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A hithau'n
dathlu ei phenblwydd yn bedair ar bymtheg
oed ar Ddydd Gwyl Dewi, mae
cyhoeddi ei CD cyn taf yn
anrheg cofiadwy i Elin Mai 0
Lanberis: carreg filltir arall yo
ei gyrfa a hithau eisoes wedi
profi sawlllwyddiant
yo y byd
eisteddfodol a cherddorol.
Mae'n
aelod
0
Gor
Cenedlaethol Cymru ae 0 Gor
Seiriol, ac yn unawdydd gyda
nifer 0 gorau'r ardal - yn eu
pli th, Cor Meibion Caernarfon a
Chor y Traeth. Hefyd mae wedi
llwyddo i fod yn aelod 0 Opera
Ieuenctid Cenedlaethol Cymru
eleni ac ar fin dechrau ymarfer
ar gyfer opera newydd sbon, a
fydd i'w gweld yng Nghanolfan
)' Mileniwm,
Caerdydd,
fis
Gorffennaf. Does dim syndod
felly iddi benderfynu eymryd
dwy flynedd 0 seibiaru eyn
mynd i'r colegl
Ond mae Elin cyn brysured
ag erioed, Ers y Nadolig bu'n
weithwraig
gefnogol
gyda
chwrnni
Anheddau,
sy'n
galluogi pobl ag aghenion gofal
i fyw yn y gymuned.
'Dwi'n mwynhau'r gwaith yn
fawr,' rneddai Elin, 'ac yn
ddiolehgar iawn am y profiadau
gwahanol a newydd 'dwi'n eu
cael 0 ddydd i ddydd. 'Dwi'n
gobeithio
mynd i goleg y
Guildhall
yn Llundain
y
flwyddyn nesa ac mae cymryd
dwy flynedd 0 seibiant yn gyfle
i mi baratoi
at hynny
a
chanolbwyntio ar fy nghanu.'
Ca gliad 0 ffefrynnau Elin
yw'r caneuon ar y CD - yn
cynnwys
clasuron
fel
'Gwahoddiad'
a
'Cartref".
Meddai Elin,
'Roedd
recordio'r
gr~rno
ddisg yn brofiad hollol ncwydd
imi. 'Dwi ddim wcdi arfer efo
pobol )'n dweud wrtha i sut i

PRIS 40c

•

In

ganu a rhcoli fy llais, ond mi
ddes i arfer efo hynny'n ddigon
buan! Mi wnes i fwynhau'r
recordio'n [awr lawn vn
stiwdio
•
gartrcfol Gwynfryn a 'dwi'n
hapus iawn efo'r CD.'
Y di, mae'r dyfodol yn un

ail

disglair iawn ond mae traed
E1in Mai yn gadarn ar y ddaear,
'Mi faswn i wrth fy modd yn
dilyn
gyrfa
yn
canu'n
broffesiynol,
meddai,
'ond
anghofia i byth mai hogan 0
Lauber ydw i yn y bon.'
.... : :::r

E-bostiwch
yrEco
Yn dilyn eyfarfod rhwng
aelodau 0 bwyllgor yr Eco
a'r tim golygyddol yn
ddiweddar, penderfynwyd
sefydlu gwe bost ar gyfer
yr Eco. Erbyn byn mae
nifer helaeth o'r erthyglau
a ddaw i law'r Eco wedi eu
geirbrosesu'n barod,
Mae'r e-bost yn
ffynhonnell newydd i
gysylltu a'r tim
goJygyddol, ae yn llawer
hwylusach gan na fydd
angen ailbrosesu unrhyw
ddeunydd a ddaw dros y
we.
Dyma'r eyntaf 0 nifer 0
newidiadau eyffrous sydd
ar y gweill er mwyn
sicrhau datblygiad yr Eco.
Felly, os oes gennych
chi stori, erthygl neu
hanesyn i'w rannu a
darllenwyr yr Eco,
cysylltwch a ni trwy
ebostio'r golygyddion ar
storiau@ecorwyddfa.co.uk
neu trwy eich ffyrdd
arferol.
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CYSTADLEUAETH I
Os am cnnill un 0 bedwar copi
o CD Elin Mai, atebwch y

cwestiwn canlynol:

Pwy yw awdur y gan
enwog, 'Cartref'?
Gyrrwch eich ateb i:
Llinos Jones, 6 Nant Ffynnon,

Nant Peris.

Chwarelwyr Dinorwig 1925
Does dim gwybodaeth am y llun hum, and mae oedran y bechgyn yn auigrymu 11Iai prentisiaid oeddynt.
Pwy oeddent a p}zwy oedd y dynion meum oed oedd gyda IIWY.'

DVDDIAD A LLEOLIAD PLVGU'R ECO
Trefnydd Plygu; Mrs Shioned Griffith, Pantafon, Waunfawr. (01286) 650570
Rhifyn

Oyddiad Copi

Oyddiad Plygu

Ebrill

19 Mawrth

29 Mawrth

---=-----_:__
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unrhvw

Argraffwyd gan Wasg Gwynedd
Cibyn, Caernarfon
Cydnabyddir cefnogaeth
Bwrdd yr faith Gymraeg
ir cyhoeddiad hwn.

SWYDDOGION A GOHEBWYR
Tim Golygyddol
Erthyglau a newyddion
at ohebwyr pentref neu i
Penarth
Ffordd yr Orsaf
LLANRUG LL55 4BA
Ymholiadau GoIY9yddoi
Llinos Jones
01248 374 962
III noshaf@hotmall.com
07733211332
Straeon ac erthyglau ar e-bost
storia u@ecorwyddfa.co.uk
CADEIRYDD
Y PWYLLGOR GWAITH
Geraint Elis
GOLYGYDD CHWARAEON
Richard LI Jones. 5 Y Odol Bethel.
(01248) 670115
FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes. Glasgoed.
Llanrug (677263)
TREFNYDD HYSBYSEBION
Eifion Roberts, Swn-y-Gwynt.
Llanberis (870740)
TREFNYDD ARIANNOL
Goronwy Hughes, Eithinog. 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)
TREFNYDD GWERTHIANT POST
Olwen Hughes. Eithinog. 14 Afon
Rhos. Llanrug (674839)
TREFNYDD PLYGU
Shioned Griffith (650570)
TREFNYDD BWNDELU
Manan Jones. Minallt. 7 Bro Elidir.
Dinorwlg (870292)
GOHEBWYR PENTREFI
BETHEL: Geralnl Elis, Cllgoran
(01248) 670726
BRYNREFAIL: Mrs lo~"rlPrys RobertsWilliams Godre r Coed (870580)
CAEATHRO: Clive James Hafan. Bryn
Gwna (677438)
CEUNANT: Trystan a Sioned Larsen.
Sodaton

Caunanl (650799)

CWM-Y-GLO: Mrs Iris ROWldnc1S,
Glanrafon (872275)

OINORWIG: Marian Jones. Mlnallt.
7 Bro Elldir. Dlnorwlg(870292)
lLANBERIS:

Gwyneth ac Elfion Roberts,

S~'oII1-y-Gwynt
(870740)
LLANRUQ: Eryl Roberts, 3 eryn Moelyn
(675384)
NANT PERIS: Lhnos Jones, 6 Nant
ffynnon (871820)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans, Sycharth
(872407)

TAN-Y-COEO: MISS Anwen Parry,
Ao y-Bryn (872276)
WAUNFAWR: Mrs Nan Roberts, Pantafon.
Waunra\vr (650570)

V RHIFYN NESAF
Deunydd i law'r
golygyddion perthnasol
NOS LUN, 19 MAWRTH
Os gwelwch yn dda

Daw'r rhifyn nesaf o'r wasg
NOS IAUI 29 MAWRTH
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Annwyl Gyfeillion
Llunio Dyfodol E1)ri

.

Yn ddiwcddar dechreuwvd ar \"
gwaith 0 baratoi rhai 0 gynIluniau
rnwyaf dylanwadol
a phwysig
Awdurdod
Pare Cenedlaethol
Eryri. Bydd }' cynlluniau hyn yn
cyn11\V)'S polisiau, argyrnhellion,
canllawiau a gweithgareddau fydd
vn
cael effaith svlweddol
ar
•
•
arngylchcdd,
cyrndeirhas
ac
econorni Pare Cenedlaethol Ervri.
•
Hyd yn hyn rydyrn wedi bod yn
trafod gyda budd-ddeiliaid y Pare,
megis Cynghorau Sir Gwynedd a

Bwrdeistref Conwv..
- asiantaethau
statu dol
eraill,
undebau
arnaethyddol, grwpiau iwristiaeth,
ysgolion a chynghorau cymuned, i
enwi rhai. Rydyrn yn awyddus
rwan fod trigolion Ileol yn cael
cyfle i leisio barn, felly, dros yr
wvthnosau
nesaf
fc
fvdd
.
swyddogion o'r Awdurdod yn
yrnweld a chymunedau
letlled
Eryri i ID fl\\')'no'r g\\'aith s~
..dd
ClSOCS v.'edj'l g)'fla\\'nl ac j gl}"\ed
eich syl\vadau chi ar faterion
megis
amaelhyddiaerh,
rai,
eludianl, ynni a threftadaeth.
Deweh
i
Ganolian
y
~rardeniaid)
Nant Peris, dydd
Sad\vrn. 24 J\1awrth 2007, rh\\ ng
12.00-8.00
h\v}'J' i \v~'bod m\\'y
ac i roi ~ich barn dros baned.
Yn gy\\'ir
l\ '\ r URI!'J PHI LLIP~
Pri[ Weithredwr
A\vdurdod
Pare Cenedlactl101
ErV'ri
•

"f

Anu\vyl Ol)·gyddion a darllen\\'yr
)'r

£co,

Ditldorol oedd darllcn •\" brolianl
am Lon),d(i Glas G\\')rncdd yn y
rbif)rn di\vcthaf o'r papur, a'r ffaith
fod Cyngor Ccfn G\vlad C)mfU yn
ariannu g\vaiLh g\'vella Lon j\'icnai
a I..6n Eifion. A1.ae'11dcbyg mai'r
prif reS\Vll am \,,'clla'r lon~rdd glas
hyn ~'\v'r ffailh mai rhannau 0
L\vybr Cent!dlaclhol Rhif 8 ytlYllt.
Dvna pam, mae'n dcb)'g, nau OcS
cn'b\\'~'ll ). m~'mryn 11,,'),br ~)'dd
yn cin 11ardal ru) sef Lon Las Pcris
sy'n an ..'ain o'r Gl)'n yn Llanbcris
i ...unile.
Bu'r
gr\~'P
gwirfoddol
Rll\vvd\vailh
Beicio Pcri~ yn
ymg)'rchu anl :;a\vl bl''''),'dd''n i
'\-meSl\'ll
..
.. \.- 11\,,,\
- br h\\ n ar b, d oLbr
y bri[fordd 0 gcg ~. l\vnnel i G\vrn
"y' Glo, garl g)'nn\\'y\
rhoi \\')"lleb
caled arnu a Lha~l goleuo'[ [\\nrlel.
B\\ riac.l ara)1 oOOd ncwid SLal\\'\ )c
Ilwyl1f c~'ll0eddu o'r Frlcc;;an i Ben
J .I)'n ()'r hen ffordd) er m'l,')'n ei
8'vncud ~'ngyfreitilion i rlo!ldio
beic arno, g),cla'r gObUlth 0 sef)'dlu
ll\v)'br diogel i Ysgol Cwm ) Clo i
blant a rhieni Br'\nrcfail.
•
G\\'nacthp\vyd
cais
i'r
Cynulliad )"11 2002, ond deall\\')'d
ar ddechrau
2003 na fu'n
~

.-

Rhif Ffon

Cysylltu

Cwm-y-glo

Iris Rowlands

---~

llwvddiannus.
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Ble

Ni fu modd

cael

872275

diwcthaf - OhCIW'{dd
. fod cvflwr
.- "
11"\T~Thr
beicio mor sal.
Ydi, mae'n gysur gwybod fod
Cyngor Gwynedd yn 'cydnabod
p'lv~\lsigrw)'dd beicio' a'i fod yn

adborth
ynglyn
a
gwendidau (os ocdd rhai) y cais
hwnnw, Yo y cyfarnser, cafwyd
addewid
o Adran
Briffyrdd
Gwynedd fod tarmac i'w 0 od ar
'cyfrannu at iechyd a lies pob/ yr
Lon Las Peris. Erbyn diwedd 2003 ardal'.
mynegwyd Cr)'D bryder ynglj-n a
Yn gywir,
diogclwch 0 fewn y rwnnel, yn
DAr'YDD WHITESIDE T.[(')~\AS
enwedig wyneb ~. llwybr, Roedd
Bron y N ant, Llanrug.
cryn bwyso hefyd am gael gosod
O.N. Byfddaf yn ysgrifennu etc at
an..-•yddion ar ddeupen y llwybr
y Prif ~!eithredwr ar y 4ydd 0 Fai
gan nad oedd yn amlwg i lawer ei eleni.
bod yn bosibl beicio ar ei hyd!
Rhaid cyfaddef fod yr ymateb 0
du gwahanol adrannau Cyngor
Gwynedd i holl ymdrechion
Rhwydwaith
Beicio Peris wedi
Fel ~.gwelwch o'r pennawd, daJ i
bod yn hynod deli-hid. Bu'n rhaid
chwilio ydym am enw bachog,
ysgrifennu
at
benaethiaid
addas ar gyfer Cynllun Gweithiwr
adrannau vn
amI am nad oedd eu
Icuenctid Dalgylch yr Eco.
swyddogion yn ateb gohebiacth
Fel y soniais y mis diwcthaf,
nac yn mynychu cyfarfodydd a mae'r pwyllgor yn brysur ar hyn 0
drefnwyd, Roedd vn achos pryder
brvd
\'11
ccisio nawdd ariannol i'r
.
hcfvd fod Lon Las Peris wedi bod
cvnllun.
~redi sicrhau cvfraniad
0
dan ofal Adran Harndden
y £25,000
oddi
wrth
Cyngor tra bod holl lonydd glas
Ymddiriedolaeth Panryfedwen yr
craill Gwynedd yng ngofal yr ben
ydym yn cyflwyno ceisiadau i'r
Adran Briffyrdd. II)'d '.l gwn i, gwahanol
enwadau
yo
rnac'r scfyllfa yn parhau hyd gencdlacthol. Yr un pryd, )o'r)'d}'m
heddi\,,', g}'da L()n I.as Peris yng
)~ ailgysyillu ag cgl\vysi'r C)'l\.}l er
ng()fal )' G)rfadran Ddarblygu a'r
m,vJ'n rhai gwybod iddJ'l1t becb
lon)Tdd eraill )'ng ngofaJ Cyfadran
s),dd \"cdi dig\1.'}'dd ~'n ddiweddar,
yr Amro'lchedd.
ac i ofyn iddynt g,yfrannu at ).
Pan g)'hoedd\vyd Strategaeth
g\vaith p\v)'sig a allai \\'ncud
Feicio G'\')'Dcdd, )'r amserlcn ar
c)'franiad
g\verll1fawr
at
gy[cr datblygu
ll\\')rbr beicio
gyfl\vyno'r
Ffydd Grisrnogol
i
DvffrvD
- . Llanberls i Gaernarfon
bobl ifane -" fro hon.
oedd 't)'mor canolig'. Eu diffiniad
Yr ydym }'1l gobeitbio gallu
o dymor canolig oedd rh\vng 2004
~rmweld a'r egl\V)'si dros }' misoedd
a 2006!
nesaf er mv.'yn egluro'r c)'nilun )'D
Erb,'ndeehrau
2005 rocdd
f\\.ry man\vl iddynt. ~\1ae gennym
aelodaeth
Rh\t;'}'u,vaith
Beicio
hcf),'d ~'nl1uniau craill er m\V)'n
Pcris )'n llclhau.
y'n bennaf
codi arian, a che\vch gJywed am y
oher\v)'du diff)rg )'mateb 0 du
rhein)' c}'n bo hir. (Gan fod rhai
sv.')'ddogion C)'TIgor G\v)"nedd, ac eisoes v.redi holi am hyn, b}'dd
J'm mis Mai )' ll\vyddyn honno,
c\'fie i unigolion g)rfrannu at )'
cafodd )' gr\\'p g\\iirfoddol
ei
g\\aith;
a che\\'ch \v)'bod am
ddlnv)rn i ben. Trosgl\\ydd\\I}'d yr
h)'nn)' hefy'd )11 )' nlan.)
arian oetld yn \veddill yn }' gronfa
Am y tro, carwn annog yr
i Atlran
Ch\varacon
Ysgol
egl\\'ysi i yst)'Tied cefnogi'r g\vaith.
Bn·nrefail.
•
G\vyddom nad },\v'r rhan f\v}raf o'r
AI y 4ydd 0 Fai 200S,
egl\vj'si j'n b'Taig 0 arian, a bod y
y:;grifennais at Brif Weitllred\vr
gofyn ion arian nol eis()cs )111 dn\rm,
Cvngor
GW)'nedd
g,ydag
)-n arbennig ar } r eg),,'ysi sy'n
adrllddiad am boll \veithgaredd a cynnal g\',einidogactb lawn am~er.
rh\v~'stredigaelhau'r
gr\vp 'Ond carcm ann{)g )'T egl\vysi i
g\\'irfoddol.
Ni ddaerh
aleb.
g) frannu mor hacl a phosibl at y
Fl\\,)'ddy'o
union
yn
g\Vailh. Tra'n hydcrus y ca\vn ni
ddi\veddarach.
ar y 4)'dc.l l) Fai
ry,vfainl
o'r arian oddi \vrth )IT
•
2006\ )'sgrifcnnais e[o at y I.)rif cn\vadau )'n gcncdlacLh{)I! yT yd)rm
\X'cithred\vr )-n gof) n am )1matcb.
yn syl\\'eddoli mai arnom ni }'n
Trcfn\\ytl i n1i gael cyfarfod a
lleol )' nlac'r c,)'fri[()ltleb mvryaf am
~\v\'ddogio11
yn
}'T Uned
godi'r arian. AIJ\",'n ni ddim
Drafnidiaelb a'r Uncd Cefn G\vlad
disg\\,),l i bobl eraill fudth(lddi
a i\1~·nedlad.
Eglur\vyd
fod
arian yn ein c)'Tlllun heb ein bod
cynlluniau ar Y g\vcill i \vella'r
ni fel egl\vysi 11eol yn gwneud
efvllfa.
h}·nn)'. 0 g\\'el\\ch )tn dda. a
:\edl hr()n iawn i ll\\'ydd~'n ar!!lt
\\'nev,ch ChI ~'l~'rled
gwneud
helhio. Hy'd )'ll hyn, does dim
Ylndrech Clrhennig i gefnogi'r
\Vedl ei \\'neud i \vcUa cyf1\vr
g\\'aith h,l,'n am dair blyncdd. j\J1.ae
\\'\'neb
\'- ll\v\'br
..
- dn,,·\,'r
. l,,,·nnel.
300 egl\rysi j'n j'r ardal a charem
Do\::> dim ar\, ),udj(ln )'ng ngheg y fedd,vl y gallai pob un ohonynl
t,v11ncl i artltlangos fod ll\vyhr
gcfnogi'r cynllWl.
bcicio ,'no.
Ac ,.- mac n ifer hclaerh
.
Edrvch\,
n -ymlaen
at gael
o fcic\-"~')'r,gan f}' ngh)'nn\vy i, )'n
ym\veld a'r cgl\vysi Yll fuan i
ue\vi~ reidio ar y ffordd fawr - ar
ranl1u'r \vclcdigat:Lh a h~'Y.
hyd y u'oadau a \\elodd g)'mainl 0
J()HN PRITCH.I\RD
ddam\\'einiau
dros " misocdd

Cynllun Gweithiwr
Ieuenctid

-

PLAID CYMRU
.-

Oeddech chi wedi hen flino ar y
gwyntoedd grymys 'na gawsorn ni
ddcchrau'r flwyddyn? Dwi ddim
yn cofio rywydd mor wyntog ers
tro byd. Dipyn 0 niwsans ydi

Y Bwystfil
Na, welais innau rno'r bwystfil erioed,
Dim and ei glywed o'n rhuo'n y coed,
Ni sisial iasol yn nhwll y clo
A'i chwyrniad bygythiol fel un o'i go.

gwynt - fedrwch chi mo'i drystio
fo - iydi 0 mor hoff 0 Ialu pctha!

Cael hwyl fawr wrth chwythu
eich her, neu eich cap chi i
ffwrdd, a phawb arall yn cael
sbort wrrh eich gweld chi'n
ceisio'u dal nhw. Ac onid un 0
hoff deganau'r gwynt ydi'r Will
Bins?
Roedd hi'n gas gen i chwarae
ffwtbol erstalwm ar ddiwrnod
gwyn log, yn enwedig fell}' ar gae
gweddol agored. Un o'r rheiny
oedd cae Penmaen-rnawr. Dwi
ddim yn credu i mi erioed
chwarae ar y cae hwnnw heb i'r
gwynt sbwylio'r gem. Cyrnryd cic
gol, a'r bel yn dod yn 01 yn syth
ala i. Ia, hen gythraul pryfoclyd
ydi gwynt. Wrth ymyl fan hyn
mae Llys-y-Gwynt,
a fuo 'na
rioed enw mwy addas ar stad 0
dai.
Dwi wedi son sawl tro mewn
sawl lie fel rwy'n ddyledus i'r
plant y cefais i'r frainr o'u dysgu
am nifer fawr o'r syniadau a gefais
pan yn llunio darnau adrodd i
blanc. Maenr yn gal1u gofyn
ambell gwestiwn
sy'n gwbwl
amhosibl ei areb ar brydiau, ond
mae'n ddyletswydd ar bob athro i
geisio rhoi areb, neu rhyw fath 0
eglurhad. Cwestiynau fel: 'Pam
fod dwr yn wlyb?' a chan i mi
ddechrau son am }' gwyn t, 'Pam
fod gwynt yn chwythu?' ac 'I ble
mae'r gwynt yn mynd ar 01
bhno?'
Mae'n ffaith, welodd neb •y
gwynt, dim ond gweld ei lanast 0
a chlyvJed ei swn. Diolch, blant,
am eich cwestiynau g\vreiddlol.

BWRDD YR IAITH
GYMRAEG· WELSH
LANGUAGE BOARD

'" .dd r

Lywodrdelh
Cyoulliad Cymru

Nos Fercher, 7 Mawrth

am 7.30
CAWL A CHAN
gyda

Fo fu yn sgytian y dderwen fawr
Gan sgubo'r dail oddi ar y llawr,
Hen gena mileinig a fu'n ddigon hy
I fygwth sleifio drwy'r simdde i'r ty.

GERAINT LOVGREEN
yn

Ac mi fydd y mor ambell dro mi wn
Yn sgyrnygu ei ddannedd yn ffyrnig ar hwn,
Mi deimlais ei ias, ac fe glywais ei ru
Yn chwyrlio'n bryfoclyd a gwmpas y tY.

N3, welais innau mo'r bwystfil erioed
Ond gwn fad ei guddfan ynghanol y coed.
Guiynt
Gwelais y glaw a'r eira
Yn dyfod ar eu hynt,
Ond mae'n rhyfedd, wedi meddwl,
Welais i 'rioed mo'r gwynt.
G\velais y fellten hefyd
Y n fflachio yn y nen,
A chlywais swn byddarol
Y daran uwch f}' mhen.
Ond sut un ydi'r gwynt,
Sy'n dyfod yn ei dro
I hyrddio Coed y Gelli
Ac i ddryllio llechi'r to?
Bu wrthi'n chwyrnu neithiwr
Yn bryfoclyd wrth fy nor,
A mynnodd godi tymer
Y tonnau ar )' mer,
Fe'i clywais, do, a thystiais
I'w gampau rnegis cynt,
Ond mae'n rhyfedd, wedi meddwl,
Welais i 'rioed mo'r gwynt .

A beth am gyfeirio at y gW)'Ilt
fel rhyw ga\vr rna\vr neu rhj'W
f,vystfil an\veledig a'i fod o'n
cuddio yn y coed? Roedd planl
yn cael m\vynhad
mawr 0
wneud hyn.
Dyna ddigon 0 'dorri gwynt' am
y
tro.
Erbyn
mis
neS3,
gobeirhio,
mi
f}'dd\vn
ar
drothwy'r
gwanwyn, a bydd yr
haf gyda ni mcwn ch\vinciad.

Gobeithio!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Harddwch eich cartref gyda

PFE ESTHI
C11"Ll'IC WINDOWS
FFENESTRI • DRYSAU • CONSERFATERIS
CYFLENWVR AWDURDODAU LLEOL
Busnes teuluol gyda blynyddoedd a brofiad
Ffoniwch - 'dio'n costio dim i gael pris
HEN YSGOL G·LANMOELYN
LLANRUG LL55 2RG

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

Hanes
Roedd o'n rhy brysur, mae'n
debyg. Rhwng trin )' tir, a sefydlu
mynachlogydd
ac eglwysi, a
phregethu,
fyddai ganddo mo'r
amser. FW)l na thebyg na fyddai
eisiau son arndano'i hun beth
bynnag. Ac cto, mae'n biti na
fyddai Dewi Sanr wedi sgwennu
hunangofiant.
Petai 0 wcdi gwneud hynny
byddern ni'n fwy siwr o'i banes.
Ond am na wnaeth hynny, mae'n
rhaid i ni ddibynnu ar )T hyn a
sgwennodd
dyn
o'r
enw
Rhygyfarch amdano yn Buchedd
Dewi. Diolch amdano, VlTLh gwrs,
ond anfantais y Ilyfr hwnnw yw
iddo gael ei sgwennu
500 0
flvnvddoedd
•
•

wedi

rnarwolaeth

De\vi. Gol~'ga h)'nny Cl bod yn
anodd gt\rybod beth sy'n \vir am
De\vi;
belh sy'n
ffr\vyrh
}'
lraddodiad a ddatblygodd arndano
rh\vng ei gyfnod ef a dyddiau
Rbygyfarch;
a belh ~y'n ddim
ID\Vy na dychymyg Rhygyfarch.
Y chydig a \vyddom i sicns;rydd
am Dcwi. ~id rhyfedd hynny 0
gofio iddo gael ei eni lua'r
flW),ddyn 520. l\1or \vahanol yw hi
efo lesu Grist. Er ei tod ef yn byw
yn

bell

iawn 0 Gymru,
500
mJynedd yn Byn harach nu. Dewi,
mae genn}rm lav,rer iawn 0

I ~i(hlau
gan\\1'd

amdano. Gwyddom lie
ef) ac i b\,v'Y, g\y)'ddom
p"ry ddaelh i'\\' \\cld a beth gafodd

Sefydliad Coffa
Llanrug
Tocynnau: £3.00
CROESO CYNNES I BAWB
yn anrhegion.
Gwyddorn
lle
magwyd ef, ac mae gennym hanes
un o'r gwyliau a fwynhaodd pan
oedd yn blentyn. Gwyddorn pwy
oedd ei ffrindiau. Gwyddom iddo
iachau
cleifion
a
gwneud
gwyrthiau. Mae gennym gofnod
manwl 0 rai o'i bregethau
a'i
ddywediadau. G vvyddom fwy Iyih
am ei wythnos olaf, ac am ei
farwolaeth. Gwyddorn hyd yn oed
iddo ddod )'0 01 }'O fyw,
A sut gwyddorn hyn? Wnaeth
Iesu, Iwy na Dewi, ddim sgwennu
hunangofiant. Ond fe gofnodwyd
ei hanes yn fuan lawn wedi'r
aigyfodiad. Roedd Mathew, Marc,
Luc a loan wcdi sgwennu'r hanes
erbyn diwedd y ganrif gyntaf Bu
Mathew a loan wrth gwrs, fel dau
o ddisgyblion Iesu, yn llygad
dystion iran fawr o'r hanes. Roedd
loan Marc yn cydweithio'n agos a
Pedr, un arall o'r disgyblion. Ac
roedd Luc, )T meddyg, yn gyfaill i
Paul, yr apostol mawr, Pobl oedd
yn agos at yr hanes oedd y rhain, a
gall\vn fell)' )'mddiricd )'n yr hyn a
gofnodwyd ganddynr. Roeddent
j'D dib)''DflU ar )1 hyn a gofient; a
mwy na lhebyg, yn dibynnu hcfyd
ar bethau a gofnodwyd
gan
dyslion eraill hyd yn oed cyn
iddyn nhw lunio'u hefengylau.
Mae gennym fwy 0 hanes Iesu
na'r rhan
fwyaf 0 bobl y
gorffennol. Y gwir yw bod genn}'lll
fl.v}r 0 ffeithiau amdano ef nag am
ein ffrindiau a'n teuluoedd ein
hunain. W},ddoch chi lIe ganw}rd
eich laid a'ch nain? Fedr\vch chi
en\vi d\vsin o'u [frindiau agosaf?
All\vch chi ailadrodd )'n rhwydd
ddcg o'u hoff suaeon?

JOII~ PRITClL\RD
·cpt~

•
•
•
•

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.

• Adran teithiau grwp - yr holl
drefniadau wedi'u gwneud:
archebiadau gwesty a liang,
leirhiau, archebiadau theatr
a digwyddiadau.

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

Gwefan: www.arvonia.co.uk
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PORTREADAU
Myrddyn Pritchard, Llanberis

Yr ieuengaf 0 bedwar 0 frodyr
yw Myrddyn
Pri tchard ond
roedd ganddo hefyd bump
chwaer. O'r naw 0 blant David a
Jane Pritchard, .Myrddyn a'i
ddiweddar chwaer, Mary, fu'n
gweithio'n amser Ilawn i fusnes
adnabyddus
E. W. Pritchard,
Central Garage, Llanberis, fel
y'i adnabyddid.
Roedd tri
brawd arall, sef Willie Glyn,
Tom a Ted(dy) yn gweithio yn
chwarel Dinorwig ac yn rhoi
help llaw ar benwythnosau, ond
wedi i'r chwarel gau, bu Tomos
a Ted yn gweithio llawn amser
yn y busnes.
Er i mi yn ddiniwed gredu
mai 'yr hen Nedw' CE. W.
Pritchard),
brawd
i dad
Myrddyn, oedd y 'boss') buan
iawn y bu i mi gael fy nghywiro
gyda
gwen
a
chryn
bendantrwydd
gall Myrddyn
pan ddywedodd mai MaT}7(ei
chwaer) 'heb OS oedd y main
spring'. Hi fyddai'n gofalu am
insiwTans y cerbydau a'r lortau,
archebu'r
petrol
a'r ole,v,
archebu'r spare parts hanfodol
gan gwmni 0 Lerpwl, trafod
popcth gyda'r Comisiynwyr
Traffig) talu biliau, ac ymdrin a
gofynion pobol 'ir ardal a thu
hwnt, fel yr angen.
Mae gennyf gof 0 hyd o'r
modurdy a'r gwagle mawr yn y
cefn. Yno y cedwid y chwe char
Rolls-Royce, oedd yn destun
edmygedd pawb, y lor'iau, y
coac}zes (dim tbysus' fel y
pwysleisiai Mary bob arnser), y
ddwy hers, a'r unig ambiwlans a
fu yn eiddo'r c\vrnni.
Bu lvtyrddyn yn ymwneud a'r
busnes am chwe deg a phedair 0
flynyddoedd
Cnid Y'v wedi
golchi'i ddwylo'n 11wyr eto).
Daeth iweithio i'w ewythr wedi
pum mlyncdd yn y Fyddin ac
yna ddwy flynedd yn brentis
mecanic yn y Red Garage,
Caernarfon. Ganwyd Myrddyn
Pritchard 87 0 flynyddoedd yn
01, yn Stryd Turner, Llanberis, a
chael ei gludo'n faban blwydd
oed i fyw yn y Cenlral Garage.
Siop
enfawr)
math
0
'cmporiunl', oedd yr adeilad eyn
ei droi yn fodurdy, ac yno y

gwcrthwyd popeth dan haul Yn
wir roedd yno 240 ystafelloedd
a rhai ohonom yn dal i gofio'r
grisiau crwn, sydd wedi ei
symud ers rhai blynyddoedd
bellach, i Benygwryd. 'Fuo nhw
ddim awr yn ei dynnu i lauir, yn
01 tystiolaeth Myrddyn.
Arferid
cyflogi
tri neu
bedwar mecanic - hogia 0 Sir
Fon, yn byw drwy'r wythnos yn
Llanberis
- i gynorthwyo
Myrddyn i drin a thrafod yr holl
gerbydau,
ond
ym marn
Myrddyn y meeanie gorau a
welodd oedd Jimmy Welsh.
'Doedd 0 ddim yn. guxuhio i 1Li,
ond ambell dro byddai 'n galw fel
hobi. A rferai wisgo ofyrol gwY7Z a
byddai umli ei [odd y11 tynnu ac ail
osod injan Rolls Royce, a hynny
heb gael yr un sbotyn at' ei ofyrols
gwyn. '
Cred Myrddyn mai tua 1910
y cychwynnodd y busnes pan
brynwyd
'hers
geffyl'
yn
Birmingham. Arferid cadw dwy
hers bob arnser yn Llan beris,
ond roedd sawl hers yn
berthynol i'r gwahanol blwyfi
ac, wrth gwrs, mae sawl 'hen
gwt hers' yn bod mewn sawl
pentref 0 hyd, er nid yw bellach
yn cael ei ddefnyddio i'r diben
gwreiddiol.
Yn ogystal roedd yn y
modurdy
chwe char Rolls
Royce, dwy neu dair lori, chwe
'coach' ac un ambiwlans a
brynwyd ym 1935. Pwrpas hon
oedd cludo pobol i wahanol
ysbytai (yn breifar) a chludo'r
rhai a anafwyd yn )7 chwarel neu
ar yr Wyddfa i'r C&A ym
Mangor neu i'w cartrefl. Yn
ogystal fe'i defnyddiwyd i gludo
cleifion ar gyrundeb a'r Cyngor
Sir.
Rydym, 0 bosib, yn tueddu i
gysylltu busnes E. W. Pritchard
fel busnes trefnu angladdau yn
unig ond Toedd llawer agwedd
arall yn bodoli. Defnyddiwyd y
lorlau i gario glo a golosg 0 orsaf
yr LMS yn Llanberis·
at
ddefnydd
rheilffordd
)'r
Wyddfa, Chwarel Dinof\vig, y
Gwaith Nwy Ileol~ eglW)Tsi a
chapeli'r
fro, a hefyd at
ddefnydd
sa\vl becws. Yn
ogystal, 0 dro i dro, byddai'r
Cyngor Sir yn dod ar en gofyn
ac un ddyletswydd cyson fyddai
cario bagiau 0 10 i fasnachwr glo
yn Llanberis sef W. .Benjamin
Thomas. (Wil Ben), gan nad
oedd ganddo lorlau ei hun.
Pwy all anghofio'r ceir RollsRoyce yn rramwyo ff)rrdd y fro,
bob amser yn sgleinio, cymaint
os nad m,vy na Rolls Royce y
teulu brenhinoI? Cyfaddefodd
Myrddyn y byddai'n cael cryn
foddhad 0 gadw'r ceir mewn
cyfiwr mor ganmoladwy.
Beth [u eu tynged? Fe'i
gwerthwyd i wahanol fodurdai

flaenorol. Roedd yr hers gyda'r
yng ngogledd Cymru a rhaid
arch trannoeth mewn eira mawr
gofyn beth fyddai ei gwerth
ym maes parcio'r hen stesion
heddiw?
Ym 1948 y cafwyd y 'coach'
yng Nghaernarfon ac aelod 0
gyntaf ac fe'i defnyddiwyd i deulu'r ymadawedig yn pwyso'n
drwm ar Myrddyn i fynd ;l'r
gludo aelodau gwahanol gapeli
ac eglwysi a chymdeithasau ar hers i fynwent yng nghyffiniau
Dwyran
ym Mon. Roedd
dripiau, ac unwaith aed a chriw
lleol i Blackpool i weld y Myrddyn yn anfodlon iawn i
goleuadau, Weill cyrraedd fe'u symud o'r dre, ond oherwydd
pwysau'r
dyn cychwynnodd
siarsiwyd i ddod yn 01 yn
drwy'r eira ond, erbyn cyrraedd
brydlon yr adeg a'r adeg. Ond
roedd dau gariad ar 61, ac er Porthaethwy, roedd yn eglur
disgwyl amdanynt am bron i nad oedd modd mynd gam
ymhellach. Yna soniodd y gwr
ddwy awr, bu rhaid mynd adref
fad perthynas yn by",' mewn
hebddynt er loes i Myrddyn.
rhyw fferm gyfagos ac y dylid
Do, roeddynt yn y maes parcio
mewn pryd '" ond yn y maes ymdrechu i fynd a'r hers a'r
arch yno.
parcio anghywir!
'Dim ffiars 0 beryg. Mi rydw i'n
Un dyletswydd gweddol aml
i Myrddyn fyddai ymateb - a mynd yn ol i Gaemarfon, os yn
bynny ar unrhyw awr o'r dyddbosib,' oedd
ateb pendant
i geisiadau i fynd i n61 y nyrs ar Myrddyn, ac felly y bu gan
ddisgwyl am dywydd gwell yn y
achlysur genedigaeth, gan mai
gartref y byddai'r rhelyw 0 dyddiau dilynol.
Y n naturiol, yn sgil ei amryw
enedigaethau erstalwm. Y nyrs,
ddyletswyddau daeth i nabod
wrth gwrs, oedd y ddihafal
'Nyrs Closs' 0 Gwrn-y-glo ac pob meddyg, nyrs, plismon,
gweinidog ac offeiriad yn yr
yno yr di Myrddyn, yn amlach
ardal.
Ei ffefryn,
mae'n
na pheidio yn oriau .man. y bore,
oedd
UD
o'r
a'i chludo i'r ty ble'r oedd ei ymddangos,
lleol,
gwr
a
hangen. Arferai aros yno nes y meddygon
byddai
wedi
gorffen
ei. adwaenem 011fel 'Dr Douglas'.
'Dyna i ti hell foi iaum. '
dyletswyddau
ac
yna
ei
Mae
dwy
ffai th
chludo'n 61 i Gwrn-y-glo.
anwahanadwy
wrth son am
Yn ogystal, byddai angen
cludo eyrff y rhai a laddwyd ar fusnes E. W. Pritchard, Central
yr Wyddfa iwahanol fannau ym Garage, Llanberis, a'r [feithiau
hyn ynghlwm a'r busnes prysur
Mhrydain,
yn aml iawn i'r
yma dros flynyddoedd Iawer,
gwahanol
fwrdeistrefi
yn
Llundain. Cyfeiriodd hefyd at Nid yn unig fod y ceir yn
ddyletswydd
wythnosol
ei sgleinio ac yn Ian eithriadol ar
ond yn ail,
ddiweddar frawd, Willie Glyn, bob achlysur,
BOB AMSER, yn
sef cludo rheolwr y chwarel, W. roeddynt
Lloyd Williams, i'r gwasanaeth
brydlon.
'Fuo ni 'rioed ar 01,' meddai,
fore SuI yn eglwys Nant Peris 'Anl y nesa petk i ddim, a deud y gyda chryn bendantrwydd a
balchder.
Does
neb
all
gwir,' chwedl Myrddyn!
anghyruno
a'r
arwyddair
Ymddengys nad oedd Willie
hwnn\v, rwy'n siwr.
Glyn ond yehydig dros ei un-arPan awgrymwyd ei fod yn
bymtheg oed ar )' pryd ac i'r
rhoi'r argraff 0 fod wedi bod yn
ffaith hon ddod i glustiau'r
dipyn 0 'workaholic' atebodd
heddlu ileol a oedd yn rhoi'r
gyda gwen,
argraff eu bod yn ffrindiau efo'r
tM i enjois i bob 1tlll1IU.d, falla
cwmni. Un bore SuI roedd yr
heddwas yn disgwyl am y anz fod cyntaint 0 a71zrywiaeth a
cerbyd
ger y Victoria
a chyfarfod cymaint 0 bobol, o"d
gofynnwyd cwestiynau i Willie faswn i byth wedi g'11eud be 'nes i
oni bai am A nllie, y wraig. I ddi hi
Glyn a hynny er mwyn rhoi
mae'r diolch achos rOWlz. i oddi
argraff foddhaol ar y rheol\vr,
mae'n siwr, gan fod y gwr cartre! cynzaint a doedd hi byth, y1l
ac
mae,
y~l gefn
hwnnw yn Ustus Heddwch. Ni cwyno. . Mi. fiJ.o,
,
nta'Lvr t 1tIt...
chlywyd rhagor am y mater,
A chyda gwen s\vil fe
dylanwad y gWT pwysig yn y
Annie
y
sedd gefn, 0 bosib! Gyda lla,-v,y dderbyniodd
llysenw yn Llanberis
ar y ganmoliaeth ddiffuant yna.
Mae i'r ddau dri 0 blant, sef
plismon
oedd '1.0. D.' Pam
felly? }1n~ ei fod o'rt begio bob Ted sydd yo alhro yn Aberdar,
munlld, isio nzentlzyg rwbat)" 0 hyd John, yn Weinidog yn ei gynefin
yn Llanberis a Deiniolen, a
ac 0 hyd.'
l-Iolais Myrddyn
am ei Jane, y fercll. Fe gollwyd
bachgen aral1, se[ Noel, mewn
brofiadau
ynghanol
tywydd
damwain ar y ffordd ar gyrion ~/
gMW a soniodd am ddyddiau 0
eira trwm a sawl hers wedi ei dal pentref rai blynyddoedd yn 61.
A Jane, yr ieuengaf, sydd yn
mewn gwahanol fannau yng
cadw
cysylltiad
a'r
hen
Nghaernarfon,
ac yn methu
draddodiad, a hynny ar ddarn 0
mynd i wahanol fynwenrydd.
dir oedd ar un Cyfll0d yn rhan
Oherwydd gerwinder y rywydd
brysur a hanesyddol o'r hen
roedd Myrddyn wedi mynd i'r
Central Garage yn Llanberis.
dref Y Doson cyn t gyda'r car ROL WLLLlA1~S
roedd yr hers yng Nghaernarfon
(y mis nesai' Sian Wyn Gibson,
yn barod - ac er hwylustod
Deiniolen a Llanwnda)
cysgodd yn year
y noson

PENISARWAUN
Mrs Ann Evans, Sycharth, Ffon: (01286) 872407
CLWB YR HENOED Pel Bonws
Loteri. Cnillydd mts lonawr oedd Mrs
Malr
orrock,
(Rhlf
36).
Llongyfarchladau.
BINGO. Cynhehr Noson Bingo 8asg
ar nos lau. 29 Mawrth, yn y Neuadd
Gymuned am 6.30 yr hwyr - yr elw
tuag at Gronfa'r Pensiynwyr.
GWELLHAD.
Dymunir
adferiad
iechyd buan i Mrs Blodwen Mowll,
19 Bryn Tirion. yn dilyn triniaeth yn
Ysbyty Gwynedd yn ddiweddar.
PEN-BLWYDD ARBENNIG. Deellir
fod Dorothy Lamb, 2 Bryn Eglwys.
wedi dathlu pen-blwydd arbenmq ar
13 Chwefror. Llongytarchiadau, Dot
DIOLCH. Dymuna Jean a WII, 24
Bryn Tirion, ddrolch i'r teulu. ffnndiau
a chyrndoqron am eu caredigrwydd
a'u dymuniadau da ar achlysur eu
Priodas Arian. Cawsant ddathliad
bythgofiadwy. Diolch.
DYMUNA Mrs Mary Davies (Anti
Mary), 9 Llys y Gwynt ddiolch i'r
teulu oil, cymdogion a lIu 0 ffrindiau
am y cardiau ntferus, y blodau
bendigedig a'r anrhegion hardd ar
achlysur ei phen-blwydd yn 80 oed.
Diolch hefyd I swyddogion
ac
aelodau Eglwys Santes Helen am
eu dymuniadau oa ac I athrawon a
phlant yr Ysgol Sui am y cerdyn
crefftus. Drolch 0 galon.
PWYLLGOR NEUADD
Tynnwyd
Clwb Cant Chwefror a r erutlwyr
oedd: 1. Carys Williams, Meini
Gleision: 2. Aled Green, Rhos Wian'
3. Phyllis Ellis, Rhos Fair.
Atgoffir chwi y bwriedir cynnal
'Ras Beli' I lawr L6n Cae Hywel ar
nos Wener, 16 Mal am 6.00 0' r
gloch. Pris pel fydd £1. Gobeltruo y
cawn
eich
cefnogaeth
r'r
weithgaredd hon.
Goberthrr tynnu Rhif Lwcus y
Calendr ar y noson. Mae niter 0
ddyddiau ar 61 ar y Calendr 0 hyd a
buasem yn hynod falch och
cydweithrediad.
LLONGYFERCHIR
Mrs
Einir
Humphreys, Adran y Babanod. ar
enedigaeth
merch fach, Nyfain,
chwaer fach i Ceiri a Lieu.
EISTEDDFOD BENTREF. Atgoffir
chwi y cynhehr yr Eisteddfod nos
Wener. 11 MaL Bydd ymsrtenon yn

o'r oecran dan sylw e e pwysau

gwalth paratowyd cawl arbenruq 0
flasus.
Cafwyd cwestiynau ac ymatebion
hynod 0 ddiddorol yn dllyn yr
ymweliadau
Llawer 0 ddiolch i'r
ddau am eu hymwehad gwerthfawr.

cyfoedion, bwho. newrd ysgol, ayyb.
Teitt y sloe gyfredol yw Ty'd Adra ac
mae'n ceuo a msmuacau plant pan
mae eu rheini'n gwahanu. Bydd
gweithdai penodol yn cael eu cynnal
yn yr ysgol yn trafod agweddau o'r
ddrama gyda disgyblion CA2. dan
ofal 'Miss Catrin Fychan Thomas.

Cymharu Dwy Fferm 0 Fewn y
Dosbarth. Braf oedd gweld tad lanto
a Catrin wedl dod l'r ysgol i drafod
bywyd fferm 0 ddydd i ddydd. Daeth
y plant yn ymwybodol 0 fywyd
ffermwr
yn ogystal
thrafod
anifetliard y fferm.
Hefyd daeth mam lestyn I'r ysgol
i drafod ffermio organlg Cafodd y
disgyblion gyfle I flasu gwahanol
lysiau orqaruq a sut mae modd eu
tyfu a'u gwarchod. Fel dilyniant i'r

a

Cwmni'r Fran Won: 'Ty'd Adrs r
Bu disgyblion blynyddoodd 5 a 6 yn
gWQld drama - cynhyrchiad gan
Gwmnl'r fran Wen - yn Ysgol
Dolbadarn ar 6 Chwefror. Mae
cynyrchiadau'r Cwmni yn cyfrannu'n
benodol at raglen Addysg Bersonol
a Chymdelthasol yr ysgol ac yn
ymwneud a phethau sy'n poenl plant

gan y Cyngor: bwriad 0 sefydlu
'Bydls Buartn' a chael gemau buarth
newydd. Oa lawn chi!
Pentre Peryglon, 12 Mawrth Ar y
cyd ac Ysgol Cwm-y-glo, bydd
dlsgybhon blynyddoedd 5 a 6 yn
ymweld
a 'Phentre Peryglon'.
Canolfan
bwrpasol
yw 'Pentre
Peryglon' sydd wed: ei leoli yn
Nhalacre, ger Prestatyn yn Sir y
Fflint. Ymateb arloesol ydi'r Pentre
Peryglon I ddarnwelruau, ananadau
a throseddau a ddatblygwyd gan
Heddlu Gogledd Cymru. Mae'r
pentre wedt et selho ar dair brif
thema sef, droqelwch cymunedol
(sy'n
cynnwys
ymddygiad
qwrthqyrnderthasol.
cyffuriau
a
chanlyruadau troseddu), diogelwch
personol (sy'n cynnwys y cartref,
rheilffyrdd,
trydan a dwr mor.
lIynnoedd ac afonydd), a diogelwch
y ffyrdd

Gweithgareddau
12-14 Mawrth.

Awyr

Agored,

Bydd cyfle
I
ddlsgyblion blynyddoedd 3. 4, 5 a 6
ymweld
chanolfan weithgareddau
Awyr Agored Rhyd Odu. Cynlglr
amrywiaeth 0 weithgareddau megis
cyfeiriannu. cerdded mynyddoedd,
datrys problemau yn ogystal a
chyfleoedd
datblygu
sglliau
cydweithio
a
hunanhyder
y
disgyblion. Cytraruad oddeutu £40
yn cynnwys
bwyd am y dau
ddrwrnod.
Hanes y Pasg yng Ngho/eg y Bets.
27 Mawrth Cyfle I holl ddlsgyblion yr
ysgol ddod yn ymwybodol 0 stori'r
Pasg mewn ffordd fywiog Cytraniac
oddeutu £8 yn cynnwys ciruo poeth
a bws.

a

'Os gwelwch yn dda. ga; grempog?'
Bu r Adran Babanod yn brysur iawn
yn gwneud crempogau a rhaid
dweud roeddynt yn flasus iawn.

Gwelthdy Pypedau. 12 Chwefror.
Cafodd dlsgyblion blynyddoedd 5 a 6 ddiwrnod prysur yn gwneud
pypedau mewn gwelthdal arbennig ar y thema 'Cyfle Cyfrartal'.

'r

~• tGJ '

cychwyn yn tue« rWan bob nos Lun
a Mercher i blant ac oedolion.
Cynhelir Pwyllgor nos leu, 8
Mawrth am 700 o'r gloch yn y
Neuadd Gymuned I drefnu r Noson
Goffl a gynhelir nos /au, 15 Ma\t1/rtl?
am 6.30 o'r goen. evoo eylle I gael y
Testunau ar y noson.
YSGOL SUL BOSRA
Tnsrna'r
tymor hwn yw 'canreu' a cloicmr i'r
rhieni a fu'n annog y plant i 9ynllunio
a gwnQud ty tosu ynghyd a chose
palmwydd I gysgodl rhag vr haul
crasboetn.
Diolch
am
eich
cydweithrediad.
Bydd amser prysur 0 n blaenau
yn ystod y rnrsosco nesaf gyda
chvrnantar Methodistiaid, sv'n cael
ei chynnal ym Mosra ym m s
Mehefin. a Chymanfa'r Annibynnwyr
Cylch Oemrolen a Chwm-y-glo yng
nghapel Jeriwsalem, Llanbens - md
yW'r dyddiad wed I el benodl eto
Ceir
manyllon
pellach
wedi'r
pwyllgor, nos lau, 8 Mawrth.
YSGOLGYMUNED

Cyngor Ysgol. symaoau da iawn

Croeso

Cynnes

Yn
dilyn
absenoldeb
mamolaeth
Mrs
Humphreys hoffwn groesawu MISS
Catrin Thomas rn phth.
L/ongyfarchiadau. Fel ysgol hoffem
longyfarch Mrs Einir Humphreys ar
enedlgaeth merch fach 0 r enw
Nyfain,

Mam taetyn yn son am gynnyrch
organig

ar Agor
9 y bore tan 4 y pnawn - 7 diwrnod yr wythnos
Gwmnl Cydwelttlredol dl'elw yw Caban Cyt. wedl el sefydlu
hwyluso datblygiad economaidd cefn gil/lad.

I

Nod Caban Cyf. yw rheoh gwelthredlad cynaliadwy sydd yn
cynhyrchu Incwn) drwy AI bnf wp.lthg::Jreddau retenlW
(Cattl Trwyddedlg. Ystafell Cynhadledd a Gwasanaeth Argraffu a
Llungoplo) ac ar yr un pryd I gefnogl busnes lIeol(Unedau Busnes
Caban) er mv~yn creu cylleoedd g\ftJalth.

Caban, Yr Hen Ysgol, Brynrefail
www.caban-cyf.org

caban@caban-cyf.org

01286685500 (caffi) 01286685462 (swyddfa,

-

LlANRUG
Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. Ffon: (01286) 675384
CAPEL Y RHOS (am 10 o'r gloch)
Trefn yr oedfaon ar gyfer mls Mawrth
4: Mr. Edward Morus Jones
11: Parch. Athro Gwilym H Jones
18: Parch. Angharad Roberts
25' Parch. Meinon Lloyd Davies.
Ar tonawr 21ain. bedyddlwyd Beth
Whiteside Thomas gan ein cyn
weirudoq y Parch. Dafydd Hughes.
Braf oedd gweld ei brodyr a'i chwaer
- Robin, Anna a Guto. yn ymuno
gyda'u rhiem yn y set fawr.
Braf hefyd oedd cael croesawu Mrs.
Megan Williams yn 01 i'r capel ar
Chwefror 11fed, wed I dychwelyd 0
Gaerdydd. Roedd ei merch Eleri
gyda hi yn yr oedfa.
MERCHED Y WAWR. Cynhaliwyd
cyfarfod o'r gangen ar nos Fawrth,
13 Chwefror,
yn y Ganolfan
Gymunedol ac estynnodd Megan,
fel Is-Iywydd, groeso cynnes i bawb.
Anfonwyd cofion at Nan, y Llywydd,
a oedd yn absenol oherwydd
gwaeledd ei mam, ac hefyd at Mrs
Whiteside Thomas a oedd wedi cael
damwain. Llongyfarchwyd Linda ar
ddod yn nain unwaith eta - wyres,
Eta Catrin. Derbyniwyd catron at
aelodau cangen Llanrug gan Mrs
Lovatt a Mrs W.A. Jones.
Llongyfarchwyd timau Llanrug ar
ddod yn drydydd a phedwerydd yn
yr ornest Bowlio Oeg ac I dim I
Llanrug ar ddod yn gyd-fuddugol yn
y Cwis Hwyl. Cymerodd Beryl
Thomas ran yn y distawrwydd
noddedig ym mis lonawr. Unwaith
eta bydd aetocau'r gangen yn
paratoi bwyd yn Eisteddfod yr Urdd
a gynhelir ar 3 Mawrth yn Ysgol
Brynrefail.
Y gwr gwadd oedd J Elwyn
Hughes, Bethel, cyn bnfathro Ysgol
Dyffryn Ogwen Bethesda a chynGyfarwyddwr
y
Ganolfan
Astudiaethau tanh, a', destun oedd
'Byd a Bywyd Caradog Prichard'.
Trwy gyfrwng cyflwyniad powetpoitu
dangoswyd lIawer iawn a luniau a
Caradog, el deulu, ei ffrindiau a'i
gydnabod gydag Elwyn yn adrodd
hanes nifer o'r cymeriadau
a'r
digwyddiadau.
Gwelwyd llun o'l
gartret cyntat. Llwyn Onn; ei fam,
Margaret Jane; teulu Nam Pen Bryn;
ei dad yn y chwarel; ei gartrefi yn
ardal Bryn Teg, Bethesda. yna yn 4
Glanrafon ac yna yn 4 Stryd Hir,
Gerlan; ei gariad pan oedd yn
gweithlo yn Swyddfa'r Herald, cariad
arau, sef Eleanor Jones, Talysarn; ei
goron; yn EiS1eddfod Caergybi 1927:
el ccarpar wraig, Mattie, a gyfarfu
tra'n gweithio ar y Western Mail yng
Nghaerdydd' ei goroni yn Eisteddfod
Treorci
1928 a Lerpwl
1929;
Caradog a Stanley Baldwin yn yr
Elgtgddfod; GI briodas a Mattie; yn y
fyddin: Mattie a Marr, au merch; ei
gartref yn uoncam. 91 bwdl. Benji, a
fu'n rnynychu'r
eisteddfod
am
ddeunaw
mlynedd;
Wili'r
pwdl
ffymlg; el gadeirro yn Eisteddfod
Llanelli, pnodas Mari. gyda Mari'n
gwisgo coron Caergybl a'i garreg
fadd ym mynwent Coetmar.
Bu'n nason ddifyr dros ben gyda
nlfer yn mynd adraf a'u bryd ar
ddarllen cyfrol Elwyn Byd a Bywyd

Caradog Prichard.
Paratowyd y baned gan Malr,
Meirwen, Enid a Menna ac enillwyd
y raffl gan Megan. Cynhelir y
cyfarfod nesaf ar 13 Mawrth a bydd
aelodau'r gang en yn ,dathlu GWyI
Dewl yng nghwmni Sian Wyn
Gibson.
PLAID CYMRU. Nos Fercher. 7
Mawrth, bydd Cangen Llanrug a

6

Blaid Cymru yn dathlu GWyI Ddewi
gyda Chawl a Chan yng nghwmni'r
canwr a'r bardd poblogaidd, Geraint
Lovgreen Tocynnau i'w cael gan
Meirwen (6753S9), Vera (674878)
neu Llinos (674478). Croeso cynnes
i bawb i'r Setydliad Coffa am 7 30 o'r
gloch.
DIOLCHIADAU. Dymuna Ellen a
Gwyn Antur ddiolch
l'r teulu.
ffrindiau cyrndoqron a staff Ysgol
Gynradd Llanrug am yr anrhegion
yr arian
a r hall gardiau
a
dderbyniwyd
ar
achlysur
eu
dyweodrad dros gyfnod y Nadolrg.
HEFYD fe ddymuna Elaine Jones, y
Siop Trin Gwallt, ddiolch i bawb am
eu caredigrwydd ar 61 Iddi gael
uawdnmaeth yn Ysbyty Whiston,
Lerpwl, yn ddlweddar. Drolch yn tawr
•
lawn.
SEFYDLIAD COFFA.
Enillwyr
y
Clwb 100 am fis Chwetror oedd:
£20' Mrs E. Roberts, 11 Nant y Glyn;
£7: Mrs E. Davres, Llys Alaw; £5.
Mrs C. Griffiths. Tan y Fran.
BABIS NEWYDD.
Llongyfarchiadau
mawr i Lowri
Angharad
a
Si6n
Gwyn
ar
enedigaeth
merch tach, Olwen
Gwyn, chwaer newydd 1 Math ac
wyres i John a Mary Roberts. Bedw

i'w rieni a'i wraig, Angela, a'i chwaer,
Janice. Anfonwn ein cydymdeimlad
atynt fel teulu.
Cydyrndeirnlwn yn arw
Mr a
Mrs Elfed Roberts, Tan y Coed, a
Mark, Sara, Brent, Harry a Jack, yn
eu profedigaeth lem 0 golli mam,
nain a hen nain annwyt rawn, set Mrs
Mary Roberts, 13 Hatan Elan a
chynt 0 Rallt Gooh, Cwrn-y-qlo.
DIOLCHIADAU
Dymunwn,
fel
teulu r diweddar
Eddie Owen,
Ferndale, Glanffynnon, ddiolch a
galon
am
bob
arwydd
0
gydymdeimlad a dderbyruwyd yn
ystod ein profedlgaeth ddiweddar.
Mawr yw em diolch r'r Parchg
Dafydd Hughes am gynnal y
gwasanaethau ac am ei deyrnged
arbennig. Hefyd i Gwynfor Jones 0
E. W. Pritchard, Llanberis. am ei
drefniadau gofalus a thrylwyr.
Drolch
yn
ogystal
am
y
cvtraruadau ruterus er cot am Eddie,
er budd yr elusen, Diabetes UK.

a

CERIS JONES
Teglon, St6d Tolybont

LLANRUG

677362
neu symudol

07979
620996

Gwyruon.
Ganwyd merch tach i Elflon ac Ellen.
Nant y Glyn. Dymunladau gorau
iddynt a llonqytarchiadau I Taid a
Nain. Hywyn a Mair Jones a Hywel a
Mair (t.oncis).
Pob dymuniad da i Menna (Pant
Mwyn) ac AI ar ensdiqaeth eu merch
tach, Eta Catrin, yn Llundam. Mae
Nain a Taid, Hefin a Linda, wedi
• •
gWlnonl.
BRYSIWCH WELLA. Mae Buddug.
merch fach Bryn a Gwenan,
Brynrefail (Pant Mwyn) wedi derbyn
lIawdriniaeth yn Ysbyty Alder Hey yn
Lerpwl ae mae pethau yn arqoeh yn
dda. Anfonwn em dymuniadau gorau
iddi hi a'r teulu bach.
Deallwn fod Bryn Thomas Nant y
Glyn, wedi cael damwain ddrwg
gyda'i feic. Gobelthio y byddi yn
gwella n fuan, Bryn, ac yn 61 ar yr
Ambrwians yn tuan.
PROFEDIGAETHAU.
Bu David
Michael Jones, 5 Tal Bryn Afon,
Crawia,
farw ddydd
Llun, 19
Chwefror, yn 62 mlwydd oed. Ac
yntau'n wr j Maud, yn dad gwych i
Gwyn, Bryn, Sharon, Lynne, Alwyn a
Cormac, ae yn daid anhygoel i Sian,
Aron, CaL Angharad a Gwion, mae
ei golled yn enfawr. Dyrnuna'r teulu
ddlolch 0 waelod eaton i ffrindiau,
teulu ehangach a'r gymuned am eu
cefnogaeth a'u caredigrwydd yn
ystod y cyfnod tnst hwn.
Ar 61 gwaeledd nvr, bu tarw
Richard Jones (Dick, Gofalwr Ysgol
Brynrefail), 8 Rhos Rug, yn 79
mlwydd oed. Cydymdeimlwn yn arw
a'i wraig, Hetma, Meltyn a Stoned,
Tccwyn ac Ellen. a'i wyrion a't
wyresau. Hefyd ei ddwy chwaer yn
Llanrug Mrs Eirwen Williams a Mrs
Malr Jones, a gweddill y teulu.
Yn 65 oed bu farw Mrs Gwenda
Gardiner
(Lewis
gynt).
Becws
Bryngwyn, ar 61 gwaeledd byr
Estynnwn ein cydymdelmlad at el
gwr, Martin, y plant, Tcrisa, Chn~,
Ruth, Andrew, Sian, Kim a Robin, a'r
wyrion a'r wyrosau. Hafyd el brodyr
a'l chwlorydd a'u teuluoedd oiL Bydd
coiled fawr lddynt i gyd
Bu farw John Anthony Tyddyn
Elan. yn 40 oed. Roedd yn fab i Mr a
Mrs Anthony eyn-berchnogion
y
Cartrerf Preswyl. Bydd called tawr

•
•
•
•

NOSON
AGO
RED
.-

COR ERYRI
HoffiCanu?
Medru Canu?
Awydd Canu?
Ydach chi erioed wedi cael
awydd i fod yn rhan 0 griw
hwyliog
sy'n
cyfarfod
bob
wythnos i ganu? Os felly, beth
am ystyried ymuno eto'r Cor?
Cor Merched ydi Cor Eryri
sy'n cyfarfod bob nos lau am
8.00 o'r gloch yn Llanrug. Does
dim rhaid i chi fedru darllen
cerddoriaeth ond os 'dach chi'n
mwynhau cael ambell noson
allan, ac yn mwynhau canu, wei
beth am rot cynnlg arru?
Dewch draw l'r

NOSON AGORED
yng Nghapel y Rhos, Llanrug,
nos lau, 8 Mawrth am 8.00 .
Cawn baned a sgwrs a bydd
cyfle i holi a chyfarfod
yr
aelodau.
Mwy
na
thebyg
byddwch yn adnabod lIawer
ohonynt yn barod! Neu gwell
fyth dewch a ffrind eto chi!
Mae croeso i bawb 0 BOB
lIais ac yn arbennig, ALTO, ac
os am fwy 0 tanylion
yna
codwch y ff6n
(01286) 872001

a

Trwsio ceir a foniau
Gwoith MOT
Meconic profiodol iown
Prisiou cystodleuol

Blodau

Dewch Draw ... Peldiwch
bod
yn Swill Edrych ymlaen at eicn
gweld am B ar yr Bfed.

GlVASANAETH LLEOl.I\R GYFER
PARTION • PRJODASAU
PCN-Bl.WYDD
BEDYDD • DAWNS • GWYLIAU

RHOSTIO
MOCHYN
ARGYFER

(AL",'J!': Al'.D SARAH JONES)

Ff6n 870605
• Basgedi Planhigion,
Blodau Ffres a Silc
• Danfon blodau 7 diwrnod
yr wythnos drwy'r fro
• Gwasanaeth Tudalennau
Siaradl Talking Pages

POB ACI-ILYSUI~
Cig 0 ffermydd lIeol
• Parti'on rh~vng 40 a 400!
" Gyda sa"vs afaI a stvvffin mewn
rholiau
...Efo salad hefyd os dymunwch

DEWCS, l\1AE O'N FLASLS!
Cvsylltwch

0800600900

JOlIN BRYNAFON

• Hefyd, Hamperi 0 Lysiau
a Ffrwythau Ffres

LLANRUG
'r DYN c«, ~r 675190 / 673188
Hon .., mudol:

RHODD O'R GALON YW BLODAU

•

a

07798 718788

wefan: www.ydyndg.co.uk

•

A'l FEIBION
Bwfhyn Gadlys
LLANBERIS

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

BETHEL

Seren Seland Newydd yn hudo
Gwlad y Ganl

Geraint Elis, Cilgeran. Ffon: (01248) 670726
PENODIAD. Dymunir Iiongyfarch Mrs
Deilwen Hughes, Bryn Ogwen, ar gael
el phenodi'n Bennaeth yr Adran Gerdd
yn Ysgol Dyffryn Nantlle. Ar 61 treulio'n
agos I ddeng mlynedd yn dysgu Cerdd
yn Ysgol
David Hughes
(gyda
chyfnodau cymharoJ tyr cyn hynny yn
Ysgol Tryfan ac Ysgol Brynrefail, a
chytnod 0 rai blynyddoedd
ar 61
gadael Coleg yn Bennaeth Cerdd yn
Ysgol Dyffryn Ogwen), dechreuodd yn
ei swydd newydd ddechrau lonawr
eleni.
EISTEDDFOD. Cynhaliwyd cyfarfod
blynyddol Eisteddfod y pentref yn
ddiweddar ac etholwyd y canlynol yn
Swyddogion am eleni:
Llywydd: Rita Williams; Is-Iywydd:
Oeuwen Hughes; Ysgrifennydd' Rhian
Hughes; Is-ysgrifennydd: Enid Huws;
Trysorydd:
Gwyneth
Jones;
Isdrysorydd: Nan Jones; Ysqritennydd
Dawnslo: Sian Harris; Swyddog y
Wasg: Glenys Griffiths; Ysgrifennydd
Tartannau Nora Parry; Ysgrifennydd
Celf: Manon Griffiths.
Pasiwyd i gynnal Eisteddfod eta
elen! a hynny ar ddydd Sadwrn, 17
Tachwedd, a'r nason Ddawnslo ar y
nos Fawrth cynt, sef 13 Tachwedd.
CLWB BRO BETHEL
Cynhaliwyd
cyfarfod mrs Chwefror yn ddiweddar
gyda Gari Wyn yn annerch yr aelodau.
Croesawyd
pawb ynghyd gan y
LJywydd,
Goronwy
Jones,
a
chydymdeimlwyd
dau deulu mewn
profedigaeth,
sef
teuluoedd
y
diweddar Delnlol Williams, Cilgwyn, a
Mary
Hughes,
27 Bro
Rhos.
Diolchwyd i Gyngor Uanddelniolen am
rodd ariannol er budd y Clwb.
Siaradodd
Gari Wyn am ei
fagwraeth yn ardaJ Cerng y Drudion.
ac edrychal arno ei hun fel 'plentyn yr
AS' oherwydd iddo gael ei ddwyn i fyny
dafliad carreg oddi ar y brif ffordd 0
Lundain i Gaergybl, ym mhentref
Glaslyn. Disgrifiodd bWYSlgrwydd y
ffordd yma dros nifer 0 flynyddoedd,
yn enwedlg yn oes y tollbyrth, a
thrafnldiaeth a thynnodd sylw at nifer a
nodweddlon sy'n haeddu sylw ar hyd y
ffordd.
Diolchwyd am sgwrs gartrefoI brat
gan Rita Williams, a mwynhawyd
paned a bisgedi gan bawb cyn trOI am
adre.
CYMDEITHAS LENYDDOL
Daeth niter dda a aelodau ynghyd yn
ddiweddar
i groesawu'r
siaradwr
gwadd, sef Geraint Jones, Trefor.
Testun ei sgwrs oedd 'Cyrn y Diatol' a
chafwyd orig ddityr yn ei gwmni yn
gwrando ar hanesion byd y bandiau
pres yn ardal y ehwareJi dros niter dda
o flynyddoedd Diddorol oedd deaJl
bod yna fand pres yn bodoli ymhob
pent ref bron yn ystod diwedd y
199anrH' ae, wrth gwrs, yn yr ardal yma
mae Band Llanrug a Band Deiniolen,
dau o'r bandiau hynaf i'w c:;efydlu. yn
dal yn gryf. Diolehwyd iddo am noson
arbennig 0 ddlddorol gan gynnwys
nIter dda 0 hanesion yr amrywiol
fandiau gan y Cynghorydd Huw P.
Hughes
MERCHED Y WAWR. Croesawyd yr
aelodau I gyfarfod Chwefror gan y
Llywydd,
Anne Elis, a chroeso
arbennlg I Mlm Roberts, Swyddog
Datblygu'r Gogledd, a oedd wedi
ymuno nL Llongyfarchwyd talr aelod
ar fod yn neiniau, sef Delyth a'i h~r
eyntaf. Leo: Mary a'j hWfr hlthau,
Clan. a Gwyneth Jones a'l hwyres.
Catrin.
Cydymdeimlwyd
theulu'r
ddiweddar Mrs Ellen Jonos, gynt 0
Awel y Grug Yr oedd Mrs Jones yn
un 0 aelodau eyntaf y gangen a bu'n
aelod selog dros nifer 0 flynyddoedd.
Uongyfarchwyd
aelodau y tim
Bowlio Deg, set Anne, Malr. Beti,
Sian. Glenys a Rita, ar tynd ymlaen i'r
rownd nesat. Mynegodd rhai aelodau

a

ddiddordeb mewn ymuno a'r cor a
dretnir ar gyfer 'Dathlu'r Deugain' yn y
Bala.
Diolch i GJenys ac Elrlys Williams
am em eynryehioh yn y Distawrwydd
Noddedig. Uwyddwyd i godl £150 yn
y gangen.
Apeliodd Mim am gefnogaeth i'r
Noson Chwaraeon tydd yn cael ei
threfnu yn neuadd Bethel, nos Wener,
23 Mawrth. Y gemau tydd Dominos,
Tlpit, Chwist a Dartiau Cangen Bethel
fydd yn trefnu'r lIuniaeth.
Os oes diddordeb yn y daith i ardal
Caer, sydd wedl ei thretnu gan yr isbwyllgor Celf a Chrefft, yna eysylltwch
gyda Sian Davies cyn 2 Ebrill
(670685).
Bu Margaret Druce, yr is-Lywydd,
yn brysur iawn yn trefnu stondin,'Pobi
Dros Bobath', a IIwyddwyd i godi £52.
Diolch yn fawr i bawb a gefnogodd.
Ein gwraig wadd oedd Nia Povey 0
Lanfrothen a fu'n ceisio em dysgu I
arlunio gyda phastelr. Cawsom orig
hynod ddityr yn ei ehwmni a chafodd
pawb flasu tafti blasus Elizabeth
Evans, Pen Pare, fu'n help mawr i ni
ganolbwyntio ar yr arlumot Diolchwyd
i Mrs Povey gan Brenda Jones
Merched y te dan otal Mary, oedd
Malr, Ellen a Margaret Druce. Rita
enillodd y raft!.
Llongyfarchiadau
i Anne
a
Gwyneth
ar dderbyn swyddi isYsgrifennydd
ae is-Drysorydd
y
Rhanbarth.
Byddwn yn dathlu Gwyl Ddewl yn
'Taro Deg' ym Mhwllheli ar nos
Fercher, 14 Mawrth yng nghwmnl yr
Archdderwydd,
y Pritardd Selwyn
lolen, a'l wrai9, Myra. Noddir yr
anerchiad gan ACADEMI

Cyda Ilu
pcrffonnio

0

art istiaid byd enV,1og yn
yn
Eisteddfod

Ryngwladol Llangollen eleni, mae
rhywbeth bach sy'n siwr 0 apelio ar
eich dant. Un o'r ser sydd wedi hudo
cynulleidfaoedd
Cyrnry
dros y
blynyddoedd
diwethaf yv.r'r Ierch
ifanc, 19 oed, 0 Seland Newydd,
Hayley Westenra. lvlae'r gantores
ifanc wedi perfformio yng nghwmi'r
enwog Bryn Trcfel, a chyda cor
meibion ardal Llandudno,
Cor
Maelgwn, )'11 ysrod y blynyddoedd
diwethaf
I
ui'r
Cyrnry,
mae
ei
hymddangosiad ar ddechrau gemau
rygbi
wrth
ganu
anthem
gcnedlaethol ei thim cartref, Seland
Newydd, yn aros }'D y cof, ac ym mis
GorfTennaf eleni, tro Llangollen yV.J
croesawu'r ferch sydd a llais fel cos.
'Mae hi'n hyfryd croesawu merch
mor hynaws a Hayley Westenra atom
ni i'r Eisteddfod eleni,' eglura G\V)'Il
L. Williams,
Prif Weithred\vr
Eisteddfod Ryngwladol Llangollen.
'Mae ei llais godidog a'i repertoire
eang yn siwr 0 ddenu torf lew i
Langollen. Mae hi'n fraint lwyr i ni
ei denu atom yng nghwmni Cor
Ieuenctid
The
Tower,
Seland
Newydd, i ganu nos Wener, 13
Gorffennaf. Mi fuom ni'n ffodus
iawn i gael cwmni Hayley \vrth
lansio'r EIsteddfod yng Nghacrdydd
ychydig \>")t{hnosauyn 01, ac roedd ei
phroffesiynoldeb ar lwyfan yn werth
ch\veil.'
Bydd Hayley yn rhyddhau record
ne\vydd cyn ei hymddangosiad yn
Llangollen,
a fydd, mae hi'n

YSgwar
Llanrug
J.M.
JONES
A'I FEIBION
GWAITH
CERRIG

BEDDAU

C refftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol
Cerrig 0 bob math
argael-

gobeithio, dyn dilyn yn Ilwyddiant ei

halbwms
aur gwyn, <Pure' ac
'Odyssey'.
'Dwi wastad wrth fy modd yn
perffonnio yng Nghymru, ac rwy'n
ysryricd gwlad y gan rei ail gartref i
mi. Rwy'n edrych ymJaen at fy
.nghyngerdd cyntaf yn Llangollen, ac
yn hynod falch 0 fod yn pcrfformio
yng nghwrnni un 0 gorau ieuenctid
gorau Scland N ewydd, sydd wedi
ennill prif wobr, sef Gwobr Cor y
Byd, yo yr Eisteddfod
yn y
gorffcnnol. '
Gwr arall sv'n
- siwr. 0 ddenu
diddorddeb yn ystod yr WyJ eleni }'\,'
un 0 denoriaid rnwyaf blaenllaw'r
byd, Jose Carreras. J\1ae Carreras yn
dilyn 01 traed ei gyd-gan [orion yn y
Tri Thenor, Luciano Pavaroui a
Placido Domingo, wrth yrnddangos
yn Llangollen am y rro cyntaf erioed.
Bydd Carreras, sydd ar hyn 0 bryd yn
hudo cynulleidfaoedd
ar draws
Ewrop,
yn perfformio
gwai ih
nodedig yr Offeren, Misa Criolla, yn
y Cyngerdd
Gala nos SuI, 15
Gorffennaf.
l'vieddai
Carreras:
'R......
y'n
yrnwybodol
o'r gwaith gwych y
mae'r Eisteddfod Ryngwladol yn ei
wneud ers blynyddoedd
bellach,
wrth ddod a phobl ar draws y byd at
ei gilydd trwy gyfrwng cerddoriaeth
a da\vns. R\vv'n
ei theimlo hi'n fraint
•
1\\7)7 cae I f)' ng'ovahodd.i berfformio
am y Iro cYllIaf yn )7 \V}'l arbennig
hOD,' eglurodd y Sbaen\vr.
'Yr cnwau eraill sycld v.'edi eu
cyhoeddi ar gyfer cyngherddau'r
Eisteddfod eleni y"..'r ganlores \verin
Amerieanaidd, Joan Baez, yn ogysral
a Tia l'vicGraff, ~vraig 0 Ganada sy'n
canu
ar
ffurf
roc
gwerin
Americanaidd,' eglurodd Gv.f)·n L.
Williams.
Uchafb\,/yntiau
eralll
yr
Eisteddfod
eleni -v\v'r Di\vrnod
Rb)'DS"'ladol leuenctid a Diwrnod
Rbyng\vladol y Teulu, sy'n c)rnnig
Uu 0 ,veithgareddau a diddanwch
amryvviol. Y n ystod yr \'l)'thnosau
nesaf bydd cyhoeddiadau yoglyn a
Chystadleuaeth Cor y Byd; un 0 brif
wobrau'r
steddfod,
sef Cwpan
Pavaro((i, a rhestr 0 holl \vledydd y
byd fydd yn cystadlu yn 'iT Wyl
4

ungiry"\o\' hon.

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

a g\vybodaelh
bellach) cysylJt\vch a (01978) 862001
neu 08701 211251 neu ewch ar v•
wefan:
W\V\v.intcrnational-elsteddfod.co. uk
lleu V{\I,..\V. visilWwcs.com.
Am

docynnau

Perchnogion Newydd!

G'West:y

yn parhau'r traddodiad gwych

arn
LLANBERIS Ffan: 870277

WfiVELL'S
Bryn ae Angela Williams
London House, LLANRUG

a

Ftc,,·
(01286) 673574
PEN CIGYDDION Y FRO

a

Yr wyn lIeol mwyaf blasus,
Selsig cartref
Cigoedd parod I'w bwyta
Areheblon dr gyfer y rhewgist

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

MYNNWCH Y GORAU
OeWCH ATOM Nil

CWMYGLO
Mrs Iris Rowlands,

Glanrafon.

SGOL CWM Y GLO
Llonqyfarchtadau i Katie Roberts a
Conor Handy am gael eu hethol yn
Swyddogion Diogelwch y Ffyrdd
eleni. Maent eisioes wedi bod yn
brysur yn creu arddangosfa yn y
neuadd sy'n lIawn gwybodaeth
detnyddiol.
Da iawn Leon Dean, Fern
Coxhead,
Shannon
Christy ae
Aiden Roberts am ennilt tystysgrif
o'r Ganoltan Hamdden am eu
sgiliau dwr,
Diolch
i
Ian
Williams
0
Techniquest am ddod draw i'r ysgoi
i gynnal Gweithdy Gwyddo.niaeth ar
rymoeddd.
Roedd
pawb wedi
mwynhau y diwrnod yn arw iawn.
Daeth Owen Davies 0 Gwmni
Cortyn i gynnal gweithdy gyda'r
plant hynaf. Cawsant gyfle i greu
pyped bob un cyn mynd ati i
sgriptio sgets a pherfformio i'r plant
lIeiat ar ddiwedd yr wythnos. Roedd
yn brofiad gwerth ehwei! ac yn
weithgaredd hwyliog lawn.
Diolehwn i Glyn Price am ei
gwmni gyda ni am wythnos. Mae
Glyn yn artist ae yn fyfyriwr gyda'r
bwriad 0 fynd yn athro celf. Cafodd
gyfle i weltnio gyda'r disgyblion i
gyd ac mae pob un wedl elwa o'r
profiad.
Daeth Trevor Delmarr 0 Syrcas
Delmarr atom I ddangos ei sgiliau
ac i gynnal gweithdy gyda'r plant
hynaf. Ewch draw i'r wefan i weld yr
hwyl.
Rydym yn brysur iawn yn yr
ysgol ar hyn 0 bryd yn ymarfer y
Dawnsio
Gwerin
ar
gyfer
Eisteddfod yr Urdd. Mae gennym
un partl Dan 10 ac un part! Dan 12
- ugain 0 blant yn cystadlu j gyd.
Bob Iwc iddynt i gyd.
UNDEB Y MAMAU. Cafwyd y
Cytarfod Blynyddol yn yr ysgol
gymuned nos Lun, 5 Chwefror.
Croesawodd Arweinydd y Gangen,
Mrs Dorothy
Jones,
bawb i'r
cyfarfod
a dechreuwyd
gyda
gwasanaeth
byr.
Oerbyniwyd
ymddiheuriadau oddi wrth Mrs Kath
Jones a Miss Meira Williams.
Darllenwvd cofnodion y cyfarfod
gafwyd lIynedd a phasiwyd eu bd
yn rhai cywir. Cafwyd adroddiad
gan Dorothy am y cyfarfodydd ar
hyd y flwyddyn a dlolchwyd i bawb
am
eu
cefnogaetll.
Catwyd
adroddiad gan y Trysorydd, Mrs
Joyce Ransom,
am y sefyllfa
ariannol.
Ethol Swyddogion.
Cynlglwyd
fad y swyddogion yn gwneud eu
gwaith am flwyddyn arall, sef:
ArwQinydd y Gangen: Mrs Dorothy
Jones; Ysqrttannyco:
Mrs Hilda
orrnt: Trrysorydo: Mrs Joyce
Ransom;
Ymwelydd
y Clelfion
(Llanrug}: Mrs Enid Taylor, (Cwrn-y910): Miss Meira Williams,
Trafodwyd rhai materion gan
Dorothy.
Estynnwyd
ein
cyoyrndermlad
a Melra yn el
phrofedigaeth.
Diolchwyd
i Mr
Peter
Taylor
am
archwilio
adroddiad y Trysorydd. Darllenwyd
s-bost wedi ei dderbyn oddi wrth
Mrs Margaret Latham, sydd yn
Arnortca, gan Joyce. Trefnwyd
rhaglen am y flwyddyn.
Y gWGstGion oru:fd Mrs Gwyneth
Robarts a Mrs Hilda Orrin. Hwy
hefyd roddodd y rant ac fe'i
henillwyd gan Joyce. Diolchwyd i'r
gwesteion gan Mrs Gwen Owen.
Terfynwyd y cyfarfod trwy adrodd y
Gras.

Ffon: (01286) 872275

PROFEDIGAETH. Yn dawel, ar 29
lonawr 2007 yng Nghartref Cerrig
yr Aton, Y Fellnheli, bu tarw Mrs
Margaret Williams, Goleufryn, yn
85 mlwydd oed. Roedd Mrs
Williams, gweddw y diweddar Mr
Eric Williams, yn adnabyddus I
bawb yn y Cwm ae yn y pentref
cyfagos fel Mrs Williams Slop Eric,
gan i'r teulu fod yn berchen ar y
siop ddillad, London House.
Bu ei hangladd yn Amlosgfa
Bangor ar 2 Chwefror,
gyda'r
Parchedigion Gwynfor Williams ae
Angharad
Griffiths
yn
gwasanaethu.
Estynnwn
ein
cydymdeimlad dwysaf a'i merch,
Meira, a fu rnor ofalus o'i mam ar
hyd
y
blynyddoedd,
yn
ei
phrofedlgaeth drist.
DIOLCH. Dymuna Meira ddiolch 0
galon
i'w theulu,
ffrindiau
a
chymdogion
am bob arwydd 0
gydymdeimlad a dderbyniodd ac a
fu 0 gysur mawr iddl. Diolch
arbennig i bawb yng Nghartref
Cerrig yr Afon, Y Felinhell; i'r Dr
Robin Parry a phawb ym Medd'ygfa
Llanberis; i'r Parchedigion Gwynfor
Williams ac Angharad Griffiths ac
hefyd i Mr Gwynfor Jones 0 E.W.
Pritchard,
Llanberis,
am
ei
drefniadau trylwyr,
GENEDIGAETHAU.
Llongyfarchiadau I Arwel a Norah,
Talwrn, Ynys Mon, ar enedigaeth
merch tach, Olwen Eira, ehwaer 'i
Cailin ae wyres tach j Mrs Dilys
Jones, 4 Bryn Hyfryd.
Hefyd i Jenny a Robert, 4 061 Afon,
ar enedigaeth mab, Jack, brawd
bach i ElIiw, Robert a Keith.
DIOLCH. Dymuna Cwil, Margaret,
Carys. Rodney, Terry a Keith, Bryn,
ddiolch 0 galon i bawb am bob
arwydd
0
gydymdeimlad
a
dderbyniwyd yn eu profedigaeth 0
golli mam a nain annwyi.

Gwaith eelf efo Glyn Price.

Gwned Pypedau gyda Chwmni Cortyn.

,

t

CERID ~CKINNON
~ 7~. L~.
~'tl-. tjuu;l(b/d ssss 4'P'1f
(01286) 673190

Katie Roberts a Conor Handy Swyddogion Diogelwch y Ffyrdd.

Cwn Tywys Gwynedd
Cynhelir noson 'Caw] a Chan'
i ddathlu GWyI Dewi gyda

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

rnyfyrwyr Canolfan Gerdd
William Mathias
yng

Nghlwb Golff Cacrnarfon,
nos Weller, 2 Mawrth
am 7.00 o'r gloch.
Tocynnau £5
(yn cynnwys lluniaeth)
Ffon: (01286) 677051
Croeso cynnes i bawb

•

II

PEINTIWR AC ADDURNWR
PRISIAU RHESYMOL
TAWELFA, PENISARWAUN
Ffcn: (01286) 870846_____

-1

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

Y CLWB 300. Enlllwyr y Clwb am ns
lonawr oedd: £40: Mr Erddln Llwyd,
Is Eilian; £25: Mr Haydn Jones,
Rhandir Mwyn, £10. Mrs Rh,an Ellis,

Ty'n uiorart.
SEFYDLIAD
Y MERCHED. Ar 1
Chwefror, yn Festri Eglwys y Waun,
cynhallwyd cyfarfod o'r Sefydliad.
Cyfeiriodd
Catherine
Jones,
y
Uywydd, at farwoleth Mrs Peggy
Jones, Llechwedd. Roedd Peggy
wedi bod yn aelod ffyddlon
a
gweithgar iawn o'r Sefydliad am
flynyddoedd. Bu'n ysqntennydd am
12 mlynedd a bob amser yn gwneud
y gwaith yn efteithiol iawn Roedd el
gwaith lIaw wedi ennill clod uchel
iawn
mewn
lIawer
0
arddangosfeydd. Bydd coiled fawr ar
ei
hoi
yn
y
Sefydliad.
Cydymdeimlodd
y Llywydd
yn
ddiffuant iawn gyda'r teulu i gyd.
Cyflwynodd
Catherine
y gwr
gwadd, set Mr Dafydd Owen 0 Adran
y Gwasanaethau
Cymdeithasol
Soniodd Mr Owen am y gwahanol
gymorth sydd ar gael i'r henoed a'r
anabl
trwy'r
adran.
Cafwyd
trafodaeth a chwestiynau ar rai o'r
materion gan yr aelodau ac aeth Mr
Owen ymlaen i eqlurc'r sefyllfa yn
fanwl. Diolchodd Catherine iddo am
rOI 0'1 amser i ddod i siarad gyda'r
aetodau.
Enillwyd y raft I, oedd wedi ei rhol
gan Mair Williams, gan Iris Evans. Ar
1 Mawrth, disgwylir i blant yr ysgol
ddod l'n diddanu.
CANGEN PLAID CYMRU.
rWan tan 3 Mar: dosbarthu tatlenni
a chanfaslo
ar gyfer Etholiad y
Cynulliad.
Sadwrn, 10 Mawrth am 7.00: Noson
Eidalaidd yn yr Antur

o

Sadwrn. 12 Mal, rhwng 10-2.00' Sel
Cist Car yn Snowdonia Park Hotel
(£5 y car - ffoniwch Rob Jones ar
650370, neu Eurig Wyn 6505121).
Sadwrn. 23 Mehefin. Barbaclw lIeoliad i'w drefnu.
DATHLU PEN-BLWYDD.
Llongyfarchiadau i Caryl LOIS, Pen
Rhiw, ar gyrraedd ej deunaw osd.
Dymunwn yn dda iti I'r dyfodol, Caryl.
ADREF O'R YSBYTY. Croesawn
Mrs Gwendoilne Rowlands. 5 Bryn
Golau, adref 0 Ysbyty Gwynedd
wedl iddl dderbyn uawddriruaeth.
Hefyd Nia Griffith, Stad Ty Hen, wedi
iddl dderbyn trin!aeth yn Ysbyty
Gobowen. Dymunwn wellhad buan
i'r ddwy ohonoch.
GWELLHAD BUAN
Dymunwn
well had buan i Mrs Eirian Jones, Bro
Dawel, wedi Iddi IIthro a thorr! ej
garddwrn, ac i Dr Huw Roberts, eln
meddyg teulu, wedi iddo dorrl ei
goes.

Da deall hefyd fod Mrs Eluned
COles, Bro Waun, wedl gW811a ar 01
cael Ilawdriniaeth ac yn 61 wrth ei
gwaith yn yr ysgoL
YN YR YSBYTY. Anfonwn ein cofion
at Mr Richard Owen, Stad Bro
Waun, sydd yn Ysbyty Eryri ar hyn 0
bryd a hefyd at ei chwaer, Laura,
sydd yn Ysbyty Gwynedd Eln cofion
gorau hetyd i Gray Jones, 061 Erddi,
sydd yn yr ysbyty. Oymunwn wellhad
buan , chi i gyd.
CYOYMOEIMLWN yn ddwys
Chns
Gardner, Bodwyn, yn el brofedigaeth
o golll ei tam yn ddiweddar.
Wedl gwaeledd hir bu farw Mrs
Peggy
Jones,
Llechwedd.
Cydymdetmlwn yn ddwys a'i phriod,
Robert Hefin, ac Awen, Pat a Nan
a'r teulu yn eu called a'u hiraeth 0
golli mam.
Yn dawel yng Nghartref Preswyl y
Foelas, Llanrug, yn 91 mlwydd oed,
bu tarw Mrs Ellen Jones, mam dyner
Dylan
Rhys,
Eryri
Wen.
Cydyrnderrntwn
chi, Dylan, a'r teulu
yn eich coiled.
DIOLCH.Dymuna
Dylan Rhys, Nia,
Eigan a Mared, Eryri Wen, a theulu y
ddiweddar Ellen Jones (Nel bach
L6n Glai) ddiolch yn ddiffuant am
bob arwydd 0 gydymdeimlad tuag
atynt fel teulu 0 golh mam a nain
arbennig iawn.
Gwerthfawrogir
yr
holl
ymweliadau, cardiau a'r galwadau
ffcn. Orolch arbennig I staff Y Foelas,
Llanrug, am eu gofal tyner ohont yn
ystod y blynyddoedd diwethaf.
OIOLCH 0 galon i bob un ddaeth I
ymgymryd a'r gwaith 0 blygu'r Eeo y
mis dlwethat.
Roedd
yn brat
croesawu 'plygwyr newydd' at y
ffyddloniaid blynyddol. Er el fod yn
rhifyn eithat trwchus, daethom I ben
a'r gwaith cyn hanner awr wedi saith
Oiolch arbennig am gael gwneud y
gwaith plygu yn yr Ysgol Gynradd.
BEDYOD. Yn ystod y gwasanaeth
boreol fore Sui, 18 Chwefror, gyda'r
Parchedrq
Trefor
Jones
yn
gW8tnyddu a Mrs Rhian Ellis wrth yr
organ, bedyddiwyd Gruffudd Llwyd,
mab bychan Mererid ac Erddin
Llwyd, Is-Eiljan.
EISTEDDFOD YR URDD Dymunwn
yn dda I bob unigolyn, grWp a pharti
tydd yn cystadlu yn Eisteddfodau
Cylch yr Urdd ddechrau mis Mawrth.
YSGOL WAUNFAWR
Y Clwb Breewast. Mae'r clwb
brecwast yn mynd 0 nerth i nerth ac
mae tua hannar cant a blant yn cae I
brecwast yn ddyddlol. Rhaid canmol
eu hymddyglad - a dlolch arbennig j
Anti Syl, Anti Nia Morris, AntI Nia
Llwyd ac Anti Anne am ddarparu a
gofalu am y plant.

orsaf

a

a

a

etrol

'Bedydd' go arbennig yng
Nghape/ y Waun.
Adran y 8abanod. Mae'r plant wedi
bod yn brysur yn darlunio ac yn
peintio anifeiiiaid y jyngl gyda'r artist.
Heather Lowe Mae'r gwaith sydd j'w
weld yn y condor yn fendlgedig ac yn
werth ei weld.
Gwasanaeth Bedydd. Oydd lau, 15
Chwefror, cafwyd gwasanaeth go
arbennig
yng Nghapel
Croes-yWaun pan gynhaliwyd gwasanaeth
Bedydd i gyd-fynd a'r gwaith thema
am y tymor. Diolch l'r Barchedlq
Gwenda Richards am ein harwain
trwy'r ddefod ac i blant Blwyddyn 1 a
2 am wneud eu gwaith mor dda.
Myfyrwraig. Rydym yn ffarwelio am y
tro gyda'r fyfyrwraig, Miss Cerl Ellis,
sydd wedi treulio 6 wythnos ar
ymarfer dysgu yn nosbarth MISS
Mandy Roberts. Dymunwn yn dda
iddi i'r dytodol,
Yr Adran 'au. Odydd Mercher, 7
Chwefror, bu plant o'r Adran lau yn
cynnal Gweithdy Barddoruaeth gyda
Bardd Plant Cymru: Gwyneth Glyn.
Roeddynt
yn
ysgnfennu
barddoniaeth
a chysyltu
gyda
Gwyneth drwy gyfrwng y we. Oyma
raj o'r penillion a wnaethant:
Pe bai 'ngwallt wedi'l wneud 0 hcrys
a fferins eoch yn ffurtio 'ngwefus,
a lIygad fel dwy oren
a law deilen oddl ar y goeden.
Pe bai'r lIeuad yn gallu siarad
byddai'n dechrau ffad,
Gwisgo dillad hIp a cwl
a dawnsio lawr y stryd fel ffwl,
Pe bai Gruff yn gallu nofio
bysa fa yn dda am goflo.
Byth yn nofio 0 dan y cysgod
Ac yn siarad eto'r pysgod
~

.

,

licrys
a fferins eoch yn ffurtlo 'ngwefus,
fy corff wedl wneud 0 jeli,
mi fysei mor felys a loli.
Pe bai 'ngwallt wedi'i wneud

0

Pe bar'r lIeuad yn gallu srarad
Byddai'n cael trip yno efo Angharad,
Sgiplo 0 gwmpas a chat bach sydyn
Ac wedyn campio yno yng nghwmni' r
mwydyn.
Pe bai Cai yn ennill y loteri
Bysa 10 yn prynu hen lori,
Lon fach goch
Sydd yn lIawn 0 foch.
k

,

"

Mae yna ddyn yn byw ym Mangor
sydd wastad yn gadael popeth ar agar,
drws et dya botwm et grys
oherwydd el fod ar ormod 0 frys.
Mae yna ddynes yn byw yng
Nghaerdydd
sydd wastad yn gwelthlo i'r heddlu bob
dydd,
amser i amser, mae hi'n crasio el
char
Pan mae hi yn bwyta siocled bar

o

Mae yna ddyn sydd yn byw yn
Caeathro
Sydd yn notlo e10 siarcod bron iawn
bob dydd
Mae efo gwallt brown a lIygaid coch
Mae'r siarcod ffyrnig wedl torn ei toch.

Cwmni'r Fran Wen. Oydd lau, 8
Chwefror bu plant Blwyddyn 5 a 6 yn
gwylio perfformiad
Cwmru'r Fran
Wen 0 'Tyrd Adre'. Mae safon uchel
perttormradau'r cwrnru wastad yn
gwneud argraff ar y plant Oiolch i
lola Ynyr am ei gwaith.
PJannu Coed Fore dydd Gwener, 16
Chwefror, bu plant yr Adran lau yn
plannu 65 0 goed bedw wrth glawdd
yr ysgol ar y cae. Drotch eto i Anna
Williams, mam Peter a Tim, ac i Oewt
a'i nrinorau o'r Antur am rOI eu
hamser i gydweithlo gyda'r plant.
Anti Luned ae Anti Nia Griffrth. Oa yw
gweld Anti Luned yn 01 yn ei gwaith
wedi ei lIawdriniaeth.
Dymunwn
hefyd wellhad buan i Anti Nla Uwyd
ar 61 ei lIawdriniaeth hithau Yn el
habseboldeb
bydd Anti Rhiannon
Williams yn ymgymryd a'r gwalth.
Estynnwn groeso cynnes iawn iddi
i'n plith.

eran

Ar agor tyb - 9yh bob diwrnod
Petrol, Diesel, Nwy Calor aGio
Loteri, Papurau Newydd
Off Licence, Bake'n Bite
Brechdanau a Diodydd Poeth

ost.c

01286871521

Golchi a ll'nau Ceir
9

Cofiwch holi adra, neu hoIwch
eich cyfeillion, hynny ydi os
nad ydach chi'n gwybod yr
. y di1. Y di!. Y di1.
ate biIon.t 0". ia, ia,
Y rnae'r atebion i gyd ar gael ar
waelod dudalen.
H\vyl
SBONACH MAWR

•
Clwtyn Criw Triw
Blant, Blant,
Mi ofynnwyd imi, Sbonaeh
Mawr, ddweud rhyw struthstruth stwrshlyd wrthych chi.
Y di, ydi, y mae Sbonach Bach
'dwribidirw' ar ei wyliau! Ia,
gwyliau arall, a'r tro yma
pendcrfynodd
hedfan ar gefn
clamp 0 aderyn store i wlad
Ilawn gwres, heb iddi genllysg,
eira, glaw, mellt, niwl, rhew na
tharanau. Y mae hi mor boeth
yno nes bod menyn a marjarin
yn toddi'n
un llyn yn y
rhewgelloedd!
Blant, blaru, be wnewch chwi 0
hwn?

a mamau. and nid pawb sy'n
byw mewn nythod!
Eich gwaith chi y mis hwn
ydi mynd a'r crearudiaid adra
i'w nythod. Camp i chi ddweud
beth S)1'n byw mewn nyth!

GwalltGo
Stryd Goodman, Llanberis
(Tu oll'r BIstro)

Siop trin gwallt
Merched, Dynion
a Phlant

•

Cysyllrwch

a Dilys

neu Ffion

01286 872414
1.

2.

3.

4.

Oriau agor:
Mawrth - Tau: 9arn - S.30pm
Gwener: 9am - 7.30pm
Sadwrn: 9am - 4pm

A gawsoch chi'r atebion
cywir?

?
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7.
Ia, nytl: ydi o! Nythod ydi
mwy nag un. A dyma ble mae
adar a rhai creduriaid bychain
yn byw hyd nes iddynt dyfu'n
fawr. A phwy sy'n gofalu
arndanynt ac yn cludo bwyd
iddynt? Ia, eu mamau a'u tadau.
Rhieni ydi'r gair arall am dadau
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10.

roedd cawr a chawres yn brasgamu 0 gyfeinad DyCfryn Con ......
·y draw am Abergwyngregyn.
Er eu bod nhw '0
dod 0 ardal fynyddig hardd, roedden nhw newydd glywed
fad yna le gwell i fyw yr ochr draw i afon Menai t

Un

CllWIAkl I'"<._ CRO~SAIR

(TO,

I. 0 ba gyfeiriad y daetb y cawr a'r gawres?

Er mwyn medru croesi'r culfor i Ynys Mon roedden nhw
wedi penderfynu cario dwy garreg fawr ar eu cefuau er
mwyn cedi pont, Ond ymhell cyn cyrraedd y Fenai,
daethant j gwr cerddwr arall. Dechrcuodd y tri sgwrsio, a
dywedcdd y cerddwr ei fad wedi dod yr holl ffordd 0 Fen

2. Pa afon neu gulfor roedden nhw 'n bwriadu el groesi?

Gofynnodd y ca ....r a'r gawres pa mor boll oedd y Fcnai ac
Ynys Mon, gao fad y ddau wedi decbrau blino a'r cerng
wedi mynd i deimlo'o drwm erbyn hyn Eisteddodd y
cerddwr a th}'nnu ei 'sgidiau cyn ate~
"Wel\o\'ch chi ......
adnau fy 'sgidiau? Wei, C)ll i mi gycb\vyn ar fy nbalth beddiwo gyrion y Feoai, mi ges wadnau newydd, ond erb}'n I
mi gyrraedd fan hyn. mi wel,,"ch cbJ eu bod nhw wedl gw1Sgo'n dwll O)lna pa mOT bt:lI ydi hi at Ian y Fcnai ac at
Ynys MOn."

res fod Ynys M6n yn Thy

3. Be rocdden nhw yn eu carlo er mwyn codi pont?
4 Beth oedd yng ngwadnau esgidiau'r cerddwr?

5. AI 01 gwcld y tyllau, mi benderfynodd ) ca wT a'r sa....'·

.

6. Beth ydyrn yo galw'r UI!y gadav..odd )' ccwri'r cerrig?

Mae lIa\,.,er 0 straeon tebyg am gewn }'l1 l:ryn a thu
h\o\llt. Os gwyddost am rai o'th ardal di. gad I mi y.-ybod!

S)'Uodd y cawr a'r sa~Tesar y cerdd\\.'T drunn ac at}: tyllau
mawr yn ei esgidiau Penderfynodd y ddau }'n y fan a r lie
fad Ynys rv16n yn llawer rh:y bell. a gollyngodd y ddau eu
Ilwyth 0 gerrlg trymion wnh eu traed.

eLin Ala,,", Swyddog Bwrlwm Eryri
01766772532
elin.ala ....@eryri-npa.gov.uk
~('''' Rw,/ ...'," I:"'''''.I'D II,' hu ",fllJdolltlt ddiwrII14lllt.l)( oc It

~

Choeliwcb chi byth, ond mae'! cerrig yoo a llyd o'lewn lle
o'r en\.v Bwlch y Ddeufaen. A'r ca\VT a'r gawres? br nad
oes neb wedi eu gI-(leLd nhw ers blynyddoedd. mae nhy/'n
dal i fyw )ll fodJon yn yr ardal fynyddig honno rhwng D)ffryn Coo\o\ryac Abergwyngregyn, medden nbw
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yng nghyfres Hwyl
Gv,ryl, a daw yn sgil llwyddiant y
gyn taf, Datlelu Cola» Gaeaf.
Meddai Myrddin ap Dafydd 0
Wasg Carreg Gwalch,
'Fel rhiant fy hun - dwi'n
tcimlo'i bod hi'n hanfodol bwysig
ein
bod
yn
cynnig
ail gyfrol

Mae cyhocddiad diweddar nofel
raffeg Y Denoyddon: Dirgetuxli )'r
Ogani (Dalen, £9.99) yn nodi

datblygiad
eyffrous
Ilyfrau Cymraeg.

ym

myd

ffilmiau
Hollywood bellach yn seiliedig ar
nofclau graffeg, mae'r diwydiant
penodol hwn wedi tyfu
mewn poblogrwydd dros
Gyda

chymaint

0

Lydaw, ac rnae'n rhywbeth

sy'n

perthyn i'n hanes ni fel Cyrnry yn
ogystal Ii bod yn ddifyr iawn i'w
ddarllen.'
Mae'r gyfrol glawr caled
fendigedig bellach ar gael i'w
phrynu yn eich siop lyfrau Ileal.

}'

bvlynyddoedd
diwerhaf 0 x.u« i Mel'l

in Black, Spider-man i
A 111enca 11 Splendour, mae
byd y nofelau graffeg
bellach yn apelio i'r brif
Ifrwd yn ogystal a'r rhai
hynny ohonom sy'n dodo
ar dechnoleg a ffuglen
wyddonol. A bcllach, gall
hefvd ddiwallu'n diddoreb
ni'~ Cymry, diolch i gwmni
cyhoeddi Dalen.
\Vedi
ei
leoli
vn
•
Nhresaith,
Ceredigion,
mae'r cwmni wedi ennill ei
blwy fel arbenigwr )' byd
penodol hWD, yn enwedig
gyda chyhoeddi
diwcddar
cyfrol
Y
Deruiyddon:
Dugeluxl: .»r Ogam.
Dyrna'r gyntaf IDe\VD cyfres
gothig iasoer wedi ei lleoli yn Oes
)r Scintiau yn y Sed ganrif. Yn

addasiad o'r gyfrol Ffrengig Les
Druides: Le M,>'sceredes Oghams,
mae'r gyfrol
yn dilyn hynt
tiriogaethau'r

Brython,

a'r

cvnnwrf a achosir gan \vcndid
cyn)'ddol Ymerodraeth Rhufain,
ac yn lrafod y g\vrthdaro a dda,,'
yn sgil cyflwyno credoau newydd.
Mac gorthr\vm
yr EI nglSaeson (ua~r dW)rrain yn sharduno
nucr o'r Br~rLhoniaid i sefydlu
g\.vladfa nc\v}'dd Ll~'da\v, yn
Armorica }rng ngwlad Gal. Y n
eyrraedd
yn eu sgil mae
arweinwyr ysbrydol yr Eglwys
Geltaidd
}r
m)rnachod
Crisrnogol - a'r gref)rdd ne\vydd
yn darogan rranc yr hen ffydd
oedd yn gweJd einioes a bY'vyd yn
y coed a natur.
Ond mae'r hen draddodiadau
)'n parhau i ddal eu Lir, a gyda
hynny mae G\vynlan, Derw)'dd
ola Llydaw, a'i ddisgyhl Taran, yn
cael eu hunain )'ng ngbanol
ymgiprys
milain
}'n erhyn
mynachod
yr EgI\\')'s. Daw
cyhuddiadau
0
lofruddiacw,
!lberrh d)'nol a dewiniaeth 0 bot)
c\~r, ond mae'r hen ddu\viau
\vrth
la\\' i gynorthvl'')'o'r
c}rfiavJn.
Dyma g~rfrol afaelgar )'n
llawn darluniau celfydd} sy'n
adda ar rorfer darllenwyr yn eu
harddegau a hyn. Meddai Alun
Ceri Jones 0 g'\vmni Dalen:
'Y syniad oedd atgyfodi'r
[raddodiad 'straeon stribcd'
Cymraeg fel y bydda i'n eu
gal\v nhw, ae mod j'll
syn hwyro bod cynulleidfa
allan yna iddynt,
'Fe g}'hucddon
ni Y
DerwyddOI£ gan fod yna
gysylltiad CelraiJd C),mraeg
penodol )'n pcrlh)rn idd().
Mac wedi ei osod 'no 1 yn y
burned ganrif pan oedd y
Brythoniaid yn symud mas i
w

Tamaid amheuthun ym myd y
llyfrau
Maen t yn rhan hanfodol
0
unrhyw baned foreol neu de
prynhawn, ond faint wyddech chi
am y gacen gri, neu'r pice bach?
Yn y gyfrol newydd sbon Dathlu
Gwyl Ddeun, (Gwasg Carreg
G\';ralch, £6.99) bydd Elin J\1eek
yn cyfl,vyno hanes y pice, yn
og)'slal a thrafod sa,,,l agwedd
arall 0 Gymru a Chymreictod.
Mae'r
'del sen' amheurhun
vma'n !\V\'d traddodiadol
i'\v
t\vvra ar ddvdd G\"vl Ddewi, felly
beth am roi cyruiig ar bobi'ch
Pice cich hunain [rw'y ddilyn
rysait o'r gyfrol?
Os nad }'\v dylino a choginio at
eich danl, mae gan )' g}frol sa\vl
gweithgaredd
arall i'w cynnig
hefyd, gao gynn"vys ereu cich
cenhinen Bedr eich hun. Mae
Dat}zlu GW.>" Ddewi hef)'d yn
lla\vn dop 0 ffeirhiau difyr am ein
nawddsant, 0 hanes ei fywyd i'r
ch\vedlau a'r g\\'yrthiau a gysyillir
ag ef. Cynigla'r gyfrol hefyd olwg
ar v rhes)Tmau pam fod eennln,
ccnnin Pedr a'r l)draig Goch 011
)1Jl symbolau 0 Gymru; yn ogystal
ch)'nnig goJwg ar wisgoedd
rradJ\)diad(ll a ne\\rydd.
Dachlu (iW,,{
- Ddewi w"r
..

a

yrnwybyddiaeth

0'0

traddodiad-

au, ein harferion a'n hanesion i'r
genhedlaeth iau.
Y gobaith gyda ehyfres Hwyl
G\VyI }'W gwneud hynny mewn
modd ddifyr a diddorol, ae fel
rhywbeth y gall rhieni a'u plant,
neu ddosbarthiadau ysgol, wneud
gyda'i gilydd.'
Mae'r gyfrol yn ddelfrydol ar
gyfer dathliadau Mawrth 1af, ond
mae ganddi hefyd ddigon i'w
gynnig gydol y flwyddyn. Felly
beth am roi cynnig arni? Dyma
ganllaw'r gyfrol ar SUl i wneud
•
caeen gri:
Byddwch angen:
SOOg 0 flawd codi
12Sg 0 fenyn neu fargarin
125g 0 [raster llysiau
200g 0 siwgr
200g 0 gwrens
2,vy•
Dull
1. Rhoi'r radell ar y stof i dwymo
ymlaen llaw,
2. Rhidyllu'r
blawd cedi i
bowlen fa Vv r.
3. Rhwbio'r
menyn
neu'r
margarin a'r braster llysiau i'r
blawd nes bod y cyfan fel
briwsion bara.
4. Y chwanegu'r siwgr a'r cwrens.
S. Gwneud l\vlI neu byde"v yng
nghanol y eym)rsgedd. Curo'r

ddau wy yna eu harllwys i'r
pydew,
6. Defuyddio'r ffore i gymysgu'r
cyfan yn raddol. Erbyn y
diwedd dylai'r cymysgedd

ddod yn belen fawr, sy'n
codi'n Ian o'r bowlen. Os nad
ydycb eisiau bwrw ymlaen a'r
gwaith 0 rolio'r cymysgedd,
torri a choginio'r
pice,
gallwch gadw'r belen 0 does
yn y cwpwrdd
oer am
ddiwrnod neu ddau.
7, Rhoi ychydig 0 flawd dros y
man lIe byddwch yn rholio'r
toes.

8. Torri'r toes yn ei hanner, fwy
neu lai, ac yna ei rolio a
rbolbren yn gylch mawr nes ei
fod tua harmer i dri chwarter
centimetr 0 drwch.
9. Defnyddio'r torwyr bach crwn
i dorri'r pice.
10. Rhoi'r pice ar y radell yn
ofalus a'u coginio am ryw 3
munud bob ochr. Ond bydd
angen cadw Ilygad arnynt,
rhag ofn iddynt losgi!
11. Eu gadael j oeri a'u gweini
gyda siwgr. Bydd rhai pobl yn
taenu menyn arnynt hefydl

NANT PERIS
Llinos Jones, 6 Nant Ffynnon
Ffon: (01286) 871820
LLONGYFARCHIADAU mawr I Kate
Pritchard, Fron, am baste el Gradd 1
Piano gydag anrhydedd.
BRYSIWCH WELLA Antonwn em
cone at Alice Searell, 4 Nant Ffynnon,
sydd yn yr ysbyty ar hyn 0 bryd.
CYOYMDEIMLWN a Mrs Jini Jones,
Owyfor, yn ei phrofedigaeth 0 golll
brawd annwyl, Elwyn Evans.

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

SEFYDLIAD Y MERCHED. Nos lau,
18 lonawr,
cafwyd
noson yng
nghwmni Neville Hughes. Bethesda,
yn s6n am ddyddiau cynnar y grWp
enwog 'Hogia Uandygai Carol Huston
a Gwenda
Roberts
baratodd
y
IIuniaeth ar y tertyn.
Nos lau. 15 Chwefror, trefnwyd
noson arbennig gan y gangen leol.
Cynhaliwyd
Sloe Ffasiynau
yng
Nghanoltan
Mynydd
Gwefru,
Llanbe"is, oodd yn arddangos dillad 0
slOp BaHino, Porthaethwy. Roedd yr
ymdrech hon yn rhan 0 ymdrech y
gangan I godi arian i Ysgol Pendalar.
cronta a sefydlwyd ganddynt ddeunaw
mis yn 01. Rhoddwyd targed 0 £10,000
ac erbyn hyn mae'r gronfa'n sefyll ar
ES,500 yn dllyn elw y noson arbennig
hon 0 £300.
MARCHNAD Y FFERMWYR. Bydd y
farchnad nesaf yn y Mynydd Gwefru,
Llanberist ddydd Mercher, 7 Mawrth.
COFION Yn dilyn cyfnodau mewn
ysbyty anfonwn g01ion at Eirianwen
Evans, 1 Ffrwd Madog. a Monica
McKafferty, 10 Trem Ellian.
CANOLFAN DYLUNIO A MENTER
ERYRI. Cafodd y Ganolfan sylw
arbennig ar un 0 raglenni S4C nos
Lun, 29 lonawr: He/pu'r Achos. Roedd
y rhaglen ddogfen wedi ei ffilmio dros
gyfnod 0 chwe mls yn ystod 2006 ae
yn olrhaln nod gweithgareddau a
phroblemau
cyllid
y Ganolfan.
Rhoddwyd awgrymiadau
gan drl
arbenigwr sut I gelsio goresgyn yr
anawsterau a bu i'r tim rheoli yn y
cyfamser ymateb yn gadamhaol i'w
syniadau.
Ddeehrau Chwefror cafodd y Caffi
yn y Ganolfan adroddiad tra Hafriol

gan y Dally Post yn eu cyfres 'Taste
Test'.
Mae'r sylw hyn ar y cyfryngau ae
yn y wasg wedi yehwanegu'n fawr at
boblogrwydd y Ganollan a'r busnes yn
y caffi, yn 61 y gyfarwyddwraig, Eluned
Davies.
PROFEDIGAETH. Daeth y newydd
trist am farwolaeth
Elwyn Griffith
Evans (gynt 0 Bant y Buarth) yn
frawychus 0 sydyn yn 64 mlwydd oed
yn
Dunstable,
Bedford.
Cydymdeimlwn fel ardal yn dddwys
lawn a'i holl fordyr a ehwiorydd a'u
teuluoedd, yn arbennig yma ym
Mrynrefail ym Mhant y Buarth, Min y
Don, Ty'n Twll, Minafon a Thy'n
Buarth.
YR EGLWYS BRESBYTERAIDD
Cafwyd oedfa arbennig nos Sui 11
Chwefror, dan arwelnlad y Parchg
Harri Parri. Caemarfon,
pryd y
gwelnyddwyd y Sacrament 0 Swper yr
Arglwydd.
Mae Ysgnfennydd Cymdelthas y
Capol, Mr John McBryde, wedi dwyn
ynghyd y rhaglen am dymor 2007 ae
wed I slcrhau arlwy amrywlol a diddorol
ar gyfer y eyfarfodydd ar yr all nos lau
o bob mis, 0 fis Ebrill ymlaen.
Cyhoeddlr y Rhaglen maes 0 law. Mae
croeso cynnes i bawb ymuno yn y
cyfarfodydd hyn.
OEDFAON MAWRTH 2007.
4: am 10.00: Mr Alun Rowlands.
Bangor;
11. am 10.00' Parehg Gwynfor
Williams, Caernarfon,
18: am 5.30: Parchg Oafydd Uoyd
Hughes;
25: am 10.00: Parchg Emrys
Th(lm::l~

r.J;larn~,.;",...

Awdurdcd

CYNGOR CYMUNED
LLANBERIS
Co£nodion Drafft Chwefror 2007
Cofnodion cvfarfod
nos Iau v• 15ted
•
o Chwefror, 2007.
Presennol ac Yrnddiheuriadau
Ward Padam., Gavin
Allsup,
Emlyn
Baylis) Barry
Davie:"
Elwyn Davies, Olwen Gwilym
(Cadeirydd), Derek Jones, Fred
Owen, Douglas Pritchard, Trystan
Thomas
Ward Peris: lola Owen, Gwenda
Roberts
Ymddiheunadau: Helen Sharp
Croeso
Esrynnwyd croeso i Barry Davies
i'w gyfarfod cyntaf ers ei gyfethol
yn aelod o'r Cyngor.
Datgan Budctiant
Dim
Cadamhau Cofnodion
Cadarnhawyd cofnodion cyfarfod
nos Iau y 18fed 0 Ionawr, 2007.
Cynnig ac eilio: FO / DP
Materion yn codi o'r Cofnodion
• Presenoldeb: Adroddodd y Clerc
iddo gysylltu a Raymond Jones
ynglyn ll'i aelodaeth o'r Cyngor,
ond dywedodd NIr Jones ei fod,
oherwydd pwysau gwaith, yn
dewis yrnddiswyddo. Diolchwyd
iddo
am
ei
gyfraniad.
Gofynnodd
y Cadeirydd
i'r
aelodau feddwl am en,vau ar
gyfer aelod newydd posib ar
gyfer llenwi'r sedd \vag.
• Cofnodion: Oiolchwvd. i'r Clerc
am roi crynodcb 0 goinodion
drafft y cyfarfod diwelhaf yn
Eco'r Wyddfa, ac am gynn\-vys
hysbyseb
ar gyfer
Cronfa
Cymorthdaliadau
Bychan.
Adrodd\v:yd )' bydd copi 0
gofnodion Iona\vr yn cael eu
gosod yn y Llyfrgell.
• Adroddwyd
na chyflwyn\vyd
cais cynllunio ar gyfer Gl}rn
Peris, Nantperis,
i gyfarfod
diwe[haf p\v)'Ugor Cynllunio

Pare Cenedlaethol

Eryri (APCE). Y n &] y Clerc
rocdd )T Awdurdod yn anhapus
a safon y ceisiadau a gyflwynwyd
a chynhelir rrafodaeth yn fuan

phedwar maes efo swyddogion 0
Gyngor Gwynedd. Mae hwn yn
ddigwyddiad blynyddol. Eleni
bydd cyfle i godi cwestiynau
ynglyn
a
Phriffyrdd,

rhwng swyddogion yr APCE a'r

Bwdcsi irefol a Thrafni diaeth ;

datblygwr.
• Cartrefi.com: Cafwyd trafodaeth
ar
y
syniadau
0
Icwn
'Cartrefi.corn', dogfen bolisi )'
mudiad
'Cymuned'.
Roedd
amryw o'r farn nad mater syml
oedd cynllunio, ac nad oedd hi'n
ymarferol cyfyngu datblygiadau
tai newydd i rai C fforddiadwy' yn
unig er cyrnainr y boen am
brisiau tai a oedd tu hwnt i
gyrraedd
trigolion
lleol, yn
enwedig prynwyr cyntaf. Gan
nad oedd unfrydedd ar y mater
penderfynwyd
ei adael ar )T
bwrdd.
Cynllunio
Cyngor Gwynedd:
• C07 A/00S9/LS/LL: Estyniad - 23
Maes Padarn, Llanberis. Dim

Dadgriminaleiddio
Gorfodaeth
Parcio; Rheolaeth
Adeiladu;
Amgylchedd
0
Ansawdd,
Cynigiwyd enwau DJ a TT,
ynghyd a'r Clerc, i fynychu'r
cyfarfod.
Marerion
a awgryrnwyd i'w
trafod oedd: Dw r ar ~. ffordd yn
Nant Ucha, Nantperis; Llwybr
o'r pentref i'r Bwlch; Trefniadau
teithio argyfwng 0 Ben Llyn i
Lanberis pan fo ffordd yr A4086
ar gau; Cyfyngiadau gyrru ar
Stryd Goodman a Field Terrace,
a'r
Cynllun
un-ffordd
arfaethiedig
ar gyfer Stryd
Turner
a
Field
Terrace,
Llanberis; Problemau gyrru yn
Nantperis; Ansawdd a golwg
adeiladau newydd.
• Derbyniwyd
Ffrarnwaith
Cencdlaethol
Tan ac Achub
(Cyrnru)
2005 (Diwygiadau
(2007) a'r Protocol Ymyrraeth
oddi wrth Lywodraeth Cynulliad
Cymru (LICC).
• Derbyniwyd llythyr oddi wrth
LICC yn nodi'r Swrn Priodol 0
adran
137
0
Ddeddf
Llywodraeth Leol 1972 y medr y
Cyngor Cyrnuned (CC) ei wario
at ddibenion penodol nad ydynt
wedi eu caruarau fel arall.
Hefyd llyW}T yn nodi Arferion
Benth~'ca Cynghorau C)·muned a
Thref yn 2007-08 a Ne\vid y
Cyfnod Ad-dalu.
• Gwahoddiad i ailymaelodi a cU n
Llais Cymru', yngh)'d a choplau
o'r cylchgra\vn Y L[alS.
Penderfyn\vyd aiJymaelodi.
• Derbyni\vyd llythyr oddi \.vrth
Heddlu
Gogledd Cymru yn
amlinellu sut y mae'r Heddlu yn
g,vario ei arian ar wahanol fathau
o sW)lddogion, yn enwedig ar
'weithgareddau plismona rheng
:naen' .
Yn sgil y llythyr,
caf\vyd
trafodaeth
ar hllsmona
)'n
Llanberis. Hol\"'yd a oedd yma
Reo!\yr Rhawd Cymunedol ar 61
ymada\viad yr un blaenorol.
Faint
0
blismyn
sydd yn
Llanberis, a tybed a oedd diben
eu g\vabodd i gyfarfod y CC?
Adroddwyd mai rila ia\.vu fu
ymateb )' cyhoedd i gyfarfod
cyhoeddus gan yr Heddlu }rn y
pentref yn ddiweddar1 er i'r
cyfarf()u gaeJ ei aildrefnu.
Dy\vc<.l()dd y Clerc y byddai'n
holi beth ydi'r ::,efyllfa.
• Cafwyd copi er g""ybodaclh 0
l}·thyr a anfonwyd oddi wrth
Rhcilffordd
Llyn
Padarn
(Rh LIP) at Warden Pare Padarn
yn ymwneud a ll\vybr trwy'r
Orsaf ne\vydd. Gao nad oedd y
11)'thYTyn gllf ia\vn gofynnwyd a
f)tddai modd cael eglurhad
pellaeh.
• Adrouuwyd bod llythyr oddi
\vrlh CG ~'n nodi hod ~rCynllun
Rhyddhad Trethi G\l/iedig yn
dod i hen ac y byddai trethi
Stor\\' Ffordd Capel eoch ac
Angorfa yn dyhJu yn y f1\vyddyn
ariannol nesaf.
• Llythyr oddi ,vrrn APCE ynglyn
a Ch)'nllun DaLblygu Lleol Eryri
(APCE) ac arolwg 0 safieoedd
posib i'w hyst}-ried ar g)rfer eu

svlw,
~

• C07A/0037/1S/LL: Codi Ffens a
Giatiau Diogelwch - Y Glyn,
Llanberis. Dim svlw.
•
• C06N0906/15/LL:
Newid
bychan i gais am godi ty - 9
Llainwen Uchaf, Llanberis. Yn
anffodus doedd dim eglurhad
ynglyn a'r newid.
Awdurdod
Pare Cenedlaethol
Eryri (APCE):

NP3/1S/87C: Ne\vid defnydd 0
fwncws i dy annedd - B\vnc\vs,
Gwastadnant (Sno\\ldon House),
Nantperis.
Wedi eu Caniatau
CG: Dim.
APCE:

• NP3/1S/78B: Ailadeiladu
cyn
sgubor fel bync\-vs - Ceunant
Isaf, Xanlperis.
Gohebiaeth
• CG - Llylh)lr yn g\.vahodd
cynrychiol\.vyr
o'r Cyngor i
drafod materlon yn ~"'1llwncud a

Alun Ffred Jones
Hywel Williams
Aelod Cynulliad
Aelod Seneddol
Etholaeth Cae-rnarfon

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

ysgrifennwch atynt:
Swyddfa Etholaeth

8, Stryd y Castell, Caernarfon LL55 1SE
neu

e-bost: williamsgw@ parliment.uk
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datblygu yn y dyfodol. Dyddiad
cau ydi'r 27ain 0 Ebrill. I'w
ystyried yn }' cyfarfod nesaf.
• Papur Ymgynghori ar Byrddau
Gwasanaethau
Lleol
Gvrundebau
•

Gwasanaethau

Lleol oddi wrth LICC.
• Llythyr
yn nodi
faint
0
wrthwynebiadau
a gafwyd i
Gynllun
Darblygu
Unedol
Gwynedd 2004 a'r hyn sydd i
ddigwydd nesa.
• Derbyniwyd
'Creu'r
Cysylltiadau
- Cyflawni
ar
Draws Ffiniau'
- adroddiad
LICC
ar
weddnewid
gwasanaethau
cyhoeddus yng
Nghymru yn dilyn argyrnhellion
Adroddiad Beecham.
• Copi 0 lythyr oddi wrth CG at
ysgrifennydd
Y
Ganolfan,
Llanberis,
rnewn perthynas a
difrod i giat a ffens yng Nghae'r
Ddol, a'r bwriad i leoli giat

mochyn yno.
• Trefniadau
casglu
gwastraff
newydd gao CG, y polisi 'Cau
Caead' ac ailgylchu deunydd
gwastraff o'r ardd.
• Manylion 0 arolwg APCE 0
lefydd agored yn y Plwy sydd 0
fewn y Pare Cenedlaethol. Roedd
amheuaeth ynglyn ag ambell un
- y Clerc i gysylltu.
• Llythyr oddi wrth Rol Williams,
Y Waunfawr, yn holi a oes modd
i'r CC gysylltu a'r s\vyddog
Adf}"vio Ileal i \veld a cllir
sicrhau
arian
i ddiogelu
cragen/adfail
Capel Hebron.
Penderfyn,,·}·d
estyn
g\vahoddiad 1 Oafydd Einion
Jones i ddod i gyfarfod mis
Ebrill o'r C)'ngor i drafod hynny
a rhai malerion eraill.
Y Fynwent
Wedi }'slyried prisiau mynwentydd
eraill a gasglv.'yd gan }' Clerc a'u
cymharu gan ED mewn taflen a
rann\vyd
i'r
aelodau,
penderfyn\\'yd bod angen codi'r
ffioedd ar gyfer y Fynwent.
Pendcrfyn\V}'d yn unfrydol fel a
ganlyn.
Agor bedd ne\vydd £80 (£120);
Claddu £50 (£100); Ailagor bedd
£40 (£60). .~ae'r ail bris, me\vn
cromfachau, ar g)tfer rhai sydd heb
fod yn by\v yn y Pl\\'yf adeg y
brofedigaeth,
ond sydd unai'n
hanu oddi yma neu wedi bY\\. yma
yn y gorffennol
am gyfnod
syl\veddol.
Penderfyn\v),d na fydd fCi am
gladdu plentyn ac na f)'ddai !Ii
chwaith
am ymchwiliad
o'r
gofrestr. Mae'r ffioedd yrna yn
cymharu
yn [fafrio! iawn a
myn\\'entydd c}rfagos.
Cynnig FO ITT.
Grantiau
Oher\vydd
prinder
amser
penderfyn\~lyd d~Tnodi arian otr
Gronfa Cymorthdaliadau B}'cllan }'
mi~nesaf.
Unrhyw Fater Arall
• Cafwyd c\vyn bod arv.;ydd tu
allan i siop VI2 yn rhwystro
trigolion mewn cadair ol\v~'n
rhQg defnyddio'r palmant.
• Yn 6110 mae'r t\vll }'n y palmant
yn ~antpcris
yn dal heb el
drwsio, er fod arhosfan bv.'s
ne\vydd wcdi Cl greu gerlla\v yn
ddi\veddar.
Cyfar(od N esar
Bydd y cyfarfod nesaf ar nos Iau )'
] Sfed 0 Fa\\lflh, 2007 am 7 )'f h\v}'r.

YSGOL BRYNREFAIL

(Rhes 61) Robert Morris, David Jones (Prifathro yn y 60au); Glynne
Jones, Gemeg; leuan James (Physeg - Prifathro yn y 50au); G. Powell
Jones (Daearyddiaeth); Lewis Jones (Miwsig);
(Blaen): Olwen Lewis (Ffrangeg); Persis Hughes (Gwyddor Ty); Emrys
Thomas (Prifathro yn y 40au); Gwyneth Evans (Hanes): Catherine
Evans (Gymraeg); Miss Otter (Bywydeg ac Ymarfer Gorff.

Ti"l Pel-droed Genod dan 14 Ysgol BIY1Irefail ar ol CIJrO Ysgol Castell
Alun, Yr Hob, gyda'u Izyfforddwr, Mr Gareth Davies.

Pel-droed Genod Ysgol
Brynrefail
Llongyfarchiadau
i ddau 0
dimau pel-droed genod Ysgol
Brynrefail am gyrraedd rownd
go-gynderfynnol
Cyrnru. Llynedd

Cwpan

yr hogiau
brofodd lwyddiant yn )' gwpan
ond eleni tro y genod ydyw.
Yn yr 16 olaf, curodd y tim
dan 14 Ysgol Caslell Alun, Yr

Hob, 4-2 0 giciau o'r smotyn ar
61 brwydro'n galed i ddod 'n61
yn gyfartal ar 61 bod 3-1 i lawr.
Mae'r tim dan 12 (Blwyddyn
7) wedi cyrraedd yr wyrh olaf
drwy chwalu Ysgol Alun, Yr
Wyddgrug 13 gol i ddim!
Pob lwc i'r ddau dim fydd yn
chwarae yn erbyn Y sgol Syr
Hugh Owen nesaf yn y ddwy
gystadleuaeth.

Traws Gwlad
U nwaith
eto
eleni,
mae
disgyblion
Ysgol Brynrefail
wedi profi cryn lwyddiant yng
nghysradlaethau
rhedeg traws
gwlad.
Ar Fawrth 18fcd fe fydd
saith disgybl yn cyrychioli Eryri
ym Mhencampwriaeth
Traws
Gwlad Cymru yn Aberhonddu
ar 61 cyrraedd y deg uchaf ym
Mhencampwriaeth
Eryri
(Gwynedd, Conwy a Mon), a
gynhaliwyd yn Nolgellau yn
ddiweddar: Elin James a Ceri
Roberts (Blwyddyn 7); Ezra
Warren a Hannah
Hcllfeld
(Blwyddyn 8 a 9); Victoria
Taylor, Llion Jones ac Andrew
Woodcock (Blwyddyn 10 ac 11).
Pob l1wyddiant
iddynt
yn
Aberhonddtl.

Cymdeithas

1af a Ceri
Roberts oedd yn lofed yng

Elin JarrLesa ddaetb

yl1

nghystadleuaetli Traws Guilad
Genethod BlwyddY1l 7 Rryri

y Gronyn Gwenith
~rncyflwyno

Y Dewraf o'n Hawduron

Portread llwyfan 0
T. ROWLAND HUGHES, Y DYN A'I WAlTH
gan Harri Parri

yn Theatr Seilo, Caernarfon
Mawrth 27-31,2007
am 7.30 o'r gloch
Tocynnau:

Oedolion

£4.00

Pensiynwyr a Phlant:

£3.50

Panton (dros 10 mewn nifer):

£3.50

Anl docynnau, cysyllter a'r Trefnydd Perfformiadau
David Elwyn Williams ar (01286) 677016

Atgofion am Ysgol Brynrefail
Yn ystod yr wythnos cyn Nadolig
2006 derbyniais Iythyr gan Megan
Roberts, Neuadd Lwyd, Trefor, a
oedd yng Ngholeg Busnes Bangor
hefo l11iyn 1947 - rydym wedi bod
yn ysgrrifennu i'n gilydd ers rhai
blynyddoedd.
Yn amgaeedig
roedd erthygl Rhiannon Roberts
ar Ysgol Brynrefail a llun yr
athrawon yn 1933. Euthum i'r silff
Iyfrau a chael hyd i Iyfr Hanes
Ysgol Brynrefai/ ac amgaeaf gopi
o lun y staff yn 1939.
BOm yn ddisgybl ym Mrynretail
o fis Medi 1943 hyd Y Pasg 1947,
a chofiaf fel yr oedd Mr Emrys
Thomas yn flin nag oeddwn am
aros i eistedd arholiad y 'Senior'.
Cofiaf ei golled pan foddwyd ei
tab, Emrys, tra'n rhwyfo yn y ras
gychod rhwng Caergrawnt a
Rhydychen.
Cofiaf yn dda am Robert Morris
yn gwthlo Saesneg i'n pennau. 'I
comes before E except after G' a
chlywat ei lais pan fyddaf yn amau
sut i sillafu galr Saesneg. Arferai
bwyso yn erbyn y 'fireguard' 0
tlaen y tan agored yn ystod y
gaeaf. Un diwrnod aeth ei gown
ddu yn rhy agos i'r fflamau ac er
nad aeth ar dan, bu 61 y deifio arni
trwy weddill fy ngyrfa yno. Un
diwrnod roedd fy meddwl ar
rywbeth gwahanol i'r wers ac yn
sydyn daeth 'duster' y bwrdd du
heibio ty mhen a'rn deffro. 'Stop
ohf]wing like a better,' meddai.
Wnes i ddim cyffwrdd mewn
'chewing
gum' byth wodyn.
Gwelais y 'duster' yn fflio drwy'r
awyr droeon ond welais i neb yn
cael niwed oddi wrtho. Atgofion
melys nad oeddem
yn eu
gwerthfawrogi ar y pryd.
leuan James oedd yn dysgu
Physeg. Doedd dim bai arno to
ond doeddwn rn dysgu dim o'r
pwnc. Un peth a ddysgais ganddo
oedd ei fod yn 'ambidextrous' gallu defnyddio ei ddwy law i
wneud rhywbeth.
Byddaf yn
meddwl amdano pan tydd fy lIaw
chwith yn gwrthod gweithio fel y
dylai. Cofiaf year BNY90 yn dda.
Bryd hynny byddai W. Vaughan
Jones a Mary Parry (Biology) yn
teithio i'r ysgol ynddo.
Bu M. Vaughan Jones (Miss
Parry, Bioi, gynt) yn aros ar ein
haelwyd yma ddwywaith yn
Awstraha a chefais fod yn ei
chwmru ar drip t'r Barrier Reef i
weld y cwrel. Roedd hi'n 'Walking

Encyclopedia' ac yn cofio niter o'r
plant oedd ym Mrynrefail yr un
adeg ami.
Glynne
Jones,
Cemeg.
Ddysgais I fawr dan ei ofal ef
chwaith, ond cofiaf yn ystod y
gwersi Cemeg cyntaf I ni fel plant
orfod rho: em pennau yn y Gas
Cabinet. Ych fi, am ddrewdod!
Cofiaf am Jones Chem yn
arolygu cinio olaf y tymor, yn
arbennig cyn y 'Oollg. Byddai
Pwdin Dolig anferth i bob bwrdd
Os oedd rhywun yn gadael yr
ysgol ac wedi cael y tair ceiniog yn
y pwdin roedd yn rhaid dweud
gair: 'Dwi ddim yn siw r os ydwi'n
gadael' oedd esgus y plant. Jones
Chem yn ateb 'Start with - If I
don't come back .... ac felly doedd
dim esgus.
Catherine Evans (Cymraeg). Hi
fel Robert Morris yn stwffio
gramadeg Cymraeg i ni, ac fe
glywaf ei lIais yn dweud y
diweddebau wrthym 'wn, It. ai, em,
ech, ent, id' a diolchat iddl hi am fy
Nghymraeg
gweddol
dda,
oddeutu
60
mlynedd
yn
ddiweddarach.
Gwyneth Evans. Dim ei bai hi
oedd nad oeddwn yn dysgu fawr 0
Hanes Cymru, ond roedd yn
ddiddorol
yn dweud
hanes
Mesopotamia a'r gwledydd tramor
eraili.
Soniodd Rhjannon Roberts am
Siop Wil John. Dyn bychan 0 gorff
a'j siop ddim fawr mwy. Dlsgwyl y
bws am Ddeiniolen, yn IIwglyd fel
arte r, a mynd i Siop Wil John. Dwy
ohonom yn prynu torth bach
rhyngom. Wil John, ei stwmp
siqarst yn el geg ac yn snwman. a
nmnau yn talu 21/2d (un yn talu 1d
a'r lIall 1 I·d a newid drosodd i
brynu torth trannoeth). Doedd fawr
o arnser nad oedd y dorth wedi1i
chladdu.
Diolch i Rhrannon Roberts am
yr erthygl althriadol 0 ddiddorol ac
am fy atgoffa am flynyddoedd
hapus.
as oes rhywun yn fy nghofio ac
yn dymuno anton galr, gwnewch
yn fuan Edrychaf ymlaen am eich
getriau. Elizabeth Williams, Ty
Capel
Ebenezer,
Deiniolen
oeddwn i yn yr hen amser, ond
rwan fy ngofion atoch i gyd.

a

EUZABETH LEWIS

2 Stevens St. Ermlngton
N.S.W. 2115 Awstralia.

LLANBERIS
Gwyneth ac Eifion Roberts, Swn-y-Gwynt,
YSGOL SUL CAPEL COCH. Un 0

ucnatbwvnuau'r flwyddyn i blant
Ysgol Sui Capel Coch yw'r
penwythnos yng Ngholeg y Bala,
Canolfan Plant a leuenctid yr
Eglwys Bresbyteriaid. Mae cryn
edrych ymlaen yn Llanberls a
Nant Peris bob blwyddyn at y cwrs
hwn.
Am rai blynyddoedd buom yn
rhannu
penwythnos
ym mis
Tachwedd
gyda
chriw
0
Rosllanerchrugog,
ond
ers
blwyddyn neu ddwy yr ydym yn
rhannu gyda chriw Llansannan ym
mis lonawr. Felly, bnawn Gwener,
lonawr 26, aeth 21 0 blant, yn
cynnwys 2 0 Ysgol Sui capell
Deiniolen, gyda'u gweinidog, y
Parchg John Pritchard, i'r Coleg
unwaith eto. Roedd yno 16 0 blant
o Lansannan hefyd, a hynny'n
golygu bod y Coleg yn rhwydd
lawn
Cawsom groeso cynnes fel
arfer gan staff y Coleg. Roedd y
cwrs yng ngofal tair ononynt, set
Nla Williams, Meryl Walters a
Rhian
Barrett.
Gydol
y
penwythnos cawsom hanes Joseff
a't frodyr, a thrwy stori a chan.
pypedau a gemau, a phosau a
gwaith crefft. cyflwynwyd yr hanes
mewn ffordd tywiog ac effeithiol.
Roedd y plant yn cymryd rhan
yn
frwdfrydig
yn
yr
hoI!
weithgareddau,
a mwynhaodd
pawb ei hun yn arw. Yn ogystal a'r
sesiynau dysgu hwyliog, bu'r plant
yn
notio
yng
Nghanolfan
Hamdden
y dret
brynhawn
Sadwrn ac yn gwylio ffilm ar sgrin
fawr y Coleg gyda'r nos.
Hwn oedd y tro cyntaf i amryw
o'r plant ddod gyda ni l'r Coleg.

Ffon: 870740

Dyma'r tro cyntaf 0 bosibl I ral
ohonynt fynd 'er eu gwyhau' heb
eu rbieni. Ond chafwyd
dim
trafferth efo'r un ohonynt, a neb yn
hiraethu gormod am gartref. Ac er
gwaetha'r
dlffyg
cwsg mae'r
gweinidog eisoes wedi archebu lie
ar gyfer y flwyddyn nesaf ac yn
edrych ymlaen at y penwythnos
arbennig hwn unwaith eto.
DYMUNA
Ann Jones,
Stryd
Newton, ddiolch i'r teulu. ffrindiau
a chymdogion am y lIu cardiau ac
anrhegion a gafodd wrth ddathlu
ei phen-blwydd yn 60 oed.
DIOLCH. Dymuna Alice a John
Jones, Beddgelert,
ddlolch yn
ddiffuant i bawb am y cardiau a'r
anrhegion
a dderbyniwyd
ar
achlysur
dathlu
eu
Priodas
Ruddem.
COR MEIBION.
Bu'r Cor yn
cynnal Noson Lawen yng Nghapel

A

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

LLANRUG

Roedd Steven a Daniel ar goll o'r
lIun mawr: ac mee'r Parch John
Pritchard ar fin cael clamp 0 gic y
tu 61i'w ben gan y Prifathro
Lewis Edwards!

Ffon: (01286) 674183
(0589) 899901

y Ffor, ger Chwilog ar nos Wener.
16 Chwefror.
Cafwyd
noson
hwyliog lawn gyda'r gynulliedfa yn
amlwg yn mwynhau eitemau gan y
Cor, unawdwyr,
deuawdwyr
a
sgets.

CDH
Ymgynghorwyr Ariannol
Annlbynno]

v Bonl, Caernarfon

(01286) 672727
a hefyd ein swyddfa newydd
8 Llys Onnen, Ffordd y Llyn,
Pare Mcnai, Bangor

(01248) 355055
Dewch atom am gyngor ynghylch
yswiriant a materion ariannol

Awdurdodir a rheohr gan yr
l\v..durdod Gwasanaethau Ariannol

Plant Llanberis, Nant Pens

a Deuuoter, gyda

ph/ant Llansannan

yn Y Bala.

Mrs Margaret Cynfi Griffith, Cynfi. Ff6n: (870394)

1

PIERCE

27 Stryd

DEINIOLEN
MERCHED Y WAWR
Yn ern cyfarfod mis Chwefror,
cvtelnoco Buddug, em Llywydd, at
farwolaeth Glenys Williams a tu'n
aelod ffyddlon o'r gangen o'r
cychwyn eyntaf. Anfonwyd ein
cyoymoe.rntad at deulu Glenys.
Roedd amryw o'r aelodau yn
cwyno ac yn memu dod i'r cyfartod
end serch hynny, eafwyd nifer
tQilwng i wrando ar gin gwralg wadd,
Maureen Rhys. Cawsom sgwrs
hynod 0 ddifyr ganddi ar gymeriad yr
awduros, Kate Roberts. Cawsom
wybod am ocnr I gymQnad Kate
Roberts nao oeccem yn ymwybodol
ohono - y doniol a'r deifiol. Roedd
Maureen ar ei gorau yn sgwrsio a
dyfynnu 0 waun yr awdurss.
Diolchwyd iddl gan Alice.
Bu trafod wedyn ar em cinio i
ddathlu Gwyl Dewi. Pasiwyd ein bod
yn el gynnal nos Lun, 5 Mawrth yn Y
Caban, Brynrefail. Bws i gyehwyn 0
Ddlnorwrq am 7 00 yr hwyr.
Y
GYMDEITHAS
UNDEBOL
Ddiwedd mis Tachwedd cawsom
sgwrs hynod 0 ddiddorol gan Mr
Bobby Haynes, Caernarfon. Aoedd
yn s6n am yr holl hen siopau a
arferai fod yng Nghaernarfon.
Dlolchwyd iddo gan Mr John
Llewelyn Williams.
Ym mis lonawr y siaradwr gwadd
oedd Dr Graham Thomas, Cwm-yglo, a soniodd am el ymwelladau a

GWYNANT

Lesotho pan fun helpu'r bobl yn eu
brwydr yn erbyn HIV ac Aids. Bu n
agonad lIygad mru I gyd. Diolchwyd
yn gynnes icoo gan Mrs Anne Lloyd.
EGLWYS CRIST LLANDINORWIG.
Cymdeithas Cyfeilhon Eglwys Crist.
rr Newborough Arms, Bontnewydd,
yr aeth aelooau'r Gymdeithas am eu
cinio Nadolig, OiOlchwyd i Mrs
Buddug Hughos, Mrs Jean Jones a
Mrs Rhianwen Jones am drafnu'r
noson
Y gwr gwadd rrus lonawr oedd Mr
j ~Iwyn Hughes 0 Fethel Sgwrs a
llumau ar 'Bro Caradog Prichard'
oedd gan Elwyn mni, Drwy el sgwrs
ac edrych ar luruau 0 Fcthosda.
eawsom drem yn 01 I fywyd y
chwarelwr a masnach brysur Stryd
Fawr Bethesda Cawsom gan Elwyn
brof prohadau bywyd Caradog
Prichard, oedd yn wybyddus i lawer
ohonom, oherwydd ei gysylltiadau a
phentref ae Eglwys Llandmonwq
Dlolchwyd i J Elwyn Hughes gan
Mrs Jennie Williams. Gan tod Mr
Hywyn Williams yn methu bod yng
nghyfarfod rrus Chwefror, daeth
Miss Jane Foulkes i'r adwy ar fyr
rybudd a chawson ni mo'n storm.
Mae gan Jano doroth 0 wybodaeth,
yn enwedlg lIuniau a cnotrsstrt 0
ardal Demloten, a drodoro: oedd
mynd trwyddynt gan sylweddoli'r
newidladau sydd wedi cymryd lie yn
yr ardal

Bydd Y cyfarfod nesaf ar 4
Mawrth am 7.00 o'r gloch. Y gwr
gwadd fydd Mr Aled Taylor 0 Dim
Achub ar y Mynyddoedd. Croeso
cynnes i bawb. Deweh I gefnogl
DIOLCH. Dymuna Vera Parry, Bro
Dawel. Ffordd Detniol, ynghyd a
Gwyn,Annette a'r plant, a'r teulu i
gyd, ddiolch am bob arwydd 0
gydymdeimlad a ddangoswyd tuag
atynt yn ddiweddar - ar achlysur
colli gw. tad a thald annwyl lawn Tommy Arfon Parry.
Derbyniwyd
rhoddion,
gyda
diolch,tuag at Gronfa Haemalolcg a

Chaner Gwynedd
LJanberis.

a

Meddygfa

Cofiwch ddefnyddio

SWVDDFA POST BETHEL
(01248) 670261
ORIAU AGOR
6 a.m.-7.3D p.rn.

Cewch groeso cynnes gan

CLEO A SUSAN

(Llun-Sadwrn)

6 a.m.-6 p.rn. (Sui)

Cofiwch am ein gwasanaeth newid pres tramor,
yswiriant, talu biliau, etc., yn ogystal a
gwasanaethau arferol Swyddfa'r Post.

A hefyd Paypoint, Loteri a Pheiriant
Tynnu Pres (Cashback)

Dyddiadur Can Mlynedd

Cofeb Griffith Ellis
Mewn ymatcb i'r erthygl 'Cofcb'
y mis diwethaf, rhaid cofio rnai
carreg ar fedd Griffith Ellis

oedd dan sylw, ac mai'r teulu
oedd yn gyfrifol am datu
amdani.
Gresyn
na fuasai
cerflyn iddo yn yr ardal gan
iddo fod, yn 61 pob cofnod, yn
fawr ei barch fel goruchwiliwr
chwarel Dinorwig
am 49 0
£lynyddoedd. Da 0 beth bod
Cymro Cymraeg wedi ei benodi
i'r swydd pan ddaeth estron i
gymryd y tir oddi ar y Cymry
tua'r flwyddyn 1788. Yn wir
roedd gan ei daid, Gruffydd
Ellis arall, ehwarel fechan yn yr
Allt Ddu cyn hyn. Pobl leol
oedd
yng ngofal
chwarel
Alltwen yn ardal Llwyncoed a
llawer 0 rai eraill.
Yo y Brifysgol ym Mangor
mae 'Cof-Lyfr' 0 waith Griffith
Ellis) Ile mae'n son am lechi o'r
ardal
a
ddefnyddiwyd
ganrifoedd cyn hynny; enwau'r
rhai oedd yn gweithio yn )7
Chwarel
Fawr
yn
ardal
Glanybala
yn 1772; hanes
gwneud ffordd i'r Felinheli a'r
dulliau 0 gludo'r Ilechi; codi
Pont Penllyn yn 1826 a gwneud
ffordd i Ben )r Gwryd yn 1830.
Ceir hanes hen gymeriadau'r
fro, y capeli cynnar, tai ardal
Facbwen a Llanrug, yn ogystal a
manylion am y chwarel. Ar restr
o ffermwyr Llan beris yn 1766,
enwir John Closs, Tyddyn Alis a
dalai £6.0.0 0 dreth i'r eglwys.
Roedd John Closs yn daid i
Griffith Ellis 0 ochr ei fam.
Mae'o siwr fod miloedd 0
dclisgynyddion i John Closs ym
mro'r Eco, er nad ydynt, mwy na
minnau, yn cario'r enw. Does
ond ycbydig iawn efo'r cyfenw,
ar waban i ddau fab Twm Closs,
fu [arw ychydig flynyddoedd yn
61, ac sy'n byw yn Lloegr. Mae
dipyn mwy yn ei gadw fel enw
canol, wrth gv..'rs. Newydd da yw
fod un o'r Clossiaid,
Ann
Cumberton,
unwaith eto yn
cad\v Ty'n Llan lIe bu John
Closs yn dafarnwr.
I atgoffa'r hoI I ddisgynytldion~ dyma fra:;lull. Ganyvyd
JOHN CLOSS

1725-1799
ly'n I.lan

John Closs yn 1725. Daeth 0
Swydd Efrog a Helygain, Sir y
Fflint, yn asiant i'r 'Llanberis
Mine Company', sef )' gwaith
copr. Roedd 0 a'i wraig, Jane
Roberts 0 Lanefydd, a dwy
ferch yn byw yn Nant Uchaf yn
1760. Ganwyd Elizabeth, marn
Griffith
Ellis, y flwyddyn
honno.
Arhosodd
Thomas
Pennant efo John Closs yn 1781
tra'n teithio'r ardal a sonir
amdano yn A Tour of Wales.
Ysgrifennodd Parch.W Bingle)'
amdano hefyd ac, yn 1794, yn yr
hen Eco dywedir, 'Deallwn oddi
uml: JOll1l Closs, Tyddyn A lis,
tafamun Ty'n Lla11,y bydd nifer

fonheddioyr 0 Loegr yl'l ymuield a'r
fro eto eleni i chunlio am lysiau
prin ar lethrau'r mynyddoedd.'
Rhoddodd Dafydd Whiteside
Tbomas wybodaeth amdano yn
mynd i Ynys Manaw i archwilio
cloddfa blwm ar ran Cwrnni
Panton
a
darganfyddodd
Dafydd ddogfennau yn dweud
ei fod yn asiant i gloddfcydd
Gwydir, ger Llanrwst, hefyd. Bu
llawer yn hel yr achau, yn eu
plith
Hefin
Closs
Parry,
Brynrefail,
a wnaetb waith
trylwyr,
Hwyrach, ar 61 gweld dyn
mor amryfal ei ddoniau oedd
John Closs, y buasai'n dda 0
beth codi cofgolofn iddo wrth
Dy'n Llan!!! Nid oes carreg
fedd iddo yn y fynwent ond mae
ei enw a hanes ei deulu yn dal
yn fyw hyd yn oed ar draws )'r
Iwerydd. Beth arnser yn 61}Tfl yr
Eco rhoddodd Olwen Ebbrel
(Rees
gynt)
ddisgrifiad
0
gofgolofn _ wyr iddo, Robert
Closs, a ymfudodd i America 0
Dy'n Llan am fod ei wraig yn
llymetian! Gwnaeth hynny fyd
o Ies, a daetl,a1tl yft ddi/zasyddiol1
pare/zlls a defll)lddiol'. Bu Olwen
yn Cambria, Winsconsln,
yn
gweld cofgolofn
farmor, 9
lIoedfedd 0 uchder a gostiodd
800 0 ddoleri yn 1845. Mae'r
enw CLOSS ar y pedair ochr lie
claddwyd y tculu a phed\var o'u
plant bach.

Cruffydd Ellis
Hafol),) DillOrwig
I

1

1760-1852

Ellis Griffith

1760-1801

GRIFFITII ELLIS - Catherine (iri1-firh
1785-1860
Cwm Eilir
11)inOIV._ri_g

- __

-

William

Priodi
Robert
William Hughes, Pentre Castell.
15 Rhagfyr: Priodi
Robert
Roberts, Fentre Castell.
Ac yn awr fe ddown j gan
mlynedd i'r mis hwn:
7 Maumh: Marw Dora Roberts,
Snowdon Street.
11
Mawrth:
Marw
Lord
Penrhyn.
14 i"fawrlll: Marw
gwraig
Edward Jones, York Terrace.
28 Maumh:
Priodi
Harry
Gwynedd
Hughes,
Newton
Street yn Capel Moriah.
31 Maumh: Marw C. E. p}',
Cambrian Lodge.
Ac vn awr symudwn ymlaen i
gynnwys
digwyddiadau
75
mlynedd yn 01. Sef y flwyddyn
1932:
6 Ionauit; 1932: Claddu gwraig
Griffith Davies.
7 Ionaun: Claddu Iorwerth
Thomas, Newton Street.
16 Chuiefror: Claddu Edward
Evans, Glyn.
17 Chuiefror: Claddu John Price.
20 Chuiefror: Claddu
Hugh
Lloyd Roberts.
25 Maumh: Marw William E.
Evans, Llainwen Uchaf. Claddu
Dr Pri [chard.
20

Hydre]:

R. ELWYK GRI):l;l'fR

Yswiriant Cartref
Ysvviriant Cerbydau a Diffyg ar y Modur
Ysvviriant Teithio
Cynlluniau Angladd

Cyflenvvadau Trydan a Nwy
Afn fwy 0 wybodacth ymwelwch il ni yn:

A
~

'G

Age Concern Gwynedd a Mon
TV Seiont Ffordd Sanles Helen,
Caernarfon, Gwynedd LL55 2YD

V

01286 678310

gan ddyfynnu'r cyfelrnod: ECO'R WYDDFA
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CYNGERDD GWYL DDEWI
Ysgol Glanaethwy

Llywydd: Mari Gwilym • Nos SuI, Ma,vrth 11 • am 7.30
Capel Salem Caemarfon
Mynediad yn £5 a £3 i blant a phen~iynn\.V)r~
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~--t'___-i Wasanaeth
Y Prif Ddeliwr.
Beth bynnag
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Arolygydd Chwarcl

Priodi

MARGARET WVN RODERTS

1732-1773
---

18 H_vdref'
Owen, Fotty.

Mae pobl dros 50 oed yn
ymddiried yng nghynhyrchion
a g asanaethau
Age Concern

C

= Jane Robert:>

Elizabelh CJos~

0

Dyma
ychydig
mwy
0
dyddiadur
Mr Evan ParryJones, Ty'r Mawn, Llanberis.
Rwyf wedi cynnwys y flwyddyn
1898-99, am mai yn Hydref
1898 y mae'r dyddiadur
yn
cychwyn 0 ddifri.
22 Hydref 1898: Marw rnerch i
~1alle Roberts, Ralit Goeb.
24 Hydref: Marw Ben Phillips,
Helfa.
26 Hydre]: Manv David Hughes,
Bryn Padarn, ac hefyd Mrs
Thomas, Dolbadarn ar ddydd
Gwener Ffair Gaeaf.
27 Ionawr 1899: Manv gwraig
Dr Pritchard )7J1 sydyn.
15 Chuiefror: Mar\v Evan Nani,
Nant Uchaf
14 Maumh:
Marw David
Thomas, Victoria Street.
25 Mawrth: Marw E v'an Moses
Williams, Ceunant Street.
29 Maumh: Claddu William
Ellis) Pyllau Dwr,
11 Ebrill: Claddu Thomas Ellis
ar ddydd Llun yn y Bala.
18 Ebrill: Torrodd Richard
Thomas ei fraich }'D Sine Pant
Ceubran.
1 Mehefin:
Marw Dicken
Roberts, Blaen y Ddol.
1 Gorffe 717l a]: Boddi 13 0 bobol a
3 0 blant yn Pwllheli,
22 Go tffennaf: Cafodd Robert
Jones, Llanrug, ei ladd yn Sine
Bach.
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Lluniau ...
ac Y matebion

Roedd blaenddalen y rhifyn diwethaf o'r Eco yn awgrymu fod y
genhedlaeth bresennol 0 blant y fro yn debygol 0 fod yr un olaf i
weld eira ar gopa'r Wyddfa. Mae datganiad moel fel yna yn rhoi eryn
ysgytwad i rywun, yn enwedig pan fo cyrnaint ohonom yn cofio
gaeafau caled 0 eira a rhew. Mae'n bosibl mai rhY'~beth yn perth~n
i len gwerin y fro fydd straeon am eira 0 fewn canrif Mae'n bwysig,
felly, fod y cof am y gaeafau caled rheini a fu yn y gorffennol agos yn
cael ei gadw a'i gofnodi.
bechgyn a enwyd yn )1 gerdd, ond
Dvma
un
enghraifft
a
•
cafwyd gwybodaeth am yr awdur,
anfonwyd
gan Liz Roberts,
sef Menna Williams, a hynny gan
Eithinog, Bangor (gynt 0 Stryd
berthynas iddi, sef Mrs Mair
Charlotte, Llanberis). Mae'r llun
Williams, Llanrug.
yn dangos Llyn Padarn wedi
Un
0
deulu
Penterfyn,
rhewi'n galed yn ystod gaeaf
Llanrug, oedd Menna, merch i
mawr 1947. Tynnwyd y llun ar
Griffith
Caradog
a
Laura
oehr Llanberis o'r llyn, a gellir
gweld y domen lechi 0 flaen yr Williams. Roedd iddynt dri 0
blant, sef Menna, Idwal a Joseph.
hen ysbyty yn y cefndir - a'r llyn
Bu farw'r fam yn ystod y ffliw
o'r golwg dan garped gwyn.
mawr ar ddiwedd y Rhyfel Byd
Meddai Liz: 'Croesais y Ily11 hyd
Cyntaf, a hynny ar enedigaeth
at Ysbyty'r Chwarel, a chael y chuiip
din. orau erioed am umeud hynny! Joseph. Cafodd yntau, yo 01 y
J\{ae'11 gas gen i y llun fyth ers drefn yr amser hynny, ei fedyddio
ar arch ei fam. Bu'n rhaid i'r plant
hynny!'
Diddorol
fod cosb
gael eu magu gydag aelodau eraill
gorfforol yn gymorLh i gofio
o'r teulu yn yr ardal. Aeth Menna
digwyddiad.
Dyna'n union a
i fyw at fodryb iddi - Anti Maggie
ddigwyddai
flynyddoedd
- )'0 Stryd yr W~'ddfa, Llanberis.
ynghynt pan gynhelid yr arferiad
Yn ferch ifanc, aeth i weini i'r
o gerddcd
ierfynau
plwyfi.
Waunfa\vr. Does dim sicrwydd i
Byddai'r bechgyn )'0 cael eu
ble yn hollol, ond efallai mai at
chwipio a'u taro wrth ochr pob
feddyg yr ardal. Roedd wrth ei
carnedd gcrrig neu ran arbennig
bodd yo ysgrifennu penillion ac
o'r terfyn er mwyn i'r lle (a'r
achlysur) aros yn f)r'\v)'n eu cof. yn barddoni. Enillodd nifer 0
gadeiriau mewn cysladleuthau
Mae'n amlwg f()d y chwip dio
Ilenyddol ae eisleddfodau lleol.
wedi serio'r achlysur yng ngofLiz
Priododd William Ellis 0 ardal
b),th ers hynny. ,~c y mae hef~ld
l\1orfa Byehan, a btlont yn ffermio
yn gallu cofio en"'au pawb sydd
T)'ddyn Ll\vyn, gan fagu ped\var 0
yn y Ilun. Fell)', y trO nesaf)' bydd
blant. N1ae Meirion Ellis, ei mab,
unrhY'v un o'r darllen,,,'yr yn
bellach )'n ohebydd ardal Blaenau
t~'nnu 11un unrhy\v ddigwyddiad
Ffcstiniog i'r Call1brlalz lvews.
go arbennig, gofal\vch roi ch\vip
Ond P\vy yw'r bechgyn )rn )'
din ia\\'n i'r rhai sydd )-n y llun er
m\vyn Iddynl
gofio am yr gcrdd?
achlysur!
Cartref Tan y garreg,
Betws Garmon
Bechgyn Waunfawr
G)'da diolch i Mr~ Carrie P. O\ven,
Ddaeth neb i gysylltiad ~Inglyn a'r

LI an rug, am gysylltu ynglyn a'r
cartref a'r wybodaeth fod rhai o'r
bechgyn wedi mynych u Y gol
Salem, Betws Garmon, gan fod ei
mam yn cofio rhai ohonynt. Mae
befyd yn cadarnhau
rnai IsAlmaenwyr ocdd preswylwyr y
cartref )'n y dyddiau cynnar.

Soniod hefyd am y rhes tai a
elwir Gwyrfai Terrace - rhwng y
Waunfawr a Berws Garmon. Y r
enw ar lafar ar y tai rheini oedd
Tai Cornish. Tybed a yw'r eow'n
parhau i gael ei ddefnyddio gan
bobl yr ardal? Credai Mrs Owen
fod yr enw yn deillio 0 gyfnod pan
oedd mwynwyr 0 Gernyw yn byw
yno ae yn gweithio yn rhai o'r
mwyofeydd a'r chwareli lleol.
Cofeb Griffith Ellis
Mewn erthygl yn dwyn y tcitl
'Cofeb' yn rhifyn mis diwethaf o'r
Eco ceir son am y gofeb ar fedd
Griffith Ellis, Hafoty, Dinorwig.
Efallai mai fi sy'n carnddehongli'r
paragraff sy'n son amdano fel dyn
uchel ei statws a phwysig iawn, a
bod eofeb arall wedi ei gosod ar
fur yr eglwys 'i umeud yn siwr nad
oedd trigolion y Nant yn ei anghofio. '
Y gwir amdani yw fod Griffith
Ellis yn haeddu ei gofio fel
gweinyddwr a rheolwr a roes
drefn ar reolaerh )' chwarel, ac a
fu'n oruchwyliwr arni am 46 0
flynyddoedd. Cadwodd hefyd lyfr
nodiadau - a elwir yn 'Gof-Lyfr
Griffith Ellis' - sy'n croniclo
ffeithiau banesyddol pwysig am
ddatblygiad
diwydiannol
a
ehymdeithasol y fro hon. Mae'r
Ilyfr hwnnw bellach wedi ei
gadw'n ddiogel yn Archifdy'r
Brifysgol ym Mangor.
Rhaid eofio hefyd, mai Eglwys
)' Nant oedd man addoli a
chyrchfan bedyddio, priodi a
chladdu trigolion ardal Dinorwig
a'r Fachwen am ganrifoedd, er
mai ym mhl\vyf Llanddeiniolen y
lleolir h\'l)" C~(n datblygu'r
chwarel ar lethrau'r Elidir, roedd
yn lla\ver ha,vs i drigolion )'T
ardaloedd h)'nn}' deithio i'r Nant
nac
i
egl\vys
plwyf
Llanddciniolen,
a ocdd
rai
milltiroedd
i ff\vrdd ar draws

gweundir a ehorsydd anhygyrch.
I"add yng Nghoed y Faenol
Daeth ymholiad diddorol iawn
gan un o'r darllcnwyr )'0 holi am
ddigwyddiad
honcdig
yng
nghoed Pare y Faenol. Fe'i
cofnodwyd gan hen wraig o'r enw
Mary
jones,
Fachell,
Llanddeiniolen. Roedd hi'n saith
deg mlwydd oed yn 1887, ae yn
adrodd fel y byddai ei nain yn son

digwyddiad. Dyna fynd a
ni'n
01 felly i ddechrau'r
bedwaredd ganrif ar bym theg,
neu gynt. Yn 01 yr ychydig
am

y

wybodaeth a gofiai Mary Jones,
dywedir fod eefnder i'w tbaid
wedi ei ladd yng nghoed Pare y
Faenol, mai Lewis oedd ei enw, a
bod ganddo fab o'r enw Charles .
Roedd rhigwm teuluol yn cael ei
adrodd ynglyn a'r digwyddiad:
Gwae fi erioed
Roi bwyell mewn treed
I dorri coed y Faenol.
Yna, daw'r rhan anhygoel o'r
stori. Pan adawyd Charles yn
blentyn
amddifad
oherwydd
llofruddiaeth ei dad, fe'i magwyd
gan Esgob Bangor, a bod hwnnw
wedi gadael ei holl eiddo iddo yn
ei ewyllys. Ond bu Charles farw
eyn dyfod i oed, ae fell)', aeth yr
etifeddiaeth i'r Goron.
Dyna'r
esgyrn moel. Oes
rhywun o'r darllenwyr
wedi
clywed stori debyg o'r blaen?
Dywedir fod Mary Jones yn
hannu 0 ben deulu Penygroes,
Llanddeiniolen,
a bod Dafydd
Ddu Eryri yn gefnder i'w nain ae
yn yrnwelydd cyson a'r carr ref
pan gadwai ysgol yo y plw)rf.
Dy\vedir hefyd fod eefnder aral!
i'w thaid, sef Rhys Roland, yn
delynor i'r brenioMae stori ddiddorol iawn ym3,
ond bydd angen cryn dip)'n 0
\vaith ),1llchwil i ddatgelu'r holl
ffei(hiau.
Arferion Claddu
Soni\V)'d eisoes yn y golofn hon
am yr arfer 0 fed)'ddio plentyn
new}'dd-anedig ar arch ei fam:
mae'n aml\\·g ei fod yn eithaf
cyffredin ganrif 3 mwy yn 61. Ond
beth ddigwyddai os byddai'r fam
a'r plentyn yn marw ar yr
enedigaeth?
Deuthum ar dra"vs cofnod yng
nghofrestrau claddu Llanrug 5y'n
a"vgrymu
mai
cynnal
un
cynhcbrwng fyddai'r drefn - a
chladdu'r fam a'r plentyn gyda'i
gilydd. Ond yn y cofnod y
deuthum i ar ei dra\vs, gosodid y
ddau gorff yn yr un arch.
Dyna ddigw~Tddodd i Mary
Jones, Coed y Dd61, Llanberis, a
fu farw ym mis Gorffennaf 1877
}'D 34 mlwydd oed. Fe'i cladd\vyd
yn Llanrug ar yr unfed ar
bymtheg o'r mis h\vnn\\', a'i
phlentyn 5 \vytbnos oed gyda hi,
sef Mary Elizabeth Jones - 'boch ill
the Sat~lecoffin' - yn 61 Ilawysgrif y
rheithor ar y gofrestr.
Tybed pa mor gyffredin oedd
yr arferiad h\.vnnw?
Anfonwch unrhyur wybodaeth
ynglyn :i'r lluniau neu unrhyw
Llyn Padarn wecti rhewi: gaeaf1947
ymholiad ynglyn a gwahanol
(O'r chwith j'r dde): Mr WiL GrzjjiLits, ,~tryd Goodnlall; Elizabetiz Hughes (se! Liz Roberts bellach), ~tryd C!harlotte; agweddau 0 hanes y fro i Dafydd
Margaret PalT)'•. ~ilT)ldy Pzaiv.:rs; Helen Roberts, Becws Pellybryllj Elaine Fosse JOl~es,-.Mrs Fosse (nuln Elallle); ,Mrs Whiteside Thomas, Bron y Nant,
Arianwen Jones, Guyn!a; lMrs Wil Griffiths; JMr Charllc OwCll 6' cerddor) ac ElwYll Griffiths, Stryd Goodnlan. Y ddflU Llanrug,
Caernarfon.
(Ffon:
!aclzgen J"l_V ceftl_Y'WCv.,Yllfryn Griffiths (nlab J~1ra ..-Mrs ~f',1 Gnffiths) a Lieu, Hutnphre}IS, Scryd Goodnlan.
01286673515).
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Cyngor Cymuned Llanrug
Cynhaliwyd y cyfarfod diwethaf
yn Ysgol Gymuned Cwrn y Glo
ar
Ionawr
16eg
2007.
Croesawodd
}( Cadeirydd,
Dafydd W Thomas, bawb i'r
cyfarfod.
Cadarnhawyd
cofnodion
Rhagfyr 1ge9 yn
•
gywir,
Pasiwyd fod }r tendr torri
gwair y ddau gae chwarae a'r
fynwent yn cael eu cynnig i Mr.
Pat McGuinness am y flwyddyn
2007/2008, gan fod y Cyngor yn
gwbl hapus gyda safon ei waith
a bod cymaint 0 bobl wedi
canmol ei waith eleni.
Penderfynwyd gofyn am bris
penodol i Fenter Fachwen am
dorri'r
gwair yn yr ardd
gymunedol yng Nghwm y Glo
yn hytrach na chael pris am y
gwaith fesul awr. Datganodd y
Cyngh Alan Pritchard fuddiant
personol yn yr eitem hon.
Bydd Llwybr rhif 15 yng
Nghwm y Glo yn cael ei wyrio i
gyfateb a'r map. Golyga hyn
bydd yn rhaid symud ychydig
ar y llwybr fel y bydd yn dod
allan i'r ffordd yn ymyl safle yr
hen gwt hers.
Dyrna
benderfyniadau
pwyllgor
Cynllunio
Arfon:
caniatau estyniad ar Gwynfryn
Ceunanr a hefyd creu mynedfa
newydd
i Fferm
Pandy,
Llanrug. Doedd dim ceisiadau
newydd gerbron y tro hwn.
Pasiwyd i gadw'r praesept ar
gyfer 2007/2008 yr un fath a
2006/2007. Bydd y clerc yn
cysylltu a Chyngor Gwynedd.
Mewn cyfarfod a gynhaliwyd
yng Nghaernarfon
ddiwedd
Tachwedd, gofynnwyd i bob
Cyngor
Cymuned
cyfagos
drafod cael Ffordd Osgoi i'r
Bontnewydd.
Gwnaed hyn a
phenderfynwyd
cefnogi'r
ymgyrch i gael y ffordd osgoi
yno. Y clerc i gysylltu a chlerc
Cyngor Cyrnuned Bontnewydd.
Derbyniwyd
gohebiaeth 0
Gyngor Gwynedd fel a ganlyn:
• 0 adran y prif weithredwr - y
bydd gwybodaeth yn dod i law
yn y dyfodol agos yngl9n a safle

Glyn Rhonwy yn Llanberis.
• 0 adran
gofal stryd

a

thrafnidiaeth - nid oes digon 0
dystiolaeth fod ccir yn goryrru
ar srad Glanffynnon,
• 0 adran
tim gorfodaeth,
mwynau a gwastraff - yn egluro
fod
gan berchennog
Cae
Rhydau byd Ebrill 26ain i
ddymchwel
yr adeiladau a
godwyd
heb
wneud
cais
cynllunio. Rhybudd gorfodaeth
)'\V hwn am iddo golli'r apel.
• Derbyn iwyd
Dogfen
Braenaru
Daearyddol
Arfon
yngbyd a ffurflen cofrestru
aelodacth
Partneriaeth
Economaidd Gwvnedd.
• Daeth llythyr i law oddi wrth
brif
weithredwr
Mudiad
Cymuned
yn
gofyn
am
gefnogaeth
i 'Cartrefi.com'
Y mgyrch yw hon sydd 0 blaid
cael tai newydd
yn dai
fforddiadwy. Gellir cael mwy 0
fanylion ar y we.
Mae nifer 0 faterion angen cael
sylw gan Gyngor Gywnedd.
i) Y dwr sy'n llifo i lawr }' ffordd
heibio'r eglwys yng Nghwm y
Gio.
ii)Y llanast sy'n cael ei adael ar y
ffyrdd pan mae gwastraff plastig
( ar gyfer ci ailgylchu) yn cael ei
chwythu. Nid oes neb yn ei
glirio ar hyn 0 bryd.
iii) Y coed yng Nghorlan y Rhos
Llanrug sy'n cuddio'r golau
stryd yn dal heb eu terri.
iv) Mac pryder 0 hyd am
sylfaen y ty sy'n cael ei adeiladu
wrth gae chwarae Nant }' Glyn
yn Llanrug. Nid yw'n cael ei
ddiogelu ac mae oddeutu metr 0
ddwr glaw yn cronni ynddo.
Mae perygl dychrynllyd i blant
ddisgyn i mewn i'r sylfaen.
v) Trigolion Cwrn y Glo eisiau
gwybod pam fod gwasanaeth
bysiau KMP ar yr harmer awr
wedi cael ei stopio.
Clerc iwneud ymholiadau cyn y
cyfarfod nesaf a gynhelir ar nos
Fawrth, Chwefror 20fed am 7
o'r gloch yn y Scfydliad Coffn
yn Llanrug.

Cafwyd aduniad ddydd Gwener,
16 Chwefror. Daeth Haf a'i
ffrindiau - Nicola a Llion 0
Fro'r Bco a Dyfed 0 Lanfairpwll
at ei gilydd i gyflwyno siec 0
£7,150 i Mrs Eurwen Davies, )'
Dirprwy Bennacth, ar gyfer
prynu adnoddau arbennig i'r
ysgol newydd. Yno hefyd roedd
Mrs Nesta Jones, hithau ar staff
yr hen ysgol 'n61 yn yr
wythdegau. Bu hen sgwrsio a
hel atgofion dros ginio yn
ddiweddaracb!
Mae Haf yn dymuno diolch

Cynhelir cyfarfod arbennig o'r
mudiad
yng
Ngwesty'r
Dolbadarn, Llanberis, am 7.30
0'[ gloch dydd GWENER 9fed
o ~'AWRTH 2007.
A fuasech gystal a rhoi
galwad i'r cadeirydd,
Mr
Dafydd Morris, i gadarnhau
eich presenoldeb, os g\velwch
yn dda? Bydd lluniaeth ar
gael j'r aelodau. Rhif ffon
(01286) 870108.

Fro'r

Eco

yn

ogystal

a'r

canlynol:
Y sgol Gymuned Cwm y Glo;
Ysgol Gyrnuncd Penisarwaun;
Ysgol Gwaun Gynfi ac Ysgol
Waunfawr; Cor Clychau'r Grug;
Merched y Wawr Llanrug ac i
bawb oedd mewn gofal 0
ffurflen noddi. Diolch arbennig
i Hilda Parry, Deiniolen.
Diolch 0 galon i chwi i gyd.

1

~

Hal Thomas, Nicola Parry, Llion Roberts a Dyfed Hughes yn C)iflWY110
siec 0 £7,150 i Mrs Eunuen Davies, Dirprusy Bennaetb Ysgol Pendalar.
Yn y llun hefyd mae Mrs Nesta J011es.

Dylan Griffith
TREFNWR ANGLADDAU ANNIBYNNOL a LLEOL
TROS-Y-WAEN, PENISARWAUN

Yn gwasanaethu'r holl ardal yn cynnwys
PENISARWAUN, DEINIOlEN, LLANRUG A LLANBERIS
Gwasanaeth teimladwy,
urddasol a phersonol.
24 awr y dydd
Ffoniwch:

Dylan (Llys}ar871833

Symudol:

CYNGOR
BUGEILIAID
UCHELDIR
CYMRU

am bob cefnogaeth a chyfraniad
tuag at yr Apel yn dilyn y nofio
noddedig. Diolch i unigolion 0

CAPEL
TAN Y COED
LLANRUG

Darlith Gyhoeddus

'John Jones, Talsarn
- y Pregethwr Enwog'

07778127394

~---HEFYD~~~~============~
~~:---=~(ERBYDAO
CLASOROLYR WYDDfA
I

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

Nos Wener Mawrth 23
am 7.30 o'r gloch
Darlithydd:

Dr John Aaron,
Abertawe
CROESO CYNNES

IBAWB

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

-

•

Briwsion Byd Natur

Clive James, Hafan, Bryn Gwna.
Fton: (01286) 679501 (gwaith). 677438 (cartref)

Dafydd Guto
Rhywbeth go Ddiarth yn
Llanberis
Mawrth y Ilwyddyn 2006
y tcliffon. Eifion Swn y
Llanberis, oedd ar y pen
lein, a chefais ar ddeall
ei fod wcdi taro ar
go ddiarth rnewn brigau
coedcn.
Ia
grifft
Ilyffant!
Digwyddiad tra diddorol yn wir, a
rhaid oedd mynd ar drywydd y
mater. Felly cysylltwyd hefo Peter
Howlett, Curadur
Creaduriaid
sydd hefo asgwrn cern, j'T Adran
Fywydeg,
Amgueddfa
Genedlaethol
Cymru, Cacrdydd,
gan ofyn )' cwestiynau canlynol
iddo:
Ym mis
canodd
Gwynt,
arall i'r
ganddo
rywbeth

• Pa mor gyffrcdin, ran diguiyddiad,
ydyw canfod gnffi llyffant ym
mtiga 1I coeden?
• Pam fod hyn wedi diguiydd?
• A oedd 'na achosion eraill ar gael?
Dyrna ei ateb cynhwysfawr:
(Cyfieithiad)

-lvdd
Ebrill 2006
•
Grifft llyffant mewn coed en yn
Llanberis
Ymddiheuriadau a 111 oedi cyn ateb
eich llythyr. Newydd ddychuielyd 0 'Ill
gw..vliau yr _vdW}:f N id w_vJ uiedi
clyuied am hyn erioed 0 'r blaen ... Yn
sicr mae llyffantod melyn a duon yn
ymgolli arni't lan adeg paru, a bydd
)' guiryuiod ynghluim umh )' /CIZyv..'
am amser hir, a hynny ~VI1)'gub(zitll 0

f!rw.vthlot1i'r w~\'all,a gaL/un fell)'W
gael et IlalJlg)!/chynl1tl galt alnow 0
wrywod
}el bod llllrJlYW bCtJl yll
bOSlbl... eta/lal 'lldi ddrillgo i'r
goedt'll (!r IllW.Vl1 cael gu'tlred 0 'r
g'U10IW a oedd wed1 C(VIIIU w"l/ri. Y
1Tlae digw.}'ddladall v'r talh yn
belldljaddclu'lI eln Italgolfa pa 1110r
allllarogan ydyw b)'d lValur.
Yr eiddoch .\'n ddidu~\'ll,
Peler flow/ell
Mi rydach yn eofio imi dd ..veud
\vrtl1ych n\v}'dd}'n neu dd\\!~' }rrl
61 bcllach am benb}11iaid nad
oedd [awr 0 siap l~rfu arnynt, a
hyrul" )'TI Nhrefor. Ar ~' 28ain 0
fis l\1awrth 2006, caf,V)'d Il},thyr
oddi \vrrh Ber),l, Argoed, 'lrefor
sy'n f)' hysbysu fel a ganlyn:
i"fap'n lfdrllJg gl1~1 1 gr01lic/n fod
peTlbvllald IIlrJ10edlog Ii'etor v)edi
dar/od aI1Ldull_\'lll. Bu III ,zi gall'r p'llJ/1
rft_yw fl'i.vydd.Vll Yll 6f. a (}lyjlt
blaswelll _\'llO. RoeddwlL
ers

bO'll)'ddocdd

i blell(Vll s_vnhin
iddo a boddi. Nid wy/ wedi gweld

l,-,:f/allt

0

o(n

gu",tpas

yr urdd

Yl1la

ac fllae Iv l1LUb a 111lflflall,
ar ei,t leiclLiau ylL L(vll aL Eijiottydd.

}'CltWcllllt,

wedi craflu _vflllLOb ffos eleTli olzd Izeb
weld griffi 0 gwbwl. A lzge11 11e'l.vid
ei'l sheelo/au hWJ'Tacll. ..
Hoff"vn ddiolch yn w)·laidu i
Eifion Llanbcr, Peter Ci:l~rd)rdd) a
Deryl Trefor am fy y g()gi i
sg\\'cnnu'r
g\\ahanol
hanesion
),'nghylcll ll)rffanlod }1l y g()]ofn
non.
Ymddiheuraf
am oedi
bl\vyddyn gron eyn d\v) n y' ma[er
i 5)'1\v, ond dyma \vncud iawn am
h)'nn)'!

lR

Fy niolch yn arbennig iEifion;
hehddo ni fyddcm, am ~'tro c)'nta
erioed am wn i ym myd Natur,
wedi mcdru eofnodi hanes lU
hwnt 0 anghyffredin. Ia, Eifion,
craft ei lygaid; un tra gofalus rhag
dweud wrth bawb union sane y
goeden grifft llyffant; brodor 0
Lauber, a ocdd mor bared ei
gymwynas. Diolch iti, 'rhen

Gymro!

Y nus nesaf: Cymdeithasau
Natur, a'u gweithgarcddau
gyfrwng }' Gymraeg.

Byd
drwy

* * *

Cystadleuacth
Gwyl Ddewi
1. Llythyren gyntaf teitl llyfr gan
Bethan
\'('yn
J ones
a
gyhoeddwyd gan Gwasg Carreg
Gwalch vn v Ilwvddvn 2006.
2. Llythyren
gyntaf
... Ein
Gwlad, sef 11)'[r gan John
Ashton
0
Faldwyn,
a
gyhoeddwyd
yn y flwyddyn
1906.
3. Llythyren gyntaf en ..v aderyn a
ddisgrifir
gan Ddafydd
ap
Gwil ym fc1 'cuicuill l'l.t.yd' ac 'Yn
myned meum lludded Llwyl'/ A
chyuiydd icntrych nen.'
4. Pa lythrennau sydd ar goll: Tri
pheth a GYllll}I(-) ar lmu! Gw(v(-)
ac ysgall ac ysgat»]
5. Beth ydyw llythyren gyntaf
teitl cyfrol a gyboeddwyd gan )'
diwcddar Ted Breeze Jones syn
cynnwys ysgrifau () eiddo'r
Naturiaeth\\'r T. G. Walkcr?
6. Geni y rhai b)'ehaln a \vna'r
wiber, tra mac'r neidr ddu, sef y
neidr frailh vn
. dodv..,.\·'r rhain!
Y llythyren g)'n tar cofi,,'ch!
7. Ell"" arall arno )ldyw'r Gcinach
neu'r Prj"~ l\1a\\'r. Angen )'
I:~rthyren g}'fltaf os g\yel\vch )''11
ddal
8. Beth a dara\\')·d arno calz1lullz 0
gapa'7' I1ZY11)ldd gan Fardd yr
Haf, a synnu at )' rh)1eddod
prin? Ch\vilir anl Y lytb)'ren
g),'11taf o'n hen\v ni, gan amlaf,
yn rhandiroedd
Eco'r lY:vdd/a,
ar y crcadur b"vn
9. Yr allung IleLt'r cncllgal1geJ1
d)'ma'r en\\'au crail} a geir
amuano )'0 61 y' pysgot\\'r a'r
cyn-chwarcl'l'vr, Emr)rs Evans,
l\lanod, Blacnau Ffestiniog, yn
el lyfr P>'sgod. Cofi\vch mai'r
llythyren gyntaf aiff a hi!
•

CAEATHRO

#-

7

DYMUNA Ellen Burke, Arosfa,
diolch j deulu, ffrindiau a
chymdogion am y caroiau ac
anrhegion a dderbyniodd ar ei
phen-blwydd yn 80 oed. Hefyd
diolch am y cardiau tra yn yr
ysbyty
TYNFA MISOL. Enillwyr Tynfa
Misol Cymdeithas Cae Chwarae
Caeathro ar gyfer mis Chwefror
oedd: £40: (52) Michael Jones, 10
Bryn y Gof; £25: (40) Arwel
Griffiths, 4 Tai Glangwna, £15:
(107) Keith Jones, Bodawel; £5:
(109) Alan Burford, 2 Erw Wen.
CYNGOR CYMUNED
Cynhaliwyd cyfarfod 0 Gyngor
Cymuned
Waunfawr
yng
Nghanolfan y Capel, Caeathro ar
nos Lun, 19 Chwefror. Roedd y
Cyng Clive James. y Cadeirydd,
a'r Cyngh Vera Roberts yn
bresennol.
Pendertynodd
y
Cyngor
ailymuno ag Unltais Cymru'. Ni fu
unrhyw
ymateb
gan Gyngor
Gwynedd yngl~ a darparu pafin yr
holl ffordd i'r stop nac I r gor-yrru i'r
gorllewin o'r ynys. Fodd bynnag,
deallwyd
fod
y
Cynulliad
Cenedlaethol yn fodlon cynnwys
cynghorau
cymuned
yn
eu
trafodaethau ynglyn IIwybr ffordd
osgoi arfaethedig Caernarfon.
Gan groesawu'r gwelliannau i'r
arosfannau bws, mae'r lIethr sydyn
yn beryglus i gerddwyr prin eu

a

I drin a thrwsio
pob math 0
beiriannau gwn'io

MENAI SEWING
MACHINE CENTREI
21 Stryd Fawr
PORTHAETHWY
(01248) 714043
neu Caernarfon
Ffon' (01286) 674520
Ffon'

Edau, Nodwyddau
ac ati mewn stoc

-

Dylech fod befo na\\' llythvren
erb)'n hyn, sy'n ::,illafu ell'"

golwg. Roedd y Cyngor yn erbyn
all-leoli'r t9 newydd arfaethedig ar
dir Cetn Rhos yn agosach rr ty
gyferbyn. Fodd bynnag, roedd y
Cyngor 0 blaid estyniad ar gyfer
ystafell fwyta ym Mhenrhos. yn
amodol ar gytundeb i godi mwy 0
dwmpathau ar y Ion a chyfyngu
cyflymder traffig i 20mya rhwng Tai
Glangwna a Llain Meddygon ac i
lawr i Ben y Bryn.
GWASANAETHAU'R CAPEL.
Drsqwylir
y
gwasanaethau
canlynol yn ystod mis Mawrth:
4: 11.00 Ysgol Sui
11. 11.00 Ysgol SuI
2.00 Parch Harri Parri
(Bedydd)
18: 11 00 Ysgol Sui
25: 11.00 Ysgol Sui
2.00: Mr Dafydd Iwan.
PEN-BLWYDD 0 FRt.
Llongyfarchiadau i Mr Myfyr Wyn
Jones, Plas Gangwna ar ddathlu ei
ben-blwydd
yn 70 oed
yn
ddiweddar,
CYSTADLEUWYR. Ar 27 lonawr
bu I grWp roc 0 hogia pentref
Caeathro, o'r enw 'Input' gymryd
rhan mewn cystadleuaeth 'Brwydr
y
Bandiau'
yn
y
Pafiliwn,
Llangollen Allan 0 11 0 tandiau
eraill, gorffennodd yr hogiau yn
bumed
Anlwcus!
Edrychwn
ymlaen t'w clywed yn perfformio
yng Nghaeathro.
CLWB MEACHED. Nos lau, 25
lonawr, daeth Mr Norman Hughes
sy'n ddarpar Swyddog Cefnogol
Cymunedol
i Heddlu Gogledd
Cymru atom I roi sgwrs i ni ar
'hunanamddiffyn'.
Tynnwyd ein
sylw at sawl peth y gallwn ni i gyd
el wneud fel unlgolion 0 ddydd I
ddydd i sicrhau ein bod yn fwy
diogel yn ein cartrefi ac ar y stryd
Croesawyd
yr
awdur
a'r
newyddiadurwr. Llion Iwan, i'n plith
nos lau, 22 Chwefror. Cawsom
noson ddifyr lawn yn ef gwmni yn
gwrando
arno'n
son am ei
brofiadau tra'n ymweld
rhal 0
wledydd mwyaf diddorol y byd a'r
cymeriadau lliwgar y cafodd y
traint o'u cyfarfod tra ar ei deithiau.
8ydd Clnio GWyI Ddewi'r Clwb
yn cael el gynnal ar nos Wener, 23
Mawrth, yn y Bistro, Llanbens
Enwau i law'r Ysgnfennydd cyn
gynted
phoslb as gwelwch yn
dda.

a

a

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

crcauur. Parato\vyd [air g\vobr i
g)'d, a'r c)fan o'r g\vobrau )'n
g)'sylltiedig l1Cf() hyd Narllf. Y
C)' fan ~)'dd angen
i chwi ei
g}lla\\'ni )'d)\v anfon eich arcb,
SC[ fllw'r
CI't!aJllr, a'ch en\v a
ch~feiriad
yn
113,\'n, erb~rn
h1.a\Vrlh 14eg, fan hella!, j'r
cyfeirlad isod:

.

Cvstadleuaeth G'\-)'l Dde\vi 2007
Bri,vSlon B)'d N"atuT)
Y Nytb Ncuadd Glasgocd,
Llanrug G"'ynedd LL55 3BB.

Bob h\vyl!

-

Ffon:

Llanberis (01286) 870253

CYNGOR CYMUNED
LLANDDEINIOLEN

Fvnwent,
Tan \' Ffordd iTre Gof a
Cefn Capel Cysegr,
Ychwanegodd
Len Jones bod
Ilwvbrau
cvswllt
YIn
mhob
.
.
~

penrerf,

Cyfarfu'r
Chwefror,

Cyngor

ar

6ed

0

Gweddi

Offrymwyd y weddi gan RIchard
L1wyd Jones.
Aelod newydd
Crocsawodd y Cadeirydd yr aclod
newydd dros ward Deiniolen, sef
Geraint
Hughes, Coed Mawr,
Deiniolen, gan ddyrnuno'n
dda
iddo yn y swydd.
Cofnodion Ionawr
Derbyniwyd y cofnodion fel rhai
•
cywrr,

Materion o'r cofnodion
Derbyniwyd
diolch
am
y
cyfraniadau ariannol oddi wrth:
Clwb Bro, Bethel; Llais Ogwan;
Clwb Pel-droed Bethel; Clwb
Orwig a Chlwb Snwcer, Deiniolen.
Derbyniwyd
ateb Mr Barry
Davies, Swyddog Parciau Gwledig
Gwynedd, a'i yrnddiheuriad
am
beidio cysylltu a'r Cyngor eyn
cychwyn rheoli Geifr Mynydd.
Coed Bolyn AiauJr. Ateb Timothy J.
Hughes, Rheolwr Gwarchod y
Cyhoedd, ei fod ar fin monitro'r
saethu a'i fwriad 0 gysylltu a lvir
Carter am ei gydweithrediad!! Yr
union sefyllfa, 0 ran synnwyr
cyffredin, y dylid ei hosgoi.
Polisau'r Cyngor
Cyflwynodd y Clerc rcstr 0 bolisau
a phenderfynwyd eu trafod yo y
cyfarfod nesaf i roi cyfle i'r
cynghorwyr edrych drosrynt.
Cofeb Huw
Lloyd Edwards.
Dywedodd y Clerc ei fod }'D
disgwyl gwybod pa ddyddiad fydd
yn gyfleus i'r teulu - addawodd eu
ffonio eto,
Gohebiaethau
a Materion erail1
Cy£l\vynwyd
cais 'Un
Llais
Cymru' am £473 0 dal aelodaeth.
Dywedodd Richard LI. Jones nad
yw'r dd\'1~1s}'stem flaenorol \vedi
asio )'n ia ..vn hyd yn hyn.
Y chwanegodd
Ph}'llis Ellis yr
arferai g\vasanaeth CCTBC fod yo
dda. Penderfyn\vyd gohirlo'r tal
ran derbyn
yr adroddiad
a
addawyd
yo eu c}'n hadledd
flyn)'ddol.
Adda\vodd y Clerc
edr}'ch }'n 61 ar ffioedd y
blynyddoedd
diwethaf erb}rn y
cyfarfod nesaf.
Hysbyswyd ~' C:yngor 0 \vairh
ffvrdd
Gwvnedd:
•
•
Ll'~lybr troed ne\v)Tdd (parhad):
Erw Buan, Bethel.
Lledu ffordd: Gors Bach i Gelli
Gyffwrdd.
Draen it) I)\vr:
Lon
Capel>
Dlnonvig.
Adeiladu
trocuffyrud,
mannau
t;rocsi a chodi arwyddion SOmya:
Br)rnrefail a Ch\vm y Glo
First Hydro:
derbyniwyd
eu
rhagen \.vairh ar gyfer cynyddu
cronfa ddwr Marchlyn 1\1a\.vJ.
Yr Heddlu:
Derb~'nj\'v}'d eu
badroddiad
o'r c}lfarfod gyda
Chyngborau Tref a Chymuned yn
dangos
sur
mae
Arolyg\vr
Heddluoedd
ei Mawrhydi
J'n
dosbarThu
S\vyddogaerhau'r
HeddJu. Oywedodd Len Jones nad
oes modd cael yr Hedd\vas
cymunedol, Pete Willdigg, ar y
ffon. Penderfynwyd gofyn i'r Prif
G\vns1:abl beth sy'n digwydd.
Cyfeiriodd Ph)'lip Jones at y poteli
gwag a'r holl lanast a wneir yn
ystod no', ych\vanegodd
Len

penderfynwyd

Jones bod ardal }' gofeb rhyfel }'O
Neiniolen wedi ei lanhau erbyn
SuI y Cofio ond bod golwg

hvn
. wrth
lwvbrau.

dderbvn

otnadwy

Cyfeiriodd

Phyllis

ordyfiant ar y Ilwybr

}'OO

erbyn nyn,

Cynllunio
Cais
rhif
C07 A/0026/18/AM.
Dymchwel y garej a chodi dati d5':
yr hen Efail a gurej, Siryd
Tabernacl, Dciniolen.
Buasai dau dy ar y sane yrna yn
amddifadu cefnau Tai Gv v eledfa a
Stryd Tabernacl, sv'n wynebu'r
safle, 0 olau dydd naturiol. Mae'r
wal ffin rhwng Tai Gweledfa a'r
safle yma yn rhan o'r adeilad
presennol, rnynegwyd pryder heth
fuasai effaith dymchwel v garej
arni. Ni fu tai ar y safle yrna o'r
blaen. Buasai datblygiad rei hyn
yo amharu ar y mwynderau Ileol
ac yn gor-ddatblygu'r
safle.
Penderfynwyd
gwrthwynebu'r
.
cats.
Ceisiadau eraill a dderbyniwyd:
Caban Cyf, Brynrefail: yrnestyn )1
sied feiciau.
Dr\'II:
adeiladu ramps, gwneud
•
manau
parcio
a
chadw
cynhwysydd.
1 Penrhos,
Bethel:
Estyniad.
Argraig, Scion: Estyniad gwydr,
Glan y Bala, Llanberis: Estyniad
i'r ty a'r uned gwyliau.
Bronant, Bethel: newid defnydd
safle amaethyddol
i ddefnydd
diwydiannol ac estyniad.
Ceisiadu
a ganiatawyd
gan
Wynedd:
Adeiladu ry ac addasu'r Iynedfa:
\Veirglodd Goch, Penisarwaun,
Un ty: Yr hen ysgol, Penisarwaun.
Symud gwastraff, storio nwyddau
ayyb ar gyfer dyfnhau'r gronfa:
Ch\varel Marchlyn Ma\vr.
Nc\vid adeilad al1an01 idS': Fferm
Tyddyn Badin, Pentir.
Adeiladu lY a sicd ardd: Rbi,v
Goch, CI\vt )1 Bont.
Llwybrau
Rhos Wian: Dim ateb, hyd )'n
h}'n, oddi wrth Wynedd )'nglyn a'r
g..vairh dreanlO ar ran o'r ffordd.
Dvwedodd
l\1.rs Pat Larsen bod
Mr Alun Ffred Jones AC \\ledl
ym\veld a'r safle a'l fod am of)'n 1
Wynedd \\I}'nebu'r ffordd heb ei
mab,vvsiadu.
Gof)rnnodd Hefin \ViJliams a ellid
cae I g\.vastraff ch\varel gan First
Hydro i 3tgyweirio
ll,w~,brau.
Atebodd y Clerc nad oedd ateb
wedi cyrracdd i'r llythyr ar 01
cyfarfod lonawr. Ychwanegodd
Phyllis Ellis hod bynny wed! ei
addo gan S\v~'ddogion y C\v1nni yn
ySt()d eu C)If1\\I:\rniau j'r Cyngor
'\'rLh baratoi cynllu11 d)'fnhau
cronfa Marchlyn Ma\vr.
D)'Wcdodd Len Jones bod angen
torri g\vair ar f\vy 0 l\vybrau,
addawodd \\'neud rhe~lf fel bod
pob llv,Iybr }'n cael syl\l,. me\vn
c~;,lchdro 0 dd\vy flynedd.
Gofynnodd Geraint Hughe~ a ellid
caeJ cynlluniau/mapiau
1 bob
aelod> addav ..odd y Clerc g)'syillu
a'r Adran yng Ng\vynedd.
Llwybrau Bethel
Arferld [orri g\\lair ar y ll\vybrau
cys\vllr oddi mewn i benlref
Berbel dd~ry\vaith y fl\'1ydLlyn. Un
[arriad a \vnaed y llynedd a bu
lla'tvcr a gwyno. PendcrfYI1wyd eu
torri ddW)'\vaith 0 hyo }'mlacn, lua
canol
Mai a chanol
A",rst.
Uv,rybrau SlOP Treflan i Tan y

~

0

ystyried

ei restr

0

Ellis

at

Llwynderw

i Siablau - angen clirio hen
dyfiant y tu mewn i'r ddwy wal.
Llwybr ncwydd Bethel i Erw Buan
- diolchodd Huw P. Hughes am
gyfraniad ariannol y Cyngor,
Rhoddion i fudiadau
Dywedodd Elspeth Mi tchcson
mai un cvfraniad
a wnaed i 'Ti a
•
Fr' ac 'Ysgol Feithrin' Rhiwlas, er
bod ceisiadau oddi wrth •v ddau

Iudiad. Eglurodd y Clerc mai un
fantolen anannol a gyflwynwyd yn
dangos cyfrifon ). ddau fudiad fel
un cyfrif Bane.
Penderfynwyd ar rodd ychwanegol
o £50 1 "Ti a Fi', Rhiwlas,
Arnlygwyd pryder y gallai hyn
greu cynsail gan rnai'r arferiad yv.'
trafod rhoddion mewn un cyfarfod
yn flynyddol.
Teithwyr Chwarel Fachell
Gofynnodd Phylip Jones beth yw'r
sefyllfa ddiweddaraf ynglyn a'u
symyd, eglurodd Hu\'1 P. Hughes
bod trefniant
iddo gyfarfod a
chyfrethiwr i drafod y sefyllfa.
Dyddiad y Cyfarfod nesaf
6ed 0 Fawrth.

'Dymchwel'

Dvrna
i chi lun diddorol - yn
.,
enwedig .i ni oedd yn mynd am
dro'r ffordd hyn yn amI erstalwrn
pan oedd y byd yn ifanc.
l\!J.eiri on,
fy
nghefnder
(Meirion
rrhomas,
Llainwen
Ucba, ond sy'n b}'\v }'m Mhentre
Ben,',
Ynys
l\1on,
ers
blynyddoedd
bellach) anfonodd
h\vy 1 mi, ar 01 darllcn }' stori yn
Eeo'r W.ydd!a'r IIydrcf.
Un 0
hogia Llanber fuodd A1elrlon
erioed, ac mae'n dal 1 dreulio
oriau la\\-er yno 0 h\'d
- fcl un o'r
cri\v achub b}'\vyd ar }'T Wyddfa.
Oes yna bobol )'n mynd i \veld
yr haul )''D codi ar ben y Wyddfa y
d}'ddiau yma, dudwch? Ersral\,'m
byddai criwiau yn dod ar y 'sailll
nos ala' )7m mis l\1edi. Os nad ydi
,

Achub y Plant
s~('>lrp

rhllrjren

Yma i HELPU - yn eich
cymuned chi
Sut hoffech chi ennill g\\'obr
ariannol 0 hvd at £3,000 i \vario
}'n eich c}'muncd chi? D}'na sydd
ar gael 0 dan barroerlaeth
unigI}'\\' rh\vng )'r elusen blunl,
~J\chub y Plant, a N\vy Pr\·dain.
B'rvriad ). gwobrau
')'ma
i
lIELPU' )"tv ysbr)'doli pobl tfane
i \vella'u
c)'muncdau
a
rn'v~rnhau eu hllnain ar yr un
pryd.
Mae'r gwobrau \vedi'u cynnal
ers d\'1Y Jlynedd ac cisoes mae
degau 0 bro!)ieClaU yng N ghymru
\\'cdi
elVora: gan
g)'nn\, ys
c)'lchgra\\'n i famau ifanc yn ardal

Iy nghof yn chwarae triciau efo fi
mi fyddai b)7SUSwedi eu trefnu i
ddod a chriwiau - yn dringo yn
llawn b\v)r1a sbort. Efallai fod gan
bob 1 bethall m\vy diddorol a llai
egnlol i'~'
g\vneud y dyddiau yma.
Tvbed!
!
Coeli\vch chi fi - rhY'vun sydd
bron, bron yn bed\ ..'ar ugain oed mae gynnoeh chi g)'flc i gael
profiad amhrisiad,vy. Dwi'n falch
i mi gael ~' c)lle i ,veld )'r ol)'gfa
fendigedig
a fy mod wedi
mantcisio arno. Doeddwn i ddim
ar )' prJ'd, mae'n
-vn s\'I\\'eddoli
.
si,,'r, mor ffodus oedd\vn i y bore
h\vnn\v. Ro'n i'n lwcus!
MAlR ROBERT5
Dinas, Llan\vnda

Caerffili, cynllun chwarae yng
Ngheredigion, a chltvb cyfryngau
yo Ysgol Gyfun y Cymer yn y
Rhondda.
Gall gr\~lpiau 0 blant, pobl
ifanc 3'r rhai y'n g\veithio gyda
nh\\' gei io am \vobrau 0 ,£1,000
neu 0 £3.000. B\vriad y g,vobrau
Y\\' be1pu plant a phobl ifanc sydd
\vedi'u beithrio neu'u hyn}'su,
neu'r
rhai
y'n b}""\v me\vn
ardaloedd difrelntiedig.
Croesa\vir
yn
arbennig
gci!)ladau gan grv.'piau a all
wynebu anffafriaeth
g)'mdeithasol) cr enghraifft
ohcr\v)rdd
anablcdd, ethnignvydd neu r}"\v}'
person.
Y dyddiad
cau ar gyfer
ccisiadau )'\\' 23ain 0 Fawrth 2007.
Gellir ~vneud cais yo Gymraeg
neu yn Sae::.neg ar )' wefan:
\V\v\v.help~'ourselves.org. uk
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LIAU SEREN ARIAN
· PECYNNAU GWYLlAU YM MHRYDAIN, EWROP AC
YMHELLACH.
• TEITHIAU I GYNGHERDDAU A THEATRAU.
• TREFNU PECYNNAU CWYLIAU I GRWPlAU A
MUDIADAU AM BRISIAU RHESYMOL.
· BWSIAU MODEl~N A MOETHUS

WAUNFAWR

tTY Rhydd • 8wyd Cartref • Prydau Plant

· GWESTAI 0 SAFON

• CWMNI TEULUOL
· MANNAU COOl YN CYNNWYS: LLANBERIS, CWM Y

• Ystafell Deulu • Cinio Oydd Sui Traddodiadol

GLO A LLANRUG.

• Cerddoriaeth Fyw • Cwrw Go lawn
Ffon:

Am fwy 0 fanyllon am 81nt8lthlau, ffonlwch
ein swyddfa ar y Maes yn Nghaernarfon ar 01286 672333

650218

Am gymorth:
•i gychwyn prosiect
•i gael hyfforddiant
•
••
• 1 geisio am grant
•i redeg mudiad
• l' wirfoddoli

I

CEFNOGWCH FUSNESAU LEOL

•

www.cerrcymru.com
Fel cwmni hoffem ddiolch i'r cannoedd 0 gwsmeriaid a
gefnogodd em busnes dros yr 17 mlynedd diwethaf. Rydym yn
fusnes Cymreig sy'n amcanu i roi gwasanaeth ceir proffesiynol
ac i werthu ceir am brisiau di-guro. Mae gennym brynwyr
proffesiynol yn teithio dwy til 0 filltiroedd yr wythnos i chwilio
am y ceir gorau am y prisiau isaf.
Dymuniadau gorau ar gyfer 2007 i ddarllenwyr Eco'r Wyddfa ac
ystyriwch hon fel adduned blwyddyn newydd: 'Rhowch gyfle i
fusnesau Cymreig Ileol ddangos eu gwerth yn hytrach na
chwmniau dyfod ac archfarchnadoedd
Seisnig!'
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Arbenigwr mewn waliau a Iloriau
Gwaith bach neu fawr
Gwaith da bob amser
/':7

Ffoniwch Lloyd ar

l=':--L 01286 830 805
/U_•• -

/,;y 1.'$ ~7

DODREFN PERKINS

Sychlanhau •Altro
Ailwnio
Gwasanaeth
Casglu a Danfon

(Safle'r hen Nelson)

CAERNARFON

Ffon: (01286) 676 040

S4 Stryd Fawr
Llanbcris
GWASANAETH GOLCHI A SMWDDIO

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

(01248) 361044
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Pob math 0 ddodrefn ty
Cegin, Istafell fyw, Ilofft
Prisiau cystadleuol
Carpedi, Llenni a
Lloriau Pren

LLEUFER o. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI
.

WAUNFAWR

Ffon/Ffacs:

(01286) 650291

pen 'NLLWYBR
cezmont
{sa
YR
LLANBERIS
WYDDFA

PEN Y CEUNANT ISAF·

Dewis sang 0 Welyau a 3PISuites.
Llenni Venetian a Llenni Roler.
5,000 lIathen sgwar 0 garpedi mewn stoeallwch chi fforddio prynu 0 batrymau?

WAE.lOOION llWYBR VI< WYOOFA
(0 llANeeRIS)
YN YSTOD Y 18ed. GANRIF

ctWCH GROESOARBENNIO
YMA, VN OGYSTAlA
OOLyeFEYOO GWYCH OROS
I

I

LLVN PADARN A OYFFRYN PERlS

Ar Agor

9-7 pm
'9-5 pm Sadwrn

Ar Gau

I Sui a Mercher

--

GLANHAU CARPEDI
GYDA STIMVAK

-

BWTHYN AADEILADWYD AA

I
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YBWTHYNTE

Cefnogwch ein Hysbysebwyr

III

W

rr. CP''''''l'

a

a

- yn cefnogi grwpiau gwirfoddol a chymunedol
~mholiadau@mantellgw~nedd,com
www.mantellgw~nedd.com
01286 672626 neu 01341 422575

(Hefyd yng Ngberrig-y-Drudion)

870088

G

cysyllt\Nch

Bethel (01248) 670451

Ffon:

CO

--_.-

AR AGOR

earn.· 9pm. BOB DYDO DRWY'R FLWYDDYN

OIODYDD GYDA SCON NEU DEISEN (Dim prydlau 0 gwbwl)
MAN PARCIO 0 FLAEN Y BWTHYN
YN AOOAS I'R ANABL

Oriel arbennig 0 luniau Syr Kyffin Williams
a Ilu

0

arlunwyr Cymreig eraill

(01286)872606

www.ceunant.co.uk

steven@ceunant.co.uk

DINORWIG

Ar Ben Arall y Lein

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

Guiesty Castell Ballynalunch.
Ar 61 rhyw awr cwta 0 dcithio o'r
Delphi dyrna gyrracdd Gwesty
Castell Ballynahinch,
Recess, Sir
Galway, Mae rhyw ddisgwyliad
arbennig wrtb yrru i fyny at y
giatiau mawr sy'n arwain o'r
ffordd ac ar hyd y dreif sy'n
arwain i'r gwesty, Y peth cyntaf,
wrth gwrs, ydi edrych dros y bont
ar Afon Ballynahinch
ond, yo
anffodus,
pob tro y gwnaf y
siwrnai bleserus mae'r tyrnor
'sgota drosodd
a does dim
gobairh
taflu pluen dros y
dyfrocdd sanctaidd.
l\1i wnes vmholiad
drwv- e-bosr
ar ddechrau rvmor
2006 i weld be
oedd y posibilrwydd 0 gael rhyw
ddiwrnod neu ddau. Y r ateb
gefais oedd nad oedd yn bosib
gosod dyddiau gan nad ocdd yr
aelodau wedi mynegi eu gofynion
am y' tymor eto - snobyddlyd,
ynte! Ond er hyn ni allaf Iaddau
rhag ceisio aros yno, 0 leiaf am
rhyw ddwy neu dair noson.
Beth )'\V hanes y lIe, meddech
chi - Ballynahinch yn Y wyddelig
Y'" Baile na hinse, sef Ty ar yr
Ynys. Mae'r castell, a oedd ar y
salle
yo
wreiddiol,
wedi'i
glymu'n
dyn
yn
hanes
Connemara ers canrifoedd Iavv er
me\vn cofnodion
0 sgarmesi
ffyrnig rh\vng yr O'Flahcrt)'s ar
O'Malle)fs, yo 1384.
Dros gyfnodau
mae lla\ver
c)rmeriad Ili\vgar wedi byw neu
\.vedi ei gysyll tu a'r adeilad
g~vreiddjol. Y mw)raf aunabyddus
mae'n
debyg,
oedd
Grace
O'l\1alle}'
a adnab}'ddid
Cel
'Brl:nhincs
h16r-ladron
Connaugh'.
Mae ci bywyd fel
1\16r-leidr (os mai dyna mewn
~\'irionedd oedd gwlr ystyr )' gair
mnc'n
fwy tebygol
tnai
anvein~7dd cry! a rhyfelgar oedd
hi!) yn rh!.Ul 0 hanes yn yr ardal
~'rna 0 T\.verddoo, fel mae el
chyfarf~'ddiad
9
Brenhlnes:
ElIsabeth
y Cyntaf yn 1593,
g~rda'r trafodaethau i g~ld ~In cael
eu C)'nllal yn Lladin,
Mae hanes ~rrO·Malley'~ ),n
un dlddorol ac mae ei ch~lsyll(iad
a'r castell )'TI dal i fodoli hyd
heddiw, gyda darlun ohoni gan yr
arlun)'dd Americanaidd, Clcc"c
j\111ler,i'w "veld )oID mar ). ~yest)·
o hyu.
Tua di,vcdd
)' 1700au [e
god\J"yd }T adeilad presennol fel
(afarll,
ac \ved}o'n, yn 1813,
adne\vydd\v),d
~Tr adcilad
Ull\Vaith ero gan deulu'r Marlins.
Y no, yn 1820, yr aerh Richard
Martin - yr Aelod Seneddol dros

y rhan yrna 0 Iwerddon, i fyw.
Mae'n enwog am mai fo oedd
awdur
y
ddeddf,
GwrthGreulondeb
i Anifeilaid,
a
gyflwynwyd i'r Ty Cyffredin yn
1822 - a thrwv. i'r ddeddf vrna
ddod i ryrn fe sefydlwyd yr
RSPCA. Dyrna'r rheswm pam
mae'n cael ei gofio hyd heddiw
fel 'Humanity Dick'. i\iae Ilawer
enw arall, wrth gwrs, ond efallai
mwy am hynny yn y dyfodoll
Bu i'r reulu Martin fvw
- .vn
Ballynahinch
hyd at oddeutu
1850, pan fu'n rhaid gwerthu
oherwydd dyledion, ac maenr yn
dal i ddweud mai'r rheswm am
rhein)' oedd fod )' ieulu wedi
gwario eu hascdau yn rhoi
cymorth i drigolion y stad dros
gyfnod y newyn mawr. Cryn
dipyn
0
wahaniaeth
i be
ddigwyddodd
rhyw ychydig
Iilltiroedd i ffwrdd, pan laddwyd
rhai newynog gan dywydd garw
ar eu ffordd, yn waglaw, o'r
Delphi
am eu cartrefi
yn
Louisburgh.
Bu llawer 0 fynd a dod yma
hyd at 1924 pan brynwyd y
Castell a'r stad. Yn bwvsicach
na
•
dim i'r perchennog newydd, sef y
cricedwr enwog, Maharaja Jam
Sahib 0 Nawanger, neu fel ~T
adabyddir
~f )'n \vell - Ranji,
Ty'Wysog y Criced\v~'r - oedd )r
P)'sgota! Fo fu'n gyfrifol am
ddatbl),gu'r
a[on
U\vy greu
mynediad i'T pyllau ac adeiladu
sai1eoedd i allu pysgota dros )1
rnannau gorau. Mae ei \vaitb yn
sefyll ac ~'n da! i gael ei
ddefn)1ddio'n
helaeth
h)'d
heddl\ ...·.
l\lae'r
trigolion
yn dal i
rorfcirio at ci garcdigr\v)'dd
a'i
g).fcillgar, ...ch. Sonnir
Ccl y
byddal'n cyrraedd ar y tren pob
dechrau Mehefin ac \-vedi trcfnu
fod deg car nc\vydd sbon )'n Cl
ddisgw~'l. Wrrh }'TTHldael5'n 61 am
yr Indta yrn mis H~'dref b~'ddai'n
rhoi y ceir 1 g~'d fel anrhegion i'r
ardaJ\vyr.
l'r cricedwyr
~rn ein rnysg,
dywedir
mai dim ond W. G.
Grace oedd yn ,veil criced\vr nn
Ranji,
ac rocdd )' ddau yn
ch'r'r'arac i'r un tim.
Bu Ranii fanv ar 1 Ebrill1932.
ac )·U \. blvTIyddoedd a ddil)'llodd
bu j'r ca~lell nC:\\'id d\'rylo nifc:r ()
\lJeirhiau,
g~'da'r perchnogl()n
presennol yn c~'mryd drosodd yn
1978.
Fel y cly\.vais ddweud - mae
Ballynahinch \\'edi gweld lla\\'er 0
ne\vid er~ dyddiau
ffyroig ~'r

LLONGYFARCHIADAU
i Miss
Sylvia Pitts ar ei phrtodas a Mr
Roland Williams, 6 Bro Elidir Bu r'r
ddau bnod: ar ddiwrnod Sant
Ftolant. Pob bendith a hapusrwydd
ichl i'r dyfodol.
DISGYN. Ral wvtnnosau yn 61
syrthiodd Mrs Alive Thomas, 1 Bro
Elidlr, yn y ty one, yn Hodus, ni fu
iddi frifo. Er mwyn iddi gael dod au
ei hun mae yn cartrefu dros dro
yng Nghartref Plas Pengwaith.
Llanberis
Gobeltruo y cawn ei
gweld adref yn reit fuan. Brysiwch
wella, Mrs Thomas, yr ydym yn
eich colli yma yn Ninorwig.
CLWB ORWIG. Cyfarfu'r aelodau
yng Nghanolfan Blue Peris am y tro
cyntaf yn 2007 Croesawyd pawb
gan y Llywydd, John Cantrell a
dymunodd Flwyddyn Newydd Dda
i'r holl aelodau. Cafwyd ar ddeall
mai'r swm terfynol a gasglwyd gan
y Clwb tuag at Y sgol Pendalar
oedd £460.
Gofynnwyd r'r aelodau enwi
achos arall i'w gefnogl yn ystod
2007 ac enwyd G r~ Osteoporosis
Gwynedd a Mon. Cytunwyd i'w
cefnogi hwy gan fod rhal 0
aelodau'r
Clwb yn dioddet o'r
anhwylder.
Trafodwyd
hefyd
deithiau ac ymwehadau y gellid eu
cael yn ystod y misoedd I ddod.
Testun diolch a lIawenydd oedd
deall fod rhodd 0 £100 wedi ei
chyfrannu i'r Clwb gan Gyngor
Cymuned Llanddeiniolen.
Rhoddwyd y te a gwobrau'r raftl
gan John a Rose Cantrell a

rhoddwyd
gwobrau
eraill gan
Kathleen Davies a Betty Bower
Diolchwyd I Martin a Glenys am eu
rhoddion hwythau 0 ffrwythau a
llysiau.

MARWOLAETH. Ar ooyco Llun, 12
Chwefror, brawychwyd yr ardal
gyfan pan ddaeth y newydd trist
am farwolaeth
Richard Trefor
Pritchard,
Pen Oyffryn, yn 58
mlwydd oed. Yr oedd Richard yn
fachgen
tawel iawn ac wedi
brwydro'n galed hefo'i unigrwydd
ar 01 colli ei rieni rhyw ychydig dros
darr blynedd yn 61. Yr oedd wedi ei
ern a'i fagu yma yn Nlnorwig ac yn
fawr ei barch gan bawb yn yr ardal.
Bu ei angladd yn Eglwys Cnst,
Llandinorwig ar ddydd Llun, 11
Chwefror
Roedd yr eglwys yn
lIawn a lIawer 0 blant yr ardal wedi
cymryd amser o'u gwaith i dalu'r
gymwynas olaf iddo. Brat iawn
oedd eu gweld yno.
Rhoddwyd ei weddillion hefo'j
dad a'i fam ym mynwent yr Eglwys
Cymerwyd y gwasanaeth gan Ficer
y Plwyf, sef y Parch Robert
Townsend.
gyda chynhorthwy'r
Parch
Evan
Trevor
Jones.
Cydymdeimlwn yn fawr qyda'r holl
deulu yn eu galar a'u hiraeth Pob
bendith arnynt a boed Duw yn
agos atynt yn y dyddiau tywyll yma.
Daeth hanes yr hen ysgol ym
Mrynrefail I law gan Mrs Elizabeth
LeWIS, Bryn Sardis,
Dinorwig
(gynt). Mae hl'n byw yn Awstralia
ers blynyddoedd bellach.

Problem gyda'ch cyfrifiadur?

•r ,•

Am wasanaeth cyfeillgar i ddatrys
3 gwella eich cyfrifiadur cysylltwch
Gomer Roberts
Ff6n . 01286 870462
Symudol : 07962 712368

a

.....

Cymorth a hyfforddiant amyneddgar i bob oedran er
mwyn i chi fedru mwynhau defnyddlo eich cyfrifiadur!

Fframia

Gwasanaeth Fframio Lluniau

Arbenig\Jt'}'r ar fframio g\Vallh edau a nod\v)-dd
,------

Nifer helaeth

L-

0

luniau ar werth • Dewis eang yn cynnwys:

WILLIAM SELWYN • KEITH ANDREW
KEITH BOWEN • ROB PIERCY
_

PARe PADARN, LLANBERIS

(870922)

(t\1 sall dydd Sui a dydd Llull yn y'>tod ~ saeaf

O'Flaher[~'s> dros 700 mlynedd
yo 61. .l\'1ae \",edl bod ~fngartref i
la\vcr 0 unigQlion ma,,,'rcddog a
charedig
ac mae ,,'edi gweld
caled i- yn )'stod y ne\vyn ma\,'r 0
1847 roedd \vedi rhoi c}'sgod i'r
neV',,)·nog. l\iae \\'\!oi g\veld
crandn'y'dd a pharti()n hacl. ond
er l)OpCm mae \\ ew gorfod ej
\v~'nebu, mae'n ual i fod ~·nlIe
by\viog braf.
G\vnewch ymdrech i ~Im\veld>
f""y'n gobeithio
cael iechyd i
fvnd
unwaith
eto a t dill wedd
..
H,,'dref
eleni.
•
Ht:\x PRICE HUGHES

RHODDION
£25: Dien,,,, C\ym-y-glo,
£20: Elaine Williams,
Llanrug.
£10:

Ellen

Burke,

LI\vyfor,
....
\ro!>fa

Caeal11f(), ~'\rs .\1al1' Davie:>. 9
Ll)''\ v G\r\'TIl, Peni:>ar\vaun;
Gv:yn Anrur ac Ellen, IJlanrug.
£5: Alln Jones, Stl)td N"e\vron,
Llanberis; Alice a John Jones,
Beddgelerl.

£3: Teulu Eryrl \X'en, \v·aunfa"'r .

Gorau Chwarae, Cyd-chwarae
'Top games, lop refs,' fyddai'r gri
erstalwrn. Fe] ym mhob man arall
byddai chwaraewyr ardal yr Eco
yn gwybod pa mor bell y gallent
herio'r 'dyn mewn du'. Byddai
rhai dyfarnwyr yn llac iawn a
gallai hyn arwain at 'ryfel cartre'
o gem. Yr oedd y gair (parch' yn
allweddol, ac yn amI byddai mwy
o barch tuag at y dyfarnwyr
hynny oedd yn gyn-chwaraewyr.
Yn fy nyddiau cyonar cofiaf
Gwilym Owen, Gwilym Hughes a
Huw John Hughes (Pili Palas) fel
tri dyfarnwr leg, cyson a chadarn.
Hwy yn arnl fyddai'n cael y 'top
games '. Cofiaf Gwilym Owen yn
dyfarnu Llechid v Bethesda a~ry
Sadwrn cyn y 'Dolig, ac ar Wyl
San Steffan yn cymryd gofal 0
gem ddarbi dinas Sheffield.
Ysgwn i faint ohonoch chi,
gyn-chwaraewyr, gafodd y 'C01ne
here, young man! gan )'1"unigryw
Mr Mills 0 Fae Colwyn. Ie) Mr.
cofiwch!
Cafwyn
cwyn yn
ddiweddar fod dyfarnwr yn uwch
gynghrair Lloegr wedi rhegi ar y
chwaraewyr, Roedd ambell un y
ffordd yma felly, hefyd!
Ar hyn 0 bryd mae dyfamwyr
ar bob lefel dan lach y cefnogwyr.
Ar y lefel uchaf, cafwyd cwyn pan
mae 'prif ddyfarnwr' yn rheoli
gemau mewn cynghreiriau is.
Mae rhai o'r rheolwyr - Dave
Jones, Caerdydd yn eu mysg - yn
beirniadu agwedd 'ceiling dandi'
rhai o'r prif ddyfarnwyr.
Ar ein lefel lleol bu cryn
gynnydd yng oghyfanswm
}T
cardiau
melyn a choch
a
ddangos\vyd y tymor yma. Mwy
pryderus
yw'r
c)rnnydd
sylweddol yn y cynghreiriau
ieuenctid. Un gwyn gynyddol gan
rai ch\lJarae\V)'1"}'\V eu bod wedi
eu b,vcio am regi. Dyma ,vir
broblem. Mae'r mwyafrif yn
credu fod iaith 'aflednais' yn
dder11yniol ar y mae erbyn hyn:
'Fel hyn 'da ni'n siarad yn
naturiol.'
Mae hyn yn deillio
0
anghy~()ndeh }' dyfarnwyr. Mae'n
rhaid i'r awdurdodau ddwelld yn
bendant a yw rhegi diangen yo
torri
rheolau
1lJlgentlernanly
(UllduCl'. Nitl oe~ pwynt cae1 rheol
os na ellir ei gweirnredu! Pan
fyddaf yn d)rfarnu gem ieuencud
heddi\v, byddaf yn cosbi rhegi
diangen ac yn fum lawn mae'r
broblem yn lleihall. Os b~ldd
unrhY\v reolwr yn gwrthwynebu
fy null i 0 ddyfarnu y rhcol hon
yna byddaf yn gwrrhod y cynnig
nesaf a ddavv i dd)rfamu ci dim.
Gwaith unig ia\VD }'\V dyfarnu,
yn en'lJedig yo y cynghreiriau is
ae }7n fwy anodd hyth pan nad
yw'r chwarae~7yr yn barod i
gynorthwyo.
Tynnaf f}T her i
unrhyw un sy'n barod i roi

pnawn
Sadwrn i fyny am da! pitw
.
lawn.
Os caf orffen y llith yma drwy
roddi awgrym i rai o'r dyfarnwyr
llcol, a hyn ar sail beth rwyf wedi
ei weld yn ddiweddar. Wedi i chi
wneud penderfyniad, cadwch ato.
Gair byrbagliad,
llawio,
camsefyll - yna symud oddi
vno'n syth. Os oes mantais, ceisio
cadw'r gem i lifo ac yna yn y
toriad
nesaf, cael gair a'r
troseddwr neu ddangos y- cerdyn.
A phob tro, )' chwaraewr i ddod
aroch chi. Rwy'n aml yn gweld
dyfarnwr, wedi dynodi trosedd,
yn aros yn yr unfan yn trafod y
digwyddiad. Mae hyn yn gofyn
am drwbwl ac yn arafu llif y
chwarae. Arnbell air yn ystod y
gem - 'Gem dda, cadwch fynd,'
"Tipyn cynt efo'r tafliad hogia,'
'Sef dda, goli,' ac yn y blaen.
Bvddwch yn rhan 0 fwynhad j'
gem. A docs dim drwg weirhiau
mewn mynd am beint wedi'r
gem. Mae rnwy 0 amser i drafud
fan honno!

Cadw'r Freuddwyd
ynFyw
Do, fe gefais docyn, a bum yn y
Stade de France. Ni wn )'
canlyniad
gan fy mod yn
ysgrifcnnu'r
llith
yma dri
diwrnod cyn y gem. Siomedig
iawn fu'r arlwy yrn Murrayfield a
chryn gwestiynu cyfeiriad ac
athroniaeth
ein hyffordd\\lr
cenedlaethol a hithau'n d)'mor
pwysig C,vpan y Byd. Nid ,V)rf )'n
"
.
ddigon hyddysg yn y gem
1
ddadansoddi'r
gwendidau, ond
credaf fod ~vendid yn nifer o'r
ch\varaewyr i 'fcddwl ar eu traed'.
Y n sicr, mae gormod
0
ddjbyniaeth ar y chwarac gosod
a'r symudiadau 'parod'. Credaf
fod y ddawn gynhenid yn dal
yno. Bod )'n ddigon de\vr i
arddangos hynny fyddd yr her.
Gobeithio y bydd gennyf lith
gadarnhaol y mis ncsaf a Chymru
\vedi tr~hu Ffrainc a'r 'hen elyn'
yng Nghacrdydd.

Pa mor 'Junior' yw'r
.Junior Cup?
Yn tlcchncgol roe<.lu,vn )1ntristau
ddcchrau'r l)'mor nad ocdd lim 0 ~
Fro'r Eca )'1l ein c)'11rychioli )'11).
Junior Cup. Dim rim 0 IJanberis,
141anrug, Deiniolen na Belhel a'r ped\var yn gyn-eniII\vyr! Hon
oedd yn arfer bod y gwpan i'w
henniil i dimau'r cynghreiriau
lleol ond, elenj, daeth tro ar [yd.
Gada\vyd linlau )' cynghrciriau
rhanbarthol,
sef GVJynedd a
ChI\vyd, me\vn g\lJagle. Fel arfer
mae timau y lefel yma yn cystadlu
yn y g\vpan fa\-vr - sef )' N.W.
Challenge Cup. Bangor, Rhyl,
Caernarfon, Bae Col\vyn a pha\vb.

Yn anffodus nid oedd rhai o'r
clybiau 'mawr'
yn teimlo y
dylsent orfod mynd i gystadlu ar
feysydd rhai c'r clybiau llai. Y
'mawr' sy'n rheoli, wrth gwrs, ac
fell}' igadw 'urddas' y gwpan fa~r
diraddiwyd
timau Cynghrair
Gwynedd ac uwch Gynghrair
Clwyd i'r Junior Cup.
Bethel felly oedd ein hunig
gynrychiolydd, ond yn anffodus
colli fu eu hanes yn y rownd go
gyn-derfynol.
Cafwyd
gem
gystadleuol draw yn Llandyrnog,
ond colli wnaeth yr hogia 0 3-2
wedi amser ych wanegol. Barn
rhai o'r g\vylwyr oedd nad oes
gan Bethel sgoriwr rheolaidd yn y
llinell flaen. Bu hyn yn anhawster
trwy'r tymor. Mae 'canol cae'
creadigol iawn ganddynt, ond
heb y gallu i orffen )' symudiadau.
Gyda Llanysrumdwy yn colli apel
ni fydd tim 0 Wyncdd hyd yn oed
yo y rownd gyn-derfynol. Bydd
Biwmares
a Phentraeth
yn
gobeithio chwifio'r faner i Fon. Y
ffefrynnau yw'r ddau dim 0
Glwyd, sef ail dimau Llandyrnog
a Phresratyn,
A ydym wedi gweld diwedd
rharnant y 'clwb pcntref'
y11
codi'r Junior ys gwn i?

Cael Cic 0 Gadw'n
Heini
Mae
sawl
adroddiad
yn
ddiweddar yn pwyntio bys deifiol
at gyflwr iechyd ymysg ieuenctid.
Yn yr ardal hon mae digon 0
gyfleon i ymuno
sawl clwb
chwaraeon ac mae gennym Ie, fel
cymdeithas, i ddiolch i'r llu 0
wirfoddolwyr syn rhoi cyfleon

a

i'n hieuenctid,
Daw cyfle gwahanol i'r fei: yn
yr ardal, sef carnp y Bocsio Cic
(Kick Boxirzg). Mae hon yn hen
gamp ac yn anelu i g)'funo h}'der,
disg}rblaerh, grym, parch a hunan
symbyliad. l\iae'r clwb sydd yn
cyfarfod
yn Str}'d Bangor,
Caernarfon (hen siop Fideos
LlYn) ,vedi ci anelu yn benodol
at ieuenctid, ac l'r rhai sy'n hollo!
ddibrofiad
}'n y gamp. l\1ae
anv1,rddion bod hon \'n gamp
svdd'n
apelio,'
gyda
d~osbarthiadau i blant 0 4 oed i
(yn)'.

.

Arweinydd y cl~rb - y Scnsclyw Chris Pri tchard. Am fwy 0
fanylion gcllir c)'sylltu tnvy

•

ffonio 07974 174 768. Fe gynigir
y ddwy wers gyntaf yn rhad ac
am ddim!

Yno, a Cheisio
Cyrraedd yno
Ie, dyna yw sefyllfa un 0 beldroedwyr yr ardal, sef Marcus
Orlik.
Yn fachgen
ieuanc
addawol bu am gyfnod yo Lerpwl
ac yna gyda chlybiau lleol, fel
Caernarfon. Y tymor diwethaf
roedd yn ymddangos ei fod wedi
cael cyfle da rrwy ymuno a thim
llwyddiannus
}' Rhys.
Yo
anffodus, )'0 yr ail dim y byddai
fel arfer. Doedd dim syndod iddo
felly symud yn ddiweddar i
Borthmadog, ac mae ei enw yn
dechrau ymddangos ymysg y
sgorwyr, Yn wir, chwaraeodd
Marcus
ran allweddol
ym
muddugoliaeth
wych bois y
Traeth yn erbyn y Seintiau
Newydd yng Nghwpan Cymru.
Taith i'r Waen De\v yng
Nghaerfyrddin sy'n eu hwynebu
yn y rownd nesaf - yr wyth olaf.
Mae clwb arall gan Marcus
hefyd, sef Llangefni - 0 dan y
drefn ail ffurflen - ac mae'n
sgorio yno hcfyd. Yr hyn sy'n
ddiddorol yw fod Llangefni ar
rediad da ar hyn 0 bryd gyda
chyfle i ennill dyrchafiad i Brif
Gynghrair Cymru. Dyna fuasai'n
ddwbwl rhyfeddol iddo - ennill
Cwpan Cymru gyda thirn 0
Gynghrair Cymru a helpu tim
arall i gael dyrchafiad
i'r
Gynghrair.s

f
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FfBnJFfacs: (01286) 870882
Gwasanaeth Fframio
Lluniau 0 bob math
ar gael ar y safle
Prisiau Rhesymol
Arddangosfa 0 Iuniau
gV\ reiddiol gan
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