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WEDI wyth mlynedd ar hugain 0
weini a choginio, golchi llestri a
chreu bwydlenni, mae Danny a Nerys
Roberts wedi penderfynu rhoi'r ffidil
yn y to ac yn ffarwelio a'r Bistro,

Llanberis.
Pum bwrdd oedd ganddyn
nhw pan agoron nhw, 'nol yn
1979., a'r rheiny efo 11iain bwrdd
check a photeli gwin yn dal
canhwyllau,
fel ocdd yn
Ifasiynol ar y pryd.
Pobollcol oedd )' cwsmcriaid
cyntaf ond buan iawn Y tyfodd
enw da'r
busnes
dros y
blynyddoedd, ac roedd ennill
Ty Bwyta'r flwyddyn yn 1987 yn
hwb enfawr - yn ogystal a chael
eu cynnwys yn rhai 0 brif lyfrau
Bwyd Da Prydain. Erbyn y
blynyddoedd
diwethaf, dcuai
pobolo bob cwr 0 Gymru a thu
hwnt draw i'r Bistro i flasu
bwyd enwog Nerysl Ymysg y
rhai sydd wedi csel eu bwydo
mae neb 11ai na'r Tywysog
Charles a John Major!
Mae'n amhosib dweud faint 0
bartion a phriodasau ac ati y

moen nhw wedi coginio ar eu
cyfer dros y blynyddoedd, yn
cynnwys cinio'r pensiynwyr a'r
boreau coffi di-rt sydd wedi codi
miloedd 0 bunnoedd tuag at
elusennau
Ileol
dros
y
blynyddoedd - ffarth sy'n brawl
pendant
0
waith
tim
llwyddiannus iawn.
"Dan ni wedi cydweithio'n
dda dros y blynyddoedd, a'r
ddau ohonon ni'n gwybod ein
lIe yn iawn. Mi ddysg'is i'n
ddigon buan mod i'n [\V)I 0
"hindrans" yo y gegin nac 0
werth!' meddai Danny, er mal fo
oedd yr arbenigwr pan ddeuai
unrhyw
offer
tcchnolegol
newydd i'r gegin.
"Sgen Nerys ddim llawer 0
glem efo technoleg - felly fi
oedd yn delio hefo unrhyw offer

technegol.
Ond yo yr hell
flynyddoedd 0 goginio miloedd
o brydau bwyd dwi'rn yn
meddwl iddi hi erioed losgi
bwyd neb -llosgi hi ei hun, doond chawson ni erioed noson
pan ddifethwyd y bwyd!'
Mae gaIl y ddau deirnladau
C)lmysg ynglyn it gadael y
busnes. Bydd ganddynt hiraeth
am eu cwsmeriaid a'u ffrindiau
ond maen nhw'n edrych ymlaen
at an tur newydd hefyd - sef
ieithio Ewrop yn y garafan! Mi
fyddan nhw'n teithio drwy
Gyrnru a Lloegr cyn mynd i
Morbegno yn yr Eidal ar gyfer }'
ras Trofeo Vanoni ddiwcdd
Hydref - gan fod Danny yn
Gadcirydd
p\\ yllgor gefeillio
Llanberis a'r dref honno. I
Sbaen wedyn dros )r Nadolig a'r

flwyddyn ncwydd cyn cyrraedd
adref erbyn yr ha nesa!
e Mae'n amser cyffrous iawn',
meddai
Nerys,
'Er, dwi'n
rncddwl mai'r her fwyaf i mi
fydd dysgu coginio j ddau!'
Felly pob lwc i'r ddau ar eu
taith ac, ar ran Eco'r Wydd/a diolch iddyni am gefnogi'r
papur dros y blynyddoedd
gyda'u hysbysebu cyson.

DIOLCH
Dymuna
Nerys a Danny, Bistro,
I Llanberis, ddiolch i'w
holl gwsmeriaid am eu
cefnogaeth gyson dros y
blynyddoedd_. _~
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"Rhifyn

Gorffennaf

Cydnabyddir cefnogaeth
Bwrdd yr faith Gymraeg
i'r cyhoeddiad hwn.
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storiau@ecorwyddfa.co.uk
CADEIRYDD
Y PWYLLGOR GWAITH
Geraint Elis
GOLYGYDD CHWARAEON
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CWM-y-GLO! Mrs Iris ~owlands.
Glanralon (l:l7Z275)
DINORWIG: Marian Jones, Minallt,
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L.L.AN6fRIS; Gwyneth ae Ellien Roberts,
SWn-y-Gwynt (910740)
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Argraffwyd gan Wasg Gwynedd
Cibyn, Caemarfon

Dyddlad Co pi

. Annwyl Olygydd,
Cof-lyfr Griffith Ellis
Sylwaf eich bod wedi rhoi tipyn 0
sylw i'r uchod yn eich papur yn
ddiweddar, ac fe ddywedwyd yn
rhifyn Mawrth ei fod ar gadw yn
Archifdy'r Brifysgol ym Mangor.
Mewn gwirionedd, beth sydd i'w
gael yno yw ffotostar 0 gopi mewn
llawysgrifen o'r Cof-Iyfr gwreiddiol.
Yn 61 catalog yr Archifdy, Mr G. T.
Roberts 0 Lanrug, wnaeth y copi
mewn llawysgrifen. Mae'r ffotostat
yn hen, yn deillio, mae'n debyg, o'r
SOau yn 61 ei ansawdd, ac mae
ambell frawddeg ar go11 gan nad
oedd y gwreiddiol wedi ei osod yn
sgwar yn y Ilun-gopiwr,
Mae'n amlwg fod y gwir
wreiddiol wedi bod ar gael am
flynyddoedd lawer - mae Hobley,
yng ngyfrol pedwar 0 Hanes
Methodistiaetn Arion (1921) t, 37, yn
son ei fod wedi cael golwg frysiog ar
y Cof-lyfr, ac mae William
Williams, Llanberis, yn dyfynnu
ohono yn ei lyfr ar Hynafiaethau a
Thraddodiadau Plwyf Llanberis a'r
Amgylchoedd (1892). Mae'r ddau
awdur, mae'n amlwg, wedi elwa
llawer ar waith Griffith Ellis yn
cofnodi hen chwedlau am Cadi
Cwm Glas, Marged ach Ifan a
Ffoulk Ty· Du.
Mae'r Cof-lyfr ei hun yn hynod
werthfawr gao fod Griffith Ellis yn
olrhain
mewn
manyldeer
ddatlygiad y chwareli a heefyd y
lonydd a'r rheilffyrdd a adeiladwyd
i gludo'r llechi i'r Felinheli. Mae
yna ddisgrifiad pur fanwl 0 hen
blasdy'r Fachwen. Yn wir mae'r
llyfr yn drysor,
Y cwestiwn mawr yw: lIe mae'r
gwreiddiol? Fe fyddai'n ddiddorol
iawn cael gweld sur aeth Griffith
Ellis ei hun i drefnu'r Ilyfr, ac yn
sicr fe fyddai'n werrthfawr cael
cyfannu rhai o'r brawddegau coli yn
y ffotostat.
A oes un o'ch darllcnwyr all
ddatrys y brohlem?
as ydych yn dymuno gweld y
coni svdd yn yr Archifdy, ei rif yw
Bangor '0277. Yr wyf \vedi [eipiO
copi obono i'm defnydd fy hun. Os
oes rhywun yn dymuDo gweld copi,
mao'n siwr fod modd dod i
drefniant gyda'r archifydd, gan
mai'r Archifdy
sy'n dal yr
hawlfrainl.
Yn gywir iawll
ALWYN

(67:5364)
NANT "~RIS:

R, OWBNS

Llinos Jonas, S Nant

Flynnon (871820)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans, Sycharth

FFAIR GREIRIAU
YNYSMON

(972407)

TAN-V-COED:MIss Anw~n Parry.
Ael·y·Bryn(672276)
WAUNFAWR: Mrs Nan Robons, Pantafon,
Waunfawr (650570)

Y RHIFYN NESAF
Deunydd i law'r
golygyddlon parthnasol

Macs Sioe Mon, Mona (Ar yr ASS)
Dydd Sadwrn a Dydd Sul
2 a 3 Mehefin, 2007
Rhwng 10.00 - 5.00
Mynediad: £2.50
Parcio am ddim
Lluniaeth ardderchog

NOS LUN. 18 MEHEFIN
OQ gWAlweh yn dda

Daw'r rhifyn n~saf o'r wasg

NOS IAU, 28 MEHEFIN
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Arwerthwyr Creiriau a Hen
Bethau 0 bob rhan 0 Brydain yn
arddangos a gv;er&huhy,~afiqn 0
ansawdd da.

I

-

Pantafon. Waunfawr_ (01286) 650570
Ble
Bethel

Efengyl i fro'r Eco
ApeJ Ariannol

O'r diwedd, wedi dwy flynedd 0
gyfeirio at y llond ceg 0 deitl,
'Cynllun
Gweithiwr Cristnogol
Ieuenctid
ar
gyfer Dalgylch
Eco'rWyddfa', penderfynwyd galw'r
cynl1un cyffrous hwn yn gynllun
'Efe'.
Mae'r
enw'n
cyfleu'r
weledigaeth 0 gyflwyno'r 'Efengyl i
fro'r Eco'. Mae hefyd yn awgrym
o'r 'Efe' tragwyddol yr ydym yn ei
addoli a'i wasanaerhu.
Cynllun aneowadol fu Efe o'r
cychwyn, gyda'r Parchg Dafydd
Hughes yn arwain gwaith y
pwyllgor sy'n cyfarfod yn gyson.
Gwahoddwyd holl eglwysi bro'r Eco
i fod yn rhan ohono, a rhoddwyd
cefnogaeth iddo gan eglwysi lleol,
yn cynnwys yr Annibynwyr,
Bedyddwyr,
Presbyteriaid,
Wesleaid a'r Eglwys yng Nghyrnru,
ynghyd a'r Croesgadwyr. Bwriedir

penodi gweithiwr amser llawn, dros
gyfnod 0 dair blynedd, a fydd yn
gweithio gyda'r eglwysi lleol i
gyflwyno newyddion da'r Efengyl i
bob! ifane yr ardal.
Bydd y
gweithiwr
yn cydweithio
a'r
gweinidogion
sy'n aelodau o'r
pwyllgor,
Robert
Townsend,
Marcus Robinson a John Pritchard.
Bydd eyfle hefyd i ymweld a'r
ysgolion cynradd ac uwchradd lleol,
gan fod mwyafrif yr ysgolion eisoes
wedi mynegi
eu hawydd
i
groesawu'r gweithiwr newydd.
Buom yn gweddio dros y gwaith
o'r cychwyn ddwy flynedd yn 01; a
chynhaliwn gyfarfod gweddi eyn
pob pwyllgor. Ond 0 reidrwydd,
aeth llawer o'n hamser a'n hegni i
drafod yr arian sydd ei angen er
mwyn
cynnal
Y
gwaith.
Gwerthfawrogwn
yn fawr yr
addewid a gawsom am gymortb gan
Gronfa
Yrnddiriedolaeth
Pantyfedwen, a m~'Y nag un o'r
enwadau
yn genedlaethol
a

rhanbarthol.
Hyderwn y cawn
gefuogaeth gweddill yr enwadau yn
y

man.

Amcangyfrlfwyd y bydd angen
£7&,000 er mwyn cynnal y swydd

am dair blynedd. Erbyn hyn, yr
ydYID yn hyderus bod dwy ran 0
dair yr arian hwnnw wedi ci addo i
ni gan y cyrff cenedlaethol. Mae
hynny'n golygu bod angen i ni yn
lieol godi oddeutu £26,000 eto.
Bwriad\vn wneud hynny trwy
gyfraniadau'r eglwysl Ileol; rbal
gweithgareddau
cudi arian,
a
chyfraniadau gan unigolion sy'n
awyddus
i gefnogi'r
gwaith.
Goheitbiwn y bydd\vn wedi :,icrhau
digon 0 arian i'n galluogi i fynd ati
i hysbysebu'r swydd cyn diwedd y
flwyddyn.
Bu'r
eynllun
yn
werthfawr eisoes 0 ran dwyn pobl 0
wahanol eglwysi ac enwadau at ei
gilydd i weddlo dros ieuencrid y
fro, a gofynnwn am eieh gweddlau
chithau dros y gwaith.
Hyderwn hefyd y bydd llawer
ohonoch chi, bobl yr ardal, ynghyd
a phobl a fagwyd yn y fro hon a
cbyfeillion craill, yn awyddus i

Cysylltu

a

Geraint Elis

~

Rhlf Ffon
(01248) 670 726

gyfrannu'n ariannol at y gwaith
arbennig hwn. TIW)T wneud hynny
byddwch yn ein helpu i wireddu'r
freuddwyd 0 greu'r swydd hon a
fydd yn rhoi cyfle i'r eglwysi lleol
gydweithio mewn ffordd newydd
sbon ymhlith pobl ifanc yr ardal.
Byddwn yn ddiolchgar am bob
cyfraniad, mawr neu fach.
Os gallwch ein cynorthwyo,
anfonwch
eich
cyfraniad,
os
gwelwch yn dda, at Mrs Susan
Williams, Pant Hyfryd, Ceunant,
Llanrug, Caernarfon,
Gwynedd
LLSS 4RY. Byddwn yn falch 0
dderbyn pob rhodd unigol neu hyd
yn oed addewid i gyfrannu yn
rheolaidd dros dair blynedd y
cynllun.
Yn gywir iawn, ar ran pwyllgor
Efe,
JOtT~ PRITCHARD
LLANBERIS

RHODDION
£15.50:
Gwilym
Ellis,
Llandrindod.
£15.00: Ann Rhys William,
Rhyl.
£10.00: Mrs Vera Parry, Bro
Dawel,
Ffordd
Deiniol,
Deiniolen; Owie Lewis, 33
Hafod Oleu, Deiniolen;
Mrs
Marjorie
Roberts,
William
Glyn, Myfanwy a Martin a'r
teulu, Bod Gwilym, Cwrn-yglo, Oliver a Trefor Edwards,
I Llanberis;
Bedwyr
a Lisa,
Gwen y Wawr, 21 Glanffynnon,
Llanrug;
Mrs
Marjorie
Roberts,
William
Glyn,
Myanwy a Martin a'r teulu,
Bod Gwilym, Cwm-y-glo.
£6.00: Helen Munro, Llanrug;
L.J.
ac
Enid
Roberts,
Tanycoed.
£5.00: Mrs Nannie Evans, 26
Bryn Tirion,
Penisarwaun;
Mefys a Stephen
Edwards;
Cheryl
a Dafydd
Roberts,
Llanfairpwll;
Micbael
ac
Amelia,
5
Rhydfadog,
Deiniolen;
Judith
a Daniel
Orritt,
7
Blaen
Ddol,
Llanberis.
50c: Goronwy Owen, NO(lais.
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DIOLCH
DYMUNA Judith Orril{, 7
Blacn y Ddol~ ddiolch yn fawr
iawn i'w theulu~ ffrindiau a
chymdogion
am
yr holl
gardiau., arian ac anrhegion a
dderbyniodd
ar achlysur
ei
phen-blwydd
yn
40
yn
ddiweddar.
Diolch
hefyd i
Ken a Marian, 6 Blaen y Ddol
am y parti. Diolch i bawb.
DYMUNA Daniel Orritt, 7
Blaen ~. Ddol, ddiolch
i'w
deulu, ffrindiau a chymdogion
am y cardiau,
arian
ac
anrhegion
a dderbyniodd
ar
achlysur ei ben-blwydd yn 11
yn ddiweddar.
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Dr Esyllt Llwyd

Llanrug a'r Waunfawr
ddychymyg byw a fu 0 fudd iddi
yn y byd lle~y~dol .pan y.n
ieuengach, gan iddi ennill cadair

MERCH Gerain t a Margaret
Jones, Y Bontnewydd, yr.v J?r
Esyllt Llwyd, ei thad yn gyn Br~~
Weithred\vr Cyngor Gwynedd a 1
mam yn gyn-athrawes BY'vyde~
}Tfl ysgolion Uwchradd Llangefni
a Syr Hugh Owen, Caernarfon.
Mae yn briod a Rhodri, yn
fam i Macsen a Nanw, )'n chwaer
i Huw ac yn feddyg teulu yn y
Waunfa\vr a Llanrug ers 2002.
Prysura[ i gofnodi fod ganddi
gysylltiadau teuluaidd ac ard~
Eco'r Wyddfa gan fod teulu ei
thad yn rhannol ha11U0 Borth y
Gogledd, Dciniolen.
Ffrind i'r teulu a oedd ar )'
pryd yn fyfyrwraig yng Ngholeg
Meddygol Lerpwl a hithau, pan
ar ei hyrnweliadau a'l chartref, }'TI
son gyda chr)'n arddeliad am ei
phrofiadau
)'n y coleg, a
dylan\vadodd ar y ferch ifanc,
b>'mtheg oed, oedd yn gwrando'n
gegrwth arnl ae heb os wedi codi
cryn awydd i ddilyn yn un
llwybr.
Yn ogystal
roedd
perthynas yn feddyg teulu yn y
Bermo a chafodd yntau hefyd
ddylanwad, ac, wrth reswm, bu7n
gefn
iddi
pan
w~aeth
y
penderfyniad terfynol 1 fod yn
feddyg.
Wedi gadael Ysgol Syr Hugh
O,ven yng Nghaernarfon aelh yn
fyl1rrwraig i (yoleg Meddygol
Caer(lycld i ddil}rn cv.lrs pum
mlynedd,
a mv.'ynhau
pob
di",'rnod yno er hod y c\vr 0
reidr,vydd yn weddol hirfailh.
Yn }"lod ein cyf\veliad roedd yn
aml\.vg ia\.vn fod Dr Esyllt yn ~
o'r bobl hynny sydd ~'nWlI
fu'ynhau ei gyrfa ddewisol ac nid
pawb }' dyddJau hyn all gyfaddef
h~'nn~',
Roedd yn cyfaddef ei bod yn
berson hunan ddisgybledig ac er
yn blentyn wedi mwynhau sawl
agwedd 0 fy\vyd ac yn berchen ar
fedd~rl ymholgar fu, ac y sydd, 0
les a bendiLh 'wvrth ymdrin a
gwallanol faterion meddygol. Yn
ych\vanegol
mae
ganddi

Eisteddfod
Ysgol Syr Hugh
Owen ar ddau achlysur, a bu'n
llwyddiannus
mewn
cystadleuaeth siarad cyhoeddus
ac yn Eisteddfodau'r
Urdd,
Bellach mae'r awen wedi ei
lyffetheirio - tros dro, gobeithio.
AI derfyn cwrs pum mlynedd
yn y Coleg Meddygol
yng
Nghaerdydd aeth Dr Esyllt yn
feddyg iau (junior doctor) i Ysbyty
Glan Clwyd a hithau erbyn hyn
yn briod a Rhodri Llwyd - y
ddau wedi cyfarfod pan roedd
Rhodri'n fyfyriwr ym Mhrifysgol
Caerdydd ac yn enedigol 0
Lanrug. Pan yo Ysbyty Glan
Clwyd roedd meddygaeth plant
yn bleser llwyr ac mae hynny
wrth reswm, a hithau erbyn hyn
yn fam i ddau 0 blant, yn dal i fod
yn bleserus ac 0 bosibl yn
foddion iddi drin a deall y
problemau
sydd yn wynebu
rhieni plant ifanc.
Ar derfyn y cyfnod yn Ysbyty
Glan Clwyd, symudodd i Ysbyty
Gwynedd fel meddyg iau ac yno
y bu am dros dair blynedd cyn
dod yn feddyg
teulu
ym
meddygfa'r Waunfawr.
Pan oeddwn i, 0 dro i dro at
un cyfnod, yn glaf yn Ysbyty
Gwynedd roedd gennyf g~yn
gydymdeimlad a'r meddygon la~
(y junior doctors) a hynny 0 sylwi
ar yr oriau meithion yr oeddynt
ar ddyletswydd, yn env...edig ar
benwvthnosau, ac yn ddr-feth yn
sylwi -ar yr olwg flinedig oedd ~r
y mwyafrif ohonyru. Ond nl~
dyna fam Dr Esyllt Llwyd am er
chyfnod hi fel mcddyg iau mewn
ysbyrai. Iddi hi blynyddoedd 0
fwynhad ac atgofion pleserus
sydd yn aros yn y cof, ond
cyfaddefodd
fod newidiadau
wedi bod ac o'r herwydd fad y
medd)'gon
iau bellach
yn
gweithio
dan
amgylchiadau
llawer mwy derbyniol.
Nid syndod oedd i Dr Esyllt
ddatgan y gred fod pob awr y mae
Ilnrhyw feddyg yn dreulio mewn
ysbyty
yn denu
amrywiol
hrofiadau, ac felly yn fendil.hiol
yn natblygiad
eu gyrfaoedd.
Erbyn hyn mae m\vy 0 feddygon
benywaidd yn ein meddygfeydd,
ac yn \,,'ir pan ocdt.l Esylll yn
fyfynvraig
yng Nghacrdydd
roedd y canran 0 f)rfyrwyr
benY\\'aidd yn ddieiLhriad yn
gyfar[al a'r gwyr, a hynn) am fod
ro\vy 0 gyfleoedd yn bot.loli yn
awr i ferched ddil}'ll cyrsiau
meddygol.
Mae
hyn
yn
ddatblygiad i'w groe a\vu, heb
os.
Fel y rhelyw ohonom mae Dr
Esyllt •Llwyd hefyd. yn baro~
iawn i gydnabod el dyled a 1
diolehgarwch i'r bobl hynny ~
bu'n evd-weithio a nhw, gan rOl
cyfleoedd yn ymwybodol ae yn
ddiarwybod iddi ddrachtio o'u
g\vybodaeth a'u profiadau. Pleser
~

i'm clustiau innau oedd ei
datganiad iddi ddysgu llawer
oddi wrthym ni'r cleifion yn
ogystal.
Mentrais
ddatgan
barn
bersonol, sef fy nghred, yn gam
neu'n
gymwys,
mai
pobl
ddideimlad

a di-ernosiwn ar y
cyfan yw meddygon
i mi.
Ymateb gweddol ffyrnig, fel y

byddech yn disgwyl, a gefais
ganddi i'r fath haeriad, gan fy
atgoffa fod gan feddygon gyfran
sylweddol
0 deimlad
ac 0
emosiwn fel pawb aralll
Bu cryn drafod at y cyfryngau
yn
ddiweddar
yng~yn
~'r
datblygiadau diweddar 1 yrndrin
a chancr - datblygiadau a fydd, 0
bosib,
0
gryn
fan tais
i
genedlaethau'r
dyfodol.
Ond
hanfod pob trafodaeth oedd yr
angen i addysgu a pherswadio'r
cyhoedd i newid eu. [fordd 0 fyw?
yn en wedig rhoi r., gorau ~
ysmygu a sylweddoli r angen 1
fwyta'n iach.
.
Mynegodd
Dr Esyllt
ei
balchder o'r ymdrechion yn yr
ysgolion y dyddiau hyn i hybu
byw yn iach, ac ymdrechion glew
a chanmoladwy
meddygon
cymunedol a nyrsys ysgol yn y
maes hynod bwysig hwn, gan
obeithio y bydd y rhai sydd yn
blant yn awr yn dal i fod yn
ymwybodol
ar 61 tyfu o'r
yrndrechion
cynnar hyn gan
unigolion a chyrff cyhoeddus i'w
darbwyllo fod concro'r aflwydd
yo eu dwylo hwy, Plese~
anfesuradwy i rai fel fi a garai
weld pob ysrnygwr yn rhoi'r
gorau
i'r
arferrad
anghymdeithasol hwn oedd deall
gan Dr Esyllt fod cynnydd yn y
rufer
sydd
yn
dod
i'r
rneddygfeydd i ofyn am gymorth
i roi terfyn ar ysmygu , ac mae
cyrnorth i'w gael os yn dymuno.
Ei phrif ddiddordeb
wrth
gwrs yw'r ddau blentyn, Macsen
a Nanw, ac er mai'r drefn gartref
yw mai Rhodri'r gwr sydd, ar
hyn 0 bryd, yn gofalu am y plant
a'r carlref lra mae mam yn y
feddygfa ac yn ymweld a'r
cleifion, mae pob eiliad yng
nghwmni'r
ddau fach yn \Vlr
bleser iddi. Os caiff fun ud neu

ddau i ymlacio mae'n hoffi nofio
a'i phrif ddileit am flynyddoedd
pan yn iau - er nid. )'....
v ond ifa~c
o byd - oedd terns, ac. yn WI:
ymwelodd a Wimbledon 1weld el
arwres, S teffi Graf.
Mae'n
berson
sydd
it
diddordeb mewn cerddoriacth ac
yn berchen telyn, er bod sawl
blwyddyn ers y bu'n tiwnio'r
tannau ond yn gobeithio ailafael
yn y ddawn honno yn )' dyfodol.
Ac yn ddistaw bach gall
chwarae'r piano hefyd - hynny
yw, chwedl hithau - os oes raid
tel
Testun y gerdd a enillodd iddi
gadair Eisteddfod
Ysgol Syr
H ugh Owen oedd 'Yr Mon' ac yn
wir , 0 fod ym mhresenoldeb
Dr
..
Esyllt Llwyd fel y bum 1 am ong
yn ystod y cyfweliad hwn, yr
argraff a gefais oedd ei bod
hithau yn gymeriad, sydd,
., er
gwaethaf rhwystrau r cerrig a r
rhaeadrau ac ambell drobwll, fel
yr afon yn Ilifo'n eitha rh\vyd~
trostyn t, ac yn sicr yn gwybod 1
ble mae yn mynd.
Mi glywa j ambell un yn
dweud, 'Mi fasa chdi'ri deud
hynny a chditha isio mynd i'r
.
.
,
syrJerl ,vsnos nesa ...
Tybed?
ROL WILLIAI\\S

(Portread y mis nesaf - Dafydd
Morris, Cefn Coch)

Perchnogion Newydd!
yn parhau'r traddodiad gwych

WfiVELL:S
Bryn ac Angela Williams
London House, LLANRUG
Ffon:

(01286) 673574
PEN CIGYDDION Y FRO
Yr wyn lIeol mwyaf blasus.
Setsig cartref
Cigoedd parod i'w bwyta
Archebion ar gyfer y rhewgist

MYNNWCH Y GORAU
DEWCH ATOM NI!
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F ramla

Gwasanaeth Fframio Lluniau

Arbenigwyr ar fframio gwairh edau a nod\vydd
Nifer helaeth 0 luniau ar werth • Dewis eang yn cynnwys:
WILLIAM SELWYN • KEITH ANDREW
KEITH BOWEN • ROB P_:.I_E_R_C_Y_-=--=---::-=-:-:

~==PAR:-:--C-P-ID-=A~RN-,
LLANBERIS (870922)
tAr gau dydd SuI :1 dydd Lluo yo ystod y peat)

Ffon 871278
www.ybistro.co.uk
Perchnogion: Danny a Nerys Roberts
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MAE Bimbo, yr hen greadur,
wedi'n gadael. AI y ffordd i'r
oedfa fore SuI ym Methel yr
oeddwn i, a sylwi ar dair injan
dan ger Pensarn.
Deall yo
ddiweddarach mai Bimbo, Mul
Cae Meta, oedd wedi achosi'r
creisus. Mae'n ymddangos bod
yr hen greadur wedi suddo i dir
corsiog
ei gynefin
ac fe
anfonwyd am y frigad dan i'w
dynnu i ddiogelwch.
Fe lwyddwyd
ond,
yn
anffodus, bu'r hen ful farw
ymhen ychydig oriau ac yntau
wedi cyrraedd ei saith mlwydd
ar hugain - oed da i fuI fe
dybiwn i. Roeddwn i a Myra yn
dipyn 0 fets hefo Bimbo. AI 01
symud i Benisa'rwaun mi fuom
ni'n mynd yn weddol rheolaidd
ar brynhawn SuI rownd Pen
Caerau ac i lawr Lon Bach Cae
Meta i fynd a moron ac afal neu
ddau iddo.
Roedd 0 yno yn disgwy 1
amdanom, yn glustiau i gyd ac
yn nadu ei gyfarchiad 0 groeso i
ni. Ac os rnethom a chadw'r oed
ambell SuI, yr un oedd y croeso
y SuI dilynol. Na, nath Mul
bach Cae Meta erioed lyncu mul
na sylcio. Yn wahanol iawn i
ambell berson y gwn i amdano.
Yn ystod tymor eisteddfodau'r
Urdd 1994, mae'n siwr gen i mai
Mul Cae Meta oedd y mul bach
enwoca yng Nghymru, gan fod
dwsinau 0 blant led-led y wlad
wedi clywcd amdano ac wedi
adrodd ei hanes ar lwyfannau
Cymru.
Mae penni11 ola'r gerdd yn
cyfeirio at gyfieithiad Yr Athro
W. J. Gruffydd 0 gerdd ymson
enwog G. K. Chesterton i'r asyn:
Y nfytion, - cefais innau f'awr
Un awr felysa gaed,
Roedd swn Hosanna yn fy nghlust
A phalmwydd dan fy nhraed.
Mul Cae Meta
Fe'i gwelais yn gynnar
ar ddol Cae Meta
yn glustiau i gyd.

Lwmp 0 styfnigrwydd diog
yn sefyllian
ar gocsau 0 briciau brau,
gall syllu'n hiraethus
dros orwclion gwyrdd ei gaethiwed.
IJraidd barus
yn pori ei diriogseth,
ac yntau'n unig
ar ddol ei ddiflastod.
Estynnais iddo
dusw 0 wair-tin-clawdd
a'r barrug cynnar arno'n berlau;

gweflodd y wledd
oddi ar gledr fy llaw,
ac ym mherl ei lygad
roedd deigryn 0 ddiolch.
Gadewais ef
yng nghaethiwed dol Cae Meta
i freuddwydio'n ddwys
am dywod euraid a &'«7nplant,
am donn au pell
yo sibnvd cryfinachau'r mor.

MADELEINE

Ei adael yno
i ddychmygu clywed ar delynau'r
gwynt
swn Hosanna'r Fuddugoliaeth Fawr,

a rhwd y rhedyn crin
yn balmwydd dan ei garnau.
Ac, wrth gwrs, roedd 'na
gysylltiad teuluol agos iawn
rhwng Gruffydd a Chae Meta,
ac yno y byddai'n mynd yn amJ
ar brynhawn Sadwrn i chwarae,
a charreg 0 dir Cae Meta, carreg
yr
arferai
W. J. Gruffydd
chwarae ami, sydd ar ei feddrod
ym mynwent Llanddeiniolen.
*

*

*

Mae'r Brifwyl unwaith eto yo
agosau a bydd
Seremoni
Cyhoeddi
Eisteddfod
Genedlaethol
Caerdydd
a'r
Cylch 2008 yn cae 1ei chynnal ar
16 Mehefin ar dir y Castell.
Bydd y seremoni eleni am 12.30
yn hytrach nac am 3.00 y
prynhawn, fel arfer.
Mac Cwmni Seren Arian yn
trefnu bws i Gaerdydd am y I
penwythnos:
cychwyn
yo
gynnar
fore
Gwener
a
dychwelyd brynhawn SuI gan
aros yng Ngwesty'r Marriott.

Dair wythnos wedi diflaniad
Madeleine McCann, mae'r stori
hunllefus am y ferch fach yn cael
llai 0 sylw. Mae hynny'n
naturiol, gan nad oes fawr ddim
newydd i'w adrodd ac am fod
straeon
eraill, yn cynnwys
argyfwng Darfour, yn hawlio eu
siar o'r penwadau. Bydd wythnos
arall eto wedi mynd heibio cyn i
chi ddarllen y geiriau hyn, a
phwy a wyr beth fydd wedi
digwydd erbyn hynny na faint 0
sylw fydd y cyfryngau yn dal i'w
roi iddi hi a'i rhieni?
Doedd neb ohonom wedi
clywed am Kate a Gerry McCann
a'u merch fach deirblwydd oed,
Madeleine, cyn dechrau mis Mai.
o na fyddai felly 0 hyd, ac na
fyddem ni erioed wedi gweld ei
Ilun; ac 0 na fyddai ei rhieni'n
gwybod
i sicrwydd
bod
Madeleine erbyn hyn yn bedair
oed.
Fuoch chi'n gweddio dros
Madeleine a'i theulu? Gawsoch
chi drafferth i weddio ar brydiau
oherwydd
y cymysgedd
0
deimladau fu'n berwi o'ch mewn
ers cywed amdani gyntaf, noson
yr Etholiad?
Mi deimlais i
gydymdeimlad a'r teulu yn eu
poen hunllefus. Mi deimlais i
ddicter at fyd creulon y mae
plant bach ynddo'n cael eu cipio
o afael eu rhieni. Mi deimlais i
anghredinedd
bod rhieni yn
gallu gadael tri 0 blant bach yn
cysgu mewn ty gwyliau tra
roedden nhw'n cael pryd 0 fwyd
mewn ty bwyta gerllaw. Ac mi

•

Prif Lenorion
y Dyfodol
MAE

Cyngor Gwynedd yn
chwilio am aelodau ar gyfer
Sgwad
Sgwennu
newydd
i
ddechrau ym mis Medi 2007.
1.1Wrp9S Y gwadiau Sgwennu
y\v meithrin llenorion ifanc a
rhoi'r math 0 sylw arbennig
iddynt y byddui pobl ifanc
cyfatebol yn y byd chwaraeon
yn ei gael. Y nod yw i annog y
genhedlae[h
nesaf 0 lenorion
C~ru.
Felly os yw'ch plentyn chi
ym Mlwyddyn S neu 6 o'r ysgol
gynradd
ac yn byw yng
Ngwyncdd,
anfonwch
ddau
ddarn 0 waith (un yn Gyrnraeg
ac un yn Saesncg) ganddo/i at
Gwen Lasarus
cyn diwcdd
Gorffennaf.
Am ragor 0 wybodaeth
cysylltwch a Gwen Lasarus,
Academ i/ Cyngor Gwynedd,
Llyfrgell Caernarfon,
Alit I)afiliwn, Caernarfon,
Gwynedd LL SS lAS.
Ffon: (01286) 679465 neu
g\venlasarus([J gwynedd.gov. uk

deimlais i euogrwydd fy mod i'n
medru eu beiriniadu nhw heb
wybod yr union amgylchiadau,
Mi deimlais i'r anobaith
0
sylweddoli nad oes gan )'1' heddlu
syniad lie mae Madeleine. Mi
deirnlais i'r rhwystredigaeth nad
oes dim y gallaf Ii ei wneud. Mi
deimlais i'r arswyd y gallai'r
hogan fach fod wedi marw cyn i
neb ohonom glywed amdani. Ac
mi deimlais i'r cywilydd 0 feddwl
hynny.
J\1i
deimlais
i'r
rheidrwydd i gofio am Madeleine
ac mi deimlais i'r chwithdod nad
wyf yn cofio am eraill yn eu
trallod hwythau. A thrwy'r cwbl
mi geisiais i weddio, hcb wybod
vn amI beth i ofyn amdano.
- A pheth felly yw gweddio yn
aml iawn gan mai rnewn byd
amherffaith
0
ddrygioni
a
dioddefaint yr ydym yn gweddio
ar ein Tad Nefol. 0 ganol ein
trafferrhion, diolch am hynny, y
cawn ni alw arno: 0 ganol ein
dryswch a'n poen y cawn geisio ei
help a'i rierth; 0 ganol ein
gwendid a'n hofnau, heb wybod
beth i'w ddweud na sut i'w
ddweud chwaith. Ond diolch am
bynny, mae'r Duw trugarog yn
ein gwrando er gwaethaf ein
teimladau cymysg a'n meddyliau
dryslyd a'n geiriau ansicr i gyd.
o Dduto, wyddol1 11iddim lie mae
Madeleine. Ond yr wyl ti'n gwybod.
Gan obeithio fod yr hogan fach
yma'n !Jrw, guieddium y bydd
rlZYc,UU11, ryuile, ryusut; y11 dod 0
hyd iddi ac yrz ei dychwelyd at ei
theulu 1110r Juan a phosibl.
JOHN PRITCHARl)
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A'I FEIBION
Bwthyn Gadlys
LLANBERIS

I

FFon: 870444
• Gwerthwyr Glo ac
• Olew Gwres Canolog j'ch
cadw'n gynnes ac yn glyd!
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Gwyliau cerbyd Prydelnig a Chyfandirol.
Rhaglen Tripiau Dyddiol.
Cerbydau moethus ar gael ar gyfer lIogi 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 1I0ng,
teithiau, archebladau theatr
a digwyddiadau.

Y Sgwar, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd LL55 4AA
Ff6n: 01286·675175

Ffees: 01286·671126

E-bost: info@arvonia,co,uk

Gwefan: www.arvonia.co.uk
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DEINIOLEN
Mrs Margaret Cynfi Griffith, Cynfi. Ffon: (870394)

Y GYMDEITHAS LENYDDOL.
Cafwyd noson hynod 0 ddifyr pan
gynhaliwyd y Swper Blynyddol yng
Ngwesty'r Fictoria, Porthaethwy.
Wedi'r swper cafwyd cwmni Harri
Richards, Sarn Mellteyrn, oedd yn
canu baledi ac yn adored peth 0
hanes eu cyfansoddi.
Llywydd y noson oedd y Parch
D. J. Pritchard a diolchwyd iddo
gan Mrs Margaret Cynti Griffith.
BABI NEWYDD. Llongytarchiadau
i Michael ao Amelia, 5 Rhydfadog.,
ar enedigaeth eu merch tach, Abi
Mai, ar 29 Ebrill.
DIOLCH. Dymuna Michael ac
Amelia ddiolch 0 galon am yr arran
a'r anrhegion a dderbyniasant gan
y teulu, ffrindiau a chymdogion ar
achlysur geni Abi MaL
DYMUNA Owie Lewis, 33 Hatod
Oleu, ddiolch 0 galon i'w deulu,
ffrindiau a chymdogion
am y
caredigrwydd a dderbyniodd tra yn
Ysbyty Broadgreen, Lerpwl, ac
hetyd am y gotal yn Ysbyty
Gwynedd.
YR YSGOL FEITHRIN.
Estynnwn ein lIongyfarchiadau a
chroeso cynnes i aelod newydd 0
staff i'r Cylch. Mae Dilwen Williams
wedi dechrau fel Cymhorthydd yn
yr Ysgol Feithrin ers mis lonawr
eleni. Gobeithio ei bod yn setlo i
lawr bellach a'n dymuniadau gorau
iddi ar gyfer y swydd yn y dyfodol.
Yn ogystal mae'r Cymhorthydd
cynt, set Gwyneth Jones, wedi el
phenodi fel Arweinydd y Cylch ers
mis lonawr a dymunwn
bob
IIwyddiant iddi hithau hefyd.
Pob blwyddyn mae'r Cylch
Melthrln yn cael Arolwg gan
Arolygaeth Safonau Gotal Cymru,
ao eleni cynhaliwyd yr Arolwg ym
mis Mawrth. Roedd y staff ac
aelodau
o'r
Pwyllgor
wedi
gweithio'n galed yn paratoi ac
roedd canlyniadau'r Arolygydd yn
gadarnhaol dros ben unwaith eto.
Mae'r Adroddiad yn rhestru niter 0
arferion da sydd yn y Cylch ac
mae'n glod mawr i'r staff sy'n
rhedeg y cylch 0 ddydd i ddydd. Da
iawn chi!
Yn ystod yr Archwiliad, gwelwyd
bod awyrgy/ch braf a obertretol
yna, a bod plant yn derbyn gofal
cynnes ..

rhaid i rieni gofrestru eu diddordeb
a thalu erbyn 1 Mehefin os
gwelwch yn dda.
Yn ystod tymor yr hat cynhelir
bore cyflwyno i rieni a phlant dydd
yn dechrau yn yr Ysgol Feithrin o'r
newydd y flwyddyn aoademaidd
nesaf. Cynhelir y croesawu a'r
cytlwyno am 11.30 Y bore ar 22
Mehefin yn yr Ysgol Feithrin.
Mae'r Ysgol
Feithrin
wedi
ailgychwyn y Cylch Tl a Fi i rieni a'u
plant. Cynhelir y sesiynau ar
brynhawn Llun am 1.15 o'r gloch.
Mae'n gyfle gwych I gyflwyno eich
plentyn
i'r Cylch cyn iddynt
fynychu'r Ysgol Feithrin yn ddwy a
hanner oed.
Mae'r
Ysgol
Feithrin
yn
cydnabod
y
cydweithrediad
gwerthfawr maent yn ei gael gan
rieni ac rydym eisiau eu croesawu i
Noson Caws a Gwin ar 29 Mehefin
am 7.30 o'r gloch. Bydd yn gyfle i
rleni gyfarfod a'r staff, gweld gwaith
y plant a sgwrsio yn anffurfiol dros
luniaeth ysgafn. Edrychwn ymlaen
at eich gweld yno.
YSGOL SUL UNEDIG.
Llongyfarchiadau mawr i blant yr
Ysgol Sui ar basio yr arholiad maes
lIafur yn ddlweddar. Catodd pob un
wobr ariannol a'r plant hynaf yn
derbyn tystysgrifau yn ystod y
Gymanta yng Nghapel Cysegr,
Bethel.
Hefyd buont yn cymryd rhan yn
ardderchog yn y Gymanfa yng
Nghapel Jeriwsalem, Llanberis.
RACE FOR LIFE.
t.lonqytarchradau mawr i bawb o'r
pentref
a gymerod
ran yn
ddiweddar yn y ras 'Race For Life'
yng Nghaernarfon er mwyn codi
arian at gronfa Ymchwil Caner, yn
enwedig Elin James, a ddaeth i
mewn yn un o'r rhedwyr cyntaf.
Cafwyd diwrnod IIwyddiannus lawn
a lIawer 0 hwyl ac fe godwyd
miloedd 0 anan at yr acnos
haeddiannol yma. Da iawn chi!
GWELLHAD
BUAN. Dymunwn
wellhad buan i Mr Owie Lewis.
Hatod Olau, yn dilyn llawdrimaeth
ddiweddar yn Ysbyty Broadgreen,
Lerpwl, gan obeithio y bydd yn well
yn fuan.
LLONGYFARCHIADAU
i Emma
Tong, Penbwlch Cottage, Mynydd
Llandegai. am basio ei arholiad
Theory (Piano) Gradd 1 gyda
anrhydedd. Gyda mawr ddioleh j'w
hathro, Mr Elfed Morgan Morris,
am ei nvrtorcot.

AROLYGYDDASGC

Mae'n erreneo l'r Y:>gol Feilhnn
drefnu trip bob blwyddyn ac eleni
byddant yn mynd i Gelli Gyffwrdd
(GrQQnwood) ym MethGJ.8ydd yn

Llun a dynnwyd ym Mhont Pen
Garret tua hanner can mlynedd yn

61.
(Rhes 61, o'r chwith): Alun Wyn
Evans, Pentre Helen, Deiniolen;
Die Waun,
Waun fa wr; Hem
Davies, Dinorwig a Phen-y-bont,
Deiniolen: Wil Parry, Tan-y-foel,
Detniolen; Griffith Peris, Pentre
Helen, Deiniolen.

DINORW-IG
YN YR YSBYTY. Drwg gennym
oedd dealt fod Mr Derek Williams,
Bron Eilian, wedi gorfod mynd i
Ysbyty Gwynedd. Gobeithio y
•
bydd yn gwella yn fuan. Brysia
adret., Derek, yr ydym yn colli
cael sgwrs ac ambell i ddadl ar y
Ion.
CYMORTH
CR ISTNOGOL.
Orolch am y rhoddion tuag at
Cymorth Cnstnoqol a dderbyniais
pan yn casglu 0 dy I dy yn y
pentref. Diolch i chi am gyfrannu
mor hael.
COFES Y CHWARELWYA.
Yr
wyt yn ceau fod rhai 0 aelodau
Clwb Orwig wedi bod yn neilltuol
o brysur yn twtio cryn dipyn 0
gwmpas y Gofeb. Hefyd maent
wedi bod yn plannu planhigion
newydd yn lie y rhai a oedd wedi
marw. Mae'n rhald talu diolch i
aelodau'r Clwb am y ffordd y
maent yn gofalu am y gOfeb. Yn
yr haul maent yn edrych yn
fendigedig ac yn glod mawr iawn

Derbynnydd Meddygfa
Waunfawr

a
Glanhawr Meddygfa
Llanrug
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CERID MACKINNON
~ "?tu-. ~,,-t.&et-"I-. 9"'~ ,uss 4~'1f
(01286) 673190

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

YN EISIAU

,

(Blaen): Huw Waun, Waunfawr;
Now Bach Wern, Waunfawr a
Llanrug; John Ellis Morris, Bwleh
Uehaf a Rhiwen, Deiniolen.
Gwaetha'r modd, dim ond Now
Jones a John Morris sydd ar 61 o'r
criw. Rhoddodd John ganiatad i ni
gyhoeddi ei oed, sef 94 eleni,
coeliwch neu beidio!

i ddechrau Gorffennaf 2007

as diddordeb

- ysgrifennwch
at Reolwr y Practis.

Drs Roberts, Llwyd & Jones,
Liverpool House,
Waunfawr, Caemarfon,
Gwynedd LLS5 4YY
Plis ffoniwch:

(01286) 650223
am fwy

0

fanylion.

j aelodau Clwb Orwig.

COLLI CYFAILL ARALL. Ganol
lonawr eleni fe'n brawychwyd
pan ddaeth y newydd trist am
.
• •
•
farw cyn-welnldoq I ru yn Sardis
ac yn Libanus, Clwt-y-bont, et y
Parchedig
Ifor
L. Williams,
Bangor. Yn awr daeth rhagor 0
newyddion drwg pan glywyd am
farw annisgwyl un arall o'n cynweinidogion,
sef y Parchedig
Dennis Jenkins, Llanelli. Yr oedd
wedi ei wahodd i bregethu yng
Nghyrddau Pregethu Eglwys ei
frawd, y Parch Cecil Jenkins,
Llwynhendy,
ond
er
mawr
ddychryn i bawb bu farw yn ystod
y gwasanaeth. Gedy weddw a
phedwar 0 blant a'u teuluoedd.
Cydymdeimlwn yn ddwys a hwy
yn eu galar a'u hiraeth.
Yr oedd yn arier gennym yn
Sardis i ofyn i'r gynulleidfa ddewis
pregethwr
ar gyfer Cyrddau
Pregethu'r Sulgwyn, a bron yn
ddi-feth clywyd y cynnig, 'Mr
Jenkins'. Daeth i'r Wyl droeon, yn
ogystal
dod yn ystod gwyliau'r
hat pan ar ymweliad a rhai 0'1
deulu yng nghyffiniau Caer.
Gotiaf i ddwy ohonom fynd ar
daith i'r de j gyrddau Merched y
Bedyddwyr
ac aros nos yn
Llanelli. Gan fod ychydig 0 amser
eyn cychwyn yn 61 am y gogledd
aethom i grwydro rhyw ychydig 0
gwmpas y gwesty a digwydd taro
ar yr enw 'Albert St'. Dyma lie
mae Mr Jenkins yn byw, meddem
a dechrau curo drysau yma ac
acw yn y stryd a gofyn. 'A yw'r
Parch Dennis Jenkins yn byw
yma?' 'Na,' oedd yr ateb bob trot
hyd nes dod bron I ddiwedd y
stryd a chael
hyd iddo. Dyna
groeso a gawsom.
Ni eilld cael neb mwy diffuant
ac 0 ddifnf na Dennis Jenkins.
Coffa da amdano.

a

CWM Y GLO
Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. Ff6n: (01286) 872275
Ar fore Mawrth, Mal 22, yn ystod
Wythnos Cerdded I'r Ysgol, cerddod
ymhell dros hanner ein disgybhon
drwy'r pentref a chael eu croesawu
gan y gath fawr, Carys Ofalus.
Roedd yr orymdaith yn un lIiwgar
iawn gyda'r plant yn eu gwasgodau
fflwroleol.
PROFEDIGAETH.
Daeth
profedigaeth lem i ddau deulu mewn
ychydlg cdydoiau i'w gilydd.

• * •

VR YSGOL GYNRADD
Rydym yn llonqytarch
dau o'n
disgyblion
ar eu Ilwyddiant yn
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.
Daeth Oisin Lowe Sellers, Blwyddyn
4, yn ail yn y gystadleuaeth Celf 3D,
gyda'i gadair hardd. Daeth Hannah
Wilson, Blwyddyn 6, yn ail hefyd am
ysgrifennu cerdd.
Dyma gerdd Hannah ar y testun
'Ofn'.
OFN
Y ddynes cinlo,
Dwy Iygaid fawr,
Yn methu dim byd.
Bol tena, gwyneb tena, gwefus
tena,
Natur tena.
Danedd plastic dwl,
Awra aroglus
A IIais fel asyn
Yn harthu arnom ni.
'Bwyta dy fresych!'
'Bwyta bob dim!'
Breehdanau wythnos nesa.
Dioleh byth!

Dydd Gwener, 20 Ebrill 2007, wedi
cystudd byr, bu farw Mr Edward
Owen Roberts, Bod Gwilym, Alit
Goch (Ted Alit Goch) yn Ysbyty
Gwynedd yn 72 mlwydd oed. Roedd
Ted yn aelod ffyddlon 0 Eglwys Sant
Gabriel lie bu'n glochydd
am
flynyddoedd lawer ac yn barod ei
gymwynas
bob
amser
I
werthqareodau'r
Eglwys. EI bnf
ddiddordeb oedd 'hen gelfl', ac yn
arbennig 'hen geir'.
Bu ei angladd ddydd Gwener, 27
Ebrill, gyda gwasanaeth yn Eglwys
Sant Gabriel a rhoddwyd ef i orffwys
ym
mynwent
Llanrug.
Gwasanaethpwyd
gan y Parch
Robert Townsend, y Parch Tegid
Roberts, Mr Derek Jones a Mrs
Susan
Williams
a
rhoddwyd
teyrnged idoo gan y Parch R.E.
Hughes, Nefyn a Mr Hywel Jones.
Estynnwn
ein cyoyrndermlad
dwysaf a'i briod, Marjorie. ei ferch
Myfanwy a Martin a'i frawd, Wilham
Glyn, a'r teulu 011 yn eu profedigaeth
a'u hiraeth.

Wedi blynyddoedd 0 frwydro'n ddewr
a dirwgnach yn erbyn afiechyd blin,
bu farw Mrs Enid Price, 1 Stryd
Newydd, yng nghwmni ei theulu yn
Ysbyty Gwynedd ar 25 Ebrill, yn 73
mlwydd oed. Trigodd Enid yn y Cwm
drwy ei hoes a ohyrnerar ddiddordeb
ym mhob gwelthgaredd yn y pentref
a byddar'n barod iawn el chymwynas
bob amser. Bu ei hangladd ar 1 Mai
yn yr Amlosgfa, Bangor gyda'r Parch
Gwynfor Williams yn gWelnyddu.
Estynnwn
ein cydymdeimlad
dwysaf a'i phriod, Robin, a'r plant,
Ann, Steven a Doreen a'u teuluoedd
yn eu profedigaeth 0 golli priod,
marn, nain a hen nain annwyl.
LLONGYFARCHIADAU I Kate, 2 Dol
Afon, ar achlysur dathlu ei phenblwydd yn 18 oed.
CAPEL Y TABERNACL.
Cynhaliwyd
Cymanfa
Dosbarth
Cwm-y-glo
elenl yng Nghapel
Jeriwsalem,
Ltanbens,
dan
arweimad y Parch John Pritchard.
Hyfryd oedd gweld y capel yn lIawn.
Cymerwyd rhan gan blant Ysgolion
Sui Ebenezer Deiniolen,
Bosra
Perusarwaun
a Chapel
Coch
Llanberis. Rhoddwyd anerchiad gan
y Parch John Owen, Rhuthun.
Arweinydd y Gan oedd Mr John
Elfion gyda Mrs Hefina Jones wrth yr
organ. Diolchwyd j'r plant am eu
gwaith canmoladwy, j'r rhai fu'n eu
hyfforddl
ac i bawb arall a
gyfrannodd tuag at lwyddiant y
Gymanfa
gan y Parch John
Pntchard.
DYMUNA Marjorie Roberts. William
Glyn. Myfanwy a Maron a theulu y
diweddar
Edward
Owen (Ted)
Roberts. Bod Gwilym, Rallt Goch,
ddiolch
i'w teulu,
ffnndlau
a
chymdogion
am bob arwydd 0
gydymdeimlad a ddangoswyd tuag

atynt yn eu profedigaeth 0 golli gwr,
tad a brawd annwyl.
Dlolch
am
y lIu cardiau,
ymweliadau a galwadau ffon a'r
rhoddion
hael tuag at Ysbyty
Frenhinol Lerpwl, Ward Cybl Ysbyty
Gwynedd ac Eglwys Sant Gabriel.
Mawr yw ein diolch i'r Parchedig
Robert Townsed a'r Parchedig Tegid
Roberts. Mr Derek Jones a Mrs
Susan Williams ac i Dr William
Munro wrth yr organ. Diolch i Gaplan
yr Ysbyty, y Parch John Gwilym
Jones, Bangor am ei eiriau caredig.
Carem hefyd ddiolch ,'r Parch R.E.
Hughes. Nefyn a Hywel Jones am y
deyrnged i Ted yn y gwasanaeth yn
yr Eglwys.
Oiochwn
hefyd
i Mr E.W.
Pritchard a Mr Gwynfor Jones,
Trefnwyr Angladdau Uanbens, am
eu trefniadau proffesiynol a thrylwyr.
Diolch 0 galon hefyd i Metra am agor
y cae.
UNDEB Y MAMAU. Fore Llun, 14
Mal, aeth aelodau'r gangen gyda'u
ffrindiau i ymweld a Melin Llynnon,
Llanddeusant, Ynys Mon. Yr unig
felin wynt yng Nghymru sy'n parhau
i weithio. Gwnaed difrod mawr i'r
fetin tua 1918 mewn storm ond
mae n cae I ei rhedeg heddiw fel
amgueddfa
amaethyddol
yn
cynhyrchu
blawd mal gwenith
cyflawn yn defnyddio grawn organig.
Ar y safle ceir dau dy crwn wedi
eu hadeiladu gyda phren, waliau
bangoriaeth 0 dwb a tho gwellt. Y
mae yno hefyd hen fecws a IIwybr
mellnau. Cafwyd amser diddorol
iawn yn mynd 0 gwmpas y safle a
chafodd pawb ddewis ei ginio
blaasus yng Nghegin Llynnon.
Diolch i Dorothy am drefnu'r
diwrnod. 8ydd y cyfarfod nesaf ar 4
Mehefin (Moes a Phryn).

HANNAH WILSON

Rydym hefyd yn dymuno'n dda i'r
GrWp Dawnsio Gwerin Dan 12 sy'n
cystadlu yn yr Eisteddfod ar y Dydd
Mercher.
..

Mae Miss Llinos Rhys, sy'n fyfyriwr
TAR, yma am gyfnod 0 ymarfer
dysgu gyda Blwyddyn 5 a 6. Buan
lawn mae hi wedl cartrefu gyda ni ae
mae'r
plant
yn mwynhau
ei
chwmni'n fawr.
Diolchwn i Linda Pragnell am ddod i
slarad gyda Blwyddyn 5 a 6 am y
ffordd orau i ofalu am eu dannedd.
Drolcnwn hefyd i Techniquest 0
Lanberis am ddod i gynnal gweithdy
gvvyddoniaeth ar Rymoedd gyda'r
dosbarthiadau I gyd yn eu tro.
Irr;:~~~
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Cofiwch ddefnyddio

ORIEL

CWM
~~CwmyGlo

FfBnfFfacs: (01286) 870882

I ORIAU AGOR

SWVDDFA POST BETHEL 6(~i~~=~;~:r~)'
(01248) 670261

6 a.m.-3 p.m. (~

Cewch groeso cynnes gan CLEO A SUSAN
Cofiwch am ern gwasanaeth
biliau, etc., yn ogystal

newid pres tremor, vswiriant. talu

a gwasanaethau

arferol Swyddfa'r

Lluniau 0 bob math

Richard S. Humphreys
6

Post.

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

Cwasanacth Fframio
ar gael ar y safle
Pri iau Rhesymol
Arddangosfa oluniau
gwreiddiol gan
Artistiaid LIeoI

GrWPDawnsio Gwenn Dan 12.

•

•

PEINTIWR AC ADDURNWR
PRIS/AU RHESYMOL
TAWELFA, PENISARWAUN
Ffon: (01286) 870846

CDH

Ymgyaghorwyr Ariannol
AnnibynnoJ

27 Stryd y Bonr, Caernarfon

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

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

Awdurdodir
ir gaD )T
Awdurdod Gwasanaethau Ariannol

. --

Cyngor Cymuned Llanrug

Ar Ben Arall y Lein

Distaw iawn ydi pethau wedi bod
ers rhai wythnosau, tywydd braf a
'sgota ddim yn cyd-dynnu, ond er
hynny mae rhai sydd wedi
mentro am Lyn y Dywarchen
wedi cael tipyn 0 hwyl gyda
brithyll yr enfys. Polisi stocio
yma eleni yw 200 pob mis hyd at
Hydref.
Mae cryn dipyn wedi ymweld a
Llyn Padarn yn bared, ac mae
tipyn 0 fynd wedi bod ar y
tocynnau dyddiol. Mae safon y
brithyll brown eleni yn wych, ond
does neb hyd yn hyn wedi fy
argyhoeddi eu bod yn cael iller
o'r torgoch.
Llyn Nantlle yw'r lleoliad arall
ble mae cryn ddefnydd wedi bod
ar y cychod ac mae adroddiadu'n
dangos mai'r brithyll bach sy'n
arddangos eu hunain. Wrth gwrs,
fel hyn y bydd pethau i raddau
tan cawn wared a gwynt ~r
gogledd. Mae hwnnw'n ddigon
drwg ond y noson o'r blaen fe
newidiodd - i'r dwyrain - mae
hwnnw'n waetb bythl
I'r rhai sy'n ymddiddori ym
myd yr eogiaid, mae'r cynllun
magu gleisiaid yn y ddeorfa wedi
bod yn hynod Iwyddiannus eleni.
Fe gafwyd oddeuiu 4,000 o'r
pysgod bach yma yn y rod Hydref
'06 0 ddeorfa Asiantaeth
yr
Amgylchedd yn Nolgellau. Fel
mae greddf natur yn galw fe
wclwyd rhain yo dechrau symud
allan o'r tanc magu mawr ac yn
heidio at y llwybyr sy'n eu
harwain i'r Seiont. Yn ystod
noson 24/25 Ebrill fe gafwyd
digon 0 law i godi'r afon tua
deunaw
rnodfedd,
a'r bore
trsnnoeth roedd y cwbwl wed!
mudo.
Dyna wers natur i chwi - fe
fydd rhain yn nofio am wlad yr iii,
pe gi yno am flwyddyo ac yna
gwneud ei ffordd yn 01 am y fro.
Mae cynlluniau o'r math yma ar
.
,
afonydd eraill yn dangos 1 r
eogiald yma nofi() yn 61 i'r union
fan bie yr magwyd hWy. Mae pob
un o'r rhain wedj cael toriad ar un
o'i esgyU, felly yn ystod 2008 fe
fydd yn ddiddorol dros ben gweld
pa mor
llwyddiannus
fu'r
ymdrechion.
Mae'r
gwaith
i gwblha~
datblygiad Melin y Cim yn cael el
gario allan, dyddiad cwblhau yw
ar ddiwedd Mehefin -cawn weld
ynre!

Mae hawl cynllunio wedi ei
ganiatau i adeiladu Canolfan
ymgynull i'r clw? ar y I?a<:s
parcio yn Crawia. Gobeithir
dechrau yma - ar 61 gorffen y
feIin! !
Rwy'n dal i ddisgwyl am
luniau ae ati 0 unrhyw beth sy'n
ymwneud a physgota yn yr ardal.
Difyr iawn yw'r lluniau a'r
llythyrau 0 Lanberis ond rwy'n
sicr bod cryn dipyn 0 hanes yn y
fro 0 hyd - yo enwedig yn
ymwneud a'r torgoch.
Er ein bod yng nghanol 2007 tydi amser yn hedfan! - rwyf
newydd orffen dadansoddi recor~
daliadau am 2006, a dyma nhw 1
chi:

,

.
tair

Cyfanswm am y tymor 0 r
afon a'r llynnoedd oedd: Eogiaid
118; Sewin 218; Brithyll Brown
1,599; Brithyll yr Enfys 62! a'r
Torgoch 79. Cyfanswm yr oriau a
bysgotwyd gan yr aelodau hynny
a gymrodd yr amser i gofnodi eu
hamseroedd yw 9,622 awr.
Yn yr oes yma ble mae ffigyrau
yn bopeth, daliwch sylw ar hyn:
mae 229 diwrnod yn y tyrnor
pysgota felly mae cyfartaledd 0 42
a\VI 0 'sgota wedi cymryd Ile ar
ddvfroedd y Gymdeithas
pob
diwrnod. A oes diddordeb arall
sydd mar bohlogaidd yn y fro
rybed? Bydd pawb wrthi rwan
hefo'r bensal yn cei io profi'n
wahanol.
Hwyl arni felly

Huw

PRICE HUGHES

Cronfa Goffa
R. H. Owen
ccisiadau
am
fenthyciadau
o'r
Gronfa
uchod. Ccir y manylion a'r
amodau drwy anfon amlen
gyda stamp a chyfeiriad aTno
at yr Ysgrifennydd:
John H. Hughes,
Tan y Clogwyn,
Llanberis
Gwynedd LLSS 4LF
Ffon (01286) 871562.
Y ceisiadau
i gyrraedd
yr
Ysgrifennydd erbyn 31 Awst
2007. Ni ystyrir unrhyw gais a
ddaw i law ar 61 y dyddiad
cau.
Gwahoddir

Ar nos Fawrth, Ebrill 17eg,
cynhaliwyd cyfarfod o'r Cyngor
Cymuned yn y Sefydliad Coffa
Llanrug, Y cadeirydd oedd y
Cyngh.
Dafydd
Whiteside
Thomas a chroesawodd pawb i'r
cyfarfod.
Cadarnhawyd
cofnodion
Mawrth 20fed yn
gywir. Gwnaed cais am arian gan
Rygarug a dyfarnwyd £550 0
gyfraniad iddynt.
PwyUgor Cynllunio Arfon
wedi caniatau codi lolfa wydr yn
1 Cae N ewydd, Llanrug,
Ceisiadau Cynllunio newydd 0
flaen y Cyngor Cymuned. Doedd
dim gwrthwynebiad i'r canlynol:
• Adeiladu dau dy ym Mhen
Buarth, Lon Groes.
• Dymchwel
gweithdy
ac
adeiladu tY ar dir ger Norfolk
Villa, Llanrug.
• Estyniadau i Ganllwyd, Bryn
Moelyn, Llanrug.
• Estyniad blaen deulawr ac ail
doi ym Mryn Siriol, Llanrug.
• Adeilad u
ty
gwydr
a
polytunnel ar dir amaethyddol
- llain 0 dir tu 01 i Tan y Coed
Canol, Ceunant.
• Capel Hermon)
Ffordd yr
Orsaf: trosi'r capel yn dy (er
yn bryderus am Ie i barcio gan
ystyried fod tY 4 llofft fel arfer
yn golygu 2 gar).
Gummoynebuiyd y canlynol:
• Dymchwel ac adeiladu Ty'n
Ffridd, AlIt Gocb, Cwm y Glo
- am fod ~1 ty yn llawer rhy
uchel ac allan 0 gymeriad yr
ardal ; synnu
fod y ty
gwreiddiol
wedi
ei
ddymchwel; fod y datblygiad
wedi mynd rhagddo cymaint
cyo i neb wneud sylw amdano;
dim lie 0 gwbl i barcio.
• Capel Hermon: cais amlinellol
i adeiladu ty a chreu rnynedfa
newydd - ar y sail nad oes
mynedfa i'r llain tir ar hyn 0
bryd. Byddai creu mynedfa yn
achosi problemau mawr. Yr
oedd mynedfa yno ar un amser
ond ei bod wedi ei chau
flynyddoedd yn 61 gan ei bod
yn rhy beryglus yno.
Pasiwyd fod y clerc yn cysyllru a
Chyngor Gwynedd i fynegi fod y
Cyngor Cymuned yn poeni am y
sefyllfa yng Ngwyncdd parthed
tal fforddiadwy, Mae hefyd yn
cefnogi'r pryder sy'n cael ei
fynegi gan )rmgyrch Cym uned.
Mae angen gw)rbod fainr 0
ymg)Ttlghori sy'n digwydd gyda
chynghorau eraill ynglyn a rhai
fforddiadwy a sut y mae modd

..----_

datrys y broblem hon.
Mae saw I cwyn wedi dod i law
ynglyn a chyflymder y traffig
heibio Groeslon y Bryngwyn a
thrwy Tan y Coed i fyny am y
Ceunant. Bydd cais arall yn cael
ei wneud i gael tawelyddion i
arafu'r drafnidiaeth.
Cafwyd cwynion hefyd am fod
sbwriel yn cael ei ollwng ar y
llwybr cyhoeddus 0 Llain Gro i
Rhos Ddu. Mae hon yn broblem
sydd ar gynnydd. Byddem yn
falch iawn 0 gael gwybodaeth am
unrhyw un a welir yn taflu
sbwriel.
Y clerc i gysy 11tu eto gydag
Adran yr Amgylchedd oherwydd
bod sbwriel yo cael ei adael yng
nghornel
cae Chwarae Pwl1
Moelyn.
Mae'r Cwnstabl Philp Kennedy
(Rheolwr Rhawd Gymunedol)
wedi cynnal un cyfarfod yo y
Sefydliad Coffa yn barod. Mae'n
bwriadu bod yno yn rheolaidd fe fydd poster yn cael ei
arddangos 0 gwmpas y pentref
yn rhoi gwybodaeth. Ewch draw
i gael sgwrs hefo fo. Mae'n
awyddus iawn i gael gwybod am
unrhyw fater, bach neu fawr, sy'n
poeni' r pen trefwyr.
Gohebiaeth
0
Gyngor
Gwynedd
Mae Cyfadran yr Amgylchedd
yn cadw golwg ar y datblygiadau
ym Mur Moch yng Nghwm y
Glo.
Bydd
y
Gangiau
Cymunedol yn dechrau ar eu
gwaith yn fuan yn gwneud man
waith twtio a chlirio yn y
cymunedau.
Bydd y Cyfarfod
nesaf yn
Gyfarfod
Blynyddol
ac fe'i
cynhelir yn Ysgol Cwm y Glo am
7 o'r gloch ar Fai 15fed.

NANT PER IS
Llinos Jones, 6 Nant Ffynnon
Fton: (01286) 871820

CAONFA A. H. OWEN. Sylwch ar
yr
hysbyseb
flynyddol
am
tsnthyciadau o'r gronts ar dudalen
7.

CEUNANT
~

TrylJtan a SIQned LarlJen, eQdafon
Ceunant (650799)

CAONFA A. H. OWEN. Sylwch ar
yr
hysbyseb
flynyddol
am
fenthyciadau o'r gronfa ar dudalen

7.
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41A STRYD FAWR, LLANBERIS
Ff6n: (01286) 872501

i
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PENISARWAUN

-

Mrs Ann Evans, Sycharth. Ffon: (01286) 872407
CRONFA R. H. OWEN. Sylwch ar
yr
hysbyseb
flynyddol
am
fenthyciadau o'r gronfa ar dudalen

7.

Chapel Coch.
Cafwyd anerchiad ddifyr gan y
Parch John Owen,
Rhuthun.
Arweinydd y Gan oedd John Eifion
ac roedd yn amlwg yn mwynhau ei
hun gan fod yr ymateb gan y plant
a'r oedolion
yn arbennig
0
hwyliog. Llywyddwyd gan y Parch
John Pritchard a diolchir iddo am
ofalu fod yr emynau yn weladwy i
bawb ar y taflunydd. Mawr yw ein
diolch i Helma Jones ar yr organ
ac am y rhan dechreuol addas
gan aelodau Capel Jeriwsalem.
Bu'n Gymanfa
gartrefol
a
IIwyddiannus dros ben.
Atgoffir y plant y derbynnir
casgliad y Genhadaeth Dramor ar
10 Mehefin.

Babanod. Yr enillwyr Iwcus oedd:
(87) Mrs Carol H. Jones, yr Ysgol
Gymuned; (179) Dron Dafydd;
(220) Nia Morris, Deiniolen.
Bu'n weithgaredd IIwyddiannus
dros ben a gwerthwyd 230 0 beli
gan aelodau'r Pwyllgor. Diolchir i
bawb a gefnogodd y Calendr a'r
Peli. Gwnaed elw sylweddol tuag
at gostau rhedeg y Neuadd
Gymuned.
GWELLHAD. Ein cofion annwyl at
Mrs Annie Hughes, Ty Newydd,
Cae Hywel, sydd wedi torri ei
braich.
Brysiwch
wella,
Mrs
Hughes.
Dymunrr gwellhad buan hefyd i
Mrs Beti Griffiths, Groeslon Isaf,
wedi'i
thriniaeth
yn
Ysbyty
Wreesam.
CROESO mawr I Branwen Hedd,
merch fach a anwyd i Caryl a
Gareth Griffiths, Ysgubor Cae
Corniog. Pob bsndrth i chwi fel
teulu.

PEN-BLWYDD ARBENNIG.
Llongyfarchiadau i Iwan Hughes,
Ty 'Rardd, Waen, ar achlysur ei
ben-blwydd
yn
18 oed
yn
ddiweddar. Dymuna Iwan ddiolch
i'w deulu a't ffrindiau am y lIu
cardiau ac anrhegion. Dlolch 0
galon.
LLONGYFARCHIADAU
i Richie
Green,
Tan-y-coed,
ar
ei
ddyrchafiad yn Arolygydd Ardal
Porthmadog a Phen LlYn. Pob Iwc
yn y swydd gyfrifol hon oddi wrth
ei deulu a'i ffrindiau i gyd.
DIOLCH. Dymuna Mrs Nannie
Evans, 26 Bryntirion, ddiolch yn
17 Mehefin, cynhelir Miri Mehefin
ddiffuant i'w theulu, cymdogion a
y Methodistiaid
yng Nghapel
ffrindiau
i gyd am y fath
Bosra am 2.00 o'r gloch. Bydd Te
garedigrwydd, y Ilu cardiau a'r
Bach yn yr Ysgol Gymuned yn
galwadau ffan a dderbyniodd ar 61 dilyn y cyfarfod a bydd modd
y ddamwain
i'w braich yn
pareto ceir ar fuarth yr Ysgol
ddiweddar.
Gymuned.
DIOLCH. Dymuna Ann a Dafydd
Gorffennaf 7 bydd Trip yr Ysgol
a'r teulu ddiolch 0 waelod calon
Sui yn treulio dwimod yn Gelli
am
y
caredigrwydd
a'r
Gyffwrdd Bydd yr Ysgol Sui yn
cyfeillgarwch
a
ddangowsyd
talu cost mynediad
aelodau'r
iddynt ar adeg pryderus yn ystod
Ysgol Sui a qotynrur yn garedig I
trlniaethau
Bedwyr yn Ysbyty
bawb drefnu cludiant os gwelwch
Christie,
Manceinion.
Bu'r
yn dda.
gefnogaeth gref yn gysLtr mawr.
Gwibdaith
Mis Medi. Bwriedir
Diolch 0 galon.
trefnu gwibdaith
i ymweld a
CYDYMDEIMLIR yn ddwys iawn
chartref William Morgan yn Ty
Dafydd ac Ann a'r teulu yn eu
Mawr, Wybrnant, ac yna ymlaen i'r
coiled
fawr
ym
marwolaeth
Bala, gan tod y plant wedi cael
modryb i Dafydd, sef Anti Rosie,
hanes yr Esgob William Morgan,
Penygroes.
Dyma athrylith
0
hanes Mari Jones a'i Beibl a
gymeriad ac un ddifyr ei chwmni.
PRIODAS. Llongyfarchiadau
a
Thomas Charles, sylfaenydd yr
Cefnogodd
amryw
0
phob dymuniad da i Sion Jones,
Ysgol Sui a Chymdeithas
y
weithgareddau yn y pentref hwn
Perthi, a Catrin 0 Orefor, ar eu
Beiblau.
Ceir y many lion yn
pan oedd Eurgain, Bedwyr ac
priodas yn Efrog Newydd ar 4
rhifynnau nesaf yr Eco.
Osian
yn
blant.
Mynychai
Ebrill.
PWYLLGOR NEUADD. Tynnwyd
wasanaethau Ysgol Tan-y-coed,
GYRRWR 0 FRI.
Clwb Cant Mai a'r enillwyr oedd:
mwynheai yr Eisteddfod Bentref
Llongyfarchiadau i Angela Webb
Wendy
Philips,
7
Tai
Arthur;
yng Nghapel Glasgoed a sbort a
ar Iwyddo yn ei phrawf gyrru
Bessie Williams, Llys Myfyr; Eirlys
sbri y Canrnifal
a cnornoqa:
P.S.V. Pob dymuniad da iddi yn ei
Jones, Gwynant.
Gymanfaoedd Capel Bosra. Bu'n
swydd
hefo
Cwmni
Arriva.
Tynnwyd
'Dydd
Lwcus'
y
aelod selog o'r Clwb Cant a
Llongyfarchiadau
iddi hefyd ar
Calendr a'r enillydd haeddiannol
Phwyllgor y Neuadd Gymuned
ennill Pencampwriaeth Oartiau.
oedd Wil Jones, gyda'r dyddiad 28
hyd yn ddiweddar. Dyma ddiwedd
CLWB YR HENOED. Enillydd Pel
Medi. Y wobr oedd £50 - addas
pen nod fel petai 0 genhedlaeth
Bonws y Loteri yw Rhif 48: Ann
lawn gan mai dyma ddyddiad Wil
h-yn teulu Penygroes. Mawr ein
Paterson. Llongyfarchiadau.
yn
hanner
cant
oedl
braint fel teulu 0 rannu ei chwmni
EISTEDDFOD BENTREF.
uoncvtarcruaoau mawr.
a'i meddwl chwim - bydd bwlch
Eto eleni. cafwyd Eisteddfod
Gynhaliwyd
'Aas Peli' nos
ontawr ar gi hoI.
Iwyddiannus a lIawn hwyl ym
Fercher, 16 Mai ond, oherwydd y
LLWYDDIANT CERDDOROL. Un
Mhenisarwaun,
gyda'r plant yn
tywydd anffafriol, tynnwyd y peli 0
brysur ddilyn 61 bysedd ei
ogystal
a'r oedolion
wedi
sach gan y Pennaeth, Gareth F6n
modryb, Annette Bryn Parri, yw ei
mwynhau cymryd rhan, boed ar y
a Catnn Fychan, athrawes Adran y
nith, Lois Eifion, Llongyferchir
Ilwyfan, yn y cwis
Lois ar 01 IIwyddiant gyda
neu gyda'r gwalth
Bwrdd Cyswllt yr Ysgolion
lIaw. Mae pwyllgor
Cerdd Brenhlnol - cafodO
yr Eisteddfod
yn
iwvoorant ysgubol gyda chlod
ddyledus
iawn
i
neto'l Gradd 8. Ymlaen l'r
Marina Jones, Dewi
Llythrennnau roan, Lois. Pob
Hughes, Ann Ifans a
Iwe i ti yn y dyfodol. Hyfforddir
Lois Eiflon am roi
Lois gan Carys Jones, Cae
o'u
hamser
i
Eboni.
hyfforddi'r
plant a
YSGOL
SUL
UNDEBOL
chyfeilio, hefyd i Liz
BOSRA.
Jones, Phylis Elis ae
Mai
20fed,
cynhaliwyd
Eifion Harding am
Cymanfa'r Annibynwyr Cylch
arwain
yr
Deiniolen a Chwm-y-glo yng
EIsteddfod.
Nghapel
Jeriwsalem,
Otweddwyd y noson
Llanberis am 2.00 o'r gloch y
gydag
edmygedd
prynhawn. Cymerodd y plant
mawr tuag at safon
ran yn y gwasanaeth a diolchir
y
cystadleuwyr
iddynt am eu gwaith graenus.
ymhob maes, ac fel
Brat oedd gweld y Capel yn
pwyllgor
roeddem
lIawn a mwynhawyd eitemau
yn yrntalchto
yn
clodwiw
a
bywiog
gan
nhalent y plant a'r
Cettin Fychan, Afhrawes y 8abanod, yn dangos y
Ysqohon
Sui Ebenzer
a
bobl itane ac yn
Bel Lwcus i Gatrin Elen.

a

svn

ddiolchgar i staff yr ysgol gynradd
am gefnogi'r
Eisteddfod
drwy
osod y gwaith lIaw ac arlunio yn yr
ysgol.
Brat iawn oedd croesawu y
beirniaid a'r lIywydd yn 01 i'w
cynetin.
Aoedd Anwen Huws
(Meillionydd), yn beirniadu'r lien
ac adrodd, a Jeni Lyn 0 Ddeiniolen
yn beirniadu'r cerdd. Gwenllian
Parry oedd Llywydd y noson a
brat iawn oedd ei chlywed yn hel
atgoflon am ei phrofiad hi yn
Eisteddfod
Glasgoed
ac yn
rhannu hefo'r plant y detnydd
arbennig y mae bellach wedi ei
wneud o'r protiad dlwylliedig
hwnnw wrth gydweithio gyda'r
Mawris yn Seland Newydd, ac
erbyn hyn fel seicolegydd addysg
yng Ngwynedd. Diolch arbennig
hefyd
i Janice
Jones
am
feirniadu'r
coginio ae i Mari
Williams am feirniadau'r gwaith
lIaw ac arlunio.
Uchafbwynt pob eisteddfod yw
anrhydeddu y prif lenoriaid ac
roedd teilyngdod yn Eisteddfod
Penisarwaun. Cipiwyd y tlysau,
gyda chanmoliaeth uchel lawn.
Llongyfarchiadau i William Lamb
am ennill Tlws yr Ifanc ac i Anest
Bryn am ennill y Tlws Uwchradd.
Canlyniadau
Blwyddyn Derbyn. Ganu: 1. Moi.
Adrodd: 1. Moi; Gwaith Llaw: 1.
Moi; Arlunio: 1. Catrin Elen; 2.
lestyn. Rhyddiaith 1. Catrin Elan;
2. lestyn.
Meithrin ac lau. Canu: 1. Elin.
Adrodd: 1. Elin. Arlumo: 1. Elin; 2.
Brett; 3. Llion ac Iwan.
81. 1 a 2. Adrodd: 1. Ctrin Alaw; 2.
Magi; 3. Emily a Catrin Sara.
Ganu. 1. Amy; 2. Catrin Alaw a
Catrin Sara; 3. Emily.
81.1: Rhyddiaith 1. Amy; 2. Catrin
Sara. 81.2.: 1. Catrin Alaw; 2.
Emily; 3.Lois.
81.1 a 2. Arlunio.1: Catrin Sara; 2.
Catrin Alaw; 3. Celyth ac Amy.
BI.1 a 2. Cog;nio. 1. Catrin Alaw;
2. Jordan.
81. 1 a 2: Parti Ganu 1. Parti
Jordan.
BI. 3 a 4: Adrodd. 1. Caitlin; 2.
Nia; 3. Ceinwen a Sioned. Ganu.
1. William; 2. Ceinwen a Caitlin; 3.
Sioned a Nia. Rhyddiaith. 1.
William; 2.. Ceinwen; 3. Nia.
Arlunio. 1. Ceinwen; 2. Oru; 3.
William a Jordan. Gwalth Llaw. 1.
Sion; 2. William; 3. Caitlin.
61.3, 4, 5 a 6. Petti Canu. 1, Partl
Tania. Coginio. 1. Sean; 2.
Sophie, Nia a Tania. 3. Nia Esyllt,
Sioned,
Ceinwen,
Caitlin
a
William.
BI. 5 a 6. Adrodd. 1. Slon; 2.
Claire. Canu. 1, Sophie; 2. Claire.
Rhyddiaith. 1. Sophie; 2. Molly; 3.
Claire. Arlunio.
1. Carin; 2.
Thomas ac Ashley; 3. Shean a
Cal.
Llaw. 1. Nia Esylll; 2.
Claire; 3. Cai. Barddoniaeth. 1.
Sophie; 2. Sophie; 3. Cai.
Parti Adrodd Cynradd: 1. Parti
Sophie.
Darllen o'r Beibl. 1. Nra.

ewenn

Tarian i'r Prif Lenor Cynradd William lamb, 81.4.
Cwis. 1. TIm Ni NI, 2. Tim Harri; 3.
Tim
Glesni.
Dawns
Unigol.
(agored): 1. Anest; 2. Nia Esyllt.
BI. 7, 8 a 9. Ganu. 1. Elin.
8arddoniaeth.
1.
Anna.
Rhyddiaith. 1. Anest; 2. Anest.
Unawd Piano Uwchradd. 1. Lois
Eition.
Unawd Offerynnol. 1.

Anest Bryn, Prif Lenor Uwchradd gyda Uywydd y Noson,
y Or Gwenlttsn Parry.

Wythnos Gweithgareddau'r
Carnifal
Dyma'r dretn y gweithgareddau
am y flwyddyn 2007. Fe fydd
manylion pellach yn y rhifyn nesaf.
Nos Lun, 9 Gortt: Bingo yn
Neuadd yr Eglwys am 6.30 o'r
gloch.
Nos Fawrth, 10 Gorff: Gyrfa
Chwist arbennig yn Neuadd yr
Eglwys am 7.30.
Nos
Fercher,
11
Gorlf:
Mabolgampau ar gae'r ysgol am
6.30 o'r gloch.
Nos lau, 12 Gorlf: Disgo yn
Neuadd yr Eglwys am 6.30 o'r
gloch.

Anest. Onsombl Offerynnol. 1.
Anest a Lois. Gwaith Llaw. Anna:
2. Anest. Arlunio. 1. Anna; 2.
Anest; 3. Kaite.

Tarlan i'r Prif Lenor Uwchradd Anest Bryn.
Oedolion. Oeuawd. 1. John Eifion
a Lois Eifion. Adrodd. 1. Parti 'Y
Ras'. Band Cegin. 1. Parti'r Gegin.
Can GrWp Ysgafn. 1. John Eifion
a'r genod. Ffurfio Brawddeg. 1.
Geraint George; 2. Les Larsen; 3.
Anna. Coginio. 1. Carys Williams;
Gwaith Llaw. 1. Phylls Elis; 2.
Phylls Ells; 3. Nana.
Uwchradd. Gwaith Cyfrifiadur. 1.
Anna. Ffotograffiaeth. 1. Katie; 2.
Anna. Coginio. 1. Gatrin; 2. Anna
a Katie. Oarllen o'r Beibl. 1. Anna.
Parti Canu Oedolion. 1. '0 Netol
Addfwyn Oen!' gyda chanmoliaeth
uchel a cnlo bendigedig
i'r
Eisteddfod Iwyddiannus.
EGLWYS SANTES HELEN.
Amseroedd y Gwasanaethau am
fis Mehefin yw: Sui 1at a'r 3ydd:
10.00 Y bore; 2i1 a 4ydd Sui: 3.30
y pnawn.
Cynhelir Pwyllgor y Carnifal yn
Neuadd yr Eglwys nos Lun, 4
Gorffennaf am 7.30 o'r gloch.
Nason Goffi. Fe gynhelir Nason
Gotti yn Neuadd yr Eglwys nos
Fercher, 6 Mehefin am 6,30 o'r
gloch. Trefnir gan Bwyllgor y
Caranital.
Mynedlad - SOc i
osoonon, yn cynnwys t9 n9U gaffi
a blsgedi. a 20c I oiaru. Estynnir
croeso cynnes i bawb.

William Lamb, Prif Lenor Cynradd gyda Anwen Huws,
Belrniad Adrodd a LIen.
Nos Wener; 13 Gorff: Helfa Drysor
yn cychwyn 0 Neuadd yr Eglwys 0
6.15 ymlaen a garffen mewn
gwesty am fwyd.
Oydd Sadwrn, 14 Gorff: Y Carnital
I gychwyn o'r Cartref Nyrsio am
1.00 o'r gloch, gyda Seindorf Arian
Deiniolen. Bydd Sel Gist Car ar y
cae. I archebu lie neu am fanylion

a

pe!lach cysylltwch
Mrs Janet
Ash ar (01286) 871265. Manylion
lIawn am y Carnifal yn y rhifyn
nesaf.
Nos Sui, 15 Gorff: Cymanfa Ganu
yn Eglwys y Santes Helen. Amser
a manylion !lawn yn y rhifyn nesaf.
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Can Ysgafn - Tom Jones (John Eifion) a'i 'Toy Girls'.

BWS BACH AR LOG
Bws 22 sedd ar gael ar gyfer pob
math

0

lOBiprQifat - noswaithiau

allan, parfion, tripiau ac ali
Gwasanaeth personal a thelerau
rhesymol gan

D. P.0

(01248) 361044

ENS

RHIWLAS

WAUNFAWR

.ry Rhydd • Bwyd Cartref • Prydau Plant

Gosodwr Teils
Arbenigwr

mewn

walleu

Ln

Gwaith bach neu fawr
Gwaith da bob arnser

~).

Ffoniwch Uoyd ar

1!Y

a

lloriau

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

~>'

l:~01286 830 805
~..!!.. ~~7~)

Ffon:

650218

Cynnyrch Eisteddfod Bentref Penisarwaun
Prif Lenor Uwchradd

dda, a wnewch chi dynn u eich

Anest Bryn

cotiau ac eistedd i lawr.'
Roedd pawb bron a llewygu.
Roedd Morris Maths wedi
llyncu geiriadur go fawr 'swn i)~
dweud. Wrth i'r wers fynd yn el
blaen, roedd ei Gymraeg yn
gwella, Roedd 0 am unwaith yn
cofio enw pob disgybl! Ond
diolch i Morris Maths, roedd
pob disgsybl yn gal1u gwneud
syms! Mae hyd yn oed Heledd
yn gallu gwncud syms lluosi
hir!
Erbyn diwedd y wers, a
diwedd y dydd, roedd pawb
mewn penbleth. Methu'n glir a
deall pam oedd pawb mor
wahanol. Toeddwn i drum mor
siwr a oeddwn i'n lieio'r ffasiwn
newid.
Rocdd fy mol yn dechrau
corddi ar y nos SuI cyn yr
arolwg, ac mi oedd gen i waith
cartref Cymraeg i'w wneud.
Roedd dydd Llun yn mynd ifod
yn hunllef
O'n, roeddwn
i'n iawn.
Roedd dydd Llun yn hunllef a
phob eiliad yn mynd yn fwy
oflus. Yr arwydd cyntaf gefais i
fod y diwrnod yn mynd ifod yn
wahanol oedd gweld arwydd
'Croeso i Ysgol Bryn-Eagan'
wedi'i
lanhau
drosodd
a
throsodd a'r prifathro yn gwenu
fel giat wrth y drws ffrynt. '0,
na!' meddyliais wrthyf fy hun
wrth gerdded heibio'r prifathro,
ond wedyn daeth y sioc fwyaf.
Roedd pob un athro, athrawcs a
thiwtor yn sefyll yn un rhes hir
o Ilaen y neuadd yn cyfarch yr
arolygwyr yn eu tro! Roedd pob
un c'r staff wedi mynd dros ben
Ilestri, nid jest Morris Maths!
Roedd
posteri
Brwydr
Hastings, Brwydr Waterloo a
phob brwydr arall sydd wedi
bod ar waliau'r ystafell Hanes.
Ond P\V}7 sydd eisiau lluniau
pan mae Dafydd 'Stalwm yn
gallu enwi a rhoi dyddiad i bob
digwyddiad
dan
haul!
Rhoddodd yr athrawes Ffrangeg
y cyfrifiadur ymlaen am '1 tr~
cyntaf yn ei bywyd, greda 1, ac 1
be? Dwn i ddim. Nid pob ysgol
sydd a Ffranccs go iawn yn eu
dysgu!!
Rocddwn
i wedi
s)rlwcddoli hcfyd fod y gofalwr
wedi crafu pob gwm cnoi 0 dan
bob bwrdd. Dwi'n siwr bod ci
ddwylo fo'n brifo!
Wrrh gcrddcd i mcwn i
ddosbarthiadau
g\vahanol,
roedd pa,vb }~ cael bra\v. Roedd
pob athro ac a(hra\ves wedi
newid eu hag\vedd at bopeth.
Roedd rhai hyd yn oed yn
gwneud y gofresrf ar ddechrau'r
wers, a oedd yn ddiarth iawn i
ni'r disgyblion. Oedd ",ir, roedd
pawb wedi mynd dros ben
lleslri efo D, B ac LL fawr.

Dros Ben Llestri
Gwahanol iawn oedd dechrau
tyrnor yr hydref yn ysgol BrynEngan eleni. Roeddwn
i'n
gwybod yn barod fod hyn yn
mynd i fod yn broblem ymys~
yr athrawon. Arolwg! Ia, cwmru
'STRETCH' yn dod i arolygu'r
ysgol! Roedd pawb yn iawn eyn
i'r prifathro gyhoeddi'r neges
yn y gwasanaeth ddydd Llun.
Deehreuodd pawb gynhyrfu, a
Morris
Maths
yn dechrau
glanhau ei sbeetol bob iro y
elywai'r
gair 'Arolwg' neu
'Arolygwr'.
'Be ydi pwynt arolwg, beth
bynnag?' gofynnodd Heledd.
'1 weld os ydi'n hysgol ni
ddigon da.' Medda' finnau'n
blwmp ac yn blaen wrthi.
Ond 'dani'n gwybod hynny'n
barod!' medda' Heledd wedyn
gan edrych yn syn arnaf i.
'Rydan 1Li yn gwbod, ond
'tydyn 7'1}lW ddim, nacdyn.'
'Pwy di'r 'nhw' 'rna, felly?'
gofynnodd Heledd gan edrych
yn synach fyth.
'Cwrnn i "STRETCH" ynde!'
medda' finnau wedi dechrau
berwi tu mewn i mi. Heledd
ydi'n ffrind gorau i, ac mae hi
mor ddwl a phostyn lamp.
Graduras, 'tydi hi ddim yn
gwbod os ydi hi'n mynd neu'n
dod.
'Be quiet!' gwaeddodd Mrs
Hughes,
Saesneg.
Cochodd
Helen at ei chlustiau, Mae Mrs
Hughes yo f''atgoffa i 0 wrach.
Ei gwallt cyrliog a'r trwyn main
sy'n ei gwneud hi'n debyg,
dwi'n meddwl. Ymarfer oedd y
dosbanh i fod yn dawel ar gyfer
yr arolwg. Hefyd, aehos nad
oedd ein dosbarth
ni wedi
stopio siarad trwy'r wers, felly
eosb oedd 0 fwy na dim! Ond
docs na ncb fel Mrs Hughes am
ddweud stori. Dwi wrth fy
modd yn gwrando ar ei haccn
yn ncwid gyda phob cymeriad
gwahanol. Mi fydda i yn mynd i
fyd gwahanol, byd Harry Potter
neu Lemony Snickett.
Mae
ganddi ddawn anhygoel 0 fedru
l:in dcnu i wrando ami.
Dim ond un diwmod ocdd i
fynd, a'r athrawon yn dechrau
c)rnhyrfu. Mathemateg oedd y
'ver~ nesaf a bra,v anferlhol
oedd gweld Morris Maths mewn
~iWl duu a thei goeh am y tro
eyn taf
ers
blynyddoedd.
Arwydction actio, lynnu, lluosi a
rhannu ar y dnvs a phopeth yn
edrych yn berffaith. Oedd, mi
roedd o'n lle hollol ,vahanol.
Agorodd Morris Maths ci geg a
daeth yr unig eiriau Cymracg
'dwi erioed
\vedi'i glywed
ganddo allan o'i geg_ Fel arfer,
roedd yn dweu d:
'Sit down and shut up!' ond
heddi\v,
'Sut ydach
chi heddi\v,
blwyddyn naw? Os gwel\vch yn

'It

wedi llyncu geiriadur. Dwi'n
hanner
credu ei fod wedi
mwynhau cwmni dieithriaid yn
}'T ysgol!
'Mi aeth yr arolwg yn oce,
yndo,' ebychodd Heledd.
'Do, am wn i,' rnedda' finnau
yn trio gwneud fy ngwaith iMrs
Hughes Saesneg, ond ddim yo
cael 11awer 0 lwc 0 achos
Heledd.
'Mi gawson ni adroddiad dda
yn 61 y prifathro bora' 'rna. Mi
ddudodd 0 fod yr arolygwyr yn
hoff iawn o'r ysgol ac yn
meddwl ei bod hi'n ysgol wych.'
'WeI
ydi,
swir
iawn!'
ddywedais i eto, yn reit flin ar 61

yr holl boeni.

Yndw, dwi wrth fy modd yn
mynd i'r ysgol a fedra i ddim
meddwl am nunlle gwcll na
Ysgol Bryn-Engan. Ac oedd, mi
roedd hi'n werth mynd dros ben
llestri wedi'r cwbwl. Ond ddaru
cwrnni 'STRETCH'
ddweud
.
.
dim byd nad oeddwn 1 0 ei
wybod yn barod. Dwi'n gwybod
fod Ysgol Bryn -Engan yn ysgol
wych a 'does dim rhaid cael
cwmni 'STRETCH' na ncb arall
i ddweud hynny 'chwaiih!
)

l',o\}1)
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Barddoniaeth Cynradd
Buddugol: Sophie McGuiness

OFN!
Dwi'n clywed twrw rhyfedd
o dan fy ngwely i,
Mae'o diwgydd bob dau funud
Beth ydi 0, ysgwn i?

GWYNANT

PIERCE
Cynyrchion Coed:
Gatiau, Ffensus ac ati
am brisiau cystadleuol

Dacw'r twrw eto!
Mae arna i ofyn yn awr,
Rhaid edrycb beth sydd yno,
Mae rhywbeth ar y llawr.

Uned 1, Fferm Bryn Afon

Wrth edrych dan y gwely
Sioc a gefais i,
Wrth weld yn chwyrnu yno Cymro - fy nghi bach i!

LLANRUG
Ffcn: (01286) 674183
(0589) 899901

WIKNI.c THE POOH

Barddoniaeth BI. 7, 8 a 9
Buddugol: Anna Gwenllian
George

G"VASA:\AITH Il.EOI AR G)'FER
PART10
• PRIODASAU

PEN-BLWYDD
BEDYDD • DAWNS • GW) LlAU

Yr Ardd
Mi godais yn y bore
a gweld yr ardd yn llawn
o flode ar eu gore,
wedi ysblygu nawr,

RHOSTIO
MOCHYN
Al{ GYFER
POB ACIILYSUR

Clement is ae aseilias
yn lliwio'r llidiart hir,
a pansis a begon ias,
y gorau yn y Sir.

~CiS 0 fferm}'dd lleol
,. Panion rhwns -l0 a -l00!
,. Gyda sa\vs afal a stwffin mewn
rholiau
,..Efo salad hefyd os d}'ffiunwch

•

Fy nhad fu wrthi'n brysur,
malwod laddwr a thail.
Mae pawb yn cael rhyw gysur
wrth weld y wledd 0 ddail.

DEWCS, MAE 0';'\ FLASUS!
Cysylltwch .1

JOHN BRYN AFON
LLANRUG

Edrychwn draw i'r caeau,
yshlennydd ydynt hwy,
Natur sydd ar ei gorau
heb oJion dyn na mwy.

rton

\\·ef.ln: Mvw.ydyncig.co.uk

Ll_AKCAS

G~es1:y

arn
LLANBERIS Ffon: 870277

* *

Wedi i wythnos yr arolwg fynd
heibio roedd pawb, dioJch i'r
drefo, yn 61 i'r arfer, heblaw am
Morris Maths. Roedd 0 yn da1

675190 /673188
syn1ud(1!' 07798 718788
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Am groeso cartrefol Cymreig bob amser Aoeuryn Jones air staff
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LLANRUG
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Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. Ffon: (01286) 675384
YR YSGOL GYNRADD
CROESO'N 6L i Elena Williams,
sydd wedi dychwelyd i'r ysgol ar 61
cyfnod 0 absenoldeb mamolaeth
yn dilyn genedigaeth Gwenno.
Diolch i Catrin Lennon Thomas a
fu gyda ni yn ystod absenoldeb
Miss Williams a dymunwn yn dda
iddi yn ei swydd newydd.
CAOESO hefyd i Miss Elen Evans
sydd wedi ymuno gyda ni yn yr
Adran Babanod.
DYMUNWN yn dda i Mrs Melrur
Williams, sydd wedi cychwyn ar ei
swydd
newydd
gyda Chylch
Meithrin y Gelli.
THEATA MEWN ADDYSG. Daeth
cwmni Theatr mewn Addysg M+M
i'r ysgol i gyflwyno perfformiad 0
The Lion, the witch and the
wardrobe. Diolch yn fawr iddynt
am eu perfformiad
gwych mwynhaodd pawb yn fawr iawn.
MILIWN
0 EIRIAU.
Mae'r
disgybllon
wrthi'n
brysur
yn
cofnodi faint 0 eiriau maent yn eu
darllen fel rhan o'r ymgyrch
genedlaethol
'Miliwn 0 eiriau'.
Prosiect yw hwn i hyrwyddo
darllen a chodi safonau ar hyd a
lied y wlad.
DYMUNWN yn dda i'r dyfodol i
Lois
Morgan,
myfyrwraig
0
Brifysgol Cymru Bangor, a fu yn yr
ysgol ar brofiad dysgu.
DIOLCH i bawb sydd wedl bod yn
hel talebau Tesco - cofiwch
amdanom os oes gennych rai ar

61.
LLONGYFAACHIADAU
i dim
rygbi'r ysgol ar eu IIwyddiant yn y
twrnament ardal Eryri.
CRONFA R. H. OWEN. Sylwch ar
yr
hysbyseb
flynyddol
am
fenthyciadau o'r gronta ar dudalen

7.
DIOLCH: Hoffai Bryn a Gwenan
(sydd wedi symyd 0 Lanrug i
Brynrefail yn ddiweddar) ddiolch
yn fawr i bawb am eu cefnogaeth
a'u dymuniadau da tra bu eu
merch tach, Buddug, yn ysbyty
Alder
Hey
yn
cael
lIawdriniaeth ar el charon yn
ddiweddar.
Mae Hefln a
Linda, Pant Mwyn, (saf nam
a taid Buddug) nerve yn
ddiolchgar l'r holl bobol fu'n
dymuno'n dda i'w wyres.
Erbyn hyn mae Budduq, sy'n
10 mis oed ac wedi cael ei
thnntaatn srs dau fis, yn
gwslla ac yn cryfhau bob

gydnabod
yr ymroddiad
hwn,
cyflwynwyd
Medal Gee i 'Anti
Beryl'. Mwyhawyd y prynhawn yn
tawr ganddi hi a'r criw a aeth gyda
hi ar y bws i Borthmadog. Diolch
yn fawr i bawb am getnogi'r
achlysur arbennlg hwn.

~----~---,

Mrs Beryl Thomas
Gwasanaethau mis Mehefin.
Cynhelir yr 011 o'r oedtaon am 10
o'r gloch
Mehefin 3: Y Gweinidog
Mehefin 10: i'w drefnu
Mehefin 17: Y Gwemidoq
Mehefin 24: Mrs. Mair Penri
DIOLCH. Dymuna Bedwyr a Lisa
a'r teulu ddiolch i bawb am y
cyfeillgarwch a'r gefnogaeth gref
yn ystod triniaethau Bedwyr yn
Ysbyty
Christie,
Manceinion.
Diolch 0 galon.
LLONGYFARCHIADAU
i Mrs
Annie
Jones,
Eilionwy,
Pontrhythallt, ar ddathlu ei phenblwydd yn 102 oed. Yn y lIu~
gwelir hi'n cael cymorth gan Oswi
Benson ei gor-or-Wyr I ddiffodd y
canhwyllau ar y gacen. Dymuna
Mrs Jones a'r teulu ddiolch 0
galon i'w chymdogion a'i ffrindiau
am yr holl anrhegion a ehardiau a
dderbyniwyd ar achlysur ei phenblwydd.

AromBtherapy a Holistic
Massage. Eglurodd beth

ovoo.

CAPEL Y RHOS.
Fore Sui, Mai Ged gyda'r
gweinidog, Y Parch. Marcus
Robinson
yn gweinyddu,
bedyddiwyd
dwy chwaer
fach - Elin Daniel a Lowri
Non. Plant lola a Daniel
Parry 0 2 Ffordd Glanffynnon
ydynt. Braf oedd cael croesawu
nifer 0 deulu a ffrindiau a ddaeth
ynghyd i'r gwasanaeth
hapus
hwn.
Ar Fai 17eg, mewn cyfarfod
arbennig a gynhaliwyd yng Nhapel
Salem
Porthmadog,
fe
anrhydeddwyd un 0 ffyddloniaid
Capel y Rhos. Mae Mrs. Beryl
Thomas 0 Awel Deg, Nant y Glyn,
wedi
rno: eros hanner
can
mlynedd 0 wasanaeth clodwiw i"r
Ysgol Sui yn y Capel Mawr gynt
ac yna yng Nghapel y Rhos. I

SEFYDLIAD
COFFA.
Enillwyr
Clwb 100 mis Mai oedd: £20: T.
Davies, Llys Alaw; £7: Mrs M.
Williams, 35 Nant y Glyn; £5: A.
Thomas, 54 Nant y Glyn.
CYLCH MEITHRIN. Cynhelir Sal
Cist Car ar 30 Mehefin ar fuarth yr
Ysgol Gynradd. I sicrhau lie i'ch
car, ffoniwch y cylch ar 674020.
Celr i ddod rhwng 9.00 a 9.30 y
bore a mynedlad am 10.00 o'r
gloch. Cwn poeth, raftl, tombola a
chastell neidio.
" " ...
Rydym yn derbyn enwau newydd i
fynychu'r cylch ar gyfer Medi
2007/08. Os yw eich plentyn yn
ddwy a hanner cyn 1 Mawrth, mae
angen ei gofrestru i sicrhau lie. Os
gwelwch yn dda, cysylltwch a Mrs
Gwen Edwards ar 674020.
HELFA DRYSOR PLAID CYMAU.
Cynhelir yr Helfa Drysor nos
Fereher, 27 Mehefin. Bydd y cerr
yn cychwyn o'r satle 0 flaen Ysgol
Brynrefail am 6.15 yr hwyr. Mae
dewis 0 gyw iar a sglodion neu
sgampi a sglodion, neu rhywbeth
oddi ar y fwydlen ar y noson.
Enwau, os gwelwch yn dda, i
Islwyn ac Eryl ar 675384, neu
Clifford a Vera ar 674878. Croeso
cynes iawn i bawb.
PAOFEDIGAETH. Estynnwn ein
cydymdeimlad
diffuant
at Mr
Edward Aubrey ar teulu, Stad
Minffordd, yn eu profedigaeth 0
golli ei fam, 0 Gaernarfon, yn
ddiweddar.
DYMUNIADAU GOAAU i Bedwyr
Ifans, 21 Glanffynnon. Deallwn
eich bod yn gwella yn dda ac wedi
cael newyddion arbennig. Pob
dymuniad da.
MERCHED Y WAWR. Cynhaliwyd
cyfarfod 0 gangen Llanrug yn y
Ganoltan
Gymunedol
ar nos
Fawrth,
10 Ebrill. Estynnodd
Megan, yr Is-Lywydd,
groeso
cynnes i bawb. Cymerodd Beryl
ran yn y Distawrwydd Noddeddig
ym mis lonawr a derbyniodd
nawdd 0 £111 gan aelodau'r
gangen. Anfonwyd cofion yr holl
aelodau at Ann a chydyrndeimIwyd ag Eryl a'r teulu yn eu
profedigaeth. Da oedd elywed tod
Buddug, wyres Linda, yn
gwella.
Y wraig wadd oedd
Tanya Marie, Rhosgadfan
(gynt 0 Ddeiniolen). Mae
hi'n briod ac yn tam i Elis.
Graddiodd
mewn
astudiaethau twristiaeth
ym Mhrifysgol Lincoln ae
yna dilynodd gwrs ar

CYDYMDEIMLAD. Bu farw Mrs
Alice Lewis, Talsarn, Crawia, yn
ystod y mis. Yr oedd wedi cartrefu
yng nghartref y Foelas yn ystod y
blynyddoedd diwethat. Anfonwn
ein cydymdeimlad
i Richard,
gartref yn Nhalsarn, ac i Meurig a'r
teulu yn Macclesfield.
LLONGYFARCHIADAU. Da lawn
ti, Sian Angharad Williams, 35
Nant y Glyn, ar dy Iwyddiant yn yr
arholiad Piano Gradd 2 gyda
theilyngdod.

oedd triniaeth Adweitheg
(h.y.
Reflexology),
triniaeth a'i wreiddiau yn
China oddeutu 3,000 CC.
Mae gwadnau'r
traed
wedi
eu
rhannu
i
gynryehioli
gwahanol
rannau o'r corlt ac mae
tylino
rhan
o'r
droed
yn
esmwytho'r
rhan o'r corff a
gynryehiolir
gan y.. rhan hon:
Gwirfoddolodd
Elrlanwen
1
dderbyn y driniaeth a bu Tanya yn
tylino ei throsd ag olew oren ae
olew grapeseed a mwynahodd
Eirianwen y profiad yn tawr.
Dangosodd sut i gario allan Indian
Head
Massage;
Linda
a
ddewiswyd i ddangos y dnniaeth
hon ac ymhen lIai na chwarter awr
roedd wedi ymlacio'n IIwyr ac yn
barod i wynebu unrhyw her.

Paratowyd y baned gan Pat a
Julie ac enillydd y raft I oedd
Eileen. Noson Gaws a Gwin,
ynghyd a llunio'r trefniadau ar
gyfer y flwyddyn 2007/08 fydd
thema'r eyfarfod nesaf, a gynhelir
ar 8 Mai.

"

."

Cynhaliwyd cyfarfod o'r gang en ar
nos Fawrth 8 Mal. Estynnodd Nan,
y Llywydd, groeso cynnes i bawb
a nododd fod y gangen wedi cael
blwyddyn Iwyddiannus ae wedl
profi rhaglen amrywiol. Anfonodd
Ann Ifans ei chofion i'r noll
aelodau gan ddiolch iddynt am eu
geiriau
caredig
yn ystod
y
misoedd diwethaf
Cadarnhawyd
cofnodion
y
cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Mai
2006. Etholwyd y swyddogion
canlynol ar gyter y flwyddyn
2007/08: Is-Lywydd: Phyllis Elis;
Is-Ysgrifennydd: i'w hethol yn y
cyfarfod nesaf; Is-Drysorydd: Ann
Lloyd Griffith. Aelodau newydd i'r
Pwyllgor: Enid Williams, Carrie
Owen a Pat Jones. Cynrychiolwyr
Is-Bwyllgor Chwaraeon, Celf a
Chrefft: Ann Lloyd Griffith ac Enid
Williams;
cynryehiolwyr
IsBwyllgor Anabl: Beryl Thomas a
Malr Huws; eynrychiolwyr
IsBwyllgor y Dysgwyr: Phyllis Elis a
Myfanwy
Parry; Gohebydd
y
Wasg: Ann Ifans; Dosbarthwr y
Wawr: Olwen Huws.
Cynhelir
y
digwyddiadau
canlynol: Noson Gelf a Chretft yn
Nhregarth ar 18 ~ai; y Cyfarfod
Blynyddol
a'r Wyl Hat ym
Machynlleth ar 19 Mai; Ffair Haf a
Bore Coffi yn Festri Capel Salem
ar 8 Mehefin; Pasiant Dathlu'r
Deugain yn y Bala ar ddydd
Sadwrn,
9 Mehefin;
Dathlu'r
Deugain ym Mynydd Gwefru,
Llanberis, ar nos Wener 15
Mehefin; Taith Gerdded yn y
Ahanbarth ar ddydd Sadwrn, 14
Gorffennaf, a chwrs undydd ar
wneud addurniadau Nadollg yn
Neuadd Bethel ar ddydd Sadwrn,
13 Hydref.
Llongyfarchwyd
Bryn,
mab
Linda, ar ennill gwobr BAFTA am
ei raglen ddogfen ar Chernobyl.
Roedd Berwyn, gwr Pat, wedi
IIwyddo I gwblhau ras Marathon
uundam ac wedi cadi oddeutu
£1.000 tuag at Ymchwil Caner yng
Nghymru. Llongyfarehwyd Olwen
ar ddod yn nain unwaith eto - y tro
hwr, wyr bach, Osian Rhys.
Diolehodd Nan i Linda am ei
gwaith fel Ysgrifennydd ac i Mary
am ei gwaith fel Tryosrydd a
dymunodd yn dda i'r swyddogion
yn 2007/08.
Yn
ail
hanner
y noson
mwynhaodd yr aelodau gaws a
gwin a chymdeithasu. Enillwyr y
raffl gan Megan. I ddiweddu,
diolchodd Bethanne i bawb a fu'n
todd i wneud y noson yn un mor
hwyliog.
Ar 12 Mehefin, bydd aelodau'r
gangen yn mynd ar wibdaith i
Craflwyn, Beddgelert. Bydd y bws
yn cyehwyn am 6.15 o'r gloch 0
Benisarwaun a gofynnir i bawb
sydd diddordeb mewn ymuno roi
eu henwau I Myfanwy (01286
870846).
APEL CYMORTH CAISTNOGOL
2007. Cyfanswm a gasglwyd yn y
pentref eleni oedd £1,704.77, yn
eynnwys y Rhodd Gymorth.
Diolch
yn
tawr
i bawb
gyfrannodd ac i'r casglwyr a'r rhai
fu'n cyfrit yr arian a'u bancio.

a

•

Ffarwelio

Ysgol Brynrefail
Gymnasteg

Mae pum mlynedd arall wedi
hedfan heibio a daeth yn amser
i ffarwelio
a disgyblion
Blwyddyn 11 wrth iddynt adael
eyn cyfnod yr arholiadau. Bydd
rhai, wrth gwrs, yn dychwelyd
fis Medi i ddilyn cyrsiau uwch
ond, i griw go sylweddol, dyma
ddiwedd y wisg ysgol, y gwersi
ae afiaith Bryn refs. Da 0 beth
fyddai cofio'r englyn hwn wrth
adael
Am gwmniaeth hiraethaf - hall

Sioe 2007

Llongyfarchiadau
gwresog i
Jamie Stevens 0 Flwyddyn 8 ar
ddod
yn
b umed
drwy
BRYDAIN
i gyd
mewn
cystadleuaeth
yn Stoke yn
ddiweddar.
Mae
Jamie
eisoes
yn
bencampwr gymnasteg dan 13
dros Gymru gyfan, ac felly
roedd cyrraedd y pumed safle
yn y gystadleuaeth hon yn gamp
aruthrol! Bydd Jamie yn awr yn
symud i grwp oedran uwch - 0
13 i 19. Efallai y byddwn yn
gweld ei gampau yn Gemau'r
Gymanwlad neu Olympaidd yn
y dyfodol!

Cefnogwch
ein Hysbysebwyr

Mae cynnal sioe gerdd ar
ddiwedd
y
flwyddyn
academaidd yn rhan bwysig 0
galendr yr ysgol bellach, a tydi
hi ddim ond fel ddoe pan
oeddem
wrthi'n
brysur yn
paratoi ar gyfer perfformio
'Babi
Bach
y Wern'
yn
Eisteddfod Eryri, ac 0 flaen
hynny, 'Gris'.
WeI eleni mae'n amser ailgynnau'r hen fflam a thorchi
llewys ar gyfer y sioe nesaf y
byddwn yn ei llwyfannu yma
ym Mrynrefail. Enw'r sioe eleni
yw 'Crib, Siswrn a Rasel' ac
mae'n seiliedig, yn fras, ar
chwedl Culhwch ac Olwen.
Mae'r gair 'bras' yn bwysig
oherwydd lleolir y sioe yn y
presennol gydag Arthur, Cilydd
a'r Widdon yn rhedeg salonau
gwallt
sydd
mewn
cystadleuaeth er mwyn ennill
tlws y salon orau!!!!
Rydym yn ffodus, unwaith
eto eleni, ein bod wedi gallu
sicrhau
gwasanaeth
Tammi
Gwyn i gyfarwyddo, ac wrth i'r
Eeo fynd i'r wasg mae'r
clyweliadau wedi'u cynnal a'r
cast wedi'u dewis! Bydd yr
enwau yn ymddangos
yn y
rhifyn nesaf o'r Eco.

'Gwersi barddoniaeth
enwedig cerddi natur!'

-

yn

[wan Morgan
'Yr help gan yr athrawon'

IwanArwel
Gwersi Hanes a Chymraeg llawer 0 hwyl!'
Jason Jones
'Mynd ar dripiau difyr i bob
man! - bob amser yn hwyliog'
Beverley Hughes
'Cymryd rhan mewn gweithgareddau amrywiol.'
Ceri Griffiths

afiaith
Brynrefail drysoraf;
A hir oes a'r dyddiau braf Y cyfan, mi a'u cofiaf.
Gofynnwyd i rai o'r disgyblion
beth fydden t yn ei golli fwyaf
am Frynrefs.
Dyma
rai
atebion:
'Y ffrindiau a'r cwrnni difyr!'

Sioned Willia1ns

IAU SEREN ARIAN
• PECYNNAU GWYLIAU YM MHRYDAIN, EWROP AC
YMHELLACH.
· TEI'I'HIAUI GYNGHERDDAU A THEATRAU.

Enillwyr Clwb Cant Ysgol Brynrefail

• TREFNU PECYNNAU GWYLIAU I GRWPIAU A
·
·

·
•

MUDIAOAU AM BRISIAU RHESYMOL.
BWSIAU MODERN A MOETHUS
GWESTAIO SAFON
CWMNI TEULUOL
MANNAU COOl YN CYNNWYS: LLANBERIS, CWM Y
GLO A LLANRUG.

Am My 0 fanyllon am oln tolthlau, ffonlwGh
eln awyddfa ar y Ma.. yn Ngllaernarfon If 01286 672333

Ionawr 2007
1. Eifion Jones, Ysgol Brynrefail (dim ffics, onest!l), 2. Margot
Smallwood, Llanberis; 3. Bethan Owen, Waunfawr.
Chwefror 2007
1. Wendy Roberts, Y Felinheli; 2. Gillian Efans, Dinorwig; 3.
Ann Parry, Llanberis.
Mawrth 2007
1. Rhian Owen, Ysgol Brynrefail (na hum, cnuiaitht); 2. Berwyn
Hughes, Ysgol Brynrefail ('dach chi ddim yn credu hyn, 'lac 'dachil);
. 3. Anna Lloyd Williams, Waunfawr .

I

CEFNOGWCH FUSNESAU LEOL

•

www.ceircymru.com

ar Agor
9 y bore tan 4 y pnawn - 7 diwrnod yr wythnos

Bethel (01248) 670451
(Hefyd yng Ngherrig-y-Drudion)
Fe1 cwmni

hoff'ern ddiolch

i'r cannoedd

0

gwsmeriaid

a

gefnogodd ein 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 rei adduned blwyddyn newydd: 'Rhowch gyfle i
fusnesau Cymreig Ileol ddangos eu gwertb yn bytrach na
chwmniau dyfod ac archtarchnadoedd Seisnlg!'

Cwmnl cydweithredol di-elW yw Caban Cyr. wedl ei sefydlu I
hwyluso datblygiad ecof1omaidd cetn gwlad,
Nod Caban Cyf. yw rheoli gweithrediad cynaliadwy sydd yn
cynhyrchu mcwm drwy el bnt welthgareddau retemw
(Caffi Trwyddedlg, Ystafell Cynhadledd a Gwasanaeth Argrnffu a
Llungoplo) ac ar yr un pryd i gelnogl busnes lIeol (Unedau Busnes
Caban) er mwyn creu cyfleoedd gwalth

Caban, Yr Hen Ysgol, Brynrefail
www.caban-cyf.org
caban@caban-cyf.org
01286 685 500 (caffi) 01286 685 462 (swyddfa)

Llwyddiant yn Cyrlio
Mae Kathrine Louise Prydderch
o Flwyddyn 10 yn aelod 0 dim
Cyrlio Glannau Dyfrdwy, ac yn
ddiweddar
enillasant
y
gynghrair. Katherine yw un 0
aelodau ieuengaf y cIwb ae mae
hi wastad yn gorfod cystadlu yn
erbyn
oedolion.
Esboniodd
Katherine mai pwrpas y gem yw
cael y garreg gron mor agos at
ganol y eylch ac sy'n bosibl.
Gellir defnyddio brwsh er mwyn
cael y garreg i deithio ymhellach
ar y rhew.
Liongyfarchiadau i ti ar dy
lwyddiantl

Recordio DVD yn yr
Adran Gymraeg

--

Yn ddiweddar
daeth cwmni
teledu 0 Gaerdydd i'r ysgol er
mwyn
recordio
disgyblion
Blwyddyn 9 yn gwneud gwaith
da ar lafar, Gofynnwyd am nifer
o wahanol weithgareddau
a
dewisiwyd criw 0 oddeutu 20 0
bobl ifanc a chanddynt ddigon
i'w
ddweud!!
Roedd
y
technegwyr a'r gyfarwyddwraig
yo hynod
ganmoladwy
a
dywedasant fod perfforrniadau'r
disgyblion yn arbennig 0 dda.
Hoffai'r adran Gymraeg ddiolch
o galon i bob disgybl fu 0 flaen y
camerau - da iawn chi!!!

Rygbi Blwyddyn 8

Gohebwyr i Gymru

Llongyfarchiadau
i Fechgyn
Blwyddyn 8 ar eu llwyddiant
yng nghystadleuaeth Plat Eryri
yn ddiweddar. Llwyddodd
y
bechgyn
i
guro
Ysgol
Eifionydd, Porthmadog
yn y
rownd derfynol, gan ennill 0 26
pwynt i 7. Llwyddodd y capten,
Aaron Gwyn, sy'n ehwarae fel
canolwr, i sgorio 16 o'r 26
pwynt.
Llongyfarehiadau
i chwi i
gyd ar eich llwyddiant.

•

Dros
y misoedd
diwethaf
cynhaliodd rhaglen deledu Pfeil
Bechgyn Blwyddyn 8 - Aaron,
gystadleuaeth arbennig. Pwrpas y
y capten, yn dal y darian efo thai 0 tr
rhaglen oedd canfod pobl ifanc i
tim rygbi.
fod yo ohebwyr y dyfodol. Allan I-----~---------o bron i 300 0 geisiadau,
dewisiwyd 15 dethol i fynd i
gyfweliad yng Nghanolfan y BBC
yn Llandaf
Llwyddodd Anna George i
sicrhau ei lle yo y 15 olaf. Dyrna
beth o'i hanes:

* * *

Ar yr ugeinfed

Ionawr 2007
bu'n rhaid i mi deithio yr holl
ffordd i Gaerdydd er mwyn cael
fy nghyfweld yng Nghanolfan y
BBe ar gyfer cystadleuaeth
Gohebwyr i Gymru gogyfer y
rhaglen newyddion
Pfeil. Y
beirniaid oedd Garry Owen, Nest
Williams ac Owain Ffeil. Yn
bared roeddwn wedi cael fy newi .
i'r 15 olaf allan 0 3000 ymgeiswyr
ac roedd yo brofiad anhygoel cael
mynd i Ganolfan y BBC.
Fy nhasg oedd meddwl am
stori dda ar gyfer y rhaglen Pfeil,
a'r stori a ddewisais oedd cceisio
hybu pobl ifanc i ddcfnyddio'r
adnoddau sydd gennym fel ardal,
e.c. yn ardal Eco'r Wyddfa mae
gennym greigiau i ddringo a
llynoedd i ganwio. Pwrpas fy
stori oedd i geisio cael mwy 0
glybiau awyr agored, rhad i blanr
lleol er mwyn rhoi'r cytle iddynt
ddefnyddio
eu
hadnoddau
0

natunol.

Profiad hollol gyffrous oedd
cael mynd i lawr i Gaerdydd ac
aros mewn gwesry chwaerhus, a
hynny am ddim! Ar y diwmod
cawsom
wneud
Ilawer
0
weithgareddau
gwahanol
a
chefais hyd yo oed fynd i weld set
Pobol y Cwm, swyddfa Derek
Brockway a set Wales Todau a
Pfeil! Cwrddais bobl ifanc ledled
Cymru ac, er na chefais fy newis
yn un o'r pum enillydd,
mwynheais y profiad yn fawr.

--~Disgybl y Mis
yr Adran Gymraeg
Mac disgybl y mis am fis
Mehefin yn cysylltu a'r stori
flaenorol.
Pcnderfynwyd
y
byddem, oherwydd eu gwaith
ardderchog WIth gael eu ffilrnio,
vn rhoi dwy wobr am y mis
hwn, a'r disgyblion
fyddai
Gwyn Jones a Gwilym Rhys 0
Flwyddyn
9. Dyma'r
ddau
ddisgybl oedd yn gorfod arwain
y gwaith Llafar ymhob grwp ac
roedd
eu
hymdrech,
eu
hymddygiad a'u hymroddiad yn
des tun balchder,
Llongyfarchiadau gwresog i'r
ddau obonch. Gyrfa ar S4C ar y
gweill efallai??
~

Bargeinion Lu mewn
Ocsiwn Adddewidion
Ydych chi'n Ifansio hedfan ar y
daith
newydd
o'r Fali i
Gaerdydd? Mae tocynnau ar
gael mewn ocsiwn elusennol ym
mis Mehefin.
Ar nos Wener, 15 Mehefin,
cynbelir Ocsiwn Addewidion
yng
Ngwesry
Ficroria
Llanberis, gyda Dafydd Hardy
yn Ocsiwniar,
Trefnir
gan
Gyfeillion
YsgoL BrynrefaiJ.
Mae'r ocsiwn yn ceisio codi
arian
i wneud
rhagor
0
yvelliannau i neuadd yr ysgol, cr
budd y dysgyblion a'r gymuned
leol.
Mae nifer 0 eitemau ae
addewidion wecti eu cynnig i'r
noson, yn amrywio 0 bel-droed
wedi'i
harwyddo
gao dim
Wrecsam i manicure.

'Mae bon wedi bod yn
flwyddyn Iwyddiannus ar gyfer
codi arian,' meddai Carol Anne
Jones,
Is-Drysorydd
~,
Cyfeillion.
'Casglwyd £1,750
mewn cyngerdd arbennig yn
ystod tymor y Nadolig.'
Hyd yma rnae'r Cyfeillion
wedi cyfrannu at welliannau i
Iawr y Neuadd, drysau newydd,
l1cnni i'r ffenestri a'r llwyfan, a
system sain newydd sbon. Y
gobaith nesaf yw prynu system
oleuadau nc\vydd.
Mae aelodau bnvd ne\vydd
o'r p\vyllgor, Fiona Jones, G\ven
Lazarus a Menna Coles, \"edi
casglu adde\vidion a rhoddion
gan yn agos i 30 busnes yn ardal
Llanberis.
N awr
mae'r
C}rfeil1ion
)fn gofyn
am
gyfraniadau
gan
rieni,
g\varehodwyr a ffrindiau'r ysgol
er mwyo cacl ll\.vyddiant mawr

ar y no on.
'Rydym yn croesawu unrhyw
eiternau, bach neu fawr, Mae'o
bwysig cael amrywiaeth
er
mwyn cael rhywbeth i bawb.
Mae'r rhoddion yn gallu bod yn
eitemau (fel blodau, gwin neu
offer)
neu
yn wasanacth
arbennig crefftwr, sm wddiwr, ae
~rny blaen,' meddai Fiona.
Mae'n siwr 0 fod yn noson
i'w mwynhau a bydd bargen i
bawb! Mae'r catalog hyd yma yn
C)'Dn\o\j'S:dau docY'n i hedfan o'r
Fali
i Gaerd}'dd;
banner
di\.vrnod 0 anlur i'r teulu hefo
Surflines; 4 print gan yr arli~l,
Steven Jones;
tocyn teulu
Rheilffordd Er)'ri a lIa\ver m\vy.
Cysyllt\vch a'r ysgol er mwyn
cynnig adde\vidion ac eitemau:
(01286) 672381 neu e-bost:
s\vyddfacr1 brynrefail.gwynedd.
sch.uk

. ..
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WAUNFAWR
Mrs Nan Roberts, Pantafon. Ffon: (01286) 650570
CRONFA R. H. OWEN. Sylwch ar
yr
hysbyseb
flynyddol
am
tentnvciaoau o'r gronfa ar dudalen

7.
CLWB 300. Enillwyr
mls Ebrill
oedd: £40: S. a C. Jones, Ty'n y
Cae; £25: Mrtin Williams, 6 Ty Hen;
£10: Duncan
Brown,
Gwelfor,
Ffordd Ceunant.
HELFA DRYSOR Y CLWB PELDROED. Hoffwn ddiolch i bawb am
wneud yr helfa mor IIwyddiannus
dydd SuI. Roedd 23 tim (oddeutu
80 0 bobl) yn brysur yn mwynhau
cerdded 0 amgylch y pentref a'r
IIwybr natur - diolch i Antur
Waunfawr. Yr enillwyr, gyda 38 0
farciau, oedd •Simply the besf, sef
Gareth ac Anna Williams, Sarah,
Huw a Tim. Enillwyr y raffl oedd
Dafydd Rowlands, Dion Evans,
Dion Rowlands, Llywelyn Law a
Gwenllian Jones. Codwyd £95 i'r
clwb - diolch i bawb.
SEFYDLIAD Y MERCHED.
Cynhallwyd cyfarfod o'r Sefydliad
ar 3 Mal ym Mryn Gwenallt a
chroesawodd Catherine Jones, y
Llywydd, yr aelodau i'w chartref.
Trafodwyd y trefniadau ar gyfer y
Noson Goffi oedd j'w chynnal yn y
Ganolfan ar 11 MaL Y wraig wadd
oedd Pat Parry, un 0 Gynghorwyr y
Ffederasiwn
a bu'n egluro
y
penderfyniad sydd j'w drafod yn y
Cyfarfod Blynyddol yn Llundain ym
mis Mehetin, set 'Cau ysbytai
cymunedol'. Pleidleisiwyd 0 blaid y
penderfyniad. Diolchodd y Llywydd
i Pat am roi'r mater trosodd mor
glir. Enillydd y raftl, wedi ei roi gan
Wenna, oedd Catherine.
Ar 7 Mehefin, y wraig wadd fydd
Mrs Louise Cutler 0 Borthmadog
yn rhoi arddangosiad ar 'nvddu',
Croeso cynnes i aelodau newydd.
Noson Goffi. Nos Wener, 11 Mai,
cynhaliwyd Noson Goffi wedi ei
threfnu ar y cyd gan y Sefydliad a
Merched y Wawr er budd ysgol
newydd Pendalar. Siomedig iawn
fu'r ymateb i'r apel am getnogaeth
i'r noson, ond yn wyrthiol fe wnaso
slw 0 £420 at yr apat. Diolchodd
catnsrtns Jnss, ein Llywydd. i
bawb oedd wedi cyfrannu a nelpu
ar y noson.
DYMUNO'N DDA. Bydd Dafydd
Griffith, Trefeddyg, yn eystadtu ar
yr Unawd I Fechgyn 12-15 oed yn
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.

Hefyd bydd Huw, ei frawd, ac
Eigan Rhys, Eryri Wen, yn cystadlu
gyda
Band
Ysgol
Brynrefail.
Dymunwn bob IIwyddiant iddynt ac
i bob un o'r ardal sydd yn cystadlu
yn ystod yr wythnos.
DATHLU
PEN-BLWYDD
PRIODAS. Bu David a Gwladys
Greasly, Minafon, yn dathlu eu
Priodas
Aur yn ddiweddar.
Dymunwn
eu
Iiongyfarch
a
dymuno'n dda iddynt.
DATHLU
PEN-BLWYDD.
Bydd
Miss Katie Roberts (Anti Katie),
Stad Tref Eilian, yn dathlu ei phenblwydd yn 96 mlwydd oed ar y
dydd
cyntaf
0
fis
Mehefin.
Dymunwn ben-blwydd hapus iawn
I chi a mwynhewch eich diwrnod.
CROESO ADREF O'R YSBYTY i
Sharon Lewis, Stad Tref Eilian; i Mr
Gwyn Davies, Bryn Eithin, ac i Mr
Bob Legget, Arwel, wedi iddo
derbyn triniaeth j'w benglin.
Bu Mrs Ann Thomas, Treforfa,
yn derbyn lIawdriniaeth
mewn
ysbyty ar gyrrion yr Amwythig. Mae
wedi
dod
adref
erbyn
hyn.
Hyderwn y byddwch yn cryfhau ac
yn gwella ar 61 cael dod ad ref.
CYDYMDEIMLO.
Trist
oedd
clywed
am farwolaeth
David
Clarke, a oedd yn byw ym Methel,
ond yn un o'r Waun Anfonwn ein
cydymdeimlad dwysaf at el fam,
Mrs Betty Hughes, Collfryn, a'i
chwaer, Myra, a'r teulu yn eu
profedigaeth.
YSGOL WAUNFAWR
lIawn
Bu'n
hanner
tymor
prif
prysurdeb,
dyma'r
digwyddladau :
Pentre Peryglon - 29 Mawrth
Derbyniodd
yr Ysgol grant 0
£500.00 gan y Cyngor i dalu am
fws a mynediad I Bentre Perygl.on
ger Prestatyn. Ymateb arloesol
ydi'r
Pentre
Peryglon
i
ddamweiniau,
anafiadau
a
throseddau,
a ddatblygwyd
gan
Heddlu Gogledd Cymru. Mae'r
pentref wedi el seiho ar dair brif
thema sef dioqelwch cymunedol
(sy'n
dalio
ag
ymddygiad
gwrthymdelthasol,
cyttunau
a
chaniynraoau trosocou), dlogelwch
personal yn y cartref, ar rellffyrdd,
rnor, ac atl, a diogelwch y ffyrdd.
Bu'n brofiad
gwerth
chweil
i
flwyddyn 5 a 6 ac roedd pawb wedi
mwynhau ac wedi dysgu gwersi
pwysig yn vstoo y oyco

YBWTHYNTE

pen 21LLWYBR
ceDnant
tso
YR WYDDFA LLANBERIS
a

AM Ml"'MitMW

...

BWT'HVN AADEILAOWVO AA
WAEl.ODION U.WY8R YR WYODFA
(0 LLANBERISl
VN VSTOD V 18ad. GANRlF
CEWCH GROESO ARBENNIG

• YMA. YN OGY5TAL A
GOlYGFEYDD GWYCH DROS
LLYN PADAAN A OYFFRYN PERfS

DIODYDD GYDA SCON NEU DEISEN (Dim prydiau 0 gwbwl)
MAN PARelO 0 FLAEN Y 8WTHYN
YN AOOAS I'R ANA8L

Oriel arbennig

0

lunlau Syr Kyffin Williams

a Ilu 0 arlunwyr Cymrelg eraill

(01286)872606

www.ceunallt.co.uk
steven@ceullant.co.uk

Ymweliad y Babanod a Chricieth
- 27 Ebrill
Bu blynyddoedd 2 ac 1 yn cysylltu
ag Ysgol Treferthur, Cricieth, yn
ystod y tymor i gyd fynd a'r thema
dearyddlaeth yn eu hastudiaeth 0
ardal gyferbynnol.
I glol y tymor aethom ar drip i
Gricieth i astudio'r dref - y castell,y
traeth, a'r Bad Achub.
Dyma adroddiad Lois Blwyddyn 6
o'r ymweliad
.. .. *
Ar y dydd Gwener cyn l'r ysgol gau
cyn y Pasg roedd dosbarthiadau y
babanod i gyd yn mynd i Gricieth
am drip ac roedd blwyddyn 6 yn
mynd hefyd I helpu'r babanod a'r
athrawon. Roeddym yn cychwyn
o'r ysgol am tua 9.30 y bore ac
roedd rhard i bawb gael bocs bwyd
ar gyfer amser cinio. Roeddwn i yn
eistedd ar y bws heto Enn Ynyr.
Roedd dau tws yn mynd a roedd y
ddau yn lIawn 0 blant ac athrawon.
Ar y trip roedd pawb yn gwisgo'u
dillad eu hunain. Roedd y babanod
yn mynd i weld yr holl adeiladau
yng Nghricieth.
Roeddym
wedi
cyrraedd
Crlcieth tua hanner awr wedi deg
ac roedd y tywydd yn tendlgedig!
Roedd rhaid i'r babanod fynd
mewn grwpiau a roedd y babanod
yn gwisgo capiau mabolgampau,
sef coch, glas a melyn. Roedd
pawb yn edrych yn ddel iawn.
Aethom i'r traeth a wedyn roedd
pawb wedi cael rhwydi gwyrdd i
chwilio am bysgod a chrancod ond
roeddwn i ofn i'r crancod frathu!
Wedyn aethom i'r Bad Achub,
roedd hynny yn dda iawn a dysgals
rawer. Wedyn. roedd y diwrnod
oron iawn dros ben ond catodd
pawb hufen ia Vanilla a Flake oedd
yn nels iawn, wedyn cerddodd
pawb 0 gwmpas y pentre a wedyn
aethom adref.
Diolch yn fawr lawn am gael
mynd I Gncleth Mwynheals bob
munud ohono. Profiad i'w gofio,
LOIS, BL. 6

'\ p4••.,

PEN Y CEUNANT ISM·

AR AGOR gam.- 9pm. BOB DYDD DRWY'R FLWYDDYN

Tim Rygbi Ysgol Gynradd Waunfawr.

Paratoi'r Ardd ar gyfer yr Hat - 4
Mai
Roedd Adran y Babanod wedi hau
hadau yn yr Antur yn gynharach yn
y tymor, a'u cyfeillion yn yr Antur
wedi gofaJu amdanynt.
Mawr yw
ein diolch unwaith eto i Anna (mam
Peter a Tim) am roi o'i hamser i
gynorthwyo'r plant i baratoi gardd
yr ysgo~ a'r holl flychau blodau ar
gyfer yr haf.
Gweithdy
Gwyddonol
Techniquest
Oydd Gwener, 11 0 Fai, daeth
Techniquest yma a dangos lIawer 0
bethau
diddorol
ar rymoedd.

Roedd dwy eneth yn erstedd mewn
cart bach i ddangos effaith frithiant.
Roedd y dyn o'r enw tan yn dal
hoover bach ar dop pot hir heto lot
o pompoms gwahanol faint ynddo,
roeddynt yn Hlio i bob man. Roedd
am ddangos gwahanol fathau 0
rymoedd.
Yn y prynhawn roeddym yn
gorfod gwneud cerbyd i lanio ar y
Blaned Gwener a cario'r wy yn
ddiogel heb gracio. Yn anffodus mi
wnaeth fy un i gracio. Roeddwn i
yn bartner i Shan on 0 B1.5. Ratft a
wnaethom. Roedd yn edrych fel
bod y cerbyn am arbed yr wy a'i
gadw'n ddiogel ac yn IIwyddiannus.
I wneud y cerbyd roedd pawb yn
cael 2 falwn, 4 gwelltyn, 1 lIinyn, 2
bapur lIiw ac wy. Roedd y ddwy
falwn yn hir a bocs a ceuad ar y top
a twll i roi yr wy ynddo. Roedd yn
debyg iawn i (rafft). Roedd y rhan
fwyaf o'r cerbydau wedi methu
hefyd ond mi Iwyddodd ychydig
ohonynt.
Mi ddysgais lawer lawn am
rymoedd drwy y gweithdy hwn.
ERIN HAF, BL.6

Cerdded y Foryd - 13 Mal
Ddydd Sui Mai y 13eg cymerodd
10 0 Athrawon yr ysgol ran yn y
Ras Bywyd yn y Foryd i gefnogi
Ymgyrch Cancr y Fron. Hoffem
ddiolch i'r rhieni a gyfrannodd
£200.00 tuag at yr Ymgyrch. Nid
yw'r cytansyrmau terfynnol wedi
dod i law, ond rydym yn gobelthlo
ein bod wedl casglu oddeutu
£600.00.
Dlolch i bawb a gyfrannodd at yr
achos.
Twrnament Rygbi - 15 Mal
Dydd Mawrth y pymthegfed 0 Fai
roedd
twrnament
rygbi
yng
Nghaernarfon. Roedd naw tim yn
cyrneryd
rhan, y timau oedd
Hendre, Waunfawr, Bontnewydd,
Llanberis,
Bethel A, Bethel B,
Llanruq, Gelli a Maesincla. Yng
ngrWp Waunfawr roedd Hendre a
Bethel 8. Y g~m gyntaf oedd
Waunfawr yn erbyn Hendre. Pan
ddechreuodd y gem roedd Hendre
yn Cicio, enillodd Wauntawr y bel a
phasio nes sgorio, a'r sgor terfynol
oedd 25-0 i Waunfawr. Cawsom
seibiant, wedyn curodd Hendre .
Roeddem yn meddwl y buasem ni
yn medru curo Bethel B yn hawdd.
Fe ddechreuon nl yn dda a sgorio,
wedyn aeth yn anodd ond sgorion
ni ddau yn sydyn a churo 0 15-0.
Roeddem yn y gem gyn-derfynnol
yn erbyn Llanberis.
Roedd hon yn gem anodd.
Cafodd Llanberis gais 9yntaf ond

(Parhad ar dudalen 18)

ALFRED HICKMAN A'I
'AERIAL ROPEWAY'
PAN ddaeth Stad Tan y Garreg, Betws Gannon ar werth yn 1896,
roedd y tir, a gynhwysai lethrau Moel Eilio, yn cael ei ddisgrifio
fel 'being rich in minerals such as copper ore, sulphur and slate.'
Ond doedd dim son am haearn. Ac y mae hynny'n syndod
rhywsut, gan fod cloddio am haearn wedi digwydd yn achlysurol
yn yr ardal ers y 1840'au, ond heb fod yn llwyddiannus iawn.
Yn yr un cyfnod, perchennog
Garreg Fawr oedd y rhan uchaf,
Plas y Nant oedd y Parch John
ac Y srrad i lawr ar waelod y
Parr)', brodor o'r Waunfawr, ond
llethrau.
Gwyddorn i sicrwydd mai
a fu'n rheithor yn Lloegr, yn
arbennig ym mhlwyf poblog St
Cwmni
Hickman
oedd yn
Lukes
yng
nghanol
berchnogion
ar wai th Garreg
Wolverhamplon.
Tra
yno,
Fawr, oherwydd ceir cofnodion
priododd
ferch diwydiannwr
yn nodi fod 300 ddynion yn cael
llwyddiannus 0 Birmingham, ac eu cyflogi yno yn 1911, ond i'r
o deulu'r wraig y daeth y cyfoeth
gwai th gael ei ddirwyn i ben yn
iddo brynu Stad Plas y Nant a 1913.
dychwelyd i'w hen gynefin. Ef
Y BemIS Garmon Iron Ore
fu'n gyfrifol am ddymchwel yr and Smelting Company Limited
hen dy ac adeiladu'r P1as sy'n - dyna enw crand ar waith mor
sefyll ym Metws
Garmon
fychan, os bu un erioed! - oedd
heddiw, Bu farw'r Parch [ohn
yn
gyfrifol
am
waith
Parry ym mis Awst 1908, a'i mwyngloddio Ystrad. Does dim
wraig,
Elizabeth,
ddeng
dyddiad pendant ynglyn a phryd
y sefydlwyd y cwrnni na phwy
mlynedd yn ddiweddarach.
Erbyn degawd cyntaf Y ganrif
oedd
y
perchnogion
a'r
ddiwethaf yr oedd cwmni Syr
cyfranddalwyr, ond daeth i ben
Alfred Hickman gyda diddordeb
yn 1916. Mae'n ymddangos fod y
yng ngwei rhfeydd haearn yr Silurian Iron Ore Company wedi
ardal. Yr oedd Hickman hefyd
rhedeg y gwai th nes iddo gau'n
yn dod 0 ardal Wolverhampton.
swyddogol
ar 21ain 0 fis
Chwcfror 1920. Eto'i gyd, roedd
Tybcd
a oedd
cysyll tiad
rhyngddo a'r diwydiannwr a y Silurian Iron Ore Company yn
oedd yn dad-yng-nghyfraith i'r parhau mewn bodolaeth byd
Parch John Parry, ac mai felly y 1930.
daeth gweithfeydd
haearn yr
Anodd gwybod
pa mor
ardal i'w svlw?
•
Ffurfiodd Alfred Hickman

y
Staffordshire
Steel Ingot and
Iron Company yn 1882, gan
gynhyrchu dur drwy ddefnyddio
dull Bessemer. Dair blynedd ~TO
ddiweddarach roedd yn aelod
seneddol
Tonaidd
dros
Wolverhampton.
Fe'i urddwyd
yn farchog yn 1892, ac ym 1902
rhoddwyd
rhyddfraini
bwrdeisdref
Wolvcrhamplon
iddo Ym 1906 coJlodd ei sedd i'r
ymgeisydd
Llafur,
Fred
Richards; un 0 aelodau seneddol
cvntaf y Blaid Lafur yng
nghanolbarth Lloegr.
Erbyn hynny, roedd ci gwmni
eisocs

yn

llwyddiannus
fu'r gwahanol
gwrnniau hyn Yn 1917 roedd
300 tunnel} 0 fwvn
haearn \'r
•
....
, ythnos yn cael ei syrn ud allan 0
gloddfa Ystrad. Ac yn 1919
symudwyd 3,500 tunnell 0 Iwyn

Olton un

'r pileri fit

dal y rhalf awyr ar ei thauh dros y Bry11 Mawr
ar lethrau Moel Eilio.
mai i Lanberis y bwriedid mynd
haearn ar reilffordd y Welsh
a'r 'ropeway' yn y lie cyntaf. Mae
Highland 0 Fetws Garmon i'r
posibilrwydd mai i orsaf Cwm y
Dinas, Llanwnda.
Glo yr oedd bwriad ei hadeiladu,
Gan fod rheilffordd yn bodoli
er na ddeuthum
ar draws
eisoes 0 Ferws Garmon i'r Dinas,
unrhyw gofnod yn enwi'r orsaf
Llanwnda, ac yno'n cysylltu a'r
brif reilffordd am Gaernarfon a honno. Ond mae cofnod yn 1907
thu hwnt, anodd dirnad pam yr yn son am 'line of ropeway' dros
aethpwyd i'r fath drafferth a y Cefn Du, gan groesi tiroedd
saith 0 dirfeddianwyr gwahanol,
chost i adeiladu 'aerial ropeway'
dros lethrau'r MoeJ Eilio ac i yn eu plith, Stad Glynllifon.
Gwrthodwyd y 'line of ropeway'
lawr i Lanberis er mwyn cysylliu
hon oherwydd fod yr un dros
yno a'r rheilffordd.
ystlys Moel Eilio ac i lawr am
Daw'r cyfeiriadau cyntaf am
yn rhatach.
Yn
adeiladu'r
'aerial ropeway' yn Lanberis
nid oedd angen
1905, ac mae'n amlwg i'r ychwanegol,
trafodaethau ynglyn a hawliau i caniatad dim mwy na dau 0
dirfeddianwyr i osod y pileri a
groesi
tiroedd
gwahanol
ddaliai'r
rhaff awyr, sef y
berchnogion, a'r adeiladu ei hun,
Llanberis
Slate Company (a
barhau am ddwy flynedd. Yn
oedd yn gyfrifol am y man
arnl, mae'n cael ei galw yn
Garreg Fawr Aerial Ropeway, ac chwareli llechi ar y llethrau 0
~. mae hynny'n awgrymu mai o Fwlch y Groes i lawr am y
pentref) a thiroedd y Goron (a
rannau uchaf )' gweithfeydd
oedd yn berchnogion ar y tir
haearn )'T oedd yn cychwyn, sef y
mynyddig 0 waith Garrcg Fawr i
Than oedd vn
eiddo i Gwrnni
•
Fwlch y Groes). Rywle )TO ardal
Hickman.
Yn)'5 Wen a Llyn Wil Boots y
Nid yw'n gwbl arnlwg o'r
ychydig gofnodion sydd ar gael, cyrhaeddai'r 'aerial ropcway'
0

'1Z

ymddiddori

yn y
haearn ar lethrau

gwei thfeydd
Mocl Ellio. Prin a gwasgarcdig
yw'r cyfciriadau at y gwahanol
weithfeydd a fu'n cloddio am
haearn
yn yr ardal. Mae
cyfeiriadau

achlysurol

at

\Val1a1101 bcrchnogion
mewn
gwahanol
gasgliadau
yn yr
Archifdy yng Nghaernarfon, yn
en plilh, Bapurau Yale and
Hardcasrle.
Mae
un
o'r
cofnodion rheini yn cyfeirio a[
Hickman's Iron Mine, Be[ws
Garmon ym 1904, ac yn parhau
hyd 1919. Ceir son hefyd am )'r
Y strad Iron Ore Minc, Garreg
Fawr Iron Ore Mine a'r Silurian
Iron Ore Mine; i gyd ar lcthrau
Moel Ei1io u'rvchben Bctws
Garmon. Roedd y rhain i gyd yn
rhan o'r un wythlen 0 haearn;

Bwced

ytl

cyrraedd diwedd)1 daith

0

Fetws Ganlzo11i'r rheilffordd yll Y GlylZ, Llalzberis.
1~

•

derfyn ei thaith yn Llanberis, ac
yr oedd yno bont grog yn ei
chario dros y ffordd fawr, Roedd
y mwyn haearn yn cael ei gario 0
Garreg Fawr ar y rhaff awyr
mewn bwcedi, a'r rheini wedyn
yn cael eu gwagio i dryciau rren
ar y rheilffordd yn Llanberis.
Mae'r llun yn dangos un o'r
bwcedi yn cyrraedd
pen ei

thaith,
Does dim sicrwydd am faint y
bu'r rhaff awyr yn cario bwcedi 0
Fetws Garmon i Lanberis, ond
gellir bod yn wed dol sicr fod y
cyfan
wedi
peidio
erbyn
dechrau'r 1920'au. Yn 01 pob
son, bu'n rhaid dymcbwel y bont
grog ar draws y ffordd yn
Llanberis
pan
ddechreuodd
bysus dwbwl decar deithio am y
pentref 0 Gaernarfon! Ond stori
arall yw honno.
A beth am y ddau o'r
Iseldiroedd; Spijker a Stegwee?
A fu Stegwee yn gwei thio ar
gynllun y rhaff awyr? Anodd
profi'r cysylltiad. Ond mae un
cyfeiriad annelwig ar gael mewn
llythyr ym 1910 yng nghasgliad
Solomon Andrews, Pwllheli a
Llanbedrog. Mae Spiiker yn cael
ei enwi yn y llythyr mewn
cysylltiad a gwaith manganese
yn
ardal
Llanbedr,
Meirionnydd. Nr hyn oedd yn
cael ei ddefnyddio
i gario'r
manganese
0
lethrau'r
Rbinogydd i benrref Llanbedr
oedd 'aerial ropeway'. Tybed ai'r

ddau o'r Iseldiroedd fu'n
rhannol gyfrifol am gynllunio'r
gwaith technegol
ynglyn a'r
rhaff awyr?

Hogia Waunfawr
O'r diwedd! Daeth enwau i lawer
o'r hogia' a enwir yn y gan. Gyda
i Mrs Katie James,
Pontllyfni (gynt o'r Waunfawr),
diolch

am anfon
gail yn rhestru
gwybodaeth
am y bechgyn.
Felly, dyrna'r wybodaeth fel y'i
derbyniwyd:
Gwyrfai: a 'Rallt. Roedd ganddo
frawd fu'n cadw siap, a ch\vaer,
Eirlys, fu'n cadw'r IJost yn
Nhalysarn.
Harry Wyn a Wil Gray: dau
frawd yn byw yn y siap gig ar
waelod Lon yr Yssoi. Bu Harry
Wyn yn ffermio yn Glanrafon
Bach a Wil Grey yn Gwastadfaes.
Hugh Lynne Thomas! saer coed
a fu'n gweithio gyda'i dad nes
iddo gymhwyso'n £eddyg.
Idris Owen:
adraddwr
llC
Ilrweinydd
cyfarfodydd
adloniadal.
Willie GIyn: bu'n athro ym
MhwllheJi ac yn weithgar ym
myd y ddramll.
GutO! efallai mai Guto Bryn
Celyn oedd hwn a fyddai)n cadw
gare;, ac yn frawd i Lily Evans,
Rala.
Guto: Guto Hughes, un 0 yrrwyr
Bysus Gwyn (Whiteway).
Fransis: 0 Gaearhro.
Robin:
o'r Ceunant,
brllwd
William
Jahn, Talmignedd,
Nantlle.
Ydi Mrs James yn gywi.r7 Dim
ond perthnasau rhai o'r hogia
sy'n ymddangos yn y gan all
1

gadarnhau neu gywiro'r ffeithiau
uchod. Anfonwch air.

Strydoedd Llanberis.
Gair gan Rhian Williams

CAEATHRO

Clive James, Haran, Bryn Gwna.
Ffon: (01286) 679501 (gwaith). 677438 (cartref)

0

Gaerdydd ynglyn ag enwau rhai
o strydoedd Llanberis. Tybiaf i
Eifion
Roberts
grybwyl1
cysylltiadau Field a Lane rai
misoedd yn 01; sef enwau pobl,
ac na ddylid eu cyfieithu i 'cae' a
'lon' !
Son y mae Rhian am Stryd y
Pictiwrs, sef y ffordd yn arwain
o'r Srryd Fawr heibio i Siop
Allen (Pete's Eats heddiw) ac am
y llyn. 'Balaclaua oeddem ni yn
arfer galw y than hon o'. peniref?
meddai. Tybed a fu cysyIl tiad
rhwng rhywun yn byw ar y stryd
a'r frwydr yn rhyfel y Crimea?
Mae Rhian hefyd yn holi ynglyn
ag enwau erail1 a chysylltiadau a
brwydrau, megis Siop Mametz,
Mafeking a Dakota. Ac 0 ble
daeth yr enw Stryd Yankee?
Bu Siop Mametz yn Llanrug
hefyd am gyfnod, ac efallai i
enwau o'r Iath fod yn boblogaidd
ym mhentrefi eraill y fro ar un
cyfnod, ond ni chredaf fod
cymaint 0 enwau 'dieithr' yng
ngweddill pentrefi'r fro ag sydd
yn Llanberis. Oes rheswm am
hyn tybed?

Teulu 0 Lanrug a Chwm y Glo.
Cyd-ddigwyddiad
hollol. Yn
ystod y mis bum yn delio a dau
ymholiad ynglyn a theuluoedd 0
blwyf Llanrug. Roedd y cyn taf
yn holi am deulu Bryntirion,
Llanrug, yn ystod )T bedwaredd
ganrif ar bymtheg, ond erbyn
ymchwilio, darganfod mai teulu
Bryntirion, Cwm y GIo, oedd
dan sylw, ac iddynt fyw'n
wreiddiol ym Mhen y Bwlch. 0
fewn ychydig ddyddiau daeth
ymholiad arall, hollol wahanol,
yn holi am deulu Bryntirion,
Llanrug, ar ddechrau'r ganrif
ddiwethaf. Os oes 11 n rhyw un a
gwybodaeth am deulu Llanrug
(neu Gwm y Glo) cysylltwch a
mi.•
Y rhifyn nesaf fydd yr olaf
cyn g"yYliauJr haf, felly anfonwch
unrhyw
wybodaelh
neu
ymholiad me'~n da 0 bryd i
Dafydd
Whiteside
Thomas,
Bran
y
Nant,
Llanrug,
Caernarfon.
(Ffon:
01286
673515).

CRONFA R. H. OWEN. Sylwch ar
yr
hysbyseb
flynyddol
am
tenthyclacau o'r gronfa ar dudalen

XXX
ETHOLIAD. Ganrif a hanner yn 6J
nid oedd gan y mwyafrif 0 ddynlon
yr hawl i bleidleisio! Dim ond ers tri
chwarter canrtt y mae gah ferched
hawl pleidleisio! Roedd yn rhaid l'n
cyn-deidiau
a
chyn-neiniau
frwydro am yr hawl i gael bwrw eu
pleldlais! Faint 0 denantiaid tterrn
a gollodd eu tir oherwydd iddynt
bleldleisio yn groes i ddymuniad
eu landlordiaid
cyn y daeth
pleidlais ddirgel i bawb, tybed?
Faint o'r 'suffragettes' tu farw er
mwyn ennil1 yr hawl i ferched
bleidleisio?
Ar ddiwedd Ethollad Cynulliad
Cenedlaethol
Cymru
faint
a
drafferthodd fwrw eu pleidlais yng
Nghaaathro? - 112, set 55% o'r
boblogaeth. Er hynny, roedd y
ffigwr
hwn
yn
uwch
na
chytartaledd Etholaeth Arfon, set
49%, a'r can ran trwy Gymru oedd
430/0. Cofiwn
dros 70% yn
pleldleisio
yn y 70au, ac fe
bleidleisiodd
dros
850/0 am
Arlywydd newydd Ffralnc! Beth
am bleidleisio y tro nesaf?
GWASANAETHAU'R CAPEL.
3 Meheftn: 10.00
Gwasanaeth
0
dan
arweiniad
meibion
yr
Eglwys, er cot am y
Parch Gareth Maelor,
Gwyn Erfyl a Mr Huw
Jones.
10 Meh: 11.00.: Ysgol Sui
17 Meh: 10.00.:
Ymunwch
a'r
Ysgol Sui a Mr Edward
Morus
Jones
mewn
moliant i'r Arglwydd.
24Meh: 11.00.: Ysgol Sui
1 Gorff: 10.00 Mr Richard Llwyd
Jones
11.00.: Ysgol Sui
CLWB MERCHED. Oherwydd ein
bod wedi gorfod
newrd ein
trefniadau ar gyfer nos lau, 26
Ebrill, croesawyd yr arlunydd,
Huw Gareth Jones 0 Roscolyn,
Ynys MOn, atom ar fyr rybudd i
ddangos
enghreifftiau
0';
baentiadau olew sydd
thir a
glannau'r ynys a mynyddoedd
Eryrr yn bresenoldeb cryt iawn
ynddynt. Cawsom noson ddifyr
iawn yn gwrando amo'n sgwrsio
am ai gefndir a'i waith bob dydd tel

a

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

Ffcn:

- -

Llanberis (01286) 870253

-

-

:

..

arlunydd
protfesiynol
ac· mae
enghreifftiau o'i waith i'w gweld
mewn orielau ar hyd a lied y
gogledd. Diolch i Alison, chwaeryng-nghytraith
Huw
am
ei
berswadio I lenwl'r bwlch ar fyr
rybudd.
Yn eln cyfarfod nesaf ar nos
tau, 24 Mai, byddwn yn treulio'r
noson yn dawnsio Salsa yng
nghwmni Ms Tracey Jones 0
Gaeathro.
I
glol
ein
rhaglen
welthgareddau am y tymor fe fydd
nifer 0 aelodau'r Clwb yn ymweld
a Venue Cymru Llandudno, nos
Wener, 8 Mehefin, i weJd drama
gomedi
Alan
Ayckbourne,
Bedroom Farce. Mae'r niferoedd
wedi eu cadarnhau bellach ond os
oes unrhyw un yn awyddus i
ymuno
ni ar y tunud olaf, mae
croeso i chi gysylltu a'r 'Venue' yn
uniongyrchol er mwyn archebu
tocyn.
CYNGOR
CYMUNED.
Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol y
Cyngor yn y Ganoltan, Waunfawr
ar 16 Mal. Ailetholwyd y Cyng.
Clive James fel Cadeirydd ar gyfer
2007/08. Bydd rhodd y Cadeirydd
£50 ar gyfer 2006/07 yn mynd
tuag at Gronfa Cynnal Mynwent
Caeathro ..
Yn ystod cyfarfod busnes y
Cyngor derbyniwyd ymddiheuriad
gan y Cyng. Vera Roberts.
Hysbwyd ni gan Gyngor Gwynedd
fod caniatad cynllunio wedj'j roi ar
gyfer porth a modurdy ar wahan i
rhif 1 Bryn y Got. Derbyniwyd
lIythyrau
ddiolch gan Bwyllgor
Cae Chwarae
Caeathro
am
gyfraniad
£500 ar gyfer gwella'r
cae pel-droed a chan Bwyllgor y
Fynwent am £500 tuag at y gost 0
godi cwt offer ar gyfer y fynwent.
TYNFA MISOL CYMDEITHAS Y
CAE CHWARAE. Enillwyr mis Mai
oedd: £40: (109) Alan Burford, 2
Erw Wen; £25: (13) Peter a Vera
Hughes, Pennant; £15: (157)
Richard Mertyn, 9 Bryn y Gof; £5:
(53) Sharon Thomas, 2 Bryn y
Gof.

°
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°

°
°

Cais am Atgofion
am Deledu Cymraeg
Mae BBC Cymru yn paratoi
rhaglenni
am hanes teledu
Cymraeg fydd yn cael eu
darlledu ar S4C yo yr hydref i
gydfynd dathliadau'r sianel yn
chwarter canrif oed. Mae'r tim
cynbyrchu
yn awyddus
i
glywed
gan hob} am eu
hargofion am wylio'r leledu yn en wedig o'r dechreuadau
cynnaf. Y dych chi'n cofio'r tro
cynraf welsoch chi raglen ar y
teledu? Oeddech chi'n mynd at
gymydog i weld y reledu at y
dechrall? Pa raglenni Cymraeg
sy'n sefyU yn y cot?
Os oes gyda chi stori i'w
rhannu,
cysyllc\vch ag Elin
Morse, naill ai drwy ffonia 029
20
32377
neu
e-bostio
elin.morse@bbc.co.uk,
neu
trwy lythyr i Ystafell C201, Y
GanolfaIl Ddarllcdu, Canolfan
y BBC, Llandaf, Caerdydd CF5
2YQ.

a
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CYNGOR CYMUNED
LLANBERIS
Cofnodion Ebrill 2007
Cofnodion cyfarfod nos Iau y 1ge9
o Ebrill, 2007.
Presennol ac Y mddiheuriadau
Ward Padam., Emlyn Baylis, Barry
Davies, Elwyn Davies, Derek
Jones,
Fred
Owen, Douglas
Pritchard,
Helen
Sharp
(Cadeirydd);
Ward Pens: lola Owen, Gwenda
Roberts.
Y mdcliheuriadau: Dim
Dargan Buddiant
Dim.
Cadarnhau Cofnodion
Cadarnhawyd cofnodion cyfarfod
nos lau y 15fed 0 Fawrth, 2007.
Cynnig ac eilio: FO / DJ
Materion yn Codi o'r Cofnodion
• Wedi holi chafwyd dim enw ar
gyfer cyfethol aelod newydd i
lenwi yr un sedd wag sydd ar y
Cyngor.
• Adroddwyd na chafwyd atebion
eto ynglyn a thrafferthion ar y
ffyrdd, er fod llythyr bellach
wedi ei dderbyn oddi wrth
Cyngor Gwynedd (CG) yn nodi
i'r llyrhyr a anfonwyd yn
flaenorol gael ei dderbyn.
• Adroddwyd
fod rhoi wyneb
newydd ar y ffordd y naill ben a'r
llall i'r pentrefwrth ddod i mewn
oddi ar ffordd osgoi Llanberis ar
y rhestr waith ar gyfer y dyfodol.
• Mae siop V12 a Brooke House yn
dal i achosi pryder am fod na
rwystrau ar y palmant a llanast
yn nhalcen V 12.
• Penderfynwyd sefydlu panel i
edrych ar ddiogelwch 'Angorfa'
ac amodau gwaiih y Clerc a'r
ofalwraig.
Aelodau ED, EB, BF a'r Clerc.
Clustnodwyd
Mai y 3ydd fel
dyddiad cyfarfod.
Adroddiad 0 Gyfarfod Adrannau
Cyngor
Gwynedd
a
chynrychiolwyr
Cynghorau
Cymuned:
DJ a'r Clerc fu'n cynrychioli'r
Cyngor yn y cyfarfod a bu cyfle i

drufod arnrywiol
Iaterion
yn
ymwneud 9 phed::lir 0 adrannau
CG.
Cafwyd eyfiwyniad ar waith yr
Adran Rheolaeth Adeiladu. Roedd
adeiladau peryslus
a.c effaith
stottnydd yn rhan 0 gyfrlfoldebllu'r
adran ac 0 ddiddordeb penodol i
waith y Cyngor Cymuncd, ond
roedd mwyafrii glvairl1 yr adran yn
ymwneud a rheolaeth adeiladu
(Building Regs).
.
n~fudwyd
mglerWn
Trafnidiaerh
yn
bur
fanwl.
Gwadodd swyddogion
CG fod
Llanberis yn cacl ci anwybyddu cr

i'r ddau gynrychiolydd restru yn
fanwl faterion na cbafodd sylw er
iddynt gael eu dwyn i sylw'r adran
dro ar 61 tro. Soniwyd am oryrru yn
Nantperis a phrinder arwyddion
30mya; 11ifogydd yn N antucha'; yr
angen difrifol iawn am lwybr 0
Nantperis tua'r Bwlch; parcio ar y
bont yn Nantperis; problemau a
ddaw yn sgil cau'r ffordd fawr wedi
damweiniau rhwng Llanberis a
Llwyn coed, Cwrn y Glo; goryrru
yn Stryd Goodman;
dyfodol
trafnidiaeth Field Terrace a Stryd
Turner, a pam na fu ymgynghori
pellach; llinellau
melyn (dim
parcio) sydd wedi eu haddo ers tro
ar Ffordd T9 Du.
Holwyd hefyd a fyddai modd
cyfyngu ar amser parcio gyferbyn
a'r Feddygfa rhag i ymwelwyr
barcio yno trwy'r dydd. Atebwyd y
byddai
angen
gorchyrnyn
cyfreithiol ar gyfer hynny. Yearn
eyntaf fyddai i'r Cyngor Cymuned
ofyn am bynny i CG.
Yn y grwp Amgylchedd
0
Ansawdd soniwyd mai nod CG
oedd creu amgylchedd iach, diogel,
glan a deniadol ar draws y sir, ac er
mwyn
hyrwyddo
hynny
fod
'gangiau cymunedol' 0 weithwyr
wedi eu sefydlu. Fe fyddan nhw yn
dod i ardaloedd yn 61 y gofyn ac yn
tacluso a chlirio fel y bydd angen.
Bydd 6 criw 0 weirhwyr yn y sir, 2
yn ardal Arfon.
Cafwyd manylion hefyd am y
cynllun wardenio Traffig a fydd yn
dechrau af yr 2ail 0 Ebrill, mae 14
wedi eu cyflogi 1 sicrhau fod na
newid yn y ffordd y mae gyrwyr yn
ymddwyn,
ac yn pareio yn
arbennig.
Y nod ydi gwella
diogelwch a llif irafnidiaeth. Yn
sgil prinder mannau addas i barcio
mewn rhai ardaloedd fe fydd na
arolwg yn cael ei gynnal ar draws
rhannau o'r sir.

Cynllunio
Cyngor Gwynedd:
• C07 N0065/15/LL: Esryniad un
llawr i gefn siop bresennol a grisiau
mynedfa newydd i lawr laflZail yr
adeilad, - 54 tryd Fa\Vf, Llanberis.
Dim gVlr[hwynebiad.
•• [Gweler Nodyn 'Gohebiaeth'
isod]
• C07N020S/1 SILL: Ty Newydd.
tit tu 01 ; - 4 Water SlCee[,
Llanberis. Dim gwrlhwynebiad,
ond fe holwyd a ocdd y fynedfa yn
adda:s, a bod angen :,icrhau nad
oedd yn ymyrryd i'r Cae Chwarae.
Awdurdod
Part Cenedlaethol
Eryri {APCE}:
• NP3/IS/22G: Dymchwel ggrej
yng nghefn y G&B (Gwely a
Brecwast),
codi
2 dS' par.

Problem 9yda'ch cyfrifiadur?

•r •
,

.. --

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

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

Adnewyddu a throsi G&B yn dy 4
ystafell wely a siop.
• ~3/1S/CA22E: Caniatad Ardal
Cadwraeth i ddymchwel gareiis ae
adeiladu yn y cefn - Glyn Peris,
Nantperis.
Ystyriwyd y ddau gais gyda'i
gilydd a phenderfynwyd fod y
ceisiadau yma, fel y rhai blaenorol
ar gyfer y safle yma yn
annerbyniol.
Roedd
pryder
ynglyn
a'r
datblygiad, yn arbennig ei faint ac
fod y 2 dy par yo agos at yr afon a'r
coed. Eto pwysleisiwyd nad oedd
dyluniad y tai yn gweddu i'r fro a'r
adeiladau eraill cyfagos. Roedd y
Cyngor o'r farn nad oedd digon 0 le
parcio yno, ac fod pedair mynedfa
i'r ffordd fawr yn beryglus. Holwyd
lie byddai ceir a fyddai'n dod i'r
siop yn parcio? Holwyd hefyd a
oedd bawl tramwy i gerbydau i
gefn y tY ar 61 dymchwel ac
ailadeiladu rhan o'r cefn.
Roedd
teimlad
fod
y
cynlluniau'n dal yn eilradd ac fod
edrychiad y datblygiad yn anaddas
i Ardal Cadwraeth.
Wedi eu Caniatau:
CG:
• C07 N006S/1 SILL: Estyniad un
Uawr i gefn siop bresennol a grisiau
mynedfa newydd i lawr laf/2ail yr
adeilad, - 54 Stryd Fawr, Llanberis.
• C06A/OIIO/1S/LL:
Addasu
adeilad alianol iswyddfa / stiwdio Llain 0 dir ger Tyddyn Siarles,
ffordd yr EgIW)'S,Llanberis.

• Llythyr yn nodi fod y Cyngor
wedi derbyn tal 0 £520 am waith
cynnal a chadw ar lwybrau'r plwy y
llynedd. £300 am dorri gwair a
£220 ral asiantaeth. Yn ogystal
derbyniwyd
hefyd gyfraniad 0
£329.46 ruag at waith ar Lwybr TS'
Du. Cyfanswm 0 £849.46.
• 0 hyn allan bydd CG yn
ymgynghori a'r CC ar faterion
trwyddedu
0
dan
Ddeddf
Trwyddedu 2003.
It Trefnir
nifer 0 gyfarfodydd gan
Heddlu Gogledd Cymru i drafod
Plismona Cymdogaethau, mae'r
agosaf i ni i'w gynnal ym
Mhorthmadog ar Fehefin yr 11eg.
• Cylchlythyr oddi wrth APCE yn
nodi fod nifer 0 bapurau trafod ar
bynciau penodo1 yn ymwneud a
Pharc Cenedlaethol Eryri wedi eu
cyboeddi, mae'r papurau i'w gweld
ar wefan
yr Awdurdod
http:/Lw\vw.eryri-npa.gov.uk/
dyfodoleryri neu fe ellir cael copiau
o Swvddfa Pare Cenedlaethol
Eryri, Penrhyndeudraeth
neu'r
Canolfannau
Gwybodaeth,
neu
trwy gysyllru a'r tim polisi.
• Gwahoddiad i noson briffio gan y
Fyddin yng Nghaernarfon
yn
niwedd Mai.
~

Unrhys Fater Arall
• Cafwyd eynnig y dylid anfon at
CG yo gofyn am orchymyn
cyfyngu ar amser parcio gyferbyn
a'r Peddygfa, er mwyn atal
ymwelwyr yn bennaf rbag parcio
yno drwy'r dydd. Cynnig ac eilio:
Wedi eu Gwrthod:
DJ / FO.
APCE:
• Adroddwyd fod na rai'n dreifio
• NP3/15/87C: newid defnydd 0
dros y pafin i fynd i mewn i faes
fwncws i dy annedd - Bwncws,
pareio siop newydd Spar. Holwyd a
Gwastadnant, (Snowdon House),
fyddai modd cael pyst i atal
Nanrperis.
cerbydau rhag gwneud bynny.
Taliadau:
•
Adroddwyd
fod
parcio
Cadarnhawyd y ialiadau canlynol:
anghyfreithlon wedi bod ar y tir
Cynigiwyd a derbyniwyd enw John
glas 0 flaen tal Nanr Ffynnon dros
D. Roberts)
Caernarfon
fel
Wyl y Bane a holwyd a fyddai
Archwiliwr eyfrifon y Cyngor am
modd cael arwyddion 'Dim parcio'
eleni.
yno?
• Holwyd ero a oes modd cael
Gohebiaeth
arwyddion
'Dim parcio'
neu
• Derbyniwyd
copi 0 ffioedd
linellau melyn ar y bont yn
amlosgi ym Mangor a threuliau
Nantperis
claddu ym mynwentydd Cyngor
• Holwyd eto am arwyddion
Gwynedd.
30mya dewy Nantperis ae i waelod
• Cafwyd copi 0 'Cyfrifoldeb
Cyffredin - oyfraniad llywodraeth
y Bwlch.
Leol i we1l9 bywydau pohl' oddl
• Awgrymwyd fod y Clerc yo anfon
wrth fudiad 'Un Llais C}'mru'
gair i ofyn i un 0 swyddogion yr
(ULIC), a'i effaith ar gynghorau
AdIan Priffyrdd ddod i gyfarfod y
Cyngor Cymuned. Cynnig ac eilio:
C)'IDuned.
• Dcrbyniwyd copi 0 'Canllawiau
EB / GR.
ar Sefydlu Gwcithdrefn Cwynion' i
• Awgrymwyd
y dylai Panel y
gynghorau cymuned a thref yog
Fynwent gyfarfod yn y dyfodol
Nghymru.
agos i ystyried nifer 0 faterion • Derbyniwyd cofnc)dion cyfarfod
aclodau HS, DJ a GR.
di\vethaf ULIC a rhybudd
0
• Gofynnwyd i'r Clerc holi i weld
ddyddiad y cyfarfod ncsaf ym
berh fyddai'r gOSl 0 wella'r llwybr
Mhwllheli, ar y 2Sain 0 Ebrill.
sy'n arwain· 0 ymyl Cwmaelhir
• Llythyr
oddi wrrh CG Ucha' i Hebron.
Cyfadran yr Amgylchedd yn nodi
Cyfarfod Nesaf
manylion
'Cynlluniau
Bydd y cyfarfod nesaf ar nos lau yr
Amgylchedd
0
An:,awud'
y
31aio 0 Fai, Z007 am 7 yr h\.vyr.
cyfeiriwyd alo 0 dan Rhif 6 yn
gynharach.

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI

WAUNFAWR

Ar Agor
9-7 pm
9-5 pm Sadwrn

FfonfFfacs:

(01286) 650291

Dewis eang 0 Welyau a 3PISuites.
Llenni Venetian a Llennl Roler.
5,000 lIathen sgwar 0 garpedi mewn stoe allweh chi fforddio prynu 0 batrymau?

J

Ar Gau
Sui a Marcher

---

GLANHAU CARPEDI
GYDA STIMVAK

I

Mwy

0

Eisteddfod Penisarwaun

Prif Lenor Cynradd
William Lamb
Y sbryd Rhisiart
Safai'r hen ysgol ym Mrynrefail
fel cerflun llonydd yng nghanol
y pentref
Dyn drwg o'r enw Rhisiart
Parry oedd yn byw yno ac mae
pawb yn y pentref ei ofn. Dydi
Rhisiart ddim yn hoffi i bobl ei
ofni ac yn meddwl mai llwfrgwn
ydynr, felly mae'n rhedeg ar eu
holau a'u dyehryn.
Gwelodd hogyn ar ei feic yn
mynd
i'r swyddfa post. Pan
ddaeth
yr hogyn
allan
o'r
swyddfa post gyda dipyn bach 0
dda-das gwelodd 0 Rhisiart ac
aeth ar ei feic mor gyflyrn ac y
gallai.
Roedd
Rhisiart
yn
gwybod be oedd hyn yn feddwl
- OFN!!
Aeth yr hogyn, o'r enw Torni
Williams, yn gynt ac yn gynt i'w
dy yn Ninorwig
at ei fam, Mrs
Williams. and roedd Rhisiart y
ru 01 iddo. Felly doedd 0 ddim
yn gallu troi i fewn i'w dy neu
byddai Rhisiart yn gwybod lie
roedd 0 yn byw! Roedd rhaid i
Tomi
gario ymlaen.
Cafodd
Tomi syniad. Gollyngodd ei feic
a rhedodd i'r hen chwarel yn
Dinorwig
mor gyflym
ag y
gallai. Rhedodd i dwIl mawr yn
y ehwarel. Rhedodd Rhisiarr at
Tomi
yn gynt ac yn gynt.
Rhoddodd Tomi ei droed allan a
baglodd Rhisiart dros Torni a
dysgynnodd Rhisiart yn y twll.
Roedd pawb yn meddwl mai
hynna
fyddai
y diwedd
ar
Rhisiart ond nid fell}' y bu.
Tri diwrnod wedyn roedd hi
yn ddydd SuI ae roedd Tomi yn
ei ystafell wely yn gwneud ei
hun yn barod i fynd i'r Ysgol
SuI pan welodd ysbryd blin, cas
a chreulon. Roedd Tomi wedi
gweld yr wyneb yma o'r blaen.
Doedd 0 ddim yn eofio pwy
oedd o.
'AAAAAAAHHHHHHH1!!
!
sgrechiodd Tomi dros bob man
fel jet. Daeth Mrs Williams i
fyny'r grisiau fel torpedo!
'Tomi! Tomil Belh sy'n bod?
Torni! Tomil' gofynnodd Mrs

Williams.
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ERIN YNYR
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HoHai'r Pennaeth dorotoh i'r staff
a roddodd o'u hamser, set Mr
Gareth Williams, Miss Nla Morris a
Mrs Nia Griffith, a diolch arbennig
rr plant am au hymddygiad
chanmoladwy.

I

Ceir BenthYQ

AM DDIM

Cibyn Ind. Est., Caernarfon, Gwynedd LL55 ZBD
(01286) 673559 www.a-v-w.co.uk

Car Service

BOSCH

Service
~

VOLVO

rhannu ystafell hefo Lois, Catrin a
Anest. O'r diwedd roedd hl'n amser
teo Cetais sqlodron a pitsa neis
lawn. Aoedd gen bawb awr j
ddityru eu hunain yn barod i fynd i
fowlio deg. Aoedd pawb yn
cerdded i fowlio deg. Doeddwn i
ddim yn dda iawn yn bowllo. Aoedd
hi tua naw o'r gloch pan oedden nl
yn cyrraedd yn 61.
DYDDIAU
Codais am bum munud wedl saith
doeddwn ddim wedl cysgu tan dri
o'r gloch. Aoedd brecwast am wyth
o'r gloch. Doeddwn i ddim awydd
lIawer 0 twyd. Roedd pawb angen
pecyn bwyd felly aethom i n61
pecynnau bwyd ac yna ffwrdd a ni i
Sain Ffagan. Aoedd y genod yn
mynd i'r Eglwys ac yr hogiau yn
mynd I Tai'r Celtiaid. Wedyn roedd
pawb yn newid drosodd.
Aoedden ni wedyn yn mynd i'r
Cynulliad. Yn gyntaf cawsom gwis,
wedyn roedden yn smalio bod
gennym £100,000 i wario yn
Waunfawr ar bethau fel buniau
ailgylchu, cynllun cerdded i'r Ysgol
ac Ilawer mwy. Wedyn aethom
ymlaen
i'r
adeilad
newydd.
Cawsom fynd l'r siamber. Aoedd
yno ddynes yn siarad am dano.
Y drydydd gweithgaredd oedd
mynd ar gwch 0 gwmpas y Bae.
Aoedd lIawer 0 bethau i'w weld
yno. Aoedd yr hoglau yn mynd 0
amglych y Ganolfan. O'r diwedd
roedd y genod yn cael mynd i'r
SIOPAU! Wei i 1 siop. Cefais fag
molchi i mi fy hun, bath born iMam
a paced 0 Happy Families i Dad. Ar
61 i ni gyrraedd yn 61 roedd te yn
barod. Roeddwn wedi bwyta fy nhe
ac yn mynd i'r lIofft i newid a rhoi
colur i'r Sinema. Roeddwn yn
,gweld The Bridge to Terabithia,
roedd y ffilm yn wych. Ar 61 bod yn
eistedd am yn hir roedden yn cael
mynd am dro 0 amgylch y Bae. I
ddweud y gwir roeddwn i wedi
blino'n Ian felly es I gysgu mwy neu
lai yn syth.
DYDD GWENER
Aoedden ni yn mynd adra. Cyn
mynd redden yn cae I pecyn bwyd
ac wedyn mynd i Stadiwm y
Mileniwm. Caswom fynd i rai 0
ystafelloedd
newid a mynd 0
amgylch y cae.
Aoedden yn mynd ar fws ac
adref. Roedd y bws yn stopio yn
Aheadr I gael cinio. O'r diwedd
riedden ni wedi cyrraedd adre.
Roedd hi'n hanner awr wedi pump.
Aoeddwn wedi blino'n Ian.
Roedd y trip yn wych!

I

rydych yn ei yrru,
o Audi i VW ...

m=
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I

sgorion ni hetyd - roeddem yn
gyfartal. A phenderfynwyd pwy
bynnag oedd yn sgorio gyntaf oedd
I yn
curo. Aeth y gem ymlaen am
hanner awr ond yn sydyn sgoriodd
llanberis a mynd drwodd i'r g~m
iawn,
derfynnol yn erbyn Bontnewydd.
'WeI, dweud wrthyf os ti'n ei I Roeddwn i eisiau i Bontnewydd
ennil! oherwydd
roeddwn
yn
weld
0 eto,'
meddai
Mrs
Williams.
I adnabod pawb, ac er ein bod ru
'Diolch, Mam,' meddai Tomi I wedi colli roeddwn I yn hapus lawn
yn falch.
I oherwydd roeddem ni wedi dod yn
drydydd yn y gystadleuaeth ac yn
*
mynd i Gaerdydd drannoeth.
Y diwrnod wedyn aeth Tomi a 1
Luc, BL.6
Mrs Williams
i'r ffair yo y
Ymweld
Chaerdydd 16, 17 ac
Faenol. Roedd Mrs Williams yn
180 Fai
meddwl y buasai mynd i'r ffair
Daeth yn amser i ni ymweld a
yn cael meddwl Tomi oddi wrth
Chaerdydd i gyd fynd a'n themau
ysbryd Rhisiart. Fe aeth Tomi ar
Teltruo. Mae'r ymweliad yma wrth
lawer 0 reidiau, reidiau bach a I fodd y plant a'r Athrawon - cant
reidiau
mawr.
and
roedd I brofiadau fythgofiadwy.
Dyma argraff
Erin Ynyr o'r
meddwl Tomi bach druan yn dal
ymweliad.
ar yr ysbryd.
.. .. *
Gwelodd
Tomi
stondin i
Iuchio peli bach at darged i Hwre! Roedd hi yr unfed ar ddeg 0
Fai 2007 ac roedd plant blwyddyn
ennill tedi. Roedd Tomi eisiau I
5 a 6 yn mynd i Gaerdydd. Codais
tri~ hwn. Prynod~ Tomi ddeg 0 I am chwarter i chwech. Roedd
bell bach. LI uchiodd naw pel
pawb yn y ty wedi codi am chwarter
ond doedd dim un yn taro'r
wedi chwech. Ar 61 i mi newid
targed. Roedd gan Tomi un bel I cefais frecwast. I frecwast cefais
ar 01, ie, dim ond un. Estynnodd
dost a jam a diod oren. Aoedd hi yn
ei law yn araf, araf feI cwch yn
chwarter I saith, amser mynd l'r
Ysgol. Aeth Mam a Dad, fi a Mared
suddo. Cyn i Tomi gael gafael ar
y bel symudodd ei hun!
I yno. Yn anffodus i mi, roedd Mared
'TOMI. Sut wnes di hynna?' I fy chwaer yn dod oherwydd mae hi
ym mlwyddyn 5. O'r diwedd roedd
gofynnodd Mrs Williams.
hi'n sajth o'r gloch ar bws yn barod
'Gwneud be? Symud y bel ar
i fynd.
ben fy hun? Oherwydd dim fi
Roeddwn yn teimlo'n sal ar y
wnaeth! Rwy'n meddwl mai
bws felly es i gysgu. Pan deffrais
RHISIARTI
Hei,
os
ydi
redden ni wedi cyrraedd Aheadr ac
Rhisiart
yn gallu chwarae
roedd hi tua unarddeg. Amser i
triciau ar bobl fydd Rbisiart a fi bawb tynd i'r toilet. Roedd pawb yn
yn gallu chwarae triciau ar bawb I cael cinio yn Rheadr hefyd.
Doeddwn i ddim awydd bwyd 0
oherwydd
dwi yo jociwr
da
gwbwl. Y lie nesaf i ni stopio oedd
he~d. Beth ti'~ .feddwl am y
Aberfan.
Aethom
i'r fynwent.
syniad yna, Rhisiart?' meddai
Aoedd Mrs Dafydd wedi prynu
Tomi.
blodau i gofio am y plant a'r bobl a
'SSyniad ggwychl'
arebodd II fu farw yn y trychineb. Tua tri
Rhisiart fel ysbryd.
chwarter awr 0 Aberfan mae Big
Felly o'r diwrnod hwnnw tan I Pitt. Aethom yno. Aoedd pawb yn
heddiw, mae Rhisiart a Tomi yn I gorfod gwisgo helmed hefo golau.
ffrindiau gorau.
I Roedd pawb yn mynd lawr mewn
lift, doeddwn j ddim yn hoffl bod 0
Wwwwwwww,
dan ddaear. Roeddwn ; yn falch i
RASIO I
ddod oddi yno. Doedd Caerdydd
ddlm yn bell, dim ond awr.
O'r diwedd roeddwn yn gallu
gweld GAEAOYDD - HWREI
gwaeddodd pawb. Roeddwn yn
gallu gweld Stadiwm y Mileniwm.
r--------,
I Canolfan y Mileniwm, Cynulliad PORSCHE VOLKSWAGEN
I pob man! Ar 61 dod oddi ar y bws,
roedden yn mynd i fewn i Ganolfan
Y Dewis
yr Urdd. Aoedd y genod wedi cael
I
ai gwahanu a'r honlau. Roedd y
arall Dibynadwy
'-genod yn mynd 0 gwmpas y
i Wasanaeth
Ganolfan a'r hogiau yn cael
I gwelthdy. Ar 61 cael gweithdal a
taith roedd pawb yn mynd i'w
G)I
Beth bynnag
hystafelloedd.
Roeddwn
i yn
m

Y Prif Ddeliwr.
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RHISIART!'
rneddai
Tomi yn of nus.
'WeI, lIe mae 0 rwan, te?'
meddai Mrs Williams.
'Roedd 0 yma funud yo 6i,'
meddai Tomi, mewn pos go

I

SAAB

:c
~
~

:2:

+

Gala Nofio Dalgylch Syr Hugh
Dymunwn yn dda i dim notio yr
Ysgol a fydd yn cystadlu yn y Gala
Notio ddydd lau Mai y 24ain.
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Gefeillio Amgueddfa
Lechi Cymru, Llanberis, ac
Amgueddfa Slate Valley,
Granville, UDA
Ar 19 Mai 2007, roedd Amgueddfa
Lechi Cymru yn Llan beris yn
dathlu 'gefeillio'
ag Amgueddfa
Slate Valley, Granville, Talairh
Efrog Newydd, gao dynnu sylw at y
berthynas hirbarhaol rhwng pobl
C)rmIU a phobl Unol Daleithiau
America.
Mae'r gefeillio hwn yn un 0 brif
ddigwyddiadau
canrnlwyddiant
Amgueddfa
Cymru,
ac
yn
pwyslcisio'r
berthynas
ddiwylliannol a hanesyddol rhwng
cymunedau chwarelyddol Gogledd
Cymru a chymunedau Ardal Lechi
UDA.
Cychwynnodd y broses hon dros
dair
blynedd
yn
61 pan
ddechreuodd Dr Dafydd Roberts,
Ceidwad Amgueddfa Lechi Cymru,
a Mary Lou Willits, Curadur
Amgueddfa Slate Valley, Granville,
Efrog Newydd, lythyru a'i gilydd.
'Cynhaliodd Amgueddfa Slate
Valley, Granville, eu dathliadau
hwy y llynedd, a'n tro ni yng
Nghymru
'j\V dathlu
yn awr,'
meddai Dr Roberts.
'Byddwn
yn
darhlu'r
cysylltiadau
diwylliannol
a
diwydiannol rhwng y ddau safle ac
yn dangos sut mae'r diwydiant
llechi
wedi creu cymunedau
unigryw yn }' ddwy gymdeithas.
Dros ganrif yo 61, pan oedd arran yn
brin iawn yn ardaloedd llechi
gogledd Cymru, symudodd nifer 0
deuluoedd i'r Unol Daleithiau i
chwilio am fywyd gwell - 1
Granville a rhannau eraill 0 UDA.
Byddwn yn adrodd rhai o'r
storiau a glywsom gan bobl leol yn
ystod y ddwy flynedd ddiwethaf am
eu perthnasau yn America. Mae
rhai ohonynt
yn dal mewn
cysylltiad ~!i
gilydd hyd y dydd
heddiw.
'Mae Amgueddfa Lechi Cymru
eisoes
wedi
cynnal
dau
ddlgwyddiad sy'n gysylltiedig a
Gogledd America eleni. Cafodd

'Mae'n

bleser gennym fod yn
gysyllriedig ag Amgueddfa Slate
Valley. Bydd hyn yn ein helpu ni fel
Amgueddfa i ddeall y tebygrwydd
a'r gwahaniaethau rhwng y ddwy
wlad
0
safbwynt
hanesyddol,
diwylliannol a ffordd 0 fyw. Mae
gefeillio yn cynnig cyfle unigryw i
ni i ddysgu am hanes dinasyddion
gwledydd eraill ac am eu bywydau
he ddi w, i gyfathrebu a hwy ac, yn
am], i feithrin cyfeillgarwch, fel y
gwnaed eisoes yn achos Amgueddfa
Slate Valley.
Mae'r gefeillio hwn yn rhan 0
raglen canmlwyddiant Amgueddfa
Cymru ac rnae'n rhan bwysig 0
strategaeth
ryngwladol
yr
Amgueddfa, sy'n canolbwyntio ar
Ogledd America ar hyn 0 bryd.
Mae'r gwaith hwn yn cynnwys
Iansio ein casgliadau argraffiadol ac
ol-argraffiadol cenedlaethol - Lliw
a Goleuni - yn Efrog Newydd, a
bydd casgliad yn mynd ar daith
drwy Ogledd America yn YSLod
2008/9.'
Ychwanegodd Mary Lou Willits,
Cyfarwyddwr
Gweithredol
Amgueddfa Slate Valley, Granville:
'Mae cysylltiad daearegol a
dynol rhwng y ddwy ardal lechi.
Mae'n mynd yn 61 dros 500 rniliwn
o flynyddoedd
i'r adeg pan
ffurfiwyd llain lechi gyffredin a
phan oedd y ddau ranbanh yn rhan
o'r un ehangdir, ac fe barhaodd
gydag
ymfudo
miloedd
0
chwarelwyr 0 Gymru i weithio yn
chwareh
Slate
Valley, Efrog
Newvdd a Vermont o'r 18S0au hvd
•
at }T 1920au.
Daeth }' Cyrnry a'u teuluoedd, eu
harferion a'u traddodiadau
gyda
hwy, a chawsant effaith sylweddol
Did yn unig ar y diwydianr llechi yn
America ond hefyd ar strwythur
cymdeiihasol y trefi hynny )'
symudasant iddynt.

'Heddiw, mae Amgueddfa Slate
Valley yn casglu ac yn cofnodi
banes y Cymry 0 fewn y diwydiant
llechi yn America, ac mae'n
naturiol felly ein bod wedi sefydlu
perthynas ag Amgueddfa Lechi
Cymru.
Bydd
meithrin
ae
atgyfnerthu'r
berthynas
hon yn
fanteisiol i'r naill a'r llall, a byddwn

yn rhannu'r
arfer gorau, yn
cyfnewid gwybodaeth hanesyddol
o'n casgliadau
ac yn denu
cynulleidfaoedd newydd drwy godi
ymwybyddiaeth o'r ddau safle yn y
ddwv wlad.'
Cynhelir
y
digwyddiad
cyhoeddus hwn rhwng 2pm a 4pm

ar 19 Mai, ae mae croeso i bawb a
mynediad am ddim, megis i holl
safleoedd
Amgueddfa
Cyrnru,
diolch i gefnogaeth Llywodraeth
Cynulliad Cymru.
,
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Gwyneth ac Eifion Roberts, Swn-y-Gwynt. Ffon= 870740

llyfr newydd o'r enw Slate 0/ Hand
san Judy a Ted Buswick, sy'n trafod
artistlaid 0 Gymru, UlJ..A. a rhannau
oralll o'r hyd c::y'n defnyddlo'r

........

CAPEL COCH: Cafodd y plant a
ddysgodd eu hadnodau ar gyfer
arholiad Cyrnanfa Dosbarth Padam
eu gwobrwyo yn y Gymanta a
gynhaliwyd yng nghapel Cysegr,
Bethel fore Sui, Mai 6. Yna, roedd
pawb yn brysur yn paratoi ar gyfer
Cymanfa'r Annibynwyr a gynhaliwyd
yng nghapel Jerusalem. Llanberis
bnawn SuI, Mai 20. Yno cyflwynwyd
eitern wedi ei sellio ar hanes Arch
Noa Roedd yn brat gweld mwy na
lIond y set fawr ohonynt. Y plant hynaf
oedd yn cyflwyno'r hanes a'r plant
iouengaf, yn eu mssglsu lIiwgar, oedd
yr anifailaid amrywiol. Diolch yn fawr
i'r athrawon am eu ,gwaith yn parato!'r
sgnpt ac yn dysgu'r plant j ganu: a

llechfaen yn gyfr\vng celfyddydol,
ei lansio ym ntis Ebrill. Hefyd, bu'r
Bangor SlaLer Marching
Band,
Pennsylvania,
a ocdd ar daith
Drcftadaeth
yng N ghymru, yn
perfformio yma.
Bydd y digwyddiad hwn felly ~Tn
argyfnerthu
ein
cy:,yliliadau
rhyngwladol. t

a

Yn
ogystal
scrcmoni
swyddogol i ddathlu'r diS'vyddiad,
cynhaliwyd diwrnod 0 adlonio.nt i
deuluoedd, gyda cherddoriacth gnn
y band Cymreig-Americanaidd

poblogaidd, Cajuns Denbo. Bu'r cor
cymysg, Cyntaf i'r Felin yn canu'r
gan
Gymreig
boblogaidd
'Moliannwn', a gyfansoddwyd gan
Benjamin Thomas, a anwyd ym
Methesda,
Gwynedd,
ond
a
dreuliodd y rhan f'\vyaf o'i oes yn
Norlh
Pawlet,
TaJairh Efrog
Nev.'ydd.
Meddai Said Michael Houlihan,
Cyfarwyddwr
Cyffredinol
Amgueddfa Cymru:

Mary LOlJ Williesyn rhoi lTD ar hollti llechen yn ystod ei hymuieliad i'r
amgueddfa gyda chriw o'i chyfeillion Americanaidd yn 2005.

PRIODAS.
Dymuniadau
da
i
Stephen Edwards, Llanberis, a
Mefys Jones, Bethesda, ar eu
priodas yn Eglwys Glanogwen ar 5
Ebrill.
Dymuna'r cwpwl ddiolch a galon
I'w teulu, ffrlndlau a chymdogion am
y dymuniadau da a'r anrhegion a
dderbyniwyd ar yr achlysur. Byddant
yn ymgartretu yn Llanfairpwll.

Mae Arngueddfa
Cymru yn
gyfrifol
am saith amgueddfa
genedlaethol
drwy Gyrnru, sef
Amgueddfa
Genedlaethol
Caerdydd;
Sain
Ffagan:
Amgueddfa
Werin
Cymru;
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru,
Caerllion; Big Pir: Amgueddfa
Lofaol
Cyrnru,
Blaenafon;
Amgueddfa Wlan Cymru, Dre-fach
Felindre;
Amgueddfa
Lechi
Cymru, Llanberis ac Amgueddfa
Genedlaethol y Glannau, Abertawe.
Bydd
Amgueddfa
Cyrnru'n
dathlu ei chanmlwyddiant yn 2007.
J gael rhagor 0 fanylion, ewch i'r
tudalennau 07 ar ein gwefan:
www.museumwales.ac.uk

Cefnogwch
ein Hysbysebwyr
dlolch i Gareth Jones am wneud Arch
Noa drawladol.
CRONFA A. H, OWEN. Sylwoh ar yr
hysbyseb flynyddol am fenthyciadau
o'r gronta ar dudalen 7.
LLONGYFARCHIADAU I Cheryl a
Dafydd ar enedigaeth gefeilliaid bach
yn Llanfairpwll, Mabli a Begw, ac i
Heulwen a Trefof, Eldon House, ar
fod yn naln a thald unwaith eto, a Mrs
Kathleen WIlliams, Glanrafon yn hen
naln.
Dymunant ddiolch i bawb am eu
caredlgrwydd.
DYMUNA Oliver. Trefor a'r teulu
ddiolch yn ddiffuant am bob arwydd 0
gydymdoimlad
a
dderbynlwyd
ganddynt yn eu protedlgaeth 0 golll
Mam. Nain a Hen Nrun annwyl lawn,
sef Mrs Helena Mary Edwards, gynt 0
Victoria HOUSQ,a fu farw yn 104 oed
yng Nghartref Cerrlg yr Aron, Y
Felinhell. lie ca10dd otal tyner lawn
am ddeng mlynedd.

Sychlanhau. Altro
Ailwnlo
Gwasanaeth
Casglu a Danfon
54 Stryd

Fawr

Llanberis

Ffon:

870088

GWASANAETH GOLCHI A SMWDDIO

BRYNREFAIL
Mrs lowri prys Roberts-Williams, Godre'r Coed. Ffon: 870580
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CRONFA R. H. OWEN. Sylwch ar
yr
hysbyseb
flynyddol
am
fenthyciadau o'r gronta ar dudalen

7.
DIOLCH: Hoffai Bryn a Gwenan,
Erw'r Nant, ddiolch yn fawr i bawb
am
eu
cefnogaeth
a'u
dymuniadau da tra bu eu rnerch
tach yn ysbyty Alder Hey yn cael
llawdnniaeth
ar ei chalon yn
ddiweddar.
Erbyn
hyn
mae
Buddug. sy'n 10 mis oed, yn
gwella ac yn cryfhau bob dydd.
PRIF DDOSBARTHWR YR ECO
Dymuna Pat Jones ymddeol o'i
swydd fel y Prif Ddosbarthwr yn y
pent ref. Rydym yn diolch iddi am
el gwaith yn ystod y blynyddoedd
diwethaf. Mae'n hynod 0 bwysig
ein bod yn cae I olynydd i gyrchu
pecyn o'r Eco unwaith y rnis o'r
Ganolfan blygu yn y fro a'i gludo i
bum is-ddosbarthwr yn y pentret.
Os oes gennych
ddiddordeb
mewn helpu eich papur bro yn
lIeol cysylltwch
Pat Jones (Ff6n:

a

01286 870589).
CEIDWAO Y CLEDD.
Llongytarchiadau
i
Robin
McBryde, mab John a Diana
McBryde, Bryn Llwyd, ar gael ei
ethol yn Gerdwad y Cledd yng
Ngorsedd y Beirdd. Byddwn yn
edrych ymlaen yn eiddqar am
weld 'y Cymro Cryfa" yn cario'r
cleddyf mawr yn seremoniau'r
Orsedd yn y dytodol agos.
PEN-BLWYDD ARBENNIG.
uonqytarcruacau i Richard Wyn
Evans, Ty'n Buarth, ar ddathlu ei
ben-blwydd yn 80 oed ar 23 Mai.
Oeallwn i chwi gael diwrnod hap us
a oa deall sich bod yn teimlo yn
lIawer gwell eich iechyd erbyn
hyn.
ANRHYOEOO. Yn ddlweddar fe
enillodd Bryn Cerion Jones, Y
Griolen, Stad Erw'r Nant (gynt 0
Pant Mwyn, Llanrug) wobr BAFTA
Cymru am raglen matenon cytoes,
Taro 9, a wnaeth gyda'r BBC ar
gyfer S4C.
Rhaglen ydoedd yn edrych ar
Chernobyl a'r effaith y mae'r
drychineb wedi'; adael trwy Iygaid
rhai 0 blant y wlad, a'r berthynas
sydd rhyngddynt bellach
rhai 0
blant yr ardal hen.
f:in lIongytarchladau gwrgsog
icoo ar ocorbyn gwobr mar
arbennlg.

a

......

SEFYOLIAD Y MERCHED. Yn eu
cyfarlod ar 19 Ebrill, croesawyd
Arwel Jones i blith aelodau y
gangen leol i roi sgwrs ar y testun
'Teithio'. Yn y cyfarlod ar 17 Mai,
gwahoddwyd
canghennau
Waunfawr, Menai a Phontrug i
ymuno a'r aelodau i fwynhau
arddangosfa goginio gyda Melfyn
Thomas. Argymhellion ar gyfer y
Cyfarfod Blynyddol gyda Olwen
Jones oedd dan sylw nos lau, 24

MaL
Erbyn hyn mae'r gang en wedi
cwblhau yr Apel Gymunedol ar y
cyd a chang en Beddgelert. er
budd Ysgol Pendalar, Caernarfon.
Trosglwyddwyd siec 0 £10,331.50
i'r gronta a dymuna'r Llywydd, Pat
Jones, ar ran yr Ape!. ddiolch yn
fawr iawn i bawb yn y fro a
gefnogodd yr ymdrech arbennig
hon.
COFION. Mae ein collon a'n
dymuniadau
gorau i Gwyneth
Evans, Ty'n Buarth. yn dilyn
triniaeth yn Ysbyty Manceinion ar
25 Mal. Gobetthio y byddwch yn
cryfhau dros fisoedd yr hat ac yn
cael adferiad buan.
Y GYMDEITHAS.
Nos lau, 10
Mai, cynhaliwyd
cyfarfod
or
Gymdeithas
yn y Ganolfan.
Llywyddwyd y noson gan Ifanwy
Jones,
Rhandir,
a chafwyd
myfyrdod agoriadol 0 dan ei
harweiruad. Yn dtlyn, croesawodd
y siaradwr gwadd, sef Dafydd
Whiteside
Thomas,
Llanrug.
Cafwyd darlith
naws Ileal iddi a
oedd yn dangos lIawer 0 waith
ymchwil, dan y teitl 'Melinau'r
Saint', Dros luniaeth, a baratowyd
gan Joan Williams
a Lowri
Roberts Williams, cafwyd cyfle i
werthfawrogi a thrafod ymhellach.
Bydd y cyfarlod nesaf nos lau.
14 Mehefln, pryd y disgwylir y
Parchg. Marcus Robinson i roi
sgwrs.
HENAOURIAETH ARFON.
Tro
Eglwys
Brynrefail
oedd
croesawu Henaduriaeth Mai 2007
a hwn oedd y tro cyntaf i'r
Henadunaoth ymweld a'r Eglwys
er pan symudodd 0 safle'r Capel i
Ganolfan Dylunio a Menter Eryri.
Gan
nad
oedd
yr ystafell
gymunedol. lie yr addolir 0 Sui i
Sui. yn ddigon helaeth i'r holl
gynrychiolwyr,
cynhaliwyd
y

gyda'r
elfennau
gan Jennie
Angharad
Roberts
a Bertie
Roberts, a'r organydd oedd Lown
Roberts Williams.
Anfonwyd cotion arbennig yr
Henaduriaeth
at Richard Wyn
Evans oedd yn analluog i fod yn
bresennol oherwydd anhwylder.
Talwyd diolch i'r eglwys am ei
chroeso ac am gyfarfod hwylus a
Ilwyddiannus gan Ysgrifennydd yr
Henaduriaeth,
y Parchg. Ddr.
Elwyn Richards. Caernarlon.
+LLUN
OEDFAON MEHEFIN.
3 Meh: 5.30: Parchg. Emlyn
Richards, Cemais.
Gweinyddir y Sacrament
o Swper yr Arglwydd.
10 Meh: 2.00: Parchg. Olwen
Williams, Tudweiliog
17 Meh: 2.00: Parchg. Ddr.
Dafydd Wyn Wiliam,
Bodedern.
24: Meh: 5.30: Parchg. S.O.
Hughes, Bae Colwyn

cyfarfod yn y Caban. ac felly
roedd y safle yn gWbl unigryw i
gytarfod o'r fath Llwyddwyd i
drefnu'r ystafell yn addas ar gyfer
y gweithrediadau
ac roedd yr
awyrgylch yn un hynod gynhesol
ac addolgar a'r ystafell yn rhywd
lawn.
Dr Tudor Ellis, Eglwys y Bryn,
fu'n
ymateb
i'r Holiadur
a
gwblhawyd yn olrhain Hanes yr
Achos ym Mrynrefail. Roedd ei
ymateb yn galonogol yn wyneb y
symudlad dlweddar yn ein hanes i
dorri tir newydd, a'r weledigaeth 'i
ddod a'r eglwys
i ganol y
gymuned'. Ymatebwyd ymhellach
gan Gwyn Hefin Jones a chafwyd
sylwadau ganddo ar y cynlluniau
arfaethedig
gydag
adeiladu'r
Capel ac a gadarnhawyd ar lawr
yr Henadunaeth
Y Parchg Gwenda Richards,
Caernarfon, oedd yn Ilywyddu'r
cyfarlod ac yn gwasanaethu wrth
Fwrdd y Cymun. Cynorthwywyd

a

Parchedlg Gwenda Richards

a

Blaenoriaid Eglwys 8rynrefail.

Cefnogwch ein hysbysebwyr

E. W. Pritchard
CENTRAL GARAGE, Llanberis
lL..;....d"
'_'"

Ffon: (01286)

870202
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TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU

Harddwch eich cartref gyda

FFENESTRI
CELTIC WINDOWS
FFENESTRI • DRYSAU • CONSERFATERIS

CYFLENWVR AWDURDODAU LLEOL
Busnes teuluol gyda blynyddoedd 0 brofiad
Ffoniwch - 'dio 'n costio dim i gael pris
HEN VSGOL GLANMOELYN
LLANRUG LL55 2RG

(01286) 678618
(01 248) 670081

(dydd)
(nos)
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Dyddiadur Evan Jones
Ty'r Mawn
FEL y rnis diwethaf, rwyf am
ddechrau dyddiadur
1902 ar
ddydd Calan y flwyddyn honno.
1 Ionauir 1902: Marw Robert
Roberts Cooks.
2S Ionawr:
Claddu
Griffith
Owen, Gellihirbant.
29 Ionauir:
Marw
William
Rowlands, Victoria Villa.
10 Chusefror: Boddi Griffith
Jones, Pant Defaid, Waunfa\vr,
wrth fyned a wagan dros ben y
domen yn y ehwarel.
16 Chuiefror: Manv David Jones,
Tai Cwmbrwynog.
17 Chwefror:
Marw
Evan
Pritchard, Fron Goeh.
2S Chsueftor:
Marw David
Hughes, Peneeunant.
17 Ebrill.· Boddi mab i William
Hughes, Postman Llanberis, ,,'11
ymyl Chwarel Glyn.
19 Ebrill: Claddu William Ellis,
Bryn Egl\v)rs.
9 Mai: Claddu modryb Margaret
a Griffith, Cwm y Glo. Ae hefyd
y Prince of Wales yn dod i
Gaernarfon ar ddydd Gwener a
ninnau yn cael yo y chwarel 6/(sef 30c heddiw).
1I Mehefin: Boddi Ivor Davies,
Llanberis, wrth iddo ymdrochi
yn Llandudno.
11 Awst: Priodi J ane Thomas,
Peris View.
20 Medi: Cladu hen wraig
Griffith, Ceunant Street.
10 Hydref:
Priodi
Rowland
Roberts, London Street,
22 Tachuiedd: Claddu William
Salt York Terrace.
2S Tachwedd: Claddu Bob Eve.
2 Rllagfyr:
Claddu
gwraig
William Williams, Llainwen, ac
hefyd claddu John Evans, mab
Gwaithdy.
6
Rhagfyr:
Claddu
John
Williams, gof Llainwen.
9 Rhagfyr:
Marw
William
Roberts, Pen y Bryn, Llanbcris.
13 Rhagfyr: Claddu
gwraig
William Roberts, Tan Cocd.
16 Rhagfyr,
Mar\y
John
Rowlands.
Nawr fe awn i ail flwyddyn y
Rhyfel Mawr, sef 191S. Erbyn
hyn hefyd rwyf wedi dod ar
draws enwau y rhai a oedd wedi
cymeryd swllt y brenin yn y
£lwyddyn 1914, y thai cyntaf i
fynd i'r gad 0 Lanberis:
Owain Evans, Rock Terrace;
Robert
Arthur,
Llwyn
Du;
Gwilym Williams, Glan Llyn;
Bob Willianls, Ceunant, John
William Evans, Pen Bent: Elwyn
Williams, Glan Llyn.
4 Ionaun 1915: Dechreuodd
Richie John Thomas gadw siop
ci hun.
18 Ionaun: Marw Humphrey
Jones, mab i Humphrey Jones
Caerlwyd.
18 Ionaun: Soldiwrs Llanberis yn
cael march 0 Lanberis i Pen y
Pass ar brynhawn dydd Llun.

19 Ionator: Soldiwrs yn cael
marcn eto ar y nos Fawrth 0
Lanberis i Ebeneser, cychwyn
tua Spm.
22 fonawr: March 0 Lanberis i
Bryn
Refail
ar brynhawn
Gwener.
25 Ionaun: Priodi Charles Robert
Jones, Rallt Goch, ar ddydd
Gwener yn dre.
27 Ionauir: Marcn at Office
Gocyn, Nant Uchaf, ar brynhawn
Mercher.
28 Ionauir: Soldiwrs Llandudno
yn dod i Lanberis am noson i
aros.
29 Ionaun: Hogiau Llanberis yn
mynd i'w danfon hwy cyn belled
ac Ebeneser.
31 Ionaun: Soldiwrs Llanberis yn
mynd i Capel Nant Padarn ar
fore SuI.
I Chwefror: Regimen t Llan beris
yn ymadael am Llandudno gyda
tren 2pm.
Dyma eu cyfeiriad wedyn:
C Company, 6 Battalion, Royal
Welch Fuselears, Suffolkshire,
10 Mawrth: William Jones, Bech
Bank, yn ymadael a'r chwarel ae
yo deehrau ar ei waith ar stemar
bach Sir Fori.
1 Mai: Claddu Willie Kenney ar
ddydd Sadwrn.
4 Mai: Marw Hugh Jones,
•
marcrwr,
5 Mai: Claddu William Jones ac
A.J. Williams yn brifo wrth fachu
wagan.
5 Mehefin:
Claddu
David
Roberts, London Street, ae hefyd
marw
Robert
Rowlands,

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

Yn gwasanaethu'r hoi I ardal yn cynnwys
PENISARWAUN, DEINIOLEN, LLANRUG A LLANBERIS
Gwasanaeth teimladwy,
urddasol a phersonol.
24 awr y dydd

Dylan (Llys)ar8718
Symudol: 07778127394
r__------,

Ffoniwch:

HEFYD~==================~
~==~CERBYDfla
CLflSOROL YR WYDDFfI
I

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

l

I

-

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

R. ELW)'N

GRIFFITH

Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol
Cerrig 0 bob math
argael-

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

DODREFN PERKINS
(Safle'r hen Nelson)

CAERNARFON

Snowdon Street.

9 Mehefin:
Claddu
Jones
Drummer, ac hefyd claddu Ellen
Lewis, Snowdon St.
11 Mehefin:
Claddu
gwraig
Thomas Weldon, yn Nant Uchaf
22 Mehefin:
Claddu
Evan
Cadwaladcr, Dreifar engine fawr
Dinorwig.
30 Melle/in: Urddwyd
Lloyd
Williams, Glan Bala.
3 Gorffcl",af; Claddu Mrs Evans,
TYDu.
4 Gorffennaf:
Claddu
John
Thomas Jones, Railey U chaf.
14 Gorffennaf: Claddu gwraig
Y sgoldy Wen, Cwmbrwynog.
30 Gor!fcIJnaj.· Elwyn Williams,
Glan Llyn, Nant Uchaf, yn
priodi.
17 Awst: Claddu John Evans,
Victoria Villa.
15 Hydre]: Priodi Jane Ellen
Ellis, Fron Goch, Llanberi .
18 Tachuiedd: Priodi
merch
Lloyd Williams, Glan BIlla.
13 Rhagfyr: Marw John Jeffrey
Roberts, Pant y Cafn, yn sydyn
iawn yn y chwarel ar ganiad 7am.
14 Rhagfyr: Priodi Willie Pen
Bont.
16 Rhagfyr:
Priodi
lonnie
Roberts,
Cae
Fran
yn
Gaernarfon.

YSgwOr
Llanrug

Ffon: (01286) 676 040

•
•
•
•

Pob math 0 ddodrefn Iy
Cegin, ISlafel1 fyw, Iloffl
Prisiau cysladleuol
Carpedi, Llenni a
Lloriau Pren

Blodau
(ALWYN AND SARAH JONES)

Ff6n

870605

• Basgedi PJanhigion,
Blodau Ffres a Sile
• Danfon blodau 7 diwrnod
yr wythnos drwy'r fro
• Gwasanaeth Tudalennau
SiaradJ Talking Pages

118247
• Planhigion Gardd a
Basgedi Crog
RHODD O'R GALON YW BlODAU

\

DYFODAMYND
WEDI meddwl ers tro byd
bellach
sgwennu
hanes
digwyddiad pur anghyffredin a
ddigwyddodd
yn y flwyddyn
2006. Hyl haws d'eud na
g'neud! Mynd ati Iel hel slecs ac
yna gadael y cyfan yn domen
annorffenedig
ar un ochr.
Rh'wbath arall neu'i gilydd,
welwch chwi, wedi mynd ar
draws popeth. Ta waerh, gan
gynnig llu 0 yrnddiheuriadau,
ceisiaf 'neud iawn am hynny y
mis hwn!
Ie, fel hefo nifer 0 beth a' er'ill
ym ID}'d Natur, dyfod wedyn
mynd a wna nifer 0 greaduriaid,
Dyna'r wiwer wen honno a
welwyd gan rai 0 drigolion
Ceunan t, Llanrug,
yn
y
flwyddyn
2006, ond cystal
dechrau yn y dechrau.

-
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Diolch
i Eryl
Roberts,
Gohebydd Eco'r tV)'ddfa pcruref
Llanrug, am anfon Ilythyr araf,
ac a gyrbaeddodd
Y Nyth,
Neuadd Glasgoed, ar }' 26ain 0
Hydref, 2006. Dyma ddyfynnu
o'r Ilythyr:
Cefais aluiad f/Oll gall S,d'l Land,
Marvista, Ceunant, yll duieud ei
bod uiedt guield wiwer well 0
amgylcli ei chanref Mae'r gWr, .)1
plant, a phobol drws nesaf Ilefyd
uiedi ei gweld ... Mae'11 amhog ei
bod yn fach ac ifanc ac yn dod at
ffenestr y gegzll.
A
dyna
gysylltu
hefo
preswylwyr Marvista, Ceunant,
Llanrug, a chael sgwrs ddifyr ar
y ffon gan addo'n bendant y
buaswn, y .llusgwr traed a'r
rnynych-gerddwr yn taro draw
rhywdro cyn bo hir - hefo fy

TYDDYNNOD Y BIGIL
AR BNAWN Sadwrn godidog 0
Ebrill cafodd aelodau Cymdeithas
Hanes Sir Gaernarfon
daith
drwy'r Creigiau i \Jleld ben
dyddynnod Clegir a'r Bigil~ yng
nghwmni
Dafydd White~ide
Thomui>. Gada\<v)'d y ern ger
Penllyn a chacl lip~rn0 hane~ yr
ardal ar 61 gv;ririoni ar yr ol}'gfa
ddiguro. Cerdded \vedyn drwy'r
pcntref a dilyn afon Caledffrwd i
gyfeiriad Clwt y BonI. Buom 0
8'vmpas Llwyn Cogau am sbel
yn dychmygu sut Ie oedd yno yn
yr hen amser pan fyddai'r
tyddynW}'r )'n torri'r gwrychoedd
yn daclus 3. thrln y tir er mwyn
cadw buwch neu ddwy. Rocdd y
tawelwcb. ilw d.eim\o) aim &wn
car 0 gwbl a phrin yw'r 11efydd

hynny, Er gwrando'n astud ni
chlywsom
y gog
ch\vaiLh.
D)"vedodd Dafydd fod O. M.
Ed\vards wedi gwirioni
efo
Llwyn Cogau ae yn son amdano
yn un o'i l}rfrau raith.
Roedd pawb yn rhyfeddu at y
ffos ddofn a gariai ddwr i droi'r
melinau yn yr ardal ar un adeg.
Cawsom hanes Mclin Sam a'r
llechi a naddwyd yno ar gyfer }'r
ysgolion. Troi'n 61 \vedyn \vrth

'California' a cbymryd llwybr
gwahanol yn 01 am Frynrefail.
Roedd Plas Tirion yn dyddyn
dlddorol gyda mynedfa \vrth
ocbr y grat i ystafe11 arall.
Ymlaen "ed~'n at D~r'n 1\\111 a
gwel11 lIe roedd safle'r hen felin
roddc)dd enw i'r rhes tal gerllaw.
Diolch
yn fa\vr i Dafydd

ngharnera wedi ei lwytho - ond
daeth hyn ac arall ar draws
bopeth. Y tro nesaf imi roi
caniad ar y teliffon, mi roedd
teulu Marvista wedi symud i
fyw o'r ardal ac, er boli a holi,
nid oedd neb chwaith wcdi
gweld y fechan, sef y wiwer wen.
Dyfod, Mynd. Ie!
Rai blynyddoedd
1'0 61 ar
fferm Glasgoed daeth Fflamia'
Bol Meddal, yr iar frech, i'r
golwg 0 gysgod mur cerrig a
chwe phen, sef cywion o'i
heiddo, yo )' golwg yng nghanol
ei phlu. E\\1! mi fyddai'r olygfa
wedi
g'neud
fforograff
penigamp! Ond nid felly y bu
hi, gan nad oedd y camera hefo
fi ar y pryd! A dyna gyfle da
wedi'i golli oherwydd, mewn
mater 0 ffracsiwn 0 eiliad, gall y
cyfan newid, yn enwedig ar
fferrn, neu yn unrhyw Ie arall,
ran hynny, Fel yn hanes }' wiwer
wen yng Nghcunant, Llanrug,
ni allaf ond d'eud, dyfod a rnynd
,..'na rhai pethau, ac er colli cyfle
i'w ffotograffu a'u fferru am
byth ar selwloid, y mae'r hyn a
welwyd yo parhau'n fwrlwm 0
ddarluniau byw yn y meddwl a'r
cof.
Ie, wir, rydym wedi ein
breintio hefo rhoddion, ond
cymerwn
eu bodola'th
yn
ganiataol, fel pethau arwynebol,
heb eu gwerthfawrogi'r
un
tama'd.
Gweld.
Svllu.
Rhyfeddu. Nr cyfan yn dwyn i
gof 'ganllath 0 gopa'r rnynydd
'Bardd yr Haf.
Eryl, Sian, a'r teulu, diolch
enbyd i chwi am hanes yr wiwer
fach wen yng Ngheunant,
Llanrug. Fe drysoraf yr hanes
am byth.
~

Whileside am bnawn difyr ac am
rannu ei wybodaeth drwyadl efo
ru.•

Bydd cyfarfod nesaf o'r
gymdeithas ym Mhlas Glyn y
Wedd\w, Llanbedrog,
ar 30
Mehefin am 2.30, pan fydd John
Dilwyn Williams yn son am
~Blasdai I~lYn'. Ccir manylion
pellacb gan Ann Rhydderch yn
Archlfdy Caernarfon ar (01286)
679088 ac mac croeso i aclodau
newydd.

BETHEL
Geraint Ells, Cilgeran.
Ff6n: (01248) 670726

CLWB BRO BETHEL. Roedd nifer
dda o'r aelodau yn bresennol yng
nghyfarfod
mis Mai, ac yn
absenoldeb y Llywydd, Goronwy
Jones, croesawyd pawb ynghyd
gan Jenkin Griffiths. Cafwyd orig
ddifyr yng nqhwnl'r siaradwr
gwadd,
sef
leuan
Williams.
Sgwrsiodd yn ddiddorol am ei
fagwraeth
yn
Efailnewydd,
Pernsarwaun, ac yna bu'n olrhain
hanesion difyr am raj o'i gyndeiclau ac hefyd aelodau eraill 81
deulu. Diolchwyd
iddo am ei
gyfraniad gan y Prifardd Selwyn
Griffith.
Yn ystod mls Medj trefnir
ymgyrch
gan Age
Concern
Gwynedd a Man i godi arian er lies
yr Henoed a chafwyd enwau rha.
oedd yn fodlon casglu 0 dy i dy.
Bydd Y trip eleru yn mynd i
Wrecsam ar ddydd Mawrth, 5
Mehefin. Croeso i unrhyw un ddod
ar y trip. ond codir tal 0 £5 ar
bersonau sydd ddim yn aelodau
o'r clwb. Enwau j Nerys Owen neu
Maud Williams.
CRONFA R. H. OWEN. Sylwch ar
yr
hysbyseb
flynyddoJ
am
fenthyciadau o'r gronfa ar dudalen

7.
LLONGYFARCHIADAU
i Bet a
Seelriol, Tan y Cae ar ddathlu 45
mlynedd 0 fywyd priodasol ar 12
Mai.
MERCHED Y WAWR.
Croesawodd y Llywydd, Anne Elis,
un o'n haelodau. sef Sian Davies,
i'n cyfarfod fis MaL Diolchwyd i
Sian am ei pharodrwydd i ddod
atom a chawsom wledd i'r Ilygaid
o weld yr amrywiaeth eang 0 waith
flaw yr oedd wedi eu creu eros
niter 0 flynyddoedd.
Diolchodd
Ellen Ellis yn gynnes i Sian.
Gwesteion y te, dan ofal Gwyneth
Jones, oedd Mair Price ac Alys
Jones. Enillwyr y rafflau oedd
Edith Jones a Sian Davies .
Cawsom
ein hatgoffa
o'r
canlynol: 18 Mai: noson 0 Gelt a
Chrefft yn Nhregarth, 8 Mehefin:
bore coffi'r Anabl yn Festrl Capel
Salem, Caernarfon, 9 Mehefin:
Dathlu'r Deugain yn y 8ala; 15
Mehefin: noson y rhanbarth yn y
Mynydd Gwetru. Llanberis
A fydd pawb sy'n dymuno dod
ar y trip i orffen y tymor i Lanefydd
mor garedlg
rhoi eu henwau a'r
arian i un o'r swyddogion cyn 5
Mehefin.

a

I drin a thrwsio
pob math 0
beiriannau gwn'io

\ MENA.\ SEW\NG
MACHlNE CENjRE\
21 Stryd Fawr
PORTHAETHWY
(01248) 714043
neu Caernarfon
Ff6n: (01286) 674520
Ff6n·

Edau, Nodwyddau
ac ati mewn stoe

Prosiect Hanes
Rygarug ar gyfer
Dyffryn Peris

Clwtyn Criw Triw
Diolch i Nest a Gwion Gwyn
am ddanfon
ffotograffau
0
Clwcian a Bob Lliw atom i
golofn Clwtyn Criw Triw, ac
oherwydd inni chwerthin dros
bob man a mwynhau darllen
eich llythyr, mi wnaethom
benderfynu, sef Smonach Bach
a minnau, i ddanfon tocynnau
llyfrau Cymraeg atoch.

* * *

'Y mae Clwcian,' ebe est, 'yn
dipyn 0 ffrindia hefo Bob Lliw,
a'r ddau yn cerddad i bob man
hefo ei gilydd. Pan fydd Bob
Lliw yn rhedeg bydd Clwcian
hitha yn rhedag wrth ochor )'
gath! Os bydd Bob Lliw yn ista,
mi fydd Clwcian hefyd yn 1S[a.
Ac mae'r ddau yn rhannu'r un
bowlan fwydl Ond mae mam
wedi dwad 0 hyd i rwbath arall
hefyd, sef bod Bob Lliw a
Clwcian yn cysgu mewn nyth,
hynny ydy' twll yn y gwair ym
mhen draw'r beudy! A does neb
yn cael mynd 50000000000
centimetar at eu gweIy! Aeth
Transhitroshi'r ci defaid draw
un noson, ac mi nath Clwcian
glochdar dros bob man a phawb
yn rhuthro o'r ty ac yn rhyw
feddwl fod Clwcian
mewn
helbul garw! Doedd hi ddim, a
phan aeth Gwion a finna draw,

beth a welem ond Transhitroshi
yn dwad yn ara bach o'r beudy, a
hynny wysg ei ben 01, a golwg
bron ishio erio yn ei lygid, a'i
glustia fo'n dal ati i grynu!'

* * *

Diolch i Nest a Gwion am yr
hanes. Os oes gcnnych chwi
hanesion neu Iuniau o'ch hoff
anifeiliaid adra ar yr aelwyd,
yna danfonwch atom i Eco'r
Wyddfa.
o ia, y mis hwn dyma her i
cbwi gen i, Smonach Mawr,
oherwydd yn ystod y mis nesa
mi fydd 0, ia, whidiwrhemprhwth. Fo, ia'r enwog Smonach
Bach, yn ei 61 hefo chwi, hynny
ydi unwaith y bydd 0 wedi cael gwarad o'r lliw haul ar ei
freichia, coesa a'i wyneb! Mae 0
ar hyn 0 bryd yn edraeh fel un
wedi bod yn nofio mewn potal
sos brown!

Whibiribidires tan hynny! A
chofiwch sgwennu atom!
S.\10l\'ACII1\i.,\\\"R

Beth am fynd ati i orffan v• stori
(defnyddiwch
eiriau,
neu
luniau):
Un tro aeth Nogi-Wg
(dewiswch
chwi pa
anifail) am dro ar gefn
'Iwlw-cwlw (dewisweh
chwi pa anifail ydyw

Twlw-cwlw).
Y noson honno pwy ddaeth
heibio i Dyddyn 'Ronnan ond
Gwrdihwyl y gwningan, ac yn
,," rhyfadd iawn mi
roedd
ganddo
rwbath arbennig 0
dda i'w ddangos 1
I
Nogi-Wg a T\vl\vI~""
cwlw!
A phan agorwyd
yr wy anfcrth ...
.v-...
F.

Ble yn y
~~
Fro?

:

Oes ganddoch chi ddiddordcb
mewn banes lleol?
Mae
disgyblion
Y sgol
Gynradd Llanrug ae aelodau
Rygarug
yn
brysur
yn
gweithio ar brosiect hanes
lleol Dyffryn Peris ae yn
ceisio dod 0 hyd i straeon,
lluniau a hen ffilmiau o'r
ganrif ddiwethaf i'w gosod ar
eu gwefan
Hanes
Lleol
newydd
http://\veb.mac.com/rygarug.
Os ydyeh chi yn gwybod
am stori dewch draw i noson
arbennig
Noson
'Hel
Straeon' - yn Ysgol Llanrug,
nos Fercher, 13 Mehefin am 7
o'r gloch.
Cyfle i wrando ar haneswyr
Ileol a chyfle i'r plant a phobl
ifanc reeordio sgyrsiau ac i
sganio hen luniau ar gyfer y
•
prosiect.
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Arwyr
y Crochan Lleol
Golygfa gyfarwydd

Cadarn oedd Tim Dolbadarn
Daeth dws chwaraeon i Ysgol
Dolbadarn
yn ddiweddar,
a
hynny
ar y rnaes rygbi. Y
cysylltiad
oedd
tim
rygbi
mabwysiedig Bro'r Eco, sef
Clwb Caernarfon.
Mae'r clwb
wedi hen ennill ei blwy' ers sawl
blwyddyn oherwydd eli rhaglen
gynhwysfawr
0
ddatblygu
chwaraewyr
ieuanc.
Y n wir,
llwyddoddd
tim ieuenctid
y
. clwb i gipio Cwpan Gogledd
Cymru eleni. Cafodd y tim hyn,
sy'n
cynnwys
nifer
0
chwaraewyr ddaeth i fyny trwy'r
rhengoedd,
hefyd
dymor
llwyddiannus,
trwy gyrraedd
rownd
derfynol
y cwpan, a

churo Llangefni ar y ffordd.
Bydd y clwb yn trefnu
cystadleuaeth
undydd
yn
flynyddol i ysgolion cynradd yr
ardal ac mae nifer o'r ysgolion
yn cefnogi. Y farn gyffredinol
yw nid
yn
unig
fod
y
brwdfrydedd, ond hefyd y safon
yn gwella bob blwyddyn. Mae'r
gystadleuaeth boblogaidd
hon
wedi rhedeg ers 1996, ac yn wir
Dolbadarn
oedd yr enillwyr
cyntaf
Er ~r tywydd poeth cafwyd
gwledd 0 rygbi, ac yn y rownd
derfynol
roedd bechgyn
- a
merched - Dolbadarn yn drech
na thim Ysgol Bontnewydd.

yn yr ardal

bellach Y'V gweld yr ieuanc yn
yrnlwybro, gan cario'i ciw, draw at
glybiau snwcer Deiniolen, Llanrug,
Waunfawr, Bethel a Llanberis. Does
dim dwywaith fod poblogrwydd y
gamp ar gynnydd.
Yn sicr, mae cyfraniad y teledu
yo
elfen
gref
yn
codi'r
ymwybyddiaeth. Mae rhifau nifer y
gwylwyr ar gyfer Pencampwriaeth y
Byd o'r Crochan yn Sheffield yn
cynyddu
pob blwyddyn.
Yn
ddiffael ceir gemau i'w cofio, a phob
blwyddyn cawn chwaraewr ieuanc
newydd yn 'torri trwodd'. Rhyfedd
meddwl fod rhai fel Stephen
Hendry a Ronnie O'Sullivan yn
'hen' erbyn hyn.
Bu
cystadlu
brwd
yng
nghyngrair dan 17 clybiau Bangor
a'r Cylch. Bu'n gryn frwydr eleni ac,
at ddiwedd y gemau i gyd, roedd
Uanrug yn y safle cyntaf a'r
\Vaunfawr yn all. Yn 01 y drefn
bydd }' ddau dim uchaf yo herio'i
gilydd mewn 'pla.v-off'. Cafwyd saw!
brwydr rhwng y ddau dim yma yn y
tymhorau diwethaf, a'r tro yrna lim
y
Waun
a
orfu
0
4-2.
Llongyfarchiadau iddynt.

Un, Dwy ... Tair?

Y deuddeg glew a ddaech a>r tlws yl1 of i Ddyffryn Pens oedd (Cefn):
A led ]Oh1'tSt0l1,Robat Ouien, Steuen JO'1es, Get}zinJones) Adam Jones,
Kimberely J01'1es)Kate Prichard, Nathan Desmond.
(Blaen): Si01l Lloyd, HtlW Ouien, Kurt Hellfeld a Daniel Orrut.

Gwireddu'r
Freuddwyd

Mae Rhun a Morgan) hogia lleol
o LanIug a'r Felinheli, wedi bod
yn brysur iawn gyda thim rygbi
dan 11 Gogledd Cymru.
Mae'r ddau wedi bod )'n
L1andrindod
yn chwarae
yn
erbyn rhanbarth
de-orllewin
Cymru
ae yna, yr 'fyyrhnos
ddiwethaf,
yn Abertawe yn y
twrnament 7-bob-ochr.
Da ia\vn chi, hogia.

Bu cryn weirhgaredd ar faes peldroed Coed Bolyn ym Methel yn
ddiweddar. Ar wahan i'r Uu 0
gemQu ieucnctid, efallai i chwi
sylwi fod y tiriogaeth
wedi
ymestyn.
LI ...vyddodd
y
pwyllgor
gweithgar
i godi cyfalaf i'w
galluogi i rentio darn arall 0 dir,
er mwyn ymesryn ffiniau y cae
presenol. Dr\JJY'r wcithred hon,
gellir yn awr gosod maes ar gyfcr
tim
hyn
y pentref
yng
Nghyngrair Gwynedd, a hefyd
mnes i'r timau ieucnctid.
Y
gobnith yw y bydd symud i faes
yn y pentref )Tn ennyn m\vy 0
ddiddordeb
a chefnogaeth
i'r
clwb. Ychydig iawn o'r pentref a
grwydrai
dra\v i faes Y sgol
Brynrcfail i wylio'r gcmau.
Gorffennodd
y
h9n yn
gyfforddus yng nghanol y tabl,
gan
gloi'r
tymor
gyda
buddugoliaeth
w}fch
dros
Ddyffryn Nantlle 0 3-1. Mae'r
clwb
i'\v
canmol
am
cu
perfformiadau
a'u dyfalbarhad.
Sut y gallai trefn,¥yr y gcmau,
mcwn tymor 0 naw mis bron,
orfodi'r tim i ch\varae chwe gem
ym mhenwythnos olaf y tymor?

urn

Braf yw rhoi cryn sylw i'r ieuencnd
y mis yma. Symudwch drosodd
Chelsea, Man Utd. a Lerpwl. Mae
tim dan IS Llanberis yn mynd am)'
Goron Driphlyg.
Eisioes mae'r tim wedi cipio
pencampwriaeth
Cynghrair
Gwyrfai, wedi brwydr glos iawn
gyda chlwb Cae Glyn. I gyflawni'r
dwbwl cafwyd buddugoliaeth 04-1
dros dim Bontnewydd ar yr Oval.
Arwr y noson oedd Luke Pleming
gyda thair gol.
Ond Did dyna'r cyfan. Gyda'r
Eco yn mynd I'w wely, bydd y tim
wedi herio clwb Bodedern ar faes y
Gacrwen am Gwpan y Gogledd.
(Gobeirhio y gallwn gael 11un o'r
tim Ilwyddiannus ar gyfer y rhifyn

nesaf.) Onid oes adlais yma 0
ddyddiau llwyddianus y 60a'u pan
.roedd y Darans mor llwyddiannus.
Trist meddwl nad oes ail dim yn y
pentref erbyn hyn. Yn amlwg, mae

digon 0 chwaraewyr ifanc 0 safon ar
y gorwel.
Un cwestiwn i gloi - cwestiwn a
ofynais sawl blwyddyn yn &1
bellach. Onid oes digon 0 dalent
ieuanc yn y fro erbyn hyn i ffurfio
tim bro i gystadlu yng Nghwpan
Ieuenctid Gogledd Cymru, neu'n
wir yng Nghwpan
Ieuenctid
Cymru? Reb fentro, heb wybod!

Rasus Mynydd
Mae'r gyfres rasus mynydd nos
Fawrth yn parhau'n boblogaidd, ac
y mae pump 0 rasus eleni wedi eu
cynnal yn barod, sef Foel Lus, Aber,
Mynydd Mawr, Moel y Gest a Moel
Faban.
Erbyn i'r rhifyn hwn ddod o'r
wasg bydd ras Pare Padarn wedi ei
chynnal, gyda dim ond Ras y Ddau
Lyn yn Nantlle a Moel Eilio yn
Llanberis ar 01 i ddiweddu'r gyfres.
Mae nifer 0 redwyr lleol yo
cystadlu am y prif wobrau, gan
gynnwys Alun Vaughan a Dylan
Jones yn yr aciran agored, Arwel
Lewis, Bethel, yn yr adran i
ddynion
dros 40 oed, Jenny
Heming) Llan beris, yn yr adran
agored i ferched, a Maggie Oliver,
Dinorwig, yn yr adran i ferched
dros SO oed.
Cynhaliwyd Ras Crib .~oel Eilio
o Lanberis ar y deuddegfed 0 Fai, a
daeth 70 0 redwyr i gystadlu;
fymryn yn llai nag arfer oherwydd
fod pencampwrraethau
siroedd
Prydain yn cael eu cynnal y
diwrnod canlynol. Doedd y tywydd
ddim yn arbennig 0 ffafriol, gyda
chawodydd trymion 0 law ar
ddechrau ac yn ystod y ras, a
gwyntoedd cryf eithriadol ar y grib.
Roedd nifer 0 redwyr Ileal yn
cysradlu, ond am unwaith, prin fu'r
llwyddiannau,
gyda dim ond
Maggie Oliver 0 Ddinorwig yn
ennill ei hadran.
Yn ystod mis Mehefin cynhelir
Ras y Garn, Rhyd-ddu,
a'r
Carnedciau 0 Fethesda. Bydd hon
yn rhan 0 Bencampwriaeth Prydain
eleni, a disgwylir tua dau gant 0
redwyr gorau Prydain i gystadlu.
Daw'r brif gystadleuaeth lieol yn
ystod Gorffennaf, gyda Ras yr
Wyddfa yn cael ei chynnal ar 28am.
Pob llwyddiant
i bawb yn eu
gwahanol adrannau.
Y dyddiadau pwysig:

Tlws yr Eco
arall wedi
hedfan ac mae'n amser hel rimau. I
gysoni y rheolau y lro yma, yn y
bel-droed ar gyfer bob tim, yna
carfan 0 10 ac 8 ar y cae. Does dim
chwyddiant gyda'r Tlws, felly y tal
cystadlu yw £10 y tim.
A wnaiff y deiliaid g060 dod a'r
l.lY5au yn 61 ar y noson briodol, os
gwelw~h yn dda.

Nos Lun, 8 Gorffennaf

Ydy, mae blwyddyn

Pel-droed dan 11 (Be[hel)
Nos lau,12 Gorffennaf
Pel-droed dan 9 (Llanrug)
Nos lau, 12 Gorffennaf
Pel-rwyd (Llanrug)
Nos Lun, 16 Gorffennaf
Pel-droed dan 7 (Llanrug)
Pob noson

j

ddechrau am 6 pm
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Pel rwyd:
•

Pel droed:
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-9 0
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-11 0
L]

-11 r::::l

Enw'r Tim:

.

Rlleolwr:

.

Rhif Cysw IIt:

.

I'w ddychwelyd at RLJ, 7 Y Dd61, Bethel
erbyn 1Gorffennaf, gyda'r arian.

