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FFIL

ar fyrder i sicrhau parhad Eco'r

Wyddfa.
Mae'r Eco'n bapur poblogaidd, sy'n gwerthu dros 2000 copi bob
mis. Mae'n talu'i ffordd, gydag ychydig arian wrth gefn ar gyfer
diwrnod glawog. OND ychydig lawn 0 wirfoddolwyr sy'n ei
gynhyrchu, ac maen nhw'n teirnlo'r srraen yn arw. Nid yw'n deg
disgwyl iddynt barhau heb gymorth buan.
Medd Arwel Jones, cadeirydd ac un 0 sefydlwyr Eco'r Wyddfa,
'Dim ond ychydig oriau bob mis a olyga'r gwaith. Mae joban ar
gael i bawb - hel newyddion, tynnu lluniau, paratoi layouts, plygu,
dosbarthu, hel adverts, gwerthu a gweinyddu, ienwi dim ond rhai.
Rydym yn chwilio am genhedlaeth newydd 0 wirfoddolwyrpobol gydag ychydig 0 oriau sbar bob mis. Mae'n lot 0 hwyl ac yn
gyfraniad gwerth chweil i fywyd y fro.
Os gallwch chi helpu rhowch eich enw i unrhyw swyddog o'r
papur a enwir ar dudalen 2. Siaradwch §'ch ffrindiau a dewch yn
llu. Diolch yn fawr!'

Stori dyn gafodd ei alltudio am
ddwyn ffesant 0 dir V Faenol.
RVDD

hanes

anhygoel un 0
gymeriadau Dco'c Leo yn
destun ffilm arloesol fydd i'w

dangos ar S4C dros y Nadolig.
Mae aelodau
cwmnl

0 griw

Sianco

0

cvnhyrchu
Caernarfon

ncwydu ddychwelyd 0 Batagonia
ac Awstralia ble y buont yo dilyn
61 troed gWr c'r enw Ellis
Williams a fu'n byw ar fferm Gors
yn ardal Y Waun, rhwng

,.
•

Y bwrdd Ill' 'r ar/era'; Ellis sgusennu c; (Ythyrau.

Pcnisarwaun a Llanddcioiolcn.

Gorfodwyd Ellis i adael Cymru
yn 1908 am iddo ddwyn Ilesant 0
dir nlas Y Faenol get Bangor.
i Batagonia

Acth

i weithio

fel

gaucho ac yna i Awstralia bte }'
cofrestrodd

gyda'r fyddin cyn cael
ei ladd yn Ffrainc yn 1918. Fe'i
claddwyd ym mynwent Hangard
Wood ychydi& ern l'r Rhyfel Byd
Cyntaf ddod i ben.

0

)'tnch\.vJ ~ hanes

J;:II;~ yn

flrChi[Oy
GUcfDllrfon\'
e~lurd
AI
dJQ'""n ",rc;JJ;ol
(\
Hen rn vnOc:lldIaelh.
\'101

Q

t M"c;'n ~\.9~ dr~dclodll\dol

dda

efo dechr~lI. c!lnol !t cllweLlcl loLli.
eJw,,'r iJr..n )Y\;\li ~i!,lY)''''''' y (OWlY"
cvfnOll 0 lIlIena mlynedC1 O!ln

ddychmygu yn canu i'r gauchos
gwrnpas )T tan.'

sgwennu ei Iythyrau.'
Roedd gwcld y pethau

teledu

)'IDa i

'Roedd wedi gorfod gadael ei
gartref yn y lie cyniaf ond roedd
rhywbeth "tyff" amdano, a dyma
beth oedd yn apelio ala i 0 ran ei
gymeriad. Roedd o'n rebel hefyd
ac yn gwrthod cydymffurfio i
ffasiynau'r oes. Er bod Ellis y"TI

ElllS Pllllzams y gauclw y111

M IUltag011w.
Elli:s Gymru yn 28

adawodd
ohorrre~dirE]]i~ ~9n yr 9cror a'r mlwydd oed i'r cyfnod p9n y'i
CQo",r] Dyfr:6 ]2vans. Dydd y rf:lm
lladdwyd ar y Somme yn ~aoed,'
hefyd yn [orri ill newydd drwy ydl\.vanega.
gyf"uno nifer 0 f!~»'/}.t: megt~
Te;th;odd Alun. Rryn Pon n
drama, Qo&f~n~~'rQdoriQwth ,,~ rheolwr y l.Yllllyrclliad, DCf)YY!l
archif hArte~yddol.
\1ll;JI;am~, dl'!lW i Ratagont9 ac
Ond yn 01 y \iyn11yr.llydQ,
i\Wi){I1l1ia yn ddivfCddar .;an ddod
AllIn '\~!1"dun' HUWQ. darllen at'
dr~w~
t1if~r
~
\;r~11)'~1
)'11 /i,vtr f~j""fUy~l}yQi15 ddar~illlfyddiQdau
rhyfwddol
t]ynvddo~dd yn 01 !l y~brvdolodd
o~dd yn fnlid tddynt ddy~eumwy
J (fil'lll
am fpvyd " pfl\iCOVI1Vli".lll El1ii)
'Ji~a~~
i fy nahyt!l"~ddu a!ln Y William~
;)[011 He [C Cll Hli wcdyn i ~Yncud
·Kocdd
hon
yn
reccc
mwr

amser maith ac roedd lot o'r hen
greiriau yn dal yno, gan gynnwys
y bwrdd
lle'r arferai Ellis

a rhywun diofn.

ffriodiau yn cofnodi ei hanes ar ei

Williams at gefn motor-beic er
mwyn ccisio dod i adnabod awdur
rhyfeddol y Uythyrau yn well, a

ffurfiol roedd yn gerddor gwych
ac yn gallu chwarac'r
ffidil a

gyd yn cryfhau y svnnwyr oedd
gan Alun 0 Ellis fel anturiaethwr

Bydd y ffilm awr a nanncr 0
hyd, L[vthyrau ELLis Williams, yn
seiliedig ar gyfres 0 lythyrau a
antonodd Ellis adrer I'w deutu a'i

dcntnau. Bryn ron y\v'r stonwr a
fydd yo dilyn Ilwybrau .Ellis

Nolafon, Dyffryn
Chubut
ym
Mhalagonia. Y n rhyfcddol iawn
doedd neb wedi c)rffivrdd y Ilc cr's

11wydd;annus

;av,'n, a hynny

yn

bcnndf l)llcr~vy(jll agv{cCllly bobl
yn y dd"vy wInd cu parodn.vydd
i helOll ~'11cr()t!~() Lynne.~: rneClOai
1\1\1111 (D, 'Ny 11~lp y bOb1 i~
Iwyddon nl t tt~indio>r ty lle'r
o\ldd nl1.i" w~di bod yn GIOI) srd,,'i
ffrlftd. UQvid LloVd Jone~, yn

ymwneud rhY\vfainl a Chymry
parchus yr eisteddfod a'r cape] yn

hefyd yn ganwr

mw)' am

a

nhw, sef yr awdur a'r hanesydd
llcol, John Ellis Williams, 0

Lanrug. Roedd Ellis Williams yn
ewyihr cyfan iddo gan fod ei dad,
Joseph, yn frawd ieuengaf i Ellis,
a'r ddau ohonynt wedi eu magu
)'n Gors. Ym meddiant
John a'i

deulu mac'r dog tag a ~'isgai Elli~
pan laddwyd 0 yn Ffrainc, ei
cPriVtllC

addyso

yn darganfod

wythnos.
Yn
ddiweddar
cysylltodd nai uniongyrchol Ellis

g)vmni'r gaucho;, l:f)y)'urul.
'Roedd hefyd yn ddvn galluog,
0

0

hanes rhyfeddol EllIS 0 wythnos i

fedalau

~r na chaf9dd lot

fri, ac fe alla i ei

Erbyn hyn mae'r stori )'n
mynd 0 nerth i nerth a'r cwmni

y Wladfa roedd yn well ganddo

Q~

0

ac amlen gyda'r env,1
Ellis
Williams'
::I

anfonwyd aL ei deulu gyda'j eiddo
yn dilyn ei farwolaeth.

DVDDIAD A LLEOLIAD PLVGU'R ECO
Rhifyn

-

Trefnydd Plygu: Mrs Shioned Griffith, Pantafon. Waunfawr. (01286) 650570

---

Gorffennaf

Dyddlad Copi

Dyddiad Plygu

Ble

19 Mehefin

29 Mehefin

Bethel

Cysylltu

Cwmni Da
Cae LIenor
Caernarfon

Golwg
Blwch Post 4
Llanbedr Post Steffan
Rhouxn Wybodi Gymru Gyfan
AnnwyJ Ffrindiau

SWVDDOGION A GOHEBWVR
TIm Golygyddol

Mae'n bleser gan y eylehgrawn
Golwg gynnig gwasanaeth hollol
newydd i siaradwyr Cymraeg y eyfle i gyfarch,
dathlu
a

d/o PALAS PRINT

76 STRYO PLAS
CAERNAR~ON

~f8nj~facs (0129S} S74S31
eco@palasprint.com
Einan James (012BS) S74S31
6ryn Jones (01260) 074405

I chofio.
Rydym

deehrau adran
newydd lle gallwch chi gynnwys
cyfarchion
a
negeseuon

tunos Jones (01286) 871820
Sion Williams (0129S} 9719;9

personol

Alun Ellis (01286) 650761

yn

i roi g'\.vybod am

-

hapus,

ddigwyddiadau

Iwyddiannau

ac

am
am

brofedigaethau. 0 ennill gradd
neu briodi i roi gwybod am golli
perthynas.
Does yr un papur dyddiol yn

CAD!;IRVDD V PWVLLGOR GWAITH

Arwal Jones
GOLYGYOO CHWARAEON

AICharcl LI. JOneS, 5 Y OdOI. Bethel.
(01248) 670115

gwneud hyn yn llwyddiannus i
Gymru gytan, felly gobeithio y
gall Golwg lenwi'r hwlch. Gan

f=FOTOGRAFFWR
Gwvndaf I-Iuohes GJasgo~d

TR!;J:~VDD ARIANNl)L

fod llawer rhagor bellach yn
symud 0 lc i le i fyw a gwcithio
ac yn adnabod pobol ar draws y
wlad, ryden ni'n hyderus y bydd
hyn 0 fudd.
Mae'r
Pr1S am gynnwys

Goronwy Hushes, Eithino9, 14 Aton

gwybodaeth

Uanru9 (S??~G3)

TREFNYDD HYSBYSEBION
John Roberts, Bedw Gwynion, Ffordd
Glnnffynnon, Llanrus (675605)

e-bost: johnroberte ~ prjr. wales.corn

yn rhesymol iawn,
Cysylltwch a fi ar 01570 423529

nhO~, Llanrug (074039)

i gael rhagor

TREFNVDD GWERTHIANT POST
Olwon Hushes, Eithinos, 14 Afon

TREFNVDD PLVGU

I

Shionea GrtNllh (000\570)

Mawr> a hynny yng ngcirrau'r
Cymry fuodd fyw drwyddo, neu

Hugh, 2 Bryn Teg, Llanberis;
Steven,
Bwthyn
Te, Pen

farw ynddo.

Ceunant
Isaf,
Llanberis;
Jennie Hughes, Bryn Pare,

Bydd profiad y
milwyr yn cacl Ile blacnllaw,
ond
rydym
hefyd
am
adlewyrchu
hanes
y
rhai
arhosodd
a d re , y gwragedd,
cariadon, cyfeillion, gweithwyr
munuions. Ein gobaith yw casglu
hanesion 'newydd' 0 archifau
teuluol i'w plethu gyda'r straeon
sydd eisoes wedi eu cyhoeddi.

dda

os gwelwch

a WYIl Thomas

yn

neu Ifor ap

Glyn yn Cwmni Da, Cae LIenor,

Lon
Pare,
Caernarfon,
Gwynedd LL55 2HH. Gal1wch
hefyd

ffonio

898221

neu

Llanrug; Di-enw Llanrug; Dienw Uanrug.

ta\vefilms(g'ntlworld.com

Cefnogwch
sin I-Iysbysebwyr

Olanr;;aI9n (e72Z7~)

Eidal,

elf

y

~ryn lA?!'!>7G)

WAUNFAWRi

MI~ NCln FlvlJ\iIIO, f'tlnmIOn,

vvaUnTdwr (050570)

TREFNWR

Oounydd : low'r
yOIYQyooionpennna~ol

NOG LUfi. 1:} MEt1FfIN
08 3wolw~h yn Q~CI

D~w"

flf!\ifyt\ I'\ocaf o'r wQ$e

NO~IAU~2~ MEHEEIN

Mcrbegno,

0

Yr

ag Ysgol

ac ysgol Dolbadarn,

Llanberis,

er

mwyn

dod

i

a gobeirhio sefydlu perrhynas ar
gyfer y dyfodol.
Bydd eyfle i'r grWp o'r Eidal

hefyd

ym\veld

Wyddfa

a'r atyniadau

ANGLADDAU ANNIBVNNOL a LLEOL

Yn gwasanagthu'r holl ardal
vmhQllach i ffwrdd
Gwasanaeth teimladwy,
urdda501 a pher:lonol.
24 QVVf Y dydd

i)yltln (Llys)at'871

Gymudol;

drwy

garedigr\-vydd

rheolwyr y rheilffordd, a hefyd

TROS-V-WAI;N, P(;NISARWAU,!'J

fifoniwch~

LftNlfYN NE\jAf

a

0

yn ym,veld

Brynrefail

Dylan Griffith

NANT PERIS! LIII'Il)ll Jon~s.S Nant

Aol

Disgyblion Morbegno
Llanberis

Ileol, gan gynnwys tai[h i fyny'r

7 oro EIJdlr. Dlnorwlg (870292,
LLAN8~RIS!Gwvn~thA~~ifjon I=loberts
QWn-y-GwyntlA'~'Aa)

(07l't07)
TAN-Y-COEO! MIQIlAl'lw~n PArry

I

Ymweliad Athrawon a

uwchradd

~IN~ft'IYlai MOnOn
uone~.Mil1dlll.

~)YnClnn

Di-enw

efeilldrcf
Llanberis yn ymweld a'n hardal
rhwng 2il a 7ed 0 fis Fehefin.
Bydd athrawon a disgyblion oed

anfonwch hi i'r Eco

PENISARWAUN; MI"9Ani. t:y~n~1

at

Llanrug;

Bydd cynrychiolaeih

Peidiwch a gori ar stori

CWM-V-GL.O. Mrs Ins Rowlands,

~lynnon lA7iA'O}

Llanberis.

adnabod y plant a'r ardal yn well

Boc;t()fon.Ceunant (650799)

(070ut)"t)

Llanrug.
£5.50: Mrs Ann Wiliam, Rhyl

anfon e-bost

l~~
01286 830 805

~~UNANT:Try~I""na Sioned Larson.

Rob'e"a, ;) oryn Mo~lyn

Munro,

Helen

£1: Di-enw

Gosodwr Teils

CAEATHRO: Clive James. Halan. Bryn
Gwna (677439)

LLANRUO, Eryl

Miss

Wyn ar (01792)

~ .• - ..ttl '(;y ~)

Williams, Godre'r Coed (670000)

Llywelyn,

wybodaeth.

Ffoniweh Lloyd

BRVNREFAIL.: Mn>Lown Prys Aoben$-

1010

£5: Dilys (Mai)., Llanrug;
Lynne Jones, 10 Glan Moelyn,
Llanrug.
£2! Teulu Iwan Wyn Williams,
Carlinig, Ffordd
Ty Du,

Gwaith bach neu fawr
Cwaith da bob amser

(01249) 670726

Llanl1yfni.
£7: Mr
Llanrug.

zweld nhw.
Cysylltwch

Dinorwis (670292)

BETHEL: Gerain!~Iis. Cilgeran

Meurig Owen,
Lewisham; Mrs Mair Parry,
Dinorwig;

£6:

Arboriiqwr mewn waliau a lloriau

QQHIiiIiJWYR PIii;NTRI;f1

Brynrefail;
Eurwyn a Pearl
Williams,
Pare, Waunfawr;
Miss Nellie
Wyn Jones,

Nid oes angen eu hanfon
atom. Gallwch gysylltu ani ac fe
wnawn ni drefniadau i alw i'w

TREFNYOO BWNOELU

Marian Jones. Minallt. , gro !;Iidir.

RHODDION

neu ddyddiaduron
yn adrodd
profiad perthynas neu gyfaill o'r
Rhyfel Byd Cyntaf 1914-18?
Oes
gennych
chi
luniau
ohonynt yn eu lifrai?
Mae Cwmni Da wrthi'n
paratoi rhaglen i'w dangos ar
S4C am fywyd yn ystod y Rhyfel

Yn gywir,
MARy DAVI£S

(074e3~)

Rhos, lianrU9

0

(01248) 670 726

£20: Richard Wyn a Gwyneth
Evans,
Ty'n
Buarth,
Brynrefail; Mr Gwynn Davies,
Bryn Eithin, Waunfawr; Mrs
A. Jones, Eilionwy, Llanrug.
£10.50:
Gwilym
Ellis,
Llandrindod;
Mrs Olwen
Ebrell, Coven try,
£10: Betty Lloyd Roberts, 6
Bro Deiniol, Deiniolen; Er cof
am Selina Morris; Margaret a

Annwyl Ddarllenwyr
Tybed oes gennych chi lythyrau

Cydnabyddir cefnogaeth
Bwrdd yr taith Gymraeg
i'r cyhoeddiad hwn.

Rhif Ffon

Geraint Elis

RHIF 334
MEHEFIN 2006
Argraffwyd gan Wasg Gwynedd
C,byn. Caernarfon

a

-

yr~co ae

ddi'tYrnod cyfan yn Ei:'[cddfod
yr Urdd yn Rhuthun er mwyn
iddynr gael bIa~ ar y diwylliant
Cymreig.

WYlhnos yn ddil-veduardch fe
fydd y sr~ Yr IIetghts) yo
ymwcld a dinas Morbegno 9ID
yr ~11£1wyQQyn yn olynol - i
berfformio
mewn !lmffith~atr
yne ng-hanol y drcf. Bu'r

a~

0777812739
WYI)DFfl

Cyrhaoddwoh mewn s!e:l - mewn eerbyd RQllf n'/y~~
ar gyfer priOdasau, pen-blwvddi ac
achlysuron
<)rb~nni9 ~rQill

cyngerdd yn llwyddiant mawr y
llyncdd ac mac ganddyn nhw
dipyn 0 ffans ynQ'n ~rQ~yn
eiddggr 9lD ltynRerdd 91'ill!
Mwy 0 fanlyjun am y gig yn
rhifyn nesa1r b.C() a phob lwc i)r

band

gyda'u

:,cngl newydd

-

Jamaica Reer Ryes - fydd yn
cael ei rhyddhCiu ar 19 Mehcfin.

-.

----

---

Agor Cwrs Cyfeiriannu Parhaol yn Llanberis
Fe agorwyd Cwrs Cyfeiriannu
Parhaol ym Mharc Padarn ar
ddydd Mawrth, Mai 16, gan
Dafydd Wigley. Daeth nifer 0
aelodau
Clwb Cyfeirianwyr
Eryri ynghyd, yn ogystal a
phlant Ysgolion Rhostryfan,
Rhosgadfan a Phorthaethwy. Er
nad oedd plant ysgol Llanberis
yn gallu bod yo bresennol,
roedd Mr Rolant Wyn yno. Mae
plant yr ysgol wedi cael cwrs
hyfforddiant cyfeiriannu yn y

Mae nifer mawr 0 ysgolion
Arfon
yn
dysgu
sgiliau
cyfeiriannu ar hyn 0 bryd, y
gabaith Y'v }' bydd y cwrs
parhaol yma yn denu mwy i
gyrnryd diddordeb yn y gamp.
Mae 'na becyn 0 weithgareddau
ar gael i ysgolion ei ddefnyddio
efo'r Cwrs Parhaol,
Hoffwn annog teuluoedd
Ileal i roi cynnig ar y cwrs
parhaol. Mae hwn wedi cael ei
ddarparu ar eich cy[er chi.

pare yn ddiwcddar.

Mae'r taflenni ar werrh am £1
yn siop Joe Brown, siop Fframia
yn y Pare ac 0 safle gwybodaeth

Roedd hi'n braf iawn gweld
John Disley yn ymuno yn yr
agoriad swyddogol hefyd. Mae
John
Disley
yn
aelod
anrhydeddus 0 glwb Eryri, a'r
person
sy'n
gyfrifol
am
gyflwyno'r gamp 0 gyfeiriannu i
Brydain droe 50 rnlynedd yn 01.

Fe drefnodd
y gystadleuaeth
gyntaf ym Mhlas Y Brenin yn 61
yn 1955.
Mac Clwb Cyfciriannu Eryri

Pare Padarn.
Mae'r cyfarwyddiadau
yn v
daflen, ond yn fras iawn - ewch
am dro 0 gwmpas y pare yn
dilyn y cwrs sydd wedi'i nodi ar
y map. Rydych yn dod 0 hyd i'r
marcers coch a gwyn ar bostiau,

meinciau,

waliau

neu gerrig

mawr ac yn nodi'r Ilythrennau

a

welwch yno. Cewch wirio cich

wedi llwyddo i gael arian Cist
Gymunedol Gwynedd tuag at

gwybodaeth.

ddiweddaru'r

gyrsiau gwahanol i'w cael ar un

map, gosod

~1

marcers coch a gwyn 0 gwmpas
y pare ac i gynhyrchu raft en
ddeniadol sydd ar werth i'r
cyhoedd. Bu Mair Tornos, y
Swyddog Datblygu, yn gweithio
yn agos efo Ken Latham a Paul
Sivyer, wardeiniaid }' Pare, i
sefydlu'r cwrs yma.

..............

atebion

wedyn

yn

Mae

y ciosg

llawer

0

daflen.
U nwairh y byddwch wedi
cael bIas ar hyn gallwch fynd i
Glynllifon, Nant Gwrtheyrn,
Llyn
Elsi
neu
Goedwig
Beddgelert i roi cynnig ar y
cyrsiau parhaol yno.
Camp antur gysradleuol y\V

~

......,..__

~

AU SEREN ARIAN
• PECYNNAU GWYLIAU YM MHRYDAIN, EWROP AC
YMHELLACH.

JO/t1L Disley

yn cyflwyno'r pecyn guieithgareddau i Murk

JOJleS,

Swyddog Datblygu Guseithgareddau Awyr Agored Gusynedd.

cyfeiriannu ac mae Clwb Eryri
yn glwb llwyddiannus
iawn.
Mae nifer 0 bobl ifanc y clwb
ymysg )1 goreuon ym Mhrydain.
Trefnir cvstadleuaeth
vn .v Pare
.
~

Am Offer

TV

ar nos Iau, 8 Mehefin, croeso i
chi ddod draw, Bydd y rhan
fwyaf o'r cyrsiau yn rhai hawdd
iawn ar gyfer rhai sy'n cychwyn
arni.

a Gardd ...

41A STRYD FAWR, LLANBERIS
Ff6n: (01286) 872501
CEFNOGWCH EIN HYSBYSEBWYR :

· TEITHIAU I GYNGHERDDAU A THEATRAU.
· TREFNU PECYN AU GWYLlAU I GRWPIAU A
·
·

·
·

MUDIAOAU AM BRlSIAU RHESYMOL.
BWSIAU MODERN A MOETHUS
GWEST Al 0 SAFO
CWMNI TEULUOL
MANNAU COOl YN CYNNWYS: LLANBERIS, CWM Y
GLO A LLANRUG.
Am fwy 0 fanyllon am eln telthlau, ffonlwch

81nswyddfa ar y Mae. yn Nghaernarfon ar 01286 672333

Gvvesty

arn
LLANBERIS

Ffon:

870277

Alun Ffred Jones
Hywel Williams
Aelod Cynulliad
Aelod Seneddol
Etholaeth Caernarfon

CYMORTHFEYDD
Os oes gennych tater yr hoffech ei
drafod gyda'r A.S. neu'r A.C. mewn
cymhorthta, ffoniwch 01286 672076
i wneud apwyntiad
neu

ysgrifennwch atynt:
Swyddfa Etholaeth
8, Stryd y Castell, Caernarfon LL55 1SE
Am groeso cartrefol Cymreig bob amser Aneuryn Jones a'r staff

neu

e-bost: williamsgw@parliment.uk

wyneb haul a llygad
goleuni gobei thio), byddwn yn
ymgynnull yn Yr Wyddgrug ar
achlysur
cyhoeddi
Prifwyl
Fflint a'r Cyffiniau 2007.
Ac ar ddiwedd y Cyhoeddi
(yn

Wrth ymadael

a

Pharc y Faenol ar derfyn wythnos Eisteddfod
Iwyddiannus Eryri a'r Cyffiniau, wnes i erioed ddychrnygu y
byddwn i'n derbyn cyrnaint 0 wahoddiadau yn ystod y flwyddyn.
Wrth gwrs, roeddwn I'n ddiolchgar am gael gwahoddiad caredig i
gymaint 0 Eisteddfodau, Cymdeithasau Llenyddol a Sefydliadau,
fel Merched y Wawr ac ati, ac yn cdrych ymlaen at nosweithiau
difyr.

Un gwahoddiad yr oeddwn
yn edryeh ymlaen yn fawr ate
oedd
y
gwahoddiad
a
cstynnwyd i Orsedd y Beirdd
vmuno 9 Gorsedd Men a
GQrsedd Powys ar aehlysur
eyhoeddi Canfed Eisteddfod

Mon, a ~Yllhclir ynl Modffordd
vmhen y flwyddyn. Roedd hwn
yo achlysur hanesyddol, gan
mal dyrna'r tro cyntaf erioed i'r
lair Gorsedd gyd-gyfarfod.
Fel yr awgrymodd
Huw
Goronwy,
Derwydd
Gweinyddol Mon: 'Diau y bydd
y seremoni nid yn unig y11 todd 0

gyhoeddi GWyl y Dathlu 2007,
ond yn gyfrumg i ymhyfrydu yn
ein hundod fel cenedl. Caum
hefyd uierthfauirogi cyfraniad
bywyd diurvlliannol Moo tuag at
barhad y genedl a'i phennaf trysor;
yr iaitli Gymraeg. '
Mae Mon yn enwog am ei
heisteddfodau
a'i
heisteddfodwyr,
Mewn
eisteddfod
yn Llannerch-ymedd y cychwynnodd
yr
Arehdderwydd
cyntaf,
Clwydfardd,
ar
ei
yrfa
eisteddfodol fel beirniad. Ei
olynydd
fel Archdderwydd
oedd Hwfa l\tton, un a fagwyd
yn Rhostrehwfa,
saer coed
wrth ei al wedigaeth a godwyd i
bregethu gan eglwys Smyrna,
Llangefni.
Bu'n
Archdderwydd
Cymru
0
1895-1905.

Archdderwyddon
eraill
sydd a chysylltiad ganddynt a
Mon ydi: William Morris, a
fu'n weinidog ym Mryn Du am
gyfnod; bu Emrys Deudraeth
yn athro ysgol ar yr ynys ae,
\vrth gwrs, bu Penmaen,
Porthaethwy,
yn gartref
i
Cynan am flynyddoedd.
Mae Man hefyd yn enwog
am ei phrifeirdd. Cofiwn am
fuddugoliacth
ddwbwl
Eisteddfod
Genedlaethol
Dolgellau yn 1949: John Eilian
yn ~visgo'r goron, a'r hen
gyfaill annwyl, Rolant 0 Fon,
yn eistedd fel brenin yn y
Gadair. Dwi'n eofio gofyn j
Rolant, tpryd oeddeclt clzi'n
gwybod eicll bod wedi ennill y
gadair?' Ateb Rolant oedd, 'Parl
rois IIi i laW,. y letter box. ' Oedd,
roedd ganddo fo ddigon 0
ffydd \vrth ei phostio hi y
byddai a\vdl 'Y Graig' yn ennill
y Gadair Genedlaethol iddo.
Rhaid
cofio am hatrie
eisteddfodol yr amaethwr o'r
Berffro, y Prifardd Tom ParryJones, sef Tom Ty Pigyn. Fe
enillodd Tom y Gadair, y Fedal
Rhyddiaith a'r GoIon ar ddau

achlysur

-

•

yr unlg

•

un 1
gyflawni'r gamp. Fe wnaeth
Gwilvrn R. Jones gyflawni'r
hatric, ond dim ond un goron a
wisgodd Gwilyrn R.
Yn fwy diweddar fe ddaeth
yna dair Coron Genedlaethol
arall i feirdd o'r Y nys: Sian
Aled - Machynllctb
1981;
Einir Jones - Bro Delyn 1991 a
Cen Williams - Bala 1997.
Cofiwn
hcfvd
am
•
fuddugoliaerh Sonia Edwards,
pan enillodd y Fedal Ryddiaith
ar dir Mon, yn Llanbedr-goch
ym mhrifwyl
ola'r ganrif
ddiwethaf.
Ar un eyfnod deallaf fod yna
tua 30 0 eisteddfodau lleol ar
Ynys Mon. Heddiw tua hanner
dwsin sydd yna, ac maent i gyd
yn aelodau 0 Gymdeithas
Eisteddfodau
Lleol Cyrnru.
Maent i gyd hefyd, ag eithrio
. Llanddeusant, yn un clwstwr
gyda'i gilydd mewn un rhan o'r
ynys: Llandegfan, Bodffordd,
Talwrn
a Marianglas
(yr
hynaf), Pentrefi Mon, sylwch,
ae mae hyn yn wir am Gymru
yn
gyffredino1.
Pentrefi
gwledig Cymru sy'n cadw'r
traddodiad
eisteddfodol
yn
fyw. Yehydig iawn 0 drefi
Cymru sy'n cynnal eisteddfod
bellach.
Diolch bod y traddodiad yn
parhau yn ein pentrefi, a bod y
mwyafrif o'r eisteddfodau hyn
yn aelodau 0 Gymdeithas
Eisteddfodau
Lleol Cymru.
Mae hyn yn fanteisiol iddynt 0
satbwyn t cael gwybodaeth am
•
•
grantiau ac, yn sicr, 0 ran
eyhoeddusrwydd.
Diolch
i
Emyr Williams, yn ei golofn
wythnosol yn y Daily Post, am
roddi eyhoeddusrwydd
cyslal
i'r Eisteddfodau Ileol.
Do, fe gafwyd penwythnos
arbennig 0 lwyddiannus
ar
achlysur
cyhoeddi
canfed
Eisteddfod Mon. Ae i gloi y
gwei thgarwch
fe
gafwyd
eyngerdd o'r radd uchaf ar y
nos SuI, pryd y eyflW)rnwyd y
perfformiad
cyntaf 0 waith
comisiwn
Gareth
Glyn,
'Dirion Dir') 0 dan arweiniad
medrus
y
Dr
AIw)ln
Humphreys,
un 0 hogiau
Bodffordd. N oson i'\v chofio.
YS g\vn i pryd y byddwn ni
fel lair Gorsedd
yn cydgyfarfod nesa?
Tua chano! Mehefin bydd
cynrychiolaeth o'r Orsedd yn
mynd i Bontypridd i ddathlu
pen-blwydd
cyfansoddi
yr
Anthem Genedlaetbol. Yna ar
y diwrnod cyntaf 0 Orffennaf

gallaf innau ddweud: WeI,
dyna un flwyddyn o'r tair wedi
mynd. A hynny'n rhyfeddol 0
gyflym hefyd. Ond blwyddyn
brysur.

Cyngor Cymuned Waunfawr
Cynhaliwyd cyfarfod Cyngor
Cyrnuned
Waunfawr
yng
Nghanolfan Waunfawr ar 20
Ebrill1006, gyda'r Cynghorydd
Bryn Jones yn y gad air.
Cafwyd
cadarnhad
gan
Gyngor Gwynedd bod y gwaith
o osod byrddau gwybodaeth
arnserau bysiau, yn ogystal a
gosod stribedi coch tawelu
traffig, wedi eu trefnu ar gyfer
mis Ebrill.
Trafodwyd
pryderon
y
Cynghorwyr ynghylch y parcio
ar ochr y ffordd sy'n digwydd 0
Pen y Clip i Manchester House.
Derbyniwyd Direr 0 gwynion
ynglyn a'r sefyllfa hon a
phenderfynwyd trafod y mater
ymhel1ach
gyda
Chyngor
Gwynedd, yn y gobaith 0
ailosod )' llinellau melyn.

gohcbiaeth gan
Gofal a Thrwsio Gwynedd yn
rhoi gwybodaerh ynghyleh y
gwasanaethau a gynigiwyd. Mae
taflen
Gofal
a Thrwsio
Gwynedd i'w chael }'D y Syrieri.
Derbyniwyd

v=

Y rhif cyswllt

(01286)

881576.
Yn dilyn cyfarfod cyhoeddus
yn y pentref gyda Heddlu
Gogledd Cymru, noder bod
ganddynt rifau cyswllt newydd:
0845 6071001 a 0845 6071002,
neu y rhif argyfwng arferol: 999.
Ni chafwyd gwrthwynebiad
i'r chwe chais cynllunio a
drafodwyd.
Dyddiad a lleoliad y cyfarfod
nesaf, sef Y CYFARFOD
BLYNYDDOL, yw 8 Mehefin
2006 am 7 o'r gloch yng
Nghanolfan y Capel, Caeathro.

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD JArAg~
9-7 pm
CANOLFAN CARPEDI

WAUNFAWR

19-5 pm Sadwrn

Ff6n1Ffacs:

(01286) 650291

Oewis eang 0 Welyau a 3PI$uites.
Llenni Venetian a Llenni Roler.
5,000 lIathen sqwar 0 garpedi mewn stoc allwch chi fforddlo prynu 0 batrymau?
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• Gwyliau cerbyd Prydeinig a Chyfandirol.
• Rhaglen Tripiau Oyddiol.
• Cerbydau moethus ar gael

ar gyfer Ilogi preifat.

• Cerbyd 7 ac 14 sedd ar gael ar
gyfer teithwyr maes awyr ac
ar gyfer logi preifat.
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• Adran teithiau grWp - yr holt
drefniadau wedi'u gwneud:
archebiadau gwesty a lIong, teithiau,
archebiadau theatr a digwyddiadau.

Y Sgwar, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd LL55 4AA
Ffon: 01286-675175 Ffacs: 01286·671126 E·bost· info@arvonia.co.uk
Gwetan: www.arvonia.co.uk

Perchnogion Newydd!
yn parhau'r traddodlad gwych

WfiVELL:S
Bryn ae Angela Williams

GWYNANT

London House, LLANRUG

PIERCE

FIOn:

(01286) 673574
PEN CIGYDDION Y FRO
Yr wyn lIeol mwyaf blasus,
Selsig cartref
Cigoedd parod j'w bwyta
Archebion ar gyfer y mewgist
MYNNWCH Y GORAU
OEWCH ATOM Nil

Cynyrchion Coed:
Gatiau, Ffensus ac ati
am brisiau cystadleuol
Uned 1, Fferm Bryn Afon

LLANRUG
Ffon: (01286) 674183
(0589) 899901

PENISARWAUN
Mrs Iris Rowlands,

Glanrafon.

Ffon: (01286) 872275

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

Y grWP Dawnsio Gwetin Dan 12 sydd ar eu ffordd i Eisteddfod
Genedlaethol yr Urdd.
VSGOL CWM V GLO.

Llongyfarchiadau l'r grWp dawnsio
gwerin Dan 12 a ddaeth yn gyntaf
yn Eisteddfod
Sir yr Urdd.
Dymunwn bob Iwc iddynt yn y
gystadleuaeth yn yr Eisteddfod
Genedlaethol
yn Ahuthun
yn
ystod mis MaL
Diolchwn i Mr John McBryde
am ddod draw i sqwrsro gyda
Blwyddyn 3 a 4 am el ymweliad i
Lesotho. Roedd yn amlwg, o'r holl
gwestiynau,
fod pawb
wedi
gwrando'n
astud
ac
wedi
mwynhau gweld y lIuniau.
Bu plant BI. 0, 1 a 2 ar
ymweliad ag Amgueddfa Lloyd
George fel rhan o'u qwaith thema
ac roeddynt yn edrych yn ddigon 0
sioe yn y dillad 0 Oes Fictoria.
Bu plant Blwyddyn 3 a 4 ar
ymweliad i'r Capel a'r Eglwys yma
yng Nghwm y Glo, a diolchwn am
y croeso a gawsant yn y ddau
adeilad.
Aeth sann 0 fechgyn i gymryd

rnan yng nghystadleuaeth
peldroed saltn-bob-ochr yr Urdd ym
MhOrthmadog. sr na ddaethant I
ben y gynghrair, fe chwaraeodd
John, Cian. Jordan, Aidan, Conor.
Dylan a Dafydd yn dda iawn.
Cynhaliwyd diwrnod heb wisg
ysgol er mwyn casglu arian I
Gymdeithas
Clefyd Parkinson.
Diolch i'r Cyngor Ysgol am
drefnu'r diwrnod.
Aeth pymtheg o'r disqyblion i
gymryd rhan yn rasys traws gwlad
yr Urdd yn y Faenol. Roedd tua
saitn deg 0 blant yn rhedeg ym
mhob ras ac rydym yn falch iawn 0
Rebacca Parry 0 Frynrefail ddaeth
i mewn yn burned yn ras genethod
Blwyddyn 5.
Diolch i'r Gymdelthas Rhleni ac
Athrawon a'r rhieni gwelthgar a
aeth draw i Morrisons i bacio
neges ar Ddydd Sadwrn prysur
ddechrau mis MaL Diolchwn hefyd
i Morrisons. Caernarfon am eu
croeso.

CYMDEITHAS
Y
BEIBLAU.
Cynhelir Gwasanaeth Cymdeithas
y Beiblau. bnawn Sui, 25 Mehefin
am 2.00 o'r gloch yng Nghapel
Bosra,
Penisarwaun.
Gwneir
casgliad at y Gymdeithas. Bydd
modd parcio ceir ar fuarth yr Ysgol
Gymuned.
Trefnir
bws i gychwyn
0
Ddihorwig am 1.15 a galw yn
Neiniolen ar y ffordd, tua 1.20. Pris:
50c i oedolion. Croeso cynnes i
bawb.
YA YSGOL GYMUNED
Garys Ota/us. 3 Mawrth. Daeth
Carys Ofalus i'r ysgol i gynnal
gwasanaeth i ddlsgybllon Adran y
Babanod ynglYn a Diogelwch y
Ffordd.
Sioe Hud, 7 Mawrth. Sioe 'Paid
Cyffwrdd,
Oweud'
i
godi
ymwybyddiaeth y disgyblion ynglyn
a chyffuriau.
Bias er Frynre faiI, 13 Mawrth.
Cafodd disgyblion Blwyddyn 6
gyfle i ymweld ag Y5go1 Brynrefail.
Roeddynt wedi mwynnau'r gwersl
a'r profiad yn fawr.
Capel Bosra, 16 Mawrth. Bu
disgyblion Adran y Babanod yn
ymweld
Chapel Bosra er mwyn
atgyfnerthu
eu gwersi Addysg
Grefyddol yn ymwneud
mannau
addoli. Daeth Mr E. Jones i siarad
eto'r plant.
Amgueddta Lfanberis, 21 Mawrth.
Cafodd y disgybhon gyfle I ymweld
thai Fron Haul er mwyn gvveld y
gwahanlaeth a'r newid a fu rhwng
cartrefi dros gyfnod amser - achos
ac effaith.
'WAA', 22 Mawrth. Bu blynyddoedd
4. 5 a 6 yn cystadlu ar raglen
deledu WAA. Oarlledwyd y rhaglen
ar S4C yn ystod gwyliau'r Pasg.
Gelett, Caernarfon, 23 Mawrth.
Aeth yr ysgol gyfan i Galeri
Caernarfon i werthtawroqi a chael
cymryd rhan mewn Cyngerdd
Gwerin
Gwersi Tennis. Yn dilyn dau dymor

a

a

a

o Notio bydd disgyblion CA2 yn
dechrau gwersi tennis am y tymor
olaf
yng
Nghanolfan
Tennis
Caernarfon.
Gfwb Bysedd Bach Gwyrdd. Mae'r
disgyblion yn parhau i gael awr 0
sesiwn yn wythnosol yng nghwmni
Rachel Thorpe. Yn ddiweddar
cawsant gyfle i blannu amrywiaeth
o goed 0 amgylch ttin yr ysgol, er
mwyn creu cynefin I ddenu bywyd
gwyllt. Yn ogystal bu disgyblion yn
brysur yn creu 'ffens' wedi ei blethu
o goed helyg er mwyn dangos wal
derfyn i'r ardd bywyd gwyllt. Fel
ysgol rydym yn ddiolchgar lawn i
Rachel am el gwaith cared, ruo yn
unig efo'r plant ond hefyd am ei
brwdtrydedd i godi arian a chael
grantiau ar gyfer cynnal y prosieet.
RSPCA. Mae Claire Donnelly 0
Flwyddyn 5 wedl ysqritennu erthygl
sydd wedi ei chyhoeddi mewn
pamffledganyrRSPCA.Roeddyn
boslb ei brynu yn yr ysgol am SOc
gyda'r elw yn mynd I'r acnos yrna.
Gwerthwyd lIawer ohonynt.
Adran yr Urdd. Cafodd disgyblion
yr ysgol gyfle i ganu yn unigol, fel
deuawdau, parti unsain a pharti
lIefaru. Cynhaliwyd niter 0 wahanol
weithgareddau
a chymerodd y
dtsqybllon
ran
yng
nghystadleuaeth Gwarth Cartref yr
Eisteddfod Daeth Catnn Heledd,
BI 6, yn gyntaf yn yr Eisteddfod
Cylch
yn
y
gystadleuaeth
FfotograHiaeth.
Hedd/u. Cawsom gwmnl PC Nell
Williams
(Swyddog
Cyswllt
Ysgolion) ar ddydd Gwener, 27
lonawr a 5 Mal eleni. Bu'n ymweld
phob dosbarth yn ei dro, yn
cynnig gweithgareddau diddorol a
bywiog
er
mwyn
codi
ymwybyddiaeth
y disgyblion 0
safbwynt 'Cyffuriau'.
Bydd PC
Williams yn ymweld a'r ysgol yn
dymhorol i gynnaJ gweithdai gyda'r
disgyblion. Bydd yn ail-ymweld y
flwyddyn nesaf.

a

DODREFN PERKINS
(Safle'r hen Nelson)
CAERNARFON

Ffon: (01286)
•
•
•
•

Y bechgyn a gymrodd ran yng nghystad/euaeth pel-droed
seitn-ooo-ocnr. yr Urdd.

BWS BACH AR LOG
Bws 22 sedd ar gael ar gyfer pob
math 0 logi preifat - nosweithiau
allan, parfion, tripiau ac ati.
Gwasanaeth personol a thelerau
rhesymol gan

(01248) 361044

EN S

RHIWLAS

I

676 040

Pob math 0 ddodrefn ty
Cegin, 'stafell fyw, IloHt
Prisiau cystadleuol
Carpedi, Llenni a
Lloriau Pren

Sychlanhau- Altro
Ailwnio
Gwasanaeth
Casglu a Danfon
S4 Stryd Fawr
Llanberis

Ffon:

870088

GWASANAETH GOLCHI A SMWDDIO

Y chydig

PERTHYNI
DEULU ENWOG?
I'r rhai ohonoch sy'n derbyn rhaglenni lloeren Sky, bu'r drydedd
wythnos ym Mai 0 ddiddordeb i haneswyr teuluoedd ar y sianel
History UK. Yn ystod pob gyda'r nos am yr wythnos darlledwyd
(neu'n hytrach ail-ddarlledwyd, fel sy'n gyffredin i'r math hyn 0
sian eli) eyfres 0 raglenni yn son am olrhain achau. Roedd dwy 0
ddiddordeb arbennig: Who do you think you are? a My Famous
Family. Yo y gyntaf, roedd actor neu ddarlledwr adnabyddus yn
olrhain ei achau, ond yn yr ail, dewiswyd pobl gyffredin ac
olrhain eu hachau yn 01 i un o'u cyndeidiau neu gyn-neiniau
enwog, megis Florence Nightingale a'r Dug Wellington. A doedd
gao destun y rhaglen ddim syniad tan ddiwcdd y rhaglen i bwy
enwog roedd 0 neu hi yn berthyn.
Roedd y rhaglen ar y Dug
Wellington yn cysylltu a theulu
Cymrcig, sef teulu Mostyn 0 Sir
y Fflint, a chysylltiadau a theuiu
Trevor, Llangollen,
a oedd
hefyd, gyda llaw, wedi priodi i
mewn i deulu Coed Alun,
Caernarfon,
ac
felly
a
chysylltiadau
a theulu'r
Glasgoed,
Llanddeiniolen.
Gallai'r Mostyniaid olrhain eu
hachau - yn 61 y rbaglen - i
oesau niwlog y 'mythical Celts'!
Mae'n
arnlwg
nad
oedd
ymchwilwyr y rhaglen a fawr 0
grebwyll
am
draddodiad
cyfoethog y Cymry 0 olrhain a
chofnodi eu hachau.
Ond beth sydd a wnelo byn
011 a bro'r 'Eco'? WeI, byddai'n
ddiddorol
gwybod
faint
0
drigolion
bro'r
'Eco'
sy'n
perthyn i deuluoedd enwog.
Soniais o'r blaen Iel y bu i
ddeiliaid tir yn yr hen drefi
rbydd ddatblygu i ddod yn ran
sgweieriaid
a thirfeddianwyr
pwysig rai cenedlaethau
yn
ddiweddarach.
Deilliodd byn
yn
bennaf
o'r
newid
gwleidyddol
a ddigwyddodd
pan ddechreuwyd defnyddio'r
plwyf fel uned weinyddol a
diddymu caethion rhyw bum
can mlynedd yn 61.
Rhywbryd
rua diwedd y
bymthegfed ganrif roedd Hywel
ap ieuan ap dafydd yn ddeilydd
rhydd yn nhrefdir
Y Rug.
Roedd iddo 0 leiaf bedwar 0
blant: Rhys ap Hywel, William
ap Hywel, Ieuan ap Hywel (a fu
farw yn 1508) a merch o'r enw
AIswn
ach Hywel.
Daeth
disgynyddion Rhys, William ac
Alswn i reoli miloedd 0 aceri 0
dir yo siroedd Caernarfon a
Mon,
a
datblygu'n
dirfeddianwyr cyfoethog. Roedd
priodi 0 fewn y teulu yr un mor
gyffredin a phriodi aelodau 0
deuluoedd eraill.
Roedd disgynyddion Rhys yn
berchnogion tir yn Y Rug, tir a
ddaeth i gael eYadnabod
fel
fferm Drws Ddeugoed.
Ond
collwyd hawl ar y [ferm gan
William Morris ddwy ganrif yn
ddiweddarach, ac fe'i hawliwyd
gan Dr John Morris (dim
perthynas) a scfydlodd elusen
sy'n parhau hyd heddiw.
Roedd gan William ap Hywel
r

dri 0 wyrion:
Richard
ap
Gruffydd ap William, Rowland
ap Gruffydd
ap WIlliam, a
William
ap
Gruffydd
ap
William. Dacth Rowland yn
ddeiliad tiroedd Glanrafon bach
ger hen dref Castellmai,
a
phriododd ag Annes o'r Plas
Newydd, Llandwrog. Roedd eu
merch, Margaret, yn briod a
Morris ap William (gor-or-wyr i
Rhys ap Hywel!) Priododd
brawd Margaret, sef William
arall, a Jane Owen, ac y mae
disgynyddion y ddau blentyn
wedi eu gwasgaru i wahanol
rannau 0 siroedd Caernarfon a
Mon, gan gynnwys ffermydd
sylweddol Plas yng Ngheidio,
Plas
Nantlle,
Glasgoed
(Llanddeiniolen),
Rhuddgaer
(Llanidan) a Phlas Llanfaglan.
Diddorol
nodi fod Elinor
Humphreys (gor-wyres William
ap Rowland)
wedi
priodi
William
Ll wyd o'r Faenol,
Roedd
eu
mab
hwythau,
Humphrey Llwyd, yn denant
fferm y Prysgol, ac yn dad yng
nghyfraith i'r cerddor, William
Owen.
Tybed
a
wyddai
Humphrey
Llwyd
pan
symudodd i'r Prysgol ei fod yn
dychwelyd i diroedd ei deidiau
naw cenhedlaeth yn gynharach?
Roedd William ap Gruffydd
yn berchen tiroedd ym Metws
Garmon, ac o'i briodas, daeth ei
ddisgynyddion
i feddiant
ffermydd
Ystrad a Chaeau
gwynion.
Priododd
gor-wyr
iddo a gor-or-or-wyres i Alswn
ach Hywel. Priododd eu mab
hwythau,
Rowland,
a
pherthynas, y gwr a'r wraig yn
perthyn
i
chweched
cenhedlaeth 0 linacb AIswn acb
Hywel. Eu disgynyddion hwy
fu'n gyfrifol am sefydlu stadau
Plas y Nant (Berws Garmon),
Plastirion (Llanrug), Bodaden
(Llanwnda),
Crug
(Llanfairisgaer)
a Brynhir
(Cricietb).
A thrwy briodas,
daeth stadau Plas Llanfair
(Llanfairisgaer)
a Brynodol
(Llyn) yn rhan o'r teulu.
Roedd
Emma,
gor-wyres
arall, yn briod a Arglwydd
Bulkeley
o'r
Baron
Hill,
Biwmares,
sef y ddegfed
genhedlaeth 0 Hywel ap Ieuan
ap Dafydd 0 dref Y Rug.

mae'n
siwr
a
feddyliodd Hywel wrth drin ei
leiniau
tir rhwng
Saint a
Gwyrfai, 'nol yn y bymtbegfed
ganrif, y byddai'n planta ar y
faih gynhysgaeth 0 dculuoedd
goludog a fu'n chwarae rhan
mor
amlwg
ym
mywyd
cymdeithasol ac economaidd y
rhan bon 0 ogledd-orllewin

ar ffrynt tai'r ardal. Faint tybed
sy'n weddill erbyn heddiw?
Yn ddiweddar, deallais fod
un o'r ychydig sydd ar 61 yo
Llanrug i'w ddymchwel. Mae'r
llun yn dangos y 'porch' 0 flaen
Gwynfryn tra roedd y tY yn cael
ei adncwyddu. Y newyddion da
yw fod y datblygwr bellach wedi
newid ei feddwl,
ac wedi
penderfynu cadw'r 'porch' fel
nodwedd anghyffredin o'r ty.
Oes yna rai eraill yn dal
mewn
bodolaeth
ym
mhentrefi'r ardal, ac a ydynt i
gyd o'r un patrwm? Anfonwch
wybodaeth,
neu gorau oll,
anfonwch lun.

Cymru.
Adeiladwaith yo diflannu
Soniais
mewn
rhifynnau
cynharach
fel y mae'r hen
'porch' llechen yn diflannu oddi

Soniais hefyd am fathau
eraill
0
adeiladwaith
sy'n
hynafol iawn, sef y corlannau yn
uchel ar lethrau'r bryniau a'r
mynyddoedd sy'n cysgodi'r fro.
Mae'r llun yn dangos cyfres 0
gorlannau islaw Bwlch Cwm
Cesig, rhwng Llyn Dwythwch a
llethrau
uchaf Moel Eilio.
Tybed pryd yr adeiladwyd hwy,
a phryd y defnyddiwyd hwy
ddiwethaf?

• Priodasau • Dathliadau
Achlysuron Arbennig
Cynadleddau
Pwyllgorau - Bwydlen Bar
• Cinio Oydd Sui

•

an ens
(Gwesty'r Fictoria gynt)
- rhan

0

CHOICE HOTELS
~~

Ffon:

Llanberis (01286) 870253

Timau Pel-droed Ieuenctid
Yn dilyn
yr yma reb fis
diwethaf, daeth galwad gan
Emrys Owen, Stryd Bethesda,
Llanberis, erstalwm, Roedd
yntau
hefyd
yn
cofio'r
gynghrair
ieuenctid,
ac yn
chwarae
i dim Llanberis,
,... ond drum yn cael cweir bob
tro gan hogia'r fyddin" Mae'n
cofio fel y byddai
tim y
'commandos' - dyna'r enw lleol
ar y milwyr oedd yn ymarfer
yng Nghwm
Brwynog
a'r
cyffiniau - yn dod i'r pentref i
chwarae. Un o'r chwaraewyr
oedd Tasker Watkins, a oedd yn
uwch-gapten yn Llanberis, ac a
enillodd
Groes Fictoria
yn
ddiweddarach yn y rhyfel. Mae
ei enw
hcddiw
yn hVy

adnabyddus

i'r

rhai

o'r

darllcnwyr sy'n dil)ln y bel
hirgron. Yn wir, dyna oedd ei

bnf gem erioed ond doedd yna
ddim cyfle iddo chwarae rygbi
yn Llanberis yn ystod yr Ail
Ryfel Byd, felly byddai'n troi
allan
i dim pel-droed
y
{commandos' yn gwisgo dillad
rygbi (gyda phocedi
yn y
trows us).
Doedd tim yr RAF ddim
cystal a'r {commandos', er fod
chwaraewr o'r enw Fisher yn eu
rhengoedd
a fu ar lyfrau
Fulham
yn
chwaraewr
proffesi ynol.
Mae Emrys Owen yn cofio
torri ei ysgwydd mewn un gem
yn erbyn y milwyr, a'r Medical
Officer yn dod i ymweld ag ef
i'r cy. Roedd yn dipyn 0 arwr
am gyfnod, gan fod y milwyr i
gyd yn holi amdano!
N ewid gartref oedd y drefn
yn Llanberis,
a chlecian
cerdded i lawr y strydoedd am
Gae'r Ddol. Ond roedd gan
Llanaelhaearn
gwt pren i
newid ynddo: moethusrwydd
anarferol yn y cyfnod hwnnw,
Cofia Emrys Owen hefyd am
dim Halford Hill, yn cael ei
reoli gan Stanley,
ac yn
cynnwys hogia Well Street a

Water Street yn bennaf
Diolch unwaith eto am yr
ymateb
ond
beth
am
chwaraewyr
Y timau
lleol
eraill ?
Chwilio am Frodyr Ceridwen
Pens
Yn ystod y bedwaredd ganrif ar
bymtheg, symudodd David ac
Ellen Jones 0 blwyf Llanllyfni i
Lanberis.
Nhw oedd rhieni
Ceridwen Peris (Alice Grey
Jones),
un 0 hyrwyddwyr
cynnar hawliau merchcd ac un
o sylfaenwyr Undeb Dirwest
Merched Goglcdd Cyrnru. Yr
oedd
)1D
awdur
nifer
0
werslyfrau,
traethodau
a
pharnffledi, gan gynnwys cyfrol
o farddoniaeth
Caniadau. Bu
hefyd yn olygydd Y Gymtaes
rhwng 1896 a 1919. Ond mae
o'r darllenwyr angen roW)' 0
wybodaeth am ddau o'i brodyr,
un

vn enwedig ble cawsant eu
claddu.
Roedd un brawd, Owen
David Jones, a fu farw yn 1907,
yn brif oruchwyliwr Chwarel
Dinorwig. Y n 01 cyfrifiad 1901
roedd yn byw yn Uwyn Celyn,
Llanberis gyda'j wraig, Martha,
a phedwar plentyn: Blodwen
(11 oed), Rowena (8 oed),
Ceinwen (3 oed) a Maelgwn
(blwydd a hanner). Oes rhai o'u
disgynyddion yn parhau i fyw
yn yr ardal?
Y brawd arall oedd John
David
Jones,
a oedd yn
oruchwyliwr
yn
Chwarel
Glynrhonwy,
Roedd
yn
parhau'n fyw yn 1903, ond bu
farw ei wraig, Charlotte, yn
1907. Credir fod ganddynt fab
o'r enw Willie.
Yn 1901
roeddent yn byw yn Beech
Bank, Llanberis.
Prin fu'r ymateb y mis hwn,
ond mae'n tueddu ifod felly yn
ystod
misoedd
yr
haf.
Anfonwch unrhyw wybodaeth
neu
ymholiad
i Dafydd
Whiteside
Thomas, Bron y
N ant, Llanrug,
Caernarfon.
(Ffan: 01286673515).

Cefnogwch ein Hysbysebwyr
Pa un o'r rhain sydd
bwysicaf?

VSWIRIO EtCH

o

TV

(i arbed coiled I chi);

VSWIRIO EICH BYWYD
( i arbed coiled I'ch teulu)
Cysylltwch a'r isod i weld mor mad
yw cost yswiriant gyda CDH

Andre (BetheVLlanberis)
Bryn (Mon)
Euryn (Caemarfon a'r cylch)
John Eifion (Penisarwaun)

CDH
Ymgynghorwyr Ariannol
Annibynnol Ueol (sefydlwyd 1974)

Ffon: (01248) 355055
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CWM

VSWIRIO EICH CAR
(i arbed coiled i chi ), neu

BENTHYCA, NED LADRATA?

~~CwmyGlo
Ff6n1Ffacs: (01286) 870882
Gwasanaeth Fframio
Lluniau

0

bob math

ar gael ar )' safle
Prisiau Rhesymol
Arddangosfa 0 luniau
gwreiddiol gan
Artistiaid Lleol
Richard S, Humphreys

Ryw hannar Fehefin ... ac aderyn
arall yn bancio am y tyrnor, cyn
mynd ati i dynnu'r cyfan 011 o'r
gronfa, a dychwelyd adra o'i
wylia'. Ia'r gog ynte ac aderyn
diddorol
odia'th,
)' lledobeithiaf yn ystod y flwyddyn
nesa', os byw ac iach, ga'l cyfla i
son rhywfaint amdani, ond nid
y tro
hwn, oherwydd
fy
mhennaf ddibcn ydy' ymdrin
hefo
rhai
o'n
hadar
ac
anifeiliaid, sy' ar brydia', yn
benthyca a lladrata oddi ar
er'ill!
Ceir clamp 0 deitl dramatig
yn Yr Herald Cymraeg ar y 3ydd
o fis Gorffennaf, y flwyddyn
1858. Dyma fo: Lladrad ymhlith.
rliyuiogaetli asgellog. lar }"1
Iladrata
CYWiOl1
idr arall.
Perchennog yr ieir ydoedd Mrs,
Owen, Ty Mawr. Mac 'na
gym'int 0 Dai Mawr ran enwa'
lleoedd yng Nghymru.
Nis
gwyddys i sicrwydd os mai ym
mhlwyf Llanddciniolan roedd y
lIe hwn. Ys gwn i beth sy' ar
gael
}'ng
N gh)Tfrifiad
Llanddeiniolan am }' f1\vyddyn
1861 ac oedd 'na O\veniaid )Tn
(rigo )'ll Nhy Mawr? Y cyfan a
\vyddom ydy' bod yno iar; un
hynod bov"ld, hefo llais crawdyd
ac iddi ladrata
cy\vion a
berthynai i iar arall, a'u magu!
D'\vedir ei bod yl1 }I"lddangos
"lor hoff OJZOIl}lllt ag UtI idr a
welwyd erioed. Cymaint )'d}"r
awydd ynte i fod - )'n fam!
Dro arall ym myd Natur
digwydd rh'\vbalh rhyfeddach
fyth, sef adar yn benlhyca
cywion er mwyn eu bwydo, a
hynny er nad ydynt yn perthyn
'run gron)'n idd)'nr. Yn y
flwyddyn 2005 darllenais, gan
led-wenu, hanas dT)'W bach yn
mynd ati'n f\vriadol am dros
,vsnos i fwydo cywion litw tOl1l0S
las. Ai mynd ali 0 reidrwydd
roeddy dryw, neu a oedd cy\vion
y t;tw, a'u piga'n agorad led y
pen yn gyfla rh)' dda i'w fethu
cyn belled ag roedd y dryw'n

bod? Efallai fod y dryt» wedi
colli ei gywion
ac wedi
rnabwysiadu dros dro gywion
aderyn arall, Dichon fod hyn i
gyd yn dangos un peth, sef mai
rh'wbath sy'n gynhenid mewn
aderyn, waeth beth ydy' ei faint,
ydy'r reddf i chwilio am fwyd er
rnwyn ei gludo at biga' agorad.
Drwy swnian mi roedd y
cywion yn begera'n fwriadol ac
yn dangos drwy liwia' eu cega'
pa mor fawr oedd eu chwant am
fwyd. Ceisio ca'l Ilond eu bolia'
roeddynt, gan alw'n uchal ar
bob aderyn
a ddigwyddai
hedfan heibio iddynt, ddyfod
draw i'w gweld, hynny ydy' os
oeddvru
hefo tameidia' mwv
.
blasus nag arfar yn eu gylfina'.
Clyfrwch, neu os hoffwch chwi
well gair, digywilyddeidra, ond
bod iddo'i bwrpas!
Rai blynyddoedd
yn 01
gwclais gast mewn tafarn, a
cathod bach yn ei sugno. Y n
drist iawn bu i Shennah golli ei
chwn bach, ond nid aeth ei
.
llefrith _vn \vasrraffl 'Wvddoch
chi i gatJz 0 eiddo Sam i\\"el
Griffiths, yr Oddfello\vs Arms,
Llangefni, fagu'n llw)'ddiannus
dair 0 gathod bach, a dau gy\l,1
CWll11lge1l wyllt? Yn ystod mis
Chwcfror y flwyddyn 1864 y
dig\vyddodd hynn)T ac ~r mae'r
dysliola'th ar gof a chad\v'n l'r
Herald C_",nraeg. Yn yr un
ne\v)'ddiadur ca\vn hanas oell du
amddifad ar fferm Talmlgnadd
Isa', N antlia, yn c}'m'ryd at ast.
Yn y flw)'ddyn 1861, sonnir fod
yr aSl yn ymlid dcfaid o'r yd, a'r
hen oen bach du wrth ei chwt!
D'wedir hefyd bod y ddau
ohon:yn' nh\v'n canl)'n teulu
Talmignadd Isa' i'r capal, gan
aros, yn eitha' amyneddgar, tu
allan i dy Duw i'r g\vasana'th
dd yfod i ben.
Lladrata? Benthyca? Dyna
fo! Natur ydy natur. Aderyn ydy
aderyn ac anifa'! yd)T anifa'} a
'does, \\'el\\'ch chi 'run ohonynt
yn hollol 'run fath a'i gil)'dd!
~
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BETHEL
Geraint Elis, Cilgeran. Ffon: (01248) 670726
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CLWB BRO BETHEL.
Catwyd
orig
ddlfyr
yng
nghwmni'r
siaradwr
gwadd,
sef Oscar
Evans, yng nghyfartod diwethaf
o'r Clwb. Yn dilyn y croeso arferol
gan y Llywydd, Goronwy Jones,
cawsom hanes ei fagwraeth ym
Metws Garmon a sut y bu iddo
ymuno a'r heddlu. Roedd yn
newid mawr iddo wrth symud 0
Farrionnydd i Gaergybi a chafwyd
amrywiaeth
0
hanesion
o'i
brofiadau - rhai digri a rhai difrifol.
Diolchwyd yn gynnes iawn iddo
am brynhawn cartrefol brat gan
leuan Williams. Y trip pentymor
fydd yn cloi gweithgareddau'r
Clwb am eleni a'r dyddiad yw
dydd Mercher, 7 Mehefin
CYSEGR.
Yn
ddiweddar
casglwyd,
gan chwiorydd
y
Capel, y swm anrhydeddus 0
£232
tuag
at
Fwrdd
y
Genhadaeth, Sasiwn Genhadol y
Chwiorydd.
Dymuna'r
Swyddogion ddiolch I bawb a fu'n
casglu ac i bawb am gyfrannu
eleni eto.
CYMDEITHAS LENYDDOL.
I
gloi'r gweithgareddau am eleni
bu'r aelodau am swper pentymor
i Bentre Berw lie cafwyd pryd 0
twyd blasus yn Nhafarn y Gors.
Braf oedd cael gwledda
a
chymdeithasu
yng
nghwmni
cyfeillion. Nora Parry a Sheila
Roberts oedd wedi gwneud y
trefniadau a diolchwyd yn gynnes
lawn iddynt gan y Llywydd, Jenkin
Griffiths. Enillwyr y raftI oedd Nora
Parry (rhodd gan y Cynghorydd
Huw Hughes). Anne Ellis Williams
(Gwin) a Nan Owen (Siocledi).
DIOLCH. Dymuna Beryl a Dafydd
Parry, Hafod Elen, ddiolch 0
galon i'w teulu, ffrindiau
a
chymdoqron am yr holt gardiau,
anrhegion a galwadau fton a
dderbyniwyd
ar achlysur
eu
Priodas Aur.
LLONGYFARCHIADAU i Rita a
Collwyn, Elan, ar ddathlu eu
Priodas Ruddem dydd Sui, 21
Mai. Fel hyn y cyfarchodd
Richard Llwyd y ddau yn yr oedfa
yn y Cysegr.
Heddiw, cofio y byddan' - yn
dawel
Am deulu, yn gorlan.
Elwa dau yn hael 0 dan
Hen ddyled Dolwyddelan.
ADRAN YR URDD. Aeth yr
aelodau i ymweld a'r Orsaf Dan
yng Nghaernarfon nos Fercher, 3
Mal.
Roedd
y plant wedi
mwynhau yn arw a hoftent
ddiolch i'r dynion tan am eu
croeso ac i Gareth Griffiths am
drefnu'r noson. Aeth tua 10 0
blant i redeg traws gwlad yn y
Faenol ar nos lau, 4 Mai.
Llongyfarchiadau i chwi i gyd am
orffen mewn amser da, roedd
niter fawr yn cystadlu, tua 100
mewn ambell ras. Bu'n rhaid
gohlrio y Noson Fabolgampau ar
17 Mai oherwydd y tywydd.
Byddwn yn ceisio aildrefnu'r
noson ar nos Fercher, 7 Mehefin,
os bydd y tywydd yn sych.
Dymuniadau
gorau i holl
aelodau'r Adran fydd yn cystadlu
yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar
ddiwedd y mis. Bydd y Gr'Wp
Llefaru,
Parti
Canu,
Grwp

-_

Dawnsio Disgo a GrWp Pop dan
12 oed yn cynrychioli'r adran
Bydd yn rhaid i ambell un
ocertron gynnar iawn gan fad
angen
iddynt
fod
mewn
rhagbrawf cyn 8 o'r gloch y bore.
Pob Iwc i chwi i gyd a diolch
unwaith eto i'r holl hyfforddwyr.
Mae cyngerdd wedi ei drefnu ar
nos Fercher, 24 Mal, yn y Neuadd
Goffa, fydd yn rhoi cyfle i ffrindiau
a thrigollon y pentre glywed y
plant yn perfformio.
UWCH ADRAN YR URDD. Pob
Iwc i Danielle Kavanagh, i'r G..wp
Oawnsio Gwerin ac i'r tri GrWp
Pop fydd yn cystadlu yn yr
Eisteddfod
Genedlaethol
ar
ociweod mis Mal.
Hefyd mae rhai o'r aelodau yn
cystadlu gydag Ysgol Brynrefall,
pob IIwyddiant i bawb ehonoch.
Aeth tim pel-droed bechgyn
blwyddyn 7 ac 8, a thim pel-rwyd
blwyddyn 9 a 10 i gystadlu yng
NgVvyI Chwaraeon Cenedlaethol
yr Urdd yn y Bala ar ddydd
Sadwrn,
20
Mai.
Llongyfarchiadau i'r tim pel-rwyd
ar ddod yn Bencampwyr Cymru a
dod a'r darian yn 01 i Fethel.
Hefyd gwnaeth y bechgyn yn
arbennig 0 dda a dod yn ail drwy
Gymru mewn cystadleuaeth agos
lawn.
Dim ond un gol 0
wahaniaeth
yn gwahanu tim
Bethel a'r tim buddugol.
MERCHED
Y WAWR.
Nos
Fercher, 10 Mai, cynhaliwyd
cyfarfod o'r gangan yn yr ysgol
gynradd dan Iwydyddiaeth Sian
Davies. Llongyfarchwyd Lynnwen
Morris ar ddod yn nain unwaith
eto a dymunwyd gwellhad buan I
Delyth Williams. Dymunwyd yn
dda t'r trysorydd, Edwina Morris,
ar ddathlu pen-blwydd arbennig.
Etholwyd yr is-swyddoqion
canlynol ar gyfer 2006/7: IsIywydd: Margaret
Druce: Isysgrifennydd. Joyce Roberts; Isdrysorydd:
Edith
Jones.
Y
Pwyllgor
yw
Mary
Evans,
Gwyneth Jones, Sheila Roberts,
Eirlys Sharpe, Glenys Griffiths a
Bet Owen.
Croesawyd aelod o'r gangen,
Eirlys Williams, i gymryd y noson.
Dangosodd sut i wneud nifer 0
fwydydd iach a chyfleus at yr haf,
megis pate moron, salad ffa coch
a chorn melys a salad ffacbys a
thatw. Roedd y risetiau yn syml, y
cynhwysion yn hawdd i'w cael a'r
prydau yn lIiwgar a diddorol.
Paratodd nifer 0 bwdinau bias us
hefyd megis pwdin afal Norwy a
brutee bisged, ffrwythau a iogwrt.
Cafodd
yr
aelodau
borti'r
bwydydd
ar y diwedd
a'u
mwynhau yn fawr. Diolchodd
Margaret Druce i Eirlys Williams
am yr arddangosfa.
Glenys
Griffiths
a Rhian
Hughes oedd yn gofalu am y te ac
enillydd y raffl oedd Deilwen
Hughes.
Atgoffir yr aelodau i roi arian y
gweithgaredd rhanbarth (taith a
bwyd yn Llanberis, 23 Mehefin) i'r
trysorydd erbyn 10 Mehefin.
Bydd y bws i Barc Glasfryn (14
Mehefin) yn cychwyn 0 Cysegr
am 6.45 yr hwyr.

DEINIOLEN

DINORWIG

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

Miss Marian Jones, Minallt,7 Bro Elidir, Dinorwig. 870292

ER GOF ANNWYL
AM ANTI
JEAN. Dydd Sadwrn. 26 Mawrth.
aeth
naw
wragedd
ifane
Deiniolen
ar daitn gerdded
noddedig rownd Pen y Gogarth,
Llandudno. Taith 05.7 milltlr i gOfia
am Jean Pare Jones a fu tarw
flwyddyn union yn 61. Gasglodd y
genod £900 tuag at Gronfa Waddol
Gynaecolegol, Ward Alaw, Ysbyty
Gwynedd.
Diolch yn fawr i'r genod am eu
hymdrech
ac
bawb
a'u
cefnogadd.
GWELLHAD.
Da deal! fod Mrs
Margaret
Gynfi Griffith,
Cynfi
House, yn gwella wedl triniaeth yn
yr ysbyty yn ddiweddar.
CYMDEITHAS
Y
BEIBLAU.
Cynhelir Gwasanaeth Cymdeithas

°

y Beiblau, bnawn Sui, 25 Mehefin
am 2.00 o'r gfoeh yng Nghapel
Bosra, Penisarwaun. Gwneir
casgliad at y Gymdeithas. Bydd
modd parcio ceir ar fuarth yr Ysgol

Gymuned.
Trefnir
bws
i gychwyn
0
Ddinorwig am 1.15 a galw yn
Neiniolen ar y ffordd. tua 1.20. Pris:
SOc i oedohon. Croeso cynnes i
bawb.
DIOLCH.
Dymuna
Betty Lloyd
Roberts, 6 Bro Deiniol, ddiolch 0
galon i'w theulu, ei ffrindiau a'i
chymdogion am eu caredigrwydd
yn
ystod
ei
llawdrlniaeth
ddiweddar. Diolch hefyd i feddygon
a staff Ward Conwy, Ysbyty
Gwynedd, a'r meddygon a'r nyrsus
Ueol am eu gofal.

BRYNREFAIL

CYMDEITHAS Y BEIBLAU. Cynhelir
Gwasanae1h Cymdeithas y Belblau,
bnawn SuI. 25 Mehefin am 2.00 0'[
gloch
yng
Nghapel
Bosra.
Penisarwaun. Gwneir casgliad at y
Gymdeithas. Bydd modd parcio ceir ar
fuarth yr Ysgol Gymuned.
Trefnir bws J gychwyn 0 Ddinorwig
am 1.15 a galw yo Neiniolen ar y
ffordd, tua 1.20. Pris: SOc i oedolion.
Croeso cynnes i bawb.
CLWB ORWIG. Cyfarfu aelodau'r clwb
yng Nghanolfan BluE7Peris ar 11 Mai
pryd y croesawyd pawb yno gan y
Llywydd, John Cantrell. Y siaradwr
gwadd oedd Mr Elfyn Owen, Swyddog
Gotal a Thrwrsio Gwynedd Cyf. Bu'n
s6n am y gwasanaeth 'Crefftwr' a
gyniglr i bobl hyn a phobl anabl
Gwynedd i wella cyflwr eu cartretL Gall
y crefftwr gyflawni ystod eang 0 fan
waith trwsio.
Rhannwyd copiau 0 gwestiynau ar
telysion a rhigymau a fydd yn cael eu
gwerthu i godi arian tuag at Ysgol
Pendalar. Caernarfon Rhoddwyd y te
a gwobrau'r raffl gan Margaret
Faulkener a Betty Roberts. Enlllwyr y
raftl oedd Rose Cantrefl a Betty Bower.
Y GYMANFA. Ar y Sui eynlaf 0 Fai,.
set y 7fed, cynhaliwyd Cymanfa
Ysgolion Sui cylch Padarn yng
nghapel
Cefnywaun,
yng
ng.hyfarfodydd
pnawn
a
nos.
Arweinydd y gan oedd Mrs Mererid
Malr
Williams,
Penmaen-mawr.
Uongyfarchladau l'r plant a fu'n
Ilwyddiannus yn eu Maes Llafur a
diotch i'w r'hrieni am tynd ati i'w dysgu.
CYFARFOD PREGETHU SARDIS. Fe
fydd Cyrdcau PregethU'r Sulqwyn yn
Sardis ar ddydd Sui, 4 Mehefin.
Dlsgwylir i bregethu yno y Parchedlg
Ddr Densil Morgan,
Coleg y
Bedyddwyr, Bangor, am 2 o'r gloch a'r

Parchedig J. D. Hughes, LJangefni,am
5.30 yr hwyr. Croeso cynnes i bawb.
·COFIO D'AVIDJOHN THOMAS.
Ar 16 Ebrill daeth y newydd trist am
tarwolaeth David John Thomas, gyn1 0
Dy Capel Sardis, ae yn ddlweddaraeh
o 81as Pengwaith, Llanberis, yn 90
oed. Cynhaliwyd y gwasanaeth
angladdol yn Sardis a rhoddwyd et i
orffwys ym mynwent Llandinorwig. Yr
oedd y gwasaneth yng ngotal ei
weinidog, Y Parch Olaf Davies, a oedd
yn cael ai gynorthwyo gan Y Parch
William John Lewis, Llanfairpwll.
Talodd deyrnged haeddiannoJ i'r
gwasa,naeth clodwiw a roddodd D.J.
Thomas i EgJwysSardis. Bu'n byw yn
y Ty Capel am dros 30 mlynedd a
mawr fu ei ofal af a'i ddiwaddar briod
am yr adeiladau. Bu'n ysgrifennydd yr
Eglwys am 32 0 flynyddoedd ac et
hefyd oedd Arweinydd y Gan.
Gwasanaethodd ar sawl pwyllgor yng
Nghymanfa Arlon a bu'n ymgeisydd
cyson yn ArhoHadau Ysgrifenedig
Undab Bedyddwyr Cymru. Rhoddodd
ei orau i bopeth a wnai.
Estynnwn ein cydymdeimlad a'i
*yr, Andrew, Megan, ei ferch-yngnghyfraith, Eluned, ei chwaer, a'r teulu
i gyd yn eu hiraeth.
DIOLCH. Hoffwn ddiolch i bob un a tu
rnor garedig chofio amdanaf wedi i
mi dorri fy mraieh yn ddiweddar. Diolch
am y cardiau, y galwadau ft6n, am alw
I'm gweld, am yr anrhegion, am wneud
negeseuon drosot, am ty nghludo i'r lie
yma a'r lie arall, am lanhau'r eira ac
am bob cymwynas. Yn wir, bron na
ddywedwn ei bod wedl bod yn werth
torri 'mraich er mwyn cael y fath sylW!
Dlolch yn fawr i chi i gyd. Nellie Wyn.
CYMORTH CRISTNOGOL. Diolch yn
fawr iawn i bawb yn yr ardal a
gyfrannodd mor hael at yr achos.

'DA 'DI DAN'

ynddo

a

Mrs Lowri Prys Roberts-Williams, Godre'r Coed. Ffon: 870580
CYMDEITHAS
Y
BElBLAU.
Cynhelir Gwasanaeth Cymdelthas
y Beiblau, bnawn Sui, 25 Mehefin
am 2.00 o'r gloch yng Nghapel
Bosra,
Penisarwaun.
Gwneir
casgliad at y Gymdeithas. Bydd
modd parcio celr ar fuarth yr Ysgol
Gymuned.
Trefnir
bws
i gychwyn
0
Ddlnorwig am 1.15 a galw yn
Neiniolen ar y ffordd, tua 1.20. Pris:
SOc i oedolion. Croeso cynnes i
bawb.
I'R YSBYTY. Anfonwn goflon at Mrs
Blodwen Hughes, 12 Trem Eilian,
sydd wedi derbyn triniaeth yn
Ysbyty Gwynedd.
DIOLCHIADAU.
Dymuna Jennie
Hughes
a Nerys a theulu y
diweddar
Gwilym Hughes (W.iI
Garth), Bryn Pare, ddioleh yn fawr
iawn
am
bob
arwydd
0
gydymdeimlad a ddangoswyd tuag
atynt yn eu profedigaeth drist a golli
priod, tad a thaid annwyl iawn.
Diolch am yr holl gardlau, galwadau
fton ac ymweliadau
ac am y
rhoddion hael tuag a1 Gymdelthas
Alzheimers. Diolch hefyd rr Parch
Marcus
W. Robinson
am ei
wasanaeth
teimladwy
ae i Mr
Gwynfor Jones 0 E.W. Pritchard.
Llanberis, am ei wasanaeth trylwyr.
Diolch yn fawr i bawb.
Dymuna
Richard
Wyn
a
Gwyneth
Evans, Ty'n Buarth,
ddiolch 0 galon am y caredigrwydd
a'r ffyddlondeb a dderbyniwyd tra
bu Richard
yn yr ysbyty yn
ddiweddar. Diolch am y cardiau. y
galwadau ftcn a'r dymunladau da.
YR EGLWYS BRESBYTERAIDD.
Y Gymdeithas.
CynhaJiwyd ail

gyfarfod y Gymdeithas am y tymor
yn y Ganolfan nos tau, Mai 11. Mr
Gwyn Hefin Jones, Rhandir, oedd
Cadeirydd y noson. Ar ddechrau'r
cyfarfod
arweiruodd
mewn
defosiwn a'r testun oedd 'Ni buom
yn Stiwardiau
da'. Rhoddwyd
croeso arbennig i Marika Fusser,
set gwraig wadd y nosoh, a'i
thestun
oedd
'Cynaladwyaeth
'Gwynedd'.
Wedi
egluro
egwyddorion
ar gyfer hyrwyddo
cynaladwyaeth
yng Ngwynedd
cafwyd enghreifftlau 0 ymarfer da
er mwyn creu gwell dyfodol i ni a'r
cenedlaethau
j ddod. Bu cryn
drafod ar ein cyfrifoldeb nl fel
unigolion a'r hyn y gallwn ei wneud
er lies yr amgylchfyd.
Diolchwyd i'r siaradwr gan y
Cadeirydd a pharatowyd lIuniaeth
gan Ellen George ac Eleanor
Jones. 8ydd y cyfartod nesaf nos
lau, 8 Mehetln, pryd y disgwylir
Gwen Aaron i roi sgwrs ar y pwnc
'Gofal mewn Galar'.
OEDFAON MEHEFIN.
4:
Pentecost
5.30: Parchg Gwilym Parry,
Llanfairfechan.
Gweinyddir y Sacrament 0
Swper yr Arglwydd.
11: 10.00: Mr Evan Jones,
Bontnewydd;
18: 2.00: Parchg Olwen Williams,
Tudwelliog;
25: Sui Cymdeithas y Beiblau,
Dosbarth Oeln1olen.
PEN-BLWYDD ARBENNIG.
Llongyfarchiadau
i
Eirianwen
Evans, '1 Ffrwd Madog, ar ddathlu
ei phen-blwydd yn 80 oed ar Fai
15fed.

Mae'n siwr gen i fod Dan Brown
yn nofelydd da. Mae gwerthiant
annhygoel The Da Vinci Code yn
awgrymu hynny'n sicr. Bu trafod
mawr ar y nofel ers ci chyhoeddi
yn 2003, a chaiff fiv)' 0 sylw fyth
\vrth i'r ffilm a seiliv,ryd arni
gYlraedd y sinemau.
Ceir ynddi srofi ryfeddol anl
'wirionedd'
a gelwyd gan yr
Eglwys Gristnogol
ar hyd y
canrifoedd, a chymuned grefyddol
gudd sy'n barod i ladd er ffi\vyn
gofalu bod y 'dirgelwch' hwnnw'n
aros yn guddiedig. Os darllenoch
chi'r nofel a'i mwynhau) rydych a
bosibl yn cytuno mai 'da 'di Dan'.
Ond er gwaetha'i honiad ar y
dudalen gynraf fod 'pob disgrifiad
o arlunwaith,
pensaernlaeth,
dogfennau a defodau cyfrinachol
yn y nofel hon yn gywir') mae
mwy 0 sail hanesyddol i j6cs 'Da
'di Dil' nag i rai o'r honiadau a
wneir gan Brown yn y nofel hon.
Mae'n anodd ~vybod bern i'w
wneud o'r Da Vinci Code a'i
hornadau am y Ffydd Grismogol:
mai dyn )7n unig oedd Iesu; bod
Iesu \vedi priodi a Mair Magdalen
ac mai eu hetifeddion nhw oedd
brenhinoedd
Ffrainc;
a bod
rhywbeth
'sinisrr'
ynglyn
a'r
modd y de\visvvyd pa lyfrau i'w
cynnwys yn y Testamenc Newydd.
Gellid
anwybyddu'r
11yfr:
\'.redi'r cwbl, nofel ydYVI. Ond
fyddai hynny 0 [aVolr help i bobl
sy'n darilen y 11)rfr ac yn dechrau
meddwl bod y 'gwirioneddau' sydd

mewn

rhyw

ffordd yn
tanseilio'r
Ffydd Grismogol.
Mae'r ffaith fod Brown yn
cyflwyno'r
syniadau
hyn
fel
ffeithiau trwy enau 'arbenigwyr'
yn
awgrymu
na
ddylem
an,vyb),'ddu'r nofel
Ond mae mor rhwydd rhoi
gormod 0 sylw iddi befyd, a
gwneud
Brown
a'i
stori'n
bwysicach nag ydynt. Ac eto,
mae'r Da Vinci Code wedi agor
rrafodaeth frwd ac v.'edi gvvneud i
lawer 0 bobl ddechrau meddwl
beth yw'r gwir am Y Beibl, ac am
Grismogaeth,
ac am Iesu Grist.
Dyma gyfle da i ni rannu'n Ffydd
ag eraill. Ac os oes angen help
arnom i areb rhai o'r cwestiynau
sy'n codi o'r Da Vil'tci Code mae
hwnnw i'w gael mewn Uyfrau ac
erthyglau Cristnogol ar y We sy'n
trafod y nofet.
Mae'r nofel er enghraifft yn
a\vgrymu bod )' 'ffaith' fod Iesu
wedi priodi a Mair Magdalen yn
profi mai dyn yo unig oedd. Y
gwir
yw nad
oes
unrhyw
dystiolaetb
ddibynadwy
dros y
gred bod Iesu wedi priodi. Ond
perai yna dystiolaeth o'r fath, pa
wahaniaeth fyddai? Credodd yr
Egl ...vys erioed bod lesu yn wir
Dduw ac yn wir ddyn. Fyddai'r
ffaith iddo briodi ddim yn ei
wneud yn fwy 0 ddyn nac yn 11ai0
DdU\lJ.
'Da 'di Dan', 0 bosibl. Ond
llawer iawn gwell, 'Da 'di Duw, a'i
Air.'
.
JOHN PRITCHARD
o

-

YSGOL BRYNREFAIL I
dannau, ac yo olaf daeth Robin

Gwyl Delynau Cymru
Yn ystod ail wythnos gwyliau'r
Pasg cynhaliwyd Gwyl Delynau
Ryngwladol
yn
Galeri

Caernarfon. Trwy garedigrwydd
cwmni Pare Carafanau Brynteg
sicrhawyd 40 0 docynnau i'r
cyngherddau
i blant Ysgol
Brynrefail.
AI nos SuI, 16 Ebrill,
agorwyd yr Wyl gao y delynores,
Isabella Morretti, 0 Ffrainc.
Roedd y delynores fyd-enwog
yma yo edrycb yn byfryd mewn
[frog goch drawiadol ac roedd ei
pherfformiad
yn
agoriad
teilwng i'r cyngerdd. Bwriodd i
mewn i ddarnau
bywiog a
cbyffrous ac roedd pob darn yn
wahanol ac yn hudo'r glust.
Cyflwynodd wybodacth aID bob

darn cyn ei chwarae, oedd yn
rhoi cefndir
addas
i ni.
Mwynheais y cyngcrdd yma'n
arw ac ie wir, fel y dywed y
rhaglen, Isabella Moretti yn wir
yw Brenhines y Delyn!
Ar nos Fawrth, 18 Ebrill,
euthurn i'r ail gyngerdd yn yr
wyl, sef cyngerdd Cerddoriaeth
Telyn y Byd. Dyrna gyfle i weld
talentau'r delyn 0 bedwar ban
byd. Telynores a chantores 0
ogledd Cyrnru oedd y gyn taf i
ymddangos
ar y llwyfan Gwenan Gibbard. Chwaraeodd
sawl darn gwerin traddodiadol
yn ogystal a cherdd dam. Yr ail
i ymddangos
oedd Catriona
McKay o'r Alban gyda'r delyn
Clarsach. Dyma berfformiad
llawn hwyl. Yn dilyn daeth y
telynor, Paul Doole)', i'r llwyfan
gyda'i delyn a'i thannau pres.
Perfformiodd
saw! hen gan
Wyddeleg ond ychwanegodd ei
gyfansoddiadau
ei hun at y
darnau i greu plethwaith o'r
cyfoes a'r rraddodiadol.
Yna
daeth Zi Lan Liao i'r llwyfan,
geneth ifanc iawn 0 China.
Dyma'r perfformiad gorau yn fy
marn i. Roedd y cyfan yn
anhygocl a'i swn yn \vych.
Andrew Lawrence King ddaeth
i'r llwyfan wedyn gyda'i delyn
Sbaenaidd a chanddi groes-

Huw Bowen gyda'i delyn deires
i'n diddanu,

Daeth y cyngerdd i ben gyda
phob telynor yn chwarae mewn
ensemble cofiadwy, 0 bedwar rant
y byd!
Bu criw ohonom yn ddigon
ffodus i gael rocyn ar gyfer
cyngcrdd Catrin Finch ar y nos
Fercher, a chafwyd gwledd i'r
glusi
a'r
Ilygaid
trwy
berfformiadau hollol unigryw a
chofiadwy'r
delynores
ifanc
yma. Aeth y cyfan mor sydyn,
gydag amrywiaeth anhygoel 0
arddulliau gwahanol a heriol yn
plethu'r hen a'r newydd yn
gelfydd.
Diolch yn fawr i gwmni
Brynteg am eu haelioni ac i
Elinor Bennett am drefnu cyfrcs
o gyngherddau
gwirioneddol

gofiadwy.
IWAN WILLIAI\1S
A_

Sr\RA

WILLIA~iS

(BI.I 0)

Ar y Brig!
Mae Tim Pel-droed Bechgyn
Blwyddyn 7 Ysgol Brynrefail
wedi ennill Cwpan Cymru!!
. JI
D 0, WIr..
Ar noson gyffrous ar gae
Eithin Duon llwyddodd un ar
ddeg 0 arwyr ifanc i drechu
cewri Bro Morgannwg.
Ac
oedd, mi oedden nhw'n gewri!
Roedden nhw'n anferth! Ond
doedd hynny'n llesteirio dim ar
yr bogia ac aethant ati'n ddygn
iredeg a driblo, i daclo a phasio,
a dod i'r brig yn gwbl
haeddiannol
gyda'r
sgor
terfynol yn 2 gol iIi Frynrefs.
Llongyfarchiadau
gwresog
i'r hogia, i Mr Holland a Mr
Davies am eu hyfforddi,
a
diolch 0 waelod calon i bawb
am greu torf rnor gefnogol i roi
hwb i'r hogia.
D)rma adroddiad
un o'r
becbgyn fu'n ch\varae yn y gem
anhygoel hon:

* * *

Coda is fel pob bore arall ar
gyfer di\vrnod arferol yn yr

ysgol, ond doedd hwn ddim am
fod yn ddiwrnod arferol nag
oedd? Roedd hi'n ddiwrnod
braf iawn, a'r haul yn sgleinio
dros bob man a'r awyr yn las,
las. Dechrau da, medda fi.
Docddwn i ddim yn medru
canolbwyntio ar y gwersi yn yr
ysgol gan fy mod yn rneddwl
am bedwar o'r gloch trwy'r
adeg. Pedwar o'r gloch roedd y
gem fawr yn dechrau,
ac
roeddwn i wedi cael fy newis i
chwarae!
Aethom ar y bws i gae
Llanrug ac roedd pawb yn canu
ac yn llawn cyffro. Ond, pan
naethon ni gyrraedd, aeth pawb
yn ddistaw, Nerfau, mae'n siwr,
Aethom i mewn i'r ystafell
newid a gwisgo cit yr ysgol.
Wedyn cafodd Mr Holland air
hefo ill, math 0 lea'ttl talk, a
dweud ei fod 0 eisiau i ni drio
rnor galed, doedd 0 ddim eisiau

i ni stopio nes oedd pawb yn
biws fel plymsan l Wcd)·n,
cawsom dynnu ein lluniau efo'r
HSBC,
oedd
yn
noddi'r
gystadleuaeth.
Pan glywais i
fand yr ysgol yn chwarae Hen
Wlad fy Nhadau mi wnes i
sylweddoJi fod y ffeinal wedi
cyrraedd go iawn.
'Biiib,' canodd y chwiban ac i
ffwrdd a ni! Roedd Brynrefs yn
chwarae'n dda o'r cychwyn, ond
fe sgorion nhw'n gol gynraf.
Dwi'n meddwl fod hynny wedi
gwneud i ni ddeffro fel tim
oherwydd fe lwyddon ni i ddod
a'r sgor yn gyfartal 0 fewn dim,
diolch i groesiad da gan Daniel
Bell a Gruffudd John yn tapio'r
bel i gefn y rhwyd. Ac felly y
daeth yr hanner cyntaf i ben.
Mi ddechreuon ni'n well fyth
yn yr ail hanner - Mr Holland
unwaith eto, rnae'n siwr! - ac
roedden ni'n rhoi pwysau ar
Fro Morgannwg trwy'r amser.
Dim ond dau funud oedd ar 01
pan lwyddodd Gruff i sgorio am
yr ail dro. 'Hwre!' meddai pawb
o'r cefnogwyr dros y lIe ac
roedd Eithin Duon yn berwi!
Canodd y chwiban olaf ac
roeddwn yn teimlo fel fy mod
wedi ennill cwpan y byd!
Cawsom ni'r gwpan a medal

bob un a mynd yn 01 i'r ysgol
am bryd 0 fwyd efo hogiau Bro
Morgannwg. Mi roddon nhw
gem dda i ni, ond diolch byth
mai ni wnaeth ennill yn y
diwedd!
ELLIS DEE,\1ER

(BI.7 - Adaln Chwith)

I'r Genedlaethol
Mae carfan gref 0 ddisgyblion yr
ysgol wrthi'n ddygn yn ymarfer
ar
gyfer
Eisteddfod
Genedlaethol
yr Urdd
a
gynhelir dros wyliau'r Sulgwyn.
Dyma'r
criw fydd yn ein
cynrychioli yo Sir Ddinbycb
eleni:
Dydd Mercher:
Priplicio: grwp pop Bechgyn
Blwyddyn 9;
Dydd Iau:
Arrest Bryn Jones: Dawns
Un igol i ferched;
Dydd Gwener;

Sasha Williams: Dawnsio Disgo
Unigol BI. 10-13;
Perlau
Brynrefs:
Dawns
Cyfrwng
Cymysg
a Grwp
Dawnsio Disgo;
Parti Cai a Parti Hayleigh:
Grwp Dawnsio Gwerin;

Anest Eifion: Dawns Werin
Unigol i Ierched;
Ensemble Brynrefail: Ensemble
15-25 oed;
Band
Pres
Brynrefail:
Cerddorfa / Band dan 25 oed;
Dydd Sadwm:
Anest Eifion ac Anest Bryn
Jones: Dawns Stepio i ferched;
Elin Mai Jones: Unawd allan 0
Sioe Gerddorol.
Pob lwc i bawb!

Athletau
Yn ddiweddar,
cynhaliwyd
'Iwrnament Athletau Arfon yng
Nghaeau Treborth ger Bangor.
Yn unol a'r arfer, aeth Ysgol
Brynrefail a charfan gref yno,
ble cawsant gryn lwyddiant.
Isod
rhestrir
enwau'r
buddu~vyr. Bydd y cyntaf a'r ail
ym mhob cystadleuaeth
yn
mynd ymlaen i gystadlu ar lefel
sirol yn Nhwrnamenl Eryri ar
10 Mehefin.

Mae pob. dros 50 oed yn
ymddiried yng nghynhyrchion
a g asanaethau
Age Concern
Yswiriant Cartref
Yswiriant Cerbydau a Diffyg ar y Modur

\ WAUNFAWR

Yswiriant Teithio

.ry Rhydd • Bwyd Cartref • Prydau Plant

Cynlluniau Angladd
Cyflenwadau Trydan a Nvvy

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

Am fwy 0 wybodaeth ymwelwch ani yn:
Age Concern Gwynedd a Mon
"TV Soiont, Ffordd Santes Helen.
Caernarfon, Gwynedd LL55 2YD

650218

01286 678310
gan ddyfynnu'r cyfelrnod· ECO'A WYDDFA
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Genethod
Dan 15 oed
Heledd Tomos (Bl.9): 2il yn y
100 metr;
Einir Evans (Bl.7): 2il yn y 200
metr;
Victoria Taylor (BI.9): 2il yn y
1500 metr;
Lauren Jordan (B1.9): 3ydd yn
yr 800 meter;
Ella Christie (Bl.9): laf yn y
elwydi ac 2il yn y naid hir;
Sharon Hanks (BI.8): laf yn y
naid uchel;
Ashley Mcguigan (Bl.9): 2il yo
y picell;
Tim Cyfnewid: cyntaf
Dan 17 oed
(pawb 0 jlwyddyn 10)

Manon Clarke: 3ydd yo y 200
a'r 300 metr;
Lowri Jones: 3ydd yn y clwydi;
Rebecca Snowden: 2il yn y naid
hir:,
Hawys Price: laf yn y naid
driphlyg;
Tim Cyfnewid: 3ydd.

Adolygiad

0

EP Derwyddon Dr. Gonzo - Ffandango

•

Pe bai rhywun yn gofyn pa fath 0
gerddoriaeth
a glywir gan y
Derwyddon,
rwy'n
siwr
y
byddai'r ateb yn un amleiriog a
lluosillafog. Y rheswm syml am
hynny yw ei bod )'0 anodd
crynhoi'r band ifanc hwn i un
gair.
Mae'r
bechgyn
yn
ddisgyblion yn Ysgol Brynrefail
sy'n rhannu
eu cariad at
gerddoriaeth ag astudiaeth lefe1
uwch gyfrannol, sy'n dipyn 0
gamp, ond tybed a yw ffrwyrh
llafur y bechgyn yn hawlio lle
anrhydeddus
yn y sin roc
Cyrnraeg ar hyn 0 bryd?
Y gan sy'n agor yr EP yw
'Gladys Drofa Ganol' sy'n canu
cloehydd
holl
athrawon
Cymraeg ein cenedl. Roedd
Gladys yn un 0 gymeriadau
gorau nofel ddylanwadol Alun
Jones, Ac Yna Clywodd Stim. y
l\{or. Dyma gao sy'n gosod y
stamp yn syth. Y mae yma
ddylanwad amlwg 0 fyd Ska ac
Affro Bit, wedi'i blethu'n gelfydd

i rhythm Ifync cyfoes. Yr hyn
sy'n taro rhywun o'r bar cyntaf
'j\v rnai cerddorion sydd wrth eu
gwaith yma, nid criw 0 lafnau yn
gwneud swn, Yn mae eu sain yn
gyfrwng i godi pawb oddi ar eu
seddau, a champ fyddai i hyd yn
oed y mwyaf segur yn ein plith
beidio a thapio troed neu law i
guriad hypnotig eu sain.
Awn wedyn ar daith trwy
gordiau cynnil 'Modryb Bwled' a
phlethwaith cymhleth 'Satan )rw
Sam Tan',
gyda digon 0
gyferbyniad i ddod a ffresni i'r
profiad 0 wrando am y tro cyntaf
Mae'r band yn cydnabod fod
Bob
Marley,
y
Specials,
Drymbago ac Anweledig yn
ddylanwad cryf arnynt, ac mae
hwnnw i'w glywed yn 'Ska-ba-ba
bwt'
a 'Stwsh'.
Ond
y
gwahaniaeth ydyw, tra bo rhai
grwpiau yn COplO neu efelychu'r
rhai hynny fu'n ddylanwad
arnynt, mae'r Derwyddon yn
defnyddio'u holl ddylanwadau i

Y Bechgyn
Dan 15 oed

(Blwyddyn 9 i {DId)
Rhys Mcguire Jones: 2il yn )'
200 metr a laf yn y naid hir;
Adrew Woodcock: laf yn yr 800
metr ac 2il yn y 1500 metr;
Llion jones: lafyn y 1500 rnetr;
Dafydd Ngaia: 2il yn y pwysau;
Tomos Owen: 1af yn y naid
driphlyg;
Tim Cyfnewid: cyntaf
Dan 17 oed
(Blwyddyn 10 i gyd)
loan Jones: laf yn y 100 rnetr,
2il yn y 200 metr ac 2il yn y naid
hir;
lwan Arwel Jones: 2il yn y
clwydi;
Huw Roberts: 2il yn y bicell;
Gethin Phillips: 2il yn y naid
uehel.
Dan 19 oed
Ifan Jams: l af yn y clwydi, 2il
yn y 100 metr a laf yn y naid
uebel.
Llongyfarchiadau
i bawb fu'n
cystadlu ac edrychwn ymlaen at
glywed
am
lwyddiannau'r
garfan yn Nhwrnament Eryri.

Cyngor Cymuned Llanrug
Cyfarfu'r Cyngor Cymuned nos
Fawrth, 25 Ebrill, yn y Sefydliad
Coffa Llanrug. Croesawodd )7
Cyngh. Arwel Thomas bawb i'r
cyfarfod a diolchodd
i'r isgadeirydd, y Cyng. Dafydd W.
Thomas am gadeirio y cyfarfod
blaenorol yn ei abseno1deb.
Cadarnhawyd
yn
gywir
gofnodion cyfarfod mis Mawrth.
Daeth pedwar cais cynilunio
gerbron )' Cyngor ae ni ehafwyd
gwrrhwynebiad i ddau ohonynt
- esryniad llawr cyntaf i 14 Nant
y Glyn, Llanrug, a rhoi 101fa
wydr yn Gwenmon,
Ffordd
Crawia, Llanrug.
Ond
gwrthwynebwyd
unwaith eto y cais i gael chwe ty
fforddiadwy ger hafod y Glyd,
Uanrug. Daeth yr ail a'r trydydd
cynllun
diwygiedig
gerbron
gyda'i gilydd. Rhoddwyd
y
rhesymau fel a ganlyn ...
i) fod y ffordd yn gul, prysur a
throellog gydag un man yn
'blind spot' peryglus. Dengys y
eynllun diweddaraf fod lIe i

dri ar ddeg 0 geir i barcio ar y
safle, sy'n golygu fod cymaint
a hynny yn fwy 0 geir yn
mynd iddefnyddio'r fynedfa,
ii) fod ffos agored, ddofn dros y
ffordd
i'r fynedfa
sy'n
peryglu'r
traffig
sy'n
defnyddio'r Ion;
iii) gao nad 'yow'r Cynllun
Unedol wedi ei fabwysiadu
eto, mae'r cais cynllunio tu
allan i'r ffiniau datblygu fel y
mae ar hyn 0 bryd
iv) gofynnwyd hefyd ble mae'r
dystiolaeth
fod angen tai
fforddiadwy yo Llanrug (gan
gymryd i ystyriaeth Tab14 yn
y cyfarwyddyd Cynllunio Tai
Fforddiadwy
Cyngor
Gwynedd Mai 2005).
Gwrthwynebwyd hefyd )7 eais
i drosi, addasu ac ymestyn cynadeilad alIanol yn dy ar Fferm
Hafodlas, Ceunant, ar y sail y
byddai problem trafnidiaeth gan
fod y Ion mor gul ac y byddai'n
anodd iawn i loriau gyrraedd y
safle.

ddiben gwell. Maent yn amlwg
yn dilyn genre cerddorol debyg,
ond mae ganddynt
agenda
wahanol,
Defnyddio'u
dylanwadau (niferusl) a wnant a
mynd a'u cerddoriaeth i lefel
wahanol.
Y ddwy berl yn yr EP yv-.'
"Ialwrn y Beirdd' a '29 gradd
selsiws', y trac olaf. Dyma
gerddoriaeth
hafaidd, melys,
sy'n symud yn gelfydd trwy
gordiau
cymhleth
yn
ddidrafferth.
Trawiadol hefyd
yw'r rapio yn y gan olaf, sy'n
ymddangos
mor
naruriol
rhywsut.
Chwa 0 awyr iach
mewn byd sy'n dioddef yn sgil yr
holl rapio gwallus ac annaturiol
sy'n gorlifo'r sin ar hyn 0 bryd.
Uchelgais y Derwyddon yw
cael eu cynulleidfa ar eu traed, ac
i fod yn rhan o'u perfformiad
hwy, Gydag EP cyntaf fel
Ffandango, rwy'n siwr eu bod yn
cymryd eamau breision tuag at
lenwi'r llawr dawnsio.
Mae cysgodfan bws newydd
wedi ei archebu ar gyfer pentre[
Cwm y Glo. Mynegwyd pryder
am ddiogelwch 0 gwmpas iard
Ffenestri
Celtic wrth ymy1
Glanrnoelyn, gan nad oes math 0
wal na ffens o'i hamgylch. Bydd
y Clerc yn cysylltu ag Adran
Gwarchod y Cyhoedd gan fod
sgip yno yo llawn 0 ffenestri a
gwydrau wedi eu terri ae mae
plant yn mynd yno i chwarae.
Bydd cais yo cael ei anfon i
gael torri'r coed syn tyfu tros y
Ion ger Rallt Deg ar y Ion 0
Lanrug i Gwm y Glo.
Cafwyd cwyn fod rhan o'r Ion
fach sy'n rnynd heibio Tyddyn
Rhyddid wedi suddo i'r ffos ac fe
fyddai hyn yn beryglus i Unr)7W
drafnidiaeth.
Mae rhannau o'r wal yng
nghae chwarae Nant y GIYD wedi
eu difrodi gan bobl ifanc sy'n
ymhel yno. Bydd angen trwsio
rhain.
Mae angen adfer Llwybr
Cyhoeddus rhif74 (0 Finffordd i
Gae Rhos) ac ailosod arwydd
yno.
Mae
Aciran
Gwaith
a
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GORSAF BETROL
£sso

BE

DEINIOLEN
Ffon: (01286) 871521
Ar agor 7 a.m. - 9 p.m. bob diwrnod

•

•
A'l FEIBION
Bwthyn Gadlys
LLANBERIS

Petrol • Disel • Nwy Calor • Glo
Cylchgronau • Papurau Newydd
Cardiau Penblwydd • Wyau
Nwyddau Groser • Melysion
TleEDI LOTERI AR WERTH YMA!

FFon:870444
• Gwerthwyr Glo ac
• Olew Gwres Canolog j'ch
cadw'n gynnes ac yn glyd!

Parhad

dudalen 1I

bob I ifanc yr ardal.
Ysgol Uwchradd
YIDa at ei gilydd i sefydlu Aclwyd
Phensiynau
y llywodraeth
yn
Llanrug
gadarn yn gam eithriadol 0 Dyddiad y cyfarfod
Nos Lun, 19 Mehcfin am 7 o'r
bwriadu gwneud i ffwrdd a'r
Llythyr Agored i:
bositif.
gloch.
cardiau Cyfrif Sywddfa Bost. Mae I Ddisgyblion a rhiem Ysgol Gynradd
Aelwyd sy'n cynnig rhywbeth
hyn yo golygu eu bod yn I Llanrug
positif i bobl ifanc ~I pentref ac Gwahoddiad arbennig i Rieni,
Swyddog
Datblygu'r
Urdd,
diddymu
rhywbeth
maent
Swyddogion Cyngor Cymuned
yn sylfaen gadarn i'r Eisteddfod
Cynrychiolaeth
0: S raff Ysgol
newydd ei gyflwyno. Os digwydd I Llanrug
Lcol i'r dyfodol.
' d b
1
Drigolion a Phobl Ifanc yr Ardal
Mae nifer fawr ohonom hefyd
Gynradd
Llanrug,
Bwrdd
h yn, mae n e ygo y bydd llawer Annwyl Gyfeillio
1 1 n
yn ymwybodol fed
angen
rhyw
Llywodraethwyr
yr Ysgol, y
o swy dd fiey dd post yn cacl eu cau
N-l
H d f d
11
a
Cymuned
ac
lcdlcd y wlad. Mae deiseh yn y I 0 yn yr
y re
anfonais
ffocws penodol arall yn ogystal a Cyngor
swyddfeydd
post
yn I gylchlythyr i rieni yn gofyn am
ehlwb ieuenctid y pentref. Mae
Ymddiriedolwyr
Rygarug. Mae
h
yfle i drafodaeth
agored
ar
)' nifer yma gyda doni au awahanol
hefyd wahoddiad
agored i
h
b
gwrt wyne u yn ac mae eel
I
ibilrw dd
f dl 'Ad
o·
bawb ci harwyddo.
POSt 1
Y 0 se Y u
ran
- Cerdd, Drama, Chwaraeon,
drigolion ardal Llanrug sydd a
Mae cyflwr anfoddhaol wyneb I Bentref'
neu
'Aelwyd'
ym
Gweithgareddau
A\vyr Agored
diddordeb arbennig yng ngwaith
y priffyrdd yn ardal Cwm y Glo a I mhenrref Llanrug.
ayb. Drwy gael pawb
yn
yr Urdd.
Llanrug wedi dod i sylw. Hefyd fe
Roeddwn yn awyddus i roddi
cydweithio
gallwn
gynnig
Yn gywir iawn
basiwyd,
beth amser yn 61 digon 0 rybudd i drigolion yr
rhaglen amrywiol a chynaladwy i ROB~ WILLIAI\lS
bellach, y bydd eyfyngdra
0 I ardal am y eynllun er mwyn i ni r -40m.y.a. ar y briffordd 0 Ddolafon I ysgogi gwirfoddolwyr
brwdDYFODOL YSGOLION GWLEDIG GWYNEDD
i Gwm y Glo. Y Clerc i gysyllru j I frydig Ileol i ddod ymlaen i I
Cyfarfod Agored 29 Mehefin am 7.30 o'r gloch
ofyn am gael yr arwyddion cyn gynorthwyo.
Neuadd Ysgol Dyffyn Nantlle
gynred fl phosibl. Bydd hefyd yo I
Dros y blynyddocdd diwethaf
• peryglu dyfodol y Gyrnraeg
Mae
nifer
fawr
0 bobl
yn
gofyn unwaith
CtO am gael I mac
sefyllfa
trefniadaeth
I bryderus am gynlluniau'r cyngor
yng ngbefn gwlad Gwynedd;
gosrwng lefel rhannau o'r pafin I ysgolion, gofynion y cwricwlwrn, I
• na fydd dewis yn }' pen draw
sir i newid trefniadaerh ysgolion
yng Nghwm Y Glo ac yn Llanrug
ac amodau gwaith athrawon
ond uno ar un safle a/neu gau
cynradd
Gwynedd,
ac mae
ar gyfer defnydd pobl sy'n
wedi gweddnewid taflenni aroser
adeilad/ysgol ion;
ymgynghori'n
digwydd
ar
hyn
0
defnyddio sgwter yr ~nabl.
I ysgolion, ac mae hyn yn ei I bryd mewn rhai ardaloedd a • mwy 0 faich gwaith, Did Ilai, i
as ydych wed! bod ym I gwneud hi'n anoddach i ni redeg I rhagor 0 gyfarfodydd i ddilyn ym
benaethiaid ysgolion eynradd
Mynwent Llanrug yn ddiweddar,
Aurall. Ysgol lwyddiann~s sy'n
rnwy
0 faint.
mis
Medi.
rwy'n siwr y cytunwch ei bod
rhoddi
gwerth am arran i'r
Mae prif sylw'r cynlluniau ar
Cofier mai 'Ysgol a hyd at 90 0
werth ei gweld. Mae'r gwair yn I disgyhlion.
Eleni
mae I
blant' ydi diffiniad Cyngor
cael ei dorri'n rheolaidd a gofal yn newidiadau
mewn
amodau I uno mwy nag un ysgol 0 dan un
pennaeth. Golyga hyn:
Gwynedd 0 'Ysgol Fach'.
cael ei roi i'r llwybrau. Mae saw! gwaith arhrawon }'D ei gwneud
un wedi tynnu sylw at hyn. Ond I hi'n anoddach i'w rhyddhau
i • y bydd penaethiaid yn colli eu
Mae ffyniant a llwyddiant ein
yn anffodus, mae rhai pobl yn dal I ymarfer canu, dawnsio, ayb, yn I swyddi fel penaethiaid;
bysgolion gwledig, a'u cyfraniad
i adael giat fawr y llwybr
ysiod cyfnodau dysgu.
I • addysgu rnwy unffurf a cholli fel calon ein cymunedau gwledig,
cyhoeddus
ar agor - er bod 1
Mae nifer 0 aelwydydd
ac I dysgu'r planl am eu hardal
\vedi bod yn destun balchder
leol;
arwydd arni yn gofyn i bawb ei I adrannau Ileol ym Mangor ac
mawr erioed, felly pam fod angen
mw}', 11ai 0 ne\vid?
chau. as oes defaid yn dianc o'r I Arfon \vecli dechrau cydwei thio I • ddosbarthiadau
caeau cyfagos, maeOl yn cael
yn agos
gyda'r
ysgol,
ee. I S)rlw i blant unigol;
Dowch i'r Cyfarfod ar 29
lacio
cysylitiad
hollbwysig
rhw)ldd hynt i mewn i'r fynwent 1 Ysgolion yn canolbwynlio ar rai
Mehefin
rh\vng
ysgol
a
chymuned;
ac \vedyn yn bwyta'r blodau a'r
elfennau o'r Urdd ac yna'r Adran
gwair a maeddu'r lIe a chreu I Bentref ar rai gweithgareddau
llanast.
Apel garedig,
dr\vy I eraill, er mwyn rboddi gwerth
gyfrwng yf Eco, ar i bawb gau'r I am arian i'r disg)rblion.
UyfrgeJl Genedlaethol.
giat ar ei 61. Wedi'r eyfan, does I
Yn sgil yr holl ad-drefnu
Cyn y Pasg catodd pob plentyn
gan y defaid ddim s)'nnwyr I ysgolion sydd ar y ffordd rwyfyn I
y profiad 0 blannu coeden ar dir
eyffredin!
G
credu y dylai'r Mudiad hefyd I
Llwyn
Celyn
Bach,
drwy
wnaed cais rai misoedd yn 61 ystyried effaith tymor hir y
garedigrwydd
Mr
a
Mrs
Davies.
bellach am gael golau ar y ffordd I newidiadau
ar drefniadaerh
Roedd hwn Yll brofiad cofiadwy
rh\vng Bryng\\ryn a Chae Rhos, ac
hefyd
ym
mhen'
stad I adrannau
ysgol, pentref
ac
iawn i'r plant ac yn todd iddynt
werthfawrogi pwysigrwydd coed i
Glanff)'Dnon. Yn anffodus, nid 1 ael\vydydd. Mae'r amser wedi
ddyfodol ein cymuned a'r ddaear j
oes gan Gyngor GW}lnedd gyllid
dod i nj ailedrych ar strwythr yr 11~~j
gyd.
digonol i wneud ~rgwaith ar hyn 0 I Adran a ehael trafodaeth agored I
Diolch arbennig j'r rhieni a
bryd.
I rhwng
arhra\von,
rhieni,
ddaeth i helpu efo'r gwaith.
Cynhelir y cyfarfod nesaf, fydd
s\vyddogion yr Urdd a phobl I
hefyd yn Gyfarfod Blynyddol, yn
ifanc yr ardal i weld beth }rw'r I
Ysgol Cwm y Glo nos Fawrth, 16 drefniadaeth
orau i bobl ifane
Mai,2006.
pentref Llanrug.
Ein nod Y\V eeisio rhoi'r
----------mudiad yn rhan alJweddol o'u
Grant Ewropeaidd i
I bywyd cymdeithasol.
Gyllido Myfyrwyr 0
I Yearn rhesymol cyntaf i'w
Gymru Wledig Amcan 1 wneud }'\V trefnu cyfarfod I YSGOL DOLBADARN.
Un mewn Astudiaeth ar
agored. Pwrpas )T cyfarfod eyntaf I Llongyfarchiadau
i Huw ar ei
f)~dd trafod strategaeth tymor hir
Iwyddiant yn Eisteddfod Sir yr
Gadwraeth a Rheoli Tir
yr Urdd yn yr ardal, a chyfle i Urdd. Bydd Huw yn cystadlu ar yr
Mae gan drigolion
ardaloedd
. d .
unawd pres yn yr Eisteddfod
eln cynnig 0 sefydlu
Genedlaethol yn Rhuthun dros y
Amcan 1 yng Nghymru hawl i ystyrle
Sulgwyn.
wneud cais am ysgoloriaethau a I adran bentref neu aelwyd Urdd
yn y penLref.
Pob dymuniad da i Mr Elwyn
gynigir gan Ysgol G\vyddorau
Rwyf yn ymwybodol
fod
Evans sy'n gadael ei waith fel
Amaeth
a
Choed\vigaeth
I
ganddom ni nifer fa\vr 0 bobl yn I gofalwr i gychwyn busnes. Diolch
Prifysgol Cymru, Bangor. Ar
Llanrug sydd yn ei thriadol 0 I iddo am bob cymwynas a phob
gyfer c"vrs MSc yr Ysgol me\vn
frwdfrydig
tuag
a[
holl I IIwyddlant efo'r fenter. Mr Peter
Cadwraeth a Rheoli Tir y mae'r
egwyddorion cadarn y mudiad I Fretwell sydd wedi ei benodl i'r
ysgoloriaethau
ac maent \\'edi'u
dros
y blynyddoedd.
Mae
swydd a dymunwn y gorau iddo yn
eyllido
gan
Gronfa
ganddom ni ddoniau aruthrol
ein plith.
Gymdeithasol Ewrop (CGE).
ymysg ein pobl ifanc hefyd, yn
Bu disgybhon Blwyddyn 6 yn
Mae'r ewrs MSc yn addas ar
ogys(al a nifer fa\vr 0 bobl sydd
plannu bylblau a mesur y tyfiant
gyfer
unrhyw
un sydd
a wedi cyfrannu i weithgareddau'r I fel rhan 0 ymchwll I effaith
newidiadau
yn y tywydd ar
diddordeb
mewn cadwraeth a I
urdd yn y gorffennol,
ac yn I blanhigion led-led Cymru. Roedd
rheoli
tir,
ae
sydd
a I medru
cynnig arweiniad
fel
2000 ysgolion yn rhan o'r ymchwll
Owaln a Robert yn cael seibiant
chymwysterau
addas neu a I
arweinydction lleol.
I a oedd yn dwyn y teit! 'ditectifs
ar 61 bod yn ddygn yn tyllu ar
phrofiad syl\veddol 0 weithio yn
Byddai
cael
yr
holl
ddoniau
natur'.
Trefnwyd
yr
ymchwil
gan
y
gyfer y plannu.
y maes hwn.
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WAUNFAWR
Mrs Nan Roberts, Pantafon. Ffon: (01286) 650570

--

Rhieni ac Athrawon yr ysgol nos
Fawrth diwethaf. Diolch i'r saith
rhiant a ddaeth. Cafwyd cyfarfod
buddiol a IIwyddwyd i drefnu
rhaglen 0 weithgareddau am yr
wyth mis nesaf. Gan em bod
eisiau prynu 14 0 gyfrifiaduron
newydd l'r ysgol mae angen codi
swm sylweddol 0 arian.
Dyma'r gweithgareddau
rydym
angen i chwi eu cefnogi dros y
misoedd nesaf:
Mai 19: Taith gerdded noddedig
Adran y Babanod i Lynllifon;
Mai 26: Tanh gerdded noddedig yr
Adran
lau 0 gwmpas
Llyn
Llanberis;
Mehefin:
Noson 0 Fiwsig yn
Nhafarn y Snowdonia Ranger/
Noson Gwis a Dlwrnod 0 Hwyl;
Gorffennat 6: Raffl Fawreddog a
Ffair Hat;
Medi 29: Helfa Drysor,
Hydref 26: Parti Body Shop;
Tachwedd 17: Noson Gwis neu

Rasus;
Rhagfyr 19: Ftair Nadolig
Diolch 0 waelod calon i Carmen
o'r datarn, am ei rhodd haelionus
o £300.
Cynhelir cyfarfod i'r rhieni ar y
dydd Mawrth cyntaf 0 bob mis 0
hyn ymlaen
yn Nhafarn
y
Snowdonia Ranger, am 7.30 yr
hwyr, Dewch ar 6 Mehefin i
gymdelthasu.
Newydcion da t'r rhieni hynny sy'n
defnyddio'r
Clwb Plant yn y
Ganolfan. Ddydd Llun, 5 Mehefin,
bydd y clwb yn ailagor dan
reolaeth newydd. Os am fwy 0
wybodaeth cysylltwch ag Alison ar
y rhitau:
07786115772
neu
07788921827.
Hoffai'r Pwyllgor
ymddiheuro bod y clwb ar gau am
gytnod 0 fythefnos, ond maent yn
hyderus y bydd Alison sydd wedi
troi'r clwb yn fusnes preifat, yn
mynd i roi'r gofal uchaf i'r plant.

Dim medal yn yr Olympics gafodd mein Gwelwch be mae'r ateb yn y Ilineli.
Y CLWB 300. Dyma
restr
0
enillwyr y Clwb 300 am fls Ebrill.
£40: Mrs Rene Roberts, Pant Teg;
£25: Ms Catrln Lowrl, 3 Croes y
Waun; £10: Mr a Mrs Alfie Jones,
Hatod y Rhug.
SEFYDLIAD Y MERCHED. Ar 4
Mal, yn Festri Eglwys y Waun,
cynhaliwyd cyfarfod o'r Sefydliad
gyda
Catherine
Jones
yn
Llywyddu. Yn absenoldeb Anne
Williams, ymgymerodd Pat Parry
a gwaith yr ysgrifennydd.
Croesawodd Catherine Pat, fel un
o Ymgynghorwyr y Sefydliad, I
egluro'r penderfyniadau sydd i'w
trafod yn y Cyfarfod Blynyddol yng
Nghaerdydd
ym mis Mehetin.
Cafwyd eglurhad manwl gan Pat
ar y penderfyniadau
ac fe
bleidleisiwyd yn unfrydol o'u plaid.
Diolchodd Catherine i Pat am ei
gwaith. Enillwyd y raftl, wedi ei roi
gan Iris Evans, gan Nancy
Buckley.
Dydd Sadwrn, 13 Mai, daeth 25
o aelodau 0 raj 0 Sefydliadau'r sir
i'r Waun i ymuno thalth gerdded
'Clwb y Maes' y Sefydllad, oedd
wedi ei thretnu gan Catherine.
Roedd aelodau 0 cyn belled a
Llechwedd Conwy wedi ymuno

a

•

a

nl.

Cychwyn o'r Ganolfan i fyny Alit
Coed Mawr, I lawr i Stesion
Tyddyn Gwydd, i Bont bren ac yna
i fyny i Festri'r Capel am de
derbyniol lawn, wedi ei baratoi gan
aelodau
Sefydliad
y Waun.
Cafwyd pnawn pleserus iawn, y
tywydd yn sych, wrth Iwc.
I roi coron ar y daith clywyd y
gog yng Nghoed Cyrnant. Rhai o'r
aelodau ddim wedi clywed y gog
ers blynyddoedd,
medda nhw.
Gwelwyd y tren hefyd, peth arall
dieithr i rai mor bell a Llechwedd!
Diolchodd Catherine i bawb am
ddod a'i gwneud yn daith gwerth
chweil, ac i'r merched am baratoi'r

teo
LLONGYFARCHIADAU
i Cerl a
Malcolm, Stad Bryn Golau, ar
enedigaeth merch tach, Cadi Mai.
Dyma wyres tach i Yvonne, a gorwyres i Gwendoline a Richard
Rowlands, 5 Bryn Golau.
DATHLU PEN-BLWYDD.
Dymunwn ben-blwydd hapus ar
gyrraedd ei deunaw oed i Wena
Williams,
5
Ael
y. Bryn.
Dymuniadau gorau iti i'r dyfodol.

Bydd Miss Katie Roberts (Anti
Katie), Stad Tref Eilian, yn dathlu

cyrraedd ei 95 oed ar ddydd
eyntaf rnts Mehefin. Anfonwn ein
cotion cynhesat atoch.
BEDYDD.
Mewn
gwasanaeth
arbennig fore Sui, 23 Ebnll, gyda'r
Parch lorwerth Jones Owen yn
gweinyddu, bedyddiwyd Alaw Haf,
merch fach Dylan a Bethan, 6 Ael
y Bryn, chwaer tach Erin.
YMDDEOLIAD.
Dymunwn
ymddeoliad
hapus i Duncan
Brown, Gwelfor, o'i swydd fel
Swyddog gyda Chyngor Cetn
Gwlad Cymru.
CYFNOD ARHOLIADAU.
Ydy.
mae'n amser arholiadau pwysig
i'n pobl ifanc mewn ysgol a
choleg. Dymunwn y gorau i bob
un ohonoch;
cewch amser i
fwynhau wedyn.
AD REF O'R YSBYTY. Croeso
adref o'r ysbyty i Mr John Derlwyn
Lewis, Bryn Golau. Dymunwn
wellhad buan I chi.
DIOLCH. Dymuna Eurwyn Parc
ddiolch 0 galon i'w deulu, ffrindJau
a chymdogion am yr holl gardiau,
anrhegion,
galwadau
tton ac
ymweliadau a dderbyniodd ar 01ei
lawdriniaeth ddiweddar yn Ysbyty
Gwynedd.
YSGOL WAUNFAWR.
Digwyddiadau'r Tymor hyd yn hyn:
Tocynnau
Tesco.
Rydym
yn
casglu
tocynnau
Tesco,
Computers for Schools, eto eleni a
byddem yn ddiolchgar lawn o'u
derbyn. Byddwn hetyd yn derbyn
hen getrys inc. Mae rhain werth 10
tocyn yr un ac mae ffonau
symudol werth 15-40 tocyn yr un.
Llongyfarchiadau i dim pel-drosd
dan 7 oed y pentref a ddaeth yn
drydydd yng Nghynghrair Gwyrfai
yn ddiweddar. Da iawn chi!
Bu tim pel-droed blwyddyn 5 a 6
yr ysgol yn cystadlu
mewn
Twrnament
5-bob-ochr
yn y
Ganolfan
Hamdden
yng
Nghaernarion ddydd lau diwethaf.
Cystadleuaeth dda a phawb wedi
mwynhau.
Cyflwynwyd
rhodd a thusw 0
tlodau yn anrheg ftarwel i Mrs Sian
Morris, cynorthwy-ydd Anghenion
Addysg Arbennig. ddydd Gwener
diwethaf. Dymunwn yn dda iddi
gyda'r fenter newydd 0 agor siop
ym Mhorthmadog.
Cynhaliwyd cyfarfod 0 Bwyllgor

Yn ogystal, gweler Iluniau 0" gwaith Mosaic y bu plant yr Adran /au yn
e; wneud gyda 'r artist, Heather Lowe. Mae'r ddau fosaic yn orffenedig
erbyn hyn ac maent yn werth eu gweld.

Plant Adran y Babanod ar eu hymweliad a'r Antur i blannu blodau yn
ddiweddar.

I drin a thrwsio
pob math 0
beiriannau gwnTo

MENAI SEWING
MACHINE CENTRE
21 Stryd Fawr
PORTHAETHWY
(01248) 714043
neu Caernarfon
Ffon. (01286) 674520
Ffon:

Edau, Nodwyddau
ac ati mewn stoc
1~

CAEATHRO

NANT PERIS

Clive James, Hafan, Bryn Gwna.
Ffon: (01286) 679501 (gwalth). 6n438 (cartref)

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

BEDYDD. Ar ddydd SuI, 30 Ebrill,
bedyddiwyd
t.unec.
merch
Gwenno Bebb ac Eryl Jones, gan
y Parch Elwyn Richards yng
NghapeJ Caeathro.
GWASANAETHAU'R CAPEL ..
Cynhelir y gwasanaethau canlynol
yn ystod mrs Mehefin:
4: Pentecost
10.00: Mr Maldwyn Thomas
11: 11.00: Ysgol Sui
18: 10.00: Mr Edward Morus Jones
11.00: Ysgol Sui
25: 11.00: Ysgol Sui
TYNFA MISOL. Enillwyr tynfa
misol Cymdeithas Cae Chwarae
Caeathro ar gyfer rms Mai oadd:
£40: (41) Lora Jones, 18 Tai
Glangwna; £25: (24) Ellen Burke,
Arosfa; £15: (110) Anna Williams,
Cefn Gof; £5: (21) Arwel Williams,
8 Tai Glangwna.
CHWARAEWR
RYGBI 0 FR!.
Llongyfarchiadau i Gwion, Bryn
Mair. ar el ddewisiad tal aslod 0
garfan rygbi 0 dan 11 oed,
gogledd Cymru
YSGOL
SUL.
Ymhellach
i'r
cyfarfod IIwyddiannus eto'r Parch
Gwyn Rhydderch. bydd cyfarfod

arall i fanyJu ar ffurf Ysgolion Sui
Caeathro yn yr hydrot, am B.OOo'r
gloch nos tau, 15 Mehefin. Croeso
i bawb svoo a diddordeb.
PEL-AWYD. Cynrychiolwyr Arfon
yng nghystadleuaeth pel-rwyd yr
Urdd yn Aberystwyth
yn y
rowndlau terfynol oedd Ysgol
Bontnewydd. O'r saith aelod o'r
tim roedd pump a Gaeathro: set
Gwen Thomas,
Aled Evans,
Bethany Jones, Lowri Ceiriog a
Gwion Eryl.
TRIGOLION NEWYDD. Croeso i
Lora Jones sydd wedi symud I fyw
i 18 Tai Glangwna. Mae hi eisoes
wadi ymuno aIr Tynfa Misoll
SIWRNE SAFF. Ers blynyddoedd
mae Heddlu Gogledd Cymru a
Chyngor Gwynedd wedi dweud
nad oedd tystiolaeth ynglYn a
cherbydau
yn gor-yrru
trwy'r
pentref.
RWan, maent
wedi
adeiladu (ar gost fawr). satle
parcio ar gyfer fan camera 'Siwrne
Saff'. Ar ba 'dystiolaeth'?
Fodd bynnaf, edrychwn ymlaen
i weld dynion yr heddlu mewn fan
yng nghanol y pentret...
ac
wedyn ... ?

I
Rhyl 1956 Trip Ysgol Sui Capel Rheoboth
(de rr chwlth): Robert Wyn, Llys A weI; Mair Searell; Rhiannon Searell;
Helen Humphreys, Gwastadnant: Geraint Elis.
(Blaen): Emyr Searefl ae Alwyn E/;5.

•

Ahai 0 blant Ysgol Nant Peris yn yr lard 1957

Bu i ddau 0 hogia'r fro - Rhodri
Williams 0 Bontrug (ar y dde) a
Gwton Eryl 0 Gaeathro, chwarae i
dim rygbi aen-t t Gogledd Cymru
yn erbyn dwyraln Cymru yn
Llerudtoes yn ddiweddar.
Yn
anffodus, colli wnaeth Gog/edd
Cymru 0 32 i O.

RHOSTIO
MOCHYN
ARGYFER
POB ACHLYSUR

CYFEILLION
YSBYTY GWYNEDD

PARTI
LLESTRI
Aynsley,
Denby, ayb)
Gwesty Meifod, Bontnewydd
28 Mehefin 2006
am 7.30 0'r gloch
Tocyn: £2.00
Pryd Bar ar gael cyn _y parti
(Portmeirion,

~

GWASANAETH LLEOl AR CYFER
PART'iON • PRIODASAU
PEN~BLWYDD
BEDYDD • DAWNS • C\-VYUAU

--~

...Cig 0 ffermydd lleol
,. ParGon rhwng 40 a 400!
.. ~yda saws afal a stwffin mewn
rholiau
11- £fo salad Ilefyd os d),'munwch
DEWCS, MAE Q'N FLASUS!
Cysyl1twch

a

I

JOHN BRYNAFON
LLANRUG

a

675190/673188
I~fonsymudol: 07798 718788

't 0\ ~ OG

\\ efan: www, ydyncig.co.uk

I

Ffon 871278
www.ybistro.co.uk
Perchnogion: Danny a Nerys Roberts
14.

(de i'r chwith. cefn): Meirion Griffith; Robert John Morr;s; John Phillips;
Brian Owen; Alwyn (Bon) Thomas; Geraint Elis.
(canol): Robert Franz Thomas; Tom Thomas; Alwyn Elis ag
Emyr Searell Jones.
(b/aen): Theresa Ann Thomas, Meirion Thomas, Gareth Jones,
Derlwyn Thomas a ?
Diolch I Robert Wyn Williams. gynt
David, Louise. Jonathan, Natalie,
o Llys Awel, Nant Peris, a nawr yn
Tommy a Louie; Lorna, Janet a'r
byw ym Mangor, am y lIuniau a'r
teulu, California.
enwau.
DIOLCH. Dymuna Margaret, Tony
DIOLCH. Ar ran Teulu Tanbryn,
a'r teulu ddiolch am bob arwydd 0
gawn ni i gyd ddiolch 0 galon am y
gydymdeimlad
a ddangoswyd
caredigrwydd
a ddangoswyd
i
tuag atynt yn eu profedigaeth.
mam (Nancy) ar ddiwrnod ei
Drolch yn arbennig i Dr Huw LI.
phen-blwydd yn naw deg. Am y lIu
Roberts, Nyrs Carol a lona a staff
cardlau, anrhegion a blodau gan y
y feddygfa am eu gofal 0 Mam ar
teulu, cymdogion
a ffrindiau.
hyd y blynyddoedd. Diolch hefyd
Hefyd diolch i staff Cerrig-yr-Afon.
i'r Parch Robert Townsend, Mr
Y Felinheli.
Derek Jones a Dr W. Munro am y
Diolch I chi i gyd am gotio
gwasanaeth; Mr Gwynfor Jones
amdani.
am y trefniadau
a Mrs A.
CYDYMDEIMLWN
Mrs
Cumberton am baratoi'r Iluniaeth.
Margaret Ellis a'r teulu yn y
Dlolch i bawb yn yr ardal am fod
brofedigaeth 0 golli mam, nain a
mor gefnogol yn ystod yr amser
hen
nain
annwyl
iawn
yn
trist yma. Casglwyd £900 er cot
ddiweddar. Bu farw Selina Morns
amdani tuag at elusen Marwolaeth
yn Ysbyty Gwynedd ar yr ail 0 Fa!.
yn y Crud.
Cynhaliwyd
gwasanaeth
DIOLCH. Dymuna lola Owen, 8
cyhoeddus yn Eglwys Sant Pens
Nant Ffynnon, ddiolch yn fawr
gyda'r
Parchedig
Robert
iawn i'w noll deulu, ffrindiau a
Townsend a Mr Derek Jones yn
chymdogion am yr holl gardiau a'r
gwasanaethu. Yr organydd oedd
anrhegion
a dderbyniodd
ar
Dr W. Munro. Y cludwyr oedd
achlysur
ei phen-bJwydd
yn
John, David, Robin a Hetin.
ddiweddar.
Rhoddwyd blodau gan y teulu
LLONGYFARCHIADAU
i Manon
agosaf sef Margaret a Tony;
Pritchard, Fron, ar basio ei gradd
Jennifer a Robin; John; David a
2 eto'r delyn a gradd 3 theori piano
Tamrni: Olwen, Sian, Bethan a
- daJ ati' Llongyfarchiadau hefyd
Tomos; Ben; Hazel; Twm, Hilary a
i'w chwaer, Kate, am orffen yn
Meirion; Hefin, Elise, Osian a
bedwerydd yn Ras y Faenol yn
Rhun; Sian, Michael,
Lynne,
ddiweddar.

Gwrach Llanberis!
Yn Llyfrgell Llanberis ar 27
Ebrill, yng nghwrnni plant
Y gol Dolbadarn,
Iansiodd
Catherine Aran el 11yfr newydd
diweddaraf i blant - Ganitnig
Bwe y W'raclz a gyhoeddir gan
Gwasg Gwynedd. Lleolir y siori
hon yn Llanberis, ac mae hi
wedi ei seilio ar wrach go iawn,
yn 61 y son, a oedd yn byw yn y
cyffiniau, Yn stori Catherine,

mae Ganthrig Bwt yn meddwl
ei bod hi'n ddel - ond dydy hi
ddirn. A dwcud y ""vir, mac hi'n
goblyn

hyll. Pan mae lrigolion
Llanberis
yn
cynnal
cystadleuaeih harddwch, mae
hi'n mynnu cystadlu, Ac er
mwyn gofalu mai hi sy'n ennill,
mae'n dwyn Lleuad, eariad
prydferth Idris y Cawr,
0
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Catherine Aran g)lda phlant Ysgol Dolbadarn,
a'u masgiau guirach!

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI

WAUNFAWR

Ffan/Ffacs:

(01286) 650291

~----------------~
Dewis eang Welyau a 3PISuites.

Ar Agor
9-7 pm
9-5 pm Sadwrn

Ar Gau
Sui a Mercher

0

Llenni Venetian a Llenm Roler.
5,000 lIathen sqwar 0 garpedi mewn stoc - GLANHAU CARPEDI
L GYDA STIMVAK
allwch chi ftorddro prynu 0 batrymau?

Ar Ben AraII y Lein
Y n ddiweddar 'rna rwyf wedi
bod yn teithio tipyn, nid 0 ran
pleser rhag ofn ichi gael y
syniad fy mod yn galifantio 0
arngylch y wlad, ond i ryw
bwyllgor neu'i gilydd. Mae'n
berffaith wir be mae rhai yn
ddweud mai gwlad y pwyllgorau
yw
Cymru!
Ydi'r
holl
gyfarfodydd
yn
cyflawni
rhywbeth tybed? - Mi fydda i'n
cwestiynu hynny yn aml.
Ond fel'na mae pethau a
rhaid eymryd rhan neu ni
fuasai'r rhan yma o'r gogleddorllewin yn cael dim llais 0
gwbwl, yn y byd sy'n ymwneud
a Physgodfeydd 0 leiaf.
Un pwyllgor rwy'n aelod
ohono
yw
Pwyllgor
Pysgodfeydd,
Ecoleg
a
Hamdden Cymru. Bu cyfarfod
ddiweddar yn Llanwrtyd Wells,
ble cawsom gyfle i weld gwai th
Ymddiriedolaeth Afonydd Gwy
a Wysg, sy'n prysyr adnewyddu
cynefinoedd eu hafonydd. Mae
arian mawr yn cael ei roi at
gynlluniau o'r fath, a hyn yn ei
dro yn gallu hybu cyflogaeth
leol. Mae deg yn gweithio yn
11awn amser yn cyflawni'r
gwaith. Ond, wrth gwrs, statws
yw poperh yma, nid yw'r gornel
yma o'r wlad yn ffasiynol i
dderbyn arian o'r [ath - ond
rhaid dal i ymgeisio. Efallai
rhyw ddydd mi wnaiff y rhai
s},'n Y Bae 'na syl\veddoli be
yw'r gwir botensial yma, gyda'r
buddsoddiad iawn.
Roedd rhan arall o'r c)tfarfod
ar Ian Afon Irfon. Y no y
cyflwynodd
Dafydd
Evans,

Pennaeth
Asiantaeth

Pysgodfeydd
yr Amgylchedd,
Strategaeth
Pysgodfeydd
yr
Asiantaeth i Carwyn Jones AC,
y Gweinidog Materion Cefn
Gwlad. Da 0 beth os caiff y
Strategaeth ei chyflawni.
Y n ddiweddar fe glywsom
nad y\v'r holl arian a gafodd ei
roi at gynlluniau AMCAN 1 yn
)' fro wedi gallu codi lefel y GDP
bron ddirn, ac felly mae ein bro
ymysg yr ardaloedd tlotaf yn
Ewrop. Grcsyn 0 beth! Gwers at
y rownd nesaf 0 arian Ewrop rhowch arian at waith a wnaiff
wahaniaeth. Dydw i ddirn am
ehangu ar hyn, ond at un
enghraifft yn ein cymdeithas ni.
Unwaith mae cymorth yn cael ei
dderbyn at waith pcnodol, nid
oes eisiau un geiniog wedyn i'w
redeg, mae popeth yn gofalu
arndano'i hun ac ar lIes y fro.
Cip o'r boes sebon unwaith eto,
mae gennyf ofn.
Yr wythnos ddiwethaf cefais
olwg ar ddeorfa Asiaruaeth )'1"
Amgylchedd yn N olgellau. Yno
mae dros 20,000 yr un 0 eogiad a
sewin bychan yn barod i'w
gollwng i'r Peris a'r Hwch. J\1ae
trafodaeth yn mynd ymlaen i
edr)lch a Y'v'n bosib cadw rh}'\."
6,000 o'r cY'vion eog yn y
ddeorfa hyd at Hydref eleni, a
wedyn eu cludo i'r ddeorfa y'n
Crawia er mwyn eu magu
'mlaen a'u rhyddbau fel gleisiad
yn ystod Mai 2007. Mae'r dull
yma 0 fagu )rn c\Vt:ogi'r cylch 0
ddeori hyd at fudo'n 61 i'r afon,
o pump i dair blynedd. Cawn
weld be fydd yr Asianraeth

eisiau yn ariannol am y tri mis 0
fagu ychwanegol.
Derbyniais
newyddion
ardderchog
yn y dyddiau
diwethaf, sef bod llywodraeth )'
Weriniaeth wedi cytuno yn awr
v bvdd v rhwvdo
drifft am
eogiad oddi ar arfordir
y
gorllewin yn dod i ben ar
ddiwedd
tymor
2006, sef
dechrau Awst, Felly mawr yw'r
disgwyl i weld be fydd }'
canlyniadau ar ein dyfroedd yn
ystod haf 2007. Mae rheswrn yn
dweud y bydd gwelliant gan fod
y rhwydi yrna yn lladd dros
300,000 0 eogiaid mewn cyfnod
o rhyw ddeg wythnos, a bod
15%, sef 45,000, o'r rhain yn
perthyn i afonydd Cyrnru dyma yw'r ffigwr sy'n cael ei roi
i'r awdurdodau, Y gwirionedd
Y'v fod llawer rnwy yn cael eu
dal! Cawn weld be ddaw,
Mentraf son unwaith ero am
~

~

~

Felin y Cim. WeI, dyma ni o'r
ddiwedd yn agosau at orffen y
gwaith, Erbyn diwedd Mehefm
eleni, bydd y gwaith adnewyddu
ar ben. Fe fydd eisiau rhyw fis
neu
ddau
ychwanegol
at
ddodrefnu ac au, felly gobeithio
cael agoriad swyddogol (fedra i
fentro dweud?) Medi 2006.
Dioleh
arbennig
i Mrs
Buddug Hughes, Rhes Victoria,
Llanbcris, am adael i rni gael
copiau 0 luniau arbennig, yn
enwedig 0 Tommy Rowlands a
Jack, brodor 0 Lundain a fyddai
an 'sgota llawcr yn y fro. Mae
gcnnyf lythyrau gan Jack i
Robin Rowlands, a difyr iawn
ydynt - ond yn fwy na dim mae
yn rhoi gwyneb i awdur yr
ohebiaith.
Bydd y lythyrau
gyda'r lluniau
yn cael eu
defnyddio Iel rhan 0 lyfryn
dat.hlu canmlwyddiant y clwb.

Hew

PRICE HUGHES

Dafydd EVatlS, Pe111zaerlzP:>,sgodfe~\lddAsial1taetll ~vrAnl/1)'lclledd ar ol

c}jlwyno Scraregaetl, P_ysgodfe}'dd yr As;al1caetlz z Carwyn JOlles AC_,
Gweil1idog dros Fate-rio'l Cejll Gwlad) g)Ida Moc Morgarl yn cadw
l(vgaid. (27 Ebrlll 2006)

15

Fferm Bryn Madog, Brynrefail.

CYNGOR CYMUNED
LLANDDEINIOLEN

L_

I
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_

Cyhoeddiad pwysig:
Mae
cysgodfannau

2006. Penderfynwyd

diolch i'r

bws
Penisa'rwaun,
Rhydfadog,
Brynrefail a'r ddau ym Methel

Adran am eu hyrnateb.
Llwybr 139, Rhiwlas a Cae
Chwarae Brynrefail. Gosodir
wcdi eu hatgyweirio unwaith
rhybuddion
'Dim Baw Cwn'
eto. Gofynnir
i aelodau'r
yno )'U fuan.
cyboedd ddweud am unrhyw
Gohebiaethau Eraill
fandaliaeth
wrth
un
ai'r
Swyddfeydd y Post.
Cyngborwyr neu'r Heddlu.
Derbyniwyd
llythyr
gan
Cyhaliwyd Cyfarfod Blynyddol
Ffederasiwn
y Postfeistri yn
y Cyngor ar yr 2il 0 Fai.
cyfeirio at fwriad yr Adran
Offrymwyd y weddi agoriadol
Waith
a
Phensiynnau
i
gan Ricbard Llwyd Jones.
ddiddyrnu'r
cerdyn
Cyfrif
Penodwyd
Par Jones yn
Swyddfa'r Post erbyn 2010.
Gadeirydd
ac
Elspeth
Pwrpas y llythyr yw annog
Mitcbeson yn Is-Gadeirydd. Yn
aelodau'r Cyngor i arwyddo'r
absenoldeb
Pat
Jones
ddeiseb yn y Swyddfeydd Post.
cadeiriwyd
y cyfarfod
gan
Dywedwyd
bod y ddeiseb
Elspeth Mircheson. Diolchwyd
honno yn uniaith Saesneg, ond
i Hefin Williams am ei waith a'i arwyddir
hi
oherwydd
gefnogaeth drwy'r flwyddyn a pwysigrwydd
yr
ymgyrcb.
llongyfarchwyd Pat Jones.
Penderfynwyd
tynnu
sylw
Derbyniwyd
llythyr oddi
Bwrdd }rrIaith at y ffaith yma,
wrth
Glyn
Griffiths
yn
Cyhoeddwyd
Cyfurfod
ymddiswyddo
oherwydd
Rhanbarth Gogledd Cymru 0'r
pwysau gwaith ac ymrwyrniad i Cynulliad yng Nghanolfan
gwblhau
cwrs
Gradd.
Gymunedol
Craig
y Don,
Amlygwyd
siom
0
golli
Llandudno
am 12.30, ddydd
Cynghorydd
ifanc
a Gwener y 1ge9 0 Fai. Y Pwnc
phenderfynwyd dymuno'n dda i fydd 'Darparu Gwasanaeth Tan
Glyn. Awgrymwyd hefyd i'r yng Ngogledd Cymru',
aelodau wneud ymdrech i geisio
Awdurdod
yr
Heddlu.
cael aelodau ieuainc eraill. Mae
Cyhoeddwyd hefyd gyfarfod yr
angen
dau
aelod
dros
Awdurdod
yn Adeilad
yr
Ddeiniolen.
Institiwt, Caernarfon, am 7.00
ar ged 0 Fai 2006. Y drafodaeth
Mantolen Ariannol 2005/2006
Heddlu yng
Manylodd y Clerc ar gynnwys y fydd 'Diwygio'r
Nghymru'.
Penodwyd
y
fantolen a'r sefyllfa ariannol.
Cyfeiriwyd
at y £2,000 a Cadeirydd a'r Is-Gadeirydd i'w
Elspeth
glustnodwyd i gynllun Bethel; y fynychu. Gofynnodd
gwaith
a arcbebwyd
ar y Mitcheson am farn yr aelodau
fel mater iddynt ei gyfiwyno os
cysgodfannau bws 0 oddeutu
bydd cyfle.
£2,000;
gwnaed
y taliad
Dywedodd Len Jones bod y
diwethaf 0 £3,000 i Eisteddfod
Swyddog Rhawd, yr Heddwas
Eryri 0 gyllid 2005/06.
Pete Willdigg, yn cael ei ail-leoli
Derbyniwyd
y
sefyllfa
ariannol a'r fantolen.
ar 61 cyfnod 0 adnabod yr ardal
a chydweithio gyda ieuenctid.
Derbyniwyd
cofnodion
Bydd rhaid i Swyddog newydd
Ebrill fel rhai cywir,
ailsefydlu
sawl blwyddyn
0
Materion o'r cofnodion
gysylltiadau. Pwysleisiodd bod
Atebion
Adran
Priffyrdd
gwir angen gwreiddiau,
sef
Gwynedd:
plismyn lleol.
Rhos
Wian.
Cadarnhad
y
Ychwanegodd
Hu\v
P.
gwneir gwaith draenio ar gyfer y
Hughes - pe bai'r Pencadlys yn
llwybr. Bydd hyn yn gwella
symud i Gaerdydd byddai'r
wyneb y Ion dros dro ond
gogledd
yn
dioddef
yn
yr
un
cyfrifoldeb y preswylwyr fydd ei
modd ag y mae'r ardal yma wedi
chadw mewn cyflwr addas i'w
dirywio ar 61 symud Swyddfa'r
defnydd eu hunain.
Heddlu 0 Gaernarfon
i Fae
Y Ffordd at Bentref Rhiwlas.
Colwyn.
Mae cynllun yn cael ei baraioi
ar hyn 0 bryd i uwchraddio ac CynIlunio
yrnestyn y systemau draenio ac Buanb Bunkhouse, Deiniolen.
Derbyniwyd rhybudd apel i gais
ailwynebu'r
ffordd, gobeithir
a wrthodwyd gan Wynedd.
cwblhau'r gwaith yn ystod haf

Am gymorth:
• i rorchwyn prosiect
• i gael hyfforddian t
•
••
• 1 gelslo am granr
• i redeg mudiad
. . fi dd I'
• 1 Wlf 0
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Mantell Gvvynedd

- yn cefnogi grwpiau gwirfoddol a chymunedo!
'imholiadau@mantellgwynedd,com
www.mantellgmoedd.cQrn
01286672626 neu 01341 422575
8usen Gofreslredlg 1068851· Cofrtlstrwyd yng Nghymru'
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Cwmn Cyfynedig drwy Warctnt 3420271

Cafwyd eglurhad (os gellir ei
ddeall) Gwynedd
pam bod
defnydd
eiddo
fel aneddle
hunangynhaliol yn anghyfreithIon.
Coed Bolyn Mawr, Bethel.
Llythyr Gwynedd yn cadarnhau
hod saith rhybudd tor-a mod
cynllunio wedi eu cyflwyno yn
erbyn y saethu.
Ceisiadau a ganiatawyd
gan
Wynedd:
Codi dau dy: ger Bryn Tirion,

Penisa'rwaun,
Dymchwel Capel ac adeiladu ty:
Maes y Dref, Clwt y Bont.
Codi Annedd a mynedfa: ger
Eglwys
Santes
Helen,
Penisa'rwaun.
Ceisiadau a dderbyniwyd:
Estyniad: Gwynfryn, Bethel.
Mynedfa i'r anabl: 3, Pentre
Helen, Deiniolen.
Tipio yng nghefn yr eiddo er
mwyn ehangu'r iard: Y Fachell,
Llanddeiniolen.
Adeiladu
Byngalo: Tir rhif
0.S.5466,
Seion,
Llanddeiniolen.
Estyniad: Rhiwen Farmhouse,
Deiniolen.
Tai fforddiadwy. Derbyniwyd
canllaw
Gwynedd
(hanner
modfedd 0 drwch) a thrafodwyd
y mater yn fanwl gan amlygu'r
peryglon 0 gania tau tai nad
ydynt yn fforddiadwy,
neu
ymgeiswyr nad ydynt yn disgyn
i'r categori cywir, Soniwyd am
gael ffermwyr i werthu tir y tu
allan i'r ffin gynllunio am bris
tir arnaethyddol. Pcnderfynwyd
paratoi boliadur i'w ddosbarthu
i bob cartref yn y gymuned.
Addawodd
Hu\v P. Hughes
ddarparu ffurflen debyg i'r un a
ddosbarthwyd
gan Gyngor Y
Felinheli eisioes.
Llwybrau.
Gofynnodd
Hefin
Williams am gael ychwanegu
llwybr
66 at y rhestr
a
ddanfonwyd i Wynedd i gael
sylw arbennig, a bod y cwn wedi
symud 0 Garreg y Gath.
Dywedodd Philyp Jones bod
angen ailwynebu'r
llwybr 0
Gapel
Sardis
at Ganolfan
Dinorwig.
Llwybr Seion at Tan'rallt mae tua 50 llath o'r llwybr sydd
rhwng dwy ffens wedi ei gau
gan ddrysi.
Cyfeiriodd Gwilym Williams

at y ffaith bod llwybr 17, 0
Califfornia
Terrace
i Bont
Brynrefail,
wedi ei gau gan
dyfiant.
Hysbysir Arolygwr Llwybrau
Cyngor Gwynedd.
Materion Eraill
Ysbytai. Cyfeiriodd Aled Green
at fwriad yr Adran Iechyd i gau
Adran Salwch Meddwl Ysbyty
Gwynedd,
gan
ddefnyddio
Ysbytai Llangefni a Chaergybi.
Ni fydd y gwasanaeth yma 0
fewn cyrraedd
rhesymol
i
ardaloedd Arfon a Dwyfor.
Manylodd Len Jones ar y
drefn a fwriedir rhwng ysbytai
Gwynedd,
Clwyd a Maelor,
Wrecsam. Cyfnod ymgyngbori
sy'n bodoli ar hyn 0 bryd.
Gwirfoddolodd
Elspeth
Mitcheson
i ddarllen
yr
adroddiad a dderbyniwyd,
Dywedodd Huw P. Hughes
bod cysgodfannau bws Bethel
wedi eu hatgyweirio. Cyfeiriodd
hefyd
bod
angen
lleoliad
newydd i fainc y mileniwm ym
Methel.
Y Teithwyr. Gofynnodd Idris
Morris be oedd yn digwydd
ynglyn a'u danfon 0 chwarel
Fachell. Dywedodd
Huw P.
Hughes bod y mater ar y gweill
gan Wynedd. Ychwanegodd bod
pryder ynglyn able y byddant
yn mynd.
Y
Noddfa,
Deiniolen,
Adroddodd
Len Jones bod
cyfarfod wedi ei gynnal rhwng
yr Heddlu a Chyngor Gwynedd
i drafod camymddwyn plant o'r
Ganolfan, pryd y dywedwyd
bod y sefyllfa wedi gwella. 0
hyn ymlaen bydd rhaid i'r
Heddlu gael tystiolaeth
gan
drigolion
0 unrhyw
gamymddwyn yn y gymuned cyn
gweithredu.
Y sgolion. Dywedodd Elspeth
Mitcheson y dylai'r Cyngor gael
adroddiad 0 fwriad Gwynedd i
Uno / Clystyru / Cau ysgolion.
Gofynnodd
Richard
Llwyd
Jones
a fyddai
modd
i
gynrychiolwyr
y Cyngor ar
fyrddau
llywodraethwyr
ysgolion ateb yn 01 i'r Cyngor?
Penderfynwyd
gwahodd
swyddog o'r Adran Addysg i
gyfarfod y Cyngor i drafod y
bwriad.
Dyddiad y cyfarfod nesaf: 6ed

o Fehefin.

1---------

Ffair Greiriau Ynys Mon
Maes Sioe Mon
Mona Car yr AS)

Dydd Sadwrn a dydd SuI
3 a 4 Mehefin 2006
10a.m. - Sp.rn.
Mynediad £2.50
Parcio am ddim
Lluniaeth ardderchog
-

----

1

LLAN-BERIS
Gwyneth ac Eifion Roberts, Swn-y-Gwynt. Ffon: 870740
DYMUNA Mrs Rhlannon Robens,
58
001 Elidir,
ddiolch
i'w
chymoogion, ffrindiau a phawb a
ddymunodd wellhad buan iddi pan
oedd yn Ysbyty Walton, Lerpwl, ac
yn Ysbyty Eryri.
LLONGYFARCHIADAU
i Lowri
Elenid Davies, Bryn Tlrion. ar
Iwyddo ei arholiad Ffliwt gradd 2
gyda theilyngdod.
DYMUNIADAU
GORAU
i
Myfanwy Dvies, Stryd yr Wyddfa,
ar ei phen-blwydd arbennig yn 80
oed ar 12 Mehefin.
DIOLCH i bawb a gefnogodd ac a
fu'n gwrando ar y Cor yn 'Canu Er
Mwyn Pleser' brynhawn lau, 18
Mai, yn Festri Capel Coch.
Daeth cor 0 Fae Trearddur,
sydd ar yr un cwrs, 0 dan nawdd
Coleg Menai, i ymuno a ni yn rhai
o'r caneuon,
dan arweiniad
hwyliog a chadarn Mr Gwilym
Lewis, CaergybL
Casglwyd swm 0 £62 at Gronta
Lewis CaergybL Cyflwynwyd tusw
o flodau i Mrs Dilys Baylis gan Mr
Lewis, am fod y Cor yn canu yr
emyn hyfryd, 'Cofiat Amdanat Ti',
y geiriau 0 eiddo Mrs Baylis a'r
don gan ei hannwyl ddiweddar
frawd, Mr Edwin Lloyd Jones.
Yn bresennol hefyd yr oedd
Mrs Gloria Pitt, merch Mrs Nellie
Holland, a ysgrifennodd
eiriau
'Hiraeth y Cymro' a ganwyd hefyd
gan y Cor yn y cyngerdd.
Rhoddwyd y diolchiadau
a
thraddodwyd
y fendith gan y
Parchedig John Pritchard a diolch
iddo.
DYMUNA Glenys Owen, 9 Stryd y
Wyddfa, ddiolch 0 galon i bawb
am y lIu cardiau ac anrhegion a
dderbyniodd ar achlysur ei phenblwydd yn 60 oed yn ddiweddar.
CYMDEITHAS
YR EGLWYS.
Cafwyd cyfarfod da iawn gyda'r
aelodau i gyd yn bresennol.
Cymerwyd y rhan dechreuol gan
Nancy Jones a chyflwynodd Anne
y gwr a'r wraig wadd, set Dr Henry
a Dr Nla Holland, Nia yn un 0
terched Llanberis. Sgwrs oedd
ganddynt ar boen a phob math 0
wahanol teddyginiaethau i drin y
poenau.
Roedd
pawb
wedi
mwynhau yn fawr iawn.
Diolchodd Gwynfor Williams i'r
ddau ac hefyd i Margaret am y
baned a'r raftl. Yr enillydd oedd
Heulwsn.
Cydymdeimlwyd
Margaret,
Hughie
a'r
teulu
yn
eu
profedigaeth 0 golll Mam, hefyd a
Margaret a Tony Ellis, Nant Peris,
a'r teulu, Margaret hithau wedi
colli ei mam.
DIOLCH. Dymuna Dilys (Mai),
Llanrug, ddiolch i'r teulu i gyd a'i
ftrindiau am yr holl gardiau ac
anrhegion a gafodd ar achlysur ei
phen-blwydd
arbennig
yn
ddiweddar.
DIOLCH i Mrs Sioned Roberts a'r
teulu, 11 Stryd Ceunant, am
ddosbarthu'r
Eco am nifer 0
flynyddoedd.
Mae angen dosbarthwr newydd
ar gyfer Stryd Ceunant a Ftordd
Capel Coch. Cysylltwch
Gwilym
Evans, Tyddyn Maraslay (01286)
870625.
LLONGYFARCHIADAU
i Iwan
Wyn Williams, Carlinig, Ffordd Ty

Du, am Iwyddo 9yda theilyngdod
yn
ei
arholiad
'Practical
Musicianship',
gradd
5 yn
ddiweddar. Da iawn chdi, Mam,
Dad a Caryl.
DIOLCH.
Dymuna
Margaret,
Hugh, Sharon a Kevin, teulu y
ddiweddar
Myfanwy
Thomas
(Myfi) , 2 Bryn Teg, fynegi eu diolch
a'u gwerthfawrogiad diftuant iawn
am bob arwydd 0 gydymdeimlad a
ddangoswyd tuag atynt trwy air,
galwad
ffon, cerdyn,
lIythyr,
blodau
a'r rhoddion
hael a
dderbyniwyd tuag at Gymdelthas
Cyfeillion Ysbyty Gwynedd yn
ystod
eu
profedigaeth
lem
annisgwyl 0 golli Mam a Nam
annwyl. Diolch i'r Parch Robert
Townsend, Mr Derek Jones a Mr
Gareth Jones am y gwasanaeth
yn yr eglwys, i Mr Aneurin Jones a
Staff Gwesty Dolbadarn. Hefyd Mr
Gwynfor Jones 0 E. W. Pritchard
am eu trefniadau
trylwyr
a
pharchus.
HEN ENWAU DIFYA!
Yn
y
flwyddyn 1945 disgynnodd ceffyl y
diweddar William Hughes, fferm
Bryn Eryri, i lawr hen dwll chwarel
yng
Nghoed
Doctor
ger
Glynrhonwy. Llanberis. Aeth Mr
Hugh Williams, a oedd bryd hynny
yn was ffarm ym Mron Eryri, a
hefyd y diweddar
Mr Gwilym
Roberts, Fron Oleu, i lawr y twll
gan roi harnes am ganol y ceftyl er
mwyn ceisio ei achub. Daethpwyd
chraen i'r fan gan yr RSPCA er
mwyn codi'r cettyl allan o'r twll.
Rhoddwyd tystysgrif i Hugh
Williams gan yr RSPCA am el
ddewrder a'i gymorth yn achub y
cettyl. (Gweler y Hun isod 0 Hugh
Williams
gyda'i
dystysgrif
a
dynnwyd
gan
Mr
Emerson
Hughes, Maes Padarn).

a

Cor 'Wabash College Glee Club. '
COR
MEIBION
OYFFRYN
PEAlS.
Gorlan. Ar 11 Mal ymwelodd y Cor
phentref bychan Gorlan, ger
Garndolbenrnaen.
Er bod y
gynulleidfa
yn denau
iawn,
cawsom dderbyniad gwresog i
eitemau'r Cor. yr Unawdwyr a'r
Sgets. Ar derfyn y noson roedd
gwledd arbennig weo ei pharatoi
ar ein cyfer.
Wabash College Glee Club.
Ychydig
wythnosau'n
01
derbyniodd y Cor, drwy'r Mynydd
Gwefru, gais gan gor o'r Unol
Daleithiau i gael rhannu IIwyfan
Chor Meibion Oyttryn Peris yn
ystod eu taith ar draws Prydain
Fawr eleni.
Enw'r Cor o'r Unol Dateitruau
yw'r 'Wabash College Glee Club'.
Sefydlwyd
y
Coleg
yn
Crawfordsville. Indiana yn 1832 - i
fechgyn yn unig ac ar hyn 0 bryd

a

a

CRONFA GOFFA
R. H. OWEN
Gwahoddir ceisiadau am grantiau a benthyciadau o'r
Gronfa uchod. Ceir y manylion a'r amodau drwy anfon
amlen gyda stamp a chyfelriad arno i'r Ysgrifennydd:
John H. Hughes
Tan y Clogwyn
LLANBERIS, Gwynedd LL55 4LF
Ffon (01286) 871562
Y ceisiadau i gyrraedd yr Ysgrifennydd erbyn
31 Awst 2006. Ni ystyrir unrhyw gais a ddaw i law ar
61 y dyddiad cau penodedig.

a

a

mae tua 850 0 fyfyrwyr yn y Coleg.
Ar n05 Lun, 22 Mai, cynhaliwyd
Cyngerdd gan y ddau gor, gyda
Arwel
Jones
yn
arwain
y
gweithgareddau,
yn Yr Oriel.
Mynydd
Gwefru.
Roedd
cynulleidta dda wedi ymgynnull ar
y noson a chawsant wledd wrth
wrando ar y ddau gor yn mynd
trwy eu rhaglen.
Wedi'r cyngerdd trefnwyd bwyd
ysgafn i'r ddau gor yng Ngwesty
Dolbadarn ac amser i'r aelodau
gymdeithasu a'i gllydd.
Fe wnaed casgliad 0 £187 at
Hafan
Gobaith
yn ystod
y
cyngerdd.
LLWYDDIANT: Llongyfarchiadau
mawr i Tomos Parry. Rhlwarfa,
Fron Goch, ar el lwyddtant
arbennig yn ei arholiad plano.
Gradd
7 gyda Rhagoriaeth.
Oymuniadau
gorau
a phob
IIwyddiant i'r dyfodol.

--

a

Tra'n sgwrsio
Hugh Williams
am y digwyddiad, daeth I'm cof
nifer 0 enwau a ddefnyddid
gennym ni pan yn blant ar
wahanol
lefydd
yng Nghoed
Doctor, er enghraifft: Twll Cettyl
Willi Hughes, Twll Mawr, Llyn
Tomos Lewis, Cae Sdip (Steep),
Afon Fach, Cae Pasus (Passes).
Cae Coed, Cae Doctor, Craig
Gopar. Craig Fawr (lie yr arferem
sglefrio o'r top i'r gwaelod ar ein
penolau,
gan
rwygo
ein
trowsusau), Llwybr Cui. Twll Dan
Lon, Poncan Pil (Peel nau Beal,
efallal?) ac yn y blaen. Tybed a
tyddai rhai 0 ddarllenwyr yr Eco yn
gaJlu ychwanegu
at y rhestr
uchod?
BERT PARRY, SYCHARTH
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LLANRUG
EryJ Roberts, 3 Bryn Moelyn. Ffon: (01286) 675384
DIOLGH. Dymuna Mrs Annie
Jones, Eilionwy, Pontrhythallt,
ddiolch i'w theulu, cymdogion a

ffrindiau am yr holl gyfarchion,
blodau
ac
anrhegion
a
dderbyniodd ar ei phen-blwydd yn
101 oed yn ddiweddar.
CYDYMDEIMLO.
Estynnwn ein
cydymdeimlad a theulu Oafydd
Meirion, Pen-y-groes, a fu tarw yn
ddiweddar. Er mai yn y Bala roedd
ei wreiddiau,
te'i magwyd yn
Llanrug, gan dderbyn ei addysg yn
yr
ysgol
gynradd
ac
yn
ddiweddarach yn Ysgol Brynrefail.
Sefydlodd Wasg y Tlr ym Mhen-ygroes, ac yna Gyhoeddiadau Mei.
gan hybu IIawer ar gyhoeddi
IIyfrau IIeol eu naws. Roedd yn
awdur toreithiog, gan ysgrifennu
lIyfrau tanh, nofelau a sgriptio ar
gyfer y radio. Yn ddiweddar
sefydlwyd Llyfrau Llais ganddo, a
cnvnoeorn Llond Wagan 0
Chwerthm, sef cyfrol 0 straeon
digrl yn ymwneud a byd y chwareL
Roedd yr hiwmor yn y gyfrol yn
nodweddiadol ohono yntau hefyd.
Antonwn
ein
cotion
a'n
cydymdeimlad
at y teulu ym
Mhen-y-groes ac at ei rieni a'i
chwaer yn y 8ala.
LLONGYFARCHIADAU
mawr i
S,on
R. Williams,
Y Gors,
Pontrhythallt,
ar
Iwyddo
yn
arholiad terlynol Gorsedd Beirdd
Ynys Prydain mewn leithyddiaelh
yn ddiweddar, gyda marc 0 79%•
Bydd yn derbyn y Wisg Las gan yr
Archdderwydd
Selwyn lolen ar
Faes yr Eisteddfod Genedlaethol
yn Abertawe eleni. Fe'i urddrr 0
dan yr Enw yng Ngorsedd Sion 0
Ewrop.
MERCHED Y WAWR. Ar nos
Fawrth,
9
Mai,
cynhaliwyd
Cyfarfod
Blynyddol
cangen
Llanrug
yn
y
Ganolfan
Gymunedol.
Etholwyd
Megan
Roberts fel Is-Iywydd, Myfanwy
Parry
tel
Is-ysgrifennydd
a
Margaret Jones fel Is-drysorydd ar
gyfer y flwyddyn
2006/2007.
Etholwyd
Mair Huws, Megan
Jones a Phyllis Ellis fel aelodau 0
Bwyllgor y gangen. Etholwyd y
canlynol
ar
Is-bwyllgorau'r
Rhanbarth:
Celf a Chrefft a
Chwaraeon: Enid Wiliams, Ann
Lloyd a Julie Jones; Anabl: Beryl
Thomas;
Dysgwyr:
Phyllis
a
Myfanwy. Cytunodd Ann Ifans i fod
yn Ohebydd y Wasg a chytunodd

Olwen
Huws
i barhau
tel
Dosbarthwr y Wawr
Diolchodd
Bethanne.
Y
Llywydd, I bawb am hwyluso ef
gwaith yn ystod y flwyddyn ac i'r
rhai a gytunodd I ymgymryd a
dyletswyddau Is-swyddogion ayyb
am
y
flwyddyn
2006/2007.
Llongyfarchwyd Bethanne ar ddod
yn nain unwith eto.
Cyhoeddwyd
nifer
0
ddigwyddiadau:
Noson Gelt a
Chrefft yng Nghanolfan Cetnfaes,
Bethesda ar 9 Meheifn: Ffair Hat
Is-bwyllgor Anabl ar tore'r 16
Mehefin, gyda'r elw tuag at yr
Ambiwlans Awyr; gweithgaredd
haf y rhanbarth ar nos Wener, 23
Mehefin,
yn
Ninorwig
yng
nghwmni Arwel Hogia'r Wyddta, a
phryd 0 fwyd yng Ngwesty
Dolbadarn, Llanberis i ddilyn, a
gwibdaith
y gangen
i Nant
Gwrtheyrn ar nos Fawrth, 13
Mehefln, gyda'r bws yn cychwyn 0
8enisarwau.n am 6.00.
Yn ystod ail hanner y cyfarfod
ou pawb yn mwynhau mefus a
hufen ac wedyn daeth cyfle i
brynu planhiglon. Enillwyd y raffl
gan Eileen.
* .. *
Ar ddydd Sadwrn, 13 Mai, bu dwy
aelod o'r gangen, set Ann Ifans a
Mary, yng NgWyI Wanwyn y Pum
Rhanbarth yn Ysgol Friars. Bu'n
ddiwrnod 0 fwynhad IIwyr gyda
Rhiannon Parry. Llansannan, yn
adrodd
hynt
a
helynt
ei
chyflwyniadau
ar wnio, Diane
Jones yn rhoi cyflwyniad diddorol
ac addysgiadol
ar Ganolfan
Hanes
Uwch-Gwyrtai
yng
Nghlynnogfawr; Dr Mererid Owen,
Caernarfon, yn cyflwyno ei hanes
ar daith noddedig j Fecsico gydag
eluse~ cancr y fron Breakthrough;
cwrnru Rygarug yn perfformio eu
sioe 'Gerallt Gymro' a digon 0
gyfle I sgwrsio a chymdeithasu
gyda ffrindiau a chydnabod dros
bryd ardderchog canol dydd.
YR YSGOL GYNRADD.
Ymweld a'r Gelli Gyffwrdd. Fel
rhan o'u gwaith am y tymor aeth
disgyblion Blynyddoedd 1 a 2 ar
ymweliad
a Pharc
'Y Gelli
Gyffwrdd' Bu gweld y gwahanol
goed a'u cynnyrch yn destun
trafodaeth a lIawer 0 warth celf ac
ysgrifennu yn y dosbarth.
Cwmni Drama. Daeth y cwmni
drama M & M Productions i'r ysgol

i berfformio'r
stori
'A Little
Princess'. Roedd y plant wedi
edrych ymlaen at y perfformiad ac
yn 01 eu gwrandawiad
a'u
hymateb, ni chafodd yr un ohonynt
ei siomi.

Yr Urdd, Llongyfarchiadau i Sion
Eltion Land. 81.1, ar el lwyddrant
yn yr Adran Gelf a Chrefft yn
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.
Daeth el waith Tynnu Llun 20 yn
ail drwy Gymru gyfan yn y
gystadleuaeth dan 8 oed. Mae'n
hynod talch o'r fedal a'r dystysgnf
a dderbyniodd.
Dymuno'n Dda. Wrth ffarwelio a
Mrs Sian Morris, dymunwn yn dda
iddi yn ei menter 0 agor siop ym
Mhorthmadog Bu Mrs Morns yn
gymhorthydd Addysg Arbennig yn
yr ysgol
am dair
blynedd.
Croesawn Mrs Meinir Williams ,
sydd wedi el phenodi i'w swydd.
Pel-droed Genethod. Bu tim peldroed genethod
yr ysgol yn
cystadlu yng nghystadleuaeth 7bob-ochr yr Urdd yn ddiweddar ar
gae bob tywydd Plas Ffrancon,
Bethesda. Cafodd y tim hwyl fawr
arni wrth fynd i'r gem derfynol ond
yn anffodus, Ysgol y Gelli enillodd
o 2 g61 i 1. Llongyfarchiadau
genod am wneud mor dda.
Nofio. Ar 19 Mai aeth rhai 0 blant
yr ysgol i Ganolfan Hamdden
Arfon i gystadlu yng Ngala Notio
Arfon. Cafodd niter o'r plant
Iwyddiant a daeth yr ysgol yn
drydydd. Da iawn chi.
Trawsgwlad. Daeth dros 550 0
blant i gystadlu yng nghystadleuaeth Trawsgwlad Eryri a Chonwy
yn Stad y Faenol ar nos lau, 4
Mai. Roedd 25 0 blant yr ysgol yn
cymryd rhan a bu i bob un ohonynt
redeg yn ardderchog.
Llongyfarchiadau mawr I Mari

Gibbard a enillodd ras unigol
genethod blwyddyn 4.
Pet-oroea
8echgyn.
Ar nos
Fercher, 26 Ebrill, bu tim peldroed yr Urdd dan 12 yr ysgol yn
cystadlu yng nghystadleuaeth 7bob-ochr
Rhanbarth
Eryri ym
Mhorthmadog.
Cafwyd gem au
arbennig
0
gyffrous
gyda'r
bechgyn
yn
chwarae
yn
ardderchog mewn nlfer o'r gemau.
Da iawn Chi, hogla.
DYMUNIADAU
GORAU
a
Iiongyfarchiadau
mawr i Fiona
Owen, 33 Glanffynnon, ar ennlu
Gradd 2.1 gydag anrhydedd
mewn Nyrsio.
LLONGYFARCHIADAU
i Sian
Williams, 35 Nant y Glyn ar
Iwyddo yn yr arholiad piano Gradd
1 gydag amhydedd. Da iawn ti.
LLONGYFARCHIADAU
hefyd i
Gemma Jones, merch Gwilym ac
Elaine. ar ei phen-blwydd yn 21 ain
oed.
PRIODWYD Sheila Owen, 1 Bryn
Aton Teras. Crawiau, a Rheinallt
Williams, Rhydfadog, Deiniolen,
yn
Eglwys
Llandinorwig
yn
ddiweddar. Pob dymuniad da i
chwl.
MARWOLAETH. Ar 01 gwaeledd
hir bu tarw Derek Jones, mab Mrs
Bet Jones, Lyndale, a brawd I
Raymond.
Beti
a
Mefyn.
Cydymdeimlwn
chi i gyd tel teulu
yn eich coiled.
DIOLCH. Dymuna Mrs Lynne
Jones, 10 Glan Moelyn, ddiolch
i'w
holl
deulu,
ffrindiau
a
chymdogion am eu caredigrwydd
tra yn cael IIawdriniaeth yn Ysbyty
Gwynedd ac ar 01 dod gartref.
Diolch i bawb.

a

Blodau
(ALWYN AND SARAH JONES)

Ff6n

870605

• 8asgedi Planhigion,
Blodau Ffres a Sile
• Danfon blodau 7 diwrnod
yr wythnos drwy'r fro
• Gwasanaeth Tudalennau
SiaradlTalking Pages
0800600900
• Hefyd, Harnpen 0 Lysiau
a Ffrwythau Ffres
RHODD O'R GALON YW BLODAU

CEFNOGWCH FUSNESAU lEOl

,

,

Bethel (01248) 670451
(Hefyd yog Ngherrig-y-Druidion)
FeI cwmoi hoffem ddiolch i'r cannoedd 0 gwsmeriaid a
gefnogodd ein busnes dros y blynyddoedd diwethaf.
Rydym yn fusnes Cymreig sy'n amcanu i roi gwasaoaeth
ceir proffesiynol ac i werthu ceir am brisiau di-guro. Mae
gen~ym brynwyr proffesiynol yn teithio dwy fil 0
fil~tl.roe~d yr wythoos i chwilio am y ceir gorau am y

pnsrau isaf

CERID MACKINNON
~

7tiUM.414,,'Ut9.&u~.

tJm'l~.LLS5

(01286) 673190

41'11

'Rhowch gyfle i fusnesau Cymreig lleol ddangos eu gwerth
yo hytrach na chwrnniau dyfod ac archfarchnadoedd
Seisnig!'

CROESAIR MEHEFIN
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yma gyda'cn cytritladur.
6. Pryd bwyd diwetnaf y dydd.
S. Blodyn 0 Amsterdam.
9. Ffram cyfriL
10. Cynhyrchwr moduron 0
America.
13. Cewch hwn wedi ei adael
wrth eich drws yn ddyddiol.
16. Cewch fel oddi wrth hwn.
17. Y diwrnod nesaf.
19. Byddwch angen hwn ar 01
ymolchi.
21. Un deilen olyfr.
23. Mae'n bosib rhoi hylif neu
nwy drwy hwn.
26. Lliw tim pel-droed Everton.
27. Aur duo
28. Gwyddoniaeth mewn
cysyll tiad a bywyd.
29. Nadolig, pen-blwydd neu
cydymdeim lad.
32. Mae o'ch cwmpas ym
mhobman, ond ni allwch ei
weld!
34. Gweld rhywbetb eyn iddo
ddigwydd.
36. Meithrinfa blanhigion ger
Caernarfon (4,4).
37. Pen isa'r map.
38. Coeh yw'r bwystfil yma yng
Nghymru
40. Mae'n dod i'ch ty unwaith y
flwyddyn (4,4).
41. Cartref i'r ei.
43. Llyn ar Y nys Mon.
44. Ceweh lawer 0 rhain ar y to.
46. Boes heddlu Dr Who.
48. Pfrwyth melyn gyda thro
ynddo.
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yma ond yn anffodus, dim un yn
gywir ... Ceisiwch eto y mis yma
a gyrrweb eich cais i mi eto:
Teewyn
Evans,
Trernallt,
Waunfawr,
Gwynedd,
LLS5
4YY gyda 'Croesair' ar y tu allan
i'r amlen, erbyn Mehefin 12.
Pob Iwcll
Tec

I,

•

Cefnogwch
ein Hysbysebwyr

YSgwOr
Llanrug

I
so

!ill

; I:

ft' ..

Cefais wyth cais drwy'r post mis

u
~"

Croesair Mai

".

£$
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Atebion
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50. 12 0 hen geiniogau,
51. Mae 0 dan eich traed drwy'r
dydd.
52. Car [ref gydag olwynion.

54. Anifai! gyda chynffon
droellog.
55. Lle i gadw arian neu
oriadau.
56. Mae angen hwn i ymolchi'n
•
iawn.
57. Mae gan }' dref yma draeth
i'r gorllewin ae i'r dwyrain.
I Lawr

2. Aderyn ifane.
4. Gem a pel gyda panylion.
5. Eweh yma i wella.
7. Siarad.
11. Gallwch dyfu blodau mewn
un o'r rhain.
12. Ffrind y garddwr
14. Buwch ifanc neu ffWl.
IS. Mae hwn yn eich cadw'n
gynnes.
18. Cymeriad cartwn, -----Simpson.
19. Peidiwch a thaflu cerrig os
yn byw mewn un o'r rhain.
20. Hen chwarel lechi ym
Mlaenau Ffestiniog.
22. Castell yn Llanberis.
24. Ffurf 0 drafeilio gyda dwy
elwyn.
25. Cewch hwn o'r fuweh.

30. HW)'l.
31. Llyn neu afon ar Ynys Mon
33. Pen ucha'r map.
35. Ceweh un o'r rhain wrth
alw 999.
37. Mae'r rhain yn tyfu 0 fesen.

.M. Die
PEINTIWR AC ADDURNWR
,PRISIAU RHESYMOL
TAWELFA, PENISARWAUN
Ffo": (01286) 870846
_
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Ar Draws
1. Y mis i losgi bradwr,
3. Gallwch ddcfnyddio'r
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39. Digonnol
42. Mae rhai gwyr yn poeni os .
ydynt yn colli hwn .
45. Pfrind.
47. Mae 12 arwydd ynddo.
48. Glanhau.
49. Lliw amgylchcddol.
52. Polo nell 1:
53. Lliw lim pcl-droed Lerpwl.

J.M .
JONES
A'I FEIBION
GWAITH
CERRIG
BEDDAU

•

Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol
Cerrig 0 bob math

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

•

Ffon: (01286) 870202
TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU
Harddwch eich cartref gyda

FFENESTRI
ClELl'lC WINDOWS
FFENESTRI • DRYSAU • CONSERFATERIS
CYFLENWYR AWDURDODAU LLEOL
Busnes teuluol gyda blynyddoedd 0 broflad
Ffoniwch - 'dio'n costio dim i gael pris
HEN YSGOL GLANMOELYN
LLANRUG LL55 2RG

(01286) 678618 (dydd)
(01248) 670081 (nos)

Noson Wobrwyo
Rbedwyr Eryri

Trymaidd aT fuel Eilio ...
Yn dilyn glaw cyson dros nos, a
chyrnylau
.i~~leyuol
fore
:\!ldWf~>

do~dd yr

arHQvliQl1

uuim vn udn !If gytat' Ras Moel
Eilio a zvnnatrwvc ar bnawn y
irydydd ar ddcg 0 rai. Er hynny,
cliriodd
y cymylau
crbyn
cychwyn y ras am un o'r gloch,
ac yr oedd rhai rhedwyr yn
cwyno ci bod braidd
yn
drymaidd igeisio rhedeg.
Cychwynnodd bron i gant 0
redwyr, rhai ohonynt
wedi
teirhio i Lanberis 0 gryn bel Iter i
gystadlu yn y ras f)1nydd bynod
boblogaidd hon.
Roedd yn amlwg o'r dringo
cynnar ar hyd llethrau Bryn
Mawr, mai cystadleuaeth rhwng
rhyw dri neu bedwar 0 redwyr
fyddai hi am y brif wobr, gydag
Alun Vaughan 0 Glwb Rhedwyr
Eryri, yo un o'r rheini. Er
hynny Lloyd Taggart 0 Glwb
Rhedeg Dark Peak, oedd y
cyntaf i gopa Moel Eilio, yn cael
ei ddilyn gan y rhedwr lleol. AI
draws y grib uwchben Cwm
Dwythwch, aeth ynlhellach ar y
blaen gan d~ringo'r FocI Groll
a'r Foel Goch cyn disgyn i .fwlch
Maesgwm a chychwyn
ar y
ddringfa
olaf i gopa Moel
Cynghorion.
Dilynai'r pedwar
rhedwr nesaf gyda rhyw ddau
neu dri chanllath
0 wagle
rhyngddynt, a'r cyfan yn ceisio
cau'r bwlch. Ond ofer fu eu
hymdrechion, gyda Taggart yn
enoil! mewn a\vr a dau funud.
Alun Vaughan ddaeth yn ail,
gyda Phil Davies 0 Glwb
Borrowdale yn drydydd.
Yn adran y merched, rhedodd
Natalie White yn arbennig 0 dda
i orffen yn bedwaredd ar ddeg yo
y ras me\vo munud 11ainac a\vr a
chwarter, gan ddaogos pam y
mae'o cael ei chysidro fe1 y
ffefryn i ennill pencamp\vriaeth
Prydain eleni.
Roedd
Gwynfor
Owen,
Llanberis, ychydig eiliadau o'i
blaeD, gan hawlio'r
wobr i
ddynion dros hanner can[ oed;
a'i berfformiad yn argoeli'n dda
ar gyfer Ras yr Wyddfa yo
ddi\veddarach
yr haf b\vn.
Rhedwyr lleol eraill i ennill
gwobrau oedd Arwel Le\vis,
Bethel (trydydd dros 40 oed) a
Maggie Oliver, Dinolv,Iig (merch
gyntaf dros hanner cant oed).
... ood Ecbrydus ar Elidir
Byddai'r hanner cant 0 red\vyr
dewr a fentrodd i'r Nant ar gyfer
Ras Elidir ar }T ugeinfed 0 Fai
wedi croesa\vu tywydd trymaidd
y Sadwrn blacnorol. Roedd glaw
trwm gydol y nos a'r bore, a ni\vl
trwchus
yn
lleo\vi
C\vm
Dudodyn a llethrau'r Elidir yn
golygu fod ras galed iawn yn eu
h\vvnebu.
Gao fod un 0 rasus
•
Pencampwriaeth
Lloegr ~7ncael
ei chynnal yn S\vydd Efrog yr un
diwrnod, rhedwyr 0 Gymru'n

unig
ocdd
amgylchiadau,

wedi

herio'r

a chystadleuaeth
rhwoB clybii.1\.l Bryri a WrCC1iam
OQdd hi A_h'I Y puf "vobr",",
Am unwnith, Wr~csam aeth
hi, gyda Mall Gllbert yo annill
mcwn awr a 14 cillad, yn cael ei
ddilYl1 gun james McQueen 0
Hryri. Rhedodd David Rees 0
Fethel yn arbennig 0 dda, gao
gyrraedd copa El idir yn yr ail
safle, ond gorffen yn bedwerydd,
Y ferch gyntaf oedd Caroline
Harney 0 Wrccsam, a oedd )'11
chweched ar y cops, gao orffen
yn nawfed. Yrail ferch oedd
Jayne Lloyd
0 Bontrug,
a
enillodd yr adran i ferched dros
40 oed. Maggie
Oliver
0
Ddinorwig enillodd yr aciran i
ferched dros SO oed. Roedd
amseroedd
y rbedwyr
yn
adlewyrchu'r
amgylchiadau
anodd, gyda'r enillydd hyd yn
oed dros ddeuddeng munud tu
allan i record y cwrs. Yn wir,
roedd amseroedd y mwyafrif yn
debycach i ganlyniadau ras yr
Wyddfa .. sydd tua chwe milltir
yn hwy!

a

Rasus Nos Fawrth
Erbyn y claw'r rhifyn h\vn o'r
Eco o'r wasg, bydd hanner ":l
gyfres wedi ei ch\vblhau. Eisoes
cynhaliwyd
rasus Foel Lus
(Penmaenmawr),
Mynydd
Mawr, Moel y Gest a Moel
Faban. Ddau ddiwrnod
eyn
plygu'r Eco, bydd Ras Dinorwig
wedi ei chynnal, gan adael Cwm
Eycban a Moel Ellio ar 61. Ar
byn 0 bryd mae cystadleuaeth
frwd, gyda tua ped\var ugain 0
redwyr
wedi
brwydro
am
safleoedd
yn eu gwahanol
adrannau. Mae gobaith y g"\velir
nifer 0 redwyr lleol yn cipio rhai
o'r gwobrau.

Cynhaliwyd
noson wobrwyo
flynyddol Clwb Rhedwyr Eryri
yn Y Caban) Brynrefail yn ystod
y mis a aeth heibio. Ymunodd
dros banner cant 0 aeJodau'r
Clwb yn y dathliadau, gyda'r gWr
gw~dd? J.IaTVC)' Lloyd) gym 0
HO~Tel
Ieu~t\ct;d
Pc:n,
Gorffwvsfa,
yn
cyflwyno'r

gwobrau,
Eoillwyr

Ileal oedd Arwel
Lewis 0 Pethel a Maggie Oliver 0
Ddinorwig.

Y Rhedwyr Pob Tywydd
Diolch
i Dafydd Whiteside
Thomas am YT adroddiad yn
ymwneud a'r gwahanol rasus
mynydd yn Eryri yn ddiweddar.
Y mae Dafydd ei hun yn dal i
rcdeg yn rhai o'r rasus.

--Tlws yr Eco 2006
Y dy, mae'r amser wedi cyrraedd
unwaith
eto.
Oherwydd
llwyddiant y llynedd, rwyf am
gadw at yr un drefn. Gan fod y
cyrtiau
pel-rwyd
ar
gael
unwaith
ero, fe gynhelir
y
gystadleuaeth i'r merched eleni.
Bydd cystadlaethau pel-drocd
i'r dan 7, dan 9 a dan 11.

TLWS VR

Cynhelir y gem au pel-droed
ar feysydd y Fawnog Rydd,
Llanrug a Chae Coed Bolyn ym
Methel. Bydd y gemau pel-rwyd
ar gyrtiau
Y sgol Gynradd
Llanrug.
Fel
y llynedd
dim
chwyddiant gyda'r Eco - y tal
cystadlu yw £10 y Urn.

At' srfcr y p~l·d'Q~d,
bydd
pob gem yn dimau 0 S-bob-

ochr, gyda charfan

0

10.

Gwnaf yr apel flynyddol i
chwi ddyehweJyd y ffurflenni
mewn da bryd. Y tro yma, Y
dyddiad cau yw NOS WENER,
MEHEFIN 23. Awgrymaf fod y
rheolwyr
yn llungopio
y
ffurflen, a 11enwi ffurflen ar
gyfer
pob
tim.
Dyma'r
dyddiadau pwysig:
PEL-DROED
-7: Nos Lun, Gorffennaf 3ydd
(Fawnog Rydd)
-9: Nos Fawrth, Gorffennaf
4ydd (Fawnog Rydd)
-11: Nos Iau, Gorffenoaf 6ed
(Bethel)
PEL RWYD
-9 a -11: Nos Lun, Gorffennaf
3ydd (YsgoI Llanrug)

eco ( Ffurflen

Cystadlu) 2006

PEL-DROED

Enw'r Tim : . . .. .. .. . .. . . .. . .. . . . ..... . . ... ... . .. . . , .. . . .. , ... .
Oed ran: -7 -9 -11

Cefnogwch
ein Hysbysebwyr

Pigion Wrth Basio
Llongyfarcbiadau i dim dan 12
Ysgol Brynrefail - pencampwyr
Cymru! (Gweler Newyddion )rr
Ysgol)

* * *

Llongyfarchiadau i cUm Llanrug.
Hwy
yw
'Pencampwyr'
answyddogol Bro'r Eco elenni.
Da iawn Aled, y pwyllgor a'r
ch\varaewyr. A yw tim ieuanc y
Darans am godi stem y tymor
nesaf. Canol y tabl i Fethel, a
Deiniolen yo brwydro i gadw i
fynd.
Diolch
i'r
rhai
a
ymlafniodd i gynnal y (imau, ac
i'r llu timau ieuenctid.

* * *

Hoffai pwyllgor clwb Bethel
ddiolch i bawb a ymarebodd i
~pel y Cae'. Mae'r apel yn dal ar
agor, a gobeithir
cyhoeddi
newyddion da yn y dyfodol agos.

* * *

Oes Rhywun yn Cofio?
Yn ddiweddar daeth y darlun
yma i'm meddiant
dr\vy law
Robin
Evans,
un 0 gydolygydclion PAPUR DRE. Y
mae'r llun yn dangos tIm peldroed Cwm y Glo yn 1936. Un
o'r ch\varae\.vyr - yr ail o'r dde
yn y cefn - Y\.vRober[ Orri[[, tad

Vernon a Brian Orritt. Ae[h
Brian ymlaen
i chwarae
i
Birmingham Ci [y a Chymru.
Oes rhywun
gyda m wy 0
wybodaeth? A'i tim dynion neu
ieuenctid sydd yma? En\vau'r
ch waraewyr? Pa gyngbrair? Ble
roedd
y cae?
A ddaeth
llwyddiannau?

Daeth ambell lwyddiaot
yng
Ngbyngrair
Pwl
eylch
Caernarfon.
Da iawn Chris
Thomas o'r Wellington: ail yng
Nghwpan Unigol Adran 2; Clow'b
Gymdeithasol Llanberis: ail yng
N ghwpan y Capten;
ac yn
en\vedig i Barri Jones, Penbonr:
fel y Perfformiwr Unigol Gorau
yn y brif adran.

