
Cyrnru yn Tanzania, Affrica, sydd ielwa 0 Ape!
S+C yn 200S. Eisoes mae nifer 0 weirhgarcddau
ar )-gwei 11.

Bydd arian o'r apel yn cefnogi dau brosiect
Oxfam Cyrnru yn Shinyanga, Tanzania:
i) i ddarparu prydau bwyd maethlon arnser
cinio iblant mewn 12 0 ysgolion, a

ii) iwella'r system ddwr a chart hffosiaeth.
Wedi ei sefydlu yn union yn dilyn ~ tsunami

enbyd vn Asia, mae Tsunami Relief Cvrnru vn
cynnal cyfres 0 ddigwyddiadau cod, ari~n
ledled Cymru. Mae ei hadnoddau ar gael ibobl
eraill sy'n dyrnuno trefnu eu gweithgareddau
eu hunain er budd vr clusen.-Mae S4C hefyd yn cefnogi ymgyrch
ehangach 'Rhown Derfvn ar Dlodi'.

Mac tocynnau ar gyfer )' noson ar wcrth 0

swvddfh docvn nsu Galen am £5 ioedo! ion :1 £4
A \;>l~A~;,-llifffQn (01286) 6B5222, ByJ<.1 pol.. clvv
vn mvnu LU;i):!CiL)!CfllOgj'l flpCl.

Am n\'\1 0 u:vhodneth ~~'s~'llt\t1ch~ j\1.~li
J:1lT\(!S.~ ..vvJd1'a'r Wasg (01020) 'J14~2

Bydd Ycogydd poblogaidd, Dudley Newbery
- sy'n dathlu degfed pen-blwydd ei gyfres
deledu eleni - yn yrnweld a Galeri yng
Nghaernarfon nos Lun, 13 Mehefin, i
gynnal noson arbennig er budd Apel
Asia!Affrica S4C,

Yn ogystal a pharatoi pryd tri chwrs, gan
ddefnyddio cynnyrch Cymreig lleol, bydd
nifer 0 westeion yn ymuno a Dudley yn ystod
y noson, gan gynnwys cyflwynydd Ffermto,
Daloni Metcalfe, a Chor Iau Ysgol
Glanaethwy,

'Mae'n mynd i fod yn noson i'w chofio,'
meddai Pennaeth Marchnata S4C, Elcri
Twynog, syn gyfrifol am gydlynu
gweithgareddau cedi arian yr ape),

'Mae steil cynnes Dudley, ynghyd a'i
JdaUfO ooe; n;o n..hen n ;s> rn hobJosaidd ia,"vn
~)llu J;;VY),ln),l BtGU llYJi'11 oi)'r y oruu pubt
vn muwnnaur nason :vn l~llJr.ll!lrJ llVnlrVtJ V
cy!l(! hcf!>.J!gefno~ achos In 8"'crth-ch~c;I:)

T""",,mi R..li..r c;>''''''u " ~vaith OxCam

Dudley ar Daith er budd Apel Asia/ Affrica S4C

-ae i
WYTH sydd yn fwy 0 gamp 0

ystyried mai ar 61 iddo
ymddeol y cychwynnodd
y gyfres,

Bydd y gyfrol ola yn
cvnnwvs tua SO 0- -
golofnau arnrywiol o'r
cyfnod rhwng Medi

1999 a 2004, ynghyd ag arnbell
sgwrs 0 gyfnod yr 80au cynnar
sydd heb eu cyhoeddi o'r blaen.
Yn y colofnau ceir cyfuniad yn
aml o'r rhyngwladol i'r
cenedlaethol i'r Ileal, ac mae'r
gyfrol yn cynrychioli'r pynciau
oedd )'0 agos at galon yr
darlledwr yn )- blynyddoedd
diweddar, megis )' Cynulliad a'r
rhyfel yn Irac.

Cyhocddir Ffarwel i'r Sbectol
gan Wasg Gwynedd ym mis
Gorffennaf.

roedd yn gyfrifoldeb mawr i
ddewis a derhol o'r sgripiiau, yn
ogystal a bod yn bleser pur
hcfyd, ac )'0 aigoffa rhywun 0
ehangder a manylder ei
wybodaeih,' ychwanegodd.

'Fv ngobaith i vw Y bydd
pobl yn cael cymaint 0 foddhad
o ddarllen y colofnau ag a gefais
i yn eu dewis,' ychwanegodd.

Bu John Roberts Williams yn
darlledu'r colofnau radio hyn yo
ddi-dor am 29 mlynedd, ffaith

ddarlledwyd rhwng Medi 1999
a'r 18ed 0 Few 2004, sef y
rhaglen olaf, gan ddewis a
dethol y rhai i'w cynnwys.

'Wrth gwrs, gan fod 'na
golofn wythnosol, roedd 'na
doreth 0 sgriptiau dros )'
blynyddoedd, a braint enfawr
oedd bod John Roberts
Williams wcdi gofyn i mi
baratoi'r llyfr hwn,' meddai
Alun Rhvs-<John ddcwisotld y rein ac

Rhai ° lyfrau .)'dnceddar
Joh" Roberts Willia Ins

V m d d th " d
gyrsli]U

Oro fy Sb oto'

MIL a MW

Yn y rhifyn hwn
• Helyntion Bachgen 0 Chwarelwr
• Englynion Morris D. Jones - tud. 6

• Teymgedau i Jean Pare Jones
- tude 3 a 17

• Byd a Bywyd Caradog Prichard
- tud. 4

YN YSTOD yr baf hwn
cyhoeddir Ffarusel i'r Sbectol,
sef y gyfrol olaf 0 sgyrsiau
radio'r diweddar John Roberts
Williams. Eisoes cyhoeddwyd
wyth cyfrol o'r clofnau radio,
a'i ddymuniad ef oedd bod y
gyfrol hon hefyd yn cael ei
chyhoeddi. Dros y misoedd
diwethaf bu Alun Rhys,
cynhyrchydd y colofnau radio,
yn pori drwy dros 250 0
sgriptiau rhaglenni (1

~

e
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GWERTHWR CARPED I, TElLS CARPED A FEINYL
CANNOEDD 0 DDEWIS 0 BATRYMAUA RHAI MEWN STOC

FFONIWCI-I ~'RHYWAMSER;
WAUNPAWR. (01286) 650552

CARPEDI GERAINT OWEN

GWASANAETH GOLCHI A SMWDDJO
Ffon: 870088

Sychlanhau- AJtro
Ailwnio

Gwasanaeth
Casglu a Danfon

S4 Stryd Fawr
Llanberis

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

LLYSIAU, FFRWYTHAU, BWYDYDD
AC ANGHENION ANIFEILIAID ANWES

GARTH MAELOG
51 Stryd Fawr, Llanberis

Ffon:870840

Er cof am Ron,
Hogia Llandegai

Cun oedd y llais bob eaniad
denu'r graen,

Dyna'r grefft yn wastad,
Trin alaw fesul trawiad,
Hoelio'i le yng nghanu gwlad.

RLJ

£11: Mrs O. Ebrell, Coventry.
£10: Mrs Laura Pritchard, 32
Rhydfadog, Deiniolen; Mrs
Bet Williams, Troslyn, Coed y
Glyn, Llanberis
£5: Mrs Aileen M. Jones, 3 Y
Bwthyn, Demiolcn; Dilys Mai
Roberts, Yr Haciau,
Llanberis; Er cof am Mr aMrs
H. Morris, 15 Rhos Rug,
Llanrug; Alun a Ffion, Pistyll
Cain, Ffordd yr Orsaf,
Llanrug; Ian a Helen Parry,
Bryn Ffynnon, Ffordd
Fictoria, Caernarfon; Huw
Tegid ae Eirian, Arwel,
Llanrug; Wyn ae Iris
Rowlands, Glan'rafon, Cwm y
glo; Mrs Gwenlli Wiliams,
Ardwyn .. Waunfawr; Mrs B.
Williams, Bishop Auckland.
£3: Mrs Glenys Jones, 1 Maes
Padarn, Llanberis.
£2: Di-enw, Llanrug.

RHODDION
Cyfarfod cyn-ddisgyblion
Hen Ysgol Sir Brynrefail

1900-1955
Rydym yn hyderus iawn erbyn
hyn y cawn gyfarfod
llwyddiannus ar Faes
Eisteddfod y Faenol eleni.
Eisoes mae nifer sylweddol o'r
cyn-ddisgyblion, 0 bell ac agos,
wedi cysylltu 9 ni i ddweud eu
bod yn edrych ymlaen yn
eiddgar at y cyfarfod.

Bellach, gallwn ddweud yn
bendant mai mewn rhan 0
babell Amgueddfa Leehi Cymru
(gwaelod gwaith y chwarel gynt)
am 2.00 o'r gloch bnawn Iau y
Steddfod y byddwn yn cyfarfod,
ac yno tan 4,00 o'r gloeh.
Dywedweh wrth eraill am hyn
os y gallwch.

Rydym yn ddyledus iawn i
Dr Dafydd Roberts, Pennacth
yr Arngueddfa, a Haydn Lewis,
cyn-ddisgybl ac 0 Frynrefail, am
eu haclioni a'u parodrwydd i
hwyluso ein trefniadau fel h)'ll.
Diolchwn 0 waelod eaton i
chwi. Fe lcolir Pabell yr
Amgueddfa ar y maes .. rhwng y
Babell Len a Phabell Cyngor Sir
Gwynedd.

Dyma rifau ffon y pwyllgor 0
bump:
Mair a Huw Gwynfa Roberts:
(01286) 830655;
Owen Griffith: (01286) 674503;
Eifion Hughes: (01248) 410474;
Ifan Wyn: (01248) 722312.

i'.I· ..rofl • • ,'1((:' :tlRO'l! or. •
• *"''''"'( .. 1If I "(..n '.....""400• - jA-'" ,'\

:~II'.r.-w ... ~....
".~" • •aaur!~lI • • •

Mae ty bwyta newydd wedi
agor yma bob nos Wener.

Bwyd bendigedig yn defnyddio
cymysgedd 0 gynhwysion ffres,

wedi ei gynhyrchu'n Ileol.
Pryd organig yn bosibl.

2 gwrs: £16
3 cwrs: £20
Dewis eang a

winoedd a chwrw
Ffan y Caffi: 685500
Peiriant areb: 685460

e-bOSl: nia@caban-cyf.org

Y Dalar Deg
Llanrug

Siambar Selwyn
Diddorol oedd darllen hanes
Eisteddfod 1979. Faint
ohonoch, fel fi, sydd yn cofio
1921 yn yr hen Bafiliwn yng
Nghaernarfon a minnau yn
mynd yno yn dair ar ddeg oed.

Cotiaf Eisteddfod
Genedlaethol a Cynan yn cael ei
goroni am 'Fab y Bwthyn', dyn
ifanc oedd 0 yr adeg honno. Pa
flwyddyn oedd hi?

Bum ar Bwyllgor Drama yn
1955. Byddai fy nhad, Tom
Jones, ar Bwyllgor Drama a
Cynan, erbyn hyn yn eymryd
diddordeb ac yn actor da.

Yn 1969, daeth Irma i
gynrychioli Cymry'r Wladfa a
chael ei hurddo gan yr Orsedd
yn Irma Ariannin. Ai ym
Mangor oedd hynny?

Braf yeti medru edrych yn 61.
Yn gywir
Gwladys M. Jones

Annwyl Olygydd,
Rhyw bedair blynedd yn &1
derbyniodd yr Amgueddfa
Lechi rodd 0 gadair Eisteddfod
Chwarcl Dinorwig sanMr~J. E.
Jones, Caernarfon. Enillwyd y
gadair hon gan ei di wed dar
briod, Emyr Jones, yn 1938) am
ei gerdd fuddugol mewn
eystadleuaeth a gynhaliwyd yng
Nghaban Mills.

Ein bwriad fel sefydliad ydi
dangos y gadair hon i'r eyhoedd
yn ein pabell arbennig ar faes yr
Eisteddfod Genedlaethol eleni.
I gyd-Iynd a'r digwyddiad
pwysig hwn, ein dymuniad
pennaf yw dod 0 hyd i'r gerdd
fuddngol fel y gallwn ei
harduangos gyda'r gadair.

Oes copi o'r gerdd yn bodoli
gan un o'ch darllenwyr?

Ryddwn yn ddiolchsar iawn
am unrnvw vtwadau neu
ymateb. Cysylltcr a Tudur jones
ar 01286873708 neu ar gyfeiriad
e-bost Tudur.I ones@aocc.ac.uk

Y RHIFYN NESAF
Oeunydd i law'r

golygyddion perthnasol
NOS LUN, 20 MEHEFIN

aS gwelwch yn ddA
Daw'r rhityn nesaf o'r wasg
NQ$ IAU, ~O MIiHIiFIN

Cefnogwch
ein Hysbysebwyr

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

GOLYGYDD CHWARAEON
~ich~rd LI Jon~~.6 V Dd81,gathel.
(01248) 670115

FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
Llanrug (677263)

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

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

TREFNYDD GWERTHIANT POST
Olwen Hughes, Eithinog, 14 Aton
Rhos, Llanrug (674839)

TREFNYDD PLYGU
Shioned Griffith (650570)

GOHEBWYR PENTREFl
BETHEL: Geralnt Elis, Cilgeran
(01248) 670726
BRYNREFAIL: Mrs town Prys Roberts
Williams, Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO: Clive James, Hafan, Sryn
Gwna (Sn438)
CEUNANT: Trystan a Sioned Larsen,
Sodafon, Ceunant (650799)
CWM-Y-GLO: Mrs Iris Rowlands,
Glanrafon (872275)
DINORWIQ; Marian Jones, Mlnallt,
7 Bro Elldlr, Dinorwi9 (870292)
DEINIOLEN: Mrs Margaret Cynfi Gnffith,
(870394)
lLANBERIS: Gwyneth ae Eifion Roberts,
StMl-y-Gwynt (870740)
LLANRUG: Eryl Roberts, 3 Sryn Moelyn
(675384)
NANT PERIS: Ulnos Jones, S Nant
Ffynnon (871820)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans, Sycharth
(872407)
TAN-Y-COEO: Miss Anwen Parry,
Ael-y-Bryn (872276)
WAUNFAWR: Mrs Nan Roberts, Pantafon,
Waunfawr (650570)

CAD~I~VOOV "WVllOOR GWAITH
Arwel JonuCl

TIm Golygyddol
d/o PALAS PRINT
78 STRYD PLAS
CAERNARFON

Ff6n/Ffacs (01286) 674631
eco@palasprint.com

Eirian James (01286) 674631
6ryn Jones (01Z66) 674405
Llinos Jones (01286) 871820

Richard Thomas 10129S} 97196.1
~:on Williams (0129S) 971959

Alun EIIi~ (01 Z06) 6:10761

SWYODOGION A GOHEBWYR

RHIF 323
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ArgraffwYa gan Wasg Gwynedd
OitJyn, Gaemar10n

cyC1nabyC1t1frcernogaelh
Bwrdd yr 18ith Gymraeg
tt cyfJoeddlBC1 nwn.



CYMORTMFEYDD
Og Ogg gQnnych f9.tlJr yr hOffQCh Qi
drafod gyda'r A.S. neu'r A,C. mewn
cymhorthfa. ffoniwch 01266 672076

i wnQud apwynti9.d
n~u

yogrifonnwoh eltynt;
Cwyddf. I:thQI•• th

89 Stryd y Cagt@ll, Ca9rnarfon LL§5 1SI!
neu

e-bost: williamsgw@parliment.uk

Etholagth Caernarfon

Hywel Williams
Aelod Beneddol

Alun Ffred Jones
Aelod Cynulliad

CEFNOGWCH EIN HYSBYSEBWYR

D. P.0 ENS RHIWLAS

Bws 22 sedd ar gael ar gyfer pob
math 0 logi preifat - nosweithiau
allan, partron, tripiau ac ati.
Gwasanaeth personol a thelerau
rhesymol gan (01248) 361044

BWS BACH AR LOG

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD Ar Agor
CANOlFAN CARPEDI 9-7 pm

9-5 pm Sadwrn
I=fon1J:faes~

WAUNFAWR (01266) 650291 ArGau
OQ,wisQang 0 Welyau a 3P/Suites. Sui a Mercher

I

L.lenni Yenetlan a Llenni Rotor, OI.ANHAU CARPEDI5,000 Ilathen sgwar 0 garpedi mewn stoe -
GVDA STIMVAKallwch chi fforddio prynu Q batrymau?

L.

CERID MACKINNON
~ 7"''-.~. tke~. tfo-~ 0,55 4'P'1/

(01286) 673190

lio~Cl i ninnau Cldilyn ei
hes!Qmpl (\ lmfYnJ Q pneuJ y
Dclllau bYChaiu' A glyw~omac a
wdsom 6andJ~h~.

hSlynnlf y cyuymllciml;ill
11~"y"{lf ~ the'll"\) lJIAenc(\e ~QO

bll)yb yn Y fro. 0 ~cl)dilMynydd
Rhiw~ft, <1 alydwch ~1ChJlrtr~t
'Cesall y Mynydd', gorffwysed
rn ortotecLd1.~srn~n~esal1D~l~.

i\Ii;f

dair blynedd yn 01, fe
fwynhaodd tua 90 0 blant, 0
wahanol Ysgolion SuI, Iu 0

weithgareddau 0 dan ofalaeth
Anti Jean a'i chriw. Profwyd y
Sui hwnnw fod Ysool SuI yn
gallu bod yn hwyl go iawn!

Bu'n llywyddu droeon yng
Ngwasanaeth Cymdeithas y
Beiblau, a hynny gydag urddas a
thryl wyredd,

Roedd ymddiddori yn y
'Pethe' yn hanfodol bwysig iddi
a bu'n aelod amlwg 0 amryw 0
fudiadau yn ei bro ar hyd y
blynyddoedd.

Bydd colli'r soprano ffyddlon
a sicr ei nodau a'i geiriau, yo
Iwlch mawr iGor Clychau'r
Grug) Llanrug. C:1.i bleser 0

ddiddori eraill yn yr amryfal
oymdcitha~au, cyoshcrddau,
Cartretl Henced a
Chymanfaoedd gycla'r cor, ac
wnn gy flwyno ein diwylllan l i
ymwclwyr mcwn 5W'csty yn
Llanberis. Ymfalchiai

'Yn cln hlaith a'n gwlad,' gan
'Eu caru fwy a mwy}~

cans gwyddai
iy pery popeth hardd,
Tra parent bwy.'

Roedd Cymanfa yr
Annibynwyr, Cylch Cwm y Glo
a Deiniolen, yn agos iawo at ei
chaloo. Bu'n Drysorydd am
flynyddoedd maith ac yn
gaffaeliad cadarn ac
amhrisiadwy yn y trefniadau.
Byddai cyflwyniad Ysgol SuI
Ebeneser yn gaboledig, a'r
aelodau yn amlwg yn rhoi o'u
gorau iddi. Yr un oedd ei
chefnogaeth i Gymanfa'r
Methodistiaid hefyd.

Cofiaf, gyda gwen, i un eoeth
fach benfelen fy nghyfarch fel,
'Anti Gymanfa', ood
'Arglwyddes y Gymanfa' oedd
Anti Jean. 0, oedd! Roedd
bwlch enfawr yn y Gymaofa
bnawn SuI, 22 Mai, a hynny yng
Nghapel Ebeneser, Capel a
eIwodd yn fawr o'i gwasanaeth
diflino.

Dillino fu ei hanes yn
bwndelu'r Eeo yn fisol am
flynyddoedd hefyd, a hynny
gyda gw~n siriol ar ei hwyncb.
Gwnaerh hynny yn ddirwgnach
nes i1w hiechyd wanhau
Qd~~hr"u'r flwyddyn hQn,

Gwer[hfawroga'r Bwrdd
ColYSyddol a ~~yddos~on llco)r
Wv£1£1[a d Rwaitll a71chymwynas
fawr. WecU cystudd byr ond bl~n
i~wnCOllwyd un [) Rlll()rn~u'r fro.

'rr hyn A allutlllliun
f..I; a'; !J'vflaeth.'

Roedd gan Jean a minnau
rhywbeth arbenmg i ymfalchi'o
ynddo: magwyd y ddwy
ohonom yng ngesail Mynydd
Rhiwen. Vno y treuliasom oriau
blinedig yn hel Ilus ym Mae~
Meddygon, a hvnnv vm
mhoethder Gorffennaf. Heibio i
droed y mynydd y byddem yn
ymlwybro, ar hyd Ion y Camp a
gysylltai Rhiwlas a Deiniolen,
Arferai Jean ymweld yn gyson a
Rhiwlas gyda'i rhieni gan mai
yno y magwyd ei mam. Yn
Neiniolen y magwyd fy mam
innau a chofiaf y boreau Iau,
adeg gwyliau ysgol, pan awn i
weld fy nhaid ac Anti Jennie,
Deinlol Road, ar 61bod vn siena
yn y Co-op.

Ymfalchiai'r ddwy ohonom
yn y ffai th fud gwacd dau
bentref annwvt, c16~ a
chyfoethoB yo y 'Pethe', yo llifo
drwv ern gwyrhienn!lu.
Dsrbyniodd hithsu, fcl finnau
vn 7 St1'yd U~haf, fi\gwr~th
gyffrcdin ond un gyf'oetllOg ci
brcintiau.

Amlygodd y g\lJerthoedd hyn
a dderbyniodd yng nghesail
gynnes aelwyd Blaencae yn fuan
lawn yn ei bywyd llawn. Ymroi
yn llwyr i weithio gyda phobl a
phlant a wnaeth.
'Un a fu'n hoff 0 blant bychain,
Ac yn gwylio drostynt,'

ydoedd a hynny drwy gydol ei
gyrfa fel athrawes gydwybodol
ac ymroddgar.
Bu'n ffyddlon i'w Christ a'i

chapel, a '
'Bu i eraill drwyddi hi
Adnabod cariad Duw.'

Breintiwyd cenedlaethau 0 blant
Ysgol Sul lewyrchus Ebeneser
ganddi. Mae'n rhaid meddu ar
bersonoliaeth unigryw i blant
eich galw yn Anti, ond dyna
ydoedd Jean - Anti Jean - a
hynny i aelodau Ysgol SuI
Undebol Bosra, Penisarwaun,
hefyd.

Arferai'r ddwy Ysgol SuI
gyfarfod yn gyson yn Festri
Capel Bbeoeser i godi arian i
Elusen Cymorth Cristnogol a
byddai pawb yn edrych ymlaen
yn ciddgar am fore 0 hwyl a
chymdeithasu. Gyda Anti Jean
wrth y l1yw roedd YSBol Sui yn
hwyliog a difyr gyda nneT 0
wc~tbgarcdclat1, ac yns'r
llulliuctll yn~ufnl eoroni'r cyfun.

Anfj JQ!ln fydd,o;)n ~of!llu yn
flynYOOOl fOO :lWlTI anrllyacaou~
o At'~~1'\ rn cae! e~ ~ocl~drwy
wCirn!!fCOOaU noOO(al~ 1
1~n.~ar'-1brrdr £Ire~~ed~~rn
I\CllyZl- aaUy~g IblallL a lhapillu
J...Q, .. ; bentreh~r~hed;~.
'l1u'o ;{Clruwyn WrUlOAl\l1J 0'[ i~cl rAJ
A hof-f 0 WT'~nJo c07n_J

M~e'n rn!Uo meaau ~r
:rn=<-,>J~Jtt",;u Jrf....t\,arbaJ !
drcfnu lImrywiol wcirllgarcddau
at gyfer I~bri'r Yseo} ~u1'~a
gynhe1h gan J.lenadurtaeth
Arfan. On~ Or hraawn Sut

[UDOnia yn~ li~orffcnndf fnyw

JEAN ac ANTI JEAN



haneswyr Ileol y fro honno, er ei
fod yn byw ym Methel, Arfon,
ers rhai blynyddoedd bellach. Ar
61 graddio mewn Astudiaethau
Celtaidd ac ennill M.A. mewn
Addysg' me Ngholcg y Brifysgol,
Bangor, dychweJodd yn syth i'w
hen ysgol (Ysgol Dyffryn
Ogwen, Bethesda) i fod yn
Bennaeth yr Adran Gymraeg,
wedyn yn Ddirprwy Brifathro ac
yna'n Brifathro'r Ysgol. Yn 1988,
penodwyd ef yn Gyfarwyddwr y
Ganolfan Astudiaethau Iai th,
sefydliad a gyhoeddodd rai
eannoedd 0 lyfrau ar gyfer
ysgolion a cholegau Cymru ond a
ddaeth i ben ei rawd gydag ad
dre£nu llywodraeth leol yng
Nghymru yn 1996.
Anrhyddeddwyd ef A'rWisg Wen
yn nisteddfod Llanelwedd vn
1993 am ei gyfraoiad i'r
Gymraeg.

Ar waban iolygu llaweroedd 0

gyfrolau, bu'n gyfrifol am
gyhoeddi CyjlWYIJ()'r Cyfrifiadur
a'r pedwar Uyfryn yn y gyfres
ddwyieithog Geiriau'r Neuiyddion
J Nev.Js-~pl'ak. Ef yw awdur
Moliannum y Bardd 0 Fethesda,
Chuiarel y Penrhyn, Ddoe a
Ileddiw / The Penrhyn Quarry,
Past a77d Present, EnglY71ion
Beddau Dyffryn Ogwen, Taith
Lenyddol drwy Ddyffiyn Ogwen,
Canmlwyddiant Ysgol Dyffryn
Ogwen, 1895-1995, Gair i Glaf
an Englis}l-Welsh P}lrasebook for
Health Care Professionals, a'r
gyfrol ysgolheigaidd arDan Isaac
Davies, Arloeswr Dwyieithedd. Ef,
hefyd, yw Golygydd
Cyfa1lSoddiadau a Beimiadaethau
yr Eisteddfod Genedlaethol. Ei
gyfraniad pennaf, mae'n debyg, 0
ran hyrwyddo a hwyluso'r
defnydd o'r Gymraeg, yw
Canllawiau Iait}t a Chymorth
Sillafu a argraffwyd gyntaf yn
1984. Cyhoeddwyd argraffiad
diwygiedig yn 1998, yn cynnwys
llawer iawn mwy 0 eiriau a
chanllawiau, ac mae dros
ddeugain mil 0 gop'iau wedi eu
gwerthu erbyn hyn. Cymar
hwylus i'r Canllawiau Iaitll yw'r
gyfrol Canllawiau Ysgrifennu a
gyhoeddwyd hefyd yn 1998.

• Peb moth 0 ddodrefn ty
.. ~@gln, J~t(]f@11Iyw, IloH.
• Pri~i(]u cy~T(]dI9Uol
• D(]nfon om ddlm i hnll
grel,,1 Bre'r Ese

DODREFN PERKINS
(~DfI9'rh9n NQI~8n)

CA~ItNARIiON

J. Elwyn Hushes
Cyhoeddiadau Barddas, £9.95

Sut y cafodd hanes ei ailadrodd
pan laddwyd John Pritchard yn
Chwsrel y Penrhyn, a1i fab,
Caradog, ond ychydig fisoedd
oed? A oedd bradwr yn Llwyn
Onn, Bethesda, yo ystod Streic
Fawr y Penrhyn? Beth oedd
hanes y ddeiseb a oedd yn erfyn
ar y Swyddfa Ryfel i beidio ag
anfon Caradog i ryfel? Pwy
anwyd yn Orlando? Wrth bwy y
dywedodd Caradog: (I'll love you
till I die'? Pwy oedd y genod ym
mywyd Caradog Prichard?

Dyna rai o'r cwestiynau y
rhoddir sylw - ae atebion - iddyn
nhw yn ByJ a Bywyd Caradog
Pnchcrd BjJwgra!fiad
Darluniadol, cyfrol ddiwcddaraf
J. Elwyn Hughes sv'n olrham
hanes y bardd a'r nofelydd
adnabvddus 0 _f1'ethesda. Bu'n
rhaid i'r awdur droi'n dditecrif
wrth ddilyn sawl trywydd a
guddiwyd yn nhrcigl y
blynyddoedd ac fe ddatgelir am y
tro cyntaf crioed raj cyfnnachau
o'r gorfIennol a fydd yn sicr 0 fod
o ddiddordeb i bob llen-garwr.
Vn wir, byddai Caradog Prichard
el hun wedi gwirloni'n Lan 0 gael
gwybod ambell ffaith 'newydd' a
ddaeth i'r golwg wrth i J. Elwyn
Hughes ddod 0 hyd i hanes rhai
o'i berthnasau.

Mewn cyfrol 0 dros ddau gant
o dudalennau, cawn hanes teulu,
eefndir a bywyd Caradog
Prichard yn Nyffryn Ogwen a
hanes ei fywyd a'i waith wedi
hynny mewn mannau megis
Caernarfon, Dyffryn Conwy,
Caerdydd, Llundain, a hyd yn
oed yn yr India bell. Mae'r 175 0

luniau, rhai ohonynt yn brin
iawn, yn cyfoethogi stori bywyd
a gyrfa'r bardd a'r lIenor a'r
newyddiadurwr pwysig hwn.

Yng ngeiriau'r Prifardd Alan
Llwyd: 'Dyma lyfr gwych,
dadlennol, difyr, diddorol a
darllenadwy, a llawer iawn 0
hwyl a hiwmor (Caradog a'r
awdur) ynddo'.

Brodor 0 Ddyffryn Ogwen yw
J. Elwyn Hughes ac efyw un brif
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ceir niter 0 gofnodion am yr
aderyn, a'r rnannau y'i gwelwyd.

2004: M~e'r fwyalchen hefo
clyua' gwynion yn dair mlwvdd
oed. Vna'r cofnod ola hwn:
Dvdd Merch£r, Mai Z6aln: n weld
a~ 7.55) wrt},i'rl pigo am bryfed ac
ynu 18.05 _vn tm er {!lWddl jJn .Y
Maes Cara/anau. Ni wclwyd
mohono wl!d'ytt. 2001-2004. Er
coj.

Vn wir, ar yr un £ferm cedwir
otwz manwl !;IT basm«, sef
Branwen, Un 0 dri ehyw gwryw
a dwy fenyw ydyw hi: felly
roedd hi Dydd Iau, Mehefin
2Ofed, y flwyddyn 2002. CoI1W),d
Fro1lwen, ond y mae Branwell1 yr
U7ligbaunes ar y jfenn, yn dal yma,
sy'n dangos ei bod eleni yn clair
111lwyddoed.

Fodd bynnag, y dull gorau 0
ddigon ydy modrwyo'r adar, a
rhaid wrth drwyddedau
arbennig os am gyflawni gwaith
modrwy-wragedd, neu fodrwy
wyr. Y mae'r modrwyau ar
goesau adar yn datgelu oedran a
hyd yn oed y pellter y maent
wedi ei hedfan er mwyn cael
nythu, bwydo a magu cywion.

Meddyliweh mewn difri
ealon, adery'l drycin Mallaw
modrwyedig, yn y flwyddyn
2004, yn ymweid ag Ynys Enlli
ae mi roedd yr aderyn nodedig
hwn wedi ei ddal gyntaf, a'i
fodrwyo, yn y fiwyddyn 1957.
Mi gewch chi weithio allan faint
oedd ei oed ran, 1957-2004 (ae
yn dal ar dir y byw!) Ia'n wir! A
hynny'n bendant hefyd.

Ys Gwn iFaint yw Oes
Ambell Aderyn?
Mi alla i, neto rrpvn bach 0
bcndantrwydJ ddwvuQ, yn
nviracn nron'n ddig9.IDSyiol,
oedr~n \olD ~eiliQeInwy"l(il,t;r~ a
hyd vn oed oedrsn Brsnwen. y
b"urlq~)ey'n byw yn yr un liban
~m yn fferm Neusdd Glasgoed.
Yn bcndamr reuv:n wiT! Dat
dy anadl arn ennyd. Nid yn
hollol cnwairhl

M'wyalchen ydoedd hwn, a'i
blu mewn mannau yn glytia
gwynion. Nid albino mohono.
Dyfynnaf o'm 'Dyddiadur Byd
Natur1 a'r cofnod cynta
ynghylch yr aderyn nad oedd yo
berffaith ddu ran Iliw ei bIu:
Dydd Mercher. Tachwedd 20ain,
2002: Digwyddodd 15.10. Gweld
ceiliog nzwyalchetl hefo tipyn 0
WY11der ar ei ben a'i ade7zydd tu
cefn i'r Ile7lblasdy yng Nglasgoed.

Clandro symiau rw"an. Ai
cyw ceiliog mwyalcben a
welwyd? Nagel Oedolyn
ydoedd. Felly rhodder + 1, sef
union flwyddyn ran amser, a'i
yehwanegu at Dachwedd 20ain,
a'r flwyddyn 2001 fel man
eychwyn yr aderyn, a hynny
mewn nyth rhywle yng
Nglasgoed. Ond ni wyddys y
fangre nae awr ei eni. Mae'n
dasg enbyd 0 anodd, bron yn
ambhsoibl, dweud i sicrwydd
union oed ran aderyn.

Gwelwyd wedi hynny y
fwyale/zen glytiog wen, a hynny
droeon ac yn y flwyddyn 20043

•
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Perchnogion: Danny a Nerys Roberts

(Mae't getdd (Sal", yt hen
Chwarelwr' a welir uchod, i'w
chael ,)"1 y gyfrol C'nafron a
Cherddi Eraill gan Selwyn
Gnffith, ac ar gael yn eicli siopau
llyfrau lleol.)

ymwneud a threfniadau
eisteddfodau'r Urdd, mae hyn yn
gwbl amhosib, gan fod y plant
mwya talentog yn cystadlu mewn
saw! cystadleuaeth, ac yn mynd 0
un rhagbrawf i'r 11311.

Dwi wedi crwydro tipyn y tro
hwn, o'r AIle Ddu i Eisteddfod
Clynnog ac iBrifwyl yr U rdd yn
y brifddinas. Gobeithio y cawn ni
eisteddfod Iwyddiannus a phob
hwyl i gystadleuwyr Bro'r Eco.

* * *

hi. Tydi hi ddim yo bwysig!'
WeI, gyda phob parch, yr

eisteddfodau cylch ydi'r rhai
pwysicaf. Ynddynt hwy y mae
angen y beirniaid mwya craff a
phrofiadol.

Mae gen i gof unwaith 0 gael
80 0 blant dan wyth oed yn
adrodd i mi mewn Eisteddfod
Gylch. Dyna i chi gyfnfoldebl
Dcwis tri allan 0 80 i ymddangos
ar y llwyfan a hefyd ysgrifennu
beirniadaeth i bob un ohonyn
nhw. Y teirnlad rydach chi'n gael
o orfod gwrando ar gyrnaint 0
blarn, un ar ol y llall, ydi y carech
chi gael ailwrandawiad ar tua
harmer dwsin ohonyn nhw cyn
dod ibenderfyniad terfynol.

Ond fel y gWyr pawb sy'n

•woes 1.
Roedd o'n brynhawn cofiadwy,

a hyfryd oedd gweld tyrfa dda
wed! ymgynnull a chael cyfle i
gwrdd a hen gyfeillion. Wna i
dclim manyIu, gan y bydd yna
adroddiad llawn, 0 bosib, yn y
rhifyn hwn o'r Eco. Diolch i chi,
gyfeillion Dinorwig, am y croeso
ac am Y lfcfnjadau.

* * *
Yo dilyn y dadofchuddio yn AII[
Ddu fe dreuligis noson ddifyr yn
Eistcddfou Clynnog - ci:;tcddfou
y bum i'n beirniadu ynddi
droeon. Hyfryd oedd cael mynd
yno fel gwrandawr a medru
ymlacio i wrando ar y
cystadlaethau. Mae yna dalentau
ifainc 0 safon yn crwydro 0
cSteddfod i Steddfod' y dyddiau
hyn, ac mae'n bleser gwrando
arnynt. Yn wir mae yna rhyw
hanner dwsin sy'n medru cynnal
eisteddfod gyda>u hamrywiol
dalentau. Mae rhai ohonyn nhw
eisoes wedi ymddangos ar
Iwyfannau cenedlaethol, ac fe
glywn ni am eraill ohonyn nhw
yo y dyfodol agos.

Dwi wedi cael y cyfle iddiolch
yn h~rsonol iddyn nhw yn y
ew~hQnQl _ii1t_QQrQ\lQ~Ut; rydw ~
w~litcoal y fr!:linr O'll bejrnllldu.
Vii'" f'il Y' QW8'J'n"i~rQeJJ h~tn
bl~~~rl'!lel awrgnl10 grnyn nhw
Yll; lighlynnve, ell) lwyr
Vml!l~jll h~~tJlln~el Oll nh~[lur
O'ill olnen. GrcD)'D ruu J
~ynulleld£!\ mot;! k'fH m~wn
aml,~U ci8~cclclto<.1

Eisteddfod yr Urdd unwaith eto.
Rydd yrnweld a'r Wyl yn brofiad
gwananol CICIli, ac yo sicr 0 rod
yn achlysur diddorol. Gobeithio
yn wir y bydd yr arbrawf o'i
chynnal yn adeilad moethus y
rnilflwydd yn llwyddiannus. 0
leia, gallwn gysuro ein hunain na
fydd mwd 0 dan draed, ac y
byddwn yn glyd 0 dan do. Ond
tybed a gollwn ni awyrgylch y
maes yr ydym wedi bod mor
gyfarwydd ag 0 dros y
blynyddoedd, hyd yn oed pan
oedd angen welingtons ac
ymbarelos?

Os bydd yr arbrawf yn un
llwyddiannus, pwy a wyr na
chynhelir prifwyl gyffelyb pan
ddaw'r Eisteddfod Genedlaethol
j'r brifddinas yn y flwyddyn
2008, neu 0 bo~ib yo y fl\vyddyn
2007, os methwn a cbael cartref
idcli yn y gogledd!

Dwi'n hynod 0 falch bod
cymain( 0 dalcntau ifainc 0 Fro'r
Eco wedi llwyddo i gyrraedd
rhagbrofion y brifwyl yng
Nghaerdydd. Pob llwyddiant i
chi. Dwj'n naturiol yn falch bod
yna raj cystadleuwyr y cefais i y
fraint o'u hanfon ymlaen i'r Sir,
wedi ll\vyddo i fynd ymlaen i
Gaerdydd.

Fydda i ddim yn derbyn
gwahoddiad cymaint i feirniadu
yn eisLcddfodau'r Urdd yn ystod
y blynyddoedd diwe[ha' 'rna.
Wrth fynd yn hyn, yn naturiol
dydi'r meddwi ddim yn gweithio
mor gyfiym, ac ni fynnwn wneud
cam ag unrhyw blentyn.

Pan oeddwn i'n dechrau
beirnladu ac yn hollol ddibrofiad
Ie 5e~ ; W'ahodd~ad ~ fe;rn;adu
mewn ej reddfoCl gylcl1 yr Urdu.
n_,",v 'mhrentls;neth fel hc;rniad
yr oedd\vn i ar Y Dryd (ae f\VY'U
~J~dJyst;U) Q doeddwn ~ dd~m
YDO~[O(}0 QWD\vll ymgynlfY(} H'r
'i~i\t~\~y\~ nl~n-nau TnO't

l:IL1lbrollga. (:el~iaI~eRJuru nyn
ODd yr yn13teh oedd. 'Dowch yn
'ych blacn - S1.eJcifod erich rd~

frynhawn Sadwrn, 7 Mai,
roeddwn i'n awyddus i fynd i
ddau le: Capel PencaenewydCl i
Gyfarfod Coffa y diweddar John
Roberts Williams oedd un, a'r
llall oedd i'r Allt Ddu i
ddadorchuddio Cofeb y
Chwarelwyr, a godwyd drwy
ymdrechion Clwb Orwig a
theuluoedd y cyn-chwarelwyr.
Fel mab i chwarelwr, dyrcbafu
iy llygaid tua'r mynyddoedd

Salm yr Hen Chwarelwr
Dyrchafaf fy llygaid i'r fan lle bu'r Ceiliog Mawr
yn gwarchod hen sgerbwd 0 chwarel.
Lie dringodd ein tadau a'n rcidiau yn nannedd drycinoedd,
inaddu eu bara beunyddiol 0 grombil y graig.
Heddiw, mae rhwd ar y rheiliau, a mieri barus a fentrodd wreiddio
ar lwybr-pen-domnn.
A bellach ni ddaw tramp y 'sgidla' hoelion mawr
igrafu'r wawr ar Bont-y-Bala.

'Segur yw'r cyn ll'r morthwyl'.
Cancrodd gwyr y graig ym Mryn Selent a Llangwyfan.
cyn i'r c'nebrynau mawr
hebrwng eu gweddillion yn barchus, drist
i Facpela, Llanddeiniolen a'r Nant.
Ac yno ar gerrig gleision
fe gerfiwyd yn gynnil y dystiolaeth i'w haberth.
Heddiw, ar ddydd codi cardod,
daw dau neu dri o'r gweddill prin i'r 'Bull' a 'Dolbadarn'
igodi bys bach uwch sledeidia 0 atgofion.
Ac fe ddychwel tine yr ebill a miri'r caban
ichwarac'n ddireidus ar gasetiau'r cof,

. wrth son am Tin Pant, Hafod Wan a'r Gilfach Ddu.
Daeth dydd y Cyfri' Mawr.

Dyrchafaf fy llygaid i'r fan lie bu'r Ceiliog Mawr
yn gwarcnod hen sgerbwd 0 chwarel,
cyn bod son am dwnelu'r dwr o'r Msrchlvn Mawr.
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gerbydau argyfwng, pe byddent
eisiau cael mynediad. Felly, yn
Saron, mae gwaith dylunio ar
osod system 0 sgwariau melyn
'dim parcio' wedi dechrau, a bydd
y gosodiad ar gyffordd Stryd
Ganol a Stryd Bach, ger Penlon.

Mae'r gwaith 0 roi llinellau
rnelyn )'D bared wcdi ei gwblhau
ger Capel Bethel, ac mae gwai th
tebyg i'w wneud ar gyffordd Bro
Rhos a Bro Rhos / Bro Eglwys yn
ystod yr wythnosau nesaf. Mae'r
gwaith yma yn hanfodol bwysig 0
ran diogelwch 0 flaen yr ysgol.
Mae un plentyn yn barod wedi
cael ei tharo gan gerbyd, nid oes
eisiau digwyddiad o'r fath eio.

Un o'r mannau ble mae nifer 0
ddamweiniau'n digwydd yw ar y
tro ger Pont Charlie. Mae troeon
lawer ble mae ceir wedi gorffen i
£yny ar ben wal neu yng nghac
Llwyn Bedw. Mae arwyddion
nawr wedi eu gosod i godi
ymwybyddiaeth 0 hyn.

Yn dal syda'r traffig - bydd
bariau dJogelwcb yn cael eu
gosod ar y pafin ger y fyncdfa i'r
llwybr troed sy'n arwain 0 Fro
Rho:) i Fro Eglwys, IIcf}'d bydd
marciau codi ymwybyddiaeth yn
cael eu gosod ar y ffordd.
o bosib, y broblem fwyaf yn

wynebu ein pobl ifanc 'f\V ceisio
sefydlu aelwydydd yn eu broydd
genedigol. Mae prisiau tai allan 0
pob rheswm ac allan 0 gyrraedd y
rhan fwyaf. Mae angen gwneud
rhywbeth ar frys i geisio lleddfu
peth o'r broblem ac mae
adroddiad 'Cynllun Tai
Fforddiadwy' wedi ei drafod gan
Bwyllgor Amgylchedd y Cyngor
ar 17 Mai. Yn fyr, os caiff sel
bendith y CynuIIiad yna mi fydd
yn bosib i ddynodi tir ble bydd
trigolion y fro yn gallu unai
prynu neu adeiladu ca~efi am
bris rbesymol. Bydd cyfyngiadau
wrth gwrs ar pwy sy'n gymwys,
ond y gobaith yw y bydd ein pobi
ifanc yn gallu sefydlu yn Ileol.

Gan fod hwn yn fa(er mor
bwysig at gynnal ein cymunedau
at y dyfodol rwyf wedi gofyn j
swyddogion y Cyngor baratoi
crynondeb o'r cynllun at sylw
darllenwyr ein papurau bro.

Yn yr wyth nosau i ddod
byddaf yn cynnal cymorthfeydd
yn Scion a Bethe},

Yn y cyfgmser Cy~yllt\JJch ami
ar (01248) 670 666 neu drwy c
bos[ hUW.hu1lbesOlJlineone.nel

How PRIel! HUGHHS
Cynghorydd Plaiu Gymru

Bethel a Seion

Dyma fiwyddyn arall wedi mynd
heib.io ac mae'n bleser cael
adrodd fod gwaith i godr safon
gwelededd yr ardal yn symud
ymlaen, ond ar adcgau mae'n
anodd credu fod cyrnai n t 0
rwystredigaethau i'w goresgyn
cyn cael cynllun ar waith.

Cynllun sy'n dod i feddwl yn
syth yw'r cynllun rwyf wedi
ceisio cael y Cyngor isyrnud amo
ers bron i bedair blynedd, scf cael
llwybr troed ar ymyl y ffordd o'r
pentref iErw Bian, Mae'r cynllun
yma nawr wedi ei gostio, a
dyluniad wedi ei wneud. Mae'r
gost dros £50,000 ac rwyn wir
obethiol y bydd yn bosib symud
ymlaen cyn gynted a bod modd.

Yo sgil y gwaith yma bydd yn
bosib wedvn pwyso 1 gael
gostwng cyflymdra traffig ar y
rhan ytna o'r ffordd i .40millor yr
awr.

Mater sy'n achosi cryn bocn a
ph ryder mewn rhai mallnau o'r
pentref yn ddiweddar yw'r
broblem 0 ddwr yo gorlifo
oheI wydd glaw trwm. Yn ystod
Hydref'04 fe ddl0ddefodd nifer 0
g-ctrtrtfi'r ptntrcf lana(j(f ofnadwy
drwy lifogydd, nid yn unig d\vr,
ond carthffos mewn rhai
mannau. Er fod peth gwaith wedi
ei wneud i uwchraddio'r system
garthffos, mae'n amlwg fod
broblemau dwys yn parhau.

Rwyf wedi cael trafodaethau
gyda swyddogion y Cyngor ac
mae archwiliad o'r system
garrhffos a draenio dwr nawr ar y
gweill. Adroddaf ar y
canlyniadau pan dd6nt i law.

Fel y cofiwch fe ddosbarthwyd
holiaduron yn ardal Saron a Bro
Rhos / Bro Eglwys, i gael barn ar
beth fuasai'n addas a derbyniol i
geisio rheoli tipyn ax gyflymdra a
llif traffig 0 amgylch y rhannau
yma o'r pennef. Er bod y Cyngor
wedi rhoi cyfrifydd ger y neuadd
ac ym Mro Rhos, nid yw'r
dystiolaeth yn dangos fod gor
yrru yn broblem - anodd credu,
ond dyna'r ateb swyddogol a
dderbyniais. Felly rhaid dal ati.

Dyma beth sydd ar y gweill
cyn belled ac y mae ceir ac ati yn
y cwestiwn.

Mae parcio yn broblem
harhaus yn em mys~ yn enwedig
yn ~d"l SaroD. Mac'n allffodu~ ci
bOd yn gn~enrheld1ol cgel rhyw
{i\\h 0 wilbilrddi"d mewn
mannau. yn enwedig yn aQ'os i
~JJ} ohcrwydd yr
!ln9W~[er9U mge ngrCIO mewn
miillll"", £~l hyn yn Q~hQ\)i i
fu1ymif y t..i~(llt(ln !\ hefyd i
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FfCn 870605

Blodau

CEFNOGWCH
EIN

HYSBYSEBWYR

Marchlyn (ar letlzrau'r Eifidr)
Ar dir Elidir lydan - yn eigion

Unigedd mae'i lwyfan;
A rhydd ei glws ddyfroedd glfm
Iach win 0 lannerch anian.

ROL WlLLIAMS

Llys Dinorwig, Brynrefail
I filoedd ei adfeilion - a sieryd

Am amseroedd creulon,
Ond trig ibendifigion
Garai hedd, {u'r fangre hon.

Yn ruain 'Bryn Calfaria' - a ganwyd
Mewn gogoniant yma;

A'r fan hoff sy'n dwr coffa
I wr doeth a cherddor da.

Prysgol. C3e:'lthro (cartrl!/ yr enwo8
Willla"' Ow'''' awdur sawl cOn,gan
gynnwys 'Bryn Calfaria?
Llys cerddor o'n gororau - ac yma

Caed gem i'n LIy& Tonau.)
I oes arall rrysorau
Yw muriau hwn i'w mawrhau.

YDr John Robens. Ltannens
(medJyg yr arda) am fl..)1'lyddoedJ)
Rhoc~h\vn ei l\vyr wasanaerh -1welia

Archoll~()n dynoliaeth;
Mor (jWYI101yW'r tlY~LiOli1CLh
Twr !l ffrind fu1r doctor ffraeth.

I'r Cynghorydd D. M. Pritchard,
Llanrug (un 0 emoogion y fro yn
ogyslal)
Ow! ibcl wyf dan Iocs lcrn - 0 hiraerh

Am gynghorydd mwyndrem,
Cyfaill hawddgar a garem
A hvnod wr oedd n.M.

R. Lloyd Boberts (Ffrwd Alaw)
Brynrefail (cerddar a ad1Uloydliid gan
bowb /el Bob Lloyd)
Ffrwd Alaw, deffry'i delyn - ogoniant

I ganu pob emyn;
Gwledd seinber nr offeryn
A rydd cf i'r broydd hyn.

Byw ei law fu Bob Lloyd - i arwain
Holl gorau bro'i faboed;

Yn fwyn iawn ar fin henoed
Alaw a rydd fel arioed.

William Jones, Eirianfa., Cwmyglo
(gWrhynod werithgar yn ei fro)
Yn ei Gwm un pur ei gamau - ydoedd

Nodedig ei ddoniau;
Fore a hwyr heb lwfrhau
I eraill gwnai ei orau.

-

DufyOlI fnITJt LlllntJer1:1
(00 'f'hfIJJ 'ChwlJtJ.j/ DmM'Wtd7J
11.,1llYu[t}y cllWtlftli - yn Union

Vr !lwn cryda Pa""y!

PQr-~b~~iJiM~irioll Lloyd JnYi~~
{~IMHiJl)g _yn lJan~ 0.1' _y~JJ
Un Ol[yl yoyW DaVin - ~nUllul

W~.nl~n" T IAnber,~
M"~'A)VI ~'V1"(JMi 9" ~~il'Yi~
orl~u mWVD{leJf ad~CllrnJ'rml~_

~clwyn C..dr.ih, :ne~~el(ar)l nJ
Yf.wnnf~/f "r 'll~(f 'ufJfgdd/ur/"*l
1fyd yt' t'l~~eddfnd!lll - yn hwyl·l1s

L>l'Y8G~lYYYl1yf llueiuu;
A l!hnwn vn WI' hi1' fWYM!lU
11Y!1~ " llilYllL hiD wrlil1U,

Cetsis fenthyg Ilyfryn 0
englynion y diweddar Morris D.
Jones (Glan Caledffrwd),
Llanrug. Llyfryn a gyhoeddwyd
ym 1972, ac i fod yn onest) nj,
wyddwn am ei fodolaerh nes i'w
berchennog, Wil Mclntyrc
Hughes 0 Gaernarfon, roi ei
fenthyg imi.

Gwyddwn, wrth reswm, am
ddawn gynganeddol Morris D.
gan iddo fod yn fardd Clwb
Eryri, Llanberis, am
flynyddoedd lawer,

Y n ei ragymadrodd mae'r
Ainro Thomas parry vn cvfeirio
at y ffaith i'r bardd adael yr
YSQ'ol vn dstr ar ddea oed 9
wynd i W~iIhio i Chwufcl
Dinorwig, n~~igyflwr ei iechvd
~iorfodi i ddilyn ~alwcdi~"cth
y~gafnQch. DAeth yn gyfeillsar a
gw~r Iitn yng Nghaernarfon,
dynlon £e1 Anthropo~, Gwynfor
g_ Meuryn a~ ~aill, ae yn sgil
hynny yn dod yn gyfarwydd a'r
8ynghanedd. Roedd ef a'i
ddiweddar briod yn
adnabyddus iawn yn y fro am
ddysgu corau adrodd gan ennill
bum gwaith yn yr Eisteddfod
Genedlaethol.

Fel y dywedodd yr Athro
Thomas Parry, fEr mai ant
U11igoliony mae 'n son,Ie glywrl rai
gweithUzu wrth ddarllen, and i ni
wrando'n ddigon craff, islais y
profiada1J. sy'n rhan 0 gymdeithas
dynion ym mhob cyfnod a gwlad a
c},yjlwr. '

Yn bersonol cefais gryn
fwynhad 0 ddarllen ei waim, a
chan iddo gyfansoddi englynion
i nifer 0 wyr ardal Eco'r Wyddfa
ym mhedwar a pbumdegau'r
ganrif o'r blaen, (eyn bod yr
Eco, wrth gwrs) efallai y carai
eraill sydd yn ei gofio hefyd
fwynhau ei ddawn. Dyma rai
ohonynt:
Richard Jones, Prifathro Ysgol
Gwaun Gynfi, Delniole.n
o Ddeiniolen daw heno - wr hudol

A sia_rQd\~r effro,
faith hwn n)i wybodneth 0

1'1. \ldw5 Qri5ddi~;rQ'

ENGLYNION
Morris D. Jones
cGlan Caledffrwd)
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Uned 1t Fferm Bryn Afon
LLANRUG

Ffon: (01286) 674183
(0589) 899901

--

Cynyrchion Coed:
Gatiau, Ffensus ac ati
am brisiau cystadleuol

GWYNANT
PIERCE

Ff6n:
07919977592

Gostyngiad i'r
henoed

Gwasanaeth
Gwallt
Symudol
Q ~wen Ai

YmgynghorwyrAriannol
Annibynnol Lleol (sefydlwyd 1974)
Ffon: (01248) 355055

CDH

Pa un o'r main sydd
bwysicaf?

...
YSWIRIO EICH TV
(i arbed coiled i chi);

VSWIRIO elCH CAR
(I aroeo coiled i chi ); neu
YSWIAIO EICH BYWYD
( Iarbao coiled rcn teulu)

Cysylltwcha'r isod i weld mor mad
yw cost yswiriant 9ydaCDH
Andre (BethellLlanberis)

Bryn (Mon)
Euryn (Caernarfon a'r cylch)
John Elfion (Penlsarwaun)

Jones a Manon Gwynedd am
hyfforddi'r plant. Cawn twy o'u
hanes yn y rhifyn nesat,

oymunladau gorau i holl
aelodau a chyn-aelodau'r Uwch
Adran fydd yn cystadlu yng
NghaerdydO.
CYMANFA YSGOLION SUL
CVLCH PADA~N Cynhaliwyd
Cymanfa Ysgohon Sui Cylch
Padarn yng Nghapel Rehoboth,
Nant Pens bnawn a nos SuI. 1 Mai
2005. Arweinydd y gan oedd Mr
Edward Morris Jones, Llandegfan
ac yn cyfeilio roedd Mr Gareth
Jones a Mrs Bethan ~olding,
Capel Goch. Cymerwyd y
gwasanaeth dechreuol yn y pnawn
gan Ysgol Sui Delnlolen, a'r hwyr
gan y bobl ifanc .

Bu'r canlynol yn IIwyddianus yn
y maes lIatur:
Dan 4 oed: Gwenllian Griffithsl
t:lan Jones, Elin Angharad Jones,
Cysegr; Glaln Meleri Hughes,
Deiniolan; Aled Pritchard, Ben
Rowlands, 1010 LJywelyn Roberts,
Sara Henderson. Eban Peris
Jones, Jessica Williams, Capel
cocn
Don 5 oed: Alaw Eleri Henderson,
Aron Gwynant JOneS, Ffion
Williams, Capel Coch: Gwenllian
LOISMorriS, Elen Haf Gwyn Ifans,
Tomos t:van~, CysQgr: Gerwyn
Llwyd Jones, Prys Wyn Hughes,
DGlniolen
Dan 6 oed: Megan Pritchard, Elin
Roberts, Capel Coch; Dylan Harri
Gwyn Evans, Gwion Wyn Jones,
Usa Hal Hughes, Heledd Alaw
MorriS, Aron Gwyn Jones, Cysegr
Bethan Tong, Deiniolen
Dan 7 oed; Lois Angharad
Williams, Catrin Williams, Capel
Goch; Gethin Wyn Harper, Alaw
Prys Huws, Cysegr; Steffan Robin
Jones, Catrin Llywelyn Griffith,
Emma Tong, oeiniolen
Dan 8 oed: Amanda Williams,
Gareth Pritchard, Capel Coch;
Elliw Geraint Hughes, Llyr Garmon
Jones, Catrin Ellen Jones, Alice
Williams, Deiniolen; Mari
Tachwedd, Cysegr
Dan 9 oed: Elin Tomos,
Kimbereley Jones, Lowri Jones,
Kate Pritchard, Nathan Desmond,
Capel Coch; 1010 Rhys Hughes,
Guto Sion Griffiths, Iwan Huw
Harper, Cysegr
Dan 10 oed: Tudur Williams,
Dylan Roberts, Aimi Williams,
Deiniolen;
Dan 11 oed: Gethln Wyn GriffithS,
Cysegr
Oedollon: MISSDilys Mal Roberts,
Mrs I=almai Pritch.Qrda Mr Gareth
Jones, Capol Coch. Mrs Nancy
WillIam:), Mr5 Ellzaboth E, Evans,
M~~N~r~Parry. Mrs ~dwlna
MQrri~ ~ !wan Morris, Cysearj Mrs
Margaret Cynfl Grllllth a M15~
Mar:nn Jonos. CQtnyw~un.
C~~~I'r owyllgor aOlolCh I
~vvyddQ~i9n ~o aelodau Capel
CeTnywaUn, DeifllOlen am
ymoymryd n'r GYM~nfti ~~ i
ovvygg99i'Wn "0 ~olodau Capel
A9hODOth.Nant trsns am ganiatau
i ddofnyddlo ou MO~I I ovnn~1 v
Oymanfal Uu tam elrrrlgrQVV9,DiQlch
hQtyll I baWD a gefnogOdd y oaau
srarfod. Diolch arbonni~ i Mr
Edward Moru~ uonoo am amulrl Y
GYManf~ a~ i Mr GarQth JonQS a
Mrs Sothan !-toldlne am Qyleillo
MOryO gYYorthfuvvrQQllrgytrClni"~ y
ParCh John Frllchara a Mrv Marian
JOn@s fU'n "ywydou'r cyfarfoOydd,

Camora yn nsofal Richard LI. Jones,S V Ddol. Ffon: (01248) 670115

CYMDEITHAS LENYDDOL. I iawn ar 01yr holl gerdded.
Odlweddu gwevvithgaredOau am y Ar ddiwedd y cyfarfod,
tymor yma bu nifar or aelodau ar atgoffwyd yr aelodau gan Rhlan
daith ddirgel 0 gwmpas Vnys Mon. am y Noson Celf a Chrefft yn
Roedd y tywydd yn hynod 0 brat a Neuadd Goffa Bethel nos Wener,
phob math yn edrych yn hardd 20 Mai, am 7.30.
iawn. Diwedd y daith oedd Llongyfarchwyd Manon Elwyn
Gwesty'r Victoria, Porthaethwy, ac ar ennill y danan a dan 12 oed yng
yno cafwyd pryd 0 fwyd blasus Nghystadlaethau Bandiau Pres
iawn. Wrth groesaeu pawb Gogladd Cymru ym mls Ebrill a
ynghyd, diolchoidd Jenkin Griffiths hefyd IIongyfarchwyd Sion Garth
i Nora Parry a Sheila Roberts am ar enni" yr ail wobr yn ei
ofalu am drefniadau'r noson, ac I gystadleuaeth et 0 dan 16 oed.
Maud Williams am drefnu'r baned Enillwyd y raffl gan Eirlys
yn y cyfarfodydd ar hyd y Sharpe. Atgoffwyd yr aelodau roo y
flwyddyn. Enillwyr y raffl oedd gangen wedi trefnu taith i Nant
Gwyneth Price~ rhodd gan y Gwrtheym y mrs nesaf - enwau i
Cynghorydd Huw Hughes; Malr Deilwen neu Mair cyn gynted ag y
Jones: ~ylif bath: Margaret bo rnodd. os gwelwch yn dda.
Wiliams; Sioeledij Maud Williams: AORAN VR URDD. Bu GrWp
owin orervnnoi yr Acren, dan arwelniao
~I~T~~~~OO ~~V~IAJr:l Glany~ Griffith~, yn oorrtormro
GYFFINIf\U mown oyngerdd yng Nshapel
Ma~ dwy walthgrugdd ar 01 cyn Salem, caernarton ar 21 Ebnll,v""" pvn y mwdwl ar ymdrech:on Trofnwyd y cyngordd oan Gar
clodwiw yr area: I gOdl anen. f\r Waunfttwr i gool arlen tuag at T9
nos r:'erchor, Mehefin QQ, bydd Y GOb9lth. Dlolch iGOr Waunfawr
gYSlaOleuaeth flynyOdol pel-aroed am rol'r oyflo iddynt berHormlo
G-bob-o~h~ i oadolion (dro~ 16), ar mown cvncsrco mor aroenrua.
Fi:1u~Good lJolyn, 00;;'\ oy~\Qc;l11.I Oiolch holyd i'r oHQrynnwyr
yw £10 Y tim, a gofYnnlr rr tJmau taieruoq ac I Anti Glenys am eu
roi gwybod i RLJ erbyn Mehefin hyfforddi.
15, Wedl ennlll twrnament rygbi

I gloi y gwelthgareddau. Eryri aeth tim rygbi'r Adran J lawr I
cynhelir Noson Lawen gyda Lanelli i gystadlu yn y Twrnament
thalentau lIeol yn y Neuadd Goffa Cenedlaethol ar ddydd Sadwrn, 23
ar nos Wenerl Mehefin ~4. Ebrill. Fe Iwyddodd y tim i annill eu
Gobelthir cyhoeddi y cyfanswm gi'\\p a chael eyfle i chwarae yn y
terfynol ar y noson. rownd gyn-derfynoL Yn anffodus
CLWB BRO BETHEL. Gyda nifer 0 colli 0 drwch blewyn oedd eu
aelodau yn bresennol croesawyd y. hanes ond roedd eu hyfforddwyr,
gWr gwadd i gyfarlod mis Mai gan Eifion a Gwyn, yn ogystal a'r rhieni
y Llywydd, Goronwy Jones, a yn falch iawn o'u perfformiad. oa
chafwyd sgwrs ddifyr a chartretol iawn chi, hogia. owi'n siwr elch
gan Alwyn Jones, Caeathro. bod wed I mwynhau'r profiad yn

Oherwydd natur ei broffesiwn fawr.
bu'n byw ac yn gweithio mewn Ar nos Fawrth, 26 Ebrill, aeth y
niter fawr 0 lefydd, gan gynnwys tim pel-droed i gystadlu mewn
BethQI yn nachrau'r saithdegau. twrnament yn Nhreborth, Bangor.
Bu'n sgwrsio am ei fagwraeth yn Chwaraeodd y tam yn arbennig 0
Nyffryn Nantlle a soniodd hefyd dda gan gofiO fod y man fwyaf o'r
am niter 0 gymeriadau a oedd aelodau wedi bod i lawr yn Llanelli
wedi creu argraff arno dros y dridiau ynghynt yn chwarae rygbi,
blynyddoedd, ac yntau wedi elwa ac wedi bod mewn twrnament
o'u hadnabod. rygbi ysgolion ar y dydd Llun.

Gan mai hwn oedd y cyfarfod oiolch i Maldwyn ac Andy am eu
olaf dymunwyd yn dda i'r Pritardd hyfforddi.
Selwyn Griffith sydd ar fin cychwyn Aeth tua 15 0 blant i
ei dymor fel Archdderwydd gystadleuaeth Rhedeg Traws
Gorsedd y Belrdd, Eisteddfod Gwlaa yn y faenol ar nos fercher,
Genedlaethol Cymru. 26 Ebrill. Llwyddodd pawb i orffen

I Gaer y bydd Y trip yn mynd y ras mewn amser da a
elenl a tlynny ar 7 Mehofin. Fawb i IIQngyfarchiodau I ~inir ~vans,
~oiOwYbOl1 I ~IIZ~DQth ~vans nQU BlwyOOyn 0, ttr dOOd yn ail yn oi
Meso.n ~urTIphrey~ os yr ho#&eh l'~~Jo\j_ TIDyn ° camp aan fad tua
fyna Of y trip, "yOO hofy'" yn 90 yn cystadlu ymhob ras. ~alawn
tiOO,Cd I r~1n!ld Ydynt yn a910aaU ChI. blanL Yr un nOijon roodO
9'r Clvvb, sasiwn 0 row"'do~i ~r aa~'r y~OOI
MERCHED Y VVAVYF1. NOil Oon orul Anti L.linQ~ i'r rhai nad
~orcho,., ~~ UQi. e~fwyc4f~Vfti"o~ OOdllgm fQntro I'r IrawS gWI~d.
gwllhanOI lawn I'r "rf'Wr, ¢afwyd nOGon 0 laboleampau
Gw~"ott~wvd Bot !l SQlrlOI I ryna ar Q~f!rr ysgol ar nO:5FerGher, 10
~'r aaloda ....or da:th aerdded 0 Mai QOQddhwn yn OvflA i ddQWI~
gwmpt1S llrOlll Elellltil. Ouwoom plcant I ~ynly9hiQII'r Adro.n yrn
~yWy'lf~H~f'i~1~ ~hV(!nwvnnOaa MaOOlOdmp~u·r Urad ym IT11~
criw So dde 0 aerddwy,. y tu allan : Uahef:n
GtlP~1 Y OYJCOr. f\r 01 lailt] \) I ggiYY'W~c,I",blwyddyn hynod 0

~orddod dy(ll'\ ~M hAi1tilr milltir. Dry~Ur C~fWlld NaSOn Golll rIC
rooOO yn brar lavvn ~Qel paned 0 adlon:anl san blanl yr Adran ar no~
~aWr~vn fQ~lrrr C;!D@I FerGIICr,EOMal,

~tolchwyd : (lot A QQinol y~ MelO ~Iant olwyadvn 4. 5 a [j
wruoog lawn or ran y QQn~~n s"n wod; bod yn ymarior ar eyfer yr
Ji(nl~n dm dVWVS V C@rdOVVVf0 EIJtcOOfoayn ytilOO y mlw, r9~IVV9
amoylch y I~nydd~" ~~~~U.a I nOli aQIOdaur Aoran yn yr
helyd d:olchwyd :'r merched fu'n !;j~t~ddf~d GQnQcHagtnoLDlolcn I
gy4rl/ol am y baned dderbyniol DQllw~n ~u!'lh~~. Rutn LlOYd, MUW

-- BETHEL - _-'

Geraint Ells, Cilgeran. Ffon: (01248) 670726
I ......

•
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G~es

Yrwyn lIeol mwyaf blasus
Selsig cartref

Cigoedd parod i'w bwyta
Archebion ar gyfer y rhewgist

MYNNWCH Y GORAU
DEWCH ATOM NI!

Wavell
Roberts

CIGYDD
London House
LLANRUG

Fton: (01286) 673574
PEN CIGYDD Y FRO

ORIEL
CWM

~~CwmyGlo
Ff8nJFfaC5i (01286) 87088Z

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

Arddangosfa oluniau
g'~"reiddiol gan
Artistiaid Lleol

Richard S. Humphreys

Daeth nifer o'r ardal a IIuniau a
lIyfrau o'u heiddo hwythau yno i'w
dangos, a mawr fu'r chwilio am
wynebau cyfarwydd a theulu yn eu
mysg.

Ond yn bvvY~ICdGhnar cyran
oedd cytarfod a hen gydnabod a
chyfeillion nas gwelvvyd ers
blynydCloedd ac a rooooco flas ar
y dod a phawb at ei gilydd. Vr
oodd rhai wadi teithio'n bell i fod
yn y cytarroc, 0 dde Gymru, 0
OQledd UOQgr ac 0 Ganada. Un
aW9rym a gafwyd ar 01yr achlysur
oeco y ouasarn orat cas IAdunlad
o'r rhai fu'n ddisgyblion yn YS901
Dinorwig. Beth amdani?

Y slaradwr gwadd yn y
Ganolfan oedd yr Aelod Seneddol.
oedd wedl ei arlsthol j'w swydd
ddiwrnod ynghynt. set Mr Hywel
Williams. Diolchodd am gael bod
yn rhan o'r dathlu. Dyna a
ddywedai pawb arall a fu yno
hefyd.

Bu'n ddydd 0 goffad teilwng i
holt chwarelwyr Dinorwig.

Diolch i bawb a gefnogodd yr
achlysur ymhob ffordd trwy'r
rhoddlon a dderbyruwyd a thrwy'r
help mawr a gafwyd ar y diwrnod
ei hun gan lawer un.
YN YR YSBYTY. Mae'n ddrwg
gennym ddeall for Mrs Alice
Thomas, 1 Bro Elidir, yn Ysbyty
Gwynedd ar 61 iddi syrthio yn y ty.
Rwyf yn sicr ein bod yn dymuno
gwellhad buan iddi a gobeithio y
cawn ei gweld adref yn reit fuan.
Brysiwch wella, Mrs Thomas, yr
ydym yn eich colli.
LONGYFARCHIADAU mawr i
Thomas Derek Humphreys, 7 oed,
Gwel y Wyddfa, ar ennill belt oren
hefo Karate ym Modedern yn
ddiweddar Da iawn, Thomas. Dal
atl, mae Tald a Naln yn falch iawn
ohonot.

Rhan o'r olygfs yn yr AlIt Ddu er
bnawn Sadwrn y dadorchuddlo.

.Jl~t/'AW ~cAJ;c~D,.;n:l)" yn 10,.,.JI,.qacen. Diolch ro laIN,. 1~¥Yn; ~~'rrrn
MorriG( Bocvvs Cvvn'-r 3(V, ifm rm~"" V'( gaoon.

u

Andrsw Griffith a John ~JJj~Morris yn siJlylJ wrih Go/eb y Chwarolwyr.

MARWOLAJ;T~ Brawychwyd yr Chwaralwyr. Vno hefyd oodd "
erdal nos t=ercher, 4 Mal, pan Seindort Anen Deinlolen, 0 dan
oceem y newydd tnst am arwaruac un 0 fechgyn yr areal.
f~rwol~()thsydyn Owain Gwion sal ~efjn Goronwy Jones, i osod y
.JQnooJ " MotiG Eilltln. HC vnteu doff vn y cywair onocoi trwy
onn 32 mlwvdd OQd. Vr wyf yn sicr chwaraa nifer 0 alawon
ein bod lei ardal yn cydymdeimlo adnabyddus.
a'j gymar, Lllnos, a'i fab bach, Cyflwynwyd y rhai oedd I
Owain Wyn, hefyd a'i dad a'i fam, gymryd rhan yn y gwasanaeth gan
Mr a Mrs Humphrey Jones, Caeau Lywydd Clwb Orwig. John
Gleision, Rhiwlas. Boed iddynt Cantrell. Diolch yn fawr iawn hefyd
gael nerth oddt uchod yn ystod yr r'r dyrfa am gefnogi'r fenter mor
oriau tywyll yma. Cynhaliwyd yr hael.
angladd yng Nghapel Ebeneser ar Cymerwyd rhan yn y
12 Mal a rhoddwyd ei weddillion i gwasanaeth gan fechgyn o'r ardal,
orffwys ym Mynwent Pentir. set y Parchedigion Tudur
CYFARFOD PREGETHU SARDIS. Rowlands, William J. Lewis. Idris
Erbyn y daw Eco'r Wyddfa o'r Thomas ac Alan Wyn Roberts, a
Wasg bydd cyfarfodydd pregethu'r oedd wedi cyfansoddi'r emyn olaf
Sulgwyn wedi eu cynnal yn yn un swydd ar gyfer yr achlysur
Sardis. Y pregethwr gwadd yno ac fe ganodd Evan Bryn Roberts
eleni oedd y ddau o'r penillion. Darllenwyd
Parchedig T. R. Jones, Aberteifi. englyn 0'; eiddo, sydd ar y gotebo
Oherwydd salwch y gwelnidog, y gan Norman Closs Parry ac yna
Parch Olaf Davies, lIywyddwyd yn cyflwynwyd dau gyn-chwarelwyr
y cyrddau gan un 0 blant Sardis, Andrew Griffith a John Ellis Morris,
sef y Parch William J. Lewis, oedd i gyflawn;'r dadorchuddio.
Llanfairpwll. Mae'r gweinidog wedi Roedd gweld y ddau hynafgwr yn
cael anhwylder ar y lIais ac wedl sefyll yn dwyn deigryn i'r lIygaid
methu A phregethu ers tn mis, ond wrth gotio'r cannoedd 0 rai tebyg
da deall ei fod yn gwella ac yn iddynt a weithiodd yn Chwarel
gobeithio bod yn 61 wrth y gwaith Dinorwig 0 1788 i 1969.
erbyn y mis nesaf. Pob dymuniad Diweddwyd trwy gyd-ganu'r
da iddo. Anthem Genedlaethol.
DADORCHUDDIO COFE8 Y Heidiodd mwyafrif y dorf
C~WARELWVR. j:e hir go/lr am ymlaen i'r Ganolfan am luniaeth
eaowrn, 7 Mal, yma yn Nlnorwlg, ysqarn a cnyns I weld yr
pan heidiodd y tyrfaoedd l'r Alit Arddangosfa 0 luniau chwarelwyr
Ddu I fad vn man 0 ssrsmont 0 waith GWIlymWilliams Ef hefyd
ctadorchuddi~ Cofeb ilr a luniodd y Golab.

_c_ -"-- _ .. DINORWIG - -~.---.. - -~

Miss Marian Jones, Minallt, 7 Bro Elidlr, Dinorwlg. 870292
I"~
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CWVN JONI!§
M5i~biia\i
Yr hyn f:y'n ddiddorol ynglYn fI:r
u~hvtjivn hy,} yw lod rb.a~ o'r
unillOlion oel.IL!vn fodlan bod yo
f~i'Yh'''\J4rQ~y cyhuddect8~on yn
vmddIDJ!o~ mewn mwy llag un
L1~110(),

Roedd Iohrt Robert~. 1)!lnd~J>
Pon\rhy{b~ll~) Ll~'l~dciniolc:n)
yn ymaagnaos 9r flill DaVId

Gwirionedd?
Tra'n catalogio casgliad 0
ddogfennau yn ymv,rneud a
g\verrhiant rhan 0 Slad G\J()'dvr
yn ardal Trefriw a Llanrw"t yn
111~5, uc;ulllum ar dlU\Yi> y
frawddeg ngorindo1 hon 1 lythyr
oddi wr~11 a::.iant y Stsd i
Qvtreirhwyr yn Llundaln. 'J think
the fWelslt "Qrr,cs Ilave been dev;scd
as a fJ1l1lil/lTlll!11l Jar EngILSIIIIIlTl. '

J\ dyna dd:8on ~5no~c~l :lrno
yml~h\\iIl. J\nfonwch unrh}'lv
"....ybodaeth nell ymho~ad ~
l)gfydd Whiteside Thclmas.
DrOll y N"ll~)Ll~nI""lo)
CllerngrfOn.
(Pion: 012966'1~1~).

Cerdd iDdiwrnod Gosod
Mewn rhan arall o'r papur hwn
mae llythyr yn ymddangos gan
Tudur Jones 0 Amgueddfa Lechi
Cyrnru, Llanberis. Mae'n chwilio
am gopi 0 gcrdd gan y diweddar
Emyr Jones (Waun fawr a
Chaernarfon). Hon oedd y gerdd
a enillodd iddo gadair EISleddfod
Caban Mills yn Chwarel
I?inonvig yn 1938. Mac'r gadair
elsoes }'m meddiant yr
amgueddfa, ond nid ue~ copi o'r
serdd ar gael- hyd }'ma.

C~'nhaliW)'d )'r t:i~lt:llllfud YIn
Mis Hydref 1938 a'r testun a
u~ullwyd oedd 'Cerdd iDdi\vrnod
Gosod'. Rwyf eisoes wedi pori
drwy rai 0 ol-rifynnau'r Herald
Cymraeg am ddiwedd 1938, ond
does dim son am )T gerdd. Apel
sydd yma felly ar i unrhyw un
sydd a chopi ohoni i gysyLltu ar
f}'rder a Tudur Jones.
W. Ryle Davies
Y mis diwethaf holais am
wybodaeth ynglyn a dyddiaduron
a ysgrifennodd y Parch W. Ryle
Davies tra'n weinidog )'n
Nisgwylfa. Cafwyd sawl }'maleb
yn d\veud fod ei gofiant ar gael, ac
y mae h\vnnw yn fy meddiant
innau hefyd; ond hyd yn h)'n,
does neb wedi cysyll tu gydag
unrhy\-v wybodaeth am y
dyddiaduron.

* * *

Llys oedd un o'r darnau a
brynodd David Owen ganddo.
Galwyd hefyd ar David Roberts 0
Gaernarfon. Roedd ef wedi
gwerthu darnau pren i Elizabeth.. 'gwraig David Owen, ond ni allai
ddweud a oedd y darn pren yn y
LlJ's }rn un ononyni.

Honnai Daniel Hughes,
Penpwllcoch, renlsa'rwaen, rnai'r
darn pren oecld un a liGodd )'n
arbennig i William Price. saer
coed} a ol.!dJ hef)rd 'In adeiladu ty
yng .Nghl\Vl Y Bonr. Cl),)vollll
DaVId O,ven yn d\.\lcud iddo
brynu'r darn pren hwnn,,' gan
Robert Prlchard~ Tvdd"n Elan.. ,
Llanrug. Ond honnai ~riIJidl11
Jones, y sner maen a ddaeth (i)r
achos g'tvrc;illdiol, mai ei eidllo cf
oedd y prcn~ ac ymddangosodd
Willialn Williams, Racca, i
gadarnhau hynny. Tysliai William
Jones ei fod }'n adeiladu tai yng
Nghl\vl y Bont, ac iddo weld y
pren a gafodd ei ddwyn \yedi ci
osod }'n nhS' David O\ven.

\X'edi'r h?ll ddadleuon hyn,
ca~yYd Dav1d Owen )'n euog 0
ddwyn, ac [e'i dedfrydwyd i fis 0
garchar gyda llafur caled.

Dengys yr achos h\vn fod cryn
dip)''1l 0 v,raith adeiladu yn m)r~d
ymlaen yn ardal Cl\vt )1 Bont ar v
pryd. Roedd )' ch",'arel a'r
gynnydd, ac angen i'r g\veith\\'yr
fod yn byv,"n weddol agos ali.
William Jones, y saer maen o'r
Bwlcb Ucha, oedd un o'r
adeiladwyr a oedd yn gyfrifol am
godi tai yng Ngh1w[ y Bont, ond
mae'n amlwg fod eraill - labrwyr
cyffredin fel David Owen - yn
S)-frifol am Bodi eu tsi eu hunnin
er muryn arhed cosr. Yn anffodus
acth ymdrech Dav~d Owen i
~rbed COSlau vn rllJr eithafol, gan
lddo dd"vyn darn 0 bren odd; ar y

M~e casgliad enfawr 0 gofnodion yn ymwneud a Llysoedd y
Chwarter Sesiwn ar 5adw yn yr Archifdy yng

Ngh!le~arfon. Yn anffodus nid yw'r cyfan ohonynt wedi eu
catalogto, a bydd yo rllaid di~~yl nlfer 0 flynyddoirdd mae'n
51wr, cyn cael catalog soS)'fer a phob blwyddyn. Diddorol yw
dewis ~mbell flwyddyn o'r cofnodion sydd eisoes wedi eu
catalogio, ~ phori drwyddynt iweld beth oedd y troseddau a gai
sylw yn yr oes a fu.

Yn ystod y flwyddyn 1831
roedd amryw 0 achosion yn
yrnwneud ag unigolion 0 ardal
Clwt y Bent, a rhai enwau yn
yrnddangos mewn mwy nag un
achos. Byddai papurau lleol y
cyfnod hwnnw wedi cael digon 0
\l\l~U'l)Q\l i l\;nm ~\.l tudalennau
gydn'r holl hsnesion: fellv dvma'1 .. , ...

grynhoi rhai o'r hancsion rhelni
heb ofni cnwi unrhyw umgolynl

Roedd )7 achosion cyn taf yn
perthyn ; fis £brill 19~1, pnn
gafwyd Bliliabeth, gwraig Robert
Willi~ms) ch'v~reJwr o'r Lly~,
Llallddeiniolen, yn cuog 0

ymo!:od ~r 9 churo Eliz9beth
Jonc~\ BI)'1llc[uil. C"fv~\l ddirwy
o swilt a gorfu tddt daltl deg su,rllt
o iawndal i'\y chymuog<:s. Tybed
keth oedd !lcho~ y {!urt!l!
Dwyn coed igodi ty
Yn yr un mis daetbpwyd ag achos
o ladrata )'n erbyn Da\'id Owen,
labrwr 0 Landdeiniolen. Saer
maen o'r en\.vWilliam Jones oedd
\yedi d\yyn yr achos gerbron v
Llys, a'r cyhuddiad oedd fod
David Owen \vedi d\v\'n coed
oddi arno er mwyn adeiladu tY
yng Nghlwt ')' Bont. Gal\yvd nifer
helaeth a dysrion i'r Llys oargyfer
yr achos, ac mac'n anodd credu
fod cymaint 0 gostau \vedi eu
gwario i alw tystion oedd yn gallu
g\vahaniaethu rhwng un darn 0

bren a'r llall, oher\ ..'ydd roedd y
darn pren )rn cael ei arddangos )'n
y I~Jys er ffi\vyn i'r g\vahano)
dystion ddatgan pwy yn union
oedd ei berchennog.

Roedd Robert Evans, saer coed
o Bentir, yn honni iddo werthu
nifcr 0 ddarnau pren i David
O"ven, a oedd yn bwri ad II eu
llc[nylllliu i tlutiladu ry yug
Nehltvt v Ront_ ()nd. geth g_rei lw
i dY"'~OUll nad y darn pren 'In 'I
~c~~~'~~ ~~~~~~~

Llymeitian a Lladrata
yng Nghlwt y Bont

saer maen, a rhreuliodd fis yng
ngharchar Caernarfon am ei
drafferthion!
Gwerthu cwrw'n anghyfreithlon
Yn ddiweddarach yn yr un
flwyddyn cafwyd achosion
unwaith ClO 0 Glwt y Born.
Ymddangosodd I..ewis jeremiah
Williams o'r KinS's I-Iead Tavern
o naen ei well ar gyhuddiad 0
werthu cwrw a chaniatau i gwrw
gael ei yfed rhwng deg o'r gloch y
bore a phcdwar o'r gloch y
pnawn. Mae'n bosib fod rhai o'r
gweiLhwyr oedd yn adeiladu tai
yng Nghlwt y Bont yn bur
sychedig!
o fewn mis roedd tafarnwr

arall 0 Glwt y Bont yn y Llys, a
hynny am iddo werthu cwrw
rhwng tri a phump o'r gloch ar
bnawn SuI. William Roberts oedd
y tafamwr hwnnw, ond ni chaiffy
dafarn ei henwi.

Roedd nl'n amlwg Iod Clwt y
Boot yn lie So gynhyrfus i fyw
ynddo bryd hynny

Ond roedd achosion craill o'r
fro yn mynd ti syIw hefyd.
Ffrae Deuluol
Mae'n aml\vg rod rhyw ffrae
deuluol \"clli digwydd yn
Llanrug, a h}'nn}' rhwng teulu
Buarrhau a thculu lialfu'ay.
Ilalfwa)· oedd \'1" hen dafarn Ue

•
salf tY Og\\'en ar y briffordd ger
Care; Hafod heddiw. Dywedir ei
bod union hanllC:f y ffordd rhwng
Cae.rnarfon aLlan beris pan
adelladwyd y briffordd newydd 0
Ben y Greuor, Llanrug i Gwm }'
Glo ac ymlaen ar hyd glannau
Llyn Padarn i Lanberis tua 1830.

Roedd tadau, meibion a
merched }'D rhan o'r ffrae hon.
Rhybuddi\vyd OVlen Jones, saer
maen 0 Gae Rhos, ei fab, Owen
Jones yr ieuengaf, saer maen ara11,
o Hallivay, a'i ch\vaer, Anne Jones
o'r Half\vay i gad\y'r hedd\.vch am
fl\vyddyn tuag at John O\ven,
labrwr o'r Buanhau, Llanrug.

Rb)'buddi\v),'d John O\ven yn
yr un modd i gad"""r heddwch
tuag at y ui aral1. Mae'n amlwg
felly fod cymaint 0 fai ar y ddwy
ochr, ac na ellid dod i
benderi)'niad yngJ}'1la phwy oedd
)'n euog 0 gych\vyn yr hoI I
ffrwgwd. Docs dim sicrwydd
chwairh beth ddig\t..yddodd ar 61
i'r £l""yudyn ddod i ben ond
mge'n debyg [OU bl\vyddyn 0
nmser yn hen dd;5(\n ; waed pob
un ()honynt ucri.

Owen yn yr achos 0 ddwyn a
hefyd ar ran Owen Jones,
Halfway. Daw ei enw i'r arnlwg
hefyd mewn achos arall ble
cyhuddwyd John Jones, White
Horse Tavern, Llanddciniolen, 0
ymosod ar John Willigms, labrwr
o'r Waunfawr, Llanrug. Enwau
eraill sy'n ymddangos Icl
meich iau yw John Jones, gof,
Efail Cae Dicwrn, Penlsa'rwaen, a
John Jones, gof, Pentaicroesion.
Mae posibi1rwydd mai'r un
person ocdd hwn.

Dyna grpolwg fras felly ar rai
o'r achosion oedd yn creu testun
siarad yn y fro bron i ddau can
mlynedd yn 61. Tybed oedd rhai
ohonynt yn un o'ch hynafiaid
chi?
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'Babi Bach y Wcrn' unwaith eto,
er mwyn i Gyrnru gyfan gael
cyfle j fwynhau dychan a
hrwmor un 0 gyn-ddisgyblion
enwocaf Brynrefail? Byddwn yn
perfformio'r ddrama (heb yr
ochr gerddorol oherwydd y
c}rfyngiad ar arnscr) am 1.00 o'r
glocn y prynhawn yn Thearr y
Maes ar ddydd Sui, Gorffennaf
31ain. Dewch yn llu i gefnogi Q

rnwynhau antur iaethau Wil y
Wern a'i Irwydr yn erbvn
pwerau'r diafol a gr)'lD Duwl l ll!

Ail-eni'r 'Babi'Pel-fasged
Yn ddiweddar, chwaraeodd tim
Blwyddyn g mewn rwrnament ym
Maes Glas, Bangor. Yn y gem
gyntaf1 roeJdcm yn chwarae yo
crbyn Ysgol David Huznes.
l)~chreuodd 'I 6~m yn
srduercnog, gyda Brynrelail yn
rheoli'r ch\.var·se. brb'ln diwedd
yr nenncr cyntaf rocdcem wedt
chwalu hyder David Hughes a'r
~SOl'Lwrf)'llolocuu DrynrcfaiJ llS,
David Hughes 2.

n.:lynodd yr ",1 ~~m OQ{nVIU y
gem gynraf nelvd ~yd~ Brynrefilil
eto'n rheoli. V soor Lwrfynol YII
crnvn xr. Gerrard's oedd 2&-0 i
ni! !

Yn ~rhyn Aml\vch oedd y
drydedd gem a beb amheuaeth
dyma ymryson rh'vng dau dim
gorau'r twrnament. Gem 0 un pen
i'r l1al1oedd hon g)fdag Aml\vch
ar y blaen 0 4-2 ar ddi\vedd yr
banner cyntaf. Ond, daerh
Brynrefail yn 01 yn yr ail hanner
a'r sgor terynol oedd 6-4 i
Frynrefs!!!! !

Braidd yn flinedig oedd yr

• Priodasau - Dathliadau
• Achlysuron Arbennig - Cynadleddau

• Pwyllgorau • Bwydlen Bar
- Cinio Dydd Sui

hogiau erbyn }' bedwaredd gem a
bu'n rhaid ceisio codi'r pennau
eto ar 61colli 0 8 i2 yn erbyn Tim Na, nid gwall tcipio rno hyn,
A St. Gerrard's. Llwyddwyd i mae'r ysgol yo bwriadau ail-eni
wneud hynny yll ein purned gem 0 falh!! Chwi a gofiwch J ni
yn erbvn Ysgol Ryd~11.Enillasom lwyfannu drama gcrdd wrciclcliol
o ]0 ~2. 0 eiddo Eirug Wyn yn ystod

Yn y rownd ~yn-derfynol dsth liadsu cnnmlwyddianr yr
cnwso rn gt. Cerrard'& J\ y lim Yi5go1)'11 2000. Wei, nleser yw
rodnodd grasfa i ni vn 2:ynh!lr~ch. datgnn em bod fel YSool wcdi
Ond y tro hwn, roedd Brynrefs cael gwahoddiad i lwyfannu
wedi deffro a llwyddasom i enni11 drama ar faes y brifwyl yn y
em lie yn y rown d derfynol yn Facnol yr haf yma. A pha well
erbyn Amlwch trwy drecnu I teyrnged i 1.10 0 fawrion cin bro
noztau Banzor o 6 iO. a'n ccnedl na tlwyfannu drama

Felly, yn y rownd dcrfynol -- -r-
roeddem vn wynehu Aml'llch Gwneud eu marc!! I Cyngerdd
unwaith ClO. Chwaraeodd ,
Amlwch yn well y tro hwn, Ole Mae dau 0 ddisgyblion yr 'Lleisiau Llanrug
roedd ID\VY 0 her ynddynt. Erbyn ysgol yn prysur wncud en\vau AI nos Fercher, 11 Mai,
hanner amser y sgor oedd 2 i 2. I iddynr eu hunain trw~r cyfrannodd disgyblion yr ysgol
Roedd yr ail hanner yn berfformio'n ardderchog mewn tuag al gyngerdd er mw)'n codi
dyngedfennol felly!!! Wedi I cystadlacthau ralio yn lleol. Huw I arian tuag a~ Eglw)'s L1anrug.
ch\varac o'r naill ben i'r l1al1, y l\1ackinnoo 0 Fl\vyddyn 13 yn Perfformiodd Band Pres )Tr ysgol
sgor terfynol oedd 4 rh\"''Ydyr un. gyrru Peugeot 205 l>y'n gyrru, eu datganiad ar gyfer Eisteddfod
Penderfyn\\ryd y dylai Aml\vch a gyda Ceri Hughes 0 Flwyudyn yr Urdd ddi\,\'edd y mis - medIi 0
Brynrefail rannu'r safle cyntaf. 10, yn darllen y map. G\vyddom ganeuon y Beatles, }'ngh)l(l a
Diwrnod hynod Iwyddiannus - a 011 am draddodiad ralio yn pherfformiad gan grn'p d:l\l.·nsio
blinedig!! - felly i'r hogia. Da nheulu Ceri - mae ei chwaer, g\ycrin h)'n yr y~gol, a chafw)'d ~'
iawlllhi!!!!! G"'Olwr Hughc::>, Llallbcris, sy'n pcrffornliad byvv eyn laf o'r gan

~~~~~----~----~~--~------~~~--~~~ ~n-d~sgybloYsgoIB~nre&il, ddaeth yo all yng
yn dipyn 0 arbenigwraig yo y ngllysladlcuaeth Can iGymru yn
maes hwn hefyd. Llwyddodd ddi\veddar - 'l\1cwn Ffydd' gan
Hu\v a Ceri i ennill yr ail sane yo gyn-ddisgybl o'r )lsg01hon, Elfed
eu dosbarth yn eu rali Morgan Morris, a'i arhrawes,
ddiweddaraf, allan 0 bron i Lo\vri Roberts. Disgyblion j-r
ddeugain car!!!!!!! 1..1ongyfarch- ysgol oedd yn c~rfeilio iddo gyda

I iadau mawr i'r ddau ohonoch, a chor yr ysgol yn ei gcfnogi.
bral' Y\vgweld tod y merched yn Llong'{farch'n'yd pawb ar
d!l1~ddwcud wrth ). dylliQl1 'rna b~rff()imladau caboledtg, a ruolch
SUl iddrelfio!!!!! 0 galon i boh un a gymcro<.ld ran .

Rygbi
Llongyfarchiadau i Iechgyn
Blynyddoedd 9 a 10 ar .gyfrcs 0
fuddugoli!lethllu yn ddiweddar,
sy'n soly5U eu bod wedi cnnill
cu tle yn Rownd Derfynol Plat
Gwynedd. Ar 01 trechu Ysgol
Syr Hugh Owen yn y rownd
gyn-derfynol, roedd yr ernest
fawr yn erbyn Ysgol Eirias, Bae
Colwyn. Felly ar nos Fawrth, 10
Mai, dechreuodd y rownd
derfynol.

Serch ymdrech wirioneddol
gan hogia Brynrefs, colli fu eu
hanes - 0 drwch y blewynl!! I!!!!
Da iawn chi hogia, a chofiwch
ennill y flwyddyn nesafl!!!!

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

YSGOL BRYNREFAILL-_______________________________________ ------------------------------------~

-II'
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CRONrA GOFFA

R_ H. OWEN

--- _ CEFNOCWCH FUSNESAU LEOL

Yr ')-JolnGfjuarc1' LJanrLJ~.Cwm-y-sJo. DBinjo/en ~1J'cyffiniau. 1940.

teledu.
'Nid dyrna'r tro cyntaf i.'r Slo«

Cliff ymgymryd 9. nhrosiect
comisiwn 0'[ math yma, Dair
blynedd yn 01, fel gornisiynwyd
pedwar artist gweledol i ymateb
i'r thema 0 'Ddigartrefedd",
mewn prosiect a drefnwyd ar y
cyd gyda Shelter Cymru.

Y tro bwn dydi'r prosiect
ddim yn gyfyngedig i artistiaid
sy'n creu celf wcledol - mi
Iyddwn ni'n croesawu ccisiadau
gan unigolion syn gweithio 0
fewn unrhyw faes creadigol, 0
gomedi stand-yp i ddawns
greadigol.

'Mae'r testun yn ben-agored
iawn. Er ein bod yn disgwyl i'r
artistiaid ymateb i'r Eisteddfod
rnewn rhyw fodd neu'i gilydd,
gall hynny ddilyn unrhyw
drywydd mewn gwirionedd.

'Fel cwmni sy'n cynhyrchu
cymairu 0 raglenni celf)'ddydol,
m!le gweld yr Eisteddfod
GenedJacthol yn cael ei chynnal

o fewn rhvw bum milltir i'n_

s\.vyddfe}·dd ni yma yng
Nghaernarfun yo rhywbeth
cyffrous 13'...·n, a rydan niJn falch
o loti yn rhan 0 rvwbein Iyuu,
gobeithio, yn ychwanegu at y
cyffro mawr yn ystod cyfnod y
Brifwvl. '•

Ychwanegodd Luned Emyr,
cyflwynydd }' Sloe Gel], 'Mae'r
hinsawdd gclfyddydol yng
Nghymru heddiw yn un
ddeinamig a chyffrous, a'r
gobaith y\V y bydd prosiect
comisiwn }' Sioe Gelf yn
tanlinellu hyn ac yn agor drysau
i feddwl, trafod a chreu.'

Y dyddiad cau am geisiadau
'l'V 13Mehefin a dylid cysylltu a
Geraint Ellis, Dylan Huws neu
Shari Llewelyn ar (01286)
685300 neu anfon ebost at
sioegelfrg cwmnida.co.uk
Nodiadau
Njd yw hi'n fwriad cyfyngu ar
ddych~'m}'g nac uchelgais y
pro:;,ie~[au ond mae creu

Ysu i fod yn
Mae cyfres celfyddydau S4C
Y Sioe Gel], yn cynnig 11..vyfan i
dalentau artistig ar draws
Cymru trwy lawnsio
cystadleuaeth j gornisiynu tri
unigolvn i gyfrannu i brosiect
cyffrous yn ystod wythnos
Ei~lc:lId[Od Gcnemactnul I3ryri
a'r eylch 200S.

Mae lim cynhyrchu'r gyfrcs
yn chwilio am syniadau gan
unigolion sy'n gweuhio rnewn
disgyblaethau artistig amrywiol,
a byddant yn ysryried gwaith 0
fewn unrhyw facs creadigol,
Bydd y prosiectau )rn cael eu
ffilmio cyn ac yn ystod wyihnos
yr Eisteddfod, gyda'r bwriad 0
ddarllcdu rhifyn arbennig o'r
Sioe Gel! ar ddydd SuI ola'r
Eisteddfod, 7 AWSl.

Dywedodd Geraint Ellis,
cynhyrchydd ar Y Sioe Gelf,
'Mae'n fwriad creu bwrl wrn
fydd yn dod yn des tun trafod yn,.
ystod yr Wyl ac yn ychwanegu
at y drafodaerh gelfyddydol yn
ystod yr Eistedddfod. Rydym yn
croesawu pob math 0 gynigion a
bydd y p ros iectau llwyddiannus
yn ffrtvyth cydtvei[hio agc)s
rhwng yr arti~tiaid a'r CWlnlli

prosiect sy'n yrnateb i'r
canllawiau isod yn allweddol:
• Fe ddylai'r prosiectau ymatcb
i'r Eisteddfod mewn rhyw
ffordd neu'i gilydd.

• Mae'n rhaid i'r prosiectau fod
yo bcrthnasol i wythnos yr
:Bistcddfod.

• Mae'n rhaid i'r prosiectau
ddigwydd ° fewn dalgylch yr
Eisteddfod.

• Rhaid cael ° leiaf un prosiect
sy'n digwydd ar faes yr
Eisteddfod.

• l\iae elfen gyhoeddus a chael
ymateb y cyhoedd yn
ystyriaeth bwysig.

• j~ae'n bosib rhagbaratoi ond
rydym yn chwilio am
brosiectau sydd ag elfen 'creu'
yn digwydd yn ystod y cyfnod
ffilmio.

• Fe all prosiecr fod yn
ddigwyddiad one-off neu'n
ddatblygiad sy'n digwydd yn
ystod yr wythnos.

• Rhaid bod yn ymarferol.
Bydd y rhaglen yn cael ei
ffilmio ar ddechrau'r wythnos
ac yn cael ei gctygu a'i
darllcdu ° fewn yr un
wvthnos.~

-__ -
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(Mury o'r }~a'les rtlew71
rhlfy~lnau i ddod)

Roedd hefyd yn hoff o'i beint a
mynychai'r Bull a'r Wellington
yn rheolaidd.

Un diwrnod yr oedd yn
cywiro ei 'Jerrnon', sef bachgen 0
brentis, a oedd wedi naddu ei
lechen yn 'din-gam', neu allan 0
sgwar, Sylweddolodd, era yn ei
hyfforddi, ci fod cf ei hun wedi
gwneud yr un camgymeriad.
Erbyn hyn roedd cynulleidfa o'i
gyd-chwarcl\N"yr wedi dod yno i
wylio, a gwyddai y buasent yn
tynnu ei goes yn ddidrugaredd
am ci gamwedd. Heb betruso,
dywedodd wrth y iermon,

'Fel yna rwyt ti yn naddu,
ond dangosaf i ti yn awr ~'ffordd
iawn i wneud.' Wnaerh 0 ddirn
twyllo neb y diwrnod hwnnw, a
bu tipyn 0 dynnu coes ynglyn a'r
digwyddiad, ond roedd wedi
rhoddi cynnig reg ami!

Rocdd yn dal i weithio er ei
fod ymhe11 tros yr oed ymddeol,
a meddyliodd y buasai'n syniad
da i gael swycld tipyn ysgafnach.
Clywodd fad gwr a arfcrai
gynorthwyo'r saer maen yn
ymadael, a phenderfynodd
geisio am ei sW)Tdd.

i\eth i lawr i'r brif swyddfa i
weld y gorueh\vyliwr, a
gofynnodd iddo a oedd gobaith
cael y swydd oedd ar fin mynd
yn \vag, 'WeI', meddai'r
goruchwyliwr, 'J)oeddwn iddim
wedi bwriadu llcn\vi'r swydd
yna1 gan mai ychydig iawn 0
wailLI ~ydd gi:1nduo i'w wneud.'

'Dyna pam yr oeddwn mar
aVJyddus i'\\' chael,' meddai f)'
nhad wrtho.

Cafodd y swydd, a bu'n
gweithio gyda'r saer maen hyd ei
ymddeoliad yn 71 ml\vydd oed,
ar 61 58 0 flynyddoedd yn y
chwarel.

Robert David Jones oedd ei enw
cywir, a chyfarchai pawb ef yn
foneddigaidd iawn feI Chris
Jones. Fe roddwyd yr enw
'Chris' a'i enw bedydd ar ei
garrcg Iedd, gao rnai felly y
buasai pawb yn ei gofio.

Yn fuan ar 81 cartrefu yn
Neiniolen, cyfarfu a'i ddarpar
wraig, Jane, sef merch Owen
Richard a'i wraig Elin Mary
Jones, Erw Pair, a phriododd y
ddau ym mis Ionawr, 1911.
Cawsant dy ym 5 Porth y
Gogledd, a buont yn byw yno
am gyfnod eyn sym ud ymlaen i
9 Porth y Gogledd. Bu iddynt
fyw yno am weddill eu hoes, ac
yno y ganwyd chwech o'u saith
plenryn.

Yn 1915, ac yntau yn briod
gyda dau 0 blant, ymunodd a'r
Royal Welch Fusiliers. Yr
atyniad mwyaf iddo ar y pryd
oedd y gobaith 0 gael ymuno a'r
band, ac feillawer o'i gyfoedion,
roedd yn credu y byddai y rhyfel
trosodd cyn y Nadolig dilynol.

Dechreuodd ar ei yrfa yng
N ghroesoswall t, gyda nuer 0
ddynion erail1 o'r penlref, ond
syrnudwyd hwy i'r Amw)rthig.
Cafodd Robert wireddu ei
freuddwyd 0 ymuno a'r Band, a
chafodd swydd fel (Bugler'. Brr
fu eu harhosiad yng
Nghroe:,oswallt, a symudwyd
hwy i Bedford, ond y uo hwn
cafodd fy mam a'.r ddau bIen tyn
ymuno 9g et~gm aro~ meWIl
llery yn y dref. Buont yn byw yn
Bedford am gyfnod, eyn i'r
gatrawd gael ei symud, Y lro yma
i Norwich. Symudodd ef a'r
tculu a chawsant lety yo Glebe
Road yn y ddinas.

Daeth amser ymarfer y
mil\'v}T i ben, a bu rhaid i'w
tenluoedd ddychwelyd gartref.
Cafodd fy nhad a gweddill y
milwyr eu gyrru iwasanaclhu yn
y Dwyrain Cano11 pie y cawsant
eu profiad cynlAf 0 ryfela Yl1
erbyn eu gelynion.
GW9cs!ll19.erhodd \vedyn yn
Ffraine a Gwlad Belg, ond y tro
yrna, yr Almaeowyr oedd y
gelyn. fiu yng 11ghanol y
gyflafan a gwelodd erehyllderau
!l (tioddelainI dychrynll}'d, onll
rhywfodd] daeth adref yn
drumM, er iddo golli Ilawcf o'i
syf'oedion yn y brwydro.

Kocdd yn l~l~ eyn iddo e-a"l
er rhyddhau o'r fyddlt'\, !l
dyehwclolld j WCilhiQ yn y
chwarei ar tlrtwllith. AII-
ymUllOdd a'r band ilC eiholwy~
efJ yrnhen ams~r.yn gelol1 0
hwyllRorau'r ()ddfello\v~, y Co
op a'r Llytr8ell. nt, yn
ymddiriedolwr, fel ei dad. yng
nI;hilp,l )' W~~l'_'Ol~JJar hyel e~
l\e~.Bu yr tIn mc)r ~eloJ! yn l·
cape} ilf 61 dyfoQ f.lclr'Pio'r fyJd~n
~~v bu l!yn ymtlno.

i\Qngby~did ct rei t~pyn 0

~vm~ri!ld, !IC m!le llu 0 [orlau
doniol QrnQf.lno. ~oedd yn
gt'~~durtfi'gerh j9wn. ae yn lla\vn,
h)'Yyl pob gm'»\if, "*~ar eJ. OrO\l

yrt1hliTh Dohl. Ni weldi~ cf
eriocd mevvn tymer ddrws, er y
gallai <ffrnydro' runuel} dro, un'"
blJ9n iawI1y hVdlUi yn gnghOllu.

tri 0 flynyddoedd, gan
gynonhwyo bandiau eraill yr
ardal yn achlysurol, pan
oeddynt yn fyr 0 chwaraewyr
cornet, Rocdd ei dad hefyd yn
gyn-aelod 0 fand Rhiwla~, ac
etholwyd yntau i wasanaethu ar
bwyllgor y band. Morris oedd YT
ieuengaf o'r plant, a'r unig un, ae
ei thrio Robert, oedd bellach )'11
byw gartref

Ar 61 dechrau ennill ychydig
o gyflog, prynodd Robert organ
fechan, a ehafodd lawer 0 bleser
gyda hi. Bu'r organ yn amlwg yn
adlonianr ein teulu ar hyd ein
hoes, ac arferai ein cymdogion
a'n Hrndiau ymuno a ni yn yr
hwyl, yn enwedig ar adegau
gwyliau. Dafydd, fy mrawd,
fvddal'r orzanvnd, ae cr na
chafodd unrhyw wersi, roedd yn
eithaf medrus ar y nodau. Pan
farnai fy nhad ei bod yn amser
noswylio, ei orehymyn iDafydd
fyddai,

'Tara'r emyn Dan Dy Fendith
wrth ymadael.' Hwn oedd ei
arwydd fod y no on ar ben, ac )'Il
amser i bawb noswyllo.

Prynodd \vat~h aur tua'r un
odes> n chnfodd la.wer i9wn 0
'adlonianL' allan 0 honno llefyd,
ond mwy am hynny eto.

Roedd fy nhad wedi eiseedd
arholiad Tonic Sol-ffa ym
Mehefin 1902 lie wedi cael
tystysgrif am ei lwyddiant.
Mae'r dyseysgrif yn fy meddiant
ac rwyf yr un mor fa1eh ohoni ag
yr oedd yntau. Dyma'r unig
arholiad 'aeademaidd' a
eisreddodd erioed, mi dybiwn,
er ei fod wedi bod yn cystadlu yn
eithaf llwyddiannus ar
chwaruc'r cornet yo
eisteddfodRu'r cyleh. Roedd
eisoes yn gyfarwydd a'r lien
N'ochantJ gnn mai dyna oedd y
cyfrwng a arferid gan y band. Ni
fyudai'n cael traffcr1.h srda'r un
o'r ddwy gyfundrefn, gan y
gallai chwarac yn syth oddi ar y
cor~ h~b draffet'th.

Ynf n~llyi)tadlcui1elh y 'i;lolo
comet' yn eisteddfed eal'~l Cem
y WaUll )' c~fVQd y l1ysenvv
·(-:hri~7. Y nencerdd Mr
BrnynQg Joncl>, 0 Lanbcr~s,
o~dd Y heirnig_d V nOSOD honno,
Q\f yn cl t.lrn~aJacth dy-edodd
fod tv nh!ld yn chwarat'r corner
'fel Chili:l Smitb'. Roedd Chr~s
Qm~th yn urt 6'r "or~lIon yn y
wlad ain ChWl1[£lC cornet ilr y
prydJ Be nrfcr!).; hy£forddi kruid
I J:lnhLris ar mer CYilLtldlucthilU
f'Jb!~.V n c~ fe;rn~!ld!leth,
9WQfymotltl Bnvynog JOnC1) y
Jyta~ pawb alw iY nh!-ld Vft
·CnIi~· u llynny )'mluellJ gan fo~
e! arddull n chw!U'ae yn d~hva
iawn i UIl YgWI mawr llWDDW,

Can rod ardal y cbw9relwyr
yn nOll·lawJl 0 lYJen",rtlU~bu 1'1
en_ 'rnu wrtho. :'Iewrth yi' ~nw
<Gllriil' yr iilQWQ911i\l ~f am

w~dd'll ~ioes. YchyLllg laWn 0
~r~got:on Y f'lcntref II wyddai mm

Roedd fy nhad, Robert David
Jones, yn edrych ymlaen yn

eiddgar am y chweehed 0
Fehefin, 1898. Byddai'n cael ei
ben-blwydd yn dair ar ddeg oed
y diwrnod hwnnw 3 chael g~daeJ
yr ysgol a mynd j chwilio am
waiin. Yn groes i'w
ddisgwyliadau, roedd yn
annhebyg y byddai'n cae1
ymuno gyda'i dad yn chwarel y
Penrhyn, Bethesda, gao fod yr
anghydfod rhwng yr
oruchwyliaeth a'r chwareJwyr
yn dal i ddirywio yn ddyddioJ.
Mewn rhyw ddwy flynedd
byddai'r Sireic Fawr wedi
dechrau, a'r dioddef a'r tlodi yn
smharu ar bron pswb yn yr
ardal.

Oddeutu 1997 svmudodd y
teulu o'r hen S"~Lref, sef 1 IIiSh
Street, Rhi\vlas, i Maes
Meddygon, tyddyn ar 1ethrau
Moe1 Rhiwen, rhyw ddwy filltir
o bentref Rhiwlas. Roedd mewn
Ilecyn unig ae anghysbell, ac ar
ochr y l1wybr rroed a arweiniai
tros y fnwnoG i gyfeiriad
Dinorwig a Deiniolcn,

Vn groes i'r di~gwyl~ cafodd
Robert wi1ith )'U chwarel
O;norwig, ond go1Y{l91 hynny
bod yn rllaid iddo Herddcd rhyw
chwe milltir boh bore a nos i'w
wairh. Oriau gwaiili yr adeg
hynny oedd 0 saith y bore hyd
haner awr wedi pump yr hwyr, a
hynny am chwe diwrnod o'r
wythnos. Yll y gaeaf byddai'n
dywyll pan oedd yn gadael ei
gartref, ac yn dywyll pan
gyrhaeddai yn 01.

Tua 1902 symudodd y reulu
unwaith eto, y tro yma i 6
DJnorwlg Corrages, Dinorwig~ a
oculi 0 fewn l~fliQd carreo i'r
chwarel. Arbed9i hyn y siwrna
gcrdded fatth i Robert, ~ hefyd
sobcithiai Dafydd> ei dad, a
oedd yn ddiwallh, gael ~v.'yddyn
chwarel D~n~orwig. Buont yn
byw yno am rai blynyddoedd, a
uuelll D"fyd~ all' tculu yn
!\~16dl1U o'r nulwys
hnglicanaidd yn y pentrci.
ErgjJ9l hod a wnelo rhc~ynlau
D"tyJJ Jones dros Fll(!ioch yn
yr e1!lwy~yn fwy a chacl gJYnith
yn r ch...vnrel nll'~ gar~nd ~t y
~efvdliatl eglwy~i)!~ gan mui
Wesle selo~ n tu. cyn hynny ~fI
l1yd ~ oe~.

Yl11flcn rhul hl)"lyd~v~ddJ a
DaJydd Jtlt\~~ h~llgCh yn
(WClllllo YD Y ihw"r.:IJ
rend~riYnodd y t~l'I't ~ymud [V
UIl~.,.tljIII yn rht.lgvr, 1'} '"b*lpnvi
am ft"ldDnlYdd. v~hir!lprhu llID
~tlCl uu1101i unYnli~ll 'i.,9 orJu'r
Wc~leA{d (~!1W~!1!1[dV vn 11
fOfllt Y GUiligg, p"'11191coJ II

oedd yn :'Igl'l~ .'i.6 ~40~1 g Qlooyu'r
DeDucf.

Vn"\dn!lodd V r~UIU i
lY(;ilh~ur\;ww..~'r ~urcl u

mUl1i!Ill!Iu era)ll :vn .Y Denuef, tiC
F\.\noJA Il.obcrt ~)r Re;ndorf~
~...'n K'il ...", $0;:100" .un hc..1war de&(

Helyntion Bachgen 0 Chwarelwr
Robert David Jones (Chris)

6 Mehefin 188S - 19Mebefin 1968
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CyrhQ;ddYV~hmown~oil- mewn~orbydRQII~RQy,q
ar gyfer onooasau. oen-oiwvooi ac

achlvsuron arbennig eraill

mewn naw gem!
Trwodd felly i'r rownd gyri

derfynol, camp ynddo'i hyn
mewn cysiadleuaeth genedl
aethol. Eto gemau grnp, ond y
tro yma timau 0 Gydwcli a
Chaerfyrddin, cadarnleoedd
rygbi. Er y blinder, ac ambell
anaf, cafodd )' Gogs gryn
ganmoliaeth - a pharch - gan eu
gwrthwynebwyr. Colli 5-0 i
Gydweli - y lim a cnillodd y
gysiadlcuacth, a cholli 12-7 i
Ysgol y Dderwen, Caerfyrddin.
Di1 iuwn nhw, a diolch i bawb a
gcfnogodd yr achos mcwn
un rhyw ffordd.

Fel oi-nodiad i daith tim rygbi
cangen yr Urdd, Bethel i'r
Strade, y cawsom ragflas ohoni
mis diwethaf, braf cyfnodi
llwyddiant. Roedden t mewn
grwp oedd yn cynnwys nrnau 0
Aberhonddu, Yr \V}Tddgrug,
Dinbych a Phontyclun - pob un
a chysylltiad ag adrannau
ieuenctid y timau rY'gbl llcol.

Y canlyniadau yn ). gemau
grwp oedd cyfartal ddi-sgor yn
crbyn yr Wyddgrug, curo
Pontvclun 7-0 (siocl), curo
Av\;rhVI1UUU. 26-0, " vhuru
Dinbvch 12-5. Gvda llaw- -

ADRAN YR URDD BETHEL
ER GWELL -TAITH lLANELLI

Waunfawr, ac mae'r ddau,
ymysg eraill, wedi cael eyfle 1
ymarfer gyda Chlwb Bowlio
Waunfawr yng nghanolfan
hamdden y pentref.

Daeth tim GWiODa Gareth yn
ail agos yn y Gystadleuaeth
Dosbarth Agored, a Gwion yn
rhagori ymhellach drwy ddod
yn ail yn )' Gystadleuaeth
Unigol Agored hefyd.

Yn ddiweddar, aeth Gareth
Roberts a G,vion Davies i'r
Ganolfan Chwaraeon Genedl
aethol yng Nghaerdydd i
gynrychioli gogledd Cyrnru yng
Nghystadleuaeth Genedlaethol
Boccia, a drefnwyd gan
Gyrndeithas Chwaraeon Cyrnru
i'r Anabl. h1ae Boccia, scf
addasiad o'r gem bowlio, yn
rhan 0 raglen chwaraeon
Cynllun Hamdden Antur

Llwyddiant i Ddau 0
Antur Waunfawr

f)u~nQS; tQUIUOIovoa blynyddOQdd 0 nronau
Franlwen - tnon eo~rio oim i {);;Jg/ JJri~

NIiiNY;;"Q" ".f\NMQIi ..YN
LLAMQUe i.t.cc ~QC
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Ar agor 7 a.m. - 9 p.m. bob diwrnod

GORSAF BETROL

C)1JllfUBangof, ac cnillodd IIuw
Fou lkcs 0 Pethel ysgoloriaeth i
3!>ludioCymrac5 a ChcrJJoriaclh
~·ngNghaerdyuu.

Da iawn ChI fechgyn!!
Edrychwn ymlaen at eieh
llongyfarch ymhellach pan
fydd\vch yn graddio!

Ysgolnriaethau
Llongytarcnlauau gwresog i ddau
o ddiszvblion Blwvddvn 13 nr
cnnll] )'\i801o1 iQc;;tll\lU i Q\itUQiQ'u
dewis-bynciau mewn prifysgol
ion. Enillodd Blcddyn Jones 0
Nant Perle: ysgolorraerh i astudio
f\llll)':sg Grefyddul ym ll'ylhrlf~;~gol

.-
Si01Z I~IS'rRobarts, Angharad ]:JaN'Y J011es a Greg Cain.

wairh arbrofol Cemeg yn
labordai'r coleg, daeth Ysgol
Brynrefail yn fuddugol allan 0

14 0 ysgolion!!! Enillwyd tlws
gan y tim a chafwyd cyfrifiadur
glin newydd sbon i'r Adran
Wyddoniacth.

Bydd Sion, Angharad a Greg
yn rnyn d i'r gystadleuaeth
genedlaethol yn Llundain
ddiwedd rnis Mehefin. Pob Iwc i
chi'ch tri yn )' ddinas Iawr ll

Ddiwedd Ebrill cynhaliwyd
cysiadleuaeth ranbarthol
gogledd-orllewin Cyrnru i
fyfyrwyr Blwyddyn 12 Cemeg
yng Ngholeg Prifysgol Cymru,
Bangor. Aeth tim 0 dri 0
ddisgyblion Ysgol Brynrefail i'n
cynrychioli yn y gystadleuaeth
ho n, sef Sion Llyr Roberts,
Angharad Parry Jones a Greg
Cain.

Yn dilyn diwrnod prysur 0

Cystadleuaeth Cemeg

----



(.}')} Ul\VLII a.
J~n~'II 07766 880650
neu
Sharon nr 07748 626607

Gwascmaecll V'" mrO'T lieo
Sa/on ucl"cl "m l>ri~rh~~ymol

£[0113; eich bod wedi sylwi ar gri~·0
fercned y fro yn crwydro strydoedd
Llanrug ar nos Tall gyda ffeiliau du
dan cu ceseiliau. Pwy ydy'r rhain
medde chi? Wei, aelodau Cor Eryn
siwr iawn, sy'n d.a1 i 8yfarfod )'n
rncotatdd i ymarfer yng Nznanel y
Rhos, Llanrug.

Rocddcm yn ymarfcr ddwywaith
yr wythnos ddechrau'r flwyddyn,
yn paratoi ar gyfcr cysiadlu yng
ghvstadleuaeth 'Cor Cyrnru' ar

S4C, yng nghategori'r corau
rncrcneu. Wnaetborn 01 ddirn
llwyddo j ddod i'r brig eleni ond
cawsorn ddiwrnod gwerth cnweil
)'n Aheryst\.vyth a chyflc i edm ygu
till hunain ar v reledu wedvn ar y
rhaglenni uchalbwyntiau!

OCi) rhai ohonoch yn coflo
lvleibion Llj'\varch yn dod draw i
ganu yn ein C}'ngerdd Nadolig
blynyddol yng NghapeJ Cysegr,
Bethel, yo 2003? Daelh yn amser i
nj ad-dalu'r gym,V)rnas nos Sui, 8
ft1ai, a Lheilhio dra\v i Rhyducha,
gcr Y Bala, i gyrnryd rhan me~'o
lyngcrdd yng 11ghV\'IDru'rl\leiblon.
Unwaith eta roedd ~r Capel yo
orlawn a'r cunu'n ddlgon 1godi'r to!

Er m~r hoff }'\v'r genod 0 delthlo
yma a thra\v, mae bob amser yn
bleser cael perfformio 0 nacn pob}
yr ardal. Nos Fercher, 11 Mai,
cav.'som y fraint 0 gymryd rban
mcwn CYll~t:rdd~Lleisiau Llanrug'
!1 drefn\v~'d gao 'RBI~'y~ San
Mihangcl, Llanrug, yn Ysgol
BrYl1rcfail. Uo\vaith elO canvyd
g\vledd 0 ganu yng ngh\lJrnni
dic;gybllon yr Vsgol, Cor Plant
RY1:5:.lTUO)Clycha~'r Gt~o~'*~ri)ill,

tlcllacll lllat'r Cor yn IJfYSur yn
ymarfer ar Byfer rr b:;sleddfot~
Geiledlacliioll yn y gobailJl ~ (.;~\vn
IW},rld;"nt tebrs ;'r h)'n :\ 6:t'Wsom
Pilll d<laclllulIl yn ail yn tl~(Caarutl
Mt'ifQd yn 200J.

Oij am drcfllU no:,un b)'du'r COl,
ttonl\vcll yr gr\uelnydde~ Sl~
Wh.,.)'w~)'}liT (01286) 872001,

A

CORERYRI

Vn yr un modd cydymdeirnlwn a
theulu y ddiweddar Mrs Nellie
Roberts, Stad Tref Eilian, el mab yng
nghyfralth a'i phedwar Wyra'r teulu i
gyd.
ADREF O'R YSBYTY. Croeso adref i
Mrs Gwenlli Williams, Ardwyn, a Mr
Gwyn Davies, Bryn Eithin, wedi
iddynt orfod treulio cyfnod yn Ysbyty
Gwynedd.
DIOLCH. Dymuna Gwenlh Williams
ddiolch i'w theulu a chyfeillion am y
galwadau ffon, y cardiau a'r
vrnweuaoau tra bu yn yr ysbyty yn
ddiweddar
CROESO ADREF i deulu Eryri Wen,
wedi iddynt dreulio bron i fis yn yr
unot Daleithiau yn ymweld a
chwiorydd Dylan, ac yn mwynhau eu
hunain!
DYMUNO YN DDA. Blwyddyn arall
wedi mynd heibio a dyma ni yn
dymuno pob IIwyddiant i', bobl ifane
fydd yn sefyll arholiadau yn yr ysgol
a'r coleg. Cewch edrych ymlaen I
wyliau'r hat wedyn.

-

peN DLWYDD. Eotynnvvn lJin
IIongyfarGhlflOaU ern dymunladau
onrAU I Mr Gwllym ~U~hA~.~ryn
~er:sl ar ddathlu oi bon blwydd yn es
mlwvdd 09d.
Db~AIWVDD~~I~~A~

rhoi gan Frances Hurst, gan Carys
Williams.

Cynhalir y cyfarfod nesaf yn
restr; C3lwy~ y 'lVa",n Qm ',vO v'r
gloCh ar 2 Mehefln. pryd y celr sgwrs
gan Mrs Allsan Morton. LlysiQuydd
Maddyool. Croeso cynnQS i aQlodau
nQwydd

Plant Blwyddyn 5 yn yr Antur.
GENEDIGAETH Anfonwn ein
lIongyfarchladau I Gwyneth a JOhn,
Bryn Meredydd, ar enGdlgaeth eu
mob bycho:\n,Io:\ao,brawd bach i Enlli
a Mabon.
GYNGERDO AABENNIG.
Oyletswydd yw estyn ein
lIonoyfarchiadau iGor y Waun. yr
Unawdwyr a'r artistia,d eraill i ayd ar
<;II vlyvvec.1 eu porlfOrrnltld 0 waittl
fiOOt!ll AlWYn 'AlgOf o'r Sgr'.
CanmollGalh oadd $an bawb a lu yn
y GynoerI1d yng Ngnapel 5alem.
C~Ar"'~rf6r\

Dymunvvn longyrarGtl Mr a Mrs CYDYMDtiIML.AD, Anfonvvn tiin
Gwyngdd WilnQm~. Bro W~u~. ~r cydynldelmlad a lheulU y dlweddar
ddaihlu ou Priodas Aur yn Mr D~vir.l Jonas Lynfod. Qi larch
(Jdiwoul.luf. CIQnda ,,'i fr..vvQ,~myr,

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

WAUNFAWR
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llionhau eich Cartref?
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VR VSGOL GYNRADD.
Dlgwyddladau'r tvmor hyd yn hyn'
Peslent y Plant Eisteddfod
Genedlaethol Eryr; 2005.
Yn dilyn ymweliad Cwmni'r Fran
Wen ym mis Chwefror, bu Dafydd
Griffith ac Eigan Jones, blwyddyn 6,
yn llwyddrannus yn au hymdrechion j
gael eu dewis i fod yn man o'r
pasiant yn yr Eisteddfod
Genedlaethol eleni
Llongyfarchiadau i chwi eich dau a
hwyl yn yr ymarferion.
Twmemment PeJ-droed a Phel-rwyd.
Llongyfarchiadau i dim pel-droec a
phel-rwyd yr ysgol ar ddod yn
drydydd yn nhwmament Dalgylch
Syr Hugh Owen. Da iawn chi.
Rhag/enni Teiedu.
Bu plant blwyddyn 5 a S yn recordio
rhaglen WAAA! yn suwdio Barcud yn
ddiweddar. Cafwyd cyfle i gystadlu a
bod yn rhan o'r gynulleidfa. Diolch yn
fawr l'r trefnwyr am y gwahoddiad.

aecoroo rhaglen Ribidlres fu rhai
o blant blwyddyn 1 a 2, ac roeddynt
wedi cael pnawn wrth eu boddau.
Edrychwn ymlasn i'w gweld ar y
teledu yn fuan.
Groeso cvnnes.
I Miss g:an Williams, syln Iy/yrwraia
ym mlwyc.1c.1ynOerbyn am gyfnoa 0 e
wvmnos. POb dymunlad oa iddi ar Qi
hymartar dysgu.
Ei~tea(jfo(jecmi«:
Diolch I non athrawon yr YSDOI am
baratoi 9wailh yssr:fened:g, coH a
IIQW gyc1o'r plant ur gyfer yr
Eisteddfod. Dlolcn hQfyd am su
dySQu or syler y cystadlaothou
IIvvyfan 0 c1101Chrr marucu rhienl a
gafnoaonr1 ar y diwrnod. Gr~~yn na
~yddal mwy Y" bref;iennol,
oynuun Gwyrdd Ysgo(/on MOn a
GWjlngdd.
Mae'r yeaol wedi ymrwymo r'r
ovnnun ewvmo a ovonwn eleni yn
ymgoisio am 'I Wobr Arion. ~ydym
yn rtocue lawn mal marn Jessica,
PQtQr a Tim. ~QtMr~ Anna Williams.
yw Swyddog Gerddi Gwyllt y Pare
cenecieetnot Mae Ili a'n Cyfellilon
o'r Antur wedl bod yn cyd-weithio a'r
plant i ddatblygu gardd yr ysgol. Bu
plant blwyddyn 5 a 6 yn gwneud
blychau blodau pren yn yr Antur yn
ddiweddar, tra bod plant blwyddyn 4
wadi bod yn plannu hadau a
phlanhiglon ar eu Cyfer
y~orif~nnodd plant blwyddyn S
Iythyrau at gwmniau lIeol Travis
PerKins, Hughes Grey FltlOCK a
Gerddi Fron Goch yn gotyn am
gyfranladau i'r ardd Carem ddiolch
fel ysgol i'r cwmni'au am gyfrannu
deunyddlau a blodau I'r cynllun yn
rhad ac am ddim. Bydd trigolion y
pcntraf yn gweld newid mawr yn yr
ardd yn ystOO yr wythnOSau nesal.
CLWQ JOO l1ymt\ roctr ~bnillwyr y
elwb am lis Ebrill: ~40. Mr J. H.
Edward~,Anneac.1let (20; M~ Janel
~mlth, Rnoslan, 1:10, Mr Jeff
Daniels, 6 T9 Hsn.
S~I=YOL lAO Y M(;QC~b:D Yn
~b~onolde6 y Uywydd, oymerwyd y
Qcaaair gUll Ililda YVilllamu, yr I~
lywVaa CroQ~gwocJcJ pgt pgrry.
Cyn3hQrwr $VM, I "mllnellu yr
~worvmllialtU SVdd I"W Ifdroa yn v
Cyfariod Qlynyddol yn Llundt\:n ym
mf; IY1vll\iflll, fir 01 lrafodaOlh,
paSiwya yn Un,rydOI I oefnOOi'r dCf!,}u
fdtbl'. bn,llwyd y mUI. oodd ......ed: 0:

VM~$tyniad Ffon wedi Torri?
Ang~t'\ rkai Newydd) 0$ f~lly

.,. ITONIWCH 'B'

{01!lg~}GS0247 n~...(07700) S11617 (t5ymudo))

Eifian Hughes (7 diwrnod)
OLLJd~dn.g12IhD:J ~mRri~ ~YthY9oaL
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DVMUNA Mrs Set Wiliams, B Coed
y Glyn. ddiolch yn fawr i'w theulu a
ffrindiau am y cardlau ac am AU
caredigrwydd tuag ati tra bu yn yr
ysbyty yn ddiweddar ac hefyd ar
achlysur ei phen-blwydd yn 80 oed
ar 12 Ebrill. Mae wedi cartrefu yn y
Foelas, Llanrug ar hyn 0 bryd.
DYMUNIADAU GORAU i Arwyn H.
Roberts, Stryd y Ffynnon, ar
gyrraedd pen-blwydd arbennig, sef
50 oedl ar 11Mehefln.
OYMUNA OllyS Mai ROberts. Yr
J-taciau, ddiolch 0 galon i bawb a
wnaeth achlysur ei phen-blwydd
arbennig ar 6 Mai mor hapus a (di-

boan). Diolch am yr anrhegion,
cardiau, blodau a'r deisen flasus, ac
am y pen illion canmoladwy a gefais
gan ddau fardd enwog. Diolch hefyd
IGor Lleisiau Lliwedd am drefnu
noson allan yng Ngwesty Dol Peris
ac am yr hwyl, y chwerthin a'r tynnu
coes. Diolch yn tawr iawn.
DYMUNA Mrs Glenys Jones, 1
Maes Padam, ddiolch 0 galon i'w
theulu, ffrindiau a chymdogion am y
lIu cardiau, blodau a galwadau ffon
a dderbyniodd pan oedd yn yr
ySbyty ac ar 61dod ad ref.

Mae yn gwerthfawrogi yr 011yn
fawr iawn. Diolch yn fawr.

LLANBERIS •

.

- -- -- _
--

Gwyneth ac Elflon Roberts, Swn·y·Gwynt. Ffon: 870740
10.010.

Cofnod ydyw 0 Rolant, brawd fy
Mam, yn 15 oed.

loan Wyn oedd John Edward
Williams, Rhyd y fuwch, Erw
Fforch, Bethel, clochydd
Llanddeiniolen, bardd gwlad a
hynafiaethwr, yn gyfaill i deulu
trallodus Llan Isaf. Yr oedd yno
dair chwaer, oedd yn hoff iawn
o'u brawd bach, ac eisoes yn
amddifad 0 fam.

Roedd fy nhaid, John
Rowland Jones, yn dal igreigio
yn Ninorwig. Am rai tebyg iddo
fo y canodd W.J. Gruffydd,

'Gb\vyddodd gyfutlh gWr yr aur
a.'r Pllenol

O'i cnillion prin a'i amI gur,'

Bum yn dychmygu ei siwrne
ddyddiol, drymllyd hcibio'r
fynwent 9C i lawr Ion ddi
dctiwcdd Parciau Rhos at y (rCI1,
heb gwmni ei fab bychan oedd
wedi bod yn gydymaith iddo ers
yn dair ar ddeg oed.

Un arall 0 blant y chwaral.
O.N. Roedd John Rhyd, reI y
gelwid ef, yn daid i Frederick
Williams, gynt 0 Erw Bian,
Saron, Bethel. Mae yma lun
ohono tu allan i Eglwys Llan
yng nwhmni yr hen Reithor, y
Parch D. O. Davies, a thwr 0
blant yr Ysgol Sul, debygwn,
yng ngofal athrawes anhysbys.

Mae'r 11un ar gael (ar gais o'r
cyfeiriad isod) John Ellis
Williams, gynt o'r Gors,
Ll5lndd,iniol,n, AlIt Riwth,
Potltrhyth4l1t> Ll!ltll4ug. LL5S
3BD.

* * *

BEFYOLIAO Y MERGHEO. Nos tau,
21 Ebrill. daeth yr aelodau ynghyd
i'w cyfarfod yng Nghanolfan Oylunio
a Menter Eryri dan Iywyddlaeth fat
Jones.

Croesawodd y lIywydd Mr John
H. Hughes, uanoerts, rr cvrartoc a
rhoddwyd sgwrs ddifyr ganddo yn
oanunto'r ymateb I setyllfaoedd
amrywiol dan y testun 'Chwerthin'.
Aoedd y lIuniaeth i ddilyn wedl ei
barato: gan fwyty'r Ganolfan.

Yn ystod cyfarfod nos lau, 19
Mai, bu trafod ar Yr Argymhellion ar
gyfer Cyfarfod Blynyddol
Cenedlaethol y mudiad yn Llundain,
ynghyd a sgwrs gan Gemma Jones
ar y testun 'Oiwenwyno'r Corff'.
CRONFA EISTEDDFOD ERYRI A'R
CYFFINIAU. Yn dilyn hysbysiad yn
rhifyn Tachwedd 2004 o'r Eco yn
gwahodd rhoddion i'r Gronfa, mae'n
galonogol nodi fod niter wedi
cyfrannu yn hael ond nid ydym fel
pentrefwyr wedi cyrraedd y nod
disgwyliedig. A'r amser yn dod i gau
pen y mwdwl, gwneir ap~1 derfynol
i'r rhai ohonoch sydd heb eto
gyfrannu ac yn dymuno gwneud
hynny i anfon eich cyfraniad yn
ddiymdroi rr Cynghorydd Cymuned
lIeol, Mrs Pat Jones, Cae Cach.
PROFEDIGAETH Daeth y newydd
trist am farwolaeth Eurwen
Chesworth (gynt 0 5 Mlnftordd) ar
J:ai 1af. yn 5S mlwydd oed. Bu'r
angladd yn eglvvys y Santes Helen,
Penlsarwaun ar Fal 11eg ac yn dilyn
yn y fynwant. Cydymdaimlwn yn
ddvvys a'i phriod, ei thair merch, el
mam Mrs Grace Ellen Pritchard.
sydd ar hyn 0 bryd yng Nghartref

Nyrsio, Penlsarwaun, ei brawd
Alwyn, a pherthnasau agos Iddt yn y
pentref.
YR EGLWYS BRESBYTERAIDD
Y GYMDEITHAS. Nos tau, Mai
12fed dan Iywyddiaeth Mr Oafydd
G. Ellis. Gwslsdfa oasm cynuiliad
da c'r aelodau i'r Ganolfan I all
gyfarfod y Gymdei1has. Cyflwynwyd
y gwr gwadd, sef y Parch Gareth
Maelor gan y lIywydd - Y ddau yn
hannu 0 ddwy ardal gyfagos,
Dolwyddelan a Thanygrisiau.
Pnodol felly oedd y cyflwyniad a
oedd yn cyfeirio yn y diwedd at fro
Yr Esgob William Morgan gerllaw i
arwain at y sgwrs oedd i ddilyn ar y
testun 'Trol tudalen .. .'.

Fe'n tywyswyd yn ddiddorol iawn
drwy gryn ddwsin 0 gyfrolau a
drysorid gan y siaradwr gwadd.
Cafwyd gai r 0 ddiolch gwresog ar y
tertyn gan y lIywydd. Paratowyd y
lIuniaeth i ddilyn gan Joan Williams
a Lowri Roberts Williams. Bydd y
cyfarfod nesaf nos lau Mehefin 9fed
yn y ganolfan pryd y disgwylir Mr
John H. Hughes, Llanberis i rot
sgwrs. Y cadeirydd tydd Mr Gwyn
Hefin Jones.
OEDFAON MEHEFIN
5: Mr Mertyn Jones, Caernarfon

am 5.30
12: Mr John McBryde, Brynrefall

am 10.00
19: Parch Dafydd Hughes,

Caemarfon am 5.30
26: SUL CYMDEITHAS Y

BEIBLAU
Cyfarfod am 2 o'r gloch yn
Eglwys Crist Llandinorwig.

Roeddwn yn falch fod
Gwasanaeth Dadorchuddio'r
Oofeb i laddedigion a holl
weitnwvr y Chwsrel yn yr AlIt
Ddu yn Ninorwig wcdi bod yn
weddus sc yn llwvddiant, 9Q
clfcnnau'r mynydd wedi bod yn
Bnrcdi8'

Pan ddaeth Joan adref oddi
yno gofynnais iddi:

'Pwy welist ti?'
'Plant y chwaral,' meddai.
Yn amserol deuthum 0 hyd

i'r cofiant isod yn rhifyn Mai o'r
Cyfaill Eglwysig 1898.

BYR GOFIANTAU
Rowland Jones, Llanddeiniolen

Mae gennyf y gOTchwyl galarus 0

gofnodi maruiolaeth y gwr ieuanc,
prydfertk uchod, yr hW11a gyfarfu a
damwain angeuol yn Chwarel
Dinorunc dydd maumh, Mai 17,
1898. Mab ydoedd i JOh7Z R.
Jones, churchwarden. Gellir dweyd
iddo ef gofio ci Greawdwr yn
nyddiau ei ieuenctyd; 0 blegid nid
oedd 01uJ 15 oed. Yr oedd yn aelod
cvsson 0 ddosbann y dynion ieuainc
ac o'r YSt;CI/ Sui, yn lJosbanh ein
~archus rnthor: Llauie« [!Woith .Y
dyw~cJudaar 01 dy[oa aaref o'r
Y~l!tJlStLL, 10, fy ma»t~ mi jUaS1.lJn
yr~ can4- pt; ouasai Y Sul 1'£ Ysgol
SflL a,. ~ih),d.) Vr ()~dd ei I!'l.V)JII)'s
Yllg ngh.v.fraich _vrIirglwydli ac _vn
rrJy/ynClyTJ c;i KJfraith Ef ddydd a
nos. A dydd Sui, Mai 15, yr oedd
ef yn rhoddi yr hen betlniZI
adnabyddus hWtlW allan i'w ga11u
yn y1' Ysgol Sul, IDYl"" Feibl
anwyl Iesu,' a111y tro cyntaf erioed.
Yr oedd wedi cael ei gonffirmio
yehydig cyn y Pase diweddaf ae
wedl dy[od Yll zymmUIlWT cyssan.
Yr ocdd e/e a'i dad yn gweilhio yn
)' "laCS nos Ltln ar 01 dod o'r
chwarel. 'Fy nhad, ' 71l£dda~Y mae
yn rllaid i 11i ddal ati yn hwyr heno,
dd'of fi ddim atoch clzwi 1UJS y fory.
Yr wyf yn 711yned i gasglu at y
Gyl11deitllas er Taenu Gwybodaeth
GristiOll0go1' (S.RC.K.) ond ni
wewt1d pJe :v nason han. _vr Ol!di1
WtiJ; flf]fftirJ WI Ddww yf llwff fif'.
rhoddes. Dydd Sadwrrl, Mai 21,

daetk tyrfa luosog i lwbrwng ei
uieddillion marwol i hen fynw2nt
gyssegredig y plwy/, pryd y
llWnin..vddw,Yd gan ..v Parchn.
D, 0, Dat'ws, rl,qjll,ur;R. J01"S,
rhnithor GjJfji'1 Comua»; a
D, P. Thomas) cured, Dydd Sul
canlynol preget},odd ein parcJztts
reitho: Ml!gBthau angladdol foreu a
hwyr yn hynod effeithiol. Nodded
y nefoedd fyddo dros y teulu
galarus yn eu profedigaetll chwerw.
- lOAN WY'r.

COF BRYNREFAIL 1
_i

Mrs Lowri Prys Roberts-Williams, Godre'r Coed. Ffon: 870580
I.
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Cynllunio
Ceisiadau a gaoiatawyd gan
Wynedd:
Addasu ly o'r Hen Fecws,
Deiniolen.
Esryniad: Yoys Llech Ar ian,
Llanddeiniolen.
Adeiladu ~tabl:lu: Rhif cae 7770,
5tablau.
Ailosod llawr: Amgueddfa Lechi
Cymru.
Estyniad: 12 Stad Eryri, Bethel.
Addasu adeilad i ddwy Uned
Wyliau ac Anees: Felin Dchaf,
Pentir.
Ceisiadau a dderbyniwyd:
Estyniad: Cymerau, Bethel.
Estyniad: Bryn y Gwynt,
Marchiyn, Dinorwig.
Dymehwel ysguboriau, ymesryn
y ty ac adeiladu Stablau: Cae
Metta, Llanrug.
Estyniadau a newidiadau:
Lleifior, Nant y Garth.
Estyniad ar gyfer modurdy: Ty'n
y Gadlas, Pen tiro
Ymestyn Gorsaf Betrol ac
csryniad I'r Siop: Gorsa[ Beran.
Deiniolen.
Sied Amaethyddol: Pen y Bryn,
Rhos y Marchlyn, Dinorwig.
Estyniad: Maes y Dderwen,
Bethel.
Cetstadau a wrthwvnebwyd gan
y Cynsor
Estvniad: I ~rai Newyddion,
Penisa'rwaun.
Esrvniad a newldiadau: Cae'r-
Moe!, Gallt y Foel, Deiniolen.
Addasu ac1eilad allan 01 i dy:
Waeo Rhythallt, Llanrug.
Materion ychwanegol
Dywedodd Len Jones y bydd y
busnes newydd yo dechrau yn yr
hen Liptons, Deiniolen, )In fuan.
DY\'redodd hefyd bod gobai th y
bydd y teithwyr? yn symud 0 faes
parcio Marchlyn Mawr cyn
diwedd y Mis.
Dyddiad y cyfarfod nesaf: 7cd 0
Fehefin.

Bydd angen llythyr i Ysgol
Rhiwlas yn cadarnhau mai Hefin
Williams fydd cynrychiolydd y
Cyngor ar y bwrdd
llywodraethwyr.
Llwybrau
~dJ)',z )' Peli,t, Pet1.;sarwaUtl:
Gorcnymyn Cyngor Gwynedd 0
wyrrad llwybr 1J4.
Lwybr 34. Pen yr Inclein, CIWl-jJ
Botu: Ateb Gwynedd yr
adnewyddir y pibellau dwr a'r
gamfa yn fuan. Hefyd gosodir
pibellau newydd ar ran isa'r
Ilwybr yn ymyl Ger yr Afon.
Llwybr, 36: angen trafod eto
gyda'r tirfeddiannwr,
Llusybr 37: mae trefniant wedi ei
wneud gyda'r tirfeddiannwr i
osod pibellau newydd ac agor
ffos yno.
Llwybr 106, ger Bryn Tirion,
Deiniolen: Giat newydd a thorri'r
gordyfiant ar raglen waith
Gwynedd.
Llwyor 44, Gorlan y Bon"
D2ininiPn! Cadsrnhad Gwynedd
bod cytuneb rhwng y
pcrchcnnog a'r Adran Tal ;roglYn
a wyneb newydd, gan bod y
gwaith grant ar y safle yn dod i
ben. Darperir rhaolen waith gan
Wynedd i ssu rvllau a glanhau'r
11wybr yo is i lawr i gyfciriad
Pont Felin Uchllf.
Llwybr 73, Gatteg y Gaell,
RJUwia!.· Addawodd (~wynedd y
gusodir pibcll ncwydd yn lle'r
cwUert sydd weru dymcbwel.
Mac draen wedi ei hagor ynu
dros dro, tan i'r gwaith gael ei
gwblhau.
Torri gwair ar lwybrau'r
gymuned
Trafodwyd y drefn arferol ac
addawodd y Clerc ddanfon rhestr
o'r llwybrau j'r aelodau.
Penderfynwyd hysbysebu yn
Eco'r Wyddfa bod angen torrwr
gwair ar gyfer llwybrau Rhiwlas.

am help=
• i gychwyn prosiect
• i gael hyfforddiant
• i geisio am grant CO ANt: e L L_
•i redeg mudiad G W Y N £ 0 0
• l' wl·rr.oddoIl· Yn c~/no,' 'lrwplQUgw"foddol 0 chymunfdol

1. SupporClng voluntary and communlry groups

GyaylltwGh a Mantell Gwynedd
- yn cQfnogi grwpiau gwirfoddol a chymunedol

ymholi~d~I.I@'nanteIl9wynedd.com www.m@ntellswyoedd,yom
01286 672626 neu 01341 422575

ddiosel. Symudwyd dau banel 0

Rydfadog, Deinioten, i
Ren;sarwaun am bod cy£lwr
gweddill y gysgodfan nonno yo
well.
Wal;au cynnal
Cylchredwyd disgrifiad
Gwynedd i bob aelod ond nid
yw'n hawdd ci ddeall.
Awgrymodd Len Jones wahodd y
swyddog perthnasol i gyfarfod y
Cyngor.
Eisteddfod Eryri a'r Cyffiniau
Dywedodd y Clerc bod praesept
Gwynedd am hanner blwyddyn
wedi ei dderbyn, ac y gellid
cyfrannu'r £3,000 sy'n gwneud y
cyfanswn yn £6,000.

Dywedodd Richard LI. Jones
bod 95% 0 ddisgwyliad yr
Eisteddfod 0 gymuned
Llunddcinlclen elsoes wcdi ei
gyrraedd.
Gohebiaethau EraiU
Derbyniwyd Canliauiiau at
Beoliadau GYfrifon ac Archwilio,
Llywodraeth Cynulliad Cyxnru.
Cyfeiriodd y CJer~ at waboddiad
Eleri Hughes, o'r Herald, i
gyhoedcli adrodd~ad y Cynsor yo
y papur bob mIS. rennerrynwyn
aros i weld ymateb y Cyushorau
Gymuned eraill.
RI£wyctwaic't Beicio ?eris.
Cyhoeddiad bod y gymdeithas
yn gorffen.
Bwrdd Ieclzyd LleoL Gwynedd.
Darllenwyd llythyr y bwrdd yn
disgrifio eu bwriad i ddarparu
hyfforddiant ac addysg addas i
gynorthwyo cleifion cronig a'u
gofalwyr tymor hir.
Penderfynwyd gofyn am fwy 0
wybodaeth.

Gofynnwyd ai bwriad i leihau
cyfrifoldeb yr Awdurdod Iechyd
yw hyn. Dywedodd LCD JODCS
bod rhai cleifion tymor hir yo
cael £150 yr wythnos i gyflogi
gofalwyr, mae'n anodd i rai sal
iawn wneud hyn.

Ychwanegodd Mrs Larsen ei
bod yn annheg rusgwyl iddynt
fod yn gyfrifol am urclh incwm,
ayyb.
Un LlafS 1 (ijJtnru. Derbyniwyd
cotnodion (Cytarlod Ardal
Mon', a gynhaliwyd ar 6 Ji:brill.
.N;d oedd neb 0 8}'nsor
Ll1111Ullciniulcn yn brc:scnnal am
nn chafwrd d~son 0 rybrdd.
Cll\vc: CllYJlJ"{l)f yn untg d
Arl1ry~hiQlwyu,
S~'wdd '(}1M(l(i/~YTflhi"f, Nodwyd
y hWf'i!1d i !1il!1al\f'y ~~,,~dd f~l
[fur\v III UClllUC[l1 LlUlId DlIrbliul.
Dnw m..vy 0 wybodaetb. eto am
!lelod!letll.
¥W.dd
Dnr'uouu 1l1,d Gr"n bod
~fdd~wy~ tyt\1 ~II~~i1r ffofdd
tel' Willlliill - llyLllyr iWyncuu.

Qon~'\IYrcl etc> am "LdJcw:cI
Gwynedd j osod gwyneb 'anil
~k:J' or r AA~"A7 Crnel':lon Iso.
LlyWYI i'w IldL~off~ tl chyfcido
!It y go~od,nd nr gylchf{ln
GrQ~~lQ'lTJ M"w.l

Cynhaliwyd Cyfarfod blynyddol
y Cyngor ar 3 Mai, 2005.
Offrymwyd gweddi gan Richard
LI. Jones.
Swyddogion y fiwyddyn
Cynigiwyd yr Is-Gadcirydd
Hefin Williams yn Gadeirydd a
Pat Jones yo Is-Gadeirydd.
Datgan buddiant
Dafydd Morris ar dudalen 119 0
gofnodion Hbrill.
C()M()diotl y 12~d 0 Ehflll
Cywiriadau:
Len Jones: wecll dataan bqddiant
cyn trafod rhodd (Eisteddfod yr
Unld) iysgol Brynrefail.
Len Jones: Cynt)or Gwynedd yo
nwnanu cael wardelnlaid
~ym\lnedol yn Ql Qll~ nid 'fW
nvnnv wedi digwydd eto.
D~rbyniwyd y cofnodlon, f~l
!lrgll. yn rhgj cywir
Materion o'r cofnodion
Ateb cgwyddfn Archw~l~o Cymru'
mai cam~ymeriad gwelnyddol
ocdd yo orfrifol am yr adroddiad
uniruth Saesneg.
Cae Rbedyn, Clwt y Bont
Cadarnhad Adran Cynllunio
Gwynedd eu bod yn ymchwilio
i'r mater.
Tir dros y ffordd i'r Swyddfa
Bost, Clwt y Bont
Gwynedd wedi gofyn iMri E. J.
Horro~ks symud y compownd a'r
cynhwysydd i leoliad na fydd yo
amharu ar y tai.
y ffordd 0 Goes Bach at Gelli
Gyffwrdd
Ateb Gwynedd eu bod eisoes
wedi gofyn am bris i wella'r
ffordd ond nid oes sicrwydd y
bydd cyllid aT gatl.
Penderfynwyd QW$rymu i.
Wynedd y dylai'T atYIllild
wfrannu at wella'r ffordd.
Capel Mae§ y Dre
DeJ:b~n~w~d ateb Gwynedd
Yll~ljIl a'r g-mCf gOffa. ncfnir
crfarlod S'u SV7ddo~ ar r safle.

J\tlr~ftyt Uttld. RetltM
DerDyniwyd llyrhyr iddlolch !1m
y ~rtr"u,"d a.rl"uDQ1,
V ¢~ CyD1un~491
Amlygwyd o.dWlllth gwyddoRion
OwynClltl y 1J~!l'1l ll\'Vyl~~Cll
erfarfocl "In ystod y dydcl. Yydd
~~l(llIyu'r (jT\lTD !U' lfy@1ond yn
Qllffouuo IIi fyud J Gu\l\iiry\lu,
f .~" J I\"~~ P~ftll~ffy11Wyll
""neud LIcfnindilu i wrnod i1
~w;rfocldolodcl l)ofydd MorJ:"~s
;,([yll I rrlcwn VII IJc Len Jone!.
GYij,OdfanllilUDw~iau
R41utodd y Cler~ bod M.ri_ C. L.
JUll\iO~ I)\illlljollu! lYtidi bod 0
L!WmD!l~ Vii ~u aw1i~Ud Vii

CysyU[cr a'r Clerc: John H.
Jones, Ceris, Delniolen. LLSS

3LU, Ffon:01286 871 416
* * *

VN ~ISIAU AR FRVS:
f:ERSON I DORRI fiWAIR

All LWVRRAU CVIIO~DDUS
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CYNGOR CYMUNED
LLANDDEINIOLEN



• Qwerthwyr QIQ~o
• Olew Cwre\j Oanolog j'oh
eadw'n gynnes ae yn glyd!

IIwfl1yn CCidIY$
LLANalRIG

FF6n: 870444

• •A'I FEIBION

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

Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol
Cerrig 0 bob math
argael-

YSgwdr
llanrug

J.M.
JONES

A'I FEIBION
GWAITH
CERRIG
BEDDAU

TRIP YR YSGOL SUL Bydd Y trip
eleni ar ddydd Sadwrn, 9
Gorffennaf, I Cheshire Oaks.
Bydd cyfle i ymweld a'r Blue Planet
Aquarium a'r Bowlio Oeg, mae
sinema yno hefyd a channoedd 0
siopau! Bwriedir galw yn y Ffair yn
Rhyl ar y norco ad ref.

Gan mai bws 49 sedd fydd
gennym hoffem dderbyn yr enwau
cyn gynted a phosib, os gwelwch
yn oca. Pris i oedolion fydd £8 a £4
i blant nad ydynt yn aslodau o'r
Ysgol Sut. Enwau rhag blaen I Liz
(872421) neu Ann Paterson
(872405). Bydd Y bws yn cychwyn
o Groesffordd King am 8.30 o'r
gloch.
CYMDEITHAS Y BEIBLAU.
Cynhelir Gwasanaeth y
Gymdeithas Feiblaidd bnawn SUi.
26 Mehefin yn Eglwys
Llandinorwig am 2.00 o'r gloch
yn unig. Gwneir casgliad tuag at y
Gymdeithas. 8ydd y bws ym
Mhenisarwaun am 1.30 ac yn coot
rhai 0 Glwt Y Bont a Oeiniolen ar y
ttorod. Taer erfynnir am eich
cefnogaeth.
oBRI'R YoGOLION oUL, oynnenr
sorrr Ysgolion Sui, Henaduriaeth
Arlon, bnawn Sui, 10 GorHennaf
am 1,30, Dyma gyfle i'r aelodau
wneud ttrmrnau newydd a cnaei
hwyl mewn gemau a
gwelthgareddau amrywiol. Bydd
rnacor 0 ranvuon yn y miryn nesaf.
(;GLWVS SANT~S I-f~L~N Ar 1
Mai. gyda'r Parch Tegid Roberts yn
gWQlnyddu, bQdyddlwyd loan
Grant ac Enlli Mai, mab a merch
Emyr a Kary. Glyn Euron.
A~I-IOLIAOAUI Pob dymunlad da i
bob un ohonooh "y'n sefyll yr
amrywiol arholiadau. Mwynhawch
eiGh gwyliau wedi'r gweithio caled,

PENISARWAUN Rydym yn dal I chwulo am fwy 0
aelodau: £6 y flwyddyn neu SOc y
mis neu fe ellir ymaelodi drwy
Archeb Bane. Mae'r elw yn hwb
sylweddol tuag at gost 0 redeg y
Neuadd Gymuned

Rydym yn falch 0 allu dweud
fod golau wedl el osod y tu allan l'r
brif fynedfa erbyn hyn. ar gyfer
gweithgareddau gyda'r nos.

Ceir manylion am 'Miri MaP a
gynhaliwyd ar 20 Mai yn y rruryn
nosat.

Gobeithir tretnu Tarth Gerdded
Llwybrau ym mls Med!, er mwyn eu
cadw ar agor.
CROESO i Guto Harri, mab bach a
anwyd i Rhian a Stephen, a brawd
bach i Elin Prysor. Trysor bach
arall i nain a taid, Avril a Geraint,
Carab, gael gWlrlonl arno.
Llongyfarchiadau i chwi fel teulu.
YSGOL SUL BOSRA. Bu'r plant yn
cymryd rnan yng Nghymanfa'r
Annibynwyr, Cylch Cwm y Glo yng
Nghapel Ebeneser, Oetruolen.
bnawn Sui, 22 Mai. Stori am
Lleucu Llaw, Gwen Gwefus a
Tomos Trood oedd ganddynt - pob
un yn defnyOdio'i oeient i neipu
sraul.

Ni ellid peidic cofio am un
arbennig a ddefnyddlodd bob
talent a feddal i neipu eram a
gwneud daioni drwy'i hoes, sef Anti
Joan, Deiniolen - Jean Pare Jones
- a meivs fydd yr atconon am y
boroau bywiog a drouliwyd ar y cyd
ag Y5g01 5ul Ebeneser IgOdi flrian
i h~lpu ~raill yn KQnya drwy'r
elusen Cymorth Cristnogol,

Bydd yr aelodau yn eymryd
rhan yng Nghymanfa'r
Methodi5tiaid yn Ebene"er,
Casrnarfon ar 19 Mshsfln. Trsfnlr
bvvs i gynd yno.
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cael dod ad ref!! !
DYMUNIADAU GORAU. Ar ran
holl staff, y plant a Llywodraethwyr
Ysgol Gymuned Penlsarwaun,
dymunir ymddeoliad cynnar hapus
rr Prttatnro, Mr R.O. Humphreys.

~stynnir croeso cynnes a
nonevrarcntaoau mawr I Mr Gareth
Fon Jones ar ei benodiad fel y
Pennaeth newydd. Gobelthio y
bydd yn hapus yn ein plith,
CRONFA'R PENSIYNWYR.
Enillydd pel bonws Loteri rnis Ebrill
oedd rhit 31, set Mrs Carole Porter,
4 Bron y Waun. Llongyfarchiadau,
a diolch i bawb am y gefnogaeth.
PRIODAS YN GR~TNA GR~~N.
Ein ovmuruacau gorau I rota.
merch Margaret a Gareth, Carrog,
Waun, ar ei phnodas a John o'r
Felinheli, ar 20 Mai, a hynny yng
Ngretna Green, gyda'r
gWQ~Qn~eth amy gyfrwng y
GymraeQ gan y Parch W R
Williams. Qyddan* yn ymgarlrefu
yn y felinheli, Pob bendith rr ddau
ononocn.
DIOLCI-I Dymuna Margaret ac
Elfyn a'r teulu ddatgan eu
CliolGhgarvvGh am y lIu carolau 1

ymwQliQdQu OQlwadau ffon a
rhoddion yn dilyn ou profedigaeth
a gall I rnam, nam a hen nam
addlwyn dros bon Cr'wynwyd
modd a LlOO I Ganref yr Henoed.
V ~oolas. LI::anrug

HoHai Huw ac Einan ddiolch am
y cardlau a'r anrheglon a gawsanr
ar achlysur cyhoeddi eu
dyweddTad yn ddlvveddar,
COL Il;O Vn frawychus 0 sydyn,
ar 01 cystudd byr gartref yn
Gwyrf~l. bu farw Myfl, annwyl
vvf9ig Gwyn fl mflm dynor Alison,
I'\~un arbannlg, chwaar Q chwQar
yng nghyfraittl hoff a mOClryb
annwyt. Estynnir y eydymdeimlad
IIwyraf a chwi fel teulu yn etch
coiled lem,
GWQ_LI-fAD Da d~all fod Arvonia
Jone", Lly~ y Gwynt, wedi gwella
ar 61 cyfnod yn Vsbyty Llandudno.
Cymorvvch ofal.

Deellir nefyd fOd loan, mab
byehan Katy ac Emyr, Glyn Euron,
wedl derbyn tnniaeth yn Ysbyty
Gwynedd a'i fod bellach wedi
gwella,

Ein cofion annwyl at bawb arall
~ydd wedl boa yn ~al yn
dt:liWI\I'It4~r
LLONGYFARCHIADAU. Dymuna
rat a LeSlie Lar5en longyfarcn eu
UNf.GWI~I'\L~f~t)"'. C~t)'''~rf~".~r
ddod yn Bencampwr Cymru hefo
tliVVdO. FOb dymunilld dtl ero rr
dVfodol oddl wi'th N~I" A TAlc1.
LIY9~d yr H~~I,
PWYLLGO~ N~UADD Tvnnwyd
Clvvb Cant Mal 'l'r cnlllwyr Ivvou~
ogdd~O!lfydd IfgnQ SyahArth: LOI(l
L.aroon, Dary(JeJ YYllllarT10, Molni
GIAlftion.

I

PRIODAS. Pob dymuniad da i
~Iyn Rhy~ \lone~ a t:>ethfiln
Williams. raisamau. ar su onooas
dydd Qodwrn, ~~ (;br;II. Dymuna'r
ovvpwl ddioioh 0 galon rw teulu I
ffrlndlau, cvrnooulon a cnvo
waithwyr am yr holl anrhagion a
phob dymuniad da a dderbyniwyd
er yr tlGhlY5ur.
V~ VSGOL GVMUN~D
SI()(J Ffa:Jlynau, Cynhalivvyd un yn
vr V~(JOIar nag um. 21 Mawrtn a
swerthwyd n:ler 0 ddillad ar y
nason Ololcn I bawb g@fnogoOd.
L JonoyfRrchiRdau i Catrin Jarvi~ ar
ddod yn fuddugol yng
ngnYSradleuaeln rnaglQn dQIQdu
WAA I san onnill ff~n symudol.

Hefyd daeth Gerln Williams a
~ia bsylli yn bedwerydd yn y ras
travvsgvvlad yn 5lad y Faenol.

C~fodd Qlwyddyn 1 9yfla i
gymryd rhon yn y rhaglen deledu
r:Jibldjr{)~. Qu'r plant yn bry~ur yn
paentlo c,vvtI'r Grvvbtlrl byvv oedd yn
y stlwdio a threfnu parti pen·
blwydd iddo. ~oodd yn sant oed!

Ftydym yn casglu Tocynnau
T~s.eo yn yr yQ901 Quasem yn
ddiolGhgar am unrhyw dOGynnau
~ydd gannych
GweltngareoOau I r OyfoOO/:
Rhoddir cyfle i ddisgyblion yr adran
lau gystadlu yn y Gala Noflo ar
fore'r 19 Mal. Pob Iwe I bawb sY'n
eystadlu.

Bydd cyfle i holl ddisgyblion yr
ysgOI. o'r AOerbyn I Flwyddyn 6.
fynd at y trAn bach i ban yr Wyddfa
rurrr ur 17 Mutlofln. Dyaa tloll ottlff
yr ysgol yn mynyehu'r dalth gan
obAifhi~ y bydd Mr QArAinf GA~roe
't'Y~~1vyrrf;\~c;Ic;Iy vQpf;\ mvwn c;lf;\
neva rn CYI~rrOd.

Qy~~dj~oybljon blwyddyn baG
yn v~QI vyflu i VVQIQ vynhyrvhi5ld
o~n Cwmnl'r Fr~n WQn dr 20
M~h~fin,

EIGnl bVdd nOll ddlQOVbllOn vr
yogol yn mYlld am arlp I eJW Giler
OVl1!l hall !lQIOl!au a ~t!lttVP v~"oL
Oouoiltlio y uyoa yr tloll olaf( yn

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



a'i frawd, ac i'r holl gymdogion a
ffrindiau lu. Cydymdeimlwn yn arw
aIr teulu.
PICNIC YN Y CAPEL. Roedd
gwasanaeth arbennig yng N9hapel
y Rhos fore Sul, 15 Mai. I ooamurr
Pentecost. set pen-blwydd eglwys
Crist, torrwyd cacen ben-blwydd a'i
rhannu ymysg y gynulleidfa. Cafodd
pawb ddarn ohoni a phawb yn ei
chanmol a'i mwynhau. Ond roedd
hefyd yn wasanaeth Wythnos
Cymorth Cristnogol a chawsom ein
hatgoffa am y nawyn a'r angen
mawr sydd mewn rhannau o'r byd
heddiw. Mae'n siwr y bydd pobl
Llanrug yn hael fal arfar yn au
cyfraniadau yn ystod wythnos Mai
15-21.

Athrawon a phlant yr Ysgol Sui
oedd yn cymryd rhan yn y
gwasanaeth, ac yr oedd yn bleser
eu gweld a'u clywed yn darllen a
cnanu, nono y set fawr ohonynt ar
adegau. Roedd sglein ar au gwaith,
diolch i yrnroddrad yr athrawon.
Rhannwyd tystysgrifau t'r plant am
ddysgu eu maes lIafur gan Meirwon
Lloyd a'r Gvvelnidog, y Farch.
Dafydd Hughes. ae mae'n amlwg
bod gwaith mawr yn mynd ymlaen
ymy~g plant oapet y Rhos. Trefnwyd
y gwasanaeth gan y Gweinidog a
Mair Hughes, a chyfeiliwyd gan Ann
ThOmaS a Sian Wheway.
DIOLCH' Dymuna Mrs Annie Jones,
Eilionvvy, ftordd yr Or56f, coiotcn t'r
non gymdoglon, ffrlndlau.
meddygon, nyrsus a'r teulu am ou
noll gardiau, anrneolon a
cvmuntaoau da ar achlysur ei phen
blwydd yn gant oed. Diolch 0 galon i
bawo yn Y Bedol. Bethel, am eu
brwdfrydedd a'u medrusrwydd 9yda
onaratoecau'r oaru.

Dioleh h()fyd IGlan Abor, Betws y
Coed, am drefnu partj i'r teulu ar y
SuI. Dymuniad Annie oedd cael
cyfrannu arian a dderbyniodd ar ei
phen-blwydd i achosion da lIeol.
Mae pum siec wedi eu cyflwyno i
Antur Waunfawr, Sefydliad Coffa,
Llanrug, Capel y Bryngwyn, Nyrsus
Llanberis a Ward Alaw, Ysbyty
Gwynedd. Gyda dlolch gwresocaf
am elch haalioni.
Y SEFYDLIAD COfFA.
Enillwyr clwb Cant mls Mai oadd
£20: Mrs 6, Perls Jone~, dlo 12
Hafan Elan, Llanrug; £7: Mr A. Parry,
Bryn I-Ioli, Uanrus; C5' Mr Q,
Hughe5, Eithlnog, Afon RhOS,
Ll::lnruo
PEN-BLWYDDI AReENNIG.
Llong\lfarchladau mawr i Laura
Beard, ~tod Mlnflordd, ar oi phtiln
blvvydd yn , a oed y mis yma. Roedd
QIct\wa~r.K~t~.h~fyd yn 21ain. Pob
dymuniad da j'r ddwy ohonQch,
OVVELLHAD BUAN. Dymuniadau
oor~u I Mr~ KAthlGGn Jonas.
Kem~ud, 3 Ffordd Glanffynnon, yn
dllyn "awdrinlaQtfl yn ddlw~dd~r.
y~YSGOL GYNRAOO
Oowaraeon yr Urr1cJ.
gu omryw 0 b!anl yr yssol yn cymryd
rhan yn y eYSladlaethau Traws
GWlttd Ar oaeau y i=aenol. ~oedd y
no~on braf EI phOb un l1 uymerodd
ran w~dl mWYr'lhaLJac wedi derbyn
medal am ou hymdrech. Trcfnwyd y
nOOon dr y eyd rhwng yr Urdd.
C'lmp~u'r Oi'lr~i9 A PJ;g.
Ftll-rJrooa i5di{/1-tJoO-ocor.
Aatn tTm D~I-dr()~d y bechgyn i
9ymryd rhan yn y cy$t~dl"e1hau pOI
drood dan 1coed. Gnwaraeodd y
tIm yn (fda Iwn ond tim V~aoly Galli
ddaafh yn luddutJol

(F'amafJ ar aUfJalen 19)

MERCHED Y WAWR. Ar nos
fawrth, 10 Mai, aetn aeiooau'r
gangen I erddl Menter Fachwen i
weld arddangosfa 0 fasgedi crog,
ayyb. Roedd popetn vn werth ei
weld, gyda lIiwiau 90didog y blodau,
y detnydd artiStlg 0 ddail a
chreadlgaethau allan o'r cyffredin.

Wedyn aeth pawb ymlaen i'r
Caban Cwm-y-qlo, lie cynhaliwyd
Cyfarfod Blynyddol y gang en dros
baned a chacennau blasus.
Diolchodd Eryl, y Llywydd, i staff y
Caban am eu croeso twymgalon,
talodd ddiolch i Heulwen am fod yn
Ysgrifennydd cydwybodol drwy
gydol y flwyddyn, i Meryl am wneud
ei gwaith mor drylwyr fel Trysorydd.
ac i Olwen am drefnu'r wibdaith

Derbyruwyd ymddiheuriadau gan
Jean Roberts, Anwen Owen a Mrs
Whiteside Thomas. a derbyniwyd
cofnodion Cyfarlod Blynyddol 2004
tel rhal cywlr. Etholwyd y
swyddogion canlynol ar gyfer
2005/2006: Is-Iywydd. Nani Is
ysgrifennydd: Linda; is-orvsorvoo:
Mary: CynrychlOlwyr ar yr Is-
Bwy"gorau ~hanbarth
cnweraeon; Fat, Celt a crrem: Ann
Lloyd; Anabl: 8~ryl. Dysgwyr:
Phyllis; Gohebydd y Wasg. Maryi
oosoarmwr y Wawr: oiwsn. Yn
ystod 2005/200S. y Llywydd fydd
eoth~nncl yr YGgrifcnnydd tydd
Olwen a Dydd Pat yn Drysorydd.

Llon9yfarchwyd Meirwen ar
ddathlu pein-blvvydd arbennlg.
cvnneur Bore Coffl can yr Is
bwyllgor Anabl yn Festi Capel
eoeneser, oeernarton, ar 27 Mal,
rhwng 10 Y bore a hanner dydd
Cynhelir Fenwythnos Freswyl y
Mudiad yng Nghaerdydd rhwng
9 11 Medi, Cynhelir gvveithdy yn
Neuadd yr Eglwys. Cneieth. ar fore
Sadwrn, ia Mehafin, ar 9yfer paratoi
Fabel! Merched y Wawr yn yr
Eisteddfod Genedlaethol. Enillwyd y
raffl gan Avril.

Cynhelir gvvibdanh ar nos fawrth,
21 Mehefin. a bydd y bws yn
cychwyn 0 Benisarwaun am 6 o'r
giOCh.
DIOLCHIADAU Dymuna Alun a
Ffion, Pistyll Cain, Ffordd yr Orsaf,
ddiolch 0 9alon j'w teulu, ffrindiau a
chymdogion am anrhegion a
dderbyniwyd ar achlysur au priodas
yn ddiweddar.

Hefyd fe ddymuna Ian a Helen
~arryJ Bryn FfynnQn, FfQrdd fictoria,
Gaernarton, ddiolch i bawb am y
~~rdiau. anrhagion a'r dymunladau
da ar achly~ur geni eu maO bach,
Tomo&!Llyr.
~~IODAS. DymuniQ~h~u gorau i
Glyn ftllys Jones a Betnan Williams,
m~r~h Gareth A J:laneo Will:ams,
~hos R~91 ~r .u ~rigga~ yn
ddlweddar Dymuna:r cwpwl ddlolcll
o 9alon , bawb am yr holl anrhe9ionl
(iardlaU a dymunladau da
dd~t'bYr'liwyd ar yr achlysur
DYMVNIAOAV GOAflU, I tingtiltl
JonQs. 12 Nant y Glyn ~ Griff
nobQrt~J Ty QYY)'n. 6ryGiwoh wella
'111dllvn tnnlagthau yn yr ygOYTV
pnOr=~OIOAETH, AnfQnvvn ein
Lydymo@lmlao at Mrs Eurwgn
Williflr"r'l~.Qryn Oro. Mrs Ma:r Jonos,
Olo.n MOQlyn~ Mr OivK I)onOG,AhOG
Aug ifr t@ulu yn QU protQdlgaQth 0
soli: au chw~Qr yn I.lwndain yn
ddlweaaar.

Bu farw Mr John ~owlands. Llys
I=orssn, I=fordd yr Or~"f, yn grQ
i:Jydyn or ~ Mal. tlyOd coll80 fawr rw
wrafo. ~urw~n.y t'fI~,bl(')n Arwel a
Cera:n~ a1u tAullloodd. oi chwiorydd
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Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. Ffon: (01286) 675384 ...-
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HQlwch om ~fn aryn.ad oroll llI' gyt ..,. ,,14.'" if~t\~
"f8ft! Philip (0124U) 71-4068

07600 10471J

-MON MENAI

CESTYLL BOWN5IO
0,. 9l"@P' p8e aeJ\Iy,,,,r
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Daetk), 1114" yrn-a I' la-w ~ gnw NflflJ "r~_r", Tr"lriaciaJ y diwccldar
/rwm (:Io~~ lIfI&.YH h.>''4)'ttS N8hb~rJyrtua 1961.

Yr~r&vcf£u oudfau Iflat: K~n Deud.vMawr, llJhn Clo~r(J}rw11.~/J1"i..tJlftJ~»
T-w,n I'1-$;wr"t~J JfJ.1 7}'lf Ffyr~r~Q",~V'ilS,ciriau ac

1f1~J1.cIJ'~~JJJ'(TTfiI .A1'ih1lr).

HOGIA' NANT - rnCHYD DA

PlaneNant ren». CUB 1922. '( dlwaddar Owgn J-Ium/.)h't;)y~(9rCl
J:?;,ydd~JIf)yw'r hachssn hach sr y dde yn y rhgfJ {Iaon yn y (j(j{iU Iun a';

Cl1waer yn f!Jscsaa tu 01iaao yn y'fun hyn!1f.

Plant Nant PlJris, 1920.

Eleri Munane.
Dymuna Cyfeillion EglWys Sant

Peris ddioleh am y gefnogaeth a
gawsant I sefydlu'r Clwb Cant.
Bydd yr elw yn mynd tuag at
gronfa acnewycou'r eglwyS.

CLWB CANT EGLWYS SANT
PEAlS, Enillwyr rnts Ebrill oedd
£25: Mr Dafydd Jones (dioleh iddo
am gyfrannu'r artan at apel yr
eglwys ar ran Bleddyn Jones);
~10: Mrs Sylvia KellYi £5: Mrs

NANT PERIS"--- -.- ._,
.= - I

Llinos Jones, 6 Nant Ffynnon. Ffon: (01286) 871820 ......
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Diolcb iDduw am Gaelci hadnabod.

wrth wasanaethu Iesu Grist.
Ond rocdd hi'n Fair hefyd; a'r

ffaith ei bod hi gymaint 0 Fair a'i
gwnaeth yn gymaint 0 Fartha.
Roedd ci ffydd yn yr Arglwydd
lesu Grist yn gadarn; a'i
hymddinedaeth yn Nuw yo sicr;
ac addoli yo holl bwysig iddi. Fu
neb yn fwy ffyddlon na hi yn yr
oedfaon. O'r addoliad y cai ei
nerth a'i chysur, Roedd yo
ymwybodol 0'1 hangen am
gymorth DU~I>a dysgeidiaeth yr
Arglwydd Iesu oedd rheol ei
bywyd. Byddai wrth ei bodd yn
trafod Gair Duw mewn Dosbarth
Beiblaidd. Roedd Jean yo
mwynhau'r bywyd Cristnogol ac
yn cael nerth a llawenydd o'r
Ffydd.

Roedd yn wraig annwyl dros
ben; yn onest; yn ddibynadwy; yn
groesawgar; ac yo gefnogol. Roedd
y rhinweddau byn yn rhan ohoni,
ond cawsant eu gloywi a'i miniogi
gan ei Ffydd Gristnogol. Ni
chlywais erioed neb yn dweud gair
cas amdani.

Nid oedd Jean, mwy na'r un
ohonom, yn berffairh wrth gwrs,
Byddal awgrymu ei bod yn
berffaith yn wadiad o'r Ffydd a
gofleidiodd hi mor eiddgar. Nid
oedd Jean yn ei hystyried ei hun
yn deilwng 0 gwbl 0 gariad a
daloni Duw. (A hyddai7n sicr yn
anfodlon a'[ ueyrnged hon gan
mai fel ei 'rhesymol wa.~an~eth' yr
YSlyriai hi bOPCLU a wnai
ohcrwydd ei chsriad at ei
Harglwydll). Gwyddai mai Ull 0
fcndithion mawr y Ffydd
Gristnogol yw'r maddeuant 1la,,'0
sydd ar guel i ni trwy Icsu Grist.
Rhan ° lawenydd y bywyd
Crismogol iddi oedd y oobaith am
faddeuant am bob pechod a bal.
Ond gwnacth Jean - neu gwnaeth
Gras Duw yn ei bywyd - job dda
iawn 0 guddio'r beiau bynny oddi
wrth y gweddill ohonom. Fedrwch
chi fedd\vl am un ()honyn nhw?
Fcd.ra i ddim.

he roecld ci h)'mddiriedacLh yn
Iesu Grist a'i Efengyl, n'i SiCTWVdd
bod y bywyd rragwydllol ar grier y
rhai sy'n credu, yn ei chynnal
uwy'r wythnosau olaf yma. Trwy
ffydd gallodd wynebu ei hafiechyd
gyda'r rnngnefedd a'r gobaith a fu
mor amlwg yn ei hoI I fywyd.
Gwyddai ym mh~v)' yr ocdd wedi
eredu, a gwyddai ei bod yn gwbl
dd~ogel yn llaw el Harglwydd,
Gwcl:;om JCdll yo e'tvany~hu \lro~
yr wythnosau dlwerhaf. g'r
aficchyd yn ddychrynllyd 0

gytlym yn cael y gorau arni, ne~
ennfll y dvdd tore'r ~ulgwyn, M:u
15•. OnQ ~vbaith mawr y Pl'ydd
Crlstn08(\1 yw Y (l!lllwn ddweud
hod y gair olaf }n eiddo i Ic;)u
Gri~t. M~c',""ticchyd wed; carlo'r
dydd Ilm eflt~d. 'l'r !tn{lgU vJedl
l.ynlIyd J(;i1n odui w.[(bym. On~
dyna'r cwhl ~ ddl~W~1ddoda:
l.~mtIodd uneUU hi OQQi Wl'thym
fU. I !tIl(\dd mggu dd~ 1 ga fael
~mi.Mac aL5)'fodiad Iesu Cr~s( a'~
tudtlugoliaeth ef dros fanvolaClh
yo warant; n: bod pnwb sy'n rnarw

ac yn crcuu ynddo yn mynd mv'j
fnrwol3eth i'r bywyd tr~~ddl\l.
Yr un mor i»)'uyn il~y 'W)'QiQdd
nngau ynddl. fe gollol1d ei afllel
"rni h~i)·d.

Fir"",;,, Gw.o.n.~'hFfmm~oLlun;au
runcllll!\Vvr M ffi11111iobWfliIh cdau a nouYr')'gg

NU"fll"la~'b v 11Ini..~ "I" w~rth • Dew;'.. eano 1" crnn""'}'s:
IVOn~TUIlLt:V • ([~ITU .uJUllRW
JUlIn DOW~N• nOD rml\(JY

PA.Rl PAI]ARN~LI..JlNBI!R.I~(H70'Zl)
lAr JIAll dydJ ~l1J n dydd Uun vn vsto~ V~A~~t)

~~

Bum mis yn 61 roedd Jcan yn ei
helfen yng ngwasanaeth N adolig
plant yr Ysgol Sul. Roedd wedi
trefnu'r gwasanaeth a llunio sgript

'Dwi isio Drama'r Gent, wedi dewis
caneuon, wedi rhannu'r gwaith,
wcdi cyonal ymarferion, ac wcdi
dal y cyfan ynghyd yn ei ffordd
drefnus ei hun. Eisteddai 0 fiaen y
plant a gwyddent hwvthau y
byddai Anti Jean yn eu hclpu
trwv'r oedfa. Wedi'r ocdta roedd
pawb yn canmol; a Jean, mor
ddiyrnhongar ag erioed, yn diolch
am ymdrcch a chymorth y plant
a'r athrawon.

Pan oedd Jean yn ddifrifol wael
yn Ysbyty Eryri, dywedodd un o'r
nysrus a fu'n gofalu amdani y
byddai wedi hoffi gweld 11un 0
Jean yn ei hiecbyd a'i chryfder, Ni
allaffeddwl am well 11un na'r oedfa
Nadolig honno. Dyna Jean i chi: y
Cristion da, yn gwbl ymroddedig
yo ei gwasanaeth i'w Harglwydd;
un o'r anwylaf 0 blant Duw wrth ei
bodd yn dysgu a gwasanaethu
plant bach a mawr; yn llawn hwyl
ac ~'n benderfynol 0 gyf}\vyoo'r
gwerlhoedd Cristnogol yr oedd hi
wedi eu trysori 1 genbedlaeth aral]
o blant ei phenlrcf.

Adwaenid Jean wrth ddau en\v:
'Jane' occld hi i'w chyfcillion coleg
a'i chyd\veiUlwyr, a 'Jean' i bobl
Dc;n~olen a'r cylch. Ond lie
bY~l_la}!;yr elai, a beLh bynl1ag a
wnnt, lln enw oedd iddl, ~ef en\u
Ult. yr cnw 0 rod yn bYlll"riad
gonest 9 sweithgar~ yn ffrind
ffyddlon a ffcilld. fa gylch bynnag
'I troat ynddo, a pha fudind hynogg
a wasanacillC1i, yr un pcr~on ocdd
h~ bob amser1 a'i chysondeb Q.7i
geirwiredd yn anl1wg ym mllopc:tll" .a wnal.

Roedd Jean yng nghanol
cymaint ° bethau da yn ei bro. Ac
ym mhob pem yr un fu'r Slori:
rhoi o'i gornu gyda brwdfrydedd
mawr. Byddal'n mwynhau'r
gWlllnlacth ac yn gwcrthfawrogi
ymdrechion pobl eraill. Byddai'n
yi)ewyddo vy£:rifQ1Jc:b nc yn
gwneud heth bynnag 9 allai dros y
~vhvi>. A bu sawl achos:
.tlsteddfod Gwaun Gynfi; Cor
Clychau'r Grug; Plaid Cymru;
amrywiol Bwyllg~rau Ape!;
Cronia ElUbtD Dciniolcn; Eco'r
Wydt1fo! Doshgrrhllldau Nos. BU'n
ysgrifennydd i'r Eisteddfod a sawl
mudiad arall1 )'0 dosharl hu'r !lCD
ac yn rremu CI lJIY~U; yo aclo0
pnhloG~dd o'r r.~t' !lm
ft)1lyddotdu. ~~ ym mhvb IUQ~

~ftaeth gytetllton ac ennill serch
"y bobl '/ h'/dda;'n cydweithio a
IJ Y'I 'j.

Hu'n {lyf!llll rut a ftytlillon.
Gtlu)'Yuuu §)'lwil1ivn Q wn~~Lh"iynl
more ()C~ yn nyddiAli ~oll'«>Ill! yn
Vg[oO ~lID'Il;{ ftl arnrawc lrn ~ir y
rfll£}\ ;\~ )"rn MQes5c~rchcn.

11nJt(\dl.l 1 wneud CVfelllion
lli1YYWW \j YI') e! hU:IDrr ...,,~o1
d£1t£1l1(\rl1elJllu, ~ buan iawn y

. - .,

deuai pobl i deimlo cu bod yn ei
hadnabod erstalwm. Fel cyfaill,
rocdd Jean yn rhannu ein
llawenydd ac yn ymhyfrydu yn ein
Ilwyddiant; yn rhannu ein
gofidiau ac yn ein cynnal trwy
drafferthion; yn gwrando'n cwyn
ac yn codi'n calon; a gallem
ninnau ymddiried iddi ein
cyfrinachau a derbyn ei chyngor
doeth a chytbwys. Roedd ei
hanwyldeb a'i sirioldeb yn
ddeniadol, ac er ei holl brysurdeb
roedd ganddi amser ibawb.

Bu'n bynod 0 driw i'w theulu
a'i chymdogion, ac roedd yn
arbennig 0 gymwynasgar 0 fewn ei
chymdogaetb agosaf tua Rhiwen.
Bu'n ofalus iawn o'i rhieni, ac yn
arbennig o'i mam yo ei henaint.
Bu'n ffyddlon i',v modryb, Miss
Nansi Williams; ac i'w brawd,
Geraint, a'i briod Viv, a'i nith
Aljson. Mae eu colled hwy yn fawr
•lawn.

Mae'n coIled ninnau'n fawr yn
YT egIW~1S yn Ebeneser, fel yng
Nghefuywaun ac eglwy:>i erail} y
pentref, Ue bu Jean yn gymainr
rhan o'n bywyd a'n gwnith. Arferai
lt~u Gris[ gael croeso mawr ar
nclwyd Mair a Marthll ym
MCLhania, pan fyddui Mair yn
swrando arno'n dysgtl a Mllrth!l'n
bry~ur (l'i CllfOei)O ymurferol. l\
byth ers hynny gwelwyd dllyn\vyr
Ie~u Grist yn debyg i'c naill neu'r
llill: rhai yn ddefosiynol Q rhai yn
vrnarferol. Roedd Jean yn lot 0
Mair ac yn lot 0 Martha. Wyr neb
falnr a \vnaelh Jean clros eglWYi:l
Ebeneser: ccrddai'n gyson y
ddegfed fililir. Bu'n ffyddlon ibob
ocdfa a chyfarfod; yn arwain yr
Ysgol Sul; yn cyfeilioj yn ddiacon;
yn ysgrifennydd; yn derb}'n
cQsgliadau; yn trefnu pwyllgorau;
Yll d05barlhu llythyrau; a mwy.
Gwftli bopetb yn brydlon a
ulrefous a graenus. Butr un mor
ffyddloD YD$lNghefn~'Waun ac yn
weirhgar gyda'r Cyngor Eglwysi
lleol. Iii oedd trcfnydd Ileal
Cymorth Crlstnogol a (hrysorydd
Cymanro Dosbarth (:wm-y·glo.
Bu'u gefn i wcithgareddau
Cymdeithas y Deibl; yn aelod 0

Hwyllgo[ U\vai lh y Cyfarfod
Cbwarter a Phwyllgor trefnu
Ul1deb yr t\nnibynw) r GY1lll1lCe
yng Nghaernarfon yn 2000. Roedd
hi'n aelod 0 b~vy1l5orY:.sol Sui yr
Htnaduriaclll, ac cr bod bwnnw
yt1 o~rthyn ; ~nw!td !trail, bu Je!ill
yn ~ifQl "In drefnu Sb~ yr
Vqe(\l ~ul flwyddYt'l nal] ddury yn
(ll. lUlOtS O'j gO[ltU yn yr holl
w~ithoarwCh Tre~al oriR~ la.wer
yn f'!U'!ltoi !lr gvfer yr Y~ROI~UL ac
\!l)'Yv\l~ Dlawl~~nb9~1"~~h 0 btaot
h'i ~M~l yn gLtlr9we~Iddynl.

T T , h"""n Q '" perL au y tnynnal el
wneud ()edd PWYSICl~JO'r }!ufttJ
Cr!stno8ot am. eraaI, meg;s pan
fvlltl!i>n cln hllnnO~ j ~ullj drian 1
helpu pnhl mewn ~m.rywiol
dryellinct7au )'lD wb~U"rQ~~~byd.
A~ weal Clll;glU llrlan neu
llwyd.1au) byJJal Jean )'0 rnfnnu
helou wcdyn, reI pan fyddtli'n
('1\1dohncsyc::OperQ.t1on Ch"i~tm~~
<;bild i'r warwt; yn. Wrecsam. Fel
MUflll£1, aClh i draffcrlil lllllwr

Cesail y Mynydd
Deiniolen

Jean Pare Jones

-
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RHEWLIF
'Awl 'Dwi 'di brifo!
plastar!'

Draw yn Awsrna a'r Swisur nid
plant yn unig sy'n gweiddi felly
erbyn hyn. Mae'r mynyddoedd yn
S'ycid<.li hefyd, neu 0 leiaf 't
rnewiu ar eu Ilcrhrau. f\e ar y
newid yn y tywydd y mae'r bai: y
Cvnhesu Byd-eang y clywsorn
gymaiat amdano'n ddiweddar.
Mae'n debyg bod rhewlifoedd dan
fygythiad ar draws }' byd, a phobl
yn. gweld y rhcwlif yn cilio ac yn
lleihau yn amlwg 0 flwyddyn i
flwyddyn. Ac ar waban i unrhyw
effaith amgylcbeddol ar ein byd,
mae pobl yn ofni'r effaith
economaidd y gallai dirywiad y
rhewlif ei gael mewn llefydd sy'n
dibynnu ar y diwydiant twristaidd
a'r diwydiant sgio. Mae llai 0
rewlifyn golygu llai 0 sgio, a llai 0
ymwelwyr, a llai 0 arian. A dyna
pam bod deunydd arbcnnig, rhyw
fath 0 blastr enfa\vr, yn cael el
osod dros y rhewlif ar rai 0
fynyddoedd Hwrop. Mae'r 'plastr'
yn help iddiogelu'r rhewlif rhag y
OWrc:. Ole yo lleibuu dirywiad y
rhev{lif.

Ond dim ond plastr ydyw. Ae
fel Y g'lYyr puwb, Ilid yw pl~~\.;t yn
gw~ll!l'" un elwyf Mge 019srr Y1l
h~lp, on\! dJD~'r ._;wblydyw. Vr
hyft aU ~ehub y rhewlif yw della
a'r llyn (1)"n5)'friCvl <4my Cynhcbu
Ryd-e9n~ ei hun, a dvna pam bocl
gwyddonwyr yn pwy~lei6io'r
A.ng~n i leih!lu'r nwyon peryglus
:iy'n c£tcl cu gollwn~ i'r I1wyr.
lIynny yn unig ::\ all ddlog~lu'r
rhC)vJlf, t\r Y b"Ofau, htlp by~h~l1
dros dro ifri\viau'r rhewltf fydd y
pia1)u hwn.

A gallwn osod pl!l.c:tr dros
fri\viau'r eglwr-; a briwiau'r byd.
Gallwn geisio bywhau ein
heglwysi. a chreu pob marh 0
weithsarwch, :l 8wella'n
~aellad~u, ond pl~SU ar t"ri\v yn
uniS fydcl r cyfan heb ~'r br~w ci
hun gael ei wella. fan dry'r
eglwysi 0 ddifrif at Ddu\v me\vn
e~if:irwch a ffydd a mawl; pan
ellw r egl\vysl 0 \vaelod calon alII
drullaredd yr Argl\vydd, bvud
goba~lh lr~n y bri.w. A galiwn
5ci~:o5wel1a briw~au'r byd, ac
(ffinu~ cariad brawdolj a phledio
cY&!lwnd~t'd}\~ddw~h,!lm~lthrln
mO~i), un'" pl"~~l' "'" triw tyJJ
hynnv hetyCl heh fynd l'r tllael :t'r
clvvyt 5Waelodol Vr un~g ffordd 0

vrcllQ'r byg yw ow~llQ Wllonnau ci
hnnl. !:I'r U.lli1l ffordd 0 vlncud
hynny r- t.r-.vr'r CW'sredwr !'l

rol1l1wvd iillYIl 1t'\.1J fjr1\L f!1 sV'n
CYIDOdl lJoblu\i Yll rho11ddyn\ 'fA
R'W).dd n)r e311u I garu .

Yuv. mac'[ hY(J, ~"rc!lwn, yo
~rll'o} "c: rn ..~ ..ntjen 1]<1""7 s vwe11
lll:! Dlll::4~lr ~rll(JlIl.

JOJIW PIUT~t-f\nn

UN FUNUD FACH
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(Jwaith bach Ileu rawr
Gwaith l1a hob arYI~~r

Qosodwr T@ils
Arbenigwr mewn waliau a lIoriau

anghofio cynnal a chadw y grisiau i
lawr i'r nant, 0 dan y bont ar y
ffordd i'r garej, a bydd pwysau
arnynt i ymdrin a'r mater.

Cytunwyd i gyfrannu £100 tuag
at gostau 6 0 brant 0 Gaeathro, set
Gwion, Megan, Lowri, Bethany,
LOwen a Gwen, a fydd yn canu yng
nghor yr ysgol yn Eisteddfod
Genedlaethol yr Urdd, Caerdydd.
GWASANAETHAU'A CAPEL.
Cynhelir yr oedtaon dilynol yn
ystod mis Mehefin:
5: 10_00Mr Maldwyn Thomas
12' 1.00 Ysgol Sui
19. 10.00 Mr John H Hughes

11.00 Ysgol Sui
22: 11.00 Ysgol Sui
CYDYMDEIMLWN a Peris
Thomas, Bryn y Got ar tarwolaeth
ei tam. Cofiwn at y teulu i gyd, yn
arbennig Carol Aindow.
TYNFA MISOL CYMDEITHAS Y
CAE CHWARAE. Yr enillwyr ar
gyfer mis Mai oedd:
£40: (94) Reg Chambers Jones,
Hafod Wen; £25: (95) Selwyn
Hughes, Gwendraeth, 7 Erw Wen;
£15: (108) TY'r Ysgol: £5' (54) Peris
Thomas, 4 Bryn y Got.
CLWB Y MERCHED. Nos lau, 28
~brill, daeth Mici Plwm atom i
gynnal sgwrs. Seillwyd yr hyn yr
osco oandco i'w ddweud ar ei
hunangotiant diweddar Meical
Odrwg 0 OWII Y Mwg. Cawsom
lawer 0 hwyl yn gwrando at ei
straeon difyr, yn enwedig ei
haneslon yn yr India gyda John
Pierce Jones! Diolch I Ahiannon a
Malr am baratoi'r baned ac i Carey
am gadeido'r n050n,

Wedyn ar gyter cytarfod nesa'r
clwb ar nos lau, 26 Mai, daeth Mrs
Rhiannwen Roberts, Cadeirydd
Mudiad Ysgolion Methrln atom i
gynnal noson. Cafwyd noson
hwyliogl
LLONGYFARCHIADAU J Deiniol
Huws, T9 Mawr. ar ei ben-blwydd
yn 65 oed ym mis Ebrill. Rwy'n siwr
bod y tywydd yn lIawer gwell yn ne
Ffrainc!
PEL-DAOED. Llongyfarchiadau i
dim Caeathro ar eu buddugollaeth
o 6 gol I 2 yn erbyn y Bontnewydd
ar Sui Calan MaL
TRENAU, OND DIM GORSAf,
Dim un, ond dau dran yn mynd
trwy Gaeathrol Dyna oedd yr
hanes yn ddiwoddar wrth i gwmni
trenau AAAIVA CYMAU gluOo dau
gerbyd trQn tl'VJY ganol y pantref.
Vn anHodus, yn wahanol i'r daith
trwy'r feJlnheli a Ghaemarfon, nl
amosoOd y trgnau yng Nahaoathro
oherwydd ni fu gQr~1ilfyn y pentref
erloed, heb sOn am un gaeedlg.
r;T~OLIAO CVFFREDINOL SAN
s rEFFAN. Llongytarchladau I
bawb a fynychodd yr Orsaf
jjleldlersio yng Ngnanolfan y Capal
ar S MaL ~u i S1% olr atholwyr
pooib roi eu croe~ yn y Dwtn
Dlaldlal~iO.

ac yn fwynnad pur. Gwr gwadd mrs
Mai oedd y Cartwnydd. Gareth
Roberts, GaUt y Foel. Ahoddodd inni
hanes ei yrfa ac tel y bu dylanvvaO el
dad arno I arlunio ac i baratoi
cartwnau at oyfer papurau. megis Y
"ymro ac araill. Siaradodd am ei
gyfnOd mevvn cOleg yng Nghemyw,
ac vna Symud I Alaska i fYw cyn dod
yh 01 i Cymru_ Dan9osodd ~aroth
osiamplQ\.I o'j d~l~nl g'i c;;Ic;;IuVYn
nynodlnni.

O:olchodd Mrs ~wen ~r:#iLh i
Garoth am 11050n anflrferor a'1
lonQyf~r~h ar oi ddawn hynod I
gotnoOI dlgwyddit1dau dyddlol sin
OQ~

eydd Cyf"rfod Cyffredinol y
Gymdeltnas nos fawrtn. 7 Menefin
am 7 00 olr 9100h Cro(lso c)'nnes :
bQwb.

cardlau, blodau a'r anrheglon a
gafodd ar achlysur dathlu ei phen
blwydd yn 90 oed. Diolch 0 galon i
bawb.
DYMUNA Mrs Aileen May Jones, 3
V Bwthyn. ddiolch yn fAwr i'w thoulu
a'i chyfotllion a'i chymdosion Qm au
caredlQrwydd tuag atl tra bu yn
ygbVTYGwvnQdd Qe w~dj iddl ddod
~d,.ol ~Ioleh yn ~awr am y cardiQu,
ynlvygll\.luuu t1 galwaOClUffOn. DIOIGn
ID9wn
~OLL~O.<3yda marwolaeth Joan
Fare Jones. Gesall y Mynydd. for8

I Qui t ~ t Mal I collodd pon\r9T
Delniolen un a rU'n el wasanaelhu'n
ffyddlon dros lawor 0 fl)'n)'ddoodd.

FlocOClvCfln yn l1ynoo weilnga.r
dros boO aCnOgda - vr y~OOISui (JIg
mao 0: lIe'n was lawn}, ~istoddfod
GvvClun Gynfi, Gymorth Gri:>tnogol.
~nll'rWVl"ll"lfA 1'\60 06~AM yr Aoh6~
yn Ebonc~cr, IIQ bu'n Y~9rifennydd
aUllno aros amSQr niL

Bu ei salwch a'r dlrywiad yn ei
"'i~~kyd yn lo(?-si bowb ohonom ac
r9",e;!e;!91 ~Yvyr"'~r lmy'r vyfQn yn
eJlampl I nil oyd.

DVfVI'lr\wv~ y~ adnod hon Qm
L3WOl" 0 wr-0egdd and nt fu un orlood
yn ~Ih"~~~w·ntvry nu \Joon. 'Ir nyn
tl allodd non, nl f1'l gwnaetn:

I GYMDtl1 t1A~ GYrEILLION

• ----
- - --

DEINIOLEN 1
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Mrs Margaret cvnfl GrIffith. CynfL Ffan! (870394)

DYMUNA Mrs Laura Pritchard, 32 EGLWYS CRIST. Mae cyfarfodydd y
Ahydfadog , OdiOICh I bawb am y Gymdeithas wedi bod yn amrywiol.

•

Camera yn ngofal Gwyndaf Hugh~s, Gla~eo~d, llanrug. J=fon:S"2S9

oedd Joe Simpson, Angela Cyster a
Mrs Wilhams_

Daoth Tom Barton se Osian
oevres yn gyntaf drwy oureco
Cymru yn y gystadleuaeth KN~X_ y
dasg oedd cynllunio ec adelladu
Bygl Lleuad oedd yn gallu trafaello
metr ar ei liwt ei hun ac yn gallu
cario 1kg mewn pwysau Byddant
yn cymryd rhan yn y rownd derfynol
ar taes Eisteddfod yr Urdd yng
Nghaerdydd. Llongyfarchiadau a
dymunwn bob Iwc «icynt.

Da lawn, Ffion Haf Roberts, 0
Flwyddyn 0 sydd wedi gwneud lIun
arbennig 0 dda a'i yrru i'r comic
Sparkle. Maent wedi ei gyhoeddi ac
mae o'n werth ei weld

Diolch ibawb sy'n casglu talebau
Tesco i ni. Mae dros 5,000 wedi dod
i mewn yn barod ac rydyrn yn
ddiolchgar lawn i chi. Os oes
unrhyw un gyda thalebau, a heb
blant t'w rhoi iddynt, cofiwch
amdanom os gwelwch yn dda.

Mae Blwyddyn 2 a 3 yn cymryd
rnan mewn Gweithdru Cerdd bob
prynhawn dydd Gwener yn awr
gyda Mr Aled Evans. Maent yn
mwynhau y profiad yn fawr iawn ae
ecrycnwn runnau yrmaen 1 glywed y
dam 0 gerddonaeth creadlgol yn
eael ei berfformio.

Mae'r Dawn:;wyr owenn Dan 12
wgdi bod yn brvsur iawn yn ymarfQr
ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol yr
Urdd d OIOlcnwn yn rawr laWn I Mrs
Bethanne Williams am ddod draw i
roi ychydlg 0 ·tipe;' i ni, 6u'r
Dawnswyr g'U rhQinl. gyda Mrs
Davie~ a Mr~ Joan Aoberte;, yn
DaCIO neges yn Morrisons I godi
arian ar gyfer y daith i Gaerdydd_
Mae'n siwr bod y pleilnt yn baowyr
heb eu hall, oherwydd codwyd
£4501

CYNGOR CYMUNED.
Cynhaliwyd Cyfarlod Blynyddol a
chyfarfod arferol y Cyngor yng
Nghanolfan y CapQI. Caeathro, ar
nos lau 1~ Mal 2005. Roedd y
Cynghorwyr Clive James a Vera
Roberts yn bresennol ~tholwyd y
Cyng Bryn Jones, Waunfawr, fel
Cadeirydd a Clive James yn Is
gadeirydd ar gyfer 2005/2006.

Matenon Caeathro. Teunlwyd ei
bod yn gYWllyddus nad oedd
Cyngor Gwynedd wedi ymgymryd
a'r dilynol: taclusor IOn i garejys
Bryn y Got, codi arwydd Stryd Hen
Gapel; sicrhau mynediad digonol i
safle hen storla Pen y Cetn (fferm
abwyd); tacluso 'sgwar' y pentref i
atal tipio slei; codi arwydd IIwybr
cyhoeddus ar ben Ion Glanrafon
Bach a hefyd heb weithredu ar y
cais am fwy 0 dawelyddion arafu
traffig 0 flaen Tai Glangwna.

Adroddwyd bod Cyngor
Gwynedd wedi gwrthod cais
cynllunio i drosi adeiladau yn
fythynnod gwyliau yn Nhyddyn
Whisgyn.

Pendertynwyd enwQbu
Canolfan y Capel, Caaathro, fel
enghraifft 0 gynllun arioesoille bu'r
CynOor Cymuned yn cafnoqi'n
ariannol.

Nld oscc saron Cyngor
Gwynedd 0 lanhau ochr y Hordd -
o eeernerron nee yng nqnanot y
pantrgf - yn ddigon da oherwydd
nad yw brwshis y cerbyd yn sgubo
ochrau'r IOnyn erbyn yr ochr galed.

Mawr oedd y siom 0 glywed fod
Gyngor Gwynedd yn ystyrled
clustnodi lIawer mwy 0 dlr ar gyfer
tal newydd yng Nghaeathro, heb
unrhyw ymgynghorl oyda'r
trigollon.

Mae Cyngor Gwynedd wedi

Clive James, Hafen, Bryn Gwna.
ffOn; (01Z66) 679501 (gwalth). 677438 (canref)

CAEATHRO

DIOLCH. Dymuna Wyn ac Iris
ROWlandS. Glan'raton. ddiolch yn
ddf#uant bawb am bob
Ga.redlgrwydd a dderbynlodd Wyn
tra bu yn Ysbyty Gobowon ac ar &1
dod adref Hefyd dlolch 0 se.IQneilm
y carrnau a r anrnsmon a
tirl~rbyniwyd ar aohlysur dalhlu ou
PriQQQ~nuc;;ldom. 0101011 yn fuvvr,
UND~B Y MAMAU Pnawn Uun. 9
MaL cyfQrtutr aelodau ynS
Ngnanolldn ArOdlo Trebortn.
A~thpwyd a ni 0 gwmpas y
Gunolfan gan yr Is-reulwr a GnalwyO
lIawer 0 wybodaeth am amryw o'r
planhigion Mwynhawyd to
prynhavvn yn y Gaffi a(i yna Galwyd
amser J lynd 0 amgylcn y Slop
Mwynhaodd pawb y pnawn. Diolch i
Dorothy am oi drefnu
YoGOL GYVMY GLO
Ar 22 Mawrth. cynhaliwyd ~fair
BQS9 yn y' Y~9QI, L.IQngyfarOhitadQU
i'r plant a enillodd wyau pasg ~m
addumo het, gerdyn neu wy. Mae
rhestr 0 r enillwyr i'w gweld ar
dudalen y Gymdeitnas Rieni ac
Atnrawon ar we fan yr ysgoJ. sef
www.ysQolcwmyglo.oro Diolch i Mr
~ichard Humphreys am ddod draw
o Oriel Gwm I feirnladu y GynnyrCh.
a dlolch unwalth 8tO f'r rnlenl
gwgithgar fu wrthi1n trsfnu'r noson.

Llonsy{a.rchindau I Daniollo
Lynton "ydd wedl OOd yn drYdydd
yn gQnAdl~Qthol yn yr Urdd Oyd~'i
gwe.:t.h Uo.oor~U:~oth o.r y thems
'Nyvy;\r, eoryonwn ymltl(jn I gatil tiU
QW@ldyn ~QI QU hdrddgnOOQ dr~w
)'no "'aho.ordydd 1:0.Us:'

fit/til orrvv an 0 Dld/1! i gymryd
rhan yn ~O,_eyc Tl'tlW{l Owl Ad y" Urdd
ynl MIIClIL y Fileno!. f10edd tua (JOO
o blant yn cymryd rhan felly roedd
\UQ 00 ynl mnoo mo, Do lawn pawU
ovmgrood r~n - yn ~l'\w~dIQ
~ebecca ~nrr)' a ~obocca Wilson,
a UOdeltl I mewn yn y oeg cynldr.

090th MrQ Wi1~on I dd(\~bArth QI
~ " "l i vOn Qm raooont Dul YVY)'I
IddQwiQ. Cafodd V nlgnt fl~~u
kAalzos 0. tharoGot, ae roedd
I-t~'lnn:'lh~ ~ebQCeQ 0.,. enel i holpu
[Tl0m gonu YGllydlQ0 Ht::Uraeg.

cQrOOO V H!lhA"~~ tvntf ~~
y,....,w",I:ti\d A',. A.,....,~ucdd/... Lochl 'In
"1"nli~llv fol rllOfl o'u QVYaitll OG
ro@oo pawo waal mwvnna.u v
or~fi~~vnof~~tJwY

bn:llwyr ~Iwb ~ont m:s Mawrlh

Jordan, Oafydd a Lloyd yn cael
seiblant 0 becio neges yn

Morr;sons.

,- ---- _n - - -CWM-~YGl-O - -

;

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

--- ---~



ceffylau blaen, Y Bore' a'r
Bonrnewydd.

Tymor 0 gynefino mewn
cynghrair uwch oedd hi iFethel.
Llwyddwyd i wneud hynny, er
byddant yn siornedrg cu bod
wcdi colli cyn gymaim 0 gemau
o un gol, a1r rheini yn am1 :yn
801i"u ll)vyr. Bylldanr yn falch 0
gyrra~dd rownd dcrfynol T".riiUl
TIryri, er colli 4-0 i Ddyffryn
Nant11e. G>\llQDl \Odrych )·mlacn i
Irrytl1~uY I}!'lrfan )' tymor ncs~l)
ilC adeiladu ar Y lyroor cyn (!if
hwn.

Mae Detnlolen yn dal i
chw~£io)r{"ner, u gobcilhir dCDU
mW\' 0 bt'(\fiad yno )' tymor nesai
i S~fll{)ei'r ieuc:ncrid. Colla! fy
linell fawr tra'n dorlled.utr
rllile1,"n G/tWara'CJ1L ~r }r raUIO n'r
Kwthyn, A th~m De:n:olcn yn
~rQ un 0 bcffylau blacn Cl\v~rd
VllQ" Nl!hw~~J1Rarritt 'Cydas:oc
o gan1vniad )'mQ ilf y B)Vlh)l1, yn
61 or Nie farry yn :Stamford
Dridge.'

PEN TYMORA

Mae tim Pel-droed Dan 11, Llanrug Glas eisiau diolch yn tawr iawn i Dylan.
SlOPSglodion, Tegfan, Llanrug, am eu noaa. a phrynu cit newydd iddynt.

Rheolwyr y tim: Len Brookes a Kevin Tulltver.

Uongytarchiadau I Rhodri Llyn
Brookes a ddaeth yn gyntaf yng
nghystadleuaeth Alaw Werin Dan 12
yn Eisteddfod Clynnogtawr a'r Cylch
er 7Mal, 2005.

-- ------.-------,

fel rhan o'u gwalth thema hwythau,
set 'Mynd am Oro'. Buont yn ymarfer
rhai 0 reolau defnyddio beic yn
ddiogel ar y ffordd gyda'u
hathrawon.
Noson Bingo
Cafwyd noeon 0 Bingo yn Neuadd yr
Ysgol nos tun. 16 Mai. Roedd yn
noson dda gyda phawb yn
frwdfrydig i gael lIinel! a thy.

Dymuna Pwylfgor ffrindiau'r
Vsgol ddiolch i'r rhai a 9ytrannodd at
y gwobrau ac Ibawb a gefnogodd y
weithgaredd.

I

(Parhad 0 dudalen 16)

Pel-droed y genethod.
Roedd y tim yn cynrychioli
Rhanbarth Eryrl yn y Gystadleuaeth

I eenernastno: yn Aberystwyth,
ddydd Sadwm, 7 Mai. Daethant ynI fuddugol mewn dwy gem. cyfartal
mewn dwy arau a cholh un.I Mwynhaodd pob un y profiad yn

I tewr, Rhald oioicn rr athraon a tu'n
hyfforddi ac i'r rhieru am fynd i
gefnog(r chwaraewyr.
Eisteddfod yr Urdd.
Dyrnunwn yn dda i Chloe Roberts,
Blwyddyn 4, a fydd yn cynrychioli
Ahanbarth Eryn yn y gystadleuaeth
Dawnsio Olsgo Unigol dan 12 oed
yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng
Nghaerdydd ddydd Mawrth. 31 Mai.
Gweltt: Thema.
Fel rhan o'u gwaith thema 'Y Fferm',
cafodd dlsgybllon Blwyddyn Derbyn
a Meithnn fynd ar ymweliad a Fferm
Glynllifon. Dymunant ddiolch i'r
myfyrwyr a'u tiwtoriaid am y croeso
a gawsant yno ac am eu tywys 0
amgylch iweld yr anifeiliaid a chael
bwydo'r moch.

Fel rhan o'u gwaith thema hwy.
'Ein Bro', bu disgyblion yr Adran lau
yn crwydro 0 amgylch y pentref 0
dan arweiniad Anti Gwar, yn hel
atgofion am y pentref fel yr oedd yn
ei phlentyndod hi.

Daeth disgyblion BI 1 a 2 l'r ysgol
ar eu beiciau fore Mawrth, 10 Mai,

LLANRUG

18. Bywiog (7)
19. Gwisg i'r droed (5)
21. Braich Jumbo? (5) .
23. Mae nifer 0 anifeiliaid yn pori

wnh geg yr afon! (3)
24. Urddasol (5)
26. Mae Uesmewn potel win! (3)
29. Gwion, y si rhyfedd r« y

gellir eistedd arnarl (8)
32. Swynol (7)
33. Gwylio athrawes rcit srapus

yn ledio wythawd ifanc yn y
dechraul (7)

34. Cas iawn ..... (5)
35. . .... ac anhrefnus (5)
37. Ni hwn sy'n gweithio hefo'r

athrawes siapus? (4)
39. Brawiau ..... (5)
40 ..... a bod mewn braw (4)
41. Cerbydau Tre'r Ceiri? (4)

Derbyniais atebion i groesair mis I
Mai gan Catherine A. Jones a Jean
Hughes-Jones, Rbiw; Margaret I
Wyn Roberts a Mair Evans,
Caernarfon; Moreen Lennon, A.
Hughes, Olwen Owen a Nan
Owen, Llanberis; Nant Roberts, I
Llanrug; Jennie Williams,
Clynnog; H. O. Hughes, Pwllheli, I
N. Hughes, Cwm y Glo, Alvona Ych .
Jones, Prestatyn; Gwen Griffith, C ydig 0 lwyddiant ddaeth 1

dimau'r fro 0 ran tlysau, er y
Dciniolcn; Gareth Oliver. I catwyd ambell berfformiad
Tregarth; Megan Morris,
Dinorwig; E. W.Pritchard, I unigol i'w ganmol. 0 ran safle, Y
Garndolbenmaen; E. E. Jones, I Darans yn sicr yw prif dim y fro
Rhoshirwaun, Nansi Davie:" ar hyn 0 bryd. Braf hefyd oedd
R.hutllun~ Pal Owen. IJ!}nm11(1e~ {\ I zweld nil dim unwaith cto yo
Dllys Pr~tch3rd-JoDc5, Abercrch. I Llallberii), Muc augen Y limau

nnlllydLl Y IDlS ydl N9nt ymQ i gynntll y rhechad ; b~l-
R.oh~rt~> Arwel1 I..lanrug, I d.rQ~d llYn 0'[ Limau dan -17
LlvnS)-farcllilldau a £5 1 chi. llenl. Yn \~~rl dneth ltm -17

A.r 01~whlhau croesa;r McbetlnJ I Llanbcris a LllJw. aLlref Cipiwyd
errrwCll elch alcbion ~l Dutydd I ~P"ll yng N~llyngrair
1:[von<:... ~rchQrth) ~o,;n,;arnuun, A.02rconwy drw)' drech\.4
Gwynedd. LL)) ~H1! Brhyn 20 LlauuuUDl) 5-1.
Mcbcr:.n. I g~omcJ~otytJd Lll1nru~ tfl)'U

sane rerfynol yn yr Alliance, ond
I yn S~c;l'm"~rlldi o'r 1.1l\vl1racwyr
ieu!lDCwed! MW9, ac yn s~~r 0

I
c1Ja~blygY, Gilnmoli£tcrll llefyct
!UT1 avtlwt' ~y£leusternu £~th~n

I J:)"'9D, TvYffibcll llciJwng 1 rvr~
9.Cer!llll 01" Mloeswyr a roddodd
sylfeini yi\tJ"m j'r clwb yma.
CaraOO yr gjl dIM fwy 0

Iwyd~ant yo brwrdro )'06
Nehrnehrnir hrfon &yllu'r

IL~w..
1. ref:lOn lllymnwvol ~y'nkyw

Ar ,-,,~eloJ y .lIlYr? (~)
Z. Dirwed11!lerh (7)
j. Cyf...-tv~ydd)' Bu]? (7)
4. Agu1Bl1l1 ut\ tnewn clos 60ch

.... (4)
O. . ... yn ~C1Jn l1wY~tUn I (4)
? Pbrthau cu<;~~ny oyad

plllJll yn ell curo yn erbVf\ ~i
~;lYrlcllg)

~, Q{r~rrD1 llrui lir ())
~. (()~l1B!\ §~L'ltlaJJ phren rn~

n~hQJoo n.cnfw~ yr IAdclluU (~)
lV, vrrllllli ill [WInO Y Iluna! (4)
17. ArU1el1lt~u(7)

Tennau 1 ar draws ydi'r atebion
i'r cliwiau sydd wedi eu tanlinellu
- ac nid "ma" Cymrae~ ydynt.
Ar Draws
5. Chwyrn a chroyw (8)
11. Y ffrwyth cynraf - a dawn

ryteddol iddo ..... (5)
12. ., ... yn £clcn 01;'" FOUn(lnI?

(5)
13. Lliw Nesta? (5)
14. Pel hreo a ddctnyddid mewn

gWyl yn Nyfed? (6)
15. Pwff a wynt o'r chwarel (J)
16. Llwynog ar fynydd yn Llyn y

soniodd Cynan amdano? (6)
19. Planhigion pigog efo blodau

melyn (5)
20. Y goleuni sy'n dechrau

gloywi'r wybren ambell wawr
liwgar! (5)

22. Gall dinistrio'r greal mewn .
encilfa ... (5)

25..... arwain at wyneb hir! (4)
27. Dechrau caledu ei law a

nerthu ei ddwrn ar gyfer y
lladdfa! (7)

28. Aderyn bro'r Eco? (4)
30. Dymuno, ethel ..... (5)
31 a chymell (5)
32. Tawel (5)
34. Araf(6)
36. Y mis hyrraf mewn un ySlyr

(3)
38. Cyflym (6)
42, Glanhau a dWr (5)
43. Uehel (5)
44. ESlyniad i'r garafan (5)
45. Gall nn Oscnr wneud ~~hau

........ <S)
to. , a Llyma'r diJlgd i~!lf~y1t'1

cudrl~o ~n O:>curl I (8)

CROESAIR MEHEFIN



cyswUr! _

~ll),'r TilIl....._ _

PeI-rwyd

Ucdran: -,; -11 lKllowchGylchJ

__ Rhlfffon:

CyswUr: ~ __ Rhlf Ffon:

Oedran: -7~ -9, -11 (Rho"'chgylch)En\v'r Tim: _

TLWS YR ECO 2005
Pel-droed

A

PEL·RWYD
-9 a-II: Nos I.un,

18 Gorffennaf (Ysgol
Gyrnadd, Llanrug)

bryd, as gwelwch yn dda.
Y tro yma, }' dyddiad cau y-.v

NOS WENER, GORFFENNAF
1af. Awgrymaf fod y rheolwyr yn
llungoplo y ffurnen, a llenwi
ffurflen ar gyfer pob tim. Dyma
felly y dyddiadau p\vysig.

~

PEL-DROED
-11: Nos Lun, 11Gorffennaf

(Bethel)
-9: Nos Fawrth, 12 Gorffennaf

(Fawn{)g Rydd)
-7: Nos Lun, 18 Gorffennaf

(Fawnog R}'dd)
Y tair noson iddechrau am 6
o'r gloeh.

Ydy, mae hi yr amser yna o'r
flwyddyn unwaith eto. Ohcrwydd
ll\v}'ddiant y llynedd, r\vyf am
anclu igad,.., at yr un drefn. Bydd
cystadleuaeth pel-droed i dimau
-7, -9 a-II. Un\vaith eto, y
bwriad yw defnyddio meysydd
Bethel a'r Fawnog Rydd yn
Llanrug.

Cynbelir y cysradlaethau pel
nvyd i gyd ar yr un noson ar
fuarth Ysgol Gynradd Llanrug.

Fel " ll\'nedd dim• •

chwyddianr gyda'r Eco - y taJ. am
gystadlu fydd £10 Y lim.

Ar g:yfer y pel-droed bydd pob
gem yn dimau 0 8-bob-ochr ond
gellir cael carfan 0 10.

G\vnaf yr apel fl}'oyddol i'r
rheol\vyr i ddychwelyd y
ffurflenni yn 61 i mi mewn da

TLWS YRECO

Lucy, mere}, Ian, yn cymryd than meum cystadleuaeth, ac yn murchogaetn Gucci.
Mae'n siwr fod nifer ohonorn misoedd yr haf ceir cystadlaethau
wedi gyrru heibio arwydd Piggery neidio bob pythefnos, a'r dressage
Pottery ar gyrion Cwm y Glo, ond un wai rh y mis. Denir
sefvdliad arall sydd ar y safle yma. cystadleuwyro ledled gogledd
Ers rhyw naw mlynedd bcllach Cyrnru ac 0 oglcdd-ortlewtn
mae Ian Winro\v wedi sefydlu Lloegr.
canolfan marchogacth )( Rhosyn Ym rnyd marchogaeth mae
Gwyn. Pel maelr enw yn rnerch 0 Gacathro, Anna Maric
awzrvmu, mae gwreiddiau Ian yn Shepherd, wedi cael llwyddiant
Swydd Efrog, ond bu yn yr ardal )11 ddiweddar, Saiin mlynedd yn
ers dros 20 mlynedd bellach. Mae 61,cafodd Anna ddamwain ddrwg
ganddo ddiddordeh mawr mewn tra'n marchogaeth. Gyda chryn
criced ac wcdi chwarac'n llcol ers ddewrder a hyder dychwelodd yn
sawl blwyddyn. 01 i'r gamp dair blyncdd yn 01.Yn

Ym myd marchogaeth, mae ystod y cyfnod yma mac wedi
Ian wedi mynychu sawl cwrs, ac datblygu doniau ei cbeffyl pum
yn drwyddedig fel eynllunydd mlwydd oed, Celtic First Edition.
cyrsiau. Yn y ganolfan, ceir Cipiodd y ddau y brif wobr mewn
cystadlaethau neidio cystadleuaeth yn Llanelwy, Yn
traddodiadol ac hefyd yr sgil hynny, bydd yn cystadlu yn
ymarferiad clasurol, disgybledig 0 erbyn goreuon Prydain draw yn
dressage. Mae'r ddisgyblaeth yma Swydd Buckingham ym rnis
yn brawf 0 gyd-\veithio rh\vng y Medi. Os na fydd llw}'ddiant, yn
cefryl a'r marchog, gyda sicr byddant }'D el\va o'r profiad,
ne\vidiadau me\vn cyflymder, hyd ac yn glod i Anna am ei de\.vrder
cam a chyfeiriad. Yn ystod a'i ffydd yn ei cheffyl.

NAID I LWYDDIANT

DrrTlu'r ~r~'-v bocUon a welie i

rf,,,, ...Jd <> l,-"ch J c;llW"iYl "'f J
~'·t1..~b yn )'nyo MaUO)y, 1"),

run yr enterlo2)1'WMni_

gan ei dad am ei fod \vedi cynilo
o'r cyflog ch\varel pitw ar gyfer yr
'anrur'. Roedd wedi cynilo £60, ac
roedd hynny'n bres mawr. Roedd
yn ddigon i dalu am wesry am
bytbefnos, tren 0 Fangor iLerpwl
a'r cwch 0 Lerpwl iYnys Mana,v.
Mge'n RWe~tiwn !l fUAc:ni'r lll'Llln
yn talu an1 Qri~ ~v~yn ~ren
ttCUlllW! Koeaa ari9n hefyd I o91u.

'I ble rwyt ri'n mynd yn ystod
gwyliau chwarel?'

'Istanbul. '
'Ti'n mynd yn bell iaWD.)
'Na, ista'n Bull!'

Men tro crwydro wnaeth criw 0

ho~iau chwarel Dinorwic 50
mlynedd rn At. lJid ~'rc:ranclir
una droll Y lllur 1YllY~ M.llnl1\V~a
rhr~t I)Ollalg~. C~fd1~h.m o'r 'criw
lInn' nan \\!1!j A.rt:hur. n P~t bel
C'..hyn hy",".

" ...... ; '3CIil .cd r c..rodd OC.ly.J4

(Gel'll): Huw W2un,WilArthur, Jackie Lewis, Idris Penisarweu,t, Gordon
Davies, CaradogDeiniolen, Stan Dei"iolen, El/ed Wyn,]ohtl Hen Lan.

(Blaen): Ita,! Cae Corniog, Griff Pir, Bobby Gringley, Now ~l~n,
Elfed Davies.

50 MLYNEDD YN OL

ymgiprys ar y blaen.
Roedd Ras y Moelwyn eleni

yn rhan 0 bencampwriaeth
Prydain a daeth dros ddau gant
o'r rhedwyr gorau yno i
gystadlu. Richard Williams,
Deiniolen, a Dyfed Thomas,
Llanrug, oedd y ddau redwr
eyntaf 0 fro'r Eco rnewn amser
cyfartal 0 awr 35 munud a naw
eiliad. Roedd Jayne Lloyd 0

Bonrrug yn bedwaredd ferch
dros 40 oed, a Maggie Oliver 0
Ddinorwig y ferch gyntaf dros
SOoed

Cynhaliwyd Ras Moe1 smo
ar yr ail Sadwrn ym Mai, uc cr
nnd oedd yn rhan 0 unrhyw
bcncampwriaetn eleni, mae'n
r ae mor boblogaidd fel y dacih
pedwar ugain 0 redwyr 0 bob
cwr 0 Brydain i Lanberis. Ben
Bardsley 0 Glwb Borrowdale
ocdd yn fuddugol wedi
cystadleuaeth galcd iawn yn
erbyn Alun Vaughan, a ddaerh
yn ail. Rocdd Dyfed Thomas,
Llanrug yn nawfed, ac Arwel
Lewis, Bethel, yn unfed ar ddeg
(trydydd dros 40 oed).

Rhedwyr lieol eraill amlwg
yn y ras oedd Jenny Hemming,
Llanberis (trydedd ferch),
Maggie Oliver, (merch gyntaf
dros 50 oed), a'i g\Vr, Alwyn
Oliver (ail dros 60 oed), y ddau
o Ddinorwig.

Trefnwyd y ras gan Tim a
Jayne Lloyd, Ponrrug.

Mae'r tymor rasio mynyddoedd
wedi hen ddechrau erbyn hyn, a
nifer 0 rasus pencampwriaeth -
rhai Prydeinig a rhai Cymru -
eisoes wedi eu eynnal. Gall fod
peth cymhlethdod yng
Nghymru eleni gan fod dwy
bencampwriaeth genedlaethol
yn cael eu cynnal: un swyddogol
gan Athletau Cymru (Welsh
Athletics) sy'n gyfrifol am
gofrcsrru pob athletwr Cymreig,
ac am anfon timau cenedlacihol
j gystadlu dram or, ac un arall
gan Gymdeithas Rbedwyr
Mynydd Cymru (Welsh Fell
R'I"ftM'S AS$ociahon), sy'n Borff
hollol annibvnol, 9C yo
gweithrcdu (If ell liwt eu hunain
yn dilyn rhwys rhyn8ddynt ~'r
gymcteithlls genedlilethol
ddiwcdd y Ilyncdd. Er nvnny,
oall rhcdwyr gystadlu yn y
ddwy bencampwrracth, gyda'r
slawns I ddod yo bencsmpwr
Cyrnru ddwywaiih yn yr un
flwyddynl

Cyfres 0 rasus sy'n
boblogaidd iawn yn yr ardal
hon yw'r Gynghrair Nos
Fawrth, gyda nifer 0 rasus byr
yn cael eu cynnal bob
pythefnos. Erbyn y daw'r Eco
o'r wasg bydd pedair o'r rasus
rheini eisoes wedi eu cynnal.
Mae rhedwyr lleol eisoes yn
gwneud eu marc yn y gyfres,
gydag Alun Vaughan, Dylan
Jones a Colin Donnelly yn

Tymor rasio mynyddoedd -
rhedwyr lleol ar y brig


