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Alun Hughes - ffilmiu»;
cynhyrchydd a chyfarwyddwr y
fjil,1Z 'Upstde Doum wales'.

Llwyddiant
LLANFF
Yng nghystadleuaeth Unawdau
Gogledd Cymru a gynhaliwyd
yn Galeri, Caernarfon, ym mis
Chwefror,
enillodd
aelodau
Seindorf Arian Deiniolen ddwy
wobr gyntaf, chwech ail wobr a
dwy 3ydd gwobr! Roedd hyn yn
destarncnt l'r gwaith cacld sy'u
mynd ymlaen yn yr Hen Felin
yn Neiniolen yn dysgu'r holl
aeloda u. Dym una'r pwyllgor
ddiolch i'r rhai fu'n eu dysgu, ac
i Lois a Deilwen am gyfeilio i'r
cystadleuwyr.
Yn ystod 2007 derbyniodd y
band rodd gan Uchel Siryf
Gwynedd, Dr. Dewi Roberts, ar
ran prosiect 'Trechu Trosedd helpu pobl ifanc i leihau
trosedd a chreu cymunedau
mwy diogel' am y gwaith ealed
sy'n
mynd
ymlaen
gyda'r
ieuenctid
yn N einiolen
a'r
ardal. Wrth i flwyddyn Dr.
Roberts yn y swydd ddod i ben,
roedd gofyn iddo ddewis 3
prosiect y bu'n eu cynorthwyo
yn ystod ei flwyddyn i dderbyn
clod pellach.
Brain t oedd
clywed fod y Band yn un o'r 3
•
prosiect yma.

I

Mae'n arnlwg fud y ffordd )T
mae'r band yn helpu ieuenetid
yr ardal wedi gwneud argraff
mawr ar Dr. Roberts, wrth iddo
roi 'Cymeradwyaeth
Uehel i'r

band mewn cydnabyddiaeth

o'u cyfraniad gwerthfawr
tu
hwnt ac 0 fewn i'w cymuned.'
Hoffai'r pwyllgor ddiolch i
Dr. Roberts am ei glod, a braint
oedd eael gweithio gydag ef yn
ystod y flwyddyn.

Llongyfarchiadau
i
Alun
Hughes am gipio'r brif wobr
yng Ngwyl Ffilmiau Llanberis
(LLANFF
- Llanberis Film
Festival) gyda'i ffilm newydd
Upside Down Wales. Ffilm yw
hon sy'n rhoi golwg anarferol ac
ysgafn 0 obsesiwn y dringwr
George Smith, trwy ei lygaid ei
hun,
am ddringo
creigiau
trosgrog.
Alun
wnaeth
y
ffilmio, ei ehyfarwyddo
a'i
chynhyrchu, fe'i sgriptiwyd gao
George ac fe'i golygwyd gan
Ray Saunders
(www.fatcarnp.com
<htlp://WW\v.farcamp.com/> ).
Mae cor meibion Dyffryn
Peris yn ymddangos yn y ffilm a
cheir miwsig cefndir gan fand
Deiniolen.
Mae'n
[film 50
munud a bydd ar werth 0
gwmpas Ebrill-Mai.
Os am
weld pigion ohoni ewch i wefan
Alun
yn
www.alhughes.tv
< htlp://www.alhughes.tv/> .
Bydd y DVD orffenedig yn
cynnwys y ffilm, yr 'outtakes' a
chyfweliad gyda Joe Brown.

(Galluxb weld llun UtI olygfa
o'r ffilm ar dudalen 15.)
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EBRILL 2008
Argraffwyd gan Wasg Gwynedd
Cibyn, Caernarfon
Cydnabyddir cefnogaeth
Bwrdd yr faith Gymraeg
i'r cyhoeddiad hwn.

Y Ffridd
Rhewl
Rhuthun

•

SWYODOGION A GOHEBWYR

DEINIOLEN: Nla Gruffudd (872133)
BETHEL: Geraint Elis. Cilgeran
(01248) 670726
BRYNREFAIL: Mrs Lown Prys RobertsWilliams. Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO: Clive James. Hatan, Bryn
Gwna (677438)
CEUNANT: Trystan a stoneo Larsen,
Bodaton, Ceunant (650799)

Annwyl Olygydd
Er bod
hanner can mlynedd
•
wedi mynd heibio er pan fu
farw'r Parchedig Tom Nefyn
Williams, (1895-1958)
eto y
mae'n syn cymaint 0 bobl 0 hyd
sydd yn dal igofio am y gwr da
hwnnw, Trarnwyodd
ef bob
ardal yng ngoglcdd Cymru a
thu hwnt i efengylu
ac i
ymweld a chleifion, ysbytai a
charcbardai.
Yr ydym yma yn Rhuthun
am gynnal cyfarfod i gofio
amdano - cyfarfod, fe obeithir,
a fydd er budd Mr Bryan
Davies, y Bala, wedi ei anaf yn
ei gem rygb i 01 af.
Gair yw hwn
i esryn
gwahoddiad i rai o'ch bro y mae
enw Tom Nefyn yn dal i olygu
rhywbeth
iddynt. Yr ydym
wrthi yn trefnu'r cyfarfod hwn,
pan fydd y Parch. Iorwerth
Jones Owen, Caernarfon, yn
cyflwyno
portread
0 Tom
Nefyn. Cymerir rhan hefyd gan
Mr Trebor Edwards, Betws
Gwerfy 1 Goch,
a
cheir
cyflwyniad Ilafar ac eitemau
gan gor 0 gylch Rhuthun.
A ninnau yn clywed am
ddigwyddidau trist yn fynych,
beth yn well ar noson (braf,
gobeithio) 0 Fai nag i dyrfa dda
ddod ynghyd i wrando am
ddyn da a adawodd
lu 0
atgofion ar ei 01.
Nos Iau, 22 Mai, yw'r
dyddiad.
Capel
Tabernacl,
Rhuthun
yw'r lle am 7 o'r

CWM-V-GLO: Mrs Iris Rowlands,

gloch,

Glanrafon (B72275)

raglen fydd ar gael wrth y drws,
pris £3.00 a'r elw tuag at angen
Mr Bryan Davies.
Felly, chi sy'n cofio Tom
Nefyn, ac eraill a garai wybod
amdano,
dewch i Ddyffryn
Clodfawr Clwyd a gellir eich
sicrhau
yr ewch adref yn
gyfoethocach.
Bydd croeso
cynnes yn eich aros. Dewch
atom i gofio
Yr eiddoch yn bur

TIm Golygyddol
Erthyglau a newyddion
at ohebwyr pent ref neu i
Penarth
Ffordd yr Orsaf
LLANRUG LL55 4BA
Straeon ae erthyglau ar e-bost
alwena@gwasggwynedd.com
storiau@ecorwyddfa.co.uk
CAOEIRYDD
Y PWYLLGOR
Geraint Ells

GWAITH

GOLYGYOD CHWARAEON
Richard ll. Jones, 5 YOdel, Bethel.
(01248) 670115
FFOTOGAAFFWA
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
Llanrug (677263)
TREFNYOO HYSBYSEBION
Ellron Roberts. Swn-y-Gwynt,
Llanberis (870740)
eition @ eition roberts9. wanadoo .co. uk
TREFNYDD ARIANNOl
Goronwy Hughes, Eithinog, 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)
TREFNYOD GWERTHIANT POST
Olwen Hughes, Eithlnog, 14 Aton
Rhos, Llanrug (674839)
TAEFNYDD PLYGU
Shioned Griffith (650570)
TREFNYOD SWNDELU
Marian Jones, Minallt, 7 Bro Elidir,
Dinorwlq (870292)
GOHEBWYR

PENTAEFI

DINORWIG: Manan Jones. Minallt.
7 Bro Elidir, Dlnorwig (870292)
LLANBERIS: Gwyneth ae Eifion Roberts,
SWn-y-Gwynt (870740)
LLANRUG: Eryl Roberls 3 Bryn Moelyn
(675384)
NANT PERIS: Llinos Jones, 6 Nant
Ffynnon (871820)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans, Sycharth

(872407)
TAN-Y-COED: MIss Anwen Parry.
Ael-y-Bryn (872276)
WAUNFAWR: Mrs Nan Roberts. Pantafon.
Waunfawr (650570)

syda

mynediad

Brynhir, Bethel
Annwyl Olygydd,
Cociau Felfadl! - dyna'r enw'n
gwmws
a glywa's
i rai
blynyddoedd yn 01, a hynny gan
rai o'r werin bobol, am hesg
melfedog
hirion,
(yn Eco'r
Wyddfa mis diwethaf, sef colofn
Briwsion Byd Natur, Dafydd
GUlO,
L1anrug).
Gwreiddiol
iawn os rw'bath ydyw geiriau
lliwgar a berthyn i'r werin bobol
am hyn ac arall! A-forgan R01Zdol
meddan nhw ar y Fam Ynys am
debot! Os oes gan y darllenwyr
enwau bywiog fel y rhai uchod?
Beth am fynd ati i daro gair i'ch
papur bro?
M.L. JONES

RHODDION
£10: l\1.rs Sall)1 Thomas, Min )'
Rhos,
Ffordd
yr Orsaf,
Llanrug;
Dafydd a Helen
Owen,
7 Bryn
Hyfryd,
Penisarwaun;
reulu
Mrs
Claudia \Villiams, gynt 0 30
Pentre Helen, Deiniolen; J.
Ward, Llanberis;
Eifion ac
Euronwy Roberts, 8 Trem
Eilian, Brynrefail.
£5:
Teulu
19
Stad
Glanffynnon,
Llanrug; Mrs
Eileen Jones, 3 Y Bwthyn,
Deiniolen; Mrs B. Griffiths, 5
Maes
Gwylfa,
Deiniolen;
David
a
Keele)'
Jones,
Rotherharn;
Ellis Wyn, 6
Ffordd Deiniol, Deiniolen;
Elwyn
ae Alan Roberts,
Llanberis. Mrs Rhianwen E.
Griffith, Canada.

golygyddion

perthnasol

DYDD LLUN, 21 EBRILL
OS gwelwch

yn dda

Daw'r rhifyn nesaf o'r wasg
NOS IAU, 1 MAl
Dyddiad

Gosod

SUL 27 EBRILL am 5.00

Pan glywodd Elin, sy'n byw
yn Nant Peris, ei ~vr yn siarad
yn ei gwsg, ac yn dweud
drosodd a throsodd yr enw
'Sian' dechreuodd feddwl bod
ei chymar hefo pishyn fach ar
)' slei! Ond y gwir ydoedd hyn
- gast ydy Sian. Fe ddywedodd
cyfaill
Cliffordd
wrtho
amdani, a hynny wedi iddo
daro ar ffotograff ohoni mewn
siop Gofalu am Graeaduriaid
Di-gartra. Wow! Mae'n ddrwg
gennym! O! a feddylir! Cystal
i chwi ddarllenwyr
selog
colofnau
Draenog
Eco'r
W'jlddfa gael gwybod bod Cliff,
sy'n saith deg a chwe mlwydd
oed, wedi prynu'r hen gi bach
yn anrheg pen-blwydd
i'w
wraigl Chwarae reg iddo fo!
Deellir mai Elin sy rwan yn
siarad yn ei chwsg, ac yn
paldaruo am rhyw 'Gythbert'
neu'i gilydd. Siawns y cawn ni
011 wybod yn y man pwy ydi
Cythbert. Y mae Clifford yn
rhyw feddwl mai cwrci ydi
Cythbert.
Os clywch
chi
fymryn yn wahanol beth am I
ddanfon gair aton ni?
__j

Da deall fod y ddwy gyfrol

0

hunangofiant dau a golofnwyr
yr Eco, sef 0 Bare 5' ~,.n i Bare
y Faenol, gan Selwyn Iolen a
Nid Roc ond Rol gan Rol
Williams
wedi gwerthu'n
ganmoladwy iawn ac nid oes
ond ychydig gyfrolau ar 01.
Os oes rhai 0 ddarllenwyr
yr ECD heb gael copi o'r
hunangofiannau,
gwell i chi
droi eich traed i siopau'r
llyfrwerthwyr Ileal ar fyrder.

!

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

trwy

Peidiwch a gori
ar stor,i
anfonwch hi
i'r Eco

I

Cefnogwch
ein Hysbysebwyr

Yswiriant Cartref
Yswiriant Cerbydau a Oiffyg ar y Modur
Yswiriant Teithio
Cynllunio Angladd

TUDUR ROWLANDS

Y RHIFYN NESAF
Oeunydd i law'r

OG

DRAE

Trydan a Nwy

Cyflenwadau

Am fwy

0

wybodaeth ymwelwch

Age Concern Gwynedd a Man !:!
Ty Selont, Ffordd Santes Helen ~
Caernarion. GWYnedd LL55 2YD ~
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Dawnsio Oisgo. Llongyfarchiadau

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

Camera yn ngotal Heulwen Hughes, Argoed. Ffon: (01286) 650556

Enillwyr y Clwb 300 am fis
Ghwefror oedd: £40: Mrs N. HUW5
Roberts, Bodrida; £25: Mr Martin
Williams, 6 Ty Hen; £10: Mr Emrys
Owen, Bryn M6r.
SEFYDLIAD Y MERCHED. Yn eln
cyfarfod ar 7 Chwefror, y gWr
gwadd oedd Mr John Barnes,
Fach Goch.
Cawsom
sgwrs
ddiddorol gyda sleidiau ganddo
am yr adar sy'n mynychu'n gerddi.
Roedd pawb yn awyddus iawn i
ofyn cwestiynau rddo ac wedi
mwynhau'r sgwrs yn fawr. Mae Mr
Barnes
wedi ysgrifennu
lIyfr
diddorol dros ben, dan y teitl
Oreamcatcher, sef hanes pedwar
degawd 0 wylio adar. Drclchodd
Catherine Jones, y Llywydd, iddo.
,.

..

•

.

Ar
6
Mawrth,
croesawodd
Catherine Jones, Mr Dylan Parry i
ddathlu Gwyl Ddewi gyda ni.
Cafwyd amser difyr iawn yn ei
gwmni yn s6n tipyn am el hanes ar
y mor ac wedyn ar 61 ymadael.
Eglurodd pam yr oedd wedi y
sgrifennu rhai o'r caneuon a
ganodd. Yn ogystal, dywedodd
rhai straeon doniol iawn wrthym
(yn barchus iawn, Anti Katie!)
Diolchodd y Llywydd iddo am
roi o'i amser prin i ddod i'n
diddanu. Enillwyd y raffl, wedi ei
rhoi gan Mair Williams, gan Hilda
Wiliams.
AR WERTH. Cadadir symudol ar
risiau yn y cartref. Mewn cyflwr da.
Am fwy 0 fanylion cysylltwch a
Mrs Roberts, rhit ffon (01286)
650404.
PRIODAS.
Estynnwn
ein
lIongyfafchiadau a'n dymuniadau
gorau i Gwenno (o'r Syrjyri) ar ei
phriodas
a Michael Kerr 0
Benrhyndeudraeth.
GENEDIGAETH.
Llongyfarchiadau i Nia a Dafydd
Jones, Dwyfor, ar eneoiqaeth
merch fach, Bela Wen, chwaer i
loan ac Elan ac wyres tach i Mrs
Emsyl Jones, Stad Bro Waun.
Ganwyd merch fach, Katie Haf, i
Vicky a Dewi, Glyn Awel, wyres
fach gyntaf i Dewi a Carys Owen,
a gor-wyres fach i Mrs Annie
Thomas,
Stad
Ty
Hen.
Llongyfarchiadau i chi a chroeso
i'r un tach.
LLONGYFARCHIADAU
hefyd j
Elwyn Jones ac Eirian, Ael y Bryn,
ar endedigaeth 'Nyr bach, Arron,
brawd i Shaun a Shannon, mab
bach i'w merch, Diane ac Arvon.
YN YR YSBYTY. Anfonwn ein
cotion cynhesaf at Mrs Edith Ellis,
Min y Nant, sydd yn yr ysbyty ym
Mangor.
Hefyd at Mr Eifion Williams,
Stad Tref Eilian, a chroesawn
Eifion i'w fyngalo bach yn y Waun.

Gobeithio y byddwch eich dau
yn gwella yn fuan ac yn cael dod
adre yn 61.
ADREF O'R YSBYTY. Wedi iddo
dreulio
cyfnod
yn
Ysbyty
Gwynedd, mae Mr Elfed Roberts,
Dwyros, wed I cael dod adref.
Anfonwn ein cofion cynnes atoch.
Rydym hefyd yn falch 0 glywed
fod Dylan Jones, Eryri Wen, yn
gwella wedi iddo yntau dreulio
cyfnod yn yr ysbyty.
PAOFEDIGAETH. Yn dawel yn yr
ysbyty, bu farw Mrs Jennie Monica
Roberts,
Stad
Bryn
Golau.
Anfonwn
ein
cydymdeimlad
dwysaf at Annwen, Arnold, Beryl,
Malcolm, ac Adrian a'u teuluoedd
yn eu profedigaeth a'u hiraeth 0
golli mam a nain annwyl.
CYDYMDEIMLWN
hetyd
Maureen Griffith, Bryn Eilian,
Teras
Glyn
Afon,
yn
ei
phrofedigaeth 0 golll brawd yn
ddiweddar.
PENOOII SWYDD.
Llongyfarchiadau
i Tania Moss,
Sunny Side, ar gael ei phenoo i'r
swydd 0 fod yn Bennaeth yr Adran
Saesneg yn Ysgol Dyffryn Nantlle.
YSGOL WAUNFAWR.
Oathlu G~I Ode wi. Cafwyd
diwrnod
IIwyddiannus
iawn i
ddathlu G~I Ddewi dydd Gwener,
29 Chwefror. Catodd blwyddyn 6
gyfle
i gymryd
rhan mewn
gweithdy barddoniaeth Dewl Sant
yng Nghae'r Gors gyda Menna
Medi, a bu blwyddyn 3 yn yr
Amgueddfa yn Llanbens am fore
yn dysgu sut roedd pobl yn golchi
yn oes Fictoria. Roedd pawb
mewn gwisg draddodiadol neU
grys rygbi Cymru.
Casglwyd
£103.13 tuag at brynu clustttonau
a
meicroffonau
i'r
ystafell
gyfrifiaduron. Casglwyd hefyd £50
tuag at Apel Cancr Marie Curie
drwy werthu cennm Pedro
Diolch i bawb gyfrannodd ond
diolch arbennig iawn i'r tair rnam,
Gwenlhan, Pat a Canad, am fod
wrtru tel lIadd nadroedd yn paentro
bron i 150 0 wynebau' Diolch yn
fawr iawn. Diolch hetyd i MISS
Roberts am fod wrthi'n ddygn
gyda'r plant yn dysgu dawnsfeydd
gwerin.
Cyfle
rhywdro
am
Dwmpath!
Ffair Lyfrau. Gwerthwyd dros
£318.24 0 Iyfrau yn y Ffair a bydd
yr ysgol yn derbyn gwerth £127.30
o Iyfrau mewn comisiwn. Diolch
eto am y gefnogaeth.
Twnnel Gwiail yn yr Antur. Hoffem
ddiolch i Anna Williams, mam
Peter a Tim, am adael i blant
blwyddyn 6 fod yn rhan 0 brosiect
plannu twnnel gwiail yn yr Antur.
Gobeithio
yn wir y bydd Y
planhigion yn cael 1I0nydd.

Ffon/Ffacs:

(01286) 650291

Oewis eang 0 Welyau a 3PISuites.
Llenni Venetian a Llenni Roler.
5,000 llathen sgwar 0 garpedi mewn stoe allwch chi fforddio prynu 0 batrymau?

•

Lluniau G~I Ddewt 2008
Ysgol Waunfawr.

a

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI

WAUNFAWR

i'r grWp Dawnsio Oisgo a ddaeth
yn drydydd yng nghystadleuaeth
yr Urdd. Da iawn genod.
Bydd yr ysgol yn cau dydd lau,
20 Mawrth dros y Pasg ac yn
ailagor I blant ar ddydd Mawrth, 8
Ebrill. Pasg hapus i bawb.

I

Ar Agor

9-7 pm
9-5 pm Sadwrn I

Ar Gau
Sui a Mercher

GLANHAU CARPEDI
I GYDA STIMVAK

Plant b/wyddyn 4, 5 a 6 yn y twnnel gwiail yn yr Antur.

\)ON

WAUNFAWR
tTy Rhydd t Bwyd Cartref • Prydau Plant
• Ystafell Deulu t Cinio Dydd Sui Traddodiadol
t Cerddoriaeth Fyw t Cwrw Go lawn
Ffon:

650218

PENISARWAUN
Mrs Ann Evans, Sycharth. Ffon: (01286) 872407
Camera yn nqotal Gwyndaf Hughes, Glascoed, llanrug.

Ffon: 6n263

PEL BONWS LOTERI. Enillydd
nghartref un 0 aelodau'r pwyllgor,
set Kate Ayre, ble roedd Mamau
mis Mawrth oedd Mrs Beryl
Roberts,
Racca
rhit 37.
yn cael dod i gael trin eu
Llongyfarchiadau mawr.
hwynebau,
ewinedd
dwylo a
RAFFL Y PASG. Gwerthir raftl yn
thraed, gan Alison, chwaer Kate,
ystod cyfnod y Pasg gydag amryw
sydd
wedi
ei hyttorddi
yn
o wobrau, gyda'r elw yn mynd
broffesiynnol yn y maes y mao
tuag at Gronfa'r
Pensiynwyr.
Daeth Alison yr holl ffordd 0
Cyhoeddir snwau'r enillwyr yn
Lannau
Merswy
gan roi et
rhifyn nesaf yr Eco. Diolchir i bawb
gwasanaeth am ddim, felly diolch
am eich cefnogaeth.
o galon iddi hi a Kate am eu
GWELLHAD. Deellir fod niter tawr
hymdrech, trefnladau ac amser.
wedi bod yn sal yn ddiweddar.
mawr yw ein croton t'r rtuenl,
Gyda'r gwanwyn wrth y dros i . ffrindiau
a
theuluoedd
a
godi'r galon dymunir adferlad
gefnogodd y diwrnod yma trwy
iechyd buan i bob un ohonoch.
gymryd rhan.
Conwn yn arbennig at Mr Richard
Bydd Ffair Wanwyn yr Ysgol yn
Jones, Heather Bank, a Mrs Fitch,
cael ei chynnal dydd Sadwrn, 112
Commercial
House, wedi eu
Ebrill, felly os oes unrhyw un yn
triniaethau yn Ysbyty Gwynedd yn
fodlon rho help lIaw, a wnewch chi
ddiweddar.
siarad
gyadg
unrhyw
un 0
PEN-BLWYDD ARBENNIG.
aelodau'r Cyfeillion os gwelwch yn
Llongyfarchiadau a dymuniadau
dda. Gobeithiwn wedl yr holl neni
gorau i Charlotte, Tai Ffynnon, ar
a'r plant yn cefnogi'r gweithgaredd
gyrraedd 80 oed yn ooiweddar.
yma trwy fod yn bresennol yn y
CROESO. Croesewtr Mrs Annie
bore, pryd y bydd Y Ffair yn
Hughes, yn gynhes iawn i Llys y
cychwyn am 10.30 o'r gloch.
Gwynt. Gobeithio y byddwch yn
YR YSGOL GYMUNED
hapus iawn ymysg y cymdogion
Taith Caerdydd. Roedd pawb wedi
cyfeillgar sydd o'ch cwmpas.
caet amser da iawn ar yr ymweliad
GENEDIGAETH.
a Chaerdydd, Mae'n rhaid canmol
Llongyfarchiadau i Catrin a Dylan
y plant i gyd am ymddwyn yn
Pierce ar enedlgaeth merch tach,
.ardderchog yn ystod y tri diwrnod.
Beca Pierce, chwaer fach i Osian.
Ysgrifennwyd hanes y daith yn y
Llongyfarchiadau hefyd i Elinor ac
dyddiadur gan Nia Esyllt a Cai
Elwyn, Bryn Rhydd, ar ddod yn
Oliver.
• ,. *
nain a thaid balch am yr eildro, a
hefyd i Anti Susan. Pob bendith i
Oydd Llun, 18 Chwefror:
chwi fel teulu.
WAW! Otwrnod anhygoel oedd
DIOLCH. Dymuna Datydd a Helen
heddiw!
Owen, 7 Bryn Hyfryd, ddiolch 0
Codais am bump o'r gloch y
galon
I'r
teulu,
ttrlnorau,
bore, wedi blino'n Ian. Gwisgais yn
cymdogion a chyd-weithwyr am yr
sydyn a chetars arlleg I frecwast.
holl ddymuniadau da, cardiau ac
Doedd dim amser i ddim aratl!
anrhegion a ddsrbyniasant
ar
Wrth ddisgwyl
marn, heliais
achlysur au Priodas Ruddem.
bopeth at ei gilydd. O'r diwedd
PWYLLGOR
Y
NEUADD
roeddwn yn barod i gychwyn. HIp,
GYMUNED. Tynnwyd Clwb Cant
hip, hwre! Aethom l'r car am Ysgol
Mawrth a'r enillwyr yw: Elen
Pemsarwaun, ond cofiais fod fy
Lewis,
Penpwllcoch;
Eluned
mocs bwyd adref felly roedd rhaid
Jones, Cae Corniog Mawr; Delyth
mynd yn 61. Roeddwn mewn
Williams, Tan Gaer.
cymaint 0 gyffro roedd fy meddwl
Atgoffir chi am ein gweithym mhobman.
gareddau i godi arian i gynnal y
O'r diwedd, cyrhaeddodd y bws
Neuadd Gymuned:
a gadawsom am y ddinas am
Mai 9: Miri Mai
chwarter
wedi.
Roeddwn
yn
11 Gorffennaf: Ras Peli
eistedd y tu 61 eto Tania a Cerino
17 Rhagfyr: Noson Wasael ac Tua hanner ffordd roedd rhai yn
OC~iwnAddewldion
tsirnlo'n sal. ·O! Sgwn i pwy fydd y
YSGOL
SUL BOSRA.
Wedi
cyntaf
I
chwydu
heddiw?
gweithgareddau
difyr 0 gelt a
chrefft y Pasg. bydd yr Ysgol Sui
yn cael gwyliau dros yr Wyl ac yn
ailgychwyn fore Sui, 13 Ebrill.
APEL Y CAPEL. Dymunir dlolch i
bawb a gefnogodd y Noson Bingo,
nos Fetcher, t 9 Mawrth, yn y
(AL,,"VY'J AND SARAH JONES)
Neuadd Gymuned,
Cynhelir cyngerdd gan G6r y
Ff6n
Waen, Waunfawr. yn y Neuadd
Gymuned nos lau, 17 Ebrill,
• 8asgedi Planhigion,
gydag eitemau gan ddoniau lIeol.
Blodau Ffres a Sile
Estyhnir croeso cynnes i bawb.
Bydd ticedi ar gael gan aeloda'ru
• Danfon blodau 7 diwrnod
pwyllgor.
Gofynnir
am
eich
yr wythnos drwy'r fro
cafnogaeth tuag at yr Apel j
• Gwasanaeth Tudalennau
adnewyddu'r
unig gape! sydd
SiaradlTalking Pages
bellach ar agor yn y pentref.
CYFEILLION YSGOL GYMUNED
118 247
Cynhaliwyd
gweithgaredd
• Planhigion Gardd a
IIwyddiannus gan Gyfeillion yr
8asgedi Crog
Ysgol ddydd Sadwrn, 1 Mawrth,
gan gOdi £135 tuag at yr ysgol.
RHODD O'R GALON YW BLODAU IJ
Cynhahwyd 'Pampro Mam' yng

Mae disgyblion Ysgol Gymuned
Penisarwaun yn gobeithio codi
arian i brynu cyfritiadur newydd
trwy gasglu hen ffonau symudol.
Gan mai ysgol fechan ydym,
mae'n otynnon bob disgybl gasglu
o leiaf tri ffon yr un er mwyn i ni
gyrraedd y targed. Credwn, gydag
ychydig 0 waith claed ac ymdrech
gan bawb, dlsgyblion, rhieni a

gweddjll y gymuned, y byddwn yn
IIwyddo.
Mae'r ymgyrch yn rhedeg am
fis arall, pob Iwc i'r disgyblion wrth
iddynt gasglu cymaiht 0 ffonau ac
sy'n bosibl erbyn 12 Ebrill. Rydym
angen dlgon 0 ymdrech gan bawb
er mwyn cyrraedd ein targed 0
gasglu 200 0 ffonau symudol.

--------------------

Dechreuodd
y daith fynd yn
ddiflas. Roedd yn amser rwan am
y gemau cyfirfiaduron a'r 'I Pod' a
phawb yn symud eu pennau i'r
gerddoriaeth fel cnocell y coed!
O'r
diwedd
arwydd
Bae
Caerdydd! Cerddasom 0 amgylch
y Bae cyn cael ein tywys 0
amgylch y Cynulliad. Aethom l'r
Siambr ac roedd yna Iwythi 0
gyfrifiaduron yno. Cyfarfuom ag
Alun Ffred Jones, ein Haelod
Cynulliad, yn y Siambr a chawsom
sgwrs am y Senedd.
Ar 61 y Cynulliad, daethom i
Techniquest. Roedd Techniquest
yn cynnig lIawer 0 weithgareddau
gwyddonol ble roeddwn yn cael
arbrofi ac ymchwilio.
Gwych!
Cawsom hwyl a sbri' Yn dllyn
Techniquest aethom i Wersyll yr
Urdd i ddadbacio.
Tua 6.30
cawsom swper - pasta lasania
oedd i fwyd. Wwww neis! A
ffrwythau i bwdin. Cawsom hanes
a thaith 0 amgylch Canolfan y
Milenwim. Roeddwn wedi rhewi yn
cerdded 0 gwmpas yn yr oernL
Rhaid tapio fel nionyn y Iro nesaf!
Amser bowlio deg oedd hi
nawr. Gret! Roedd bowlio deg yn
wych. Roeddwn yn cael cymaint 0
hwyl roeddwn yn gwenu fel giat.
Cefais un 'strike' IIwyth 0 'spa re'.
Ashley erullodd y bowlio deg. Ond
rnald dysgu ennill a cholli, bydd?

Noson gret, a dweud y gwir.
Gobeithiaf y cawn wneud hyn
rhywbryd eto.
Oydd Mawrth, 19 Chwefror:
Diwrnod gwyllt a hwyliog eto.
Codi'n fore a chael lIond bot 0
frecwast bendigedig. Yna ymweld
Stadiwm y Mileniwm. Dim ond
un galr i'w disgrifio - ffantastig .
Cyfle I weld ble roedd chwaraewyr
Cymru yn newid yn ogystal a'r
bocs
brenhinol
golygfa
anhygoel! Pwy fysa'n meddwl - fi
a'r Cwin yn rhannu seddl! Cyn i nl
adael y Stadiwm cetais afael ar y
cwpan. Profiad a hannerl
Ar 61 Stadiwm y Mileniwm
aethom i'r Ardd Fotaneg. Cawsom
ginio yn yr ardd ac yna aethom i'r
t9 gwydr enfawr i edrych ar
amrywiaeth 0 blanhigion. Yn dilyn
cawsom fynd i ymchwiho mewn
lIynnoedd am greaduriaid man.
Roeddwn yn teimlo fel pysgotwr
gyda fy net a fy mhwced fach.
Cawsom hyd i lawer ohonynt ac
yna i'r dosbarth a'u henwi drwy
allwedd. Diddorol!
Erbyn hyn roedd hi'n 4.00. Fe
aethom yn 61 i'r gwersyll a
chynhesu dipyn cyn mynd am dro
o amgylch y Bae i ddisgwyl y
bwyd. Gwisgais ddillad cynnes y
tro ymal Ar 61 bwyd aethom i'r
drsqo. Er yr holl ddawnsro,
mwynheais y bowlio deg orau.
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Edrych ymlaen at y bore i fynd i
Sain Ffagan a Phwll Mawr. Wedi
IIwyr ymladd! Gwely amdani!

Oydd Mercher, 20 Chwefror:
Diwmod hir gwych a gret eto.
Coda IS cyn codi cWn Caer yn
edrych ymlaen am Saln Ftagan.
Cychwynnom I Sain Ffagan.
Roeddwn yn hoN iawn 0 Sain
Ffagan. Aethom i bentref y Celtiaid
a chael yr hanes am eu ffordd 0
fyw. Wedyn fe aethom i'r bws i
fynd i Bwll Mawr.
Roedd Pwll Mawr yn anhygoel.
Yn dllyn yr ymweliad rwyf wedi
cael gwell darlun 0 fywyd y
gweithwyr
a'r plant 0 dan y
ddaear. Er mwyn mynd 0 dan y
ddaear
roedd
rhaid
gWlsgo
helmed gyda golau arno, belt lIedr
yn dal mwgwd nwy a batri trwm
oedd yn bY.er i'r golau. Diolch ty
mod yn gryt a chyhyrogl Cetais
lawer 0 hwyl yn y Pwll Mawr a
byddwn yn hoffi mynd yno eto. Ar
61Pwll Mawr roeddwn yn siomedig
lawn oherwydd roeddwn yn mynd
adre ac roeddwn yn ysu am aros
am
un
noson
arall
yng
Nghaerdydd!
Bwyd yn Burger
King i swper. Cyrhaeddotn ni yn 61
yn Ysgol Perusarwaun am 9.30.
Gwyliau bythgotladwy.
NIA ESYlLT

* * ..
Dydd Llun, 18 Chwefror:
Codais 0 ty ngwely heb owns 0
fynedd. Roedd y lIeuad yn lIawn
ac yn disgleirio. Cyrhaeddars y
bws yn thnedig iawn. Roedd yr
amser ar y bws yn ddiflas hefo'r
cloc yn symud yn araf. Ond pan
gyrhaeddodd y bws roeddwn yn
lIawn cyNro. Deffrais lanto, ar 61 i
rni gael llun ohono yn eysgu fel
mochyn, i ddweud ein bod wedi
cyrraedd.
Aethom l'r Senedd i gyfarfod
ein A.C. Alun Ffred Jones.
Wedyn aethom i Techniquest;
dysgais lawer 0 bethau wrth
chwarae a chael hwyl. Ar 61hynny
aeth pawb i Ganolfan yr Urdd i
gael cardiau
ein stafelloedd.
Roedd yn reit gyfforddus i ddweud
•
y gWlr.
Ashley Miles a fi oedd yn
rhannu statell. Gret, roeddem i
gyd eto'n gjlyddl Roedd y te yn
tlasus lawn Erbyn hyn roeddwn
yn teimlo yn wych. Roedd pawb
yn gorfod mynd rw statelloedd am
rhyw bum munud. Cyfle i ymlaeio
a gwneud drygioni, de! Cerddodd
pawn rr Ganolfan Ole rosoo y
blowio 10. Roedd sgOr Ashley a ti
yn agos iawn, ond Ashley eniliodd.
Gwell Iwe y tro nesaf, etallall
Roedd pawb yn ystafell 305 yn
cysgu. Roeddwn wedi buno yn Ian.
Diwrnod i'w gofio!
Oydd Mawrth, 19 Chwefror:
Codais wedi blino yn tan, ond ar 61
brecwast roeddwn yn barod am
ddiwrnod
anturus
eto.
Yr
vmwsnac cyntaf coed Stadtwrn y
Mileniwm. Roedd yr adellad yn
anferthol. Ond roedd y pitch yn lIai

- ,..: it

•

na roeddwn
yn ei ddisgwyl.
Dysgais lawr 0 ffelthiau am yr
adeilad ar tim.
Roedd y dyn oedd yn ein tywys
yn ddoniol iawn.
Yn 61ar y bws i'r Ardd Fotaneg,
y t9 gwydr anferth. Erbyn hyn
roedd yn rhaid cau ty lIygaid.
Roedd blinder yn dechrau ty
nharo. Roedd fy lIygaid tel dwy bel
golff. Cyn gadael ymchwiliais a'r
creaduriaid bach, roedd hyn y
hwyl.
Roedd y daith yn hir o'r Ardd
Fotaneg. Ar 61 y te hyfryd unwaith
eto newidials I ty nillad disgo.
Roedd y Disgo yn wych. Rhai
caneuon ryblsh, ond dyna fo, ni
cheir y melys heb y ehwerw.
Gwely weol blino yn Ian.
Oydd Mercher:
Diwrnod olaf. Trist lawn.
Roedd yna ddydd prysur yn
mynd i tod heddiw. Paeiais fy mag
yn lIawn cyNro. 'Da ru'n mynd yn 61
i'r gogledd. Cefais frecwast hyfryd
unwaith eto. Roedd Sam Ffagan
yn cWl, mwynheais yr ymweliad.
Roedd yn ddifyr gweld sut roedd
pobol erstalwm yn byw. Ar 61 I
bawb gyrraedd y bws - cychwyn
am Pwll Mawr.
Ar 61 eyrraedd cetais felt tyn a
masg nwy a batri i oleuo'r dorch.
Roedd yn dywyll fel no: nuwcn yn
y Pwll Mawr. Cefals hwyl yn mynd
trwy'r twnnel. Un peth sy'n sicr,
fyddwn I ddim wedl hoNi bod yn
blentyn yn y cyfnod hwnnw.
Amser gadael. Cefais dda-da
o'r siop i deithio yn 61 i'r gogledd
ac yna fyrgyr blasus i nghadw fi
fynd. Ar 61 4 i 5 awr 0 derthlo ar
hyd y 16n droellog. yr A470,
cyrhaeddodd pawb adra'n saff,
ond wedi buno'n Ian. Bydd dim
ysgol i tl tory' Diolch, Mr Jones.
Trip i'w gofio.
CAl OLIVER

FFRAMIA
Pare Padarn, Llanberis
(01286) 870922
www.tn anua.corn

Gwasanaeth Fframio Lluniau
Oewis eang 0 luniau yn yr Oriel ac ar y wefan
William Selwyn, Rob Piercy, Keith Bowen, Keith Andrew a mwy.

Diwrnod y Llyfr. Dydd Gwener, 6 Mawrlh, roedd y plant wedi dod a'u hoff
Iyfr i'r ysgol a hefyd wedi gwisgo tel cymeriad allan 0 'r I!yfr.
Dathlu Gwyl Dewi. Dydd Gwener,
29 Chwefror, daeth pawb i'r ysgol
wedi gWlsgo mewn unrhyw fath 0
wisg yn ymwneud a Chymru, a
mwynhawyd cinio blasus lawn
wedi ei baratoi gan Anti Carolyn.
Gwnaethpwyd elw 0 £37 i gronfa
Marie Curie trwy werthu cennin
Pedr ar bin i'w gwisgo ar y
diwmod.
Ymweliad.
Daeth
Mrs
Sara
Maynard, athrawes Saesneg yn

Ysgol Brynrefail. i roi gwers i
ddosbarth blwyddyn 5 a 6 ar tore
Llun, 10 ac 17 Mawrth. Roedd
pawb wedi ymateb yn dda yn
ystod y gwersi hyn.
Protiad Gwaith. Roeddem yn falch
0 groesawu dwy 0 ddlsqyblion
Ysgol
Brynrefail,
set Sasha
Davies a Ruth Mowll, a ddaeth i'r
ysgol am wythnos 0 brofiad gwaith
rhwng Mawrth 17 a 20.

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

CYNGOR CYMUNED Cynhallwyd
cyfarfod o'r Cyngor yn y Ganolfan,
Wauntawr
ar 3 Mawrth.
Y
Cadeirydd oedd y Cyng Clive
James, gyda'r Cyng Vera Roberts
hefyd yn bresennol.
Cyn
cytuno
efo
Cyngor
Gwynedd ynglyn
chynnal a
chadw IIwybrau cyhoeddus bydd
cynghorwyr Caeathro yn ailedrych
ar gategor'iau IIwybrau cyhoeddus
y ward. Bydd y cynllun terfynol yn
arwain at flaenoriaethu cynnal a
chadw.
Nid
oedd
unrhyw
newyddlon ynglyn a'r cynlqlon atal
parcio mewn lIeolladau trwy'r
pentref.
Ar 61 trafodaeth
yngly n a
manteision ae anfanteision eynllun
Cyngor Gwynedd
i ad-drsfnu
patrwm
addysg gynradd
yng
Ngwynedd, a'r eNeithlau posibl ar
Ysgol
y
Bontnewydd,
penderfynwyd
cetnogi'r
argymhellion.
Gofynnir i Gyngor Gwynedd
archwilio'r
defnydd 0 dir ger
gareJis Bryn y Got. Hefyd mae
diffyg glanhau ffyrdd yr ardal, set y
Nordd i lawr at Bont Peblig a'r hen
16n i Bontrug - gofynnir i Gyngor
Gwynedd symud y sbwriel.
Bydd y cyfarfod nesaf yng
Nghanolfan y Capel, Caeathro,
am 7.15 yh ar 15 Ebrill. Ystyrir
cymorthdaliadau
i
fudiadau
gwirfoddol.
TYNFA MISOL. Enillwyr Tynfa
Misol Cymdeithas Cae Chwarae
Caeathro ar gyfer mis Mawrth
oedd: £40: (20) Itor Hughes,

a

Lleifior; £25: (14) Richard a Carey
Jones, Tryfan; £15: (50) Terry ac
Eirian GriNiths, Annedd; £5: (93)
ROSie Lloyd, 2 Rhosbach.
HELFA WYAU. Diolch I haehoru
hapehwaraewyr
y Tynta Mrsol,
eynhaliwyd yr Helfa Wyau Pasg ar
ddydd Sui y Pasg. Diolch I Edwina
ae Eltion Hughes am eu eroeso
ym Mryn Eden. Dosbarthwyd 41 0
wyau i gyd.
HYNAFGWR. Llongyfarchiadau i
Elwyn Griffiths, 14 Erw Wen, ar ei
ben-blwydd yn 90 oed ddechrau'r
mis. Brodor 0 Landybie, ydyw a
symudodd i'r ardal yn 1960 fel
Llyfrgellydd. Yng nghyfnod addrefnu lIywodraeth leol roedd yn
Llyfrgellydd y Sir, i Gyngor Sir
Gaernarfon, ac wedyn cyflogwyd
ef gan Gyngor Sir Gwynedd.
Mae'n dal yn fywiog ac yn gyrru
modur 0 hyd. Beth sy'n arbennig
am
stadau
ochr
ogleddol
Caeathro,
gan golio bod tn
hynafgwr dros 90 oed yn byw 0
fewn 50 lIath i'w qilydd?
PWYLLGOR
CAE CHWARAE.
Bydd
cytarfod
arbennig
o'r
Pwyllgor ar y cae pel-droed am
7.30 nos Lun, 7 Ebrill.
OEDFAON Y CAPEL. Cynhelir yr
oedfaon canlynol yn ystod mis
Ebrill:
6:
10.00, Mr Edward Morus
Jones
13: 11.00 Ysgol Sui
20: 11.00 Ysgol Sui
200 Parch Trefor Jones
27: 11.00 Ysgol SuI.
Croeso cynnes i bawb.

•

•

GLANWEITHDRA
LLANBERIS
Ysgrifennwyd cryn dipyn gan wahanol deithwyr cynnar i
Eryri am gyflwr tai y boblleol. Ceir son yn ami am yr hen
hwch honno oedd yn rhannu ystafell fwyta yn nhafam Ty'n
Llan, Nant Peris, a bythynnod Cwm y Glo gyda thyllau yo
hytrach na ffenestri i gael golau i'r ty (yn ogystal a holl
wahanol elfennau'r tywydd!). Rhaid cydnabod mai cyntefig
iawn oedd cyflwr byw llawer iawn o'r werin gyffredin hyd
ddechrau'r ganrif ddiwethaf, heb ddwr na thrydan na
charthffosiaeth. Ond mewn erthygl yn Baner ac Amserau
Cymru ym mis Tachwedd 1859 ceir golwg go wahanol ar dai
ardal Llanberis, a'u brolio i'r cymylau.
Ezra Roberts 0 Lanelwy sy'n
adrodd hanes ei yrnweliad a
Chaeredin ac eglwys )' Parch
Thomas Guthrie yno. Yn y
gwasanaeth ar y noson arbennig
honno
roedd
y Parchedig
Guthrie
yn adrodd
hanes
Cymdeithas
Genhadol
yr
Ucheldiroedd (sef ucheldiroedd
yr AJban). Disgrifiai
fywyd
trigolion }'r ucheldiroedd
fel
cymdeithas a'i sefyllfa foesol a
chyflwr eu tai ~V1"l IlY1Wd iawn 0
isel'.
Yn
wir
roedd
ei
ddisgrifiadau
0 dai trigolion
ucheldir yr Alban yn debyg
iawn i ddisgrifiadau
0 ardal
Eryri ganrif ynghynt.
Y na, aeth ymlaen i son am
ymweliad diweddar ag ardal
Llanberis.
Yr oedd yr olwg,
meddai, yn hollol wahanol i'r
hyn a welodd yn ucheldiroedd
yr Alban. (Y1IO) wrth droed yr
Wyddja,
}'flg
nghanol
y
chsxarehuyt, )/r oedd y tai wedi eu
hadeiladu )"Z dda - y tai lleiaf Y'l
berffauh. Ian oddi fe7.Ul1 a'r dodrefn
)'n dda ac yll loew. Yr oedd Y'10
ffenestri yl1 drefnus ar bob ry; a
"beautiful uihite muslin curtains"
arnyni. Yr oedd hefyd ddillad ac
esgidiau da gall y lngo/ion.'
Roedd }'r amgylchiadau byn
yn cael eu priodoli i ddau beth
yn 61 y Parch Guthrie. Yn
gyntaf,
rneddai,
roedd
y
boblogaeth 1 gyd yn arfer rnynd
i ad doli Du\J,I yn eu gwahanot
gapeli. Yn ail, doedd dim "dram
Sl-LOPS" (sef siopau'n gwerthu
gwircdydd) yn Llanberis.
_A,1e\vnun capel roedd \vedi
g\veld rh\vng sailh ac \.vyth ganl
o bobl yo cyd-addoli, a'r ol"vg
arny'nt :\1" p~r' Ila'l1)e11)'dddir/awr
iddo'.
Roedd YIl cydnabod
fod
tafarndai yn ardal Llanberis, dwy )'0 unig yn 01 ei dystiolacth
- ond yr oeddynt mewn cyflwr
'lei y gallai brelz/,ines PT)ldai71
letya )ll1dd}'71l'. Roedd h)rn yn
a\vgrymu iddo mai dosbarth
g\vahanol
0 bobl
oedd yn
mynychu'r
tafarndai hyn yn
Llanberis; hynny Y'V, ymwel\v)'r
yn hytrach na thrigolion yr
ardal.
Dyna frolian [ digamsyniol i
drigolion a chartrefi Llanberis
a'r cylch. Ond leg gofyn pa mor
J

gywir oedd y disgrifiad hwn.
Rhaid cofio fod 1859 yn
flwyddyn diwygiad crefyddol yn
}'r ardal hon - Diwygiad
Beddgelert fel y'i gelwir, Tybed
a oedd hynny'n rheswrn pam
fod y gweinidog 0 Gaeredin
wedi gweld cymaint a saith gant
0 bobl mewn un capel?
Ac, WIth gwrs, yr oedd
iafarndai yn yr ardal: onid oedd
C\\Im y Glo yn nodedig am nifer
y drysau oedd yn agored i brynu
diodydd meddwol?
A rhaid
cofio
hefyd
fod
deddfau
trwyddedu
ar gyfer gwerthu
alcohol yn wahanol rhwng yr
Alban a gwledydd Cymru a
Lloegr, a bod hawl bryd hynny
gan unrhyw
un (am bris
trwydded
gan
yr
Ustus
Heddwch)
i fragu cwrw a'i
werthu, Ac nid angylion rno'r
chwarelwyr
'chwaith.
Ddeng
mlynedd
wedi'r
diwygiad
crefyddol hwn, pan agorwyd y
rheilffordd
0 Gaernarfon
i
Lanberis, roedd y tren olaf ar
nos Sadwrn yn cael ei hadnabod
Iel y 'Tren Feddw', ac achosion
0 yrnladd
a hyd yn oed
drywannu
yn digwydd
yn
rheolaidd arni!
Felly,
rhaid
darllen
'tystiolaeth' papurau newydd yn
bur ofalus, a chwilio
am
ffynnonellau eraill i brofi'r hyn
sy'n cael eu honni ynddynt.
Cysidrwch hyd yn ocd Eco'r
f,Y/yddfa. Sawl hanesydd
ar
ddiwedd y ganrif hon a fydd yn
darllen 61-rifynnau o'r Eco ac yn
cae I cam-argraff o'r h)'n sy'n
dig\vydd yn ein hardalocdd ni
heddiw? ADamI ia\\'n y ceir
unrhy\v adroddiad
am dorc)'fraith,
gor-yrru)
camdrin
cyffuriau medd\"'dod ac y11 y
blaen, rh\vng dalennau'r papur.
F)rdd yr argraff yr un mor
unochrog a'r hyn a ddisgrifi\vyd
gan )' gweinidog 0 Gaercdin?
Cysylltu Tau Stori!
Yn rhifyn y mis di\vethaf o'r
Eco c)rsyllt\vyd slori Jennie
Arfon 0 Ff)rnrcfail yn mudo i
Awstralia a Jac Meic yn cadw'r
Glasgoed
Stores
ym
Mhenisa'n.vaun. Anghofiais son
fod g\vr Jennie Arfon yn un 0
deulu Pen )' B\\'lch, elegir;
Leulu y bu holi amdano me\\'n

rhifynnau cynharach o'r Eco.
Dyna gysyllru tair stori fell)" ac
y mae'r ymatebion yn parhau i
ddod i law. Gyda diolch ibob un
a gysylltodd gydag enwau'r bobl
yn y llun - ond efallai fod eraill
yn anghytuno ynglyn a'r enwau!
Yr cnw a roddwyd ar y llun
oedd "Teulu Pen Bwlch yn
gadael am Awstralia'.
Rhes gefn (o'r chwith):
? )
Jennie M. (Llanrug a Nant
Peris),
Alice
E. Williams
(Brynrefail),
Lena
Evans
(chwaer Now), Mair Jones,
Alice Jones, (chwaer arall),
Mary Alice (chwaer arall), Nani
Cytir (?) efo Meirion yn ei
breichiau, Iac Meic (brawd
Jennie Arfon), Eifiona Jones
(Brynrefail),

Rhes flaen (o'r chwith): Llinos,
Florrie
(Williams?)
a fu'n
cadw'r Willow Pattern
yng
N ghaernarfon, Gwen Jones,
Caernarfon
(cyfnither
Now),
Maggie
Roberts,
Brynrefail
(cbwaer Jennie Arfon), William
Williams (tad Jennie Arfon),
Einir Wyn (rnerch), Jennie
Arfon, Now, Myfanwy o'r Bryn,
?, Annie Terfyn, (chwaer).
Y n y blaen mae Llion a
Heddwyn y meibion.
Beth am i erai11 gwblhau'r
enwau sydd ar goll? Ac 0
gysidro i ni gael cymaint
manylder am y bobl yn y llun, a
oes unrhyw un yn gwybod enw'r
ci?

Dreser Parciau Gleision
o Gwm y Glo i Bcncarnisiog i
Aberystwyth.
Dyna
hanes
dreser Parciau Gleision. Ac 0
Aberystwyth y daeth y cais am
fwy 0 wybodaeth
ynglyn a
theulu Laura Griffiths. Mae'n
ymddangos i'r teulu syrnud 0
Barciau Gleision i Bencarnisiog
ym Mon, a sefydlu rnewn
tyddyn o'r enw Castell am fod
gwell tir i'w ffermio yno. Ac
aeth y dreser 0 Anon i Fon. Yn
61 yr arbenigwyr, mae'n ddreser
arbennig
ac unigryw, gyda
phump math gwahanol 0 bren
ynddi a cherfiadau cain. Gellir
ei dyddio i tua 1860. Ond ai yng
Nghwm y Glo y gwnaethpwyd y
ddreser, a gan bwy?
Os oes unrhyw un a mwy 0
wybodaeth
am deulu Laura
Griffith ym Mharciau Gleision
neu am wneuthurwr dreseli yn
yr
ardal,
yna
byddai'r
perchennog presennol yn falch
o gael gwybod.
Rwy'n ymwybodol fod nifer
o ddarllenwyr eraill wedi bod
mewn cysylltiad, a cheisiaf ddod
yn 01 atoch yn ystcd yr
wythnosau
nesaf.
Ond
oherwydd amgylchiadau, rhaid
torri'r golofn yn fyr y rnis hwn.
Anfonwch unrhyw ymateb neu
sylwadau neu ymholiadau
i
Dafydd
Whiteside
Thomas,
Bron
y
Nant,
Llanrug,
Caernarfon.
Ffon: (01286) 673515.

Harddwch eich cartref gyda
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DEINIOLEN
Mrs Nia Gruffudd
PLANT
SAFON
2, YSGOL
DEINIOLEN YN 1956. Cafwyd
ymateb arcoercnoq i'r synlad 0
gael aduniad 0 blant y dosbarth yn
y Ilun. Bu Hilda, Jennifer a Neville
yn brysur yn ateb y ffen yn ystod
yr wythnosau diwethaf. Erbyn hyn,
mae noson wadi ai thrafnu yng
ngwesty Dolbadarn yn Llanberis
ar nos Sadwrn, Tachwedd 1at,
hanner ffordd drwy'r flwyddyn
ysgol fel ag yr oedd yn y cyfnod
hwnnw!
Felly gwnewch
nodyn
o'r
dyddiad a pasiwch y neges ymysg
eich gllydd. Gobeithlo'n wir y bydd
criw da yno ar y noson. Mae
croeso i bawb ddod
phrlod,
partner neu ffrind gyda hwy os
dymunant.
Yn ogystal a Hilda (872615),
Jen
(676772)
neu
Neville
(872570),
dyma
rif
Hen
ychwanegol i chwi allu cysylltu, sef
Mair ar 677263. Edrych ymlaen
eto i glywed gennych.
DIOLCH.
Dymuna
teulu'r
ddiweddar Mrs Claudia Williams
(gynt 0 30 Pentre Helen) ddiolch
am bob arwydd 0 gydymdeimlad a
ddangoswyd tuag atynt yn eu
profedigaeth.
Diolch hefyd i'r
Parchedig John Pritchard am ei
wasanaeth
yn yr angladd a
drefnwyd gan Gwynfor Jones 0
E.W. Pritchard, Llanberis.
DYMUNA Ellis Wyn, 6 Ffordd
Deiniol, ddiolch 0 galon rw deulu,
ffnndiau a chymdogion am yr holl
gardiau,
anrheqron.
arian
a
galwadau ffen a dderbyniodd ar ei
ben-blwydd
yn 80 oed
yn
ddiweddar.
BABI NEWYDD. Croeso i Brenn
Tomos Jones a anwyd ar 25
Chwefror. Mab bach I David a
Keeley sy'n byw ar hyn 0 bryd yn
Rotherham. Wyr cyntaf i John a
Ruth Jones, 94 Pentre Helen a
gor-Wyr i Mrs
Nan
Owen,
Rhydfadog.
Llongyfarchiadau
iddynt oddi wrth y ddau deulu.
DIOLCH. Dymuna David a Keeley,
Rotherham, ddiolch i'w teulu a
ffrindiau
am y cardiau
a'r
anrhegion i'w mab, Brenn Tomos
ar ei enedrqasth ar 25 Chwefror.
DYMUNA Mrs 8. Griffiths, 5 Maes
Gwylfa. ddiolch 0 galon i deulu.
ffrindiau a chymdogion
am y
cardiau, y blodau a'r anrhegion a
gafodd ar ei phen-blwyod yn 93
oed.

a

•

Ffon: (872133)
DIOLCH. Dymuna Mrs Eileen
Jones, 3 Y Bwthyn, ddiolch am
bob arwydd 0 gydymdeimlad a
ddangoswyd
ati
yn
ei
phrofedigaeth 0 golli ei chwaer.
DYMUNA Esther a Jason a theulu
Ward, Llanberis, ddiolch 0 galon i'r
teulu, ffrindiau a phobl yr ardal am
y Ilu cardiau, galwadau Hen ac
anrhegion tra bu Esther yn Ysbyty
Gwynedd
a
Wythenshawe,
Manceinion.
Bu gwybod bod cymaint 0 bob I
yn dymuno gwellhad buan iddi yn
gymorth mawr.
Diolch i Sali Ellis am gludo'r
plant i'r ysgol ac i staff Ysgol
Gwaun Gynfi am eu cefnogaeth. I
Alison (Foel) - mae hi'n gwybod
pam, a lIu eraill rhy niferus i'w
henwi.
YR YSGOL FEITHRIN. Mae tri
phlentyn
bach newydd
wedi
dechrau gyda ni ers hanner tymor
a gobeithio eu bod i gyd wedi
ymgartrefu yn y cylch erbyn hyn.
Daw hyn a'r nifer 0 blant eleni i 17.
Profiad
Gwaith.
Pleser
yw
croesawu Sian Jones atom. Mae
Sian wedi ymuno gyda ni am
flwyddyn
gan
obeithio
cael
rhywfaint 0 brofiad gwaith gan ei
bod yn dilyn cwrs 'Cam wrth
Gam'. Gobeithio ei bod hithau
wedi ymgartrefu
ac yn gweld
gwerth yn y qwalth sydd yn cael ei
wneud gyda'r plant bach.
Aro/ygon.
Dros
y
misoedd
diwethat, mae'r cylch wedi cael
dau arolwg satono!. Yn gyntaf, yn
61 ym mis Rhagfyr cafwyd arolwg
gan
'Arolygiaeth
Gotal
a
Gwasanaethau
Cymdeithasol
Cymru'. Mae'r cylch yn derbyn yr
arolwg yma yn rheolaidd, ac eto
elen! fel yn y blynyddoedd
diwethaf,
cafwyd
adroddiad
disglair iawn ac roeddyn yn falch 0
weld nad oedd angen sylw i ddim
ar yr adroddiad yma.
Yna ym mis Chwefror. cafwyd
arolwg
gan
'Arolygiaeth
Ei
Mawrhydl
dros
Addysg
a
Hyforddiant
yng
Nghymru
(ESTYN)'. Oyma'r tro cyntaf i'r
cylch dderbyn arolwg o'r fath ac
mae'n rhaid cydnabod nad oedd
staff y cylch yn sicr iawn be I'W
ddisgwyl.
Wedi cryn onau 0
baratoi ar gyfer yr arolwg, yn ami
iawn allan 0 onau arferol y cylch,
daeth y diwrnod mawr.
Ar ddiwedd yr arolwg, roedd y

pwyllgor rheoli a staff y cylch yn
cael rhyw adborth yn 61 gan yr
arolygydd, ac i ddweud y gwir mi
oedd yn bleser mawr cael bod yn
y cyfarfod hwnnw yn gwrando ar
sylw yr arolygydd i gryfder y cylch
Meithrin sydd gennym yn y
pentref.
Mae'r adroddiad parotaol wadi
ei nodi ar nodweddion
da a
diffygion
neu'r gwendidau
er
mwyn
i'r cylch
allu gwella
ansawdd yr addysg a gynigir ac i
helpu'r plant gyflawni eu lIawn
botensial. Diben arall yr arolwg yw
i hysbysu rhieni a'r cyhoedd am
ansawdd yr addysg Feithrin yn y
cylch.

, Dylol'\

Rhai

0

Pleser yw crlp,1cydnabod fod y
cylch
wedi
derbyn
arolwg
arbennig 0 dda, ac arolwg lie mae
adborth 0 werth wedl el rot, unai i
wella neu i gadarnhau tod gwalth
da yn cae I ei wneud yma.
Yn sicr, ni fuasai'n bosib derbyn
adroddiad o'r fath heb waith caled
diflino ac ymroddiad cant y cant
gan y staff. Mae ein diolch ni fel
rhieni am adroddiad fel hyn i
Gwyneth, Dilwen a Catrin, sydd yn
rhoi eu hamser a'u hamynedd
gyda'r plant.
Os dymuna unrhyw un ddarllen
yr adroddiadau, mae co pi i'w gael
gan Gwyneth yn y Cylch Meithrin.

I

blant y cylch yn eu gwisgoedd Cymreig ar Fawrth y Cyntaf.
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Roedd mam [oni'n brysur yn
paratoi hrecwast iddyn nhw eu
dau pan ganodd y ffon.
'Helo, Mrs Siwsan J os yn
sharad ... Pwy sy yna?'
'01 helo
Siwsan...
Mrs
Cartwright, Bermiwda Villa sy'
rna.' orr hen snoben, meddyltodd ei
[aml)
'Fedra i ych helpu chi, Mrs
Cartwright?'
'WeI, ddim chi yn hollol, ond
joni chi. Mi faswn i'n lecio
rhywun i ddwad aew unwaith yr
wsnos i dacluso'r ardd ... chwynu
a ballu, a thorri'r gwair acw ... mi
fydda i'n talu iddo fo, WIth gwrs,
Mrs [ons.'
'l\1i a' i nol [oni rwan,' atebodd
ei fam, 'daliwch }' lein, plis,' a
brysiodd i waelod )' grisiau. '[oni, mae Mrs Cartwright ar y ffon
i chdi ... mae 'na joban fach handi
gynno hi i chdi... chwynu a
thorri'r gwair ... Wt ti'n clywad,
Joni ? Ma hi'n dy ddisgwl ar y
ffon
a joni ... mi gei di gyflog
hefyd.'
Clywodd ei fam [oni yn neidio
o'i wcly ac yn cychwyn am )'
grisiau yr eiliad )' clywodd bod
yna bres ar gael.
'WeI, dyma chdi, A chofia dy
fanars!' ebe ei fam gan basio'r
ffon iddo,

'Helo, Mrs Cartreit. joni sy'
rna.'
'Helo, Joni. Ddowch chi acw i
wneud dipyn 0 arddio i fi ar
ben wyth nosa?'
'Be di'r cyflog, Mrs Cartreit?'
Gwelodd ei fam yn rhoi ei dwylo
dros ei hwyneb rnewn cywilydd
ac wedyn yn gwgu arno.
'WeI, pum punt yr awr, Joni,
fydda i'n dalu. Fedrwch chi
ddechra
}' Sad, ....rn nesaf ... ?
Dechra tua un o'r gloch?'
'Gret, medraf. Wela i chi felly,
Sadwrn
yma. Diolch,
l\1rS
Carrreit.' Rhoddodd v ffon i lawr
yn \Ven 0 gIusr i glust.
~

* '* '*

Cyrhaeddodd Joni dy crand 1\1rs
Mable Cartwright.
Canodd y
gloch a daeth hithau i'r drws.
Roedd Joni wedi disgwyl cael
mynd i me\vn i'r ty ond aeth ag ef
l'r ardd gefn.
'Dyma'r sied lIe dwi'n cadw
popelh, Joni. Mae 'na ddigon 0
Tawia yma ac ma'r feria y tu 61 i'r
sicd.' Dilynnodd Joni hi Iel oen
bach i ben draw'r ardd.
'Ml fydda i isio ichi dorri'r
gwair i gyd reit i fyn~' i fanlma_,
JulIi. DU)y\;h f)Van imi gael
dangos lIe ma'r torrwr gwair i chi.
Dwi wedi gadal brcchdana a diod
i~hi (if Y b)Vfdd yn y sicd 'rna.
Fydd9 i ddim yn lecio eadru y ty
yn 50rQd rllQo i 'J,Y\4n-rY"Y\lD

[ynd i metvn... Fedrwch chi
ddim bod yn I"hy of"lu3 Y dyddill
~'m9,Joni, fedrwch chi?'
IN~ £~~rw~h,Mr\) C.arrrci t, '
'Dw;'n m~rnd i J9wr i'r dre
rnall ac lili fyLlUi:1 i i:1llrtl lua LIi 0'r
gloch. Gwdbei, Jom.'
'Ta-la, Mr:> Cartreir,'
Q

Y peth cyn ta wnaeth Joni oedd
eistedd wrth y bwrdd yn }' sied a
dechra gwledda ar ~r brechdana
a'r diod.
'W-\v-\vell
imi
ddechra
gweithio rwan; rna hi bron yn

iJ~jj~!:J
S.!J!E.J
~

~

~__
~

'A GLYWAIST TI HI?'

ddau.'

Aeth hefo'i ferfa a'i raw
chwyn u 0 gwmpas yr ardd
liwgar..; ond brensiach, yn lle
tynnu'r dant-y-Ilew oedd yn frith
ymhob
man...
dechreuodd
dynnu prize-unnning blooms Mrs
Cartrcit - y jyreiniyms coch,
gwyn a phinc, y lwpins glas a'r
hydrangeas glas a phinc - gan eu
torri yn )' bon, a gadael pob un
dant-y-llew yn gwenu yn yr haul.
Rhwbiodd ei ddwylo. Teimlai ei
fod wedi clirio'r ardd vn
reit dda
•
a'i fod yn haeddu tipyn mwy na
£5 yr awr am y gwaith. l\1j fyddai
Mrs Cartreit
vn
falch iawn
•
ohono. Aeth i ymlacio ar y faine
bren gan gau ei lygaid - roedd yn
haeddu tipyn 0 seibian t, wirl

.
Neidiodd

'* * '*

Joni o'i gwsg pan
glywodd glicied y giat yn cau.
Docdd
0 ddim
wedi dechrau
•
ron i'r gwair ero. Cychwynnodd
Mrs Cartreu i fyny'r llwybr gan
roi ei bagiau siopa ar y llawr a
sychu ei hwyneb. Cododd i
edrych i gyfeiriad Joni a'r ardd.
Rhoddodd un sgrech wrth weld y
blodau hardd yn un pentwr )'11 )'
ferfa a'r ardd yn blastar melyn 0
ddant-y-llew.
'Be 'dach chi wedi'i neud, y
llipryn? 'Dach chi wedi tynnu fy
mlodau ar gyfer Sioe Llanelwedd
i gyd. Y rheina oeddwn i isio i'w
harddangos,
J oni.' Trodd ei
g\vedd yn wei,,', yna'n goch ac yn
wel\veto.
'Ond, lvirs Cartreit ... sbi,vch
mor neis ydi'r bloda melyn 'rna ...
na i ddechra rorri'r gwair man
Mrs Cartreit ... '
Ni chafodd gyfle i orffen.
Gafaelodd g,vraig y ty mewn
brwsh llawr gan redeg ar 61 Joni
druan ond, ~vrrh gwrs, roedd
hwnnw tipyn m\>\'y heini na
gwraig gano} oed.
'Mi gel di datu am bob un wan
jac o'r bloda rna, Joni Jones, a
chei di ddirn cyffwrdd y torrwr
gwair 'na. Mi fydda i'n galw
hefo'r "bil" idy fam fory. Dos 0 fy
ngoI\vg i y funud 'rna cyn imi roi
h"vn ar d}' gcfn di/
Medral Jon1 ei chlywed ~'n crio
yn yr ardd ac yn ei fellti(hio.
o do! bu raid i Joni dalu pob
dimai 0 "fil" Mrs Carlrcil am y
blodau o'i bres cynilo.
'WeI, Joni,! meddai ei farn~(rna
'ng,"valll i'n 8\vynu rn\)'Y pob
dydd hefo ri ond dv.ri'n deud
wrthat U r4an} che~ dr ddirn bod
o g\VmDa~Y LY 'rna yn gneud dim
byd, ac 0 hyn ymlaen mi fydda i'n
dy godi di o'r f;!\\'ely 'na hannar
awr wedi wyth bob bora ac mi Bci
dl nr helpu i tipyn m\.vy 0 gwmPllS
Y ty 'm~0 llyn yml~~n", ~ciWiI,'
'0 na! Mam.'
E.'11.H.

Benthyciwyd y 11un uchod o'r
Jlyfr
a ysgrifennwyd
gan
Richard Morgan, sef Rhamani y
Gog Lwydlas. Wrecsam: Hughes
a'i Fab, 1925.
Bob blwyddyn
mi fydd y
cyfaill, Tomos Alun, sy'n byw
yn Eithinog, Bethel, Arfon, yn
gofyn yr un cwesiiwn difyr irni,
sef 'A glywa'st ti'r gog 'leni?'
Naddo fydd fy ateb bob tro.
Dydw i heb glywad 'sti v gog yn
canu ers blynyddoedd lawar! 1\1i
glywais hi'n cianu uwchben
Clegir,' ydi cenadwri Tomos
Alun wrtha i'n flynyddol. Petae
fo'n d'eud fel arall, mi fyddwn
yn tristau yn )7 fan a'r lIe. Y
ffaith amdani ydyi bod T. A.
wedi clywed yr aderyn llwytlas
yn cianu! Bob bendirh iddo.
Nid pawb, ,velwch ch\vi, sy'n
cae1 y fraint o'i chlywed! Ond
ai'r gwrY'v neu'r
fenyw a
glywodd gWr Eithinog yn canu?
Ni alla i ond dyf)'llnu:
Y ceiliog sydd )'7l ca1ZU 'gwcw',
ttnwait)z ar y tro 1ZeZt)"1 tln rIles ar

mhocedi
eich
cotia
a'ch
trowsusa am rywfaint 0 gelc, a
boed geiniog neu bunt, yn
mynd ati i'w clinician ynghyd
a'u taflu i'r awyr uwch eich
penna? Hen arferiad, onide,
sydd ynghlwrn wrth y gred bod
clywed y gwcw, a chwitha hefo
arian yn eich pocedi, yn rheswm
digonol dros i chwi etifeddu byd
o gyfoeth. Ac os ydych yn ddiarian, yna nid oes siawns pelen
eira mewn ffwrnais gennych
chwi!! Twt! Twt! Ofergoel!
Os am weld, neu hyd yo oed
glywed y gog, dicin i bod rhyw
gymaint 0 hap a damwain yn
perthyn i'r cyfan. Hyd yrna,
dW)1V.7aith erioed )' bu imi daro
ar las y dorlan. Dwy waith
erioed y bu imi weld ffwlbart,
a'r ddau greadur bob tro yn
gelaio fanv. Yr \vyf eto i weld
mocbyn
daear by\v. Bu i'm
cymar, Linda, \veld un liw nos
tra'n reirhio yn ei modur. Y
mae'n dibynnu'n hollol, \vel\vch
ch\\7i, ble rydach ch\vi ar amsar
01ei gilydd - Illl bob rlzyw eiliad a arbennig o'r dydd.
Ond mi ydw i ,vedi gweld y
ha111zer.Gall ddal Y111lael1anl dros
bum 7ntl111ldgall Wl1eud lIla cant 0 gog, a hynny un pnawo ym
a'i chlywed
0 ran
alwadau. YCllydig a glYW71o'r tar. Meirion,
hynn~r - ia. rai blynyddoedd yn
Mae ei Cha11 )'1" fwrlwm nledda/,
61! Ond ni ddylwn ei gorffen hi
y11 'lVa}la7lo!1'Tceiliog. Mae'll para
ttla dwy eiliad ac yn creu cynr~w1f yn fan'na ch\vaith, oherwydd ar
y 14eg 0 Ch'rvefror eleni cefais
11lawr iT ceiliog. (Cyf.) Verna
Jones.
Y Gog yfl Eryri. Y alwad teliffon toc \vedi \vyth o'r
gloch y bore. Hefo'r ly\vydd yn
Sefydliad Ecoleg Tir, 1984.
fendigedig 0 braf yr oedd Ruth
A chanlyniad hyn j gyd? Ia'r
Evans
18,
Gianmoelyn,
ceiliog yn canu ac yn hedfan
Llanrug, "vccli cl}'\..'ed y gog.
yma ac ac\v ar 61 yr iar! Y n sicr,
Diolch i'\.v mam, Gwyneth, am
perthyn
elfen U ubaith
i'r
adael imi wybod bod y ceiliog
digwyddiad 0 g]y\ved y gog yn
gog \vecli ein c}'rraedd,
a
canu, Sawl un ohonoch,
o'j
hynny'n g}'nnar iawn yn y
chlywed,
sy'n ryrchu
ym
f]...
vyddyn.

E. w. Pritchard
CENTRAL GARAGE, Llanberis
•

Ffcn! (01286) 870202
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TAEfNWYR ANGLADDAU
CEIA AA GYFEA PAIODASAU

•

I

Ar Bell AraII y Lein

UN FUNUD FACH
[

ECOJUDEA
Dychmygaf
weld
yr
hysbysiadau personol hyn yn
Eco [wdea (pe bai'r fath bapur
i'w gael). Byddai'r cyntaf yn
rhifvn Sadwrn y Pasg, yr ail yn
J"W~DEAAR Y SUL y diwrnod
wedyn, a'r trydydd yn uno
rifynnau'r wythnos ganlynol.
oi

•

Iesu - 0 Nasarerh,
Galilea, yn 33 mlwydd oed,
I ddydd Gwener wythnos }'
Pasg, ar groes ar fryn Calfaria,
jerwsalern,
wedi teirawr 0
ddioddefaint
mawr,
yng
I nghwmni dau droseddwr, ei
farn ac amryw 0 gyfeillion,
ynghyd
a'i
Iofruddwyr,
Annwyl fab hynaf Mair a'r
diweddar (yn 61 a ddeallwn)
Joseff; brawd ffyddlon Iago,
joses, [wdas a Simon a'i
melin. Ar y trawst yma mae
chwiorydd;
arhro
ac
wedi eu naddu:
arweinydd hoff ei ddisgyblion;
'Syr WWW 1742'
cyfaill mawr i bechaduriaid a
Hefyd ar ffrarn )' to mac'r
I chasglwyr trethi, CoIled a siom
dyddiad 1841. Yn fan hyn rnae'r
enbyd i'w deulu a'i ddilynwyr i
ben olwynion a oedd yn cael eu
gyd. Cynhaliwyd
angladd
defnyddio
i godi'r sacbau
preifat wrth y bedd yn hwyr y
grawn ac mae'r rhain yno i'w
noson honno.
Y mholiadau
gweld 0 byd. Ydi, mae'n \ve:rh
pellach i'r yrngymerwr, [oseff 0
ei gweld - hyd yn oed os mal fi
----'
fy bun sy'n dweud. Mae croeso i I Arimatb_e_a.
unrhyw
un gael golwg 0
gwmpas y lie, cysylltwch a mi.
Mi wnes innau gamgymeriad
drwy ddweud }' buaswn yn
cofnodi tipyn 0 banes y clwb,
Mae'n gryn dipyn mwy 0 waith
na feddyliwn end, rhaid diolcb
at da4 acf1,~~
i'r rbai a fu mor garedig a gadael
imi wneud copiau o'r lluniau a'r
dogfennau. Gobeitbio y bydda~
wedi medru rhoi rhywbeth at ei
gilydd at ddiwedd y tyrnor,
Wedyn, efallai y cawn barti i
ddathlu'r cwbwl. Allan o'r fro
meddai rhai - yn Melin y Cirn!
Efallai'n wir, gan nad oes digon
o le yn Caban Crawia.
CERID
Cofiwch hefyd mae bathodyn
MACKINNON
i ddathlu dod i oed ar gael am
~ 7iAi.u LtuWl}. ~.
bris go resvmol, sef copi 0 hen
~~54Pt

I
I

[vad v cynlaf j arol)

YI10 rybcd?

- Mac'r fel;n yn dyddio1n r.l i
g!lnOl Y 1700'au
ac lllac'r
addClliiadau wedi c~dw lla\ver 0
adetl!1dwGith yr hen telin. fel y
TraW~l llc:r\v ffiCJ\'Vf i>y'n rll~dco
ar hyd yr 3deilad ac a oedd, ar
,
un amser, yn dal )'r hen gerrlg

I

I

~~dIa4~o-+

Ll)1ni, 1867'.
~lro\vn at y 'sgola. Mae
dechrau'r [yrnor wedi bod yn
foddhaol iawn~ er ei bod yn
eithriadol
0 oer. Clifford
Thomas, Felinheli~ a dorrodd yr
ias eleni gyda brithyli bro~vn 2
bwys 0 Lyn '[ywod ar ~,Seionr
Cl~([a'i fnthyll brOWll oedd ylt
pwyso dau bwys
Y cyntaf 0 .£brill, wrth gwrs,
~1W·rdydd pan fydd y mw)'afrif
o'r genweir~ yn dod allan. Ar
ggor I_Iyn Dy\varchent bydd y
l>to~io~yntaf wedi cymryd lIe yn
ystod di"'~dd M9.wnh, wed~'n
byud 1lIocio'n fi~Ql h)ld 3l
dJi"vedd y tymor yn ysrod

Tach \.vedd.

Huw

I

ATGYFODIAD!!

I I

stamp 'Bwrdd Pysgodfeydd Bog
Afonydd
Seiont Gwyrfai a

I

I

I

Rhaid canu tipyn ar gloch )T
Gymdeithas oherwydd dyma'r
mis a'r flwyddyn
pryd )'
cyrhaeddwn
ein
canfed
blwyddyn. Does dim l1awer 0
sefydliadau ileol yn dal i fod
mewn bodolaeth, heblaw rhai
o'n capeli a'n eglwysi.
Beth am barti pen-blwydd,
meddech chi! Do, rydym wedi
cysidro hynny ond, ar 61 hir
bendroni,
fe benderfyowyd
canolbwyntio ar uwchraddio'n
hadnoddau a chasglu rnwy 0
hanes y Gymdeithas.
o ran yr uwchraddio, mae'n
rhaid canrnol y criw ffyddlon
sy'n gwarchod y ddcorfa yn
Crawia. Fel y dywedir: 'Buost
ffyddlon ar ychydig'. Felly, ar 61
fferru yn ystod misoedd oer y
gaeaf, maent wedi bod wrthi'n
uwchraddio'r hen storfa i fod yn
gaban mochel, gyda (ban coed sy'n angenrheidiol
i'r fath
lochcs er mwyn sgwrsio. Mae'r
lIe yn awr mor gyfforddus a
chynnes fel mae'n beryg na fydd
llawer vn cael ei wneud o'i
amgylch yn y dyfodol. Bydd
rhaid atal y cyflcnawd coed tan,
mae gen i ofn!!
Mater arall sydd wedi bod yn
cymryd llawer ia\VTI o'n hamser
'fW prosicct adnewyddu Melin y
elm. Y r wythnos yma cefai y
nev.r)'ddion eO[~\.l - oullwn
erhyn hyn dderbyn fod v gwaitll
ar ben a ch~wn ddechrau
glanhau yn yr ~rthnosyn dilyn
y Pasg. Gobeilhio'n
wir cael
dechr9u ei JC)gi allan crbyn
dechrau Ma~. Dyrna'r anrheg
l1en·bl\vyllll
gorau
allai'r
Gymdc~ thas c; ddcrhyn. Pwy

CRIST, Iesu - Dymuna Mair a
theulu'r
diweddar
lesu 0
Nasareth, Galilea, ddiolch am
bob arwydd 0 gydymdeimlad
yn y brofedigaeth lem 0 golli
mab a brawd annwyl, yn
frawychus 0 sydyn ac mewn
amgylchiadau creulon 0 drist,
ym mlodau
ei ddyddiau.
Diolch i'w ddisgyblion a'i hoil
ffrindiau am eu cyfeillgarwch
a'u teyrngarwch iddo dros y
tair
blynedd
ddiwethaf.
Diolch yn arbennig i loan a'r
I gwragedd a phawb.~ fentro~d i
Golgotha. Diolcb I r canwriad
am ei deyrngcd
hyfryd a
diffuant wrth )' groes. Diolch
hefyd i [oseff 0 Arimathea am
y bedd ac am ei drefniadau
gofalus a pharchus ar gyfer yr
L angJadd.

I

MARWOLAETH

I CRIST,

I

DIOLCH

I

I
I
I

I
I

I
I

CRIST, Iesu - fore Sul y Pasg,
yn orfoleddus a buddugoliaeihus, wedi tridiau yn farw
mewn
bedd
benthyg,
Llawenydd
mawr
i'w
gyfeillion )'\V cyhoeddi fod
Iesu
0
Nasareth,
a
groeshoeliwyd ddydd G\vener f
diwethaf ar fryn Calfaria, dan
law Pontius Pilat, yn 61 yn
fywl Er syndod
i Mair I
Magdalen a Joanna a Mair
mam Iago, a aeth i eneinio'r
corff fore Sui, roedd y bedd yo
wag. Ac mewn rbyfeddod y
mae Mair Magdalen, Pedr,
Andreas, Iago, loan, Mathew,
Philip, Bartholomeus, Iago fab
Alffeus, Thadeus, SImon y
Selot a Cleopas a'i gyfaill 0
Emaus yn tystio iddynt ei
weld yn fyw cyn diwedd y
dydd. Diolch i'r ddau angel a
gyhoeddodd
y newydd i'r
gwragedd wrth ~r bedd; a
diolch i'r Duw Mawr am droi
ein galar yn g~ ..Ennill mawr
i'w holl gyfeill ion. Mwy 0
wybodaeth i ddilyn.

I

I

I

(01286) 673190
JOHN PRITCH ..\RD

•

•

A'l FEIBION
Bwthyn Gadlys
LLANBERIS

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

PRICF Hl:GHES
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£5: Mrs G. Kirkpatrick, 21 Hafan

LLANRUG
Eryl Roberts, 3 Bryn Moetyn. Ffon: (01286) 675384
Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug.

YSGOL LLANRUG
Noson Fingo a Phrosiect Amlddiwylliannol.
Bu
adran
y
Babanod
yn
ymwneud
phrosiect aml-ddiwylliannol am
hanner tymor. Daeth artist o'r enw
Gakonga atom am dridiau i
weithio gyda phob dosbarth yn ei
dro. Bu Gakonga yn cyflwyno'r
plant i wlad a diwylliant Kenya
drwy
gyfrwng
straeon,
dawnsfeydd
a cherddoriaeth.
Cafodd y plant gyfle i ail-greu
arddull Gakonga yn eu gwafth
celf gan ddefnyddio lIiwiau a
thraddodiadau el wlad.
Bu plant y dosbarth Derbyn yn
siopa yn Tesco Bangor. gan
chwilio am ffrwythau penodol; yn
adnabod bwydydd cyfanNydd 0
Affrica ac yn blasu dlod a ffrwyth
yn y caffi. Diolch yn fawr i Tesco
am eu croeso cynnes.
Seliwyd gwaith tri dosbarth ar
storlau a thraddodiadau'r wlad a
chafodd y plant i gyd todd i fyw yn
dysgu am ddiwylliant gwahanol.
Eisteddfod Cylch yr Urdd. Bu'n
dymor
prysur
lawn
gyda
pharatoadau
. ar
gyfer
Eisteddfodau'r Urdd. Cynhaliwyd
Eisteddfod Cylch Arfon ar 23
Chwefror yn Ysgol BrynrefaiJ. Bu :
nifer fawr 0 unigolion a phartion
yn cymryd rhan a mawr fu'r cyffro
ar y diwrnod.
Bu'r Parti Unsain a'r Parti
Cerdd Dant yn fuddugol. Bu Math
Roberts yn fuddugol ar yr Unawd
Piano; Ceri Griffith yn fuddugol ar
yr Unawd Blwyddyn 3 a 4; Beca
George yn fuddugol ar yr Unawd
Blwyddyn 5 a 6, ac Iwan Jones yn
fuddugol ar yr Unawd Pres dan
12. Da iawn pawb a gymrodd ran.
Eisteddfod Dawnsio Gwerin. Yn
Ysgol Maesincla y cynhaliwyd yr
eisteddfod yma ar 3 Mawrth.
Enillodd y grWp dan 12 eu
cystadleuaeth hwy, gyda grwpiau
iau yn dod yn agos at y brig.
Eisteddofd
Sir
yr
Urdd.
Cynhaliwyd yr Eisteddfod Sir ar 8
Mawrth ym Mangor a bu'r rhai
oedd
yn
fuddugol
yn
yr
Eisteddfod Cylch yn cystadlu. Bu
cystadlu brwd eto eleni ac rydym
yn falch 0 bawb a gymrodd ran.
MI rydd Y GrWP Stepio dan 12 yn
cystadlu
yn
Eisteddfod

a

Ffon: 6n263

Genedlaethol yr Urdd yn Sir
Conwy.
Diolch. Hoffai'r disgyblion ddiolch
yn fawr i bawb a fu'n eu hyfforddi
ar gyfer Eisteddfod yr Urdd.
Noson Fingo. Ar 20 Chwefror
cynhaliwyd
Noson
Fingo
IIwyddiannus yn yr ysgol. Diolch i
bawb a gefnogodd.
Techniquest.
Daeth
cwmni
Techniquest
atom
a Sioe
Blanedau ar gyfer blynyddoedd 3,
4, 5 a 6. Daethant hefyd atom i roi
cyflwyniad
buddiol
iawn ar
ailgylchu a gofalu am ein byd.
Carys
Olalus.
Aeth
plant
blynyddoedd Derbyn, ac 1 a 2 i
Ysgol Brynrefail i gymryd rhan
mewn cyngerdd 'Carys Ofalus'
gyda'r gantores enwog, Meinir
Gwilym.
.
Sgipio dros Elusen. Ar 61 ymarfer
am nifer 0 wythnosau, cynhaliodd
plant blynyddoedd 3 a 4 bnawn 0
sgipio i godi arian at elusen
Sefydliad Prydeinig y Galon. Bu'r
plant yn chwilio am noddwyr i'r
achos da hwn a'r cyfanswm a
gasglwyd oedd £1.130.50. Diolch
yn fawr iawn i bawb am eu
cefnogaeth.
Plas Menai. Mae disgyblion
Blwyddyn 5 a 6 yn cymryd rhan
mewn ewrs gweithgareddau awyr
ago red ym Mhlas Menai.
Noson
Sinema.
Cynhaliwyd
pictiwrs yn yr ysgol i blant Adran y
Babanod gan ddangos y ffilm
gyfoes Ratatuille.
PEN-BLWYDDI ARBENNIG.
Llongyfarchiadau
a
phob
dymuniad da i'r canlynol ar
ddathlu eu pen-blwydd: Eirian
Wiliams, 20 Glanffynnon, yn 50
yn ddiweddar a Meimr Williams,
Arwelfa, Bryn Moelyn a Jim
Jones,
Afon
Rhos,
ar eu
penblwydd hwythau yn 70 y mis
hwn.
BABI NEWYDD. Pob dymuniad
da a ltonqytarchiadau mawr I
Gathm a Jane Parry, Ffordd
Groes, ar enedigaeth
Guto,
brawd bach i Beca ac Wyr cyntaf i
Geraint a Margaret Parry, Bro
Dawel, Ffordd Llanberis.
SEFYDLIAD COFFA. Enlllwyr y
Clwb 100 am fis Mawrth oedd:
£20: Ellen Roberts, 7 Afon Rhos;
£7: Mrs B. Williams, Disgwylfa;

Elan.
PEN-BLWYDD
ARBENNIG
lAWN
Roedd Mrs Sally Thomas, Min y
Rhos, Ffordd yr Orsaf, yn 103
oed ar 9 Mawrth. Mae hi'n edrych
mor dda ac yn mwynhau pob
munud 0'1 bywyd dan otat tyner ei
merch,
Rachel.
Dymuniadau
gorau i chi, Mrs Thomas.
DIOLCHIADAU. Fe ddymuna Mrs
Sally Thomas, Min y Rhos,
Ffordd yr Orsaf, ddiolch 0 galon
i'w theulu, cymdogion a ffrindiau
am y lIu cardiau, blodau ac
anrhegion a dderbyniodd ar ei
phen-blwydd arbennig iawn yn
103 oed ar 9 Mawrth. Trefnwyd te
parti yn Min y Rhos ar y nawfed a
ehafwyd diwrnod hapus iawn i
ddathlu'r pen-blwydd. Diolch yn
fawr iawn i bawb.
PROPEDIGAETHAU.
Yn
anffodus mae sawl teulu mewn
galar y mis hwn ac anfonwn ein
cydymdeimlad diffuant atynt i
gyd:
Teuluoedd
Mrs Mary Eaglestone, Ffordd
Glanffynnon;
Mrs Mary Williams (Rhostryfan a
Hafan Elan gynt), mam a mam
yng ngyfraith annwyl i Bryan ac
Eirian, 19 Stad Glanffynnon, a
naln hoffus Iwan ac Aled;
Mrs Lila Talbot, Glanffynnon,
mam Lona a Dennis a nain
arbennig iawn;
Mrs Gwyneth Lloyd Roberts,
Cefn Elan, mam Llewelyn, Rhian
a Tecwyn a'r teulu i gyd;
Mr Bob Thomas, 54 Nant y Glyn,
gwr annwyl Beryl, tad Arwyn a

Rheon a thaid hoffus. Gwr tawel
ond gwelthgar
iawn yn ei
gymuned oedd Mr Thomas. Bu
yn allweddol i gael canolfan
newydd ar safle y Sefydliad Coffa
er budd plant, pobl ifane ac
oedolion y pentref. Bu yn gofalu
yn dyner am Beryl yn ei
anhwylder hithau. Mi fydd coiled
fawr i'r teulu a'i ffrindiau 011. Fe
gofiwn yn annwyl iawn at Beryl
sy'n awr yng Nghartref Preswyl
Ty Gwyn, Gwalchmai, Ynys Mon.
Trist iawn yw cofnodi rnarwolaeth
Moreen Lennon, mam Ruth
Lennon, Tegfan, Ffordd yr Orsaf,
mor fuan ar 01 iddi golll ei thad.
Rydym yn meddwl amdanat,
Ruth, a'r teulu 011

(Parhad ar dudalen 15)

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,
Selsig cartref
Cigoedd pared i'w bwyta
Archebion ar gyfer y rhewgist
MYNNWCH Y GORAU
OeWCH ATOM Nil

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

Ffan:

870088

GWASANAETH GOLeH1 A SMWDDIO

Am Offer

Ty

a Gardd ...

FORMAG
41A STRYD FAWR, LLANBERIS
Fton: (01286) 872501

cpt
• Gwyliau cerbyd Prydeinlg a Chyfandirol.
• Rhaglen Tripiau Dyddiol.
• cernvoau moethus ar gael ar gyfer 1I09i preifat.
• Cerbyd

7 ec 14 seed ar gael ar

gyter tsnnwvr maes awyr ac
ar gyfer logi preifat.
• Adran teithiau grWP - vr holl
drefniadau wecli'u swneud:
archebiadau gwesty a 1I0ng,
tartnlau. arcnebiadau theatr
a diswyddiadau.
Y Sgwar, Llanrug, Caernarfon,
Ff6n.01286-675175
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Redline
'Y mae eliffantod a jiraffod,

Clwtyn Criw Triw
GYRDI-WENFFLAM!
Hie mae fy ngwas bach i, y car
bach dela un yn yr holl fyd?
Dyma'r stori hyd yma. Aeth
Smonach Mawr am dro yn ei
gar. Enw'r car ydi GyrdiWenfflam. AI riw Clegir mi
wrthododd y car symud a bu'n
rhaid gofyn am help Jason a'i
lori -Dod-i -N ol-Ceir-Sy' -WediMalu. Mae Jason a Smonach
Mawr yn mynd a GyrdiWenfflam i'r Ysbyty-TrwsioCeir-Sy'-Wedi-Malu
yn Cwm
ond, wedi iddynt gyrraedd yr
Ysbyty dydi Gyrdi-Wenfflam
ddim ar du 61 y lori. Beth sy
wedi digwydd iddo? Er chwilio,
a chwilio, metbodd Smonach
Mawr a Jason weld y car bach yn
unlle! Ble ar y ddaear wen oedd
o?

* * *

la! Ble mae Gyrdi-Wenfflam?
Do! ar y rhiw yn Clegir mi
wnaeth y lori fynd dros garreg
fawr ar ochor y 16n. Taflwyd y
car bychan del oddi ar du 61 y
lori a disgynnodd
dros ben
clawdd i ganol y coed. Y na,
dechreuodd
lithro i lawr y
llethr. Ond, ymhen tipyn bach,
dechreuodd
ei bedair olwyn
droi yn eu hunfan. Edrychodd
Gyrdi-Wenfflam
o'i gwmpas.
Roedd 0 yng nghanol rhedyn a
choed.
A dyna pryd y gwelodd chwe
llygaid yn edrach arno 0 ganol y
rhedyn.
'Pwy sy' na?' gofynnodd y car
bychan.
Daeth tair cwningen ato 0
ganol y rhedyn ac yn cyflwyno
eu hunain iddo.
(Y fi ydi Nicw N acw, ac mae
gen iofn bob dim!'
(Y fi ydi Twm Cwm Llwm, a
does gen i ddim ofn dim byd!'
'Ac fi ydi fi,' ebe Codli Crinci,
'Ac mae pawb fy ofn i!'
NicwNacw
Codli Critlci

IWm Cwm Lnom
'Ofn?' ebe Gyrdi-Wenfflam.
'Ial Ofn!' meddai Codli
Crinci wrtho, gan ddangos ei
ddanedd i'r car bychan.
'Ew!'
meddai
GyrdiWenffiam wrtho, gan chwerthin

yn ucnel ac edrych reI petal

0

wedi dychryn. 'Mi rwyt ti'n codi
ofn arna i! Welais i rioed 0'[
blaen ddannedd mor fawr a dy
rai di!'

hyd yn oed llewod, yn crynu
bob tro y gwelant fy nannedd,'
ebe Codli Crinci wrth GyrdiWenfflam.
'Ond does dim eliffantod,
llewod, na iiraffod yn byw yma
yn y Clegir,' dechreuodd Twm
Cwm Llwm.
'Does 'na ddim?' gofynnodd
Nicw Nacw iddo, 'Ond y mae
Codli Crinci'n deud fod 'na
eliffantod-'
'Oes! mae 'na!' bloeddiodd
Codli Crinci dros bob man, gan
'sgyrnygu fel ci wedi cael gafael
mewn asgwrn.
(Mi fyddai'n well imi fynd
adra!' ebe Gyrdi-Wenfflam, gan
gau ei lygaid yn dynn, a dechrau
crynu 0 flaen Codli Crinci.
•
'Adra?'
meddai'r
talr
cwningen hefo'i gilydd.
'Ial ffordd 'cw!' meddai'r car,
a cheisiodd y tair cwningen droi
Gyrdi-Wenfflam, nes ei fod o'n
wynebu llethr go serth.
'Na! nid
ffordd
'na!'
bloeddiodd Nicw Nacw.
'la! ia! ffordd 'na!' ebe GyrdiWenffiam.
'Ial ffordd 'na!' bloeddiodd
Twm Cwm Llwm.
'Ond ylwch! Mae 'na dwl1
anferth ar waelod y llethr l' ebe
Nicw Nacw.
'Na!
peidiwch!'
llefodd
Gyrdi -Wenfflam.
'Na! peidiwch! llefodd Twm
Cwm Llwm.
'Na! peidiwch neu mi fydd
Gyrdi-Wenfflam wedi ei falu'n
racs!' ebe N icw Nacw gan weddi
•
cno.
'Twt! twt!' ebe Codli Crinci,
(Hen gar ydi o! Hwffiwch da
chwi!'
'Ond mae o'n gar bach mor
ddel,' ebe Nicw Nacw. AI hyn
dyma Codli Crinci'n rhoi ei
draed blaen ar ben 61 GyrdiWenfflam ac yn hwffio fel wn i
ddim be.
'O!
O! llefodd
GyrdiWenfflam.
(O! OJ' llefodd Nicw Nacw
gan sgrechian crio.
Roedd Gyrdi-Wenff1am yn
Ilithro'n
gyflym,
ac yna'n
gyflymaeh i lawr y llethr, a'r (WII
mawr heb waelod iddo, yo
dyfod yn nes, ac yn nes, ac yn
ncs: O! na! na!

* * *
Y mis nesa cewch wybod
rhagor am Gyrdi- Wenfflam, a'r
hyn a ddigwyddodd iddo.

Cartio Dan-Do

Fe dderbyniodd canolfan cartio
dan-de Redline, sydd wedi ei
lleoli ar stad ddiwydiannol
Cibyn yng Nghaernarfon,
ei
10,000fed
cwrnser
yn
ddiweddar, a hyn lai nag wyth
mis ers ei sefydl u ddi wedd
Mehefin
2007. I ddathlu
cyflwynwyd potel 0 siarnpen
gorau i'r cwsmer lwcus, Colin
Roberts
0
Fethel,
sydd
ynghlwrn a busnes Carpedi
Drapers, Llanfairfechan,
gan
Ddirprwy
Weinidog
0
Iywodraeth
y
Cynulliad,
Leighton Adnrews.
Mae'r AC dros Rhondda
newydd lansio Comisiwn ar ran
y blaid Lafur i edrych ar
berfformiad
yr
economi
Gymreig ac roedd ar ymwelid a
gogledd Cymru i weld y sefyllfa
yno.
Sefydlwyd y ganolfan gan dri
o
gyn-weithwyr
Friction
Dynamics) a fu yn rhan 0
anghydfod diwydiannol chwerw
gyda'r cwmni hwnnw yn y
gorffennol. Gosodwyd y cynllun
ar resrr fer 0 dri ar gyfer
Gwobrau Busnes Cymru )' Daily
Post fel un o'r busnesau newydd
gorau a sefydlwyd yn ystod
2007, ac fe glodforwyd y syniad
a'r fenter gan y panel 0 feirniaid.
Ers iddi agor fe heidiodd
defnyddwyr 0 bob man oogledd
Cymru a thu hwnr, g)'dag
yrnwelwyr C)50n 0 ogleddorllewin Lloegr hyd yn oed ac,
wrth gwrs, ymwelwyr ar eu
gwyliau yn yr ardal.
'Rydym yn hynod falch o'r

hyn a gyflawnwyd mewn tyrnor
byr ond, er bod ein cwsrneriaid
yn dod 0 ardal eang, rhaid
cyfaddef ein bod yn falch mai
person Ileal oedd wedi trcfnu y
10,OOOfed ymweliad!' meddai
John Davis, y Cyfarwyddwr
Gweinyddol. 'Beth sydd hefyd
wedi ein siomi o'r ochr orau
yw'r ystod eang 0 bobl sydd yn
defnyddio'r cyfleusterau, maent
yn amrywio 0 8 i 91 oed. Bu
cynnydd rheolaidd hefyd yn y
defnydd gan glybiau ieucnctid,
fermwyr ieuanc, sefydliadau
addysgiadol,
cynlluniau
datblygu cyboeddus, grwpiau
cymunedol, cyrff gwirfoddol ac,
wrth gwrs, y sector fusnes
gorfforaethol,
sydd yn ein
defnyddio ar gyfer cynlluniau
adeiladu a datblygu timau a'u
staff. Er, 0 bosibl, y byddai gwell
cyfle i ddatblygu busnes ac i
ddenu mwy 0 gwsmeriaid mewn
mannau mwy poblog ar hyd yr
arfordir,
nid oedd unrhyw
amheuaeth
erioed
mai
Caernarfon
fyddai cartref y
fenter, Rydym yn falch bod
gennym fenter sydd yn denu
ymwelwyr i'r dref yn gyson a
thrwy'r flwyddyn yn ogystal a
darparu ar gyfer poblleol.'
Mae'r ganolfan ar agor saith
diwrnod yr wythnos, rhwng
10.00 o'r gloch y bore a 9.00 o'r
gloch yr hwyr.
Am fwy 0 wybodaeth:
John Davis / Richard Lawson/
Jimmy Clark (01286) 669515.
infon0 redlineindoorgokarting.co. uk
www.redlineindoorgokarting.co. uk

(O'r chunth}: Richard Lawson (Cyfarwyddwr Redline); Colin Roberts,
Leigiuon Andrews (AG), Marlin Eaglesione (Plaid Lafur Atfon);
Jinlmy Clarke (Cyfal'W),ddwr Redli~le).

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

D. P.0

(01248) 361044

ENS

RHIWLAS

VSGOL BRVNREFAIL
Diwrnod y Llyfr
Mawrth 6ed 2008

newydd,

Fflur Haf Maent yn
rnynd i gampio a disgynna Sadie
mewn cariad hefo brawd mawr
Fflur, Caron. Ar 61 dychwelyd
adref mae Sadie yn mynd iweld
ei nain ac yna'n dechrau
gweithio mewn siop. Un bore,
mac ei theulu yn mynd i gampio
ac yno mac llawer 0 bethau
cyffrous yn digwydd.
Roeddwn yn hoff iawn o'r
IIyfr diddorol yma ohcrwydd yr
iaith Iafar ynddo. Hwn 'f\V fy
hoff lyfr a buaswn yn rhoi 10/10
iddo!
JESSICA S~>\LISBuRY8E

Pwy yw eich hoff Gymro
neu Gymraes?
Darren a Michael
Dathlwyd Diwrnod y Llyfr yn
frwdfrydig iawn yn yr ysgol
eleni. Ysgrifennodd pawb ym
mlwyddyn 7 ac 8 am eu hofflyfr
Cymraeg a chreuwyd arddangosfa liwgar a difyr o'u gwaith
yng nghefn y ncuadd. Roedd y
disgyblion wrth eu boddau yn
darllen gwaith ei gilydd a chael
blas
ar
lyfrau
. newydd,
gobeithio!
Cynhaliwyd
cystadleuaeth
adnabod cloriau deg 0 lyfrau
Cymraeg poblogaidd hefyd. Bu
cystadlu brwd iawn a'r enillwyr
oedd Darren Jones a Michael
Owen 8E. Llongyfarchiadau
mawr iddynt.
Hefyd, rhoddwyd tocyn llyfr
i bawb ym mlwyddyn 7 ac 8 gan
Mr Gwilyrn
Prydderch,
y
Llyfrgellydd.
Dyma Ilas ar
adolygiadau rhai o'r disgyblion:

* * *

Fy Hoff NofeI
Fy hoff nofeI cleni yn y
Gymraeg yw Tyllau gan Louis
Sashar. Mae'n srori ardderchog
i blant ein hoed ni ac wedi cael
ei hysgrifennu'n
effeithiol.
Rydych yn ysu i ddarllen mwy.
Stori ydyw am fachgen ifanc o'r
enw Stanley. Roedd ei deulu yn
cael eu cosbi gan ddynes o'r enw
Madame
Zeroni.
Cafodd

Gwyl Dewi eleni
i ddisgyblion
y
chwccbed dosbarth ddewis eu
hoff Gyrnro neu Gyrnraes.
Cafwyd atebion amrywiol
a
diddorol iawn ond un gwr yn
unig a ddaeth i'r brig, sef y cawr
o Gymro, Ray Gravell.
Dyrna farn Lois Morris,
'Ray Gravell yw fy hoff
Gymro oherwydd ei fod yn caru
ei wlad gymaint.'
Dyma eiriau Marged Rhys,
'Creodd argraff ar fyd rygbi yng
Nghymru ae roedd yn gallu codi
calonnau pawb ar y teledu. Mae
coIled fawr ar ei 61.'
Oes yn "vir, Marged. Mae gwylio
llwyddiant arbennig Cymru yng
Ar Ddydd
gofynnwyd

iawn hebddo.
Roedd Owain Glyndwr, Glyn
Wise, Joe Calzagbe a Duffy yn
ddewisiadau poblogaidd hefyd.

Aros Dros Nos!

Stanley ei arcstio ar 8)'huddiild

o ddwyn

adnoddau.

chwaraewyr
pel-fns poblogaidd. Gyrrwyd cf i
'Wersyll y Llyn G\vyrdd' ar

gyfer plant drwg. Yno, rnae'n
darganfod cyfrinachau am Y
gwcrbyll u'i deulu ci nun.
T)!lrllcn\.vch )' llyfr i wybvd
ID)VY! Mae'n xtori anrurus iswn.
V n fy marn i mae'r cla,vr yn

dllcniadol
'E,llalJ.!

hefyu.

Darllen\vch

RJIODKJ WILl.I.~Nl~ 8N

DuwmiD Gwit-il)tf a'r D'lw
Rftyw
Nofcl sy'n s~n

ao'l

fcrch Q'r ~n)Y

::lactica'j hanrurigern9u yn ystod
OWyli"\.llr huf )1' 'r nofel bon.
M!l~ hi~n byw syda'~ mam a'i
rllull, ci bra\vd mav{[ Tayl(lf a'i
Chtt}!ler

fnch

I-Iayle).

Tr~uli"

hanner ei hamser gyda'i ffrind

12

wedi gwneud cynnydd yn eu
darllen, yn 61 profion diweddar
Daelh Mr Dilwyn Roberts, y
dirprwy Brifathro,
atom i'r
llyfrgell yn dilyn y profion hyn i
gyflwyno
tystysgrif
i'r
disgyblion
oherwydd
eu
ffyddlondeb i'r cynlJun darllen
boreol.

Nghystadleuaeth
Cwpan
y
Chwc Gwlad eleni yn rhyfedd

yn
bwriadu aros dros nos yn yr
ysgol un nos Wener ym mis
Ebrill i godi arian at gronfa'r
ysgol. Dros benwytbnosau yrn
mis Chwefror malwyd ffcnestri
a difrodwyd adeilad yr ysgol. Yn
anffodus, oherwydd llyn mae
gun yr ysgol lai 0 arian i brynu

esgidiau

cynllun
yn gallu cael ei
weithredu.
Hoffai Mrs Gwenno Bebb
ddiolcb iddym hwy am eu
hymlyniad i'r cynllun - hynny
sy'n sierhau
11wyddiant
y
disgyblion
iau. Diolch
yn
arbennig hefyd, wrth gwrs, i
ddisgyblion blwyddyn 7 sydd

Mae criw o'r 6ed dosbarth

Mae'r

chweched

dosbarth wedi cael digon ar y
fandaliaeth diangcn yrna ac felly
am weithredu i ddangos fod yna
bobl ifanc
cyfrifol
yn y
gyrndeithas

sy'n bared

i godi

ariun a gwennio er Iles yr ysgol.

Y Cynllun Darllen
121eni elQ mae'r ~ynllun darlll:n

ar gyter blwyddyn 7 yn dig\vydd
yn Il).fr8c11 yr yt>sol un bore'r
u.'ythn(\~ yrt y~tod yr an~~c;r
cofresLfU. Mae 22 0 ddi~gyblion
bl'vy&d)'n 7 yn rlInn o'r cyllllun
ne
>'n
canolb,vyntio
ar
ddalblygu eu darllen Cymraeg
ncu Saesn~s)neu'r ddau.
Oni

bru

nm hafOdrw),dd

y

dosbarrh i fod yn
b!il'tner1~id
darllcn
i'r
di5gyblion
h)rn ni fyddai'r
~hwech\;d

Noson

0 Ddawns
0 Fawrth aeth

Ar y pumed
un
deg chwech 0 enetbod bl 7 ac 8
Ysgol Brynrefail
i Theatr
Gwynedd i gymryd rhan mewn
noson 0 ddawns. Casglodd
llawer 0 ysgolion yno i roi
perfformiadau
cofiadwy iawn.
Cymysgedd 0 ddawns cyfoes a
disgo oedd )' dawnsfeydd.
Hyfforddwyd y genethod gan
Miss Lhnos Hughes a chawsant
lawer 0 ganmoliaeth ar 61 y sioe.
FrION ERIN WILLIAb1S BE

Parti Pendalar
y N adolig bu'r
Chweched
Dosbarth
wrthi'n
para toi a threfn u ar gyfer y parti
blynyddol gyda disgyblion Ysgol
Pendalar. Aeth }' myfyrwyr ati'n
ddyfal i gasglu arian 0 bob
pen tref yn yr ardal a hael iawn fu
yrnateb y busnesau a'r trigolion
unwaith eto eleni. Cynhaliwyd
hefyd nifer 0 weiihgareddau i
gocii arian rnegis canu carolau,
gwerLhu cacenau, raffl a gem beldroed
rhwng
y Chweched
Dosbarth a'r Staff.
Ar y diwrnod mawr roedd
pawb o'r Chweched Dosbarth
ynghlwrn a'r bwrlwrn, yn brysur
yn cogmio,
yn addurno'r
neuadd, ncu'n hclpu Sian Corn
gyda'r boll anrhegion. Erbyn y
prynhawn rocdd y ncuadd a'r
[[rtUlU! wedi eu rra\v&newid yo
llwyr!!
Cafwyd
SW\;:'l~ion
arhenniSl
hetyd i ddiddor;'r
plant - Vanta, ac roedd hi'n
aml\vg
i b41,vb f'VYllhtlu'r
adloniant.
Rydym yn hynod
c.idioichgt1I i Vanta am eu
Dros

dymor

parodr\vydd

1 ymuno yn yr hwyl

clenl.
Ar 81 y canu a'r dawnsiQ rocdd
lli'n amser ~ymud i'r ffreutur i
h~nhautr
wledd. MV"ynha\yyd
)'r arl\vy gan ba\vb, yn sicr roedd

Atgofion Hen Sgotwr
Wedi trafod ychydig 0 fy hanes
yn dechrau pysgota yn yr afon
rwyf nawr am draddodi hanes
fy mhrenusiaetb
ar Lyn
Cwmdeuthwch.
Ia, ar lyn oedd yn hollol
breifat y cefais ddechrau,
a
hefyd dysgu trin cwch. Y r
amser hynny, sef diwedd y pum
degau a dechrau'r chwe degau,
cwch trwm, coed gwyrdd, rua
deuddeg troedfedd, a oedd yn
berffaith mewn gwynt oedd ar y
llyn. Fe ddygwyd ef yno yn
1947 wedi cael atgyweirio'r ewt
cwch ac adeiladu cwt cysgodi.
Adeiladwyd ac atgyweiriwyd y
cytiau gan Mr Robat John
Jones, sef tad Dennis Jones,
Ceunant
Street, gynt. Ond
erbyn hyn mae fandaliaid wedi
ei ddifrodi.
Cyn dweud dim am bysgota
gyda'r
cwch, roedd
angen
dysgu sgota oddi ar y Ian) ac
mae'n
rhaid
dweud,
fe
gymerodd hyn ddau dymor.
Roedd
y
brithyll
yn
Cwrndeuthwch
yn rhai bras
iawn, oddeutu pwys i bwys a
harmer. Yn felyn gyda smotiau
mawr coch a du, a dim ofn codi
i bluen. Oedd, roedd yn bleser
pysgota yno.
Ond,
hefyd
roedd
yna
amodau
yr oedd yn rhaid
cytuno i'w cadw.
Y cyntaf a'r pwysicaf oedd
mai dim ond pluen oedd i'w
defnyddio, ac os digwyddai i'r
ciper, Robert Williams, eich dal
yn defnyddio rhywbeth arall,
wedi dyna hi, toedd yna dd im
maddeuant. Y ddedfryd oedd
dim pysgota bytb wedyn!
Dau gyngor arall a gefais
oedd i wylio a gwneud yn saff
nad oedd yna yr un car yn sefyll
wrth
y Brithdir,
ceir
y
perchnogion
oedd y rhain.
Felly, os ocdd yna geir fe aem
yrnlaen i bysgota Afon Weun.
Fwy nag unwaith wrth fynd

o'r Brithdir am yr Helfa, fe
welais y gog yn canu ar fedwen
yn y pant ychydig yn nwch na'r
Rali Uchaf. Yn canu dan
ehwyddo ei brest yn falch yn eu
hunigrwydd. Byddai'r ardal yn
llawn 0 gornchwiglod yr amser
hynny a'u nythod yn ymestyn i
weirglodd
yr Helfa
Fawr.
Gwelias ambell lwynog hefyd,
yn enwedig oddeu tu yr Helfa
Fach, ac ar lethrau Moel
Cynghorion.
Y n yr ardal honno hefyd
sylwais ar ddarn o'r afon a oedd
gyda llinell ddu ar ei thraws a
oedd yn lledu am tua can llath.
Nid oedd pysgod i'w cael yn y
darn du hwnnw, Fell)" pysgota i
lawr o'r llinell ac roeddwn yn
siwr 0 gael diwrnod i'w gofio,
gan fod dyn yn medru dioleh
am fod mewn ffasiwn baradwvs•
wrth ei ddrws ei hun.
Cyngor arall, os oeddwn
eisiau peidio cael fy nal, oedd
gwylio a welwn rhywun yn dod
dros y boncen am y llyn. Os y
gwelwn i nhw yna gallwn
fentro eu bod hwythau yn fy
ngwe1d innau. Felly gwylio'r
defaid oedd angen, ac os
oedden nhw yn mynd un ar 61 y
l1al1, roedd yn amser i minnau
fynd hefyd.
Y cyngor olaf a gefais oedd
os oedd yr haul yn machlud
dros \' Foel Goch, waeth i
minnau a mvnd
adref ddirn,
•
roedd y pysgod ,..edi darfod a'r
oerfel yn prysur ddod.
Y n 1969 fe ddaeth pysgota
Llyn Cwmdeuthwch i ben pan
gyrnerwyd y llyn trosodd gan y
Bwrdd Dwr i fagu eogiaid, ond
methiant oedd y fenter honno.
Fe wagiwyd y brithyll o'r
11yn a'u gwasgaru i wahanol
lynnoedd, sef ychydig i Lyn
Padarn, tipyn i Lyn Ogwen ond
y mwyafrif
i Lynnoedd
Mym b yr.
Mae'n rhaid cyfaddef i mi

gael helfa dda yn y ddau dymor
cyn hyn, sef '67 a '68, gyda
chaniatad swyddogol. Bachais
£\V)' 0 frithyll nac a gefais cyn
hyn nac wedyn, ond roeddwn
wedi cael gorchymyn
i ddal
hynny a fedrwn.
Y plu oedd yn bachu orau, a
hynny yn y maint 14 a 16,
oedd:
Petrusan Corff Melyn Budur
Petrusan Corff Gwin
Starling Corff Du
Coch a bonddu
Corff Paen a Traed Du
Corff Paen a Traed Coch
Chwilan Ddu
A ddaw }' llyn yn 61 i'w hen
ogogniant? Rwy'n amau hynny,
ond yn gobei thio'r gorau.
Y tro nesaf cawn atgofion 0
Lyn Peris.
R. EI.WY~ GRIFFITH

GWASA~AETll LLEOL AR GYFER
PARTION • PRIODASAU
PEN·BLWYDD
BEDYOD • DAWNS • GlVYLIAU

RHOSTIO
MOCHYN
AR GYFEJ~
POB ACHLYSUR

. Cig

0

ffermydd lleol

~PactIon rhwng 40 a 400!
It Gyda saws alaI a shvffin me\.."n
rholiau
~ ffo salad hefyd os dyrnunwch

DEWCS, MAE O''J FlA5US!
Cysylltwch a

JOHN BRYNAFON
lLANRUG

675190/673188
fInn svmudol 07798 718188

YO)'

OG"

\"eran: wwwydyncig.co.uk

PEN Y CEUNANT tSAFBWTHYN AADEllAOWYO AR
WAElOOION LLWYBR YR WYOOFA
(O lLANBERIS)
YN VSTOO Y 18ed. GANRIF
CEWCH GROESO ARBENNIG
• YMA. YN OGYSTALA
GOLYGFEVOO GWYCH DROS
LLYN PADARN A DYFFRYN PLRIS

AR AGaR 9am.- 9pm. BOB DYDD DRWY'R FLWYODYN
DIODYDD GYDA SCON NEU DEI SEN (Dim prydiau 0 gwbwl)
MAN PARCIO 0 FLAEN Y BWTHYN • YN ADOAS "R ANABL

Oriel arbennig
a Ilu

0

0

luniau Syr Kyffin Williams

arlunwyr Cymreig eraill

(01286)872606

www.ceunant.co.uk

steven@ceLlnant.co.uk

Cefnogwch ein Hysbysebwyr
I drin a thrwsio
pab math 0
beiliannau gwn'io

. MENAI SEWING
MACHINE CENTRE

a.

21 Stryd Fawr
PORTHA~THWY
~f6n'(01248) 714043

Caernarfon
{01296} 674§20

nQU
Ff6n.

Edau, Nodwyddau
ac eti mewn sloe

,.adlontant gan
r Owen y comediwr,

I·""d lwan a'i £and,

I
..3

nd teyrngecl'Abba'

AROSPRYD
hefo'r 'un garw am ei foI'

Caffi Neuadd Goffa, Llanrug
Ni wyddent y bore hwnnw mai'r
'un garw ei fol', a ocdd wedi
cyrraedd yno, ae ar begio, a'r
llewod yn rhuo yn ei 'stumog!
Ffeia' i fo! Ar ryw daith arall
eh wilio-arn -r''wbath -blasfawri'w-f''yra a'i yfad oedd rneinaps,
ac wedi cael gair da ynghylch
Caffi'r
Ncuadd
Goffa
ym
rnhentref Llanrug, fel 'Ile gwerth
roynd iddo am damaid 0 fwyd, a
rhywbeth i olchi'r gwefla'. Da
cofio yn yr Eco i chwi weld hanes

CHIROPODIST
Gwasanaeth yn
eich Cartref

E. LI. Parry
M.S.S.Ch., M.B.Ch.A.

57 Glanffynnon

LLANRUG
Ffan:

(01286) 675754

ORIEL
CWM

pensiynwyr y fro'n ymgynnull
yno er mwyn caeI cinio 'Dolig
ardderchog,
a hynny'n
ystod
11ynedd. Felly, doed a ddelo,
rhaid oedd cael mynd i'r caffi!
Mi wnes i, do wir i chwi, daro
_
ar le tu hwnt 0 braf; hvnod
gartrefol,
hefo'r
byrdda a'r
cadeiria
wedi eu gosod yn
drefnus; popcth yn gywrain 0
Ian ae awyrgyleh
hamddenol
braf yn perthyn i'r hoIlle - rhyw
ynys Afallon fechan y gellid
diane iddi a throi cefn ar _vr holl
foduron, bysiau a faniau, syn
ieithio LU allan i'r adeilad. Ni
ellir clywed synnau'r cerbydau
gan fod ffenestri gwydr dwbwl
i'r caffi. Rhan 0 drefniant
Menter Fachwen ydyw'r lle hwn,
a da y cofi wch inni yrnweld
eisoes hefo dau gaffi tra-rhagorol
o'u heiddynt.
Olwen 0 Ferhel,
gwraig
radlon a chwbwl hynaws, hefo
bLynyddoedd rnaith 0 brofiad
coginio, sy'n gofalu am y staff a'r
holl baratoi. Ar y dydd yr
yrnwelwyd hefo'r fangre trawyd
ar Flodwen, a oedd yno ar ran
Cwmni Fachwen i dynnu lluniau
hefo'i chamera digidol. Y drws
nesa, ar ddyddiau l\1.awrth ac
Iau, cynhelir
dosbarthiadau
hvvyliog
dysgu'r
G)lmracg,

Y Gobaith a'r Angor

Vaughan Jones, Gwenno Elis Hodgkins, Huw Llyr, John Glyn a
Dyfrig Evans - cast Y Gobaitlia', Angor, drama newydd Theatr Bara
Caws, gan yr awdur, Dylan Wyn Rees.
Mac'r ddrarna yn lei thio Cyrnru ar hyn 0 bryd a gellir ei gweld yn
Theatr Gwynedd, Bangor, y penwythnos hwn, sef nos Wener a nos
G\Yyl1

Sadwrn1 2S a 29 Ma\lVrth.

Cynhyrchiad nesafBara Caws fydd addasiad 0 Ll_vfrj\'[aWr)' Plant gan
Garelh Fr. \VIJltams, a f}'dd ar daith rhv,Ing 4 Hydref ac 8 Tachwedd.

Priodasau

CERIS JONES
Te91on, Stdd Tolybont

~~CwmyGl0
Ffon/Ffacs: (01286) 870882
G\\'asanaeth Fframio
Lluniau 0 bob math
ar gael ar y safle
Prisiau Rhesvmol
"
Arddangosfa 0 lurliatl
g\vreiddiol gal)
Artistiaid Lleol
Richard S. Humphreys

fwyd, a geir yno, yn peri i chwi
fod ishio mynd yno drachefn.
Do! mi gafwyd dewis da 0
fwydydd - yn frechdanau wedi
eu llenwi hefo cynhwysion
amrywiol; paninis, a'rn ffefryn,
whiw! ia! testis. Ewadd annwyl,
a'r rheiny hefo digonedd
0
ddewis 0 ran stwff bendigedig
ynddynt i'w fwyta. Ceid yno yn
ogystal
gawsiau,
saladau
a
sawsiau, ond i be wna i ddal au
fel hyn i godi blys, a thynnu dwr
o'eh dannedd - pam na wnewch
chwi fynd yno, a gweld drosoch
eieh hunan? Mi wnes i hynny, a
chefais fodd i fyw,
Ie! gyfeillion, dyma'r union
fan i ymweld ag ef, a mwynhau
prydau bwyd, ac yfed paneidau
ciaffi Neuadd Goffa Llanrug.
Ameroedd agor a ehau'r caffi:
Dyddiau Llun, Maumh, ac Iau:
9.00-4.00.
Dydd Mere/Ler: 9.00-3,00.
Dydd Iau: Paratoir cinio poeth.
Dydd Guiener; Sadism, Sui: heb
fod yn agored.
Y mholiadau pellach:
Swyddfa Menter Fachwen
(01286) 872 014.

(Wlpan),
a'r Drefnwraig
yw
Sharon Roberts, (01248 382128).
Ac, ar )' dydd Mereher cynta 0
bob mis cynhelir, mewn 'stafell
wrth ymyl, sesiynau Plismona'r
Gyrndogaeth.
Ew! mae 'na
ddigonedd
yo digwydd
yn
Neuadd Goffa Llanrug!
Wedi irni eistedd, a chymryd
golwg fanwl ar y fwydlen hynod
gynhwysfawr 0 ran dewis 0 fwyd
a diodydd, a'r prisiau 011 yn
eithriadol 0 resymol, mi ddaeth
Veronica Williams a Cheryl, syn
gweithio }'O)' caffi, ala i er rnwyn
cyrnryd fy areheb. Dotiais atynt
yn paratoi'r bwrdd, a phan
ddaethpwyd a'r bwyd a'r te,
gofynnwyd imi a oedd angen
halen, pupur a saws arna i. Nid
pob caffi sy'n gwoeud hynny. Fel
rheol gadael i chwi ofyn am )'
daoreithioo
a wncir. Ond nid
yrna! \Velais i yn fy myw
gleoiach staff Nid oedd dim byd
yn ormod 0 drafferth ganddynt,
a phawb yn gwenu, ac ni
siornwyd yr 'un garw ei fol'
mewn unrhyw fodd.
LIe difyr odiaetb ydi caffi da,
ac y mae'r mwynhad, sef blas ar

LLANRUG

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

677362

Royal Victoria
uality Hotel

neu symudol

07979
620996
•
•
•
•

Trwsio ceir 0 foniou
Gwoith MOT
Meconic profiodol iawn
Prisiou cystodleuol

Dathliadau

Llanberis
~~

Fton:

Llanberis (01286) 870253

rhywbeth ar gael at ddanr pawb.
Wedi i bawb fwyta llond eu
boliau, i orffen y prynhawn,
cafwyd un ymwelydd arall 0
bwys, ie, Sian Corn, gyda llond
sach 0 anrhegion gwerth eu cael
i bob un o'r plan t.
Hoffem ddiolcn unwaith yn
rhagor i bawb a gyfrannodd at y
digwyddiad hynod bwysig yng
nghalendr y flwyddyn yn Ysgol
Brynrefail
ac Y sgol Pendalar.
lsod rhestrir enwau'r cwmniau
hael:
Llauberis: Plas Coch, Chemist,
Ffarrn
Fel,
Fandangles,
Hairlines, Pet Shop, Cor LLSS,
Mynydd

Gwefru,

Ffrarniau,

Vivian
Dive
Center,
Cor
Meibion
Dyffryn
Peris,
Rheilffordd
Llyn
Padarn,
Mountain
Art, Joe Brown,
Prince of Wales, Amgueddfa
Lechi, Cor Lleisiau Lliwedd,
Gwesty'r Fie, Forrnag, Bwyty
Copa.
Btynrefail:
Geraint
Evans
Penseiri,
Suzanne
Upton
Meddyg Esgyrn, Bikefax Cyf,
Post, Menter Fachwen.
Deiniolen: Simon Steel, William
Foulkes.
CW11t-y-Glo: London
Garage)
London Garage Service Station,
Becws Morris, Piggery Pottery.
Pen isartuau 11: Cyfeillion Pentref
Penisarwaun
Llanrug:
Arvonia,
Tegfan,
Elaine's
Salon,
Cerid
Mackinnon - Pryd iBawb, Ysgol
Gvnradd
Llanrug,
Wavell's,
•
Seiont Nurseries.
Wall nfaw r: Garej Pant y Waun,
Snowdonia
Fire Protection,
Weldpar, Gcraint Owen Carpedi,
Y Feddygfa.
Bethel: CDH, Ysgol Gynradd
Bethel, Post, Ceir Cyrnru, Siop
Treflyn,
Country
Manor,
Merched y Wa\vr.
Y Felinheli:
E. W Roberts
Building,
Garddfon,
Rhian
(Salon), Y Fcddygfa, A-CutAbove, Tepot Poeth, Tafarn y
Fie, Londis, Central Garage,
Modurdy Menai.
Caemarfon a Bangor: Round
Table, Owain Bebb a'i Gwmni,
Boots, Clwb Rygbi, Cor Meibion
Cacrnarfoo,

Clwb

Rotar i,

Morrisons,
Bwrdd yr Iaith,
Hogan Brothers, Tasg, Tesco,
Natalie's Nails, RBS
Cyfeillion Eglwys Gaerv,'en a'r
cylch.

Tim Pel-rwyd a
Hoci dan 14
Mae'r rimau Pel-rwyd a Hoci dan
14 wedi bod yn llwyddiannus
iawn yn ystod y mis diwethaf
Daeth
y lim Pel-rwyd
yn
bencampwyr Arfon, gan guro pob
un o'u gemau.
Yn
anffodus,
oherwydd
gwabaniaeth goliau, bu raid i'r
tim Hoci fodloni ar yr ail salle yn
Arfon, er cael gem gyfartal yn
erbyn y pencampwyr, Syr Hugh!
Gwelllwc y tymor nesa!

Cystadleuaeth Cwpan
Cymru
Mae lim pel-drocd bcchgyn
blwyddyn
9 wedi bod yn
llwyddiannus yn y gysiadleuaeth
hon. Dyma adroddiad gan Dan iel
Bell, capten y rim, ar gem)' rownd
go gyn-dcrfynol:

Ti1l1 Hoci

dan 14: Lauren, Fji01Z, L..oum, Georgia, Heledd, Stephanie,
Guienno, Awel, Siobhan, Anthea, E711111a, Elain, Ilid a Ffion.

* * *

Chwaraeodd
tim
pel-droed
Blwyddyn 9 (dan 14) gem yn
erbyn Y sgol Porth Rhondda yn
Y sgol Brynrefail ar yr 28ain 0
Chwefror 2008. Yn yr hanner
cvntaf roedd y gwynt yn crbyn
Y sgol Bryrefs. Sgoriwr }' gol
gyntaf oedd Sion Kyle gydag
ergyd arbennig 0 du allan y cwrt
cosbi. Sgoriwyd yr ail gol gan
Daniel Bell hefo peniad i mewn

•

i'r rhwyd 0 groesiad gwych
Gruffydd John. Gweithiodd y rim
yn galed i rwystro'r Rhondda
rhag sgorio ond, yn anffodus,

gyda help )' gwynt sgoriasant gol.
Y n fuan wcdyn cafwyd ergyd
arbennig arall gan Daniel wrth
iddo redeg
heibio
tri o'u
chwaraewyr nhw cyn raro'r bel i
waclod y rbwyd. Ond, cyn harmer
amser sgoriodd
Ysgol Porth
Rhondda eu hail gol!
Ar 01 gair gyda J\1r Phil
Holland yn ysiod hanner arnser,
daerh Ysgol Brynrcfail allan o'u
cragen go iawn yn yr ail hanner.
Sgoriodd Daniel ei drydedd gol
yn fuan iawn gyda pheniad arall 0
gic cornel gan Jarme Mcdaid.
Daeth Jamie 0 hyd 1 gal arall 0
rvwle cvn i'r cap len sgorio gal
~all
i Bryn refs i sicrhau
buddugoliaeth gampus i'r ysgol.
Y sgor terfynol oedd 6-2 i Ysgol
Brynrefail.

...

TI',l Pel-ruiyd dan 1-1:Georgia, Ffion, Elain, Ceri, Awel, Manon,
Catrin, Guenna a Heledd.

*

Llongyfarchiadau
manor i'r
hogiau a Ilond trol 0 Iwc i chi
ddydd Gwe,~er,MawTrl, 7fed yn y
roumd
gyn-derfynol.
Ceuicn
wybod mwy mis nesafl

12111Pet-droed dan J 4: Gerallt, Dalziel, Ellis, Aaron, Cartoyn, Malhelv,
Gruffydd, Sion, Cain, Sia,z, Ja',lic, Daniel, Tomos a Ha77Y·
-,----

Y sgoloriaeth

i Fangor

Llongyfarchiadau
mawr
i
Anwen Roberts, blwyddyn 13,
ar ennill ysgoloriaeih i astudio
Cymraeg
yng
~ gholeg
y
Brifysgol Bangor }' O\vyddyn
nesaf. Mae Anwen )'n un o)r
deugain a phump 0 ddisgyblion
sy'n astudio Cymraeg yn y
ch\veched dosbarth yn yr ysgol
ar hyn 0 bryd. Oher\\'ydd iddi
ennill yr ysgoloriaeth
mac'r
brifysgol
yn fodlon
derbyn
Anwen i astud10 Cymraeg gyda
chanlyniadau
0 dd\vy
E yn
unig!
Pob
lwc iddi
ym
Mhrif)'sgol Bangor y fl\vydd}rn
nesaf.

yn fedrus a'r bat criced hefyd.
Ond bu'n aelod gwerthfawr
iawn 0 dim arall hefyd, sef
Gorsedd y Beirdd. Cafodd ei
dderbyn i'r Wisg Wen yn 1981 a
gwnaeth gyfraniad mawr i'r
Eisteddfod; yn wir, Did trosedd
fyddai crybwyll enw Hywel
Teifi yn yr un anadl a 1010
Morganwg fel caredigion mawr
yr Eisteddfod Genedlaethol.
Ond i'r bobl sydd agosaf ato,
cawr ar yr aelwyd ydyw. Y
mae'n briod ag Aerona, yn dad i
Huw a Meinir ac yo dad-cu i
wyth 0 wyrion - y rheiny'n byw
yn Llundain ac Awstralia bell!
Yng Nghatalonia, mae'r bobl
yn
dathlu
eu
diwrnod
cenedlaethol trwy roi llyfr i'w
gilydd. Hywel Teifi Edwards
fyddai'r cyn taf i annog y Cyrnry
i ddathlu Dydd Gwyl Dewi yn
yr
un
modd,
a chydddigwyddiad
hapus yw bod
Diwrnod y Llyfr yo digwydd
mor glos at y lawnsiad. Eleni, yo
fwy nag erioed, y mae achos
dathlu ychwanegol ar ddechrau
rnis Mawrth - felly prynwch
Iyfr, er parch at ein eawr cyfoes,
y digymar Hywel Teifi Edwards.
Am fwy 0 wybodaeth, copi
adolygu, jpeg o'r clawr neu
luniau eraill, cysylltwch a:
Nia Jenkins, Gwasg Gomer:
01559 363090 nia@gomer.co.uk
Ddydd Iau, 6 Fawrth, roedd
hi'n Ddiwrnod y Llyfr ac yn
gyfle i bawb ledled y wlad - a'r
byd - ddatblu geiriau, straeon a
chyfrolau 0 bob math.
Ond y noson cynt, yn
Aberaeron,
bu dathliadau
a
lwyddodd i gyfuno Cymreictod
a llyfrau, wrtb i gyfrol arbennig
gael ei lawnsio yng ngwesry'r
Feathers. Tyrrodd pobl 0 bob
cwr 0 Gymru i'r dref fach dwt
yng Ngheredigion
i dalu
teyrnged
i un 0 fawrion
llenyddiaeth
ein gwlad. Yr
achlysur oedd cyhoeddi Cawr
i'w Genedl, cyfrol i gyfarch
Hywel
Teifi
Edwards,
a
gyhoeddwyd gan Wasg Gomer.
Prin y bydd darlithwyr
prifysgol yn ennyn y fath
deyrngarwch
ac enwogrwydd
ymnlnn trwcn y boblogacth ag y
gwna Hywel Teifi. A dyma un
cwesriwn y mae Tegwyn Jones,
un 0 ffrindiau H ywel ac un a
fu'n gyfrifol am ddwyn y gyfrol
at ei gilydd, yn pendroni yn ei
gylch.
'Yrnadrodd
anodd
i'w
gyf'ieithu i'r Gymraeg yw larger
than llje,' mcddai Tegwyn, 'ond
rnentraf "worymu mai yn y

nodwedd honno, sy'n perthyn
yn naruriol i am bell un, y mae
chwilio am yr ateb i'r cwestiwn
pam fod Hywel yn haeddu'r fath
sylw. Y nodwcdd nad yw'n
rhwydd ThoL bys arni ond sy'n
peri bod rhywun yn sefyll allan
mewn tyrfa. Rh}'\v dalent i fod
yn weladwy - ac yn glywadwylIe bynnag y bo.'
Priodol felly }'\v mai fel cawr
y g\velir Hywel Teifi Edwards
gan ei gyfoedion. Dyfyniad 0

gerdd gan y Prifardd T. James
Cawr i'w Genedl: Cyfrol i Gyfarch
Jones yw teitl y gyfrol newydd
yr Athro Hywel Teiji Edwards.
hon· ac, wrth edrych
ar
Gol. Tegwyn Jones a Huw
gyfraniad Hywcl Teifi dros y
Walters. Gwasg Gomer, £14.99,
blynyddoedd,
rnae'n amlwg
clawr meddal, 304tt.
iddo fod yo 'gawr i'w genedl'
mewn dull trosiadol. Disgrifiad ,--------------yr Atbro Geraint H. Jenkins
ohono sy'n dod agosaf at
grynhoi ei gyfraniad enfawr:
Bum yn darllen erthygl yn un
'Y rnae'n un 0 wYr y Dadeni,
yn llenor ac yn ysgolhaig, yn o'r papurau dyddiol y mis yrna
i'r perwyl nad ydy plant (yo
hanesydd
ac yn feirniad
llenyddol, yn ddarlledwr ac yo enwedig genod) yn cael 'bod yn
blant' mwyach a'u bod yn
wleidydd, ac yr un mor lloriol 0
teimlo'n fabiaidd wrth chwarae
fedrus ar gae chwarae ac mewn
hefo doliau ar 61 cyrraedd
ystafell ddarlithio.'
chwech oed.
Ond mae'n gawr llythrennol
Mae llawer o'r rhieni (yn 61
hefyd; stori hyfryd yw honno a
adroddid gan Moc Rogers am yr erthygl, eto) yn cyfaddef bod
llawer 0 fai arnyn nhw am adael
Hywel a'i gyd-fyfyrwyr
yn
i'r genethod bach wisgo sgidiau
mynd i chwarae darts yn
nhafarn y Crystal Palace yn sodlau uchcl a rhoi eolur ('run
fath a mam) a phrynu dillad
Aberystwyth pan oed den nhw'n
sy'n llawer rhy hen Iddyn nhw.
astudio ar gyfcr eu gradd. Un
Mae pethau wedi newid yn
noson arbennig nid oedd Hywel
ddybryd ers pan oeddwn i'n
ymhlith y cwmni. Sylwodd y
dafarnwraig,
Mrs Lewis, a fyehan. Mae'r newidiadau wedi
dechrau, mi gredaf, yng nghanol
gofynnodd i'r myfyrwyr eraill:
yr wyth degau. Rydw i'n cofio
'Where
is the tall one
Sion Corn yn dod a phrarn del
tonight?'
Ateb
cellweirus
iawn i un 0 'ngcnod i a doli fawr
ffrindiau IIywel oedd:
'lIe can't afford the time, he dlws ynddi. Aeth allan hefo'i
ffrind i lawr y Ion ond ymhen
takes so much longer (han most
ychydig daeth y ddwy yn 61 dan
to learn his work.' Ond ni chai
grio am fod plant
wedi
Mn; Lewis ei thwyllo:
chwerthin am eu pennau am
'I don't believe you', meddai
wrthyn nhw. 'The tall one is chwarae hefo pram a doliau. Nid
aeth fy hogan fach i allan wedyn
\Tery clever.' Gwir y gair!
hefo'i phram a'i doli, dim ond
Nid darts oedd yr uoig gamp
chwarae yn y ty, a dyna wnaeth
i Hy\vel
serennu
ynddi.
yr ail hogan fach hefyd. Caen t
Chwaraeai bel-droed i dimau
lawer 0 hwyl, fel minnau gynt,
AberaeroD, ar y Cae Sgwar
yn ch warae ysgol fach a
ynghanol y dref - 'ein Wernbley
ni', yn 61 tystiolaeth Hywel ei steddfod hefo'r doliau a'r tedi
bers.
hunan - ac Aber-arth, ac roedd

Cynnwys y gyfrol
'Wyneb yr Haul yn Aber-arth',
T. James Jones
'H. T. E.' gan Meirion Evans
'Y Ganrif Fwyaf' gan Peredur
Lynch
'Hywel Teifi' gan Tegwyn Jones
'Cywion Edward Lhwyd' gan
Brynley F. Roberts
'Sion Rhydderch a'r
Eisteddfod' gan A. Cynfael
Lake
'1010 Morganwg a
Chaethwasiaeth' gan Gerain t H.
Jenkins
'Lingen, Arnold a Palgrave: Tri
Sais a'u Hagweddau at Gymru'
gan Prys Morgan
'J ohn Jones, Llangollen, a'i
Gyfnod' gan Huw Walters
'Y Fforman Grasol' gan
Rhidian Griffiths
'Beirdd y M6r yn Oes Victoria'
gan E. G. Millward
'Thomas Henry Thomas
(Arlunydd Penygarn)' gan
Allan James
'Cwm Rhondda a Cheinewydd:
Croth a Chrud Diwygiad
1904-05' gan E. Wyo James
"Tirluniau Dychymyg
Gwenallt' gan Christine J ames
CR. S. Thomas: Claf
Abereuawg?' gan M. Wynn
Thomas
'Paham y Meddyliwn Heddiw
yn y Ffordd a Wnawn?' gan
Walford Gealey
'Llyfryddiaeth yr Athro Hywel
Teifl Edwards' gan Huw
Walters.

Dolio i Fyny a Thaflu'r Ddol

I

Roeddwn yn falch iawn 0
weld, y N adolig diwethaf, famau
a phlant yn mynd am dro a'r
genod bach wrth eu hochr
hefo'u pramiau dol. Gobeithio'n
wir y caiff plant ifanc y
genhedlaeth
yma hawl i'w
plentyndod a chwarae gemau fel
hop scotch, sgipio hefo raff neu
unrhyw beth a ddymunant. Mae
rhai ysgolion cynradd yn dod a'r
chwaraeon hyn yn 61.
Gadeweh i ni i gyd roi
plentyndod i'n plant achos mae
hwnnw'n pasio heibio yn rhy
fuan prun bynnag, onid ydi? Yn
61
yr
arbenigwyr,
mae
plentyndod
yn gorffen ar 61
cyraedd yr un ar ddeg oed
heddiw.
Gadewch i ni, yr oedolion,
fynd i fyd y plentyn unwaith eto
a rnwynhau y byd hwnnw hefo
nhw - wyddoch chi be - mi
wnaiff les i ninnau hefyd. Faint
o weithiau y byddwn yn gweld
neiniau a theidiau yn gwneud
ffyliaid ohonynt eu hunain wrth
eistedd ar siglen neu gicio pel
hefo'u hwyrion. Pam lai? Be
'di'r ots?
Wyddoch chi be - falle y
gwelwch chi fi un o'r dyddia 'rna
yn sglefrio ar sglefr-fwrdd neu'n
chware hefo'r gem Wii 'na!
EM.H.

(Parhad 0 dudalen 10)
OIOLGHIAOAU. Oymuna teulu Mr
Bob Thomas, Hafan Oeg, Nant y
Glyn, set Beryl, Arwyn, Rheon a'u
teuluoedd ddiolch 0 galon am bob
arwydd
0
gydymdeimlad
a
dderbyniwyd dros gyfnod anodd
iawn. Diolch yn arbennig am y
cardiau a'r cyfranladau hael iawn
er cof am Bob. Bydd yr arian yn
cael ei rannu rhwng Ymchwil y
Galon a wardiau Ysbyty Gwynedd
ac Eryri. Diolch yn fawr iawn.
DYMUNA Bryan, Eirian, Iwan ac
Aled,
19 Stad
Glanffynnon,
ddiolch l'w teulu, ffrindiau
a
chymdogion am bob arwydd 0
gydymdejmlad
a ddangoswyd
tuag atynt yn eu profedigaeth 0
golli mam Bryan yn ddiweddar.
DYMUNA
Aled,
19
Stad
Glanffynnon,
ddiolch i deulu,
ffrindiau a chymdogion am y lIu
cardiau, anrhegion ac arian a
dderbyniodd ar el ben-blwydd yn
18 oed yn ddiweddar.
LLONGYFARCHIADAU
a
dymuniadau gorau i Gwyndaf a
Meinir Williams, Arwelfa, Bryn
Moelyn, fydd yn dathlu eu Priodas
Aur y mis hwn.
PLAID CYMRU. Yn y Caban,
Brynrefall, y dathlodd Cangen
Llanrug 0 Blaid Cymru 'Ivy I Ddewi
eleni. Nos Wener, Chwetror 29,
daeth yr Aelod Seneddol, Hywel
Williams, at y gang en i fwynhau
cinio blasus, a chafwyd
sgwrs
ddifyr ganddo yn rhoi dipyn 0
hanes bywyd yn San Steffan a'r
gwaith sy'n mynd ymlaen yno.
Diddorol oedd clywed am ei
syniad 0 gael pobl i gyfrannu at y
broses 0 ddeddfu ar y we. Mae
croeso i bawb awgrymu neu
drafod
syniadau
ar yr iaith
Gymraeg ar Wiki Deddfu neu Wiki
law-making. Diolchwyd iddo ac i
staff y Caban gan y Llywydd, Miss
Phyllis Ellis.
MERCHED
Y
WAWR.
Cychwynnwyd
gyda Chan y
Mudiad ac estynnwyd
croeso
cynnes i bawb gan y Llywydd,
Megan Roberts. Diolchwyd i bawb
a gefnogodd y caffi yn Eisteddfod
y Cylch. Diolch arbennig i Gwynfa
Pritchard am ei haelioni eto eleni.
Anfonwyd cotion annwyl at Mrs
Enid Whiteside,
ein Llywydd
Anrhydeddus. Cydymdeimlwyd yn
ddwys a Mrs Beryl Thomas yn ei
phrotedigaeth lem 0 golli ei gw.
Antonir ein cotion anwylaf at Beryl,

un a urn ymroddgar tu nwnt mewn

sawl maes yn y pentref ac yng
nghangen Merched y Wawr.
Atgoffir pawb am y Noson
cnweraeon yn Neuadd Dlnas,
Caornarton, ar 1B Ebrill.
Cynhelir
Mwyniant
Mai, ar
saowm, 10 MaL am 9.30 yn Ysgol

y
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~dry~hir YMla~n aM ddiwrnod yng
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Bydd SIOn Emyr Wynne.
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Carys a J:lobat Wynno, a gwyddog
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MC1wntl, I gel\:)IOGael
glC1n
pontrQfi yno. Bydd yn evmrvd
gwyliau di-dAI 0 Gyngor Gwynedd

I gytlawnl'r welthgarsdd fendithiol
hon. Ololch'r j aalodau'r sanEr~n a

ffrlndlau lu am nocorr elusen drwy

brynu diwrnod o'r oalandr am Q1 y
nvoo. FOb ovmumao ca i Bion

~myr_

Noson i Ddathlu G.J.y1 Ddewi

oedd y noson arbennig yma a
dathlu a gafwyd, a hynny mewn
dull gwefreiddtol dros ben, yng
nghwmnl teulu John Eifion a
Marina,
Waun,
Penisarwaun.
Ymtalcnrai'r Llywydd ei bod wedi
cael y fraint 0 ddysgu John Eifion
yn Ysgol Oyffryn Nantlle a Marina
a Lois yn Ysgol Brynrefail.
Mwynhawyd
rhaglen amrywiol
gyda
thriawd,
deuawd,
pedwarawd
ac
unawdau.
Mwynhawyd ambell joc dda iawn
yng nhgyflwyniadau John Eltion
hefyd. Rhyfeddwyd wrth wylio a
gwrando ar LOIS ar y piano, a
mwynhawyd stepio traddodiadol
Cymreig Anest i gyfeiliant Lois.
Diolchwyd i'r teulu amryddawn 0
Benisarwaun am noson arbennig
o ddifyr a chartrefol - ffordd wych
o ddathlu gWyI ein Nawddsant.
I gloi y noson mwynhawyd
gwledd 0 ddanteithion sawrus a
melys
wedi
eu trefnu
gan
aelodau'r
gangen.
Diolchir i'r
swyddogion am eu gwaith caled
yn paratoi'r trefniadau.
Mai 13 byddwn yn ymweld a
Chae'r Gors. Trefnir bws gan y
gangen ond gofynnlr yn garedlg
am dal 0 £13 j'w dalu yn y cyfarfod
nesaf, os gwelwch yn dda.
Gwestai 8 Ebrill fydd Bethan
Wyn Jones, y Naturiaethwralg 0
Dalwrn, Ynys Mon. Noson arall i
edrych ymlaen yn eiddgar ati.
DYMUNIADAU
GORAU i Mrs.
Prescott,
Teras Disgwylfa,
a
ddathlodd ei phen-blwydd yn 80
oed ganol mis Mawrth. Gobeithio
ei bod wedi mwynhau ei diwrnod.
CAPEL Y RHOS. Ar fore Sui y
Mamau, cynhaliwyd gwasanaeth
Cymun arbennig
dan otal y
gweinidog,
y Parch.
Marcus
Robinson. Derbyniwyd tri aelod
newydd drwy docyn - Mrs. Mair
Jones, Hatan Elan, a Gwynedd a
Sara Evans, Llys Awen.
Derbyniwyd salth 0 bobl ifane
yn gyflawn aelodau hefyd, set
Heledd, Wena Haf, Rruannon.
Dafydd Emlyn, Llewelyn, Mathew
a Rhys. Cyflwynwyd Beibl ar ran
yr eglwys i'r aelodau ifane gan
Mrs. Megan Williams, Llywydd y
.
mls.

TeuJuTyddyn Arthur. Penisarwaun: John Eifion, Marina, Lois ae Anest.
Gwener, Mawrth 7fed. Y neges
eleni oedd 'Daw doethineb Duw a
dealltwriaeth
newydd', ac fe'l
paratowyd
gan
Wragedd
Cristnogol Guyana. Arweinydd y
cyfarfod oedd Mrs. Oilys Jones a'r

gyfeilyddes
oedd Mrs. Megan
Roberts. Orolch i bawb arall am eu
cyfraniadau I greu oedfa gynnes a
bendithiol. Mwynhawyd paned a
sgwrs cyn mynd adref.

Oedfaon mis Ebrill
Ebrill 6: Parch. Marcus Robinson
Ebrill 13: Parch. Emlyn Richards
Ebrill 20: Parch. Marcus Robinson
Ebrill 27: Parch. John Owen
OYOD GWEDOI BYO EANG Y
CHWIORYDD.
Cynhaliwyd
cyfarfod Dydd Gweddi Byd-eang y
Chwiorydd
(rhyngenwadol)
yn
festri Capel y Rhos bnawn

GWYNANT

PIERCE
Oynyrchion Coed:
Gatiau. Ffensus ac ati
am nrtslau cystadleuol
Uned 1, Fferm Bryn Afon

LLANRUG
~f8n: (01~AS)S741A!l
(0589) 899901

.,.

LLANBERIS
Gwyneth ac Eifion Roberts, Swn-y-Gwynt. Ffon: 870740
CYSYLLTIAD
LLANBERIS
AG
AFGHANISTAN.
Yn y Hun mae
Ryan
Mathew
Roberts,
mab
Elwyn Roberts, 9 Water Street
(Fron Oleu gynt). gyda'r tyddin yn
Helmand Province. Mae wedi bod
ynghanol
brwydro
tfyrnig
yn
gwneud ei waith fel 'medic'.
Mae'r teulu 011 yn gobeithio y
daw adref yn holliach ar ddiwedd
.
el amser yno.
•

Dilys
Trin Gwallt Telthlol
Trin gwallt merched,
dynion a phlant
yn eich cartref
r:= -~

_...

:""0

Symudol:

07919 897898
Ffon:

(01296) 871869

MARWOLAETH.
Drwg
oedd
gennym glywed am farwolaeth
Jennie (Pierce) Williams. Morfa
Bychan, chwaer Emryw Owen a'r
ddiweddar Lina Pierce, i gyd gynt 0
Stryd Bethesda.
DYMUNA Esther a Jason a theulu
Ward, Llanbens. ddiolch 0 galon i'r
teulu ffrj~diau a phobl yr ardal am y
lIu cardiau, galwadau
ffan ac
anrhegion tra bu Esther yn Ysbyty
Gwynedd
a
Wythenshawe,
Manceiruon.
Bu gwybod bod cymaint 0 bob I
yn dymuno gwellhad buan iddi yn
gymorth mawr.
Diolch i Salt Ellis am gludo'r plant
i r ysgol ac i staff Ysgol Gwaun
Gynfi am eu cefnogaeth. I Alison
(Foel) - mae hi'n gwybod pam, a lIu
eraiu rhy niferus i'w henwi
CAPEL COCH
Ysgol Suf: Yn Ile'r Ysgol Sui ar
Fawrth 16 cynhaliwyd gwasanaeth
i'r plant a u rhieni ac yr oedd yn brat
gweld cymaint wedi dod yno. Mae'r
Ysgol Sui yn dilyn maes lIafur
newydd y Cyngor Ysgollon Sui,
'Golau
ar y Gair',
ac mae'r
gwasanaethau hyn yn gyfle 1 ni
gyflwyno'r thema y buom yn ei dilyn
dros y rrus i'r rrneru a'r cyfeillion sy n
dod i'r oedfa. Hanes Moses yn cael
el eru ac yn cael el alw I achub pobl
Israel o'r Aifft oedd y thema y tro
hwn Mae'r plant yn cael dau Sui 0
wylrau dros y Pasg a bydd yr Ysgol
Sui yn ailddechrau am 11.15 o'r
gloch ddydd Sui, Ebrill 6. Cofiwch
tod croeso cynnes iawn i blant
newydd ymuno a'r Ysgol unrhyw
adeg. Cewch ragor 0 fanylton gan
Falmai neu John Pritchard trwy
ffonlo 872390 am ragor 0 fanylron.
Clwb leuenctid: Mae'n brat gweld
cnw'r Clwb leuenctrd a gynhelir yn
Capel Coch yn cynyddu 0 gyfarfod i
gyfarfod. Mae croeso cynnes i bobl
ifanc Blwyddyn 7 ac 8 I'r cyfarfod.
Swper Gwyl Ode wi: Cynhaliwyd
Swper a Chyngerdd GWyI Ddewi yn
festri Capel Coch nos tau, Mawrth
6. Cymerwyd rhan yn y cyngerdd
gan LJeisiau Lhwedd; Tomos Parrl;
Huw Owen; Gwen Williams; Mr
Gareth Jones, Pantglas, a Mr John
~ Huqhes. Gwerthfawrogir pob help
~,baratol r bwyd. Diolch yn arbenruq
I n Gareth Jones nl am ei holl waith
yn coqrruo'r lobsgows. Diolch hetyd
I bawb arall a'i helpodd gyda'r
lIysiau a'r pwdinau a phopeth ar
gyfer y swper Diolch

I

bawb a fu'n

qweini'r bwyd a phawb a ddaeth i'r
noson phawb a gymerodd ran yn y
cyngerdd. Gwnaed elw 0 £300 er

Disqybhon y Dosbarth Metthnn yn eu gWlsgoedd Cymreig.
budd Cronfa Cadeiriau Capel Coch
YSGOL DOLBADARN
Darhlu Oydd ein Nawddsant. Roedd
pawb wedi gwisgo'n Ihwgar lawn ar
29 Chwefror i ddathlu GWyI Ddewi a oedd ar ddydd Sadwrn eleni
Roedd pawb yn cymryd rhan mewn
gwasanaeth
arbennig
i nodi'r
achlysur.
Diwmod y Lfyfr. Yn y lIun mae
enillwyr y gystadleuaeth creu clawr
a. gynhaliwyd mewn cysylltiad a
Diwrnod y Llyfr ar 6 Mawrth. Bu'r
plant hefyd ar ymweliad a'r Llyfrgell
yma yn Llanberis i ddysgu am yr
hyn sydd gan y Llyfrgell i'w gynnig.
Ar~dangos~a Gwaith
Mae yna
~alth celf 0 r ysgol wedi bod yn cael
el arddangos
mewn gwahanol
orielau yn ddiweddar, yn cynnwys y
London International
Gallery of
Children s Art. Mae yna waith
disgyblion Blwyddyn 4 (pan oeddynt
ym mlwyddyn 3) hefyd i'w weld ar y
safle www comptonverney.org.uk
mewn cysylltiad a lIun Turner 0
Gastelt Dolbadarn. Os ydych yn
ymweld
a'r satle pwyswch
y
pennawd "mages'.
Y Gwregys Du. Mae Aled 0
Flwyddyn 5 weci bod yn mynychu
gwersi Karate ers yn ifanc iawn.
Cafodd plant yr ysgol gyfle I w weld
yn dangos syrnudradau pan ddaeth
d~u 0 arwemwyr clwb lIeol i'r ysgol i
son am y gamp. Yn ddiweddar,
Itwyddodd Aled I enrull y gwregys du
ac rydym i gyd yn ei longyfarch yn
fawr ar ei Iwyddlant
Enillwyr
Cystadleuaeth
Gwyl
Ffilmiau Leof. Dau 0 frodyr o'r ysgol
ddaeth yn gyntaf ac ail yn y
gystadleuaeth
tynnu
lIun
a
gynhaliwyd mewn cysylltiad
GWyI
Ffilrniau
Mynydd
Llanbens
yn
ddiweddar. Y dasg oedd tynnu lIun 0
greadur sy n byw ar dir uchol Bu
lIuniau Flynn ac Oscar yn cael eu
harddangos mewn ffenestr slop yn y
pentref.

cen.

Flynn - enillydd cystadleuaeth
G~I Ftilrmsu Mynydd Llanberis.

a

Aled - sydd wed! ennill y
gwregys duo

Gvves

arn
LLANBERIS Ffon: 870277

Am groes() eai'tr~f()1Cymreig bob amser Aneuryn Jone~ a'r staff
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Enillwyr cystadleuaeth Diwrnod y Llyfr.

BRYNREFAIL
Mrs Lowri Prys Roberts-Williams, Godre'r Coed. FfOn: 870580

PEN-BLWYDD ARBENNIG.
Llongyfarchiadau I Eifion Roberts,
8 Trem EHian, ar ddathlu ei benblwydd yn 80 oed yn ddiweddar.
Dymuna ddiolch yn gynnes i'w
deulu a Hrindiau am y cardiau a'r
dymuniadau da a dderbyniodd ar
yr achlysur.
PROFEDIGAETHAU.
Mae ein
cydymdeimlad
dwys
Rhian
Jones, 3 Trem Eilian, yn ei
phrotedigaeth ddiweddar 0 golli ei
mam, ac theulu 7 Trem Eilian, yn
eu coiled 0 nain a hen nain. Bu
tarw Gwyneth Lloyd Roberts, 2
Cefn Elan, Llanrug, yn Ysbyty
Gwynedd ar 2 Mawrth yn 87
mlwydd oed. Gynt 0 Ddeiniolen,
bu'n byw yma yn ein plith yn
Hafan am gytnod. Bu'r angladd
preifat
yn Amlosgfa
Bangor.
Gweinyddwyd
gan y Parchg
Marcus Wyn Robinson.
Daeth y newydd hefyd am
ymadawiad Mrs Knox, a fu ar un
adeg yn cadw SlOP Elidir yn y
pentret. Roedd yn 9i mlwydd oed.
Treuliodd ei blynyddoedd
olaf
gyda'i
merched
yn
ardal
Birmingham.
Gofidus hefyd oedd deall am
tarwolaeth
Moreen
Lennon,
Llanberis,
a
fu
gynt
yn
Brifathrawes yn yr Ysgol Fabanod
yn
y pentref
am
niter
0
flynyddoedd. Roedd yn fawr ei
pharch gan y disgyblion a chan y
gymuned yn gyffredinol.
Estynnwn
gydymeimlad
tel

a

a

Cynllun
Cynhaliwyd cyfarfod gweddi a
phwyllgor
Cynl1un Efe yng
nghapel
Cysger, Bethel nos
Percher, Mawrth 19.
Mae'r gwaith 0 gofrestru Efe
yn elusen ar droed a phenodwyd
chwech 0 ymddiriedolwyr:
Mrs
Mair Hughes,
Llanrug;
Mr
Richard Lloyd Jones, Bethel;
Mrs Susan Williams, Ceunant;
Mr Clive James, Caeathro, y
Parchg
Robert
Townsend,
Llan beris
a'r Parchg
John
frilchard, Lranoerts.
Disgwyliwn
yn eiddgar yr

a

ardal theuluoedd y ddwy chwaer
ymadawedig.
YR EGLWYS BESBYTERAIDD.
Ymweliad~'r Theatr: Nos Wener,
14 Mawrth, aeth niter dda o'r
aelodau
i
Theatr
Seilo,
Caernarfon,
i'r
perftormiad
blynyddol
gan Gymdeithas
y
G ronyn Gwenith. Cafwyd noson
arbennig
iawn
yn
nghwmni
cymeriadau
notel
Caradog
Prichard Un Nos Olau Leuad.
Roedd y notel wedi ei haddasu yn
gelfydd ar gyfer y IIwyfan gan y
Parchg Harri Parri.
Cymdeithas y Capel. Daeth yn
amser unwaith eto i gyfarfodydd y
Gymdeithas am 2008 ac mae ein
diolch yn wresog i'n hysgnfennydd
newydd, Dafydd G. Ellis, am
drefnu y rhaglen ar gyfer y tymor.
Bydd y cyfarfod cyntaf nos tau, 10
Ebrill, am 7 o'r gloch yn Ystafell
Gymunedol
y
Ganolfan.
Y
siaradwr gwadd fydd Mr Gwyndat
Williams, Bethel, ar y testun 'Y
Chwaer
0 Chicago'.
Croeso
cynnes i bawb ymuno yn y
cytarfodydd gydol y tymor.

Oedfaon Ebr;J/:
6:
13:
20:
27:

am 2.00, Mr Edward Morus
Jones. Llandegfan;
am 2.00, Parchg Olwen
Wiliams, Tudweiliog;
am 5.30, Mr Robert M.
MorriS, Penygroes;
am 5.30, Mr Mertyn
Jones,Caernarfon.

ymateb i'r hysbyseb a roddwyd
yn y \vasg am weithiwr
ieuenctid. Edrychwn ymlaen at
allu penodi gweithiwr ieuenctid
i'n helpu i gyflwyno'r Efengyl i
ieuenctid y fro. Gobaith pawb
sydd ynglyn a'r gwaith yw y
bydd Cynllun
Efe yn ein
galluogi i gyflwyno'r Arglwydd
Iesu Grist i'n pobl ifanc fel bod
llawer yn dod i weld mai ynddo
ef y mae'r bywyd gorau a'r
gobaith pennaf.
Gwahoddwn
bawb
sy'n
gefnogol i weledigaeth
Efe i
weddio
y bydd
Duw
yn
defnyddio'r cyfan er ei glod.
JOHN PRITCHARD
Llanberis

•

I

Nid oes yna ddim nodiadau am
Ebrill 1908, felly fe af ymlaen
gyda nodiadau o'r flwyddyn 1923.
15 Medi, 1923: Claddu gwraig
Thomas Prichard, Burmingham
House, Llanberis.
8 Tachsoedd: Priodi Evan Evans,
Cwm y Glo.
20 Tachuiedd: Claddu
Lizzie
Evans, Rallt Goch.
21 Tachwedd: Claddu Winnie
Williams, a gwraig Hugh Parry.
24 Tachuiedd: Claddu
David
Owens, Turner Street.
30 Tachwedd: Cafodd Richard
Davies ei ladd yn Sine Fawr wrth
ddod i lawr.
7 Rhagfyr: Priodi Geraint Evans
yn Bethel, Ffair Gaeaf.
20 Rhag[yr: Claddu mam Parry
Buck.
21 Rhagfyr: Claddu John Jones,
Capel Graig gynt.
22 Rhagfyr: Claddu Richard
Edwards, Water Street.
Nawr fe af ymlaen
gyda'r
flwyddyn 1924.
9Ionawr, 1924: Lewis Griffiths yn

cael ei ladd yn y chwarel wrth
syrthio dros yr ochor a marw ar y
lOfed.
11 Ionawr: Tad i wraig Hugh E.
Hughes yn cael ei ladd yn Sine

I

GWlll1l1 CyOwefmreOOI Ol·elw yW Canan Gyr. weOI ei seryOlu I
hwylut:o d9fblyg:ad economa:dd cefn gwlad
tJod ~ban eyl yw '+'001: sWQahl'Oc:i:adcynaltadwy sydd yn

cynnyrcnu Incwnl arwy el ortr weltngareooau relenlw
(CaHi Trwyddadig. Vttaf~" CvnhadlGdd a Gw:umnaath ArgraHu a
LlunguOIO) tlG or yr un DryO I oClnoQI OU:lnC:llIeol (UncOilU Ilu:;nc:l
Cab3n~ 9r mwyn crew cyfl~edd gwalff,.

GaIJIn, Yr Hon y~gul,Drynrofall
caban~caban-cyf.or9

01288 fi85 SOO(eaffl) 01286 fi8S 462 (swYddfa)

Harriet, ac hefyd Griffith Owen,
Penisarwaun.
14 Chwefror:
Claddu
John
Roberts.Ty Uchaf, Llanberis.
29 Chsoefror: Tra mynd yw waith
yn y chwarel yn Sine Pantceubran
cafodd John Williams, Ty'n Maes,
Felinheli ddamwain a cael ei
gladdu ddan gwymp.
7 Mawrth: Claddu mab Hugh
Jones, Cwm Uchaf.
20 Maumh: Claddu William
Davies, Station House gynt.
29 Mawrth: Claddu William
Davies, Rallt Goch.
16 Ebrill.· Priodi Nell Roberts, Cae
Fran yn Gaernarfon.
22 Ebrill: Priodwyd Mary, Bro
Ellen, dydd Mawrth ar 01 y Pasg.
28 Mal: Claddu [inney Moses.
20 Medi: Claddu John E. Jones,
Newton Street.
20 Tacllwedd: Claddu Thomas
Jones, Newton Street.
1 Rhagfyr: Cafodd Evan Jones"
Pen Dyffryn, ei ladd yn Bonc
A wstralia trwy i garreg syrthio ar
ei ben a'i ladd yn y fan. Ffair
Gaeaf.
26 Rhagfyr:
Claddu
Ellen
Griffi ths, Cwm Eilir.
31 Rhagfyr: Claddu Hugh Jones,
Maenllwyd Uchaf.
R. ELWYN GRIFFITH

Cor Meibion Caernarfon

Cyhoeddir
bod Mrs Menai
Williams, Cyfarwyddwraig Cerdd
Cor Meibion Caernarfon wedi
penderfynu ymddeol o'i swydd
ddiwedd Gorffennaf 2008. Bu
Mrs Williams yn arwain y Cor ers
1993 ac mae newydd dderbyn
Tysteb gan y Cor i ddathlu
cyflawni
ei
phymthegfed
blwyddyn fel arweinydd.
Yn ei Ilythyr at aelodau'r Cor
eglurodd Menai,
'Teimlaf fad pymtheng mlynedd
yn "ddiwrnod leg a waith" ac, 0
gofio i mi fad yn arwain corau
meibion ers deugain mlynedd
bellach, bod yr amser wedi dod i
gael hoe. Rwyf yn edrych ymlaen
at gael ailafael mewn diddordebau
personol, a gallu rbui mwy 0
amser l'r teulu.'
Wrth ymateb ar ran y Cor
dywedodd
Owain
Wyn,
Cadeirydd y Cor
'Bydd mis Gorffennaf
yn

amser trist ac ernosiynol iawn i'r

ar Agor
9 y bore tan 4 y pnawn - 7 C1lwrnoC1yr wythnos

www.caban-cyf.ors

.....

Dyddiadur EVAN JONES
Ty'r Mawn

Cor ar 81 i ni gyflawni cyrnaint 0
dan arweiniad gwych Menai.
Does ond ansen edrych ar yr
ymateb a'r ganmoliaeth anhygoel
a gllfodd y Cor yn sgII ern
c)'Dsherciciau diwcddar i wybod
am V fITaen a'[ saton yr ydym wedt
eu cyrracdd crbyn hyn. RydYID Yll
dealI yo iawn ei rhesymnu ac yn
dymuDo'n dda i Menai a'r [c:ulu.'
Vn ystod y cyfnod dan el
h~rweinigd d!ltblygodd y Cor 1
fod yn UD 0 brif gorau Incibion Y
genedl>
gan
ennill
yn
y
GCllccliacillol bum gwailh yn y
ddegawd rhwng 1994 a 2003.

Muc'r
GOr )'n dathlu
c1
ddeugeinfed pen-blwydd elenJ a

gynnal dau gyngerdd
llwyddiannus iawn - yn lleol yn
Galeri Caernarfon a Chyngerdd
Gwyl Dewi yn yr Amwythig,
Bydd Menai yn cwblhau ei
chyfnod gyda'r Cor gyda thaith i
efeilldref Caernarfon, Landerne
ganol Gorffennaf.
Bydd y Cor yn mynd ati'n awr
i roi'r trefniadau ax waith i benodi
olynydd.
Y
bwriad
)'\v
hysbysebu'r swydd, ond os oes
rhai a diddordeb mae croeso
iddynt ddatgan eu diddordeb yn y
cyfamser.
Am ragor 0 wybodaeth
cysylltwch ag
Owain Wyn (01286662906) neu
Dafydd Jones (01286672633)
newydd

(jdavid300@ aol.com)

DRAE
Canllath yn unig oedd rhwng ty
ei ffrind a chartrcf, and roedd
gweithwyr y Cyngor wedi bod
yn gosod rwmpathau ar y ffordd
i arafu rraffig yng nghefn Ysgol
Gynradd Llanrug, Dreifiodd Y
wraig yn 61 yn ddiogel, gan
ofalu peidio gyrru'n wirion dros
y (wmpathau, Ond roedd y gWr
yn credu y sallai redes yn gynt

na char el wraig. ac felly y nu,
nc~ iddo
anghofio
am y
{\vmpalhau.
tvtethodd
ffulugrafIytld 'iT Bca a chacl
caniat8d i dynnu lluniau'r holl
gleisiau, a phrun bynnag. fyddai
11-un du a gwyn ddim wedi
gwneud cyfiawnder 9'r amnrfal
liwiau. Mwy 0 ddwr y tro nesa',
a chamu'n
ofalus dros y
twmpathau!

I

CYNGOR CYMUNE.I~
WAUNFAWR
eyfarfod
Cyngor
Cymuned
Y Waunfawr
yng
Nghapel Caeathro am 7.15 yh ar II
o Ragfyr 2007.
Myncgwyd
cin bod
wedi
llythyru a Chyngor Gwynedd yn
cefnogi eu cais i roi llinellau melyn
mewn mannau •vn Y Waunfa\vr a
Chaeathro, a'n bod nawr yn aros
am y Cyngor i weithredu.
Trafodwyd cyflwr y llochesau
bws a doedd dim i'\v adrodd.
Y fynwent. Nodwyd fod augen
sylw i do y cwt a cytunodd un o'r
Cynghorwyr
1 edrych
arno,_ yn
ogystal a thorri rhai llwynni/coed
sydd yo pwyso ar waliau terfyn yo
Cynhaliwyd

Y Groeslon, Waunfa\vr. Nodwyd y
cais ac anfonwyd copi o'r llythyr at
Gyngor Gwynedd,
Mynegwyd pryder gan un o'r
Cynghorwyr ynglyn a'r broblem 0
Iifogydd yn y pentref.
Pryder hefyd Y'V Iod ceir yn
parcio ar linnellau melyn ger y
Siop Chips a'i bod yo anodd iawn
dod i'r Ifordd fawr, Penderfynwyd
ysgrifennu at Cyngor Gwynedd i
ddatgan y broblem.

* '* *
Cynhaliwyd cyfarfod 0 Gyngor
Cymuned
Waunfa\,\'r
yn
Y
Ganolfan Waunfawr am 7.15 yh ar
3ydd 0 Fawrth 2008.
Roeddd
Cynrychiolydd
0
Gyngor Gwynedd yn bresennol i
drafod
Cyiundeb
Diwygiedig
rhwng
Cyngor
Gwynedd
a
Chynghorau Tref a Chvmuned
i
•
•

y fynwent.

Llwybrau troed y pentref. Doedd
dim i'w adrodd.
Roedd 2 gais eynllunio i law a
doedd dim gwrthwynebiad i'r ddau
•

gars.

_
Materion eraill a godwyd yo ystod 1....-y cyfarfod
Gohebiaeth
ynglyn a syrnud v I
blwch post sydd gerbron yr hen
siop (Siop y Pentrcf), a'i ail-leoli ar
safle arall yng nghanol y penlrcf.
Cyfarfu'r C)'llgor ar y 4ydd 0
Angen
gosod
b)'sbysf\vrdd
Fa\vrth.
Offrym\vyd
y weddl
Waunfawr ger y Ganolfan.
agoriadol gan Richard Llvt'yd Jones.
Cyngor
C)'muned
""redi Delweddau Gareth Roberts
ysgrifcnnu at Cyngor Gwynedd yo
Croesa\vodd
}' Cadeirydd
Mr
dargan ein pryderon )rnglyn a Gareth Roberts i'r cyfarfod, gan
ch)rflwr y fainc tu allan i'r
amlincllu
b\vriad
y Cyngor.
Ganolfan.
D)"v~dodd mai syniad g"vreiddioJ
Phyllis Ellis oedd cofnodi banes yr
* * *
ardal me\\'n cysyllriad a'r ll"'ybrau
Cynhali\\')'cl
cyfarfod
C)'ngor
cyhoeddu&. Dangosodd
Gareth
Cymuned
Waunfa\vr
)'n
Y
Ganolfan, Waunfav.·r, am 7.15 yh ar amry\\' 0 t!slamplau lli\vgar a
graenus 0 luniau a phytiau 0 banes.
21 0 Ionav.lr 2008.
C)'feiriodd
ar g)'nlluniau
a
Trafod"Jy'd cyfl\vr y llochesau
\vnaed eisioes yn cysylltu banes,
bws a docdd dilTI i'w adrodd.
byd narur a mannau 0 ddiddordeb i
Y Fynwent. Nodv.ryd fod dal angen
ardal\\'yr ac ymwe]\vyr. Dywedodd
s.yl\v i do y C\vt a bod y
ci fod "'ccli ym\velcl ac Alaska) lie
ll\v)'nni/eoed occlcl yn P\V}'SO ar
mac lla\vcr ia\vn o'r math yma 0
waliau rerf)rn yn y fyn\vent \vedi
cael eu torrl - diolch\vyd aDl y brosiectau wcdi eu defnyddio yn
11\vyddiannus.
Awgrymodd
y
gwai tho
lv1)·neg\.vyd y bydd
p\v)'lIgor y F)'n\Venl }'D edrych ar buasai'n bosibl llunio teirhiau
[[ioedd claddu y fyn\vent yn YSlod cerdded ar wahanol themau ae ar
y misoedd nesaf ac )'n adrodd yD 01 Infer g\vahanol ddiddordebau. Er
I engraiffl, cylchdeithiau 0 wahunol
i'r Cyngor Cymuned yn fuan.
hyd, o'r Hedol neu Gors Bach, fel
Llwybrau troed y pentref, Doedd
bod IJuniaerh l'W gael ar ddechrau
dim i'w adrodd.
neu ar ddi\vedd raith, fel Y g"\'neir
Nod\v}'d )' bydd c)'11rychiolydd
yn Alaska.
o Gyngor Gwynedd yn dod i'r
Dywedoclcl Len Jones bod
Cyfarfod Desaf i drafod Cyrundeb
rhyv.·un 0 Flaenau Ffestjniog \vedi
Di\vygiedig
rhwng
Cyngor
Gwynedd a Chynghorau Tref a addu gwneud y math yma 0 gynllun
rai blynyddoedd yn 01. Mae ganddo
Chymuned,
t gynorth\vyo
gyda
ef a Phylli:, Ellis Iawer 0 \vybodaerh
cynnal a chad\v ha\vliau tram\vy
leol a grynhowyd ar gyfer hynny
cyhoeddus.
ond actl1 y dyn )'Il \vael de ni vJnaed
Roedd 2 sais <.:ynllunio ne\vydd ac
m\vy. Cynh\.,·yswyd env.'ooion yr
1 cai~ cy'TllJunio ol-welthredol i law. arual yr adeg honno. Dy\vedodd
l)oedd dim gwrth,vynebiad
i'r
hefyd bod lla\ver in\vn 0 hancsion
ddau gal!) ne\vydd ond roedd
OUll drilSolion yr ardal a'i bod yn
gu'rthtvynebiad
i'r
cais
01b\\'v ig eu cotnodi cyn gyoted 3 ho
)y~i~hrcdu1.
modd.
Roedd 4 enis cynllunio nrall
G)1ciriodd ltichard I J\vyd Jones
\.ved; derbyn cymcradW)'i;l<.:lh gan
at Gelli Gyff\vrdd, atyniad m\vya'r
G)'nsor G"Yyncdd,
ardal, hefyd fel man cych\vyn.
Mate~on era:ll a 50dwyd yn y::;tQd
D)'Yvedvud .Bl~peLlIMi[cJ}cson mal
haDes ar gyfer trigolion ~!rardnl
y ~yfarfod
syd d c~ nnac.:n y Il h)' lra~ll lla
l)erhyniwyd
gohehi:lct.b
S:ln
ar S!YIer ~'mweJwyr.
Cyn!;or
G)y) Ilcud
YJl£lvn a pharatoi
[l1oilad~\, cyhoeddus ~'n r pen tref. GofynnuJd )' C1\dcirydu i Garetll
am bTl!) d~rluniad 1 ddechr9u
PENDTIRrYNWYD
-[refn;r trnfoducth pel1u~h 'I' 01
t!tlJrTh\v\Tnebu'r
kwrt!1d n 6nu'r
dcrlJl'11 V nrlS.
1,1.l'l\iUlllCfUU.
Rydd bthol;aJau CynoQr S1r Ii Cufnodion Chwefror
Chyn~horau Cvrnuned yn cgel eu
Derhyn~w)"d ) cofnodiOl1 rcl rl1ai
.
c~:nn "I ar y 1 0 P:.t~2009.
C)ll\'l[.
D~rb)'nl\"yu cai:; gall aelod 0'[
Mat~riQn (1'r ~ofnodion
c~lhoedd i gael lIoches bws >'J:l Gufynnolld
Rlsperh j'\.1.itcheson

I

I
I

I
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gynorthwyo gyda chynnal a chadw
hawliau
trarnwy
cyhoeddus.
Penderfynwyd bod y Cyngor yn
anfon 2 gynllun
i'r Cyngor
Cymuned ar gyfer categoreiddio y
llwybrau yn yr ardal a'u danfon yn
01 i'r Cyngor
cyn gwneud
penderfyniad pellach. Diolchwyd
i'r Cynrych iolydd am ddod i'r
Cyfarfod.
Mynegwyd fod dim pellach i'w
adrodd ynglyn a gosod llinellau
melyn yng Nghaeathro a Waunfa\vr
- dal i ddisgwyl Cyngor Gwynedd.
Cafwyd trafodaeth ynglyn a'r

Yrngynghoriad
ar
ad-drefnu
Ysgolion Cynradd, a nodwyd nad
oes dim newid i Ysgolion Y
\Vaunfa,vr a Bontnewvdd.
•
Trafodwyd cyfl wr )' Ilochesau
bws a doedd dim i'w adrodd.
Y Fynwent. l\1.aeclal angen cdrych
ar y ffioedd ac adrodd yo 01 i'r
Cyngor Cymuned.
Llwybrau troed y pentref,
Gwaith wedi cychwyn ar )' llwybr
ger Plas Glanrafon. Llwybr gcr

CYNGOR CYMUNED
LLANDDEINIOLEN
belh ocdd ateb BT yngl5rn a'r Band
LI)'dan. Dy\\redodd ). Clerc eu bod
\vedi ei ffonio i ddewud nad oedd a
wnelo nhw ddim a'r gosodiad
prcsennol sy'n c)'sylltu'r pareiau
di\\rydiannol.
Penderfyn\vyd
ysgrifennu at bennaeth BT iGaer.
Gerla1l, C1WI y BOllt: atcb G'''Ynedd
yn d,x,leud bod perchcnnog )' tir
\"edi ad do agor y ffosydd i arbed
d\\'r rhag llifo i'r ffordd.
G)'1l11ul1 EFE: Ca[odcl y Clerc
,,'ybod bod p\vyllgor y c)'nllun \vedi
trafod cynn\vys Rhlwlas ac wedi
penderfynnu cysyllru a'r ysgol. Os
bycld yr ysgol yo barod
i
g}'dv.'cilhio, fel ysgolion eraill y
dalgylch, bydd hynn~~
yn g)'chwyn 1
gynn\vys y pcnlref. Pcnderf}'n\vyd
aros lan cael canJyniad hynny cyn
cefnogJ'n ariannol.
PenderfyD\V)'d trafod ll\vyclcliaor
)' cynllun yn flynyddol.
Ynl{J)lrch )' Porth Coffa, Battgor:
D)"","edodd y Clerc nad oeclu wedi
cae I areb (llythyr 16 Tach\vedcl
2007) Cyfrcilhiwr y Sir yngl}'I1 a
ch}franiad ariannol ae a\vgrymocld
ofyn l'r ymddiriedol\vyr
a oes
cyfranlad oddi \\'rth Gymunedau
eraill.
Y ffordd i[VIt_V i beJltre/ RhFcJ)la.~:areb
Gwynedd bod ailvfyncbu'r ffordd
yma ar eu rhaglen \\·aith.
C>jlu.)r oellr )' fb'rdd ar of gosod \)
'll'ifre1'1Band Llydal1: bydd yr adran
Drlffyrdu yn adolygu g\v~i[b v
Contractiwr ac yn
ei orfodi i adfcr •y
•
llr• yn •la\Vn.
Cyhoedd\vyd
cyfarfod
cyhoeddus
yr
Heudlu
yl11
Mllcni~a'r\vaun am 7.00 gr nos
J.a\vrth
}r
26nin 0 Fawrth.
Cy fciriodd Len lones at y diffyg
l.y:>ylitu sy'n boll - nid oedd y
RhingylJ Ian Williams )'n 8'vybod
am fuJolaeth Catherine Rober(;, 0
f\dran
GVJrthg~Tmdeithasol,
G,....
ynI,;JJ.
•
GOllebiaethau Maill
C)·flwynodd

Ricl1ard

Ll.

Jone;,
y \"Uawr

l~rrl1yr C~tln{len tv'er~~d
B~\ll\;l yn C)yYnodID }IT holl Irgredd
haw C\\Tn sy'n dal i ddlg\.v}..dd.
Ccfnog,,,yd y ~\') D gan bod hyn yn
dig\vydd ~lmmhoh man. Dy"vedodd
y Cadeir)'dd ci fod \ycdi arcb yr un
IJyrbyr l[\VY tld\veud mai gan yr

ac Ysbyrty angen sylw.
Angen
cysylltu
a Chyngor
Gwynedd,
Dim cais cynllunio newydd i law,
Llety

na

dim

wedi

derbyn

cymeradwyaeth Cyngor Gwynedd.
Matcrion eraill a godwyd yn ystod
y cyfarfod

Penderfynwyd
nodi ein cais ar
gyfer cael lloches bws yn Groeslon,
\Vaunfawr ar resrr aros Cyngor
Gwynedd.
Penderfynwyd
ailymaelodi ac
Un Llais Cymru am }' flwyddyn j
ddod,
Mynegwyd

olau stryd

fod augen sylw i
mewn mannau yn y

pentref

Angen

llythyru

Cyngor
ag ysbwriel ar

ynglyn
ochr ffordd rnewn mannau
Gwynedd

yng

Xghacathro.
Mac'r Blwch Post bellach wedi

ei syrnud 0 Bryn Gwynedd a bydd
yn cael ei ad-leoti ger )' Ganolfan
yn fuan.

Heddlu y mae'r hawl i ymateb i
hyn. Gellir cyflwyno cwyn trwy
Banel Cyrndogol, Bethel - mae gao
.~\YW gynrychiolydd ar y Panel.
D}'\vedodd Geraint Hughes bod
S"'1"ddog newydd ei benodi gan
Wynedd i \veithredu ar hyn.
Dy\vedodd y Clerc hod Emyr
Jones, Bethel, \vedi ei ffonio i
dd\veud bod eamddealIt\vriaeth
ynglyn a chyfeiriad D61"Jen, Lon
Cae l\1eta. Aeth Em"r• i vm\veld
a
•
rhrigolion y ffordd )rma, tua wyth
t5;, a gv.'naed penderf)'niad unflJ'dol
mai Lon Cae l\1eta fydd y cyfeieiad
o hyn ymlaen ac nid Ffordd Cae
Meta.
Derbynl\vyd rh)'budd G\V}'necld
yn dwcud y bydd Ffordd Fach\ven
ar gau i \vneud g\vaith c}rnnaJ a
chadw ar bYSl a cheblau BT am tua
5 ni\\rnod.
Cynllunio
Dy\ved\V}'d bod adeiladu yn mynd
ymlaen ar hyd Lon Cefn y Waun aclrodd i Wyoedd.
Ceisiadau a gania/aa')ld gall Wylledd:
Est)-niad i'r cwrtil, codi modurdy a
chadw ty gwydr: Garreg Wen,
Dlnonvig.
Estyniad: Ivy Cottage, Bethel.
Est)Tfllad: 2, Glan Gors, Dinonvig.
Estyniad deula\\'r )'n y cefn: Ael y
Garlh, Nant y Garth.
Estvniadau
a
nc\vidiadau:
•
Pcndinull Llanddcinioltn.
Cais a dderb_Vlliwyd:
Dymch\vel )" tY prescnnol a chodi tY
11ev,rycld:
Y
Fachell,
Llanddemiolen.
Llwybrau

DY'\'~<.lodd Len J ones bod y ll\vybr
o Sine l'r Inclein, Deiniolen, mc\vn
cyflwr difrifol - adroddiad
i
Wynedd.
V ch\vanegjadau ar Y lorri g"vair
blynyddol
0 g\vmpas j' gial a(
CharlIe Bridge ac 0 g\lJrnpas y glat
yng nsheg tl\v),br Ty'n Llidiart)
Bethel.
Lltvyhr Isat, Carreg y (;ath.
J\llecn camfa nc:\v)'dd - 11\~yhr ~6.
Deiniolen.
Ansen ~i:tmfa l1CWydd- Il\vybr 7J.
Rhlwios.
I...I\v}br 10Z, C1\\.'[~' lion[ J Celyn s\varrheg )'0 mynd dros )' gial,
angen giaL u\\'ch a thorri r~;fianto'r
cae.
Dyddiad y cyfarfod nesaf: 15ed 0
EhriU.

DINORWIG
Miss Marian Jones, Minallt, 7 Bra Elidir, Dinorwlg. 870292
Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. Fton: 677263

CLWB ORWIG. Croesawodd y
Llywydd, John Cantrell, aelodau y
clwb uchod i'r eyfarfod
yng
Nghanoltan
Blue Peris ar 21
Chwefror.
Ymunodd
aelod
newydd, sef Mrs Frances Hoyle
a'r Clwb a ehroesawyd hi yn
gynnes. Cyflwynwyd anrhegion a
dymuniadau pen-blwydd i Dennis
Glass a Ray Bower. Da oedd cael
cwmni'r ysgrifennydd yn 01. ac
yntau wedi gwella. Rhoddwyd
croeso i Mrs Joan Glass ar 61 ei
lIawdriniaeth
ddiweddar
ae
antonwyd cotion a dymuniadau
am wellhad buan i Mrs Ann Lo.
Cyflwynodd y Llywydd siec am
£450
i Mr
Fred
Williams,
Ysgrifennydd
Osteoporosis
Gwynedd a Man ae, wrth ddiolch
am y cyfrnaiad, fe'n sicrhaodd y
defnyddid yr arian tuag at ymchwil
i'r clef yd. Casglwyd yr arian gan
aelodau'r Clwb mewn sawl Hordd,
fel gwerthu lIyfrau, gwneud jam,
casglu eeiniogau a darnau 5
ceinroq ac, yn ystod tymor y
Nadolig penderfynodd yr aelodau
nad oeddynt am anton cardiau
Nadoliq i'w gilydd ond yn hytraeh
cyflwyno arian y cardiau at yr
achos uchod.
Rhoddwyd y dasg 0 agor yr
amlen dan sel ae a oedd yn
cynnwys
enw'r
ddol
ae a
ddewiswyd gan Mrs Sarah Jones
Racca
yng
nghystadleuaeth
'Enw'r Ddol' i'r gwr gwadd. Yr enw
a ddewiswyd ganddi oedd 'Elinor'
a'r enillydd oedd Mrs G. Tate, 1
Bro
Deiniol,
Dediruolen.
Cyflwynwyd y ddol i'r Clwb ar gyer
y gystadleuaeth gan Mrs Celia
Jones, Pentraeth.
Rhoddwyd
y te gan Mrs
Margaret Faulkener a Mrs Betty
Bower. Enillwyd y raftl gan Mrs
Betty Ann Jones a Mrs Kathleen
Davies
Treuliwyd gweddill y cyfarfod
yn gwrando ar atgofion difyr a
diddorol iawn y gwr gwadd a
ddechreuodd ei brentisiaeth yn
iard Gilfach Ddu sawl blwyddyn yn
61. Clywsom am y troeon trwstan a
gafodd
yno,
ac
am
y
digwyddiadau mwy difrit a gofiai
tra'n gweithio yno ac am y

gwmnlaeth

PQn Gwalth. Llanbaris.
na yw deal! fod y lair yn weddol

reit hapu~ yn y

cartrefi
IJ~hod Dymuni~dQU gorau I chwl
elch fair tl gotJelllllo Y OuYVoh

:~~hyd : rwynhau'r hnf pan ddaw.
PROFEDIGAETH.
Cyc;jymQoimlwn yn lawr £. Mrs
Nallia Wiliams. 2 Bra Elldlf Qynt,
yn oi phro-fedlgaeth
0 solli
ei

brawd

D

glos ymysg yr hall

weithwyr.
COFION. A ninnau ar drothwy'r
Pasg yr ydym yn anton ein coflon
f~I ardal at Mrs Katie Lloyd
Hughes, 2 Maes Elilan gynt, and
yn cartrofu ar hyn 0 bryd ym Mhlas
Garnedd. Llanberls. Hefyd Mrs
Laura Williams. Tan y I=ron gynt.
hithau hetyd yn cartrefu ym Mhlas
G9rnQdd. Cation at Mrs Alice
Thomas, 1 Bro Elidir 9ynt hefyd,
Sydd yn cartrefu yn awr ym Mhla~

ClO yn

galar a'ch rurasth. Gobeithio y
cewch nerth oddi uchod yn ystod y
dyddiau tywyll yma.
DYMUNA Esther a Jason a theulu
Ward, Llanberis, ddiolch 0 galon i'r
teulu, ffrindiau a phobl yr ardal am
y lIu cardiau, galwadau ffan ac
anrhegion tra bu Esther yn Ysbyty
Gwynedd
a
Wythenshawe.
Manceinion.
Bu gwybod bod cyrnalnt 0 bobl
yn dymuno gwellhad buan iddi yn
gymorth mawr.
Diolch i Sail Ellis am gludo'r
plant r'r ysgol ac i staff Ysgol
Gwaun Gynfi am eu cefnogaeth. I
Alison (Foel) - mae hi'n gwybod
pam, a lIu eraill rhy niferus i'w
henwi.

yng

Nghaernarfon.

Derbyniwch
Qin eydymdalmlad
IIwyrat tel ardal a chwi yn eich

I

E

A glywsoch chi'r hanes hynod
drist, er mawr em baras (heb
enwi
neb),
o'r
hyn
a
ddigwyddodd i hen lane ifanc
o Fethel, a hynny dridiau eyn
Y gwynt diweddaraf a gafwyd,
sefyn ystod yr wsnos gynta ym
mis Mawrth? Da esbonio mai
nid eorwyn [ a gafwyd, neu mi
fyddai hi wedi bod yn banies
glwt rwt-rwt ar meinaps!
Gan ei fod o'n byw ar ei ben
ei hun aeth ati ibegio dillad, a
hynny'n gynnar gyda'r nos,
wedi iddo ddychwelyd adra o'i
waith yng Nghaernarfon. Call
iawn, ynte! Ond mi acth i'r
gwely y noson honno gan
anghofio popcth am y dillad
yn hongian ar y lein yn yr ardd
gefn. Bore trannoeth,
mi
roedd y blwmin pegia'n dal
yno, ond nid y dillad!
Deallir bod y gwynt nerthol
wedi eludo un erys, a'i adael
yn hongian wrth ci goler ar
ben eoeden go nobl ger cartre
Mistar a Musus Geraint Elis,
Cilgerran, ac i unig drons y
cyfaill ddisgyn mewn cae ger
Tyddyn Oer, ac i'w sanau gael
traed i ardd wrth ymyl
Richard Ll. J os.
Y tro nesa, yr hen H. pryn)
fy ng\vas gwyn i, begia mwy
solat, Dcallir fod pegia concrid
ar \verth mewn rhru. slopau
yng ngvl'lati Bco'r Wyddja,
Cofta holi amdanynt!

Sawl tro wrth gyfeirio at fardd
neu lenor rydyn ni wedi deud mae ganddo fo feddwl mawr 0
ardal ei blentyndod. Fedar neb
wadu
nad
yd.i
bro
ein
magwraeth
yn creu argraff
ddofn ar bob un ohonom ac mi
fydda i'n synnu, wrth fynd yn
hyn, faint 0 atgofion bore oes
sy'n dod yn 61 i mi.
Mae'n
[faith
hefyd
fod
profiadau
bore
oes
wedi
dylanwadu yn ddwfn ar ein prif
feirdd a'n prif lenorion ni.
Edrychwn ar un neu ddau 0
gewri llen a fagwyd yng
nghysgod Yr Wyddfa a'i chriw, a
phob un ohonyn nhw wedi
ffarwelio a'u bro genedigol yn
weddol gynnar yn eu hoes.
Cyrnerwn Caradog Prichard.
Roedd 0 yn ymadael a Bethesda
yn
ei
arddegau,
ond
blynyddoedd ei blentyndod yng
nghysgod
y Carneddau
a
Chwarel y Penrhyn a swn Afon
Ogwen a ddylanwadodd arno.
Dyma grud Un.Nos ala' Leuad
a'i bryddestau Cenedlaethol, ac
er iddo grwydro ymhell o'i
Fethesda, a threulio -\' rhan
fwyaf o'i oes yn Llundain, yn
Nyffryn Ogwen yr oedd ei galon
o hyd:
'Yn stelcian ennvd wrth Bont-y-Twr,
Yn swn Afon Ogwen a'i gwyrthiau'n
stor
Dyn-y-Maes i donnau mer.'

o

Ac ar ddiwedd y daith i
Goctmor y daeth yntau j gloi'r
ben nod ala 0 Afal Drwg Adda.

* .. *
A gellir adrodd yr un stori am

)1

'dewraf o'n hawduron',
T.
Rowland
Hughes.
Gadael
Llanberis ar 61 dyddiau coleg,
ond dylanwad yr Wyddfa a'i
chriw a'r Chwarel a roes inni
Law iLaw a'i nofelau eraill. Ac
mae dylanwad Rhosgadfan a'r
Lon Wen a hen dre Caernarfon
yn yrnwau drwy wythiennau
storiau byrion Kate Roberts.
Doweh i Fethel am dro. Do,
fc ffurwcliodd W. J. Gruffydd a'i
Landdeiniolen hoff yn gynnar
iawn, 'Trigo yr ydw i yng

a

Cefnogwch
ein Hysbysebwyr

Nghaerdydd,' meddai, 'ond yn
byw ym Methel.' Fe brofir hyn
yn ei glasur Hen Atgofion. Cawn
bortread 0 rai 0 gymeriadau'r
ardal a greodd argraf[ arno yn
nyddiau
ei blentyndod.
Fe
gyfaddefodd f..vy nag unwaith y
byddai yn rhoddi unrhyw beth
am gael rhai 0 chwarelwyr
diwylliedig
Bethel
yn ei
ddosbarthiadau
Cymraeg yn y
Brifysgol yng N ghaerdydd.
Ond fe ddychweJodd 0 ar
ddiwedd ei oes, fel Twrn Huws 0
Ben-y-Ceunant gym, i lannau
Menai dlawd. Hirvmarhous fu'r
Ywen - daeth ei dro.
Nos dawch, nos dawch am dipyn
Gyfeillach welw'r Llan,
Dof innau yna atoch,
Hen ffrindiau, yn ~r man.

-

1t:

* *

Awn draw i Ryd-ddu ar y mwya
ohonyn nhw i gyd, 0 bosibl, er )'
lleia
0
ran
corffolaeth.
Yrnadawodd 0 a'i Ryd-ddu yn
un ar ddeg oed, pan aeth i'r
Ysgol
Uwchradd
ym
Mhorthmadog a dod adre bob
penwythnos.
Fe grwydrodd
hwn fwy na'r un ohonyn nhw:
Rwy'n mynd i rywle heb wybod
Ond mae enw n

~7

ymhle
nghlustiau,
Santa Fe.

Am i rywbeth o'rn rnewn, heb
lais na chri
Weiddi, Grand Canyon, - dos yno di.

Ac fe aeth igrwydro'r byd, iLas
Vegas, San Fransisco, ac rm
welodd o'r Ferch ar y Cei yn
Rio. Ond anghofiodd 0 ddim
am Geiliog Pen )' Pass, Llyn
Dywarchen a Theulu'r Ffatri.
Ia, dylanwad blynyddoedd ei
blentyndod
yn Eryri
sy'n
sylfaen
j'w
ysgrifau
a'i
farddoniaeth
mwya cofiadwj.
Oes 'mac darn au ohono ar
wasgar ar hyd y fro'. Duw a'i
gwaredo, ni allai ddiane rhag
hon.
Ar rawd bell - rhodio y bu,rhodio taer
Do, tu h\vn[ i Gymrul
O'i hir einloes er hynny
- .
Ni rodiodd a\vr 0 Ryd-ddu.

CDH
'\' mgyn ghor'"yr Arian nol
Annlbynnol

27 Stryd y Bont, Caernarfon

Problem gyda'ch cyfrifiadur?

• •
,,
.....

Am wa"anaeth cyfeillgar i ddatrys
;l gwella eich cyfrifiadur eysylltwCh
a Qgmor Robem

Ffon : 01286 870462
Symudol : 07962 712368

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

(01286) 672727
a hefyd ein :,,\yddfa l1C\V)'dd
8 Lly:. Onnen, Ffordd y I.tyn,

l"lIre Men.ai, Bangor
(01 Z~8)355055
De,,"ch alom am Bynsor ynghylch
YSWlfl::ln l

a marerlon
•

it'nllt

llrltln nol

};2n VI"

Awdurdod G"·~na.c:dlilll ,\naonol
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CWM V GLO
Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. Ffon: (01286) 872275
YSGOL CWM Y GLO
Roedd yna rywbeth gwahanol
iawn I'W brofi yn ystod y Noson
Rien! ddiweddar. Bu Anti Janet ac
Anti Christine. ynghyd a staff y
Gwasanaeth Arlwyo, yn brysur yn
paratoi samplau 0 fwydlen amser
clnio'r Ysgol. Roedd y rhieni a
brofodd y bwyd yn bles iawn ac
erbyn hyn mae mwy 0 ddisgyblion
yn cymryd cinio ysgol.
Diolchwn
i Mrs
Morfudd
Thomas am ddod i'r Urdd j son am
el thaith i Nepal. Roedd y plant
wrth eu bodd yn gweld y uumau a'r
arteffactau.
Llongyfarchiadau i'r Dawnswyr
Gwerin Dan 10 a Dan 12.
Daethant yn gyntaf yn EIsteddfod
yr
Urdd,
Cylch
Arfon
yn
ddiweddar.
Llongyfarchiadau
hefyd i Oisin Lowe-Sellers ar ei
Iwyddiant yn yr Urdd. Daeth yn
gyntaf yng nghylch Arfon gyda'i
fodel
c'r
Chwarel
yn
y
gystadleuaeth 3~.
Bu dosbarth Marchlyn yn
brysur iawn yn casglu sbwrlel yn y
Cae Chwarae a'r Pare Sglefrio
gyda'r Heddlu a Llion 0 Cadw
Cymru'n Daclus. Roedd cyfle ar y
diwedd I ailgylchu lIawer 0
gynnwys y bagiau biniau lIawn.
'Llongyfarchiadau
i Jasper
Clough ar gael ei ddewis yn un 0
Griw Celt y Sir. Yn dilyn hyn bydd
yn cael mynychu qweithdai a
derbyn
hyttorddrant
gan
arbenigwyr yn y maes Celf
Cafodd y Babanod fynd I Ysgol
Brynrefail i weld cyngerdd Carys
Ofalus, y gath ffeind sy'n dysg'r
plant am reolau'r ffordd fawr.
Roedd lIawer iawn 0 sWn yn
dod o'r neuadd cyn y Pasg gan
fod nifer 0 ddisqyblion yn cymryd
rhan mewn Gweithdai Drymio,
dan oruchwyllaeth Fidget Feet,
cwmni dawns arloesol 0 Iwerddon.
Yn dilyn hyn roedd y drsqyblion yn
perttorrruo yn Galen, Caernarfon,
yn ystod penwythnos y Pasg.

UNDEB Y MAMAU. Gweinyddwyd
y Cymun Bendigaid gan y Parch
Robert Townsend yn Eglwys Sant
Gabriel nos Lun, 10 Mawrth. Yn
dilyn y gwasanaeth
cafwyd
cyfarfod a phaned yn yr Ysgol
Gymuned.
Croesawodd
Mrs
Dorothy Jones, Arweinydd y
Gangen, bawb l'r cyfarfod a
thrafodwyd rhai materion.
Yn gofalu am y IIuniaeth oedd
Dorothy a Mrs Gwen Owen.
Enillwyd y raffl gan Doroth a
diolchwyd i'r gwesteion gan Mrs
Marjorie Roberts.
CYDYMDEIMLAD.
Trist iawn
oedd clywed am farwolaeth un 0
gyn-athrawesau Ysgol Cwm y glo,
sef Mrs Moreen Lennon, Plas
Tlrion, Llanberis. Estynnwn ein
cydymdeimlad dwysaf a Ruth a
Miriam, Catrin a Gwyn yn eu
profedigaeth lem 0 golli mam.
mam yng nghyfraith a nain
annwyl.
FFARWELIO.
Dyna fydd yn
digwydd yn yr ysgol ar ddiwedd y
tymor pan fydd Mrs Eleri Davies
yn
gadael.
Anfonwn
ein
dymuniadau da iddl yn ei swydd
newydd fel pennaeth Ysgol Coed
Mawr ac Ysgol Glanadda, Bangor.

Dawnswyr dan 10 oed.

Anti Janet ae
Anti Christine.

Da wnswyr dan 12 oed.

Dosbarth Marehlyn yn Cadw Cwm yn daelus.

BETHEL
Geraint Elis, Cilgeran. Fton: (01248) 670726

--

Camera yn ngofal Richard LI. Jones, 5 Y Odol. Fton: (01248) 670115

CLWB BRO BETHEL. Dathlu G~I
Ddewi oedd yr aelodau yng
nghyfarfod y mis yma, a hynny
yng nghwmni'r plant yn yr Ysgol
Gynradd.
Croesawyd
pawb
ynghyd gan y Llywydd, Goronwy
Jones, a gyda thristwch, cyfelriodd
at farwolaeth dwy o'n haelodau,
set Mary Williams, Cilgwyn, a
Megan Jones, Bro Eglwys.
Bu i holl blant yr Ysgol yn eu tro
gyflwyno
eltemau
oedd
yn
ymwneud
Chymru.
set
Diwylliant, laith, Canu, Eisteddfod,
Dawnsio Gwerin, Dewt Sant a
thraddodiadau Cymreig. Roedd
safon y cyngerdd yn uchel iawn a
phob plentyn yn rhoi o'i orau.
Yn ogystal a'r eyngerdd, roedd
y plant hynaf wedi paratoi te
biasus i bawb. Yn briodol lawn
cafwyd gair 0 ddiolch gan
Archdderwydd
Cymru, set y
Prifardd Selwyn lolen, ac ar
ddiwedd y prynhawn cyflwynwyd
rhodd ariannol gan yr aelodau i'r
ysgol.
Diolch yn tawr i'r Dirprwy
Bennaeth, Mr Dylan Parry, a'r
athrawon am y gwahoddiad.
Bydd y cyfartod nesaf ar Ebrill
Bted. yn Festri'r Cysegr. gyda
John Jones, Bethel, yn annerch.
CAPEL Y CYSEGR. Plant yr
Ysgol SuI oedd yng ngotal yr
Oedfa fore Sui ar ddechrau'r mis,
a
chafwyd
ganddynt
ddau
gyflwyniad. Gan mal SuI y Mamau
oedd
y
diwrnod,
catwyd
cytlwyniad
yn gwerthtawrogl'r
Fam gan y plant lIeiaf - pob un yn
diolch iMam am amrywiol bethau.
Yna catwyd cefndir Sui y Mamau
a rhywfaint 0 hanes y gaeen
Simnel, sy'n cael ei ehysylltu a'r
diwrnod arbennig hwn. I gloi'r
cyflwyniad eanodd pawb gyda'i
gilydd, 'Mae'n Sui y Mamau'.
Siaradodd Richard Lloyd Jones
yn ddifyr gyda phawb cyn l'r plant
hyn gyflwyno hanes Dewi Sant a
chyd-ganu 'Ar Ddydd GWyI Dewi
Sant' ar y diwedd.
Diolchodd Geraint Elis i Rita a
Glenys am baratoi y gwasanaeth,
i'r athrawon am eu cymorth, i
Gethin am gyfeilio ac i'r holl blant
a gymerodd ran Brat oedd gweld
nifer 0 rieni a ehyfeillion wedi dod
ynghyd i gefnogi'r plant a chyd-

a

addoli.
LLWYDDIANT CERDDOROL.
Llongyfarchiadau i Dewl Griffiths
ar ennill tarian am yr Unawdydd
Gorau
yng
nghystadleuaeth
Pencampwriaeth Bandiau Pres
Cymru yn Abertawe yn ddiweddar.
Mae Dewi yn brif gornetydd gyda
Band Tref Tredegar ac, tel
canlyniad iddynt hwy ennill y
gystadleuaeth, bydd y band yn
cynrychioli Cymru yn Neuadd
Albert, Llundain, yn yr hydref.
CYMDEITHAS LENYDDOL. Y
Prifardd Selwyn Griffith oedd yn
annerch yn y Gyrnderthas yn
ddiweddar ar y testun 'Y busnes
cystadlu 'rna'. Wrth gyflwyno y
slaradwr, sy'n hannu'n wreiddiol
o'r pentref,
sontoco
Jenkin
Griffiths ein bod fel Cymdeithas yn
ffodus iawn 0 allu ymffrostio bod
gennym yn ein mysg aelod sy'n
Brifardd
ac
hetyd
yn
Archdderwydd Cymru. Dim ar
chwarae bach mae un yn cyrraedd
yr uchelfannau hynny. Roedd yn
adnabod ei destun yn drylwyr a
chawsom daith ar hyd Awdlau a
Phryddestau Cenedlaethol, gyda
Ilu 0 ddyfyniadau. Difyr oedd
clywed am yr achosion pan
dorrwyd
rheolau
ambell
gystadleuaeth
lenyddol yn y
gorffennol.
Talwyd
y diolehiadau
i'r
siaradwr gan Richard Llwyd
Jones, a diolchwyd i'r ACADEMI
am noddi'r noson.
Y swper pen tymor fydd yn cloi
gwelthgareddau'r Gymdeithas am
eleni a gofynnir i bawb sydd am
ddod I ddyehwelyd y ffurtlen gyda'r
arian i Glenys Griffiths, Llwyn
Eithin erbyn Ebrill 7fed.
CAPEL BETHEL. Bore Sui, 2
Mawrth, eafwyd gwasanaeth am
Ddewi Sant gan blant yr Ysgol SuI.
Roedd y weddi agoriadol a'r emyn
eyntaf dan otal Moli. Yna eafwyd
cyflwyniad gan Lowri a arweiniodd
at ddarlleniad
Fflur 'Barnu'r
Cenhedloedd', a Salm 0 Ddioleh
gan Gwenno. Ffion Hat a lediodd
yr ail emyn a chyflwyniad, eyn y
weddi gan Si6n, ae I gloi y rhan
gyntaf, emyn gan Gwenno.
Yna aed ymlaen I son am
Ddewi Sant gan Lowri gyda'r plant
iau yn adrodd 'Diolchwn am deulu'

a'r plant j gyd yn canu 'Cofiwn am
Ddewi Sant' a 'Diwrnod cyntaf 0
Fawrth'. Arweiniwyd ni yn ail ran
hanes Dewi gan Sion a ehafwyd
can gan Dyfan, Moli a Sion, cyn i'r
plant ganu can Dewi Sant i orffen.
Canwyd 'Dros Gymru'n Gwlad' i
ddiweddu a ehatwyd gweddl gan
Cai cyn y Fendith
Diolchwyd i'r plant am eu
gwalth
eamoladwy
gan
y
gweinidog, ac am edryeh yn
lIiwgar yn eu gwisgoedd Cymreig.
Cafodd pob un ohonynt dusw 0
gennin Pedr I'W roi yn anrheg i'r
mamau gan ei bod hefyd yn Sui y
Mamau.
ADRAN YR URDD.
Nofio. Llongytarehiadau mawr i
Gethin Jones. disgybl bl 6 yn

Ysgol Bethel ar ddod yn drydydd
yng nghystadleuaeth notio cetn
50m, a ehweehed yn y dull pili
pala SOm yng Ngala Nofio
Cenedlaethol
yr
Urdd
yn
ddiweddar. Da iawn ti.
Eisteddfod.
Llongyfarchiadau
hefyd i bawb a fu'n IIwyddiannus
yn Eisteddfod
y Cylch
yn
ddiweddar. Pob hwyl iddynt ym
Mangor.
Cyngerdd. Diolch yn tawr iawn I
bawb a gefnogodd y eyngerdd yn
yr ysgol tis Chwefror, codwyd y
swm 0 £270, a gafodd ei rannu
rhwng yr ysgol ae Adran Urdd y
pentref.

(Trowch ; dudalen 22
i ddarllen hanes
Ysgol Bethel.)
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CYMORTHFEYDD
Os oes gennych fater yr hoffech ei
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Y Mameu a Dew; Ssnt

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

YSGOL BETHEL
Staffio. Bydd Anti Joyce yn gorffen
fel Cymhorthydd Clerigol a Chlerc
y Llywodraethwyr yr ysgol y tymor
yma. Mae ei chyfraniad i'r ysgol fer
ysgrifenyddes
wedi
bod
y
amhrlsiadwy. Mae Anti Joyce wedi
bod yn gaffaeliad mawr i'r ysgol.
Dim ond gofyn ac rnae'r dasg wedi
ei gwneud. Pob dymuniad da fer
cymhorthydd
yng
Nghyfnod
Allweddol 1.
Llongyfarchiadau i Mrs Meinir
Lloyd Jones ar gael ei phenodi yn
Gymhorthydd Clerigol a chlerc i'r
Llwodraethwyr. Bydd Anti Meinir
yn cychwyn ar ei dyletswyddau
newydd ar 61 gwyliau'r Pasg.
Gwelthgareddau ac YmweJiadau.
Bu Blwyddyn 5 a 6 yn ymweld ag
Amgueddfa
Lloyd George yn
Llanystumdwy
fel
rhan
O'U
hastudiaethau
o'r ysgol
yng
nghyfnod Oes Fictoria. Cafodd y
plant amser gwych yn gwisgo i
fyny fel plant o'r cyfnod ac yn cael
prof bywyd plentyn mewn ysgol
Fistorianaidd. Fe gatodd un neu
ddau y gansenl
Daeth Mr Dilwyn Williams a
Mrs Gwenda Wilhams o'r Archifdy
yng Nghaernarfon i roi sgwrs ar y
cyfnod Flctorianaido i'r plant.
Cynhaliwyd diwrnod 0 wisgo
jins cyn hanner tymor, fel rhan o'r
ymgyrch i godi arian tuag at
Glefyd y Siwgr. Gwnaethpwyd
casgliad 0 £141.50.
Bu
disgyblion
Oerbyn,
Blwyddyh 1 a 2 ar ymweliad a
Galeri
i
weld
cynhyrchrad
Saesneg 0 Hansel. a Gretel.
Roedd y plant wedi cael prynhawn
i'w gotio ac wedi gwerthfawrogl y
profiad yn fawr iawn.
Mae'r
dosbarth
Meithrinl
Oerbyn
wedi
cynnal
gwelthgareddau
Teganau Mawr
noddedig i godi arian i brynu
adnoddau i ddatblygu'r Cyfnod
Sylfaen. Llwyddwyd i gasglu dros
£400. Diolch i Miss Wendy
Hebenstreit am dretnu'r cwbl a
lIawer 0 ddiolch i bawb am eu
haelioni yn cyfrannu tuag at y
fenter. Fe fydd y plantos wrth eu
bodd eto'r adnoddau newydd mae
Miss Hebenstreit yn mynd i'w
prynu.
Daeth y cwmni Keystrings i'r
ysgol i roi sesiwn hwyliog a
byrlymus
ar
amrywlaeth
0
offerynnau
lIinynnol. Roedd y
plant wedi mwynhau yn etthrlacol.
Dywedodd y perfformwyr ei bod
yn bleser perfformio 0 flaen plant
mor gwrtais a gwerthfawrogol.
Daeth Mari Gwilym i'r ysgol i
gynnal gweithgaredda.u I gyd-fynd
a Diwrnod y Llyfr, Gafodd pob
uosbarth straaon hwyliog iawn.
Aoedd pawb wedi mwynhau et
cnwrnru yn ofnadwy.
(;r mwyn cryfhau
y ponuo
Cynradd/Uwchradd
oasrn Ms
Sara Maynard (Pennaeth Adran
Saesneg Ysgol Brynrefail) i'r ysgol
i gynnal dwy sesiwn i ddatblygu
gweithgareddau
lIafaredd
efo
plant blwyddyn 6. Roedd y plant
wedi elwa'n fawr iawn 0 drafod
Great Expectations. Bu'n brofiad
hynod 0 werthfawr iddynt. Roedd
Ms Maynard yn canmol y plant yn
arw ac yn dweud el bod yn edrych
ymlaen i gael eu cwmni ym
Mrynrefail!
Daeth Mrs Morfudd Thomas a
Mr Cemlyn Jones i'r ysgol i drafod
y gweithgareddau Awyr Agored y
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bydd plant blwyddyn 6 yn ei
wneud yn ystod eu hymweliad a'r
Ganolfan yn Rhyd-ddu y tymor
nesaf. Cafodd y plant flas ar beth
sydd o'u blaenau ym mis Mal.
Mwy 0 fanylion yn y cylchlythyr
nesaf.
Bu Glwb Bro Bethel yn yr ysgol
unwaith eto eleni yn dathlu Dydd
GWyI Oewi Santo Rhoddodd y
plant
berttorrmadau
gwych.
Cafwyd gwledd 0 ddawnslo, actio,
canu a lIefaru gyda'r ensemble
hynod 0 dalentog
hefyd yn
diddanu'r gynulleidfa.
Bu blwyddyn 4 yn cymryd rhan
mewn gweithdy Celf efo'r artist,
Luned Rhys Parri, yn Galeri. Bu'r
plant wrthi'n brysur yn creu model
anferth allan 0 papier mscne. Ar
hyn 0 bryd mae'r campwaith i'w
weld yn Galeri ond fe fydd yn caet
el arddangos yn yr ysgol yn fuan
.
lawn.
Chwaraeon. Bydd Blwyddyn 1 a 2
yn mynd i'r Ganolfan Hamdden y
iymor yma I dderbyn gwersi nono
a gymnasteg ar fore dydd Gwener.
Bu Mrs Mari Williams, Mrs
Bethan Griffith a Mrs Nia Gwawr
Elwyn wrthi'n brysur iawn y tymor
hwn yn hyfforddi plant blwyddyn 2
a 6 tuag at y Noson 0 Ddawns yn
Theatr Gwynedd. Diolch yn fawr
iawn i chi am eich gwaith caled ac
am baratoi'r plant mor drwyadl.
Roedd casgliad 0 '007' smart iawn
efo'u tel bos ar Iwyfan Theatr
Gwynedd eleni! Roedd y plant yn
!lawn haeddu y syrpreis oedd wedi
ei drefnu ar eu cyfer ar y ffordd
adref o'r theatr. Da iawn chi, blant.
Roeddech yn werth eich gweld.
Casglwyd
dros
14,000
0
docynnau Tesco. Mae'r plant wedi
derbyn niter 0 adnoddau ar gyfer
datblygu
Addysg
Gorfforol
a
Datrys Problemau. Orotch i bawb
am gasglu swm mor sylweddol
'Gwlrfoddolwyr. Mae cymorth ein
gwirfoddolwyr
darllen,
Mr
Gwerydd Griffiths, yn yr Adran lau
a Mrs Rita Dauncy yn Adran y
Babanod, yn arnhnsiadwy, Diolch
iddyn nhw am eu cyfraniad
gwerthfawr. Mae'r plant wrth eu
bodd yn eich cwmni.
Diolch
hetyd
i bawb
a
wirfoddolodd i helpu'r ysgol mewn
amrywiol
ddulliau.
Mae eich
cyfrahiad
yn ein galluogi
j
gyfoethogi addysg y plant.
eRA.
Cynhaliwyd
Cyfarfod
Blynyddol o'r CRA y tymor hwn ac
etholwyd swyddogion
newydd.
Cadeirydd:
Mrs Helen Evans,
Trysorydd:
Mrs Lynne Pierce;
Ysgrifennyddes:
Mrs
Wendy
Evans.
Cafwyd Noson 0 Aoioruant l'r
plant y tymor yma. Gwnaethpwyd
elw 0 £184.00
Yr Urdd. 8u nifer 0 blanl yr ysgol
yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd
y ivrnor hwn ac unwa.ith eto daeth
plant y pentref i'r bng mewn nifer 0
gystadlaethau. Pob Iwe i'r cor a
fydd
yn
mynd
ymlaen
i'r
Genedlaethol. Rydym yn ffodus
ym Methel fod gennym Adran
Bentref hynod 0 weithgar.
Tretnwyd cyngerdd ar y cyd
rhwng yr ysgol a'r Adran Bentref.
Gwnaeth y plant i gyd eu rhan yn
fendigedig ac roedd yn noson i'r
chofio. Rhannwyd elw'r noson
rhwng yr Adran a'r ysgol. Rwyf yn
ddiolchgar
dros ben am eich
haelioni.
Menter a Busnes. Mae plant yr
Adran lau wedi setydlu busnes j

geisio datblygu mentergarwch yn
yr ysgol. Maent wedi dylunlo logo
l'r cwmni ac wedi rhoi enw iddo,
set 'Busnes Plant Bethel'. Mae
swyddogion 0 bob dosbarth wedi
eu hethol i gynrychioli'r cwmni. Er
mwyn hybu mentergarwch yn yr
ysgol,
penderfynwyd
cynnal
'Oiwrnod Menter a Busnes' lie
cafodd y plant werthu eu nwyddau
i'w rhieni. Bu Dosbarth Elidir
wrthi'n coginio rysetiau allan o'u
!Iyfr coginio; matiau a chrefftau
oedd gan ddosbarth Gwyrfai a
chywion bach Pasg oedd gan
ddosbarth Glyder. Bu Adran y
Babanod wrthi'n brysur hefyd yn
gwneud amryw 0 grefftau a
qemwaith a basgedi Pasq. Diolch i
bawb a tu'n cetnoqi. Cofiwch
edrych yn y papur newydd i weld y
lIuniau.
Tresmaswyr ar Oir yr Ysgol.
Hoffwn ofyn yn garedlg am eich
cymorth
mewn
perthynas
a
thresmasu ar dir yr ysgol ar tin nos
a phenwythnosau.
Yn rheolaidd- ac yn arbennig
ar fore Llun - rydym yn wynebu
difrod a Ilanastr. Mae hyn yn
cynnwys poteli alcohol wedi u
rnalu'n dellchion a chaniau cwrw,
sydd yn awgrymu'n gryf bod pobl
ifanc yn ymgasglu ar tuarth a chae
yr ysgol I yfed 0 dan oed. Mae
ollon amlwg 0 bl-pi mewn sawl
cornel yn gyson.
Gwneir pob ymdrech i sicrhau

bod y buarth yn ddiogel cyn i'r
plant gyrraedd yr ysgol, ond mae'n
tater sydd yn peri pryder enfawr i
ni 0 ran iechyd a diogelwch y plant
sydd yn ein gotal; yn sicr nid yw'n
deg ar blant ysgol Bethel bod eu
diogelwch yn cael el roi yn y
tantol. Maent yn haeddu cael eu
haddysgu
mewn
amgylchedd
diogel.
Mae'r
heddlu'n
cydweithio
gyda'r ysgol i geisio datrys y
broblem ond gan ei bod yn tater
cymunedol, gofynnwn hefyd am
eioh cydweithrediad fer rhieni a
chymdogion drwy gymryd y cmau
a ganlyn:
• os oes gennych
blant oed
uwchradd, nawr eich bod yn
ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd,
erfyniwn arnoch i geisio sicrhau
nad ydynt yn tresmasu ar dir yr
ysgol.

• os gwelwch unrhyw un yn
tresmasu ar dir yr ysgol,
ffoniwch
0845 6071001 neu
0845 6071002. 8ydd eich
galwad yn gyfrinachol ac ni
fydd raid i chi roi eich enw os
nad ydych yn dymuno.
Mae'r hyn sydd yn digwydd ar dir
yr ysgol y tu allan i oriau ysgol yn
anghyfreithlon ac yn ffiaidd, ond
wrth gydweithio yn y modd hwn,
gobeithir y gellir dileu'r broblem,
tel bod plant Bethel yn cael eu
haddysgu mewn awyrgylch diogel
a glan.

Wu Shu Kwan
Clwb Bocsio Cic Tseineaidd
...

I
" ..

Fe agorodd tad a mab, John a
Gerallt
Mcrcdydd
Jones 0
Ddeiniolen, y clwb uchod yn 01
yrn mis Medi. Ar 61 misoedd 0
ddysgu
ac ymarfer
roedd
Mandy, David a Christopher
Williams 0 Ddeiniolcn, Anthea

a H uw Owen
Glesni

I

I

0

Ddinorwig, a

Angharad
Jones
0
Benisarwaun, yo barod i gael eu
graddio ym mis Chwefror.
Teithiodd Andy Hucklesby,
6ed dau belt du, 0 Lundain i
ogledd Cymru igymryd y wers a
graddio'r rnyfyrwyr a oedd yo
cystadlu ar )' diwrnod.
AI 61 diwrnod caled a
ddechreuodd gyda gwers 2 awr i
ymlacio'r cyhyrau, ac yna 2 awr
a hanner )'0 cystadlu, aeth y
chwech 0 glwb Dinorwig adref,

yn flinedig ac yo gobeithio eu
bod wedi bod yn llwyddiannus.
Ar 61 3 wythnos 0 gnoi
ewinedd daeth y newyddion i
John a Gerallt bod eu chwe
disgybl vvedi pasio gradd wyth
belt gwyn yo llwyddiannus.
Llongyfarchiadau i'r chwech
am wncud mor dda gan aelodau
eraill y clwb, a phob ]\VC i'r criw
nesaf fydd yn graddio ym mis
Mai.
Mae croeso i aelodau newydd
ymuno
c1'r clwb
unrhyw
wythnos. Am fwy 0 wybodaeth,
cysylltwch a John neu Gerallt ar
(01286) 871 694 neu galwch
heibio'r clwb sydd yn cyfarfod
yn Y Ganolfan,
Dinorwig
rhwng 7 a 9 o'r gloch bob nos
Lun neu nos Wener.

-,,

Cafwyd adroddiad
gan y
Cadeirydd iddo glywed oddi wrth
'U n Dais Cymru' fod gwefan sy'n
manylu ar geisiadau cynllunio
lleol ar gael, gweler

CYNGOR CYMUNED
LLANBERIS
Cofnodion

Mawrth 2008

Cofnodion
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Adroddwyd fod archwiliad gan y
cwmni yswiriant ar ran CG wedi
dangos man ddiffygion

ar y safle

Presennol

yma, ond dim a oedd yn beryglus

Ward Padarn: Gavin Allsup,
Elwyn
Davies
(Cadcirydd),
Emlyn
Baylis,
Fred Owen,
Douglas Pritchard, Helen Sharp.
Ward Pens: lola Owen, Gwenda
Roberts.
Y mddiheuriadau
Barry Davies, Bcthan Holding,
Derek Jones, Olwen Gwilym,
Trystan Thomas.

ae

Cadarnhau

Cofnodion
Cadarnhawyd cofnodion cyfarfod

DOSlau yr 2lain 0 Cbwefror, 2007.
Cynnig ac eilio: FO / DP.
Materion yn codi o'r Cofnodion
• Cae Pil-droed UEFA: Cafwyd
adroddiad
gan y Clerc fod

materion yn yrnwneud a'r cae yn
symud ymlaen yn foddhaol.
Cyngor Gwynedd (CG) sydd yn
gyfrifol am }T gwaith gweinyddol.
Roedd cwmni eisoes wedi ei
ddewis i wneud y gwaiih adeiladu
ac roedd cais cynll unio wedi ei
gyflwyno,
byddai'n
mynd
gerbron Pwyllgor Cynllunio CG
yn mis Ebrill. Roedd ceisiadau
am gymorth ariannol yn cael eu
paratoi gan fawr obeithio cae 1
arian cvn
diwedd mis Mawrth.
•
Un anfantais oedd fod angen
cwblhau'r gwariant hwnnw erbyn
diwedd Mehefin, a oedd yn
golygu amserlen dynn cithriadol.
Er bod y Cyngor Cymuned (CC)
wedi neilltuo
arian 0 fewn
cyllideb y flwyddyn ariannol
nesa[ roedd hi'n amhosib ar hyn 0
bryd, yn 01 y Clerc, .i fod yn
berffaith sicr beth fyddai maint y
cyfraniad.
Byddai'r
sefyllfa'n
gliriach ymhen y mis; oherwydd
hynny, penderfynwyd oedi eyn
ystyried faint i'w gynnig 0 Gronfa
Cymorthdaliadau
Cyngor i fudiadau

ileol

Bychan

y

ac elusennau
yn y flwyddyn ariannol

nesaf
• Angorfa: Eglurodd y Clerc fod
amser wedi bod yn brio i wagio
rhai 0 ystafellocdd 'Angorfa' ond
ei

fod

yn h y d c r us y hyddai'r

gwaith wedi ei gwblhau erbyn
dechrau Ebrill, pan fyddai CG yn
derbyn meddian l yr adeilad yn 61.
Yn y cyfamser eglurodd y Clerc ei
Cod \y~di YS5rifcnnu ers rha~
wythno!:!lu !It CG ynglyn a'r dre[h
a~ at ). cwmulau trydan a nwy i'w

rhybuddiO fod prydles y CC yn
dod i bcn. Roedd hef)rd ,vcdi

trefnu fod y raliadllu bane yn dod
i ben ddiwedd y mis yma.

Gwnaed cynnig fod y Clerc yn
anfon gair i ddioleh i'r Go[alwr,
Gwenda
Harding,
am
flynyddoedd
0 wasanaeth
yn
gofalu
am 'Angorfa'.
Bydd
cyfarfod y mis nesaf yng Ngwesty
Fictoria, Llanberis.
• Ffordd Clegyr: Adroddwyd fod
cryn sbwriel \vedi ei adael ar fwy
nag un aehlysur ar Ffordd Clegyr.
Diolchwyd i BD am drefnu gyda
swyddogion eraill CG i glirio'r
sbwriel yn ddiymdroi.
• Cae Chwarae Min y Llyn:

yn

golygu
gwahardd
dcfnyddio'r offer. Bydd CG yn
delia a'r man ddiffygion ac yn
gyrru anfoneb i'r CC, ond roedd
hefyd nifer (3) 0 argymhellion i'r
CC eu hysryried.
Yn benodol, gwella cyflwr y tir
o gwrnpas y Cwrs Polion gan
ystyried gosrwng uchder y pol ion
talaf, ystyried codi ffens neu godi
uchder )' wal sy'n terfynu a'r
ffordd fawr a rhoi [fens 0 gwmpas
y Cwrs Pelion a thocio'r gwrych
drain, llenwi rhai tyllau yn y
ddaear mewn mannau eraill a
lefelu rhai cerrig rhag ofn i rywun
faglu. Roedd y Cadeirydd a'r
Clerc yn ddiweddar wedi nodi fod
angen rhoi wyneb newydd ar y tir
o gwmpas
y Cwrs Polion.
Penderfynwyd chwilio am bris i
wneud y gwaith.
Cynllunio
Cyngor Gwynedd:
• C08A/0139/1S/LL:
Estyniad
deulawr ar ochr yr ciddo,
estyniad un llawr ar gefn yr
eiddo a gosod tane septig Hafod Lydan, Llanberis.
Dim gwrthwynebiad.
• C08A!014S a 0146/IS/LL: Trosi
cyn-fwyty
i 3 Uned Byw
hunangynhaliol
- S9 Stryd
Fawr, Llanberis. Gan nad oes
yma unrhyw le addas i barcio
roedd
gwrthwynebiad
i'r
datblygiad. Cyn y rhoddwyd y
caniatad
gwreiddiol
fe
ofynnwyd y cwestiwn hwn gan
y CC. Mae parcio yn boen yn y
pentref Cynnig ac eilio: GR /
DP
• C08A/OI30/1S/R3:
Cae
synthetig mini a llwybr newydd
- Cae Dol y Goeden, Llanberis.
Dim gwrthwynebiad.
Auidurdod Pare Cenedlaethol Eryri
(APCE):
• NP3/15/203: Dymchwel y bloc
[oiled un llawr ac estyniad
eawod presennol
a chodi
estyniad toiled a chawod un
llawr - Beudy Mawr (The
Rucksack Club), Naniperis.
Dim gwrthwynebiad.
Wedi eu Caniat3u I Gwrthod:
GO.. Cania~au
• CORA/0029/1 S/I_I_~ Estyniad
dculawr ar flacn yr eiddo - 1

Pare Lme, Llanberis.
APCE: Caniarau
• NP3/15/166A: Gosod 1 x dysgl
diamedr 0 300mm ac 1 x dysgl
diamedr 0 600mm ar y polyn
presennol; 1 caban offer 0 fewn
yr adeilad presennol, storfa
pOleli nwy LPG, ro newydd ar
yr is-orsaf a phibellau a ehwteri
allan01 - Is-orsaf Hafod Lydan,
Llanberis.
APCE: Gwrthod:
• NP3/1S/32B: Newid defnydd
rhan o'r tir amaethyddol yn Ie
parcio, estyniad i'r cwrtil a'r
iard ger y rhan uchaf o'r sied Tir ger Pen Ceunant Uchaf,
Llanberis.

www.planningportal.gov.uk
Mae'n bosib dilyn hynt a helynt

eeisiadau cynllunio CG, APCE ac
unrhyw awdurdod cynllunio arall
ar y wefan yma.
Gohebiaeth

• Gwahoddiad

i

anfon

cynrychiolydd
i
agoriad
swyddogol Argae Marchlyn,

Mai y 7fed am 10.30.
• Manylion Etholiad Mai laf,
2008 a dogfennaeth briodol;
dyddiad
cau
ar
gyfer
enwebiadau - harmer dydd
Ebrill 4ydd, 2008.
• Derbyn copi 0 Cynllun Gwella
Hawliau Tra,nwy Gwynedd.
• Cais gan Glwb Antur Dyffryn
Peris am rai 0 gadeiriau
'Angorfa'.

Unrhyw Fater Arall

• Adroddwyd
fod baw ci yn
broblem ar rai strydoedd yn
Llanberis, fod baw ceffylau
hefyd yn cael ei adael a bod
defaid
crwydrol
wedi
ymddangos yn ddiweddar.
• Adroddwyd fod cyflwr wyneb
Lon Las Peris, ger Llyn Tan
Pant, wedi dirywio.
• Holwyd pwy oedd yn gyfrifol
am arwyddion strydoedd; mae
rhai yn Llanberis rnewn cyflwr
drwg.
• Holwyd
a oedd
unrhyw
ddatblygiad pellach ynglyn ac
ehangu maes pareio'r llyn yn
'Landing', Unwaith eto roedd
parcio anghyfreithlon
ar y
palmant.
Cyfarfod Nesaf
Nodwyd mal dyma gyfarfod olafy
Cyngor yn 'Angorfa', ae mai yn y
Fie )' bydd y cyfarfod nesaf ar nos
lau yr 17eg 0 Ebrill, 2008 am 7 yr
hwyr,

Taith Ystlumod
i Ddarganfod
Creaduriaid y Nos!

Wyddocb chi y gall ystlurn fwyta
gyfarfod tu allan i Pete's Eats,
hyd at 3000 0 bryfed mcwn noson,
Stryd Fawr Llanberis, am Bpm.
a bod yr ystlum pipistrelle
Ychwanegodd Bryn:
cyffredin yn pwyso llai na darn
'Mae'r digwyddiadau hyn yn
£1!
rhan 0 gyfres 0 ddigwyddiadau,
Mae
17 0 rywogaethau
wedi'u hariannu gao Gyngor Cefn
ystlumod ym Mhrydain gyda
Gwlad
Cyrnru,
i
godi
nifer o'r rhain, gao gynnwys
ymwybyddiaeth am fywyd gwyllt
ystlumod pipistrelle, hirglust,
rhyfeddol
Gwynedd.
Gydag
dauben ton a'r ystlum pedol leiaf arbenigwyr ystlurnod wrth law,
prin, yn bresennol 0 gwmpas
bydd yn gyfle gwych i ddarganfod
Llanberis. Ystlumod yw'r unig
dull 0 fyw anarferol ystlumod - er
famaliaid a all hedfan a gallant
enghraifft,
pam eu bod yn
symud yn chwim yn y tywyllwch
gaeafgysgu a pha rai sy'n bongian
drwy ddefnyddio
uwchsain i wyneb i waered! Os hoffech chi
synhwyro'u hamgylchedd. Os oes
atebion i rai o'r cwestiynau yma
gennych ddiddordeb mewn dod i yna dewch ar y daith.'
wybod mwy am y creaduriaid hyn
Ni fydd gofyn i chi gerdded )7TI
ac i'w gweld nhw drosoch eich
bell) ond argymhellir i chi wisgo
hun, yna dewch draw ar daim
esgidiau cerdded a dillad glaw.
ystlumod Nalur Gv.rynedd ~'D Hefyd, dowch a rhortsh{ lamp
g)Tda chi. D)'lal plant fod yog
Llanberis.
Oy\vedodd
Bryn Griffiths, ngh\vmni
oedolyn,
a dylai'r
Swydciog Bioamrywiaeth Cyngor
digv{yddiad barhau am tua awr a
Gwynedd:
hanner.
Cynghorir defnyddwyr cadair
'Rydym yn awyddus i unrhyw
un s}'dd a diddordeb
me\.vn ol'.vyn i gysyllm 0 flaen llaw. Mae
bywyd gwylll ddod draw ar gyfer
llefydd
yn gyfyngedig
felly
y daith
arbennig
)'ma yn
gofynnir
i unrhy\v un sy'n
Llanberis. Bydd cyfle arbennig i a\vyddus i fynychu i archebu lIe 0
ddefnyddio 'datge1ydd ystIumod'
naen lla\v drwy gys}'lltu a BI)'n
i glywed sain amledd uebel yr Griffiths)
S\vyddog
Bioystlumod a'ch clustiau eich hun,
amrywiaeth Cyngor Gwynedd ar
felly cofiweh roi eich en\v i lawr
(01286) 679381 neu dr\vy e-bost:
ar gyfer y daim. Bydd croeso
bioamry\viaeth@.8"v)rnedd.gov.uk
mawr i ba\vb!'
Hefyd, eweh i
Bydd gweithwyr
ystlumod
'.VW\v.gwynedd.gov.uk/bioamrywi
profiadol yn arwain y dai th a aelh i weld rhestr la\vn 0
bydd cyfle i areb unrhyw
ddigwyddiadau eraill a gynhelir
g\vestiynau. C)'nhelir y daith ar gan
Bartneriaeth
Natur
nos Fercher Ebrill 16eg, gan
Gwynedd.

-

o FEWN CYRRAEDD
Tim bechgyn dan -14 Ysgol
Brynrefail sy'n cael y prif sylw y
rro hwn. Ar benwythnos Ebrill
19/20 byddant yn cystadlu am
Gwpan Cymru ar Bare Latham, Y
Drenewydd. 0 gofio maint yr
ysgol mae eu record diweddar yn
anhygoel. Mac'n dweud cyfrolau
am ymroddiad
y rhai sy'n
hyfforddi yn y cylch yma, a hefyd
balchder y disgyblion yn eu
hysgol. Tu cefn hefyd wrth gwrs .
yn eu gyrru
ymlaen
mae
'Ferguson' Ysgolion Gwynedd,
Phil Holland.
Cafwyd gem gystadleuol iawn
yn y rownd
gyn-derfynol.
Llwyddwyd i guro Ysgol yr Alun,
Yr Wyddgrug 02-1, a hynny ar 01
i'r tim cartref fod 1-0 i lawr ar yr
harmer, Yn sicr roedd chwarae ar
faes Eithin Duon yn fantais. Yr
arwyr ar y diwrnod oedd Jamie
McDaid ac Ellis Deemer a'u
goliau gwerthfawr.
Yn y rownd derfynol bydd y
bechgyn
yn wynebu
Y sgol
Aberaeron,Ceredigion.
Gyda llaw, Prifathro yr ysgol
honno yw Aneurin Roberts, 0
Ddeiniolen,
cyn-ddisgybl
0
Brynrefs. Pwy fydd o'n gefnogi,
tybed?
Mae'n siwr, fel arfer, y bydd
cefnogaeth dda i'r bechgyn draw
yn y Drenewydd. Mae'n fwriad
gan yr Ysgol
redeg
'bws
cefnogwyr' i'r gem. Gellir cael
manylion o'r Ysgol.
Soniais droeon am haelioni a
chefnogaeth
yr ardal yma i'n
ieuenctid.
Ar gyfer y rownd
derfynol mae cwmni KMP yn
noddi cit newydd i'r hogiau, ae
mae Cyfeillion yr Ysgol am noddi
trac wisgoedd.
Fel al-nodyn i'r uchod cefais
gyfle i weld nifer o'r chwaraewyr
uehod tra'n dyfarnu y gem dan IS,
rhwng Bethel Glas a Bethel yn
ddiweddar.
Mwynheais
yr
achlysur, a rhaid canmol sgiliau y
ddau rum. Y tim hyn - }' Gleision
- a orfu 0 1 O. Bydd y 8~mgalcd
hon yn ymarfer da cyn wynebu y
Rbyl draw ar Forfa Conwy dydd
Sadwrn yn rownd gyn-derfynnol
Cwpan -IS Gogledd Cymru.
Mijc 1)onfod yr Wtl1>b P.t\. am
rvddhau swm ~ylweddol 0 arran at
ddatblygiad
gwreiddiau'r gem.
Yn y blynyddoedd diwethaf bu
cryn bwyslais
ar ddatblygu
hytforddwyr.
Ru
hyn
yn
llwyddianus) ~~ mi'~ bQfon y bel-

dimau'r gogledd sydd yn y
Gynghrair
Genedlacthol
daflu
arian prin i lenwi eu timau a
chwaraewyr 0 dros y ffin.

BRWYDR Y BYRDDAU
Yr amser yma llynedd sgwennais
erthygl ar Snwcer -17 yn y fro.
Yng Nghyngrair
Bangor a'r
Cylch, timau Ileal Llanrug a'r
Waunfawr oedd y ceffylau blaen.
Yr un fu'r hanes eto eleni.
Ar
ddiwedd
y
gernau
cynghrair, y Waun oedd ar y brig
a Llanrug
yn ail. Trefn y
gynghrair yw fod y ddau geffyl
blaen yn mynd ben-ben am
gwpan
C. L. Jones.
Llanrug
enillodd 0 4-2.
Bu'n dymor llwyddianus
i
aelodau unigol y timau hefyd.
Aeth y tlws am Chwaraewr
Mwyaf Addawol y Tymor a'r
record unigol orau i Sian Merfyn
Roberts o'r Wauo. Sian hefyd
enillodd y tlws yn y gystadleuaeth
unigol, drwy drechu Danny
Griffiths 0 Lanrug yn y rownd
derfynol. Gyda llaw mae Sion yn
bel-droediwr
addawol, ac yn
fowliwr da ar y maes criced.
Llygad dda am bel yn amlwg.
Gerallt Bracegirdle 0 Lanrug
enillodd y tlws am y rhediad
uchaf o'r tyrnor, sef 36.

BETH YW'R ARGOELION?
Mae Alex Ferguson yn mynnu
mai cyfnod y Pasg yw'r amser
tyngedfennol gyn belled ac eon ill
tlysau. Yn sicr, mae'n agos iawn
ar frig yr Uwch Gynghrair yo
Lloegr, a bydd dipyn 0 chwysu
yng Nghwpan y Pencampwyr. Ai
coch fydd y lliw blaengar eleni
tybed?
Y n lleol mae'r newyddion

yn
galonogol. Bydd Llanrug yn bles
a'u tyrnor, Erbyn y rhifyn nesaf
byddant wedi herio yr Howgets
yn rownd
derfynol
Cwpan

Cookson, un 0 brif dlysau'r
gogledd. Cafwyd buddugoliaeth
wych draw yn y Vale yn y rownd
gyn-derfynol
er eu bod heb
ambell chwaraewr
allweddol.
Cafodd yr Howgets eu hysgwyd 0
golli 0 7-1 yn erbyn Llandudno
yn rownd gyn-derfynol Cwpan
Her y Gogledd.
Yn y Gynghrair, mae gan
Llanrug nifer 0 gemau mewn
llaw, ae yn sicr gallant orffen yn y
pedwar uchaf. Y na, cadw'r garfan
ac ymgiprys am ddyrchafiad i'r
Alliance y tymor nesaf. Y n
anhygoel, 10 pwynt sy'n gwahanu
Rhydymwyn
ar y gwaelod a
Llanrug yn burned.
Pasg 0 herio timau Pen Llyn
sy'n gwynebu tim Llanberis, a
bydd Euron Davies yo falch 0
ymdrech ei dim yn ddiweddar.
Eto bydd y gemau mewn llaw yn
bwysig,
Mae Bethel a thoreth 0 gemau
i'w chwarae, ac efallai mai
brwydro am un o'r cwpanau fydd
y siawns orau eleni. Bydd angen
cryfhau y garfan 0 ran niferoedd
ar gyfer y tyrnor nesaf, ac 0 wneud
hynny gallant fod yo ymgeiswyr
cryf am y prif dlysau.
Mae
ail
dim
Llanrug,
Waunfawr
a Deiniolen
yn
gyfforddus yn eu hadranau yng
Nghynghrair
Arfon.
Mae'n
bwysig fod y clybiau yma yn dal
eu tir fel bod clybiau ar gael i
dalentau ieuanc y fro bontio'r
naid bwysig yna wedi iddynt
orffen a'r gynghrair dan -17.
Dyma'r oedran ble y collir nifer
o'r chwaraewyr.
Dymuniadau
gorau i'r timau i gyd.

AM DDIWEDDGLO!
Rhaid dweud rhywbeth am y
rygbi. Braidd yn betrusgar oedd y
mwyafrif 0 Gymru ar y dydd
Gwener draw yn N ulyn. Son am
ein record wael draw yn yr Ynys
Werdd a'r 'Croke factor'. Nid
oedd gobaith cae I tocyn ond
roedd awyrgylch anhygoel yn
Synnors. Sgor agos iawn, ond
pawb yo cytuno fod Cymru dipyn
gwell tim. Ac wrrh gwrs mae
gennyrn ni Shane, y dewin o'r
Amman. Ydy 0 gystal a Gerald
Davies?

Ni fentrais i Gaerdydd, ond
mae'n ymddangos fod 1 miliwn
wedi gwylio'r gem ar y teledu yng
Nghymru - y nifer mwyaf i
unrhyw achlysur 0 fyd y campau.
Chwalwyd
y Ffrancod
yo
Ilythrennol, a bydd y cof am y
sgrym bump dyngedfennol
yn
rhan 0 chwedloniaeth y gem yng
Nghymru.
Da iawn Robin
Mcbryde, yr un gafodd ei wawdio
eyn gymaint yn ystod teyrnasiad
Gareth Jenkins.
Pam y fath newid ers y Cwpan
Byd
siomedig.
Rhai
o'r
chwaraewyr
hyn
Gareth
Thomas? - yn rhy bwerus eu
dylan wad
medd
rhai.
Ffyddlondeb Gareth J enkins i rai
chwaraewyr, medd eraill. Beth
bynnag oedd y rhesymau, does
dim dwywaith fod y rim yn
gryfach, yn fwy ffit ac yn
arnddiffynol wych erbyn hyn. Yn
syml, mae Cymru yn gwneud y
pethau elfennol yo dda. Dim ond
dau gais wedi eu hildio. Dim mwy
o'r rhoddi ciciau cosb diangen i'r
gwrthwynebwyr.
Serch hynny,
roedd diffyg disgyblaeth Philips,
Henson a Martin Williams yn
annerbyniol.
Efallai,
gyda'r
bagliad, fod Martin Williams
wedi ennill y bencarnpwriaeth i
Gymru.
Yr elfen gryfaf erbyn hyn yw
fod yma garfan cymharol ifanc
sy'n barod i'w disgyblu eu hunain
ac ymateb i arweiniad Gatland ac
Edwards. Y mae'r safonau wedi
eu gosod. Yr her yw eu cynnal.
Bydd cryn edrych ymlaen i
herio'r Boks ar eu tir eu hunain
yn yr haf. Gobei thio hefyd y
gwelwn y Gweilch a'r Gleision yn
elwa o'r danchwa genedlaethol
yng Nghwpan Ewrop.
Tra yo Nulyn roeddwn yn
digwydd bod y tu allan i'r gwesty
pan gyrhaeddodd tim Cymru ar
gyfer y cinio. Bu Mary yn ffodus 0
gael llun o'r garfan wedi ei
arwyddo gan aelodau'r garfan gan
Neil Jenkins. Trysor yn wir,
Gobeithio, yn fy henaint, y gallaf
edrych ar y llun hwnnw a dweud
mai dyma'r garfan a aildaniodd
Oes Aur arall i'r wlad fach
ryfeddol yrna. Arnser a ddengys.
Sleinte!

droed yo adlewyrchu hynny.
Cobe~th;o y tro 'lOla) y sianelir

lllWY ()'r arian at \lJeI1!l cynwr
xne)'~yd~.M"~s'l~nl1y~\)~1
fainl 0
~~M!,\lt
§Y'11 ~ael eu chwarac ar eln
nlcy~yuU Ileol.
l1el 'I dywcdals d~'()c:;onJm,,~
rhyw J!Y(fro ym myd ~~l-drl\~d
CYIllCU Qr hyn 0 bryd, a, acloui1u
i~l1eftctid
e~n
car[:lDUU

ccnctllac[hol
brwdfrydedd.

sy'n

taoio'r

IIydcl"af nae! ye!ym

rllY bell i ffwrdd na fydd raid
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(~/liJ Gejn): Dallwi Bell. 51011J-'htLLtp~.
Aaron Gw~vn.(J'l1rwyn Eddy,
(.RIles Flaen): Mathew JOlles) Cain Thomas) Gerallt J011C5,]amle

Sian Kyle a fJarT)1

E'''s Dee"ter, GruffydJ John, Tomos Emlyn.
McDaid, Jamie S&CVt:llJ, Daniel Jones,
Edwards.

