet a Seiriol.
Bydd croeso I unrhyw un ymuno ar
y daith - y gost fydd £1 Ypen.
CLWB 200 Y NEUADD. Enillwyr
Chwefror oedd £50 (151)
Gwyneth rtuqnes. 36 Bro Ahos,
£25: (115) Ann Williams, Ty'n
Rardd, £10. (76) W. W. Griffiths, Ivy
Cottage.
Mawrth· £50: (1S) M. gardsley. 3
Stad Eryri. £25, (74) Aled Morns,
Celynen; £10: (121) Jonathan
f:'armer, 7 Rhoslan
NEWYDDION O'R YSGOL.
Dymuna Mrs Sian Jones ddiolch 0
galon I bawb am eu cydyrncerrnlao
wedi iddl golll ei thad yn ddiweddar.
Roedd y geiriau earedig a
dderbyniodd yn gysut mawr iddl hi
a'i theulu.

Bu rhai 0 blant adran y babanod
yn ffilmio rhaglen i blant yn Barcud
yn ddiweddar Yn 01 pob son
cafwyd perfformiadau profffesiynol
lawn 0 flaen y camera. Diolch yn
tawr i Mrs Glenda Owen a Mr
Maldwyn John am edrych ar eu hoI.

Mae nifer 0 weithqareddau
tymor olaf yr ysgol wrthi'n cael eu
trefnu - tnpiau addysgol, diwrnod
mabolgampau, trip diwedd tymor a
chyfarfod olaf Blwyddyn 6.

Hysbysrr rhienl'n fuan o'r
dyddiadau pwyslg yma yng
ngalendr yr ysgol
CYDYMDEIMLO Yn ystod y rrus,
yn sydyn, bu farw Mrs Helen
Thomas, Stryd Ganol. Estynnir pob
cydymdeimlad a Cledwyn a r teulu
yn eu profedigaeth.

•

gweithgaredd Ar 11 Mehefin. bydd
Morfudd Thomas yn arwain taith
'hamddenol' 0 Ben y Pas i gopa'r
Wyddfa. Gellir cael ffurlenni noddi
gan Gareth Jams. Ar Fehefin 22.
bydd Y gystadleuaeth bet-creed 6-
bob-ochr I oedolion ar Faes Coed
Bolyn. I ddiweddu'r ymdrech apel
cynhelir Noson Lawen yn y Neuadd
Goffa ar Fehefin 24.
ADRAN VA URDD.
uoncvtarcmaoau I dim rygbi'r
Adran ddaeth yn fuddugol yn
Nhwrnament Urdd Eryn. Byddant
yn cynryctuoli Eryri mewn
twrnament yn Llanelli ar 23 EbrilL
Pob Iwc i chi a mwynhewch y
proflad Diolch I Elflon Jones a
Gwyn am eu hyfforddi.

Trefnodd yr Adran ddisgo ar nos
Wener, 15 Ebrill. Roedd elw'r
noson yn mynd tuag at gostau
mynd a'r aelodau i'r Eisteddfod
Genedlaethol. Cafodd plant nad
oeddynt yn aelodau o'r Urdd
wahoddiad a ehafwyd noson
hwyliog iawn.

Bydd y plant yn brysur yn
ymarter yn ystod y mis ar gyfer yr
Eisteddfod Genedlaethol. Pob Iwe
r'r Parti Deulais a Manon Elwyn ar
yr Unawd Pres, fydd yn cystadlu ar
ddydd Mawrth, 31 Mai, ac i'r Parti
Llefaru a'r Cor. fydd yn cystadlu ar
y dydd Mercher. Mwynhewch eich
hunam yng Nghaerdydd a phob
hwyl ar y eystadlu.

Bydd eyfle i glywed y plant yn
p9rtlorm:o mown ~oson Goffi ar
no\) Fer(ihert co MOl, Byoo myyy 0
ranVllon vn nQS at vr amSQr vn V
slopau 11901Oowch draw I se1nos:'r
IJlal It - IIICltlll Yll Wtflll tu GlyWtd.

~oft~j'r Arlr!ln drJlolch a Qr:lIOni
6'tn~or ~'tmuned Llanddeiniolen
OU "r OYllylluryulJ Iluvy Friou
l'1uQllesam eu rnOdd rr Adran.
M~~C~!;D VWAWP..
Cynh~llwyd C'ylartod mls ~brlll yn yr

DYMUNA Ruby Harrison, Bakhita,
ddlolch yn fawr am yr holl gardiau
a'r anrhegion a dderbyniodd ar
achlysur ei phen-blwydd yn 80 oed.
MORIO CANU. Ymddengys fod y
rhaglen gymdeithasol a luniwyd
gan y pwyllgor apel leol ar gyfer
Eisteddfod Eryrf wedi dwyn ffrwyth.
Denwyd tort dda i'r Bedol ar gyfer
noson 'Gitars a Bongos'. Criw 0
offerynwyr Ileal oedd yn diddori, ac
yn ystod y noson, brat oedd elywed
rha: 0 hen glasuron y 70'au a'r
80'au yn adlamu 0 gwmpas yr
ystafell.

Diolch arbennig i'r criw oedd
wedi cynhyrchu taflenni geiriau.
ond fel roedd y noson yn mynd yn
el blaen daeth yn amlwg mor
gyfarwydd oedd y geiriau i'r
gynulleidfa, Braf nodi mai nid
gelriau eaneuon y Beatles yn unig
sy'n aros yn y cof.

Cawsom daith qerddorol
hwyliog, a phawb wrth eu bodd.
Diolch i Gwyn Doctor, Gareth Jams
a'r eriw am eu brwdfrydedd.

Yn ystod y noson, eyrhaeddodd
Teewyn Ifan ae lestyn Garlick.
Roeddent yn ddlgon parod I
gyfrannu, ae roedd naws arbennig
o glywed Tees yn canu yr hen
anthem adferol 'Y Dref Wen', a'r
ddau yn ein harwam yn y
fytholwyrdd 'Cwm Nant Gwytheyrn.'
Mae'n rhaid fod Tees wedl
mwynhau ei hun, gan iddo gyfeirio
at y noson yn ystod Cyngerdd
Pondnlnr )'n )' Oa19': ar )' nos
Gudvvrn.

C~fwVd Cyrranlad 0 1100 ruag aT
)'r e:qleddlod ijsn I<Qv:n s
oarolynnu, Y OuOOl,(I'll galluogo(JO
I wnAIll1 Alw 0 ~?~Ll nlolch Ilnw!llth
040 :\m 't Qntno~noth pArod

vaVYn ),OLJalU 101 lIoVYr lOll Moi 1cr
pan ryaa Nason ~laalalaa yn y
l\J~u~~~Qoff~.

Vm mlc:: Ml'hef:n 6ydd fr:

Tecwyn Ifan a lestyn Garlick 'ac eraill' mewn hwyl.

Bo;o r GiCdroar Bongo:),

•

Geraint Elis, Cilgeran. Ffon: (01248) 670726

BETHEL
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ddiwcddar, Dyma'r tro eyntaf
erioed i bob! yr ardal gael eyfle i
wybod sut mae'r clefyd yn
effeithio arnynt. Nawr gallant
ofyn am driniaeth briodol a
gwybodaeth am sut i edrych ar 01
eu hunain a'u teuluoedd.

Diolchwn yn fawr i la\ver 0
gefnogwyr, ac yn en wedig i
EgI\vys Nantperis a'r Parchedig
Deiniol Morgan am eu rhoddion
o ddillad plant i'r amddifad, a
phres at ~odi)r adeilad
gurc[[hfa\Vf. Gfoc~a'Yl1 unrh_ny
dd~ddord{'h me\vn ~'mestyo y
~"i1iLll i'l u)iodol. Muc \;fUWO
ic.6 gysylltu os hoffech ~ra.nnu
n~\ol81y,,!y .. ~ nl,"'Y)'i
Dr Gr~hgm'lllomlls,
Min V ~nnt] Alit l'T<>cb,Cwm V Clo.
l:rOn. (OIZl:lO) l:l7101l
ebOSL: pysgotlyn(a flsh.co.ulc

teulu yw'r cam olaf. Mae nifer
fawr 0 blant amddifad yn yr ardal
sydd yn byw fel teuluoedd, heb
oedolyn i'w gwarchod, Maenr yn
dioddef diffyg cariad, bwyd, pres
a chymorth ymarferol. Roeddem
yn gobeithio y byddai'r pedwar
gweithiwr a'r lleian ffyddlon yn
gallu darparu )'chydig o'r rhain.

Mae7r g\veirhwyr wedi eu
cyflogi am y ch\vech mis nesaf
ond cafwyd rrychineb pan
lQQQwy~ M~ Mu Mphutlanc
melvn I.llmll.'run lIurdtl erchyll.
P.oeJJ h)"D }·n cr-Byel hwr ~b:1\.vb -

vn ~nWt(]jQ1'[ del! lfanc ocdd yn
e! ~otw rn fam

Mile Bi1JICf)'ifbilliu W\iui cumu
t)r bwlch ~c yn !\rtJ)~jrt V '1m
0,11""0. Cl)'w)cJ ll~~divv cu bod
\Veru Cyllnal qO prci\\ f ci Cllacl
purt1~ ~'n l\1 vn bOSI[ll yn

Yr adeilad gorffenedig!

Yr adeilad wrch i ni gyrraedd.

Dosbanm: orJrhpglo'1 0 dill/lad.. biancedi a tned: ber: ideuluoedd tlaud:enw Sil;lcr Vir8:n~a hcf),d yn
cvnonn \V\'O.

Codw}.d adcilad traddodiadol
allan o aernz a mwd reI canouan,
ar bwys yr ).5801. ll).dd h\\'n yn
ddosbarth ~rsg.ol vn oavstat a
chanolfan HIV. Cyflogwyd
adeiladwr lleol i wneud y gwaith,
gyda chymorth deuddeg 0
wirfoddolwyr ac un aelod o'r urn
iechyd. Cafodd y gwirfoddolwyr
eu gwobrwyo gan Sefydliad Bwyd
y Byd 0 dan i' cynUun 'Bwyd am
Waith'.

Cam pwysig cyn raf unrhyw
ymgyrch atal HIV yw addysgu, a
rhoi cyfle i bobl gael praw[ i
ddarganfod eu StaL\VSIIIV Roedd
rhaid i'r pedwar gweithiwr
ymarfer sut i helpu pobl i ddeall a
pharatoi ar gyfer y profion. Yn
Lesotho, mae ofn mawr yn codi
wrth ymwneud a HIV a stigma
ofnadwy ynghlwm wrth y clefyd,
er bod pawb yn colli aelodau teulu
ac yn gweld pobl ifanc yn sal yn
ddyddiol. Serch hynny, eyn rnis
Chwefror, roedd llai na deg prawf
y flwyddyn yn cael eu cynnal ar
bobl, ar wahan ibobl ocdd bron a
marw yn barod yn yr ysbyty,

Yr ail gam yw darparu gofal a
chymorth ymarferol i'r rhai sydd
yn profi'n bositif i'r haint. Mae
bwyd da a dwr glan yn holl
bwysig. Mae'n hawdd dyblu
disgwyliad oes trwy fwyta ac yfed
yn ddiogel. Rhan 0 waith y
gweithwyr yw dysgu sgiliau
ffermio cynaladwy a darparu
cymorth ymarferol i'r rhai sydd
yn rhy wan i dyfu eu bwyd eu
hunain.

Y trydydd cam y\V cynnig
triniaeth: un ai yn erbyn
afiechydon fel TB, sydd yn aml
yn manteisio ar bobl HIV, neu
driniacth yn erbyn trosglwyddiad
HIV o'r fam i'r plentyn. Ym
Mbrydain mae pa\vb s),dd tua
hanner ffordd trwy'r salwch yn
cael cynnir; llc\.llraU tl initlcr11
gydn thri chyffut' nW~ru~yn erbyn
yf HI)'; \rioiQi~b ~JcJ~ 11.1 para
hylf eu hl\~~.Nia vw·r tJrlnlllelh
R9110 tlr 0.,\,1 '] ,-'"l n"lynyJJoeJJ
Le~Oln(l ell). 1'"(tfalu1'1 frU1 dO ar
o~.rar l'11'O rv J~.IE'tc:wrdd y
J!'fCIUI\iVYl.

Lleihntl1,. ayf..~dd
O"os~lwrdJo'r tc;"",,, Il •h~~tnll
9Rrpl,lciuo,;lh a l~a'9<7liau ;'r r1an.t s'r

••'i rw3.Ut; Cl h~ ac '''''It:h c. hl"nf

ti \jhrrU\if Ufu fUIn. Mi_ lli''''l 9"

F1S bach ~l~ni ~~taitlii, fy
n2wr~i2. Cass, a'n merch

f,,~h, Ccinwen, eyfle i fynd ar
daith fythaotl~dwy iLesotho. 'Y
D"JIDu\j yn yr Awyr' - SWlad
fechan fynyddig iawn yn
neheubarth Affrica. Aethom fel
rhan 0 grWp 0 wyth gweithiwr
gwirfoddol er mwyn ymweld a
phrosiectau ym maes iechyd
oedd wedi eu sefydlu dros y tair
blynedd diwethaf.

Mae Lesotho yn un 0 wledydd
tlotaf y byd, gyda Hl V yn
effeithio ar gymaint ag un allan 0
bob tri neu bedwar oedolyn ifanc,
a rhannau o'r wlad yn ardaloedd 0
newyn hefyd.

Mae gan Gymru berthynas
arbenn ig gyda'r wlad fecban bon
ers rhai blynyddoedd bellaeh, ac
rydym ni tua'r un boblogaetb a
maint daearyddol gyda digonedd
o ddwr, diwydiant ffermio a
thraddodiad gwaith glo.

Cychwyn un bore ocr 0 Gwrn y
Glo, £i )'11 rhinwcdd fy swydd fel
meddyg teulu, Cass y cerddor a
Ceinwen yn faban tri mis oedl
Bum i draw yno sawl gwaitb o'r
blaen yn eynllunio gwaith atal a
thrin HIV ond dyma'r rro cyntaf
imi gael ewmni fy nheulu ar y
daith. Gyda chymorth Scfydliad
Bwyd Y Byd, ysbyry lleol
Tebellong ac eglwysi yn Lesotho a
Chymru, y bwriad y tro hwn oedd
hyfforddi a chyflogi gweithwyr
cymunedol ar gyfer gwaith alai
HIV a TB.

Cyfraniad Cass a Ceinwcn
ocdd helpu i sefydlu perthynas
dda gyda'r bobl yno a chawsant
gryn Iwyddiant. Ceirrwen oedd
seren y sioe a rhoddwyd yr enw
Lesotho, 'Palesa', arni (sydd yn
golygu blodyn) - felly 'Me rna
Palesa' neu Imam Palesa' oedd
Cass!

Aetbp\vyd ali gyda'r gwaith.
Pcnodwyd pedwar g\l,rejthi\vr
cymunec101 gan dd\vV c:gl\vy~ leal
"" rn e~l~r~l1ohyddolg)r IlAll yn

15fcnOl11_it1d. Gur))'),u
h$o~d~a.n!yn y~tod y Mf~ ,'fI
DliU rrur\ u \lUll fltOlJ~;iln0rfiJ
tromuntlLloJ hfC\Ii!:ll1rll o'r enw J'\I1e
Mil ·lI,.$.ruL1Jo.u.e. '#.In 0lJy"tul ~'1
U1V!uLll fllellll Me Md MDnULl~IlC
yn ...J...y<,h AT' AI des n hl!1.nt. dau

•
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Afon Gwyrfai, a phan aeth
yno'n ddiweddarach i weld a
oedd wedi dal rhywbeth,
llithrodd ar gar reg a disgyn i'r
dwr.

Wid oeddy dW1· dros ei ben, ond
yr oedd yno lawer 0 laid, a
suddodd ytuau iddo. Boddodd er
pob ymdrech i 'w waredu. '
Gwybodaeth am y Parch W.
Ryle Davies
Daeth cais gan un 0
ddarllenwyr y golofn am
wybodaeth ynglyn a'r
gweinidog hwn, a fagwyd yn y
fro. Ei gartref oedd Pen yr
Inclen, Clwt y Bont, ac fel
llawer 0 fechgyn eraill )Tr ardal,
aeth i weithio i'r chwarel }'D
ddeng mlwydd oed. Addysgodd
ei hun a dilynodd gyrsiau yng
nzholezau'r Bala a phrifysgol
Caeredin, Bu'n weinidog ar
Eglwys Disgwylfa 0 1879 hyd
1884.

Ysgrifennwyd cofiant iddo
gan y Parch R. Humphreys.
Mae'r cais yn holi'n arbennig
am ddyddiaduron a gadwodd y
Parch W. Ryle Davies tra bu'n
weinidog yn Nisgwylfa. Oes
rhywrai o'r darllenwyr a
gwybodaetb am y dyddiaduron
hyn?

Gyda llaw) deillia'r enw
anghyffredin 'Ryle' 0 garlref y
teulu, sef Ty'n'raelgerrh, yng
Nghwm Brwynog uwchlaw
Llanberis.

Prin fu'r ymateb y mis
diwethaf, felly anfonwch
unrhyw syl\v neu gais am
,\vybodaeth i Dafydd Whiteside
Thomas,Bron y Nant, Llanrug,
Caernarfon. Ffon: (01286)
673515).

• Die•

•

mewn siop arbennig. Tybed
pW}' o'r darllenwyr all
ddarganfod y cyfeiriad cynharaf
at fwyd tun ym mro'r Eco?
Damweiniau yn y Waunfawr
Gyda diolch iddarllenwr cyson
o'r golofn am anfon
gwybodaeth am ddwy
ddamwain angeuol a
ddigwyddodd yn y Waunfawr
yn ystod 1858.

Mae un yn cyfeirio at storm
anferthol, a cheir adroddiad
arndani yn Yr Herald CY111raeg.
(Yr oedd yr olwg ar y gwefr
fflamllyd yl1 melltenu, a sWn
trystfauir y tarannau yl1 Ilenwi
pauib d braw. Lladduivd llunus 0
ddefaid gall Y mellt, a phedair °
wartheg godro: 1J11 1 A 1111P Ione;
'Ij'T& y Gerddi, a thair i Thomas
W11lianl.l:. Tai [I:a! Yr oedd _ymelli
uied! thych« y ddaeat gerllaw y
gwat-tJleg. )

Ond yr oedd gwaeth na
cholledion da byw yn yr ardal.
'Pan oedd gwraig Hugh Thomas,
BrYl1 Golau, yn darparu
boreufuiyd, ac yntau'n gwisgo
meum ystafell arall, daeth. mellten
i meum i'r tY, a rhoddes dro i'r
wraig ar y llawr. Tarawodd y gWr
fel Y bil farw yrz y fall. Gwnaeth
lziwed i'r sinidde, holltodd.)1 cont
o'r top i'r gwaelod a £Ilaflwyd
llee/zi oddi ar y to. '
Dywedwyd fod Hugh Thomas
yn gymydog da, ac yn aelod
g}Tda'r Annibynwyr yn y Waun.
Gadawodd \vedd\v a phedlyvar 0
blant yn amddifad.

Ym mis Mehefin o'r un
flwydd)rn adroddir fel y bu i
Thomas Davies o'r pentref osod
bachau pysgota mewn p\vll yn

GWERTHWR CARPEDI, TElLS CARPED A PEINYL
GAI't'"NOEDD0 DDEWIS 0 Dt\TRi'MAU i\RHAI ME\VK SToe

rrO:iIWGIi UNI\HY\V A1'\1SERi
WAUNPAWR. (012R6) 650552

CARPEDI GERAINT OWEN

PRISIAU RHESYMOL

TAWELFA, PENISARWAUN
Ffon: (01286) 870846

PEINTIWR AC ADDURNWR

www.ybistro.co.uk
Perchnogion: Danny a Nerys Roberts

Fton 871278
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Dl"oS yl" wythnosau diwethaf rhoddwyd cryn sylw ar y
cyfryngau iwerth bwyd ysgol. Daeth rhaglen Jamie Oliver i

gryn amlygrwydd wrth iddo geisio perswadio un 0 gynghorau
Llundain i newid yn gyfan gwbJ eu dulliau 0 baratoi bwydydd
gogyfer a phlant y:)gol. Yo ddiweddarach, cafwyd addewid san y
Llywodraeth fod arian ychwanegol i'w wario - yn Lloegr 0 leiaf -
ar brydau bwyd ysgol. Bu dadleuon yma yng Ngbymru hefyd
ynglyn a rol y Cynulliad a'i wariant ar brydau ysgol. Gyda'r
lecsiwn ar ein gwarthaf, bydd yn rhaid disgwyl eyn cael gweld a
fydd unrhyw newid syfrdanol yn y gwariant, ond yn bwysicach, a
fydd unrhyw newid syfrdanol yn ansawdd y bwyd gaiff ei arlwyo.

Beimiadwyd rhai mathau 0 efelychu ac yn ceisio gwella ar
brydau parocl yo hal1t iawn san ci ddulliau. Un o'e rhcioi oedd
jamre Oliver onerwvdd nan Bryan Dunkin 0 Lundain, a
ocdd rrcrnor ddim macth brynodd batent ar y dull 0 sadw
ynddynt. Ond mae nrydau bwvd am £1,000. Gvda'i
parod wedi eu paratoi ers barmeriaid, John Gamble a
degawdau 0 Ilynyddoedd, a John Hall, dechreuodd
bwrrad yr arloeswyr a Iu'n gynhyrchu bwydydd cadw yn
arbrofi yn y maes ocdd cadw ffatri Dartford Iron Works, ond
cymaint 0 ddaioni a maeth yn y gan ddefnyddio tuniau yn
bwydydd cadw hyn ag oedd hytrach na photeli wedi eu
bosibl. selio. Dyma'r cwmni cyntaf yn

Pwy felly oedd y rhai cyntaf i y byd i ddechrau gwerthu
'gadw' bwyd? bwydydd cadw mewn tuniau,

Roedd halltu, sychu a mygu Roedd Br)Tan Donkin yn
wedi bod yn dig\vydd ers dd}rfeisiwr medrus, ac ef fu'n
canrifoedd, ond gweddol gyfrifol am gynllunio'r h}'n a
ddiweddar yw'r arferiad 0 elwid yn tinplate call1listers. Yn
botelu b\vyd neu ei gad\v mewn ddiddorol, dewisodd y Saeson
tuniau. eu gal\v'n 'till', a'r Americanwyr

Mae lla\ver o'r clod am gadw yn defnyddio'r term 'ca7Z'. Un
b\vyd mewn tuniau yn cael ei o'r problcmau oedd fod
roi i Ffrancwr o'r env/ Nicolas tuniau'n chwythu i fyn)'
Appert, a anwyd yn 1750. Pan oherwydd y gwres. Ceir un
oedd yn ddeg ar hugain oed, enghraifft 0 weirhiwr yn cael ei
sefydlodd ei fusnes bwyd ei hun ladd gan dwrci, wrth i hwnnw
ym Mharis a dechrau arbrofi gael ei ferwi mewn tun.
mewn dulliau 0 gadw melysion Ffrwydrodd y tun gyda'r fath
a ffrwythau mewn siwgwr. Yn bwer nes lladd y gweithiwr
raddol, datblygodd ei druan. Yn 61 adroddiad cyfoes
ddiddordeb mewn cad\.v am y digw)rddiad dywedwyd
bwydydd eraill. Credai fod fod y 'twrel wedi dialzc o'i arc!,
sychu b\vyd yn golygu fod ei dZllZa pllaratoi ei fewr ar gyfer
arogl yn cael ei golli, a bod arclz brelz!'
halltu b\vyd yn ei wneud yn Yn raddol dros y degawdau
anodd ei dreulio. Dechreuodd nesaf bu nifer 0 welliannau i'r
arbrofi dnvy stwffio ffrwythau, g\.vahanol brosesau 0 gadw
llysiau neu gigoedd i boteli b\vydydd me\vn tuniau, ac
(champagne' (gwag!) a'u rhoi i erbyn 1849 roedd peiriant wedi
sefylJ mewn bath 0 ddwr poeth. ei ddyfeisio oedd yn galluogi
Bu'n arbrofi am dros ddeng dau \veilhiwr i lenwi 1500 0
mlynedd nes credu ei fod wedi duniall bwyd bob dydd. Erbyn
perffeithio'i system. 1870 roedd America ymhell a1'y

Yn 1803, a llynges Ffrainc blaen i bob gwlad arall yn y
dan warchae oddi wrth longau busnes hvvn, ond roedd
rhyfel Prydain yn Brest, gwledydd fel A\vsrralia a'r
anfonwyd poreli o'i fwydydd i'r Ariannin hefyd yn manteisio ar
llong\vyr. Roedd y poteli, a y dulliau hyn er mwyn allforio
oedd )Tn cynnwys cawl, biff, pys cigoedd me'\vn tuniau.
a ffa '\vedi eu cad'\v ers dros dri Pryd felly y daelh y tun
mis. Derbyniwyd adroddiadau bwyd cyntaf i fro'r Eco? Does
ffafriol am eu bIas, ac 0 fe\vn gen i ddim ateb i'r cwesti\vn;
blwyddyn, roedd Appert wedi ond mae'n sicr fod runiau b",,'yd
sefydlu 'ffatri' i g)'nhyrchu'r ar gael yn yr ardal erbyn canol i
b"vydydd cadw hyn. Archebodd ddi'tvedd y bcd"varedd ganrif ar
hotel, 0 wydr cryfach~ gan bymtheg, gan fod y rheilffordd
'rYn~ud ~Il~udau allan 0 80r~)111 ~i~v~i1w'i\li .)'r'"'i\l~ L1Hn\7~rl~
(:n11r hwytl {\~ en11 (\11111 f~wt\! y ~t'kyn LR70. !l ~harll\ nwydd!l.u
LaCtlU ci htlU illur llynl! a i'r ordul 0 bcllufocdd Pf)~dain (u
rh(,)~1hl ~}~ gndw yn a; Ie; thu bwntJ yn h()~tbl. Diddor~l
)YciJCIl~tf r cy [i11Jyn Laci ci Deliu [Jddai \incl )'1 amocr i bori dnY)'
g J,ittM t1~WVddi~dtlrl'ln cvnn!lr i

P-rt"rn hrnJ rocdd un~fF1~on chow!1!o nm b.rsbrseb~on rn
~1ilill ll~frd )'11 d~whrQu wi h~rrrlivfvw "~ni~" \?w)'\ol Mr 5"0;1

-_-•
Bwyd Parod, Pryd?

•
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41A STRYD FAWA, LLANBEAIS
FfOn: (01266) 072501

•

LLYSIAU, FFRWYTHAU, BWYDYDD
AC ANGHENION ANIFEILIAID ANWES

GARTH MAELOG
51 Stryd Fawr, Llanberis

Ffon: 870840

JCB Fastracs a trailers 16 tunnell diggers bychain
ac excavators 3600 newydda lIawer mwy

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

Ffoniwch am fanylion

(01248) 671300 neu (07775) 638620

Coed Bolyn Mawr, Bethel
R. L. DAVIES

Bws 22 sedd ar gael ar gyfer pob
math 0 logi preifat - nosweithiau
allan, partion, tripiau ac ali.
Gwasanaeth personol a thelerau
rhesymol gan (01248) 361044
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MANNAU ODTYN crNNYV1~: LLANDfRI:J,DVM r
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Am fwr 9 "'n1'lon am .In '.I'ltlau, 1Io"lwel.
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WYLIAU SIREN ARIAN

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

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

'V Reihl, Gair Duw, yw svlfaen
ern non grcd' -
anghyfnewidiadwy!
'Iesu Grist, Fab Duw, yw'r unig
ffordd at y Duw byw' -
anghyfnewidiadwy!
'Roedd raid i Grist Iesu farw
drosom ar Galfaria' -
anghyfnewidiadwy!
'Aigyfododd Iesu'
anghyfnewidiadwy !
'Trwy ffydd yn Iesu Grist, ac
nid trwy unrhyw beth a wnawn
ni, y byddwn gadwedig' -
anghyfnewidiadwy!
'Caru Duw a charu cymydog
yw'r ddau orchymyn mwyaf' -
anghyfnewidiadwy!
'Cyrndeithas 0 bobl sy'n credu
yn Iesu Grist yw'r Eglwys' -
anghyfnewidiadwy!
Nid pethau i'w trafod
mohonynt ond rhai o'r pethau
anghyfnewidiadwy.

JORN PRITCHARD

PWYLLGOR APEL LLANBERIS -
EISTEDDFOD GENEDLAETHOL ERYRI A'R CYFFINIAU 2005

C HGEitDD
Mynydd Gwefru, Llanberis nos Wener, 13 Mai am 7.30

gyda
Hogia'r Wyddfa • Annette Bryn Parri

Cor Cyntaf l'r Felin • Glesni Owen (Hendre Cenin)
Arweinydd: Gwyn Parri

Tocynnau £5 i oedolion; £3 i blant
Tocynnau ar gael drwy ffonio (01286) 871954

ANGHYFNEWIDIADWY
Dyna i chi glamp 0 bennawd a
cnlamp 0 air. Dwi wedi blino'n
Ian ar 01 ei deipro fo heb son am
ei ddeud o! Dwn iddrm sui slap
fydd srna i erbvn imi gyrrgedd
gwaelod )7 golofn hon.

Noson ethol y Pab newydd
gwclwyd [crcmy Paxman yn
dotio at y dcfnydd o'r gair gan
offeiriad o'r Alban ar raglcn
Neuisniglu. Llywio trafodaeth
oedd Paxman rhwng yr offeiriad
a gwraig oedd yn gyn-olygydd y
Catholic Herald. Roedd hi'n
gofidio bod y Pab newydd yn
'geidwadol; ac yn debygol 0
arddel yr un daliadau ii'j
ragflaenydd. Daliat'r offciriad
bod rha~ pethau yng)yn a'r
ffydd Grlsmogol y mac'n rnaid
eu eadw a'u dioBelu beth
bvnnaz fo barn neu
ducddiadau'r oes. Mac rhai
pethau yn nnghyfnewidiadwy,
neu yn ci eiriau ef yn 'non
negotiable'.

Wrrh i'r ddadl boethi
eisteddodd Paxman 'nol yn ei
gadair mewn edmygedd gan
addef bod yr offeiriad 'yn fwy
nag abl i'w amddiffyn ei hun'.

Fyddwn i a'r offeiriad ddim
yn unfryd ynglyn a phob dim
'anghyfnewidiadwy', ond
gallwn ei edmygu am ei
gadernid ac am ei ffyddlondeb
i'w gred ei hun ac i gred ei
eglwys. Oherwydd i lawer
ohonom ychydig iawn 0 bethau
ynglyn a'r Ffydd sy'n
'anghyfnewidiadwy'. Gwaetha'r
modd mae'r cyfan yn 'negotiable'
yn amI iawn, a phobl yn credu
bod modd rrafod ac anghydweld
a ncwid popeth y mae'r Eglwys
wedi ei gredu a'i weithredu
erioed.

UN FUNUD FACH



FFENESTRI • DRYSAU • CONSERFATERIS
CYFLENWYR AWOURDODAU LLEOL

Busnes tsuiuoi gyda blynyddoedd 0 brofiad
Ffoniwch - 'diD'n -ooetio dim i gael oris

HEN YSGOL GLANMOELVN
LLANRUQ L.L.{io Zf1G

(01206) 676616 (dyoO)
(01~4A) $70081 (nO:5)

FFENESTRI
CELT1CWINDOWS

Harddwch eich cartref gyda

Yr athrauion Yll muiynhau pum munud 0 lonydd!

Y criw i gyd yll Puigcerda, ar al bod yn guiario.

Y criw fu'n eirafyrddio. Awl

* * *
Wedi wythnos hir a hwyliog,
dychwelodd y criw yn dra
anfoddog rna Chymru fach ,
gyda llu 0 atgofion (ac
anafiadau!) yn eu meddiant. Yr
oedd diolch y disgyblion i'r
athrawon hynny a ildiodd eu
gwyliau er rnwyn mynd ar daith
yn ddidwyll, a chanrnoliaeih yr
athrawon am ymddygiad plant
Brynrefail yn desiun balchder.
Y cwestiwn mawr )"Y, i ble'r
awn ni'r flwvddvn nesaf?

• •

tu
Dl'cJlrIY1-l'1J>yr 'loed,' c~,.".a('JJ=r-> m)'riy"d "roYf' diu,ecld .vr WYCll'IU.~.

Ona (lC "Lat MrS nllllT f(Dnurrsl

YtZ Masella _Y1n mynyddoedd Catalunya.

Loum fones
'Sgio ar eira go iawn am y tro

'Y r atgof mwyaf diddorol i mi
oedd y diwrnod olaf pan aerhorn
i Iyny'r mynydd a sgio am y tro
olaf. Syrthiais tua 16 0 weithiau
y tro cyntaf, ond dim ond pedair
gwaith y tro olaf hwnnw -
roed dwn iwcdi gwclla!'

Iona Speake
'Uchafbwynt y gwyliau i mi
oedd cael rnynd ar lifft gadair a
gweld golygfcydd godidog
Marsella. Yna, cael eirafyrddio i
lawr y llethrau scrth, ac
ailadrodd hyn faint bynnag 0
weithiau ag y dymunwn.'

Sion Emyr
'Y darn gorau o'r (rip oedd
mynd i lawr y llethrau a derbyn
hyfforddiant gan athrawon
profiadol na nid rhai
Brynrefail!'

Gerallt Roberts
'Ffantastig oedd cael sgio gyda
thywydd gwych ac athro hynod
olygus!'

* * ...

Y Trip Sgio
Dyma be-if ddigwyddiad vr
Ysgol dros y mi diwethaf heb
amheuaeth, ac felly dyma gvfle i
rannu profiadau'r rhai Iu'n
ddigon ffodus i Iynd iMarse119
yn Sbaen am wythnos gron dros
wyliau'r Pasg.

- -- - ---- -~- ----~----------- __ __J

cyrnaf, wna ibyth ei anghofio -
profiad gwych! Ond yr hyn a
wnaerh fy niwrnod oedd
gwrando ar ..Mrs Eirwen
Wiliams vn canu carroci!'

H aw_ys Price
'Un digwyddiad cofiadwv oedd
chwarae tric ar yr arhrawon ar
ddydd Ffwl Ebrill trwy ddweud
fod llygoden }'n ein hystafcll!'

ZOOI r~'~rrel1

'Wna i fyth anghofio ceiso sgro
mewn par gyda f~'ffrind. Ella.
Acth hi allan 0 reolaeth ac ar ei
phen imewn j goeden. Bum vn
chwcrthin am hvdocdd!' -

•

Danielle Cavanagh



Neuadd os nad yW'r tywydd yn
ftafriol, cynhelir MIRI MAl, gydag
amrywiol stondinau, Raftl a Cwn
Poeth. Os dymuna unrhyw un
.gynnal stondin i werthu ell cynnyrch
eu hunain. prls y bwrdd gwerthu
fydd £5. Buasai'n brat cael byrddau
,0 gynnyrch gardd, cynnyrch cartref a
chrefftau. Bydd y byrddau fydd yn
gwerthu tuag at y Neuadd yn rhad
ac am ddim. Darperir amrywiol
gemau I blant gan y Prifathro,
Gareth Jones, a disgyblion
Blwyddyn 5 a 6.
YSGOL SUL BOSRA. Dyma dymor
brylymus i bawb yn yr Ysgol Sui,
gyda dwy Gymanfa a'r Gymdelthas
Feiblaidd o'n blaenau - heb
anghofio'r TRIP, fydd ar yr ail
Sadwrn yng Ngorffennaf eleni.

Cynhelir Cymanfa'r Annibynwyr
bnawn Sui, 22 Mal, am 2.00 e'r
gloch yng Nghapel Ebeneser,
Deiniolen. Cymerir rhan gan
Ysgolion Sui Dosbarth Cwm-y-glo.
Arweinydd y gan fydd Mererid Malr,
Gweithwraig leuenctid a Datblygu
E9lwysi9. Gwneir casgliad tuag at
Ty Gobaith.

Y mae bws wedi ei drefnu i
gychwyn 0 Orsaf Tren Bach yr
Wyddfa. 8ydd yn Llanberis am 1.15;
Cvvm-y-glo am 1.25 a Peni;sarwaun
am 1.30.

Pydym fa! aelodau1r Vsgolion gul
f1 Phwyllgor y Qymanfa yn anton oin
coflon anw pare Jones. Deinlolen.
sy1n dQrbyn trlnlaoth yn yr ysbyty.
YN 5ftABflD06! Llongyfarohion
awresog I 510ned a MarLfn parry,
'Llys yr Awe!. ar achlysur eu prlodas
yn ~arb::ldo!=: ar 'f0 ~braL Pob
dymuniad da i'r ddau ohonoch.

chinio ardderchog yn y Bistro,
tlanoerts, ar nos Fawrth, 5 Ebrill.

Cafwyd noson hwyliog brat yng
nghwmnl'r gwr gwadd, OQl Tomas,
Nant Peris. Sonlodd am y newld
mawr a fu, 0 ran bwyd, ac fel y mae
yn cael ei gludo 0 bell ar ein cyfer.
Glywsom hefyd am ra: o'j deithiau
tramor a'r bwydydd a f1aswyd yno
ganddo.

Llywyddwyd y noson gan y Parch
John Pritchard. Diolchwyd yn
gynnes i'r gwr gwadd a phawb tu'n
gysylltiedig a llwyddlant y noson gan
Mrs Fa!mai Pritchard.

Bydd y Gymdeithas yn
auddechrau eto vn yr hydref, a bydd
creso mawr I baWb ymaelodi bryd
hynny.
CYMANFA'R ANNIBYNWYR.
Cynhelir Cyrnanfa'r Annibynwyr,
Dosbarth Cwm-y-glo a Delniolen,
bnawn SUI, 22 Mal. am 2 or gloch
yng nghapel Ebeneser, Deiniolen.
Arweinydd y Gao fydd Mererid Mair,
Gweithwraig leuenctld a Datblygu
tglwysig. Gwneir casgliad at Ty
Gobaith.
Bydd bws yn cychwyn 0 Orsaf rren
Bach yr Wyddfa, Llanberls am 1.15;
o Gwrn-y-qlo am 1.25 a c 0
Benisarwaun am 1.30
Pris £1 i oedollon,
COR MEIBION DYFFRYN PER IS.
Cymerodd y Cor ran mewn dau
gyngerdd yn ddiweddar. Ar 3
Mawrth, buont yn dathlu GWyIDdewi
gyda Chymdeithas Capel Ebeneser,
Caernarfon.

Wythnos yn ddlweddarach, ar 10
Mawrth, cymerodd y Cor ran mewn
cyngerdd, er budd Capel Bosra yn
Ysgol Penlsarwaun.

Mae'r Cor wedi ailgychwyn eu
hymweJiadau mlsol A Gwesty
Victoria, Llanberis.

Eurgain Hat s'i "rind, BIIi.
FFERM FFION. Llongyfarchiadau i ac yn derbyn triniaeth yn yr ysbyty.
Eurgaln Haf ar ei chyfrol CROESO ADRA. Braf cael
ddiweddaraf i blant rhwng 8 a 10 croesawu Gwenllian (Tawelta gynt)
oed. Cyfres 0 ddeuddeg stori yn a Carl a'r plant, Eta a lago, yn 01 i
cynrychioli 12 mis y flwyddyn; a sut Gymru wedl cyfnod hapus yn
mae Ffion a'l theulu yn treulio'u Seland Newydd.
blwyddyn gyntat ar fferm Maes PRIODAS AUR. Llongyferchir Huw
Melangell, fferm ymwelwyr go a Beti Pritchard, Rhosgadfan, ar
arbennig. Y mae'r gyfrol yn achlysur eu Priodas Aur yn
gyflwynedlg I'W nai bach. Gwy~ion ddiweddar. Un 0 Cytir, Brynrefail yw
Rhys, mab bychan ei brawd Os ian a Beti, bu'n ddisgybl yn Ysgol Tan y
Sara, Brynrefail. Coed, ac yn aelod 0 Eglwys Santes

Llongyfarchiadau. Eurgain. a dal Helen, ac yno y priododd Huw a
ati. hithau. I ddathlu hanner can
CRONFA'R PENSIYNWYR. mlynedd 0 briodas hapus trefnwyd
Enlllwyr Pel Bonws Loteri Mawrth parti bach gan Heulwen, Oeiniol,
oedd Dave a Cheryl, Tal Bwthyn - Urien a Mari, Bryn Eglwys.
Rhif 26. Mae ychydlg 0 rifau yn Dymuna'r ddau ddlolch Iddynt am eu
weddill. Os oes unrhyw un a oaredlgrwydd.
dlddordeb cysynter a Liz (872421). Da deall fod Huw yn gwella wedi
Am £1 y mis cewch gyfle i ennill £25 IIawdriniaeth fawr yn Ysbyty Maelor,
a chyfrannu yn fisol i'r gronta. Wrecsam yn ddiweddar.
Diolchir I bawb am y gefnogaeth. Dymunant ddiolch 0 galon i'w
YR URDD. Pob dymunlad da iAnest teulu. cymdogion a ffrindiau 0 Fro'r
Eifion, Winllan, gyda'i Stepio Unigol Eco am y lIu cardiau a'r anrhegion ar
j ferched rhwng 15-25 oed yn y a-ch!ysur hapus.
Genedlaethol yng Nghaerdydd. Pob PWYLLGOR NEUADD. Tynnwyd
Iwc Anest. Clwb Cant Ebrill a'r enlllwyr yw: Kate

Dymunwn yn dda i holl aelodau'r Rosser, 5 Llys y Gwynt; Ann Ifans,
Fro yn y Ddinas Fawr. Sycharth; Elinor Jones, 2 Bron y
DYWEDD'tAO. Llongyfarchiadau Waun.
melwr eI pho~ bendith i III.IVYTQ9id ac Llongyfarchladau, Kate. Braf
Einan 0 Lang@fni ar acnlysur @u gweld aelod nevvydd yn ennlll yn
dywedd','ad yn ddiweddar_ ~yth w~di Iddl ~ymud 0 J:{l'Iiwla~ i
FftlODflG IlflF'Uo. Fob bondHh I eeni~i\rwe\l.In,
Llion j:!OnQrL~.TQj CrOggjon. QSQ.ran Buasern yn falcn 0 weld mwy 0

I al' achlysur au prlodas ar ~~ bbrlll yn a.elodau newydd yn ymuno a'r Clwb
I Egl'VYYo Y GOIII, Trogann, 9yocfr QQI11 - din) Qnd ~OW y mi~t nel.! r;~y
Or9CWaSl OrlOO(3S ym MeIrOO. Eln T1wyadyn.Ma~n hwb 5ylweddolluag
dymunlad da I chwi. ~tr~~~oY N~UatjdGymUn~~.
~W~Ll WA~. Anlon:r y col:on ~os Waner. 20 Mai am S.~O ar
anwylaf at bawb sy'n sal yn y pentref tuarlh yr VSgo[ ~ymuned, neLJyn y

Mrs Ann Evans, Sycharth, Fron; (01Z66) 67Z407

PENISARWAUN

MYNWENT SANT PERIS, NANT
PERIS. Bwriedlr, fel y Ilynedd, roi
olwrnod i dorri'r gwair a thwtio'r
fYnw9nt a gylch 9glWYSSant P9ris.
Gwahoddir gwirfoddolwyr i
ymgymryd a'r gwaith, i ddechrau am
930 Y bore ar fore Sadwrn, 4
Menetm. Bu'r ymgyrch yma yn
llwyddiannus dros ben ac yn lIawn
hwyl y flwyddyn ddiwethaf. 8eth am
ymuno a ni eleni? Gysylltwch a'r
Parch Deinlol Morgan ar 873678.
CYMDEITHAS LENYDDOL
UNDEBOL LLANBERIS. Daeth
tymor y Gymdeithas i ben gyda

un i chi, neu gallwch ei dderbyn
drwy'r post os ydych yn byw oddi
allan j'r pentret. Holwch am y
trQfniadau.
9~DVDD. Vn ystod oedfa bore Sui y
Pasg yng nghapel y Waun, gyda'r
Parchedig Gwynfor Williams yn
gwasanaethu a Mrs Ahlan Ellis wrth
yr organ. bedyddiwyd Iwan Ynyr.
mab bychan Paul a Valmai Evans,
Rhoslwyn.
EISTEDDFOD BENTREI=. Cynhelir
Eisteddfod Bentref Waunfawr am
1.00 o'r gloch ar 7 Mai, yng
Nghanolfan y pentref.

CLWB 300. Dyma restr 0 enillwyr y
Clwb 300 am tis Mawrth:
£40: Norman Willaims. Llidlart Wen;
£25: E.W. Robarts. 10 Aal y Bryn:
~10: Mr a Mrs Alan Denion, I=fordd
Felen.

A

COR Y WAUN. Hoffwn ymestyn ein
Iiongyfarchiadau I Ahlannon ac
Andrew ar enedigaeth Guto a
dymuno'r gorau a:r gyfer y dyfodol.
oeanwn fod nain (Ann Pritchard,
cyfeilyddes y cor) yn brysur iawnl

Erbyn cynoeddi'r Eco bydd y
cyngherddau yng Nghapel Salem,
Caemarfon, I godl arian i Ty Gobaith
wedi bod, felly cymerwn y cyfle i
ddiolch i bawb am eu cefnogaeth.

Mae cyhoeddiad nesat y cor yng
ngwesty'r Victoria, Llanberis, ar 9
Mehefin. Os ydych eisiau trefnu
noson gyda'r cor cofiwch gysylltu a'r
yssrifennydd, Emyr Roberts ar
(01Za5) 6501 ze.
PRIODASAU
Ar Ynys lana, yn yr Alban, priodwyd
Datydd Williams (yr arlunydd) a lona
Parry 0 Ddinas Mawddwy.
Dymunwn yn dda iddynt ar eu
onooas a onon nanusrwvoc yn eu
cartro], ry Mawr.
oyoo ieu cyn Gwener y Groglith, yn
Nhrawsfynydd. priodwyd Ffion
Molori Edwards, Melin y Wig, ac
Alun Dafydd Ellis 0 Drawsfynydd.
Llongyfarchiadau iddynt a phob
hapusrwydd yn eu oartref , PIstyli
Cain. Llanrug.
PROFEDIGAETHAU
Anfonwn ein cydymdeimlad dwysaf
at Mr Marc Jones, 7Ael y Bryn, yn ei
brofedigaeth 0 golli ei chwaer. Mrs
Mary Williams, a arferai fyw yma yn
y Waunfawr.
Yn trawychus 0 sydyn, bu tarw Mrs
Karen Humphreys, Gwesty Parc
Snowdonia. Cydymdeimlwn a']
theulu yn eu protedigaeth.
Cydymdelmlwn a Bethan. Helen ac
Eleri, merched y diweddar Mr
Robert David Roberts '0
Gwauhgynfi, Groeslon (gynt 0 Ty
Capel Croesywaun).
Antonwn ein conon cynhesaf a'n
cydymdeimlad at Mrs Carys Jones a
theulu Ty'n Cae, yn eu profedigaeth
o goUI tad Carys yn ddiweddar.
ADREF a'R YSBYTY. 'Croesawn Mr
Dylan Rhys Jones, Eryri Wen, a Mr
Richard Charge, Llifon, adref o'r
ysbyty wedl Iddynt dderbyh
lIawdriniaeth. Dymunwn adferiad
iechyd buan I'r ddau.
YN YR YSBYTY. Anfonwn ain cotion
at M,rs Gwenlli Williams, Ardwyn.
sydd yn yr ysbyty ar hyn 0 bryd, ac
at Sara Gwastadfaes, sydd wedi
cael damwain a brifo ei chefn
Gobeithio y byddwch yn gwella yn
fuan.
Hefyd gobeithio y bydd Catrin, 6 Ael
y Bryn, yn gwella wedi iddi frifo ei
lIaw yn nrws y car.
YMDDEOLIAD HAPUS. Tristwch
oedd clywed y bydd Siop y Pentret
yn ca.u ddiwedd y mis yma ac na
fydd siop yma mwyach. Wrth
ddymuno ymddeoliad hapus i Mr a
Mrs Henderson, diolchwn iddynt am
eu gwasanaeth i drigo!ion y pentref
dros y blynyddoodd divyo.thaf, yn
envvedlg I'r flenOed. t}ydd y BvvydLJrtl
g~~tvn ti~1/lr /l(j~r.
DG:r-\OYN CCO'A WYDDF='A.noedd

~mryw ononocn yn prynu yr ECO yn
~i(l~y r.An+rt.f A~ ft'llly yt"\ AWf yr\
1l1....'h." 9i ~~Y" 9v h9ffwh ~9'ir1?yn
GOPI'0'r CGO yn rneolol0q ODDmiJ.
OVQVlllWCn 9 M9rl9n JonQ!;:. 001
(: rl'll'll. nAiJ fi. ~ oaJlwl'l ~fyl'l I'r
dC!':bArthydd yn Q:ch cylch ddod ac

Mrs Nan Roberts, Pantafon. Ffon: (0128S) S50570

WAUNFAWR LLANBERIS
,-

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



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

Eitemau catalog a ddychwelwyd (newydd) a
'Seconds' Ffatno~dd am brieiau rhad dros ben.

~\,~ THE SALES HAll :(\11
~ Y NEUADD ARWERTHIANT (')0

~ Ffan: 01286 879060 ,..

•an errs
(Gwesty'r Fictoria gynt)
- rhan 0 CHOICE HOTELS

~~~

Ffon: Llanberis (01286) 870253

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD Ar Agor
CANOLFAN CARPEDI 9-7 pm
r----------...., Ffon/Ffacs: 9-5 pm Sadwrn

WAUNFAWR (01286) 650291 Ar Gau
Dewis eang o-W-e-Iy-a-u-a-3-P,--lYSuites. lSui a Mercher I
L.lonnl voooua« n uerru No/er.
5.000 1I~(nQn~ow!lr 0 OQroQdl m~wn~tOt_ GLANHAU GAflfEDI
1lllwr.h r.h: #ordd:o prynu 0 bairy"",ntJ? aV~A~!.!MVA~ I

-~-~=----====-- --

ote

• Priodasau • Oathliadau
• Achlysuron Arbennig • Cynadleddau

• Pwyllgorau • Bwydlen Bar
• Cinio Oydd Sui

Ymestyniad Ffon wecli Torri?
Angen rhai Newydd? os felly

1f FFONIWCH"B'
(01286) 650247 neu (07780) 81161 7 (symudol)

Eifion Hughes (7 diwrnod)
Gwasanaeth Da am Bris anhygoel

Gtoasanaeth Ileal a sylw arbennig.

I lanhau a thwtio bcddau,
ailadeiladu, peintio a phaent neu aur
yn y llythrennau - yna cysylltwch a
Hywyn ar 01286 830150

neu 07810 522303

Tawvlwch Mvddwl

APEL 5C HAF
Taith Gerdded Noddedig

i fyny'r Wyddfa iQodi arian i'r
Ambiwlans Awyr

05 am gymryd rhan neu gyfrannu,
ac am fwy 0 wybodaeth,

cysylltwch a
Karen Jones ar 881138

neu Irfon Thomas ar 673929

•

12

I drin a thrwsio
pob math 0

beiriannau qwnio
MENAI SEWING

MACHINE CENTRE
21 Stryd Fawr

PORTHAETHWY
Fton: (01248) 714043
neu Caernarfon

Ffon: (01286) 674520

Edau I Nodwyddau
ac ati mewn stoc

Cefnogwch
ein Hysbysebwyr

---'

MARATHON LLUNDAlN.
uonavtarctuadau I HQfin HughQS
Lleifior gynt, ar redeg 26 milltir (a
mwy) yn Llundain mewn lIai na ...
awr.
TYNFA MISOL CVMD~ITI-4AS V
CAE CHWARAE. Enillwyr rnis Ebrill
oedo: £40: (33) ciecwvn Hughes,
Ysbyty; £25: (7S) Mary Henderson,
6 Erw Wen, £15: (74) Mark Bee, 4
Tai Glangwna: £5: (01) Dafydd
twan, Carrog.
GWASANAETHAU'R CAPEL.
Disgwyhr y gwasanaethau canlynol
yn ystod mis Mai:
1: 1100 Ysgol Sui

200 Parch Eric Jones
8: 11.00 Ysgol SuI
15: 10 00 Mr Datydd Iwan

11.00 Ysgol Sui
22: 11.00 Ysgol Sui
29: Dim gwasanaethau
YN GWELLA_ Croeso adra i Anti
Mary (Henderson), 6 Erw Wen ar 01
triniaeth ar el lIygald.

CAEATHRO
Clive James, Hafsn, Bryn Gwna.

Ffon; (01286) 679501 (gVlslth). 677436 (cartren

DIOLCH. Dymuna Les ddiolch I'W
deulu, ffrindiau a chymdogion am y
galwadau ffon, cardiau a rhoddion a
dderbyniodd tra yn cael tnniaeth yn
Ysbyty Maelor, Wrecsam. ac ar 01
dod gartref.
DYMUNA Maldwyn a Jean ddiolch
am y lIu cardiau, arian, anrhegion,
blodau a'r holl ddymuniadau da a
dderbyruwyd ar ddathlu eu Pnodas
Aur yn ddiweddar.
UNDEB Y MAMAU. Cynhaliwyd
cyfarfod mis Ebrill yn yr Ysgol
Gymuned nos Lun, 4 Ebrill. Y
siaradwr gwadd oedd Mr Stanley
Owen 0 Lanrug, a roddodd sgwrs
ddiddorol am ei ymweliad
diweddaraf ag Uganda. Hefyd
dangosodd amryw 0 anrhegion
gwych wedl eu gwneud gan y
trigolion.

Yn gofalu am y baned yr oedd
Meira a Dorothy, a roddodd y raffl
hefyd. Diolchwyd iddynt ac i'r
siaradwr gan Joyce. Enlllwyd y raffl
gan Marjorie.
DIOLCH yn fawr i'r cnw bach
ffyddlon a ddaeth 1 blygu rhlfyn
diwethaf yr Eco. Diolch yn arbenruq
t'r bobl ifane.
PAIODAS AUA. Llongyfarchiadau i
Mr Maldwyn a Mrs Jean Hughes. 2
Bryn Gro ar ddathlu eu Priodas Aur.
CYMANFA'R ANNIBYNWYR.
Cynhelir Cymanfa'r Anrubynwyr,
Dosbartn Cwm-y-glo a Oeiniolen,
bnawn Sui. 22 Mai, am 2 o'r gloch
yng nghapel Ebeneser. Deiniolen.
Arweinydd y Gan fydd Mererid Mair,
Gweithwraig leuenctid a Datblygu
Eglwysig. Gwneir casgliad at Ty
Gobaith.
Bydd bws yn cychwyn 0 Orsaf Tren
Bach yr Wyddfa. Llanberis am 1.15;
o Gwm-y-glo am 1.25 a c 0
Benlsarwaun am 1.30
Pris £1 I oedolion.

CWMYGLO-Mrs Iris Rowlands, Glanrafon.
Ff6n: (01286) 872275

CLWB ORWIG. Cyfarfu aelodau o'r
ClvvD UChOd ar 17 Mawnh. a nu
rhagor 0 drafod y trefniadau ar gyfer
codi'r Gofeb ilr Chwarelwyr. Mae',
garreg ar gyfer y eoieo etsoes wedl
81 gOSOd yn 81 lie.

Cytunodd wyth o'r aelodau i
ymuno a cnwrs Gytnfladuron 0 20
wythnos a drefnir gan Goleg Menai.
Enillwyr y Bingo oedd John Cantrell,
Morfudd Jones. Nellie Wyn Jones a
Kathleen Davies, ac enillwyd y raftl
gan Kathleen Davies, Betty Bower,
Nellie Wyn Jones a Margaret
Faulkener. Rhoddwyd y gwobrau
gan Joan a Dennis Glass a
rnoodwyc y te gan Megan Morris ac
Alice Griffith.
LLONGYFARGHIADAU. Yr wyf yn
sicr ein bod yn lIongyfarch Rachel
Mai Williams. Pen y Bwlch ar
Iwyddo i gael belt glas, Karate, yn
uanbens. Da iawn chdi. Rachel
Oal ati.

DINORWIG
"""-
Miss Marian Jones, Minallt, 7 Bro Elidir

Oinorwlg. Ffon: 870292



CYMORTHFIiVDD
00 068 gennych fater yr hoffoch ei
drafod gyda'r A.S. neu1rA.C. mewn
cymhorthfa. ffoniwch 01286 672076

i wnQud gpwyntigd
nQU

Y~9r;fennwch aiyni:
gwyltdfft t;thl\lftAth

8~Strvd v castell. Caernarfon LL55 lSE
neu

~-bost~williamsaW@Darliment.Uk

Hywal Williams Alun Ffred Jones
Aelod 5eneddol Aelod Cynulliad

I;th~I~~thC~OrnA"O"

F ramia Gwasanaeth Fframio Lluniau
-Arbenigwyr ar fframio gwaith edau a nodwydd

r---:--:--:----:---:-Nifer helaeth 0 luniau at'werth • Dewis eang yn cynnwys:
IVOR STUBLEY • KEITH ANDREW

KEITH BOWEN • ROB PIERCY

PARC PADARN, LLANBERIS (870922)
(Ar gau dydd Sui a dydd Llun ~rnystod y gaeaf)

CEFNOGWCH
EIN

HYSBYSEBWVR

11. GEIFR
Daeth ateb oddi wrth Gyngor
Cefn Gwlad Cymru (CCGC) yn
cydnabod bod geifr yn broblem
yn y pl~ry.Dywedwyd nad oedd
rystiolaeth Iod mwy 0 eifr, ond
roedd eu patrwrn pori yn
ymduangos yo wananol, gan cu
bod bellach 0 gwmpas mewn
niferoedd sylweddol trwy'r
flwyddyn. Cafwyd ar ddeall fod
gwaith ymchwil yn cael ei
gynnal, a bod angen trefnu sut i
ymdrin a nhw, gan gydnabod eu
bod yn achosi difrod i fywyd
gwyllt y mynyddoedd ac i'r
cynefinoedd coediog yn
arbennig, yn ogystal a gerddi'r
trigolion. Dywedwyd y
gobeit hir trefnu cyfarfod buan i
drafod y mater, end nad oedd
atebion rhwydd i reoli
nifcroedd yr anifeiliaid. Cafodd
y llythyr groeso.

12. UNRHYW FATER
ARALL
• Adroddwyd fod nifer 0
drwyddedau gwerthiant
alcohol yn newid dwylo a
chyfeiriwyd yn benodol at
Wesly'r Victoria.
Roedd teimlad cyffredinol
fod gresyn i'r gwesry newid ei
enw wedi'r holl flynyddoedd.
Gofynnwyd i'r Clerc anfon
gair i fynegi siom y Cyngor.

• Copa'r Wyddfa - cafwyd
adroddiad ar y sefyllfa
ddiweddar. Mae apel
gyhoeddus ar y gweill i godi
dwy filiwn 0 bunnau at yr
arian sydd mewn llaw ar gyfer
codi adeilad newydd ar y
copa.

• Yn sgil y newidiadau yn Maes
Pareio'r Pare Ceucdlacthol yn
Nantperis holwyd a fyddai taJ.
pareto yrna wedi cwblhau'r
gwaith?

• Adroddwyd fod baw cwn a
sbwriel yn cynyddu yn y
pentrcf. Ar sail gwybodaeth
gan OG penderfynwyd gofyn
i un 0 swyddogion CG ddod i
gyfarfod Mehefin i egluro'r
ncwidiadau diweddara yn y
ddeddf ar reoli cwn, a sut y
medr y Cyngor a'r cyhoedd
gynorthwyo.
Penderfynwyd holi a oes
cymorth ar gael i glirio
sbwriel, neu a fyddai rhaid i'r
CC fynd ad i wneud y gwaith.

• Adroddwyd fod cyflwr y
ffordd ger Cae Chwarae
Frondeg mewn cyflwr drwg,
ac angen ei tbrwsio.

• Y Fymuent a Chae Chwarae
Frol1dcg:
Wedi derbyn .cyngor
pendcrfynodd y Clerc
nysbysebu am rywun iwneud
y gwaith. Y styciwyd y
ceisiadau (S) a ddaeth i law a
phenderfynwyd rhoi'r
cytundeb torri i Wyn Lewis,
Caernarfon, ar sail Y gwai th
rhagorol dros y ddwy flynedd
olaf. Cynnig ac eilio: KJIER
Adroddwyd bod y fainc a'r
giatiau wedi eu paentio.

• CofioH. R. JOfles
Derbyniwyd llythyr oddi
wrth Dr Dafydd Roberts
Curadur yr Amgucddfa
Lechi, vn nodi ei fod 0 a'i•

gydweirhwyr )'Il Arngucdd-
feydd ac Orielau
Cenedlaethol Cymru yng
Nghaerdydd, yo f\IJY na
pharod i dderbyn cynnig y
CC i godi coflech i gofio
cyfraniad Hugh Richard
JODes i sefydlu'r Amgueddfa.
Dangosodd y Clerc awgrym 0
eiriad a allai fod yn addas ar
gyfer y llechen, a chafwyd
cytundeb ei fod yn cynnig y
geiriad i'r Amgueddfa.
Gofynnwyd iddo fwrw mlaen
a'r trefniadau.

• Yr Heddlu:
Adroddwyd na fedrodd yr
Heddwas Willdigg fynychu'r
cyfarfod yma, ac fell y
penderfynwyd gofyn iddo
ddod i'r cyfarfod nesaf ymhen

•y IDlS.

7. CYNLLUNIO
• C05A/0191/15/LL. Adeiladu
tY a ncwidiadau i'r fynedfa,
llain 0 dir cyfagos i Penlon,
Blaen y Ddol, Llan beris -
dim gwrthwynebiad. (Ni
chymerodd KJ ran yn y
drafodaeth)

8.WEDI EI GANIATAU
• COSA/0098/1S/LL 'Estyniad'.
29 Maes Padarn, Llanberis.
LLS54TD.

• C05A/0130/1S/AM 'Adeiladu
2 dya newidiadau i'r fynedfa'.
TiT tU 61 i Siop Joe Brown,
Sayd yr Wyddfa, Llallberis

• MP~JI Sfll R '(~reu cyfnewidfa
i r)~U;) cyhocddu;l·. Mn(1)
Parc~o Awdurdod lJnrc
CCnC(JlaCllllJI Ervrl,
1-1un.t.r~rls.

• C()llAOY J Sf I \/1. T_ tA t'wVtf tf
[fl1lj~itl welli cl ulcuu·. Y
C9bQ.n. ~tryd ~!lwr, Ll!lnberi~

? ~~WY»MV
C9IWYO garOOOlaO faa v IJwVDr
~l'nnrwa!n () Tr !Je~dd ~
Coca Mil\lvr i1 rhWJ~u i1fllU.

10_V IlVNWRNT
h~.9~~wy~'9~\Jl1\-\~ Y"eJi
ymaaanQOS mewn aan Ie yn y
Pyn\vent. Gofynnwyd i1r Clerc
drcCnu ~Jdrnt gael eu Uenw!.

1. Cofnodion Ebrill 2005
Cofnodion cyfarfod nos I£lU,
Ebrill 21ain, 2005.

2. Presennol {
Vmddiheuriadau
Ward Padarn: Gavin Allsup,
Emlyn Baylis, Olwen Gwilym,
Derek Jones, Ken Jones (Blaen
y Dd6l), Raymond Jones, Fred
Owen, Douglas Pritchard,
Helen Sharp (Cadeirydd), Carys
Thomas, Trystan Thomas.
Pawb yn bresennol.
3. Cadamhau Cofnodion
Cadarnbawyd cofnodion y
cyfarfod a gynhaliwyd nos Iau,
Mnwrth 17eg, 2005, feJ rhai
cywir.
Cynnis ac eilio: FO/TT

4. Datgan Buddiant
Ymatahodd KJ rhag trafod cats
cynllunio C05N0191/15/LL, a
oedd yn ymwneud a chnis
cyrnydog.

S. Aelod Newydd
Croesawyd Raymond Jones, a
oedd wedi ei gyfethol yn aelod
o'r Cyngor, i'w gyfarfod cyntaf

6. Materion yo Codi o'r
Cofnodion
• Cae Chwarae 'Landing', Glan
Llyn Padarn:
Hyd yma chafwyd dim
cytundeb gyda Chyngor
Gwynedd (CG). Adroddwyd
fod trafodaethau wedi bod
rhwng y Clerc ac un 0
swyddogion CG a rhwng y
Clerc a swyddogion
Partneriaeth Busnes
Llanberis ac wedyn rhwng y
Bartneriaeth, CG a'r
Cynghorydd Trevor Edwards;
ond hyd yma methwyd a
chael cytundeb.
Dywedwyd fod CG yn dal i
ddisgwyl i'r Cyngor
Cymuned CCC) gymryd
cyfrifoldeb am y cae chwarae
am rhwng 15 ac 20 rnlynedd,
ynghyd a'r gost ynghlwm
wrth hynny. Er fod
addewidion IIafar wed! eu
gwneud ~rbyddai'r Cyngor Sir
yn barod iwneud pcth gwaith
chafwyd dim yn ysgrifenedig
j'r pcnvyl hynny hyd yma.
Cytun'-Vyd fod rhl\~d ; C(~
y:;gafnhau DClh o'r btlich
(\r~(\nnol neu fe fyddn,'l' ~(\~t
nVIIVlllll)] 0 ~ynnlt]a cnaaw ae

It, [,'h
YAW1.&:"10 r cae rn 01C

lIOrmU(lUl ;IT V LL. llVdl1al'[
~Q"lJU"rmuJ ,,~'rC Q! •. ~'I'C.C
gr llr y Qr~rn It!fll neD
Y"l1"rn "'uu J!n-> nt "{ dreth
~tr()l.
U("\e-dd(\ngen 1T\~y ("\rlr~~(\d

• LI'ZLt,>,b,. T,."IJaJa"JJt·
M..,,'j ~rr..i~l!v l1~"W~,fJ'lW '"
IPllllllCl ~ CnvnnWYR Y nyrctO!lU
~chunlJ1! t.eii .•eh Ur y t)w~~tt.
]tC)CllO rforwm r~ll~[n wcill
cydnabod yn ddiolchS!a.r
~rf..nn;nd '{ c.~ CU:1(1 at. t
e,Y"ilh,

CYNGOR CYMUNED
LLANBERIS



Croeso mawr i ba"'b j'r
'Bryngwna'

yng nghanol pentrcf Caeathro.
lie ceir b\\"d canref ac,
am.rywiaetb 0 ddiodydtl
traddodiadol. i gyd nle,\\'n

a~BYlc,;h cartrd'ol mC'I."n tafarn
bcntrd. )llg llgll))'nlni (Jarrtll

~~teffitnRn~'~(1

Cinln dlJrlt1.\~/I
fl u)'rb,)'d"t-( ffr ofJ~1

Fforuwch(0IZ66) 674'60
: 8!lrl"W" h"Wl'dd ncu a.rchehu

ymlacn lia")")'

Ff6n:
07919977592

Gostyngiad i'r
henoed

Gwasanaeth
Gwallt
Symudol
Gwen

ORIEL
CWM

L====:~ Cwm y Glo
Ff6n1Ffacs: (01286) 870882

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

Arddangosfa 0 luniau
gwreiddiol gan
Artistiaid Lleol

Richard S. Humphreys

Cyfeiriodd Len Jones at y
cwynion blaenoro1 ynglyn a
Ilwybr Hen Lon, Clwt y Bont a'r
llwybr ger Bryn Tirion,
Deiniolen ac nad oedd ateb 0
Wynedd - llythyr eto.
Adroddiadau
Llifogydd Bethel
Adroddodd Huw P. Hughes ei
fOd wedi cyfarfod a Swyddogion
Gwynedd ynglyn a hyn a'u bod
yn edrych imewn i broblernau'r
11011ffosydd. Mae Dwr Cymru
hefyd yn gwneud eu harolwg a
bydd adroddiad o'r ddau
awdurdod ymhen dau lis.
Dyddiad y Cyfarfod nesaf yw
3ydd 0 Fai.

Cyflwynwyd pryder El pelh
Mireheson am ddioge1wch y
fynedfa i Felin Uehar. Pentir,
pan fydd my,·y 0 dramwyo i
mewn ac all~n.
UwybI4IU
t')rveclQJcl ~hy11s 1211~sc~ hoc!
weill Oerb~'D CWVfJ c::i bull yn
anodcl cerdcled at Cra~s r'"
Unaeb oherwydtl cynWf Y
Ilwyhr_ n~7'Ulcdwyd bod y Ilwybr
O( Y bofeb )ll iuwn. hUU"W\l~\ly
ClerC \VIleutl ymlIoliallltu.

Caniatawyd gan Wynedd:
Datb1ygiad Pres\vyl: Cae
Penffridd, Deiniolen.
Estyniad: 2 Trem Ejlian,
Bryn'refail.
Ail osod grisiau concrid a
newidiadau me\vnol:
Amgueddfa Lechi, Pare Padarn.
Estyniad: Bryn Hywel,
Penisarwaun.
l'Aynedfa Ne\vydd: Pwl} deifio
Vivian, Pare Padarn.
Newid defnydd llawr isaf: Hen
Siop Liptons, Deiniolen.
Gwrthodwyd:
Da[blygiad Preswyl: Tir
Rhi\vgoch) Clv.'t y Bont.

Dywedodd Dafydd Morris nad
)'\v'r gwliau na'r draeniau wedi
eu elirio - atgoffa G\v)'nedd.
Afon Goch, Deiniolen
Gofynnodd }' Cadeirydd a oes
gwybodaeth bellaeh ynglyn a'r
gweithgareddau sy'n digwydd
yno. Ni all Awdurdod Cvnllunio
Gwynedd wncud dim ira nad oes
rnwy na cnwe pherson yn byw
yno fel teulu.
Hysbysfwrdd ger y Neuadd,
Rhiwlas
Dywedodd Hefin Williams ei
bod yn anodd eyflwyno
cyhoeddiadau i'r cyhoedd gan
nad yw'r Post ond ar agor am
rhyw ddwyawr y dydd, a
gofynnodd a fuasai'r Cyngor yn
talu am osod hysbysfwrdd.
Eglurwyd mai eyfraniad a
roddodd y Cyngor at
hysbysfwrdd a archebwyd gan
Bwyllgor Neuadd Penisarwaun.
Y styrir hyn pan fydd prisiau ar
gael.
Cysgodfan Bws, Rhydfadog
Dywedodd Dafydd Morris bod
angen tynnu peneli peryglus
oddi arm.
Cysgodfon Bws, Penisa'rwaun
Cyfeiriodd Phyllis Ellis at yr un
diffyg yno hefyd.

Penderfynwyd gofyn iMri G.
L. Jones eu gwneud yn ddiogel.
Cynllunio
Ceisiadan a dderbyniwyd:
Addasu adeilad allanol yn
annedd: Ysgubor, Penisa'rwaun.
Addasu Ty: O'r Hen Fecws,
Deiniolen.
Esryn iad: Ynys Llech Arian,
Llanddeiniolen.
Esryniad: 12 Srad Eryri, Bethel.
Estyniad: 85 Cae Glas, Rhiwlas.
Ymestyn y cwrtil: Waen
Rhythallr, Llanrug.
Esryniad: 24 Bryn Tirion,
Penisa'rv.raun.
Esr)'niad: 1 Tai Ne\vyddion,
Penisa'r\yaun.

Arnlygwyd bod arnryw 0 waliau
yn fler ac angen eu hatgyweirio.
Awgrymodd Len Jones ofyn i
Wardeiniaid Cymunedol
G\ vnedd am ell barn.
Pont Felin, Clwt y Bont
Cauarnnau Gwv'nedd }' byuuant
yo ailosod y llinellau gwyn ar
ochr y ffordd.
Gohebiaethau IMaterion Eraill
Capel Maes y Dre
Derbyniwyd y cais canlynol trwy
law'r Cadeirydd oddi wrth
ddatblygwr y saflc. Mae cofeb
Mr William Roberts a laddwydd
yn Ffrainc yrn 1916 yn dal yn yr
adeilad, buasai'n falch pe bai'r
Cyngor yn trefnu ci hail-leoli.
Penderfynwyd ei gosod, gyda'r
eofebion a ddaeth 0 Gapel
Disgwylfa, wrth ocbr y wal ym
rnynwent Macpela. Cysylltu a
lYir Peter Evans, Adran
Bwrdeistrefol Gwynedd am
ganiatad a chymorth.
Eisteddfod Genedlaethol yr
Urdd
Dcrbyniwyd cars am gcfnogaerh
ariannol oddi wrth Adran yr
Urdd, Berhel. Bydd tua 30 0
blant yr adran yn cystadlu yng
Nghaerdydd - Parti Deulais a
Manon ar y dydd Mawrh a'r
Parti Llefaru a'r Cor ar y dydd
Gwener. Penderfynwyd cyfrannu
£50 at eu costau gan ddymuno'n
dda iddynt.

Daeth eais tebyg hefyd 0
Ysgol Brynrefail - Band Pres,
dau Grwp Dawnsio Gwerin,
Ensemble ynghyd a nifer 0
unigolion. Penderfynwyd
cyfrannu £50 at cu costau gan
ddymuno'n dda iddynt hwythau
hef)rd.
Un Uais iGymru
Penderfyn\vyd talu aelodaeth
blwyddyn, er ei fod yn £435.
Pare Cenedlaethol Eryri
Cyfarfod )'n Nhra\vsf)'n}'dd ar
17eg ac }'n Nhrcfri\v ar }' 24aln 0
Fai. Hysb}'su Phil)'p Jones.
Lon Cerrig y Nyth, Dinorwig
G\,'aharddlad rrafnidiaeth dros
dro.
Un Llais i Cymru
Bu cyfarfod yng Nghaernarfon
ar y 6ed 0 Ebrill, ychydig iawn 0
rybydd a gafw)/d.
Sefydliad Materion
CYMREIG
Llythyr uniaith Saesneg ynglyn
a dyfodol lai cymdeilhasol.
Anfon\vyd at}'nl yn gofyn am eu
hadroddiad Cymraeg.
Y Comisiwn Arehwilio yng
NGHYMRU
Ll}"thyr uniairh Sacsneg eto yn
son am nc\.vidiadau mewnol.
Got\rnnir iddynr hwythall benld
am lYlllYl y11 yr I~i\h
~w!"ddl\l%ol
CYf;trl'oayOO rhwn!! Gwyncdd a
Cb.1D6bo'l'''u Cr""uned
DcrDynlwyu canJ\'IliltU vr
1..o1~3Jur rn(71rn ~ threln newydd
\r CV1Mfouytlu.
t..A ... ~e.""'<'>nt n I_An Ta! Castell,
Piinivl';ll

•prosiect.
Diolchodd y Cadeirydd i Mr

Jones am ei yrnchwil trylwyr ac
am yr holl wybodaeth i'r Cyngor,
Dargan Buddiant
R. Len Jones a Huw P. Hughes ar
faterion cynllunio.
Cofnodion eyfarfod 1Mawrth
Dymuna Len Jones newid y
cyfeiriad at waith PC Willdigg
yn Llanberis i 'mac Lanberis yn
gwella' yn hytrach na 'bod
Llanberis beUach yn iawn'.
Ychwanegodd bod yr Heddwas
yma yn gwncud gwaith arbennig
o dda.

Derbyniwyd y cofnodion fel
rhai e)'\vir
Materion o'r Cofnodion
Llifogydd Brynrefail
Derbyniwyd ateb GW}'Iledd yn
d\veud nad yw'r ~Tchydig dyfianl
ger Pont Penllyn yn ddigon i
f\vystro llif yr afon.

Penderfynwyd atgoffa
Asiantaeth yr Amgylchedd nad
areb\vyd ein llythyr (09/02/05)
Po:st elwt y Bont
Derbyniwyd atcb Adran
Cynll unio G\vyncdd yngl)in &'r
siediau dros y ffordd iDy Capel
Libanus yn egluro nad oedd
angen caniatad eynllunio i'vv
gosod. Pryder y Cyngor ocdd yr
uned yn syrh 0 flaen yr uchod -
gofyn eto am ei s}'mud.
Cyfrifoldeb dros waliau eynnal
Derbyniwyd rheolau Adran
Priffyrdd G\v)'nedd yn
gwahaniaethu rh\vng cyfrifoldeb
y Cyngor a ch}rfrifoldeb y
tirfeddian\.vyr.

Trafodwyd hyn gan feddwl
([allai y ,ellill llilyn J prut)lccr
IIwyhrau a chynll\.ln wallo fel !\

Wfl11Cll liI 'CYl111UllreI j;,' d 'l~lJ
Crmcn) F llc~r~onnydd.

OOfvnn()ull Ilcl1n WIllili1l13 it
<'>cf'On\odJ :' .. ~;r ~:1cl ~rant

ALMV\VCJr IU dl flUl Y
t~rfcdd~!\n'l.v¥r_ DY'\.vedodd II,JW
1,llughvO bou gorfo\1ailh M.a J
llrl~ddldnlvvr lie OU V([ygl.-

Cynhaliwyd cyfarfod o'r Cyngor
nos Fawrth, 12ed 0 Ebrill, yng
Nghanolfan Penisa'rwaun.

Offrymwyd y weddi
ddecnreuol a ch roe awvd Mr
D:lfydd Einion Jones, S\vyddog
DaLblygu Gyngor Gwynedd.
Dywcdodd Mr Jones ei fod wedi
holi ynglyn a ffynonel1au
ariannu yn dilyn ci drafodaeth
gyda'r Grwp Cymunedol ar
fwriad y Cyngor i gyhoeddi
llyfryn hanes mewn cysylhiad it
llwybrau'r ardal. Atgoffodd
Phyllis Ellis Mr Jones gan fod yr
ardal mor eang y buasai'n rhaid
cyflogi person iwncud )' gwaith,
ac mai dyna oedd yr anhawstcr
wedi bod yn ~' gorffennol.
Atebodd Mr Jones ei fod wedi
holi ynglyn Ii hyn ac y gellir
eyflogi cydlynydd. Awgryrnodd
Mr Jones mai'r Ile i ddechrau
fuasai trafodaeth gyda
Swyddogion Gwynedd, sydd yn
awyddus i fod yn rhan o'r

CYNGOR CYMUNED LLANDDEINIOLEN
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Gosodwr Teils
Arbeniswr mewn waliau a lIoriau
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Gwtlilh bach rlCU fawl
Cwa~th da bob amser

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

Ffon: (01286) 676 040

DODREFN PERKINS
(Safle'r hen Nelson)

CAERNARFON

TICEDI LOTERI AR WERTH YMA!

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

Cardiau Penblwydd • Wyau
Nwyddau Groser • Melysion

GORSAF BETROL
Esso BE

DEINIOLEN
Ffon: (01286) 871521

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

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

LLANBERIS Ffon: 870277
arn

Gwesty

•
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~r OVfQf priOOdSdU, ogn-Olwvao, tiC
achlysuron arbenn:g era:1I

,

Elizabeth A. ~J7'alker,
Curadur Archaeoleg

Palaeolithig a Mesolithig,
Amgueddfa Genedlaethol Cymru,

Caerdydd.
Diolchiadau Iu iddi. Petawn i-

petawn i wcdi dangos yr asgwrn
ac wedi holi Wavell Roberts, y
Cigydd yn Llanrug, mi fyddai ef
wedi d'eud ar ei union wrtha' i
mai asgwrn gwaelod coes gefn
dafad a ganfyddwyd yn Neuadd
Glasgoedl

Y m is nesaf byddaf yn mynd
ati, a hyn i gyd heb gymorrh
fforch a chribyn, i brofi SUl Y
gellir d'eud oedran aderyn, ond
nid drwy daro ar weddillion ei
C5g)'l11! A'r mi\) dil)tnol byddaf
hefo chi'n yr g,rdd - hefo'r hlalwnd
icuain~ a hen!

Yngywi1;

mae'n debyg tim bod nhui'n dyddio o'r
18/ed ganrif neu'r J geg gann].

Er 11Lwyn guineud gv.;aith dyddio
radiocarbon, mae angen tynnu sampl
ohono i'ui ddadansoddi'n isotopaidd
- fel rheol rhgu: 500"zg... Nid oes
madd i ni umeud y guiauh ItWIl yn yr
A mgueddfa ac y mae'r labordy
agosaf Y1n Mhrijjfsgoi Abertawe.
Mae'r gwaith yn costio rhumg £350
a £400 [el rheol ac ni n,ddwn yrz
argymell eicb bod chi 'n gwario man
ar ddyddio'r darn arbennig hum....
as dowcJz 0 hyd i unrhyui eitemau
pellach, mae diddordeb mawr
gennym ni eu gweld nht» ac amgaeaf
daflen am y Cynllun CltLdadwy sy'n
guieithredu Zedled Cymru. Yl1)/
cyfamser; ruiy'n dychwelydyr asgwrn
i chi.

Sut? Beth? Faint?
Asgwm, Ond Nid Un .i'w Grafu
Ar Iein.dir, tra'n cymhennu a
chribino drwy'r cerrig, gan godi
rnymryn 0 lwch, dyma daro ar
ddernyn 0 asgwrn wedi ei gladdu
o'r golwg yn y briddell. Dechra'
dyfalu? Beth ydy' o? Sut dda'th 0
yno? Faint ydy' ei oedran? A'r
holl gwestiynnu'n rroi'n storom 0
gwestiynnau yn fy meddwl ac, er
mwyn tawelu popath, dyrna
benderfynu mynd ati icbwilio am
gymorrh arbennig.

Yr asgwrn dan sylw? Fe'i
paciwyd yn ofalus. Paratowyd
llythyr cr)''TIOyn y Gymraeg. Yn
hwnnw cyfeiriwyd at y man ble y
canfyddwyd y gwrihrych, a
gofynnwyd a oedd modd gw'bod
ei oedran drwy neud defuydd 0
brawf radio-carbwn. Holwyd
befyd sut, beth, a faint! Ie! Yna,
fe'i danfonwyd, ynghyd ag amlen
hunan-gyfeiriedig, i'r Amgueddfa
Genedlaethol yng Nghaerdydd,
Ann'lL'.}'lDdafydd Guto Ifan,
Diolcli .)In Jawr iaum i chi am, eich
ymholiad am yr asgusn y daethoch 0

hyd iddo ar lethr ger Neuadd
Glasgoed. Rydw i wedi edtych
arno'n ofalus, a galLaf dduieud mai
guiaelod crimog dafad yw e. IVi allaf
fod yn sicr am oedtan yr asgwrn.
Mae'r uiyneb wed; treulio rhyu:
ychydig, gan atugrymu ei fod ar
uiyneb Y ddaear am. betn amser cyn
nrYl1di'r ptidd. Aln i chi ddarganJod
yr asgwrn gyda darnau 0
groclll,nwaiLh, Inue ',l debyg eu bud yn
dyddio o'r 1'" c>,p.lod - rydych chi'11
dweud rflai 'sie1~iaydan fz7zw,filly
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Mi fydd 'na 'NaclOnal Winners' ar
la\vnt y plas mis Av.'st nesa' hefyd.
Cannoedd ohonyn nhw - yn
unigolion, plant, pobJ ifanc,
aelodau 0 bartion a chorau. Bydd,
mi fydd tir y lord yn orlawn 0
enillwyr. Bydd mi fydd 'na
ddathlu, ond fydd 'na'r un ceffyl
yn hawlio rhuban glas!

* * '*

Ni chafwyd teilyngdod yn }'
gysradleuaeth am y Gadair yn
1979, a hynny am yr ail flwyddyn
yn olynol gan mai Cadair wag a
gafwyd )'ng Nghaerdydd yn 1978
hefyd.

Bu ripyn 0 ddrama ynglyn a'r
Goron hefyd. Pan agorwyd yr
amlen gyfri nachol, canfyddwyd
mai gwai th ar y cyd oedd y cerddi
buddugol a gytlwynwyd 0 dan y
ffugen'\v 'Iaows'. T. James Jones
aim Pare Nest) a'r gyfaill, oedd yr
awduron. Gan iddynt dorri un o'r
rheolau fe benderfynwyd coroni
yr ail orau, sef y Cyn
Archdderwydd ~\eirion Evans,
Porth Tywyn.

Enillydd arall efo cysyUtiad a
Bro'r Eco oedd R. E. Jones)
Uanr\.VSl - Prifarruo Ysgol
Dolbadarn, Llanberis - a fu'n
fuddugol ar yr Engl}'U.

BrasluD 0 Hanes ChvJarel
Dinorwig. Gwelir enwau dau o'r
fro. Y Prif Lcnor Emyr Jones,
Waunfawr a Lowri Prys Roberts,
Br)lnrefail. Enil!odd y Parch
Arthur Wynne Ed\-vards,
Tregaron, ar y Ston Fer. Bu Mr

Edwards yn weinidog yn y Cysegr,
Bethel, am gyfnod ac mae 0'0 un
o'r cyfeillion a welaf yn amI yn y
Brifwyl ac yn Eisteddfodau mawr
Ceredigion.

Y diweddar Rhodri Prys Jones,
Waunfawr, yn ennill ar 'Stori
bywyd unrhyw gymeriad
diddorol'. Fedrai Rhodri ddirn
methu wrth ddewis Bill Parry, y
morwr anrurus a hwyliodd 0
Gaernarfon a'i fryd ar gyrraedd
Awstralia, ond cyn diwedd 'day
one'roedd ei freuddwyd yn froc ar
Draeth y Belan.

* * *
A Phrifwyl Pare y Faenol yn
prysur ddod yn nes - diddorol yw
sylwi iS}7 Michael Duff gyfrannu
£25 luag at Eisteddfod
GenedlaeLhol 1979. Ys gwn i be
Iyddai ci deimladau 0 heddiw 0
weld bod 'na fwlch yn wal y
Faenol ac y bydd gwcrin gwlad yn
llifo drwyddo i gynnal Gwyl gwbl
Gymraeg ar lawnt ei blas! Synnwn
i ddim na fyddai 0 }"n eitha balch
rnywsur.

Mae tir y Faenol yn hen
gyfarwydd a chroesawu 'National
Witlners' a dathlu eu
buddugoliaeth: Jerry M, 1912;
Cover Coat, 1913; a Sunlock, 1914.
Hatrie 0 l\v}'ddiant yn 'Steddfod y
Ceffylau.

'* * *

I. B. Griffith, y Cadeirydd; Aled
Roberts, Y Felinheli; John
Roberts Williams; Eluned Ellis
Jones ac amryw eraill. Rwy'n siwr
y bydden nhw wrth eu bodd cael
bod yn y Faenol eleni. Ond mae
gen i ddigon 0 ffydd i gredu y
byddan nhw yno.

o byddan, yn ogystal a miloedd
o'r hen chwarelwyr a fu'n naddu
eu bara beunyddiol 0 grombil yr
Elidir am gardod 0 gyflog, gan
chwyddo cyfoerh gwr y Faenol.
Byddan, mi fyddan nhw yno.

-

•

Gwener a mawr hyderwn y cawn
dywydd ffafriol i'w defnyddio am
y tro cyntaf ar y bore Llun ar Bare
y Faenol.

Is-Gadeirydd PwylLgor yr
Orsedd oedd Glenys Williams.
Deiniolen, ar y pryd. Mae Glenys
hefyd yn aelod ffyddlon 0
Bwyllgor yr Orsedd yn Eryri clcni,
ac yn ffyddlon iawn i'r
Seremoniau yn flynyddol.

Evan Parry, Ceunant, oedd Is
Gadeirydd y Pwyllgor Cell a
CJ,reffi, a'r Dr Dan Hughes,
Llanberis, oedd Is-Gadeirydd y
Pwyllgor Ambnolans gydag Islwyn
Jones yn Is-Gadeirydd y Pwyllgor
Gwyddoniaeth.

Gerainr Elis, Bethel, oedd
Ysgrifcnnydd y Puyllgor Pafilnon
a Maes a 1010 Llewelyn, Llanrug,
yn Ysgrifenrrydd y P'lLtyllgorCylLtd.
Roedd John Roberts, Llanrug, yo
Ysgrlfcnnydd y rW)lllgor
HjJ.~bvsrwjJdti ac An n Hopcvn, a
oedd yn byw ar y pryd yn
Gorffwysfa, Bethel, (hen gartref
W. J. Gruffydd) yn Ysgrifennydd )'
Pwyllgor A lawon Gweri1l.

Fe \vel\veh bod 'na nifer dda a
eh}'sylltiad ganddynl a Bro'r Eco,
yn weith gar iawn ynglyn a
Phrifwyl 1979. Ymddiheuraf os y
gadewais unrhyw un allan. Rwy'n
falch hefyd bod 'na gymaint 0
Fro'r ~co yr un mor weithgar
gyda'r Wyl sydd ar fin dod i Bare y
Facnol.

Bydd llun 0 B\vyllgor Gwaith
1979 yn RluzgLe11y Dydd eleni, ond
mae nifer OhOD}'D.t, yo anffodus,
wedi'n gadael. Rhai fel

Diddorol ydi troi at Restr
Testunau Eisteddfod Genedlaethol
Caemarfon a'r Cylch, 1979, a
sylwi ar enwau y sawl a fu'n
weithgar ar y gwahanoJ
bwyllgorau, Nifer fawr ohonynt
efo cysylltiad a Bro'r Eco,

Ymysg Cadeiryddion y
gwahanol bwyllgorau, gwclir
enwau'r canlynol: Pwyligor Llety a
Chroeso: Miss Phyllis M. Ellis) ae
mae Phyllis yn dal i fod yr un mor
weithgar ynglyn ag Eisteddfod
2005, ar Bwyllgor y Dysgwyr,

Cadeirydd y Pwyllgar Drama
oedd y diweddar W. Vaughan
Jones, Y Waunfawr. Bu farw Mr
Jones ychydig eyn yr Eisteddfod.

Y diwcddar Eluned Ellis- Jones
oedd Cadeirydd y Pwyllgor Cerdd
Darlt, ac fe gofiwo am ci
gwasanaeth arbennig i'r byd
hwnnw, !l hefyd nm ei gwasanaeth
diflino fel Trefnydd Iaith
Gwynedd. Roedd hi'n aelod
ffyddlon gyda ni ym Methe!, lie bu
ei phriod, y diweddar barchedig
Charles Jones, yn weinidog
arnom. Bu Mrs Jones yn athrawes
arna i yo Ysgol Syr Hugh Owen
flynyddoedd maith yn 61 hefyd.
Tydi'r blynyddoedd yn filio!

Golygydd y Bwrdd Golygyddol
oedd y di\veddar John Roberts
Wiliams. Rwy'n berffaith siwr y
byddai 0 yn ymfalehlo 0 \-veld
gwireddu ei freuddwyd ein bod,
o'r diwedd, wedi symud ymlaen i
sierhau meini gorsedd symudol ar
gyfer y Seremoniau Gorseddol.
Cynhelir hwy 0 hyn allan ar faes
yr Eisteddfod ar foreau Llun a

•

i
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o Hogia'r Wyddfa bu'n teithio
Michigan, ardal y Grand Canyon,
Las Vegas a hefyd Canada. Bu
hefyd ar daith i Awstralia a Nigeria.

Roedd hanes pob tanh yn
gyforiog 0 ddigwyddiadau digri a
chyffrous, troeon trwstan, cyfarfod a
phobl ddiddorol, ac ar ochr arall y
seinios cafwyd ambeII nodyn trist.
Roedd Arwel yn ei elfen a phawb
wedi mwvnnau'r nason yn fawr.

Paratowyd y baned gan Ann
!fans, Myfanwy, Phyllis a Jean ae
enillwyd y raffl gan Meryl.

Cynhellr y cyfarfod nesaf, sef y
Cyfarfod Blynyddol, ar 10 Mai.
Disgwyllr i'r aelodau ymgynnull yng
ngerddi Menter Fachwan, Cwrn-y
glo am 7.00 o'r gloch ac yna bydd y
cyfarfod yng Nghaban y Fenter.
LLONGYFARCHIADAU i Mary a
Meurig Parry, Gwel Fynydd ar ddod
yn nain a thaid am y chweched tro.
Ganwyd merch tach, Alana, i Gareth
a Parvez, a chwaer fach i Llywelyn,
Maent yn byw yin Mhortsmouth. Pob
dendith i chwi fel teulu.

hiwmor y cawr addfwyn, ond bu'r
golled ar yr aelwyd yn fwy. Estynnwn
ein cydymdeimlad a Cath, Kevin a'r
teulu i gyd yn eu profedigaeth.
MERCHEO Y WAWR. Cynhallwyd
cyfarfod y gangen ar nos Fawrth, 12
Ebnll, yn y Ganolfan Gymunedol.
Estynnwyd crosso cynnes I bawb
san Eryl, y Llywydd. Derbyniwyd
cerdyn gan umos, merch Julie, yn
oiotcn am y nawdd a dderbynlodd
gan aalodau'r gangen. Cynhelir
noson Gelf a Ghrefft ar nos Wener, 2
Mai, yn Neuadd Bethel. Cynhelir y
Cyfarfod Blynyddol a'r Wyl Haf ar 21
Mai yng nghanolfan y Tabernacl,
Machynlieth.

Y gwr gwadd oedd Arwel Jones,
Penisarwaun, neu fel yr adnabyddir
ef yn ami, Arwel Hogia'r Wyddfa, a'i
destun oedd y teithio tu 01 i'r gan.
Adroddodd tel yr oedd gan ei dad
fusnes bysus ym Minffordd, Llanrug,
ac yna aeth ymlaen I rOI el hanes ei
hun yn teithio'r byd.

Bu ar el darth gyntaf I Amenca
pan oedd yn 8 oed, ac yna fel aelod

hefvd yn 9ymydo9 do ac yn ffrind i
lawer rmonooorai yng Ngnroesalf
yr I;co ac yn y 'Pethe'.
Gydymdeimlwn yn oomuant a'r ddau
dQUIUyn QUprofQdloaQth lam
PEN-BLWYDD AABENNIG,
LJongyfarchladau mawr a phen
blwydd hapus iawn i Denrus, Ysgol
Ddreifio Llanrug, ar ddathlu el ben
blwydd yn 50 oed. Pob hwyl ar y
dathlu.
COFIO'R CAWR FFRAETH.
Coli odd Llanrug gymeriad unigryw
yn ystod y mis a aeth neioro pan fu
farw John Pierce Jones yn
ddisymwth wedi gwaeledd byr. Ond
tel Pyrs y cai ei adnabod gan bawb.
Fe'i magwyd yn Llanrug, ac ar
wahan i gyfnod y rhyfeJ, yn Llanrug
yr arhosodd gydol ei oes. Bu'n
gefnogwr triw i achosion ei bent ref.

Roedd yn aelod dawnus 0 dim
pel-droed Llanrug yn ystod el gyfnod
lI.;vyddlannus wedi'r Ail Ryfel Byd, a
phan ailsefydlwyd y Clwb ar
ddiwedd y 1960'au, roedd Pyrs yno,
yn aelod o'r pwyllgor ac yn gefnogwr
brwd a selog o'r holl dimau.
Parhaodd ei yrnlyruad a'i gefnogaeth
j'r clwb pet-droed hyd y diwedd
Nodwedd arbenmq 0'1 gefnogaeth
oedd ei lais treiddgar a't
ddywediadau ffraeth. a byddai ton 0
chwerthin yn Ihto 0 amgylch y cae yn
dilyn sylw Pyrs ar rhyw ddigwyddiad
yn y gem, Roedd y dyfamwyr hetyd
bob amser yn ymwybodol o'i
ffraethineb; yn enwedig os byddai
au penderfyniad wedi cosbi tim
Llanrugl Ond hiwmor difalais oedd
yn perthyn iddo, a doedd hyd yn oed
aelodau a chefnogwyr tim Llanbaris
ddlm yn oa: dig, er gwaethaf y tynnu
coes a'r pryfocio pan fyddai'r ddau
elyn yn wynebu ei gilydd.

Y ffraethlneb hwn oedd yn
nodweddiadol ohono hefyd yn ystod
carnifalau'r pentref; mudiad arall y
bu'n gefnogwr brwd a gwelthgar
drosto. Bu'n aelod gweithgar o'r
pwyllgor a fu'n cynnal y carnlfal am
flynyddoedd, a hynny er mwyn codi
digon 0 arian i gynnig cinio a pharti i
henoed yr ardal yn ystod y Nadolig.
Yno hefyd. roedd yn ei elfen yn
diddOri'r gynulleldfa.

A ~~~~ fydd~I'n dloddof rhyw
onhwyldor nou'i 3i1ydd,QC yn 30riod
ymwela a r meaoyg. Dyaaal lIand
v~t~t611~~6e6 ~1~ltI6'"V~ ~~W61't~1'"
'In bn;>( Ir::.s'n diuGw'fl ou I""rn Truoni

n" fy\il~al vy.\tI1 W\lWyn LI\1i1lwlp\l~vl\,l
rrrtielnineD Fvr~tfl ftlnnU arwy nOli
QVrjQrlg V WI90

ColloddLI~ftruob~r~onolr~~th~

DYMUNA Menna Jones, Pant
Mwyn, ooiocn a oaon I nawn am 81
noddi; recles ym Marathon l.lundain.
Fe gasglwyd f:2,345 I eiusen ELF
(J;JimJntllion of Ll>uklll>m;tl f:und)
YA Y8GOL GYNAADD
Bu Miss Manon Davies 0 Goleg
Prifysgol Bangor yma gyda ni am
bythefnos yn arsylwi ar
weithgareddau'r Dosbarth Derbyn.
Gobeithrwn bod y cyfnod wedi bod 0
fudd Iddl yn el qwaith cwrs, a'j bod
wedi mwynhau bod yn ein cwmni.
YR URDD. Dymunwn yn dda i dim
pel-droed y bechgyn sydd yn
cystadlu yn Nhwrnament Pel-droed
dan 12 oed, Rhanbarth Eryri ar gae
Treborth ddydd Mercher, 20 Ebrill.
Dydd Sadwrn, 7 Mai, bydd tim pel
droed y genethod yn cystadlu yn y
Twrnament Cenedlaethol yn
Aberystwyth. Pob hwyl ~chi yno,
genod.
Nos lau, 27 Ebrill, bydd
cystadleuthau rhedeg trawsgwlad
yn cael eu cynnal yn y Faenol a
bydd nifer 0 aelodau Urdd yr ysgol
yn cystadlu yno. Dymunwn yn dda i
chi i gyd a mwynhewch eich hunain.
DERBYN ATEB. Yn ystod eu them a
'Y Mor' yr hat diwethat aeth
dlsgybhon Blwyddyn Derbyn ar
ymweliad a Phenmon Ynys Mon,
ble y lIuchiwyd potel gyda chyfeinad
yr ysgol a neges ynddi, i'r mor

Yn vstoo rrus lonawr erern
derbyniodd y dosbarth Iythyr gan Wr
o Southport yn dweud iddo ganfod y
botol ar y traeth yno ar 14 lonawr.

Roedd y plant. sydd yn Blwyddyn
Un erbyn hyn, wedi rhyfeddu bod y
botel wedi cael ei chano mor bell
gan y mar
Y SEFYDLIAD COFFA. Enillwyr
Clwb Cant mls Ebnll oedd: £20: Mrs
M. Griffiths, 2 Hafan Elan; £7: Mrs
M. Roberts 7 Afon Rhos; £5: Miss E.
Roberts 7 Aton Rhos.
MARWOLAETH Bu farw un 0
anwyhaid y pentref yn ystod y mis,
John Pierce Jones, neu 'Pyrs' j
bawb. Roedd yn rhan bwysig o'r
pentref, yn adnabyddus i nl i gyd ac
yn ffrind I bawb, a chanddo
diddordeb yn y gweithgareddau
agas at el galan.

rJydd~~II~d~n.Awr I'W wrAIO.
C~\h, Qi f~l;J, K~Yln"9 ~1~in~1y
wvnon, Uavlll S vvavll@. s'r I@UIU~..r
h611oYMd60ifl~ f.I #,.inrll~11
HGFVO, .or <'1>' 0yfnOd 0 woolodd, bu

ram Mr~ vgrluVYUfl YVlliumol (i;(i
HtJfan Eltln (DlnOfwlg gynl). M~m
!1""WVIM~rlon!Ill ~llIr !lN~ln~ "~n
n~l.Inhoffu~ Po~dd Mr~ William~

f'en-lJlwydd Hapu~ fdwn IMr~Annie Jones, Ei',onwy, Llanrug yn gant oea.
TrefnoC1d91merChpC1bartl mawr vn V Bedol ddydd Sadwrn 23 eco« a daeth
iue chan! 0 gyfeiJlion, cymdogion a lhoulu ynghyd; ddafhlu'r achlysur hepus.

LLANRUG
Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. Ff6n: (01286) 675384 •

•
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Gwasanaeth Trylwyr
gan y bobl OL

Gwasanaeth Personol Cyfeiilgar iCHWI
Y Gwasanaeth Technegol Gorau
l'ch CAR. Cystal ,

Gwasanaeth Prif Ddeliwr
Felly, pa gar bynnag ydych

CHWI yn oi ynu,
o Aud; I ZastavA

WAUNFAWR
.ry Rhydd • Bwyd Cartref • Prydau Plant

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

Ffon: 650218

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

Bwthyn Gadlys
LLANBERIS

FFon:870444

• •A'l FEIBION

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

Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol
Cerrig 0 bob math

II ar gael -
- --

J.M.
JONES

A'I FEIBION
GWAITH
CERRIG
BEDDAU

YSgwor
Ltanrug

'et

Uson J'n )'."Jtc{)Htl 6'f ~"'Ill //IJ DU~mDd/J mfyn~C1aaUClftlClyr tun I
Yi3",1{lir erdd r" nONr r: qarlrnl : ~ano/fan Dy/tJf1i6 ~ MontlJf ~ryrl.

Drysorydd y Mudiad.
(Ymddiheurwn am na
chynhwyswyd enw Mrs Eirianwen
Evans, , Ffrwd Madog, a gymrodd
ran Y" 't cyfarfod ar ~awrth 4ydd.
yn yr acrooolec yn yr Eco y mls
diwothaf). Casglwyd hefyd y swm
o £75.50 tuag at waith y
Genhadaeth ar gyter Sasiwn
Chwiorydd y Gogledd 0 Eglwys
Bresbyteraidd Cymru a gynhelir
eleni ar Fa: 4ydd yn Seion.
Llanrwst
OEDFEUON MAl
1 CYMANFA DOSBARTH

PADARN yn Nghapel
Rehoboth, Nant Peris am
2.00 a 6.00. Arweinydd:
Mr Edward Morus Jones,
Llandegfan.

8: Mr John H. Hughes,
Llanbens am 5.30;

15: Parch Dafydd Hughes.
Caernarfon am 5.30;

22: Parch Gareth Maelor,
Llanwnda am 5.30,
Gweinyddir y Cymun

29: Mr Alun Rowlands, Bangor
am 10.00.

PLYGU'R ECO
Daeth ein tro fel pentrefwyr i
blygu'r Eco unwaith eto. Yn ystod
y pedatr mlynedd ddiwethaf bu'r
gwaith yn cael el wneud yn Ysgol
Gymuned Cwmyglo Eleru da yw
cyhoeddi y byddwn yn dychwelyd
l'n cynefin. 8ydd y pJygu yn mynd
ymlaen yng NghanoJfan OyJunio a
Menter Eryri nos lau, Mai 26ain.
Gobeithio bydd lIu ohonoch yn troi
I mewn yn y lIeoliad newydd
gynorthwyo gyda'r gwaith.

YR EGLWYS BRESBYTERAIDD
Y GYMDEITHAS. Cafwyd
cychwyn rnacoroi i'r Gymdeithas
nos lau I:;brill 14e9 'In yr YstafQII
Gynhadledd yng NghanQlfan
Dylunio a Mantar !;ryri. Y slaradwr
gwadd oedd y Parch Harri Parrl,
Caernarfon, a threuliwyd noson 0
fwynhad pur yn ei gwmni yn
adrodd am ei hynafiaid - rhai 0
gymeriadau unigryw gwlad USn 0
dan y teitl 'Fe'rn ganwyd innau yn
fab i'rn rhienr. .. '

Mr Emyr Wiliams a dalodd air 0
werthtawroqtad am noson
arbennig. Pat Jones a Carol
Houston oedd yn qweini'r lluruaeth
a drefnwyd gan y Ganolfan. Hwn
oedd y tro cyntaf i gymdeithas 0
aelodau'r Eglwys ddefnyddio'r
adnoddau arbQnnig a gynigir yn yr
adeilad moethus hwn a chytunwyd
ar y terfyn i gynnal y gweddill 0

cvtartocvoo y tymor ar y sane.
PLEIDLAIS Yn dilyn nvsbysu'r 011
o'r aelodau drwy ohebiaeth yn
ddiweddar cynhaliwyd cyfarfod
nos Sui, Mawrth 3ydd, i dratod yr
oblygiadau 0 symud i addoli i'r
Ystafell Gynhadledd yng
Nghanolfan Oylunio a Menter
Eryri. Cynhaliwyd pleidlais yn dilyn
yr oedfa nos Sui, Ebrill 17eg, a
chytunwyd yn unfrydol i symud
ymlaen a'r bwriad. 0 ganlyniad,
hyderwn y bydd oedfeuon y Sui
cyn diwedd y flwyddyn yn cael eu
cynnal yn y Ganolfan.
CASGLIAOAU. Yn ystod y mis
anfonwyd cyfraniad 0 £40, sef y
casgliad a wnaed yng Nghyfarfod
Gweddi Byd Eang y Chwiorydd, i

BRYNREFAIL
Mrs Lowri Prys Roberts-Williams,Godre'r Coed. ffon; 670580 ......
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• Gwyliau cerbyd Prydeinig a Chyfandirol.
• Rhaglen Tripiau Dyddiol.
• Cerbydau moethus ar gael ar gyfer Ilogi preifat.
• Cerbyd 7 ac 14 sedd ar gael ar _..._
gyfer teithwyr maes awyr ac
ar gyfer logi prtiirc1l.

• Adr~1I1toi~hio\,.l9rWP yr holl
drGfniadau wedi'u gwneud:
archeb:edau ~vvocty :'l Ilon$' te;ih;au,
orchebiadou thcotr Cl digvvyddiodau,

y $~yyar, Llenrus, taernnrton, Cwynedd LLbb ~AA
~fon'0129S.675175 Fta¢~' 01286·671126 E·l)ost' Info@arvonlCl.Co.uk

Gwefan: www.arvonla co uk

-;::

Ffon: (01286) 870202
L- _

TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU

Kimberley Jones, 9 ocd, 0
Lanberis a ddaeth yn gyntaf yng
Nghwis Diwrnod y Llyfr eleni a
drefnwyd gan Wasanaeth
Llyfrgell Gwynedd. Roedd yo
rhaid iKimberley ateb 8 cwestiwn
am lyfrau ac awduron trwy
gymorth safleoedd gwe. Enillodd
docynnau llyfr gwerth £50 iddi hi
ei hun a thocynnau llyfr gwerth
£50 i'w hysgol, sef YsgoI
Dolbadarn.

Pob hwyl ar y darllen,
Kimberley.

Nia Gruffydd, Llyfrgellydd Plant a
Phobl Ifanc Gwynedd, yll C)llWY1l0

Kimberley gyda'! gwobr.

ICwis Diwmod y Llyfr
-----r

•lawn.
Bu i nifer 0 aelodau gytuno i

fod ar Is-bwyllgor i drefnu
gweithgareddau am y flwyddyn i
ddod, a'r cyntaf o'r rhain fydd
Bore Coffi yn adeilad yr
Instrtiwt, Caernarfon, ar fore
GWCIICf, 6 Mai - tocynnuu am
SOc, ar gael gan aelodau'r
Pwyllgor,

Bydd y casgliad 0 dy i dy yn
cymryd lle rhwng 4 a 19 Mehefin.
Penderfynwyd hefyd i rai o'r
aelodau fod yn bresennol ar faes
yr Eisteddfod Genedlaethol, a
hynny i werthu tocynnau raffl a
chodi ymwybyddiaeth 0 waith
Sefydliad Prydeinig y Galon yn
gytIredinol.

bresennol, a chafwyd gair ganddi,
gan longyfarch aelodau'r Gangen
am godi cyfanswm anrhydeddus

Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol
Cangen Caernarfon a'r Cylch o'r
Sefydliad yn ddiweddar gyda
oifer dda 0 bersonau yo
bresennol. Ailetholwyd y
Swyddogion fel a ganlyn: Dr
Tudor Ellis: Cadeirydd; Mari
Edwards: Ysgrifennydd
Cofnodion; Richard Parry:
Trysorydd; Glcnys Griffiths:
Swyddog y wasg,

Diolcbodd y Cadeirydd ibawb
am yr holl gefnogaeth dros y
flwyddyn, ac yn enwedig iMari
Edwards am ei gwaiih diflino.
Cyhoeddodd y Trysor)'dd bod y
swm 0 £14,318.14 wedi ei gasglu
hyd at ddiwedd Mawrth eleni yn
dilyn amrywiol weithgareddau ac
hefyd rhoddion Er Cof.

Rocdd Kathy Woudington,
Trefnydd Gogledd Cyrnru, yn

Sefydliad Prydeinig y Galon

16. Gweler 21
18 Cwmpas v llais neu offeryn

ccrdd. (4)
21. a 16. Llandeilo. (4 a 5)
23. Gwlad fwyaf gorynys Iberia ...

(5)
26....... a rhan 0 wlad yn dechrau

talu am letyau addas i'w
theuluoedd. (6)

29. Rheolaeth adnoddau gwlad neu
fusnes. (7)

31. Gweler 33.
32. Crynhoi 0 gwrnpas y craidd. (6)
33. a 31. Caernarfon. (5 a 7)
35. Tyfiant allanol ar )' corf .... (4)
36...... heb fod )'1) hen! (5)
38. Deuddeg. (5)
40. Y gwres sy'n codi yn y brotest. (3)
Derbyniais atebion igroesair rms
Mawrth gan Olwen Jones, Bethel;
Nansi Davies, Rhuthun; N.
Hughes, Cwrnyglo;
E. W. Pri rchard, Garndolbenrnaen;
Gwen Griffith, Deiniolen; Dilys A.
Pritchard-Jones, Abererch; Megan
Morris, Dinorwig; Eluned Jones a
D. B. Williams, Trefor; Olwen
Owen, Nan Owen, Moreen
Lennon, Nan Owen ac A. Hughes,
Llanberis; Catherine A. Jones a
Jean Hughes-Jones, Rhiw; Mair
Evans a Margaret W. Roberts,
Caernarfon; Alvona [ones,
Prestatyn; Elfed Evans,
Llanllechid; Jennie Williams,
Clynnog, H. O. Hughes, Pwllheli;
H}'\\'el Griffith, De Awstralia;
Sioned jones, Corwen; Gareth
Oliver, Tregarth ac E. E. Jones,
Rhoshirv,lBun.
Jennie Williams, Sea Vie\v, Tan y
Graig, Clynnog, I.LS4 SP1" ydi
enillydd y rn} . 1.lonrorfarchiadau a
£S i chi.
.Ar 01 cwblhau croesaU' mis Ebrill,
gyrr\vch eich alebion i g)'rraedd
Daf}'dd Evans, S)Tcbarth,
Penisar\vaun, G\V)'Oedd, LLSS
3HE erbyn 16 Maj.

Mae'r pedair tref a ddefnyddir rei
cliwiau yn y croesair yn cyfeirio at
1eoliad yn 41 ar draws yn wyr sydd
a'u henwau yn ateb i'r cliwiau.
Ar draws:
1. a 3. Bala (5 a 4)
S.Mae'r ralentog yn rhoi pedol

rnewn dawns! (6)
10. Mae rhai 2 ilawr yn holl bwysig

i'r gW}'r sydd dan sylw, (3)
11. Y prif le igyfarfod i lane, a fo

yn feddw! (7)
12. Y cnaf sy'n byw mewn castell

ger Llyn Cwellyn? (S)
13. Blasu neu arogli. (5)
14. Gwr llen dib\II{)TSyn mwydro

am oren yn difetha yn y llyn!(7)
15.offeryn miniog y saer. (3)
16. Ai coelcerth ddifrycheulyd sy'n

gyfrifol am y cyflwr 0 brofi a
dioddef? (6)

17. Tafarn. (S)
19. Un wedi ei cbreu ydi

Esperanto. (4)
22. Berwi'n araf. (4)
24. Cyflcnwadau wrth gefn dau

anodd? (7)
25. Yn drist ac yn anodd ei godi!

(4)
27. Llinyn 0 gotwrn rnewn toiledau

crand! (4)
28. Reb fod yn agos i .....(5)
30 hadau persawrus,

carddwy! (6)
33. Wedi byw yn hir ... (3)
34 i seisio dangos fod ei

ddamcaniaeth yn wir> (7)
37 Trythull (5)
39. Gwarwar wrth ddechrau waldio

ffrind u-a'n isel ofuad\vy! (5)
41. Gweler ~tcyfl\lI{)rniad.(7)
42. Yr esgyrn sy'n amgylchynu'r

frest. (3)
43. Rwber tenau sy'n }mestyn wrth

ei dynnu. (6)
44. Ader)tn coch golau? (4)
45. Nid ei droed fydd Santa'n ei roi

ynddi nos\vyl y Nadolig! (5)
Ilawr:
1. Bwa lliwgar. (5)
2. Mae llwyddiant y gwyr sydd

dan sylw yn dibynnu ar y
rhaw. (7)

3. Rhcs yn dymuno iechyd gwel! i
Nell G)Y)'n: (')

it ~trtl\lt (7)
(7, D)'Y.i ..~w ~llW tol'U",,,,~~,}tl15

.. (01
". M"'" dd..r~.~nl~df""'rpl1s

mC)Yll pcnnoG O'i lyfr~ (j)
R. d 10. A.~~fln.~tJfi(~!l )
I) ~ ..n..t!~c:!Jt.."TI<> jJ~'nl(f~
11,~'M~"'96 ~'n~~h""l" "c:r\h. \6~
1'. I rUull~Ult;lUlo'r e)Y\ifOlJfI, t:i)

CROESAIR MEDI



bach sy'n barod i \verthu panad a
raffles i gynnal y timau.

A beth am y timau lleol?
LJanrug a Llanberis }'n rhannu
cae, a'r cae arall yn cael ei
ddefnyddio I ch\varae gernau yr
aclran ie\:l.enctid. Neu Dc;~h(,;l~'r
relinl1eli vn rhl!TIflU mlies, gan el
bod yn ymdJan60s y by~td)' ddau
g]\vb yo yr urI gynghrHir y [ymor
nesaD A'~syn:ad dwl )"'v h)'n1 neLl

ydy 'lradduUldU' yIl gyml1in( 0
rwvsrr 9g erioed? Beth am
ymateb~

•

CEFNOGWCH
EIN HYSBYSEBWYR
- GWASANAETHAU
DAAR GARREG

EICH DRWS

Y tri llW.}·ddia1znlls: AlJ, Bryl'l a'r
HOlzda 125.

Gwilym (Y Fali), John a
Morfudd (Llanrug), Meilir ac
Eleri (Penygroes), Neil Zammitt
(Morfa Bychan), Cronfa Goffa
Robin Jac, Ian Samper (Menai
Haulage), William Davies (Gors
Bach) a Ken Pugh, Groeslon.

mai dim ond 800 oedd )'0 g\v}'lio
Bangor yn ch\'1arae gartref yn
Wrecsam.
o syl\vi ar dorfeydd ar yr Oval

rng nghadarnlc pel-droed llai
nal0() fel grfer - f!:llnt 0 Gotis sy'n
'\vlr boeni an"}~~ \.1""0.Ni ~)'ni",d
awl yw I!Werrtlu I f()rud ¥yrrgr I'fr
O"ul] u Jcrn)'dd~o'r arlan i
aOellatlu Sl~Lll~\lm bwrpasol v
~all~'rddau dtm e; rhannu ~

<Nt;()c;r 'ft .cwrup·~ IDl1c'n :si~vr
tll~~ili'r!lteb, ~any llu ~~11nbarcd
, I dd l AI h' I ,1el~te no It ~ 10 ::IrV ('r'~'I::Ill

AR 050D
Sied fawr a hwylus gyda

drws mawr 'roller'.
Am fwy 0 fanylion cysylltwch a

John Brynafon ar
01286 675190

neu 07798 718188
http://www.bbc.co.uk/

y Kaifa/l fli/~cdib a welir yrt y tlUlt uedd: Rluidti Iiuans, Atron Iiuglus,
Dome! Bell. MatJ1I?W Edusards, Ant'on GzL>yl1,A led Jnlles, (;''1Jffydd John,
Osiar Mc;iriol~,Sian A lun, Gerallt Jones, Gethin Grijji.llls ac [lid Jones.
Fob lwe iddynt yug "gw/ad .}Ir humtu».
Drwy cnnill cystadleuaeth rygbi
dan 11 oed Rhan barth Eryri, mae
criw adran yr Urdd, Bethel ar y
ffordd iLanelli. Dim ond tri sy'n
chwarae rygbi, ond gyda sgiliau
pel-droed amlwg y gweddill a
hyfforddi ysbrydoledig, Eifion
'Ruddock' Jones, caed llwyddiant
draw ym Mhwllheli.

Er nerfusrwydd amlwg ar y
cychwyn, roedd y sgor yn erbyn
Ysgol Cymerau yn 30-0 yn Y gem
gyntaf

Y na her tim corfforol
Llangybi. Roedd amddiffyn
hogiau Bethel yo arwroJ a digon 0
gyflymdra idorri allan. Sgoriwyd
tri chais: 15-0 i Fethel. Dwy gem,
dwy fuddugoliaeth, a heb ildio
pwyntl

Yr un fu'r stori yn y drydedd
gem pan drechwyd Y Ffor 0 30-0.

Yna'r rownd gyn-derfynol, yn
erbyn Ysgol y Gelli. Pum cais eto
i'r hogiau mewn buddugoliaeth
arall 0 30-0. Yr uchafbwyn[ oedd
cais unigol g\vych gan Aled Jones
yn ffug basio ac ochr-gamu o'r
hanner fforud C)'l1 pl}'l11iodros y
llinell.

~

Gyda'u lie yn yr Wyl
gCll~ulacLllul yn LIClIlClli ,,'cdi ei

'Dydy Bryn Taff rioed wedi rasio
moto beic na modur, ond mae
ganddo gwmni rasio ei hun - fel
Bernie Ecclestone.' Geiriau Ian
Parri yo y Daily Post) ac wedi pum
mlynedd a ddarblvziad cyson,
mae Tim Rasio Bryn Taff wedi
hen ennill ei blwyf

Erbyn hyn mae Bryn yn rhcoli
tri gyrrwr: Bryn Owen (mab
Meilir Owen) 0 Benygroes, Mike
Jones 0 Landyrnog, a Ken Bartley
o Rhuthun. Yn gefn al1weddol i'r
pedwar mac mccaoic dawnus
iawn, A1f Griffith. Bvdd Bryn yn
rasio ar gefn Honda RS 125, .'v1ike
ar FZR 400 Yamaha a Ken ar
Honda RR 600.

Bu tymor 2004 yn un
llwyddianus iawn i'r tim. Roedd y
tim yn hyderus a'r gyrrwyr yn
ffyddiog yn nawn Alfie i baratoi y
bciciau ar gyfer cyrufer a rasus,
Menrnvyd cystadlu mewn pcdair
pencampwrtaetu - y 'Crewe a
South Cheshire', y 'WirraJ 100',
y 'Cheshire a Nan iwich' a'r
'Cheshire a Gogledd Cyrnru'.
Cynhaliwyd y rasus ar gyrsiau
Ty Croes a Thonfannau.

Diddorol sylwi fod nifer o'r
cyrsiau wedi eu lleoli ar hen
wersylloedd y fyddin, neu
feysydd awyr sydd wedi eu
haddasu. Yn lleol, bwriedir
gwario £S rniliwn ar addasu Ty >

Croes. Fel rhan o'r prosiect
gobeithir sefydlu man hyfforddi
mecanics 0 dan arweiniad coleg
ileol. Mae'n siwr y bydd gan
nifer 0 ieuenctid ddiddordcb yn
y cwrs yma.

Cafwyd cryn lwyddiarn yn y
cyfresi rasio sy'n ffurfio pob
pencampwriaeth. Ar waban i
ddwy ras - narn technegol a
damwain - cafwyd chwech
cyntafyn Nhonfannau, a phump
cyniaf yn Nhy Croes.
Galluogodd byn Bryn Owen i
gipio [air o'r pencarnpwriaethau
ar ei Honda 125, ac ail safle yn ~'
'Wirral100'.

Mae'r tim \vedi penderfynu
menlro'n u\vch yn 2006, gan
gystadlu }'n yr 20 ras sy'n ffurfio
yr 'M. R. O. British Championship',
gyda rasus ar brif dral:iau fel

AR WIB I LWYDDO
Dennington ac Oulton Park. Yn
naturiol bydd cryn gystadlu yn
NhS' Croes a Tbonfannau hefyd.

Yn ddiweddar, cynhahwyd
noson i ddathlu yn y Gors Bach.
Yr oedd yn gyfle hefyd i ddiolch
i'r 11u 0 noddwyr - llawer
ohonynt yn Ileol - sydd wedi bod
yn gefn i'r Lim.

Camp gystadleuol a chostus
yw'r gamp hon. Dyrnuna Bryn
Taff a'i dim ddiolch 0 waelod
calon am gefnogaeth ac
ymddiriedaeth y canlynol:
Gwalia Garage, Welsh Historic
Inns, Owen Glyn Owen
(Cigydd), Volvo Llanfairpwll,
Snowdon Aquatics, Caffi Cibyn,
W. M. O'grady (Haulage), Arfon
Bodycraft, Garei Beran, H. F.
Owen (Haulage), Express
Motors, Regency Signs, Alan
Williams, Cen ap Tomos, Die a
Meirwen (Ceunant), Dennis a

gynlluniau rhannl! meysydd. Y
m\.v)laf'dadleuol' oedd i'r GAA yn
Eire ryddhau Croke Park a'i
80,000 0 seddau ar gyfer gemau
cartref timau rygbi a phel-droed
I\,"erddon. Per)' hyn am dd\vy
flynedd (ra f),dd maes Heol
Landsdowne yn cael ei lusgo i'r
oes fodern.

Yn Abertawe bydd rim pel
droed )'r El )rrch a mim rygbi y
G\veilch yn rhannu stadi,vm
ZO.OOOu ~ellu~uo'r [~lrnOr ne~af
J.mlucn.

Onel belll dID !' ~~lylllllar ~r
lcl'cl lenl ~ Moe tlnu60r ur ~
~vrnu(} () I' JOrdO r-arrar i [aes
ncwydd. I..~,o, n: ~~,ddr maes 0

DUron UlbonOl 1 Ch)rUftlC ~CIIILlU
CY~l~Lllye[hgu Rlvron. 9 cg\t'n v
'knockers' un\va~tb eto yn d\veud

o \vranuo ar y gwleidyddion yn
gad do ar gyfer yr etholiad, mae'n
ymddangos fod cost y
g\vasanaerhau fel iech),'d, addysg a
gof)'nion cymdeithasol yn denu
cryn ddadl.

Oes rh)''\vun )'n c\vestiynu fod
Rio Ferdinand \'{erth £100,000 yr
wythnos? Yd}' Steven Gerrard )'n
\verth £40 miliwn? Pam talu £1 y
diwrnod i weith\vvr tramor•
gynhyrchu cT)'sau pel-droed s)"n
l!\VCIUIU lJUJ 150) d~u'r [~rf1o$!al1
xn:1~vr;lr cl..warne~vvr)

~

Y III rIIll(}b alr,vcc:1d 0 fvd V
carnrnu ~rmclden~r9 [oJ s.r~:.:m ~-n

IJrin. Mnc WrCLJllill yn g~vrJ!li1il
gydn rI!.rled b~tw 0 £ll .r:nJ~wn-
_Vii. ~!vOe1YrYuuv \ih)yuruvrr[
QlV~LJU(lI vn vr uwcn GYIlIDll'9lI.

IJiddofol oe~~ cly,~ed !tm

YDY RHANNU YN OPSIWN?

selio, roedd yr bogiau yn
benderfynol eu bod am deithio i'r
de fel pencampwyr. Bechgyn
cybyrog Aberdaron a Rhiw oedd
eu gwrthwynebwyr yn y ffeinal.
Rhaid cofio nad anialdir rygbi ),,\'1
Pen Llyn, gan fod clwb Pwllheli
wedi gosod sylfaeni hyfforddi
cadarn ers sawl blwyddyn
bellach.

Hogia Pen Llyn sgoriodd
gyntaf - llinell Bethel wedi ei
chroesi am y tro cyn taf! Yna
ysbryd a chymeriad y tim
'gwneud' yn dod i'r amlwg. Taclo
ffyrnig, a mynnu cadw'r bel )'D
'fyw', yn dod a'i lwyddiant gyda
dau gais Aaron Gwyn yn selio'r
fuddigoliaeth.

Y tlws i Fethel, wedi sgorio 23
cais mewn 5 gem. Braf gweld fod
dull y rim cenedlaethol yn
syrnbylu'r ieuenctid. Dyma yw'r
gwir brawf 0 lwyddiant - ei fod
yn cael dylanwad, a hynn}' dr\\-')1
f\v}'nhad.

Rhan\\'}'d }' ceisiadau rb\vng
Aaron Gwyn (7), Gerallt
Jones (2), Gruff}'dd John (3),
Daniel Bell (4), Aled Jones (4), ac
un yr un iO~ian Meirion, Rhodri
Evan ac Arran Hugheb.

ANELU AM Y STRADE


