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Dyna oedd y gan mewn dwy eglwys yn y
fro yn ystod y mis diwethaf. Daeth cyfle i
gydnabod gwasanaeth ae ymroddiad tri
pherson i'w heglwysi.

a bu'n syndod
rhyfeddol iddynt
gerdded i mewn
i'r ystafell fwyta
orlawn a chael

Miss Catherine May Rowlands

=c

a'r Parchedzg Robert Townsend.

Sant Mihangel, Llanrug
Cynhaliwyd y Cyfarfod
Blynyddol Cyffredinol ar
ddydd Mawrth, Ebrill 15. Yn
ystod y cyfarfod cyflwynodd y
Parchedig Robert Townsend
lun arbennig o'r eglwys wedi
ei fframio i Miss Catherine
May Rowlands ar ei
hymddeoliad. Mae Miss
Rowlands wedi cwblhau
deugain rnJynedd 0 wasanaeth
ffyddlon mewn ffurfiau
gwahanol i'r Eglwys yn
Llanrug.
Arlunydd lleol, Howard
Mitchell, wnaeth y llun - a
ddaeth i gylchrediad yn 1993.
Gwnaed ISO yn unig 0 gopiau
ohono ac mae un bellach yn
eiddo i Miss Rowlands.
Derbyniodd hefyd fasged bardd
o flodau fel gwerthfawrogiad
am ei boll waith caled dros y
blynyddoedd, Mae holl aelodau
Cyngor a chynulleidfa Eglwys
Sant Mihangel yn dymuno
iechyd da a phob hapusrwydd
iddi i'r dyfodol. Yr un yw
dymuniadau pentrefwyr
Llanrug hefyd.

10

1

eu cyfarch gan
groeso byddarol.
Ar ddiwedd y
pryd blasus, fe'u
anrhegwyd i nodi
gwerthfa wrogiad
pawb o'u gwasanaeth
diflino dros nifer
fawr 0 flynyddoedd.
Derbyniodd Mrs

Sant Padarn, Llanberis
Dridiau yn ddiweddarach, ar
nos Wener, 18 Ebrill, daeth
aelodau Eglwysi St Padarn a St
Peris ynghyd yng Ngwesty'r
Fictoria, Llanberis. Darhlu a
diolch oeddynt am wasanaeth
ffyddlon a hirfaith Mr Ernest
Owen a I\1.rS Audrey Evans i
Eglwys St Padarn. Darparwyd
popeth yo ddiarwybod i'r ddau

Evans icon arbennig
o brydferth o'r
Forwyn Fair a'i
Phlenryn, ac fe
dderbyniodd Mr
Owen wy arian o'r
Croeshoeliad a'r
Dyrchafael, gyda
cherfluniau hynod 0
•
gywram arno.
Hefyd, cyflwynwyd
torch 0 flodau i Mrs.
Evans ac i Mrs Nan
Owen, gwraig
Ernest.
Bu Mrs Audrey
Evans yn Warden y Rheithor yn
St Padarn am ddeunaw
mlynedd, gan gychwyn gyda'r
Parch. Peter Pritchard. Hi oedd
yn gyfrifol am drefnu a pharatoi
popeth oddi fewn i'r eglwys tra
roedd Ernest yn gofalu am y tu
allan. Pob lwc i'w holynydd,
Mrs Dilys Roberts, Arlys.
Mae Ernest yn un 0 linach
clochyddion Llanberis, gan

gychwyn gyda'i dad,
Thomas Owen (Clochydd).
Roedd y rneibion i gyd yn
cymryd eu tro ar y gloch,
sefRobin (Bob), Huw,
Twm, Ifan ac Ernest.
Cychwynnodd Ernest
ganu'r gloch tra'n dal yn yr
ysgol a bu wrth y gwaith
ers hynny. Bydd yn bedwar
ugain oed rnis Tachwedd
nesaf1 Ni chanwyd y gloch
drwy gyfnod y rhyfel a,
chan fod ei frodyr yn y
fyddin, Ernest gafodd yr
anrhydedd 0 ganu'r gloch i
nodi fod y rhyfel wedi dod
i ben.
Cloch yr eglwys oedd
cloc dydd SuI pobl Llanberis a
rhaid oedd bod yn brydion i'r
eiliad neu fe fyddai'n rhaid ateb
i Thomas Owen. Yn y cyfnod
cynnar, rhaid oedd canu'r gloch
chwe gwaith pob Sul- am 8, am
10 ac yna am 11 y bore (y
gwasanaeth Saesneg) Y na ar
gyfer yr ysgol SuI am 2, y
gwasaneth Saesneg am 5 ac yna
yr un Cymraeg am 6 yr hWYL
Ar ben ei ddyletswyddau fel
clochydd, roedd Ernest yn IsWarden yr eglwys hefyd. Cyn
dyfodiad y boiler nwy, rhaid
oedd gosod tan oer ar nos
Sadwrn a'i danio am 7.30 fore
SuI. Ac, wrth gwrs, roedd llawer
o waith cynnal a chadw ar yr
adeilad, fel glanhau'r gwterydd a
thorri'r gwair,

Da gwybod fod Dafydd, mab
Ernest, am olynu ei dad i wneud
y gwaith a pharhau llinach y
clochyddion.
Talwyd teyrnged i Mrs Evans
a Mr Owen gan y Rheithor, y
Parchedig Robert Townsend;
Mr. Gordon Owen, Mr John
Roberts a Mrs. Susan Williams,
a chyflwynodd Mrs Anne Parry
Jones farddoniaeth a
gyfansoddodd yn arbennig ar
gyfer yr achlysur.
Mawr yw diolch y ddau i Mr
Ralph Jones am drefnu'r noson
fythgofiadwy iddynt.
Pob dvmuniad da ac
'"
ymddeoliad hir a hwylus i'r
ddau ohonoch gan holl
drigolion Llanberis a'r fro
hefyd.
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Dyddiad Copi

---------Mehefln

19 Mai

29 Mai

MERCHED Y WAWR
RHANBARTH ARFON

Cydnabyddir cefnogaeth
Bwrdd yr faith Gymraeg
t'r cyhoeddiad hwn.

Bore Cofti

TIm Golygyddol
Erthyglau a newyddion
at ohebwyr pentref neu i
Penarth
Ffordd yr Orsaf
LLANRUG LL55 4BA
Straeon ac erthyglau ar e-bost
alwena@gwasggwynedd.com
storiau@ecorwyddfa.co.uk
CADEIRYDD
Y PWYLLGOR GWAITH
Geraint Ells
GOLYGYDD CHWARAEON
Richard LI. Jones, 5 Y
Bethel.
(01248) 670115

ocet.

FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
Llanrug (677263)
TREFNYDD HYSBYSEBION
Elflon Roberts. Swn-y-Gwynt,
Llanbens (870740)
elfion@elfionroberts9.wanadoo.co.uk
TREFNYDO ARIANNOL
Goronwy Hughes, Eithlnog, 14 Aton
Rhos, Llanrug (674839)
TREFNYDO GWERTHIANT POST
Olwen Hughes, Eithinog, 14 Aton
Rhos, Llanrug (674839)
TREFNYDD PLYGU
Shioned Griffith (650570)
TREFNYDD BWNDELU
Marian Jones, Minallt. 7 Bro Elidlr,
Dinorwlg (870292)
GOHEBWYR PENTREFI
OEINIOLEN: Nia Gruffudd (872133)
BETHEL: Geraint Elis. Cilgeran

wedi'i drefnu gan
Bwyllgor er budd yr Anabl

Canolfan Capel Ebenezer
Caernarfon
bore Gwener, Mehefin 6
rhwng 10.00 a 12.00.
CESGLfR ELENI1 UAG AT
T~GOBAITH, CONWY

Annwyl Olygydd
Ysgrifennaf atoch i ofyn i grwpiau
Ileol a ydynt cisiau siaradwyr ar
gyfer eu digwyddiadau?
Yn
ystod
y blynyddoedd
diwethaf mae llawer 0 aelodau Ileal
Ymgyrch
Cefnogi
Nicaragua
Cymru wedi bod i'r wlad yng
nghanolbarth
America) ac wedi
siarad am eu profiad ar 01 iddynt
ddychwelyd. Rydym wedi cynnal
sgyrsiau
yng N gwynedd
gyda
grwpiau Merched y Wawr) grwpiau
ieuencud a dosbarthiadau ysgolion,
grwpiau capeli, chwiorydd ayyb.
Fel arfer rydym wedi siarad am y
profiad
0 aros
ar fferm coffi
masnach deg, neu ein cefnogaeth i
Brosiect La Chuerca, sef prosiect
plant sy'n gweithio a byw ar domen
sbwriel enfawr ym mhrifddinas
Nicaragua.
Os oes unrhyw grwp eisiau
gwahodd
siaradwr/wraig
o'r
Y rngyrch, cysylltwch ani,
Yn gy\vir
BEl\ GREGORY

Ty Iorwerth
Ffordd y Sir,
Penygroes LLS4 6ES
(01286) 882 134
benica(ll.'gn.apc.org

(01248) 670726
BRYNREFAIL: Mrs Lowri Prys RobertsWilliams, Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO: Clive James. Halan, Bryn
Gwna (677438)
CEUNANT: Tryslan a sioneo Larsen,
8odafon, Ceunanl (650799)
CWM-Y-GLO: Mrs Iris Rowlands.
Glanrafon (872275)
OINORWIG: Marian Jones, Minalll,
7 Bro Elidir, Dlnorwig (870292)
LLANBERIS: Gwyneth ac Elfion Roberts.
SWn-y-Gwynt (870740)
LLANRUG: Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn

(675384)
NANT PERIS: Lhnos Jones, 6 Nant
Ffynnon (871820)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans, Syoharth

(872407)
TAN-Y-COEO: MIss Anwen Parry.
Ael-y-8ryn (872276)
WAUNFAWR: Mrs Nan Roberts. Pantafon,
Waunlawr (650570)

Y RHIFYN NESAF
Deunydd i Jaw'r
golygyddion perthnasol

DYOO LLUN, 19 MAl
Os gwelwch yn dda

Daw'r rhifyn nesaf o'r wasg

NOS tAU, 29 MAl
Dyddiad Gosod

SUL 25 MAl am 5_00

..,

26 Mehefin

Ble

---

Cysylltu
---_;

Brynretail

Annwyl Gyfeillion,

Echolwyr Ward Penisaruiaun a
Brynrejai!
Fel y gwyddoch, mae etholiad ar y
cyntaf 0 Fai i ethol cynghorwyr i
Gyngor Gwynedd. Er i mi ddisgwyl
etholiad yrna, nid felly y bu. Yr wyf
wedi'm
hetllol
yn
ddi\vrthwyncbaid.
Carwn ddioLch 0 gal~n i bobl
Brynrefail) Penisanvaun a Rhi\vlas
am
eu
eefnogaeth
dros
y
blynyddocdd.
Petaech
angen
cymorth, fy rhif ffon yw (01286) 870
533.
Yn ddiffuant
PATRICIA LARSEl\

Minallt
Bro Elidir
Dinorwig
Ann\vyl Olygydd,
Ni allaf adael i'r cyfle yma sYfthio
o'm dwyio heb fanceisio ar y cyfle i
dalu diolcl1 i Mr Eric Roberts, eynBostfeistr
y SV"'yddfa Bost yn
Neiniolen. Bu i'r s\vyddfa gau yn
hollol ddisymwth. Mae yn andros 0
golled
heb S\vyddfa
Bost yn
Neiniolen, ond 0 golli gWr 0 safon

a --------Rhif

Gwyn H Jones

Bethel

Geraint Elis

Ffon

---

870 848
(01248) 670 726

Ymgyrch Gyffrous
'Ar y Gweill'

Mr Roberts, mae'r golled yn andros

Argraffwyd gan Wasg Gwynedd
Cibyn. Caernarion

SWVDDOGION A GOHEBWVR

Dyddiad Plygu

16 Mehefin

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

o fawr.
Y r oedd wedi ei dorri allan i'r
swydd. Doedd dim yn ormod
ganddo.
Yr oedd yn barod i
gynorthwyo yr henoed fel yr ifanc,
ac yr oedd sgwrs ganddo ar gyfer
pawb, ac nid oedd yn brin ei wen
'chwaith. Gwenai bob amser, er ar
adegau bod cyflwr y Swyddfa
ymhell 0 fod yn foethus.
Y r wyf yn deall for Mr Roberts
ar hyn 0 bryd yn gweithio yn
Llanberis, ac mae'n rhaid dweud
mai eu hennill hwy Y\" ein colled

Achub y Plant yn galw ar
wragedd (a dynion!) bro'r Eco i
fynd ati i waul

•

nl.

Mae elusen Achub y Plant yn
gwneud gwaith pwysig iawn yn
achub bywydau rniliynau 0 blant ar
hyd a lied y byd. Yn ddiweddar fe
wnaethon nhw lansio eu hymgyrch
fwyaf erioed i ddangos pa mor syrnJ
MARIAN JONES
yv.' hi i achub bywyd plentyn.
Mae deng miliwn 0 blanc yn
many bob blwyddyn cyn eu bod yn
5 oed, Mae hynny'n llond bws 0
£20:
Megan
Jones,
S6
blant bob 3 munud. Mae 4 rmliwn 0
blant yn marw 0 fewn mrs cyntaf eu
Glanffynnon,
Llanrug;
Mr
bywyd. Y peth gwaethaf am hyn y'\v
P. W. Williams, Corby.
bod y rhan fwyaf yn mar" 0
£10: Audrey Evans, 2 Bryniau
achosion y gellir eu hatal, fel y
Gerddi, Llanberis; Mrs Bet
dolur rhydd, malaria a niv..monia.
Lloyd Jones) Lyndale, Ffordd
Gall atebion syml fel brechiadau,
yr Orsaf, Llanrug;
Joyce
rhwydi mosgito a dwr glan, pethau
nad ydynt yn costio llawer iawn i'w
Jones,
2 Bryn
Fedwen,
prynu) achub bywydau plant.
Llanrug; Mrs Mair Jones, l7
Glanmoelyn, Llanrug; Rachel
Ond sut allwn ni helpu?
Am lai na £5.00 fe allwch chi brynu
Thomas,
Min
y Rhos,
nwyddau fel net mosgito, past cnau
Llanrug;
Owen
Jones,
sy'n llawn maeth, brechiad neu
Llangefni;
Mrs
A.
flanced i gadw babi yn gynnes. Fe
Sidebotham, Whalley Bridge;
allwch chi hefyd helpu drwy fynd
Olwen Ebrell, Coventry; Mr
ati i wau hetiau er mwyn achub
J.Evans-Hughes,
Kirby
bywyd babi rnewn gwlad sy'n
Muzloe; Gwerfyl McCarthy,
dioddef nifer fawr 0 farwolaerhau
ChildwaIl; Di Enw; Emrys
newydd-anedig,
fel Kenya, Sierra
Owen, Solihull: er cof am
Leone neu Tibet.
Mae tua harmer y babanod sy'n
Jenny;
Ceinwen
Jones
cael eu geni yn Nhibet yn Asia yn
Porthaethwy a Margaret Wyn
dioddef 0 hypothermia
yn ystod
Roberts, Caernarfon: er cof am
wythnos gyntaf eu bywyd ac yn
Ieuan Gwyn Closs Evans.; Mrs
llawer
mwy
tebygol
0
ddal
Nellie
Williams)
29
niwmonia. Mae niwmonia yn dal i
Rhydfadog, Deiniolen; Pat a
ladd tua 2 filiwn 0 blant bob
Leslie Larsen, Llygad yr Haul,
blwyddyn. Y broblern yw na all
Penisarwaun;
Mrs
Nel
babanod reoli tymheredd eu cyrff
Williams, 2 Bryn Tirion,
ac maent mewn perygl os ydyn
nhw'n cael eu geni mewn hinsawdd
Penisarwaun. Gwilym Ellis,
oer neu gynnes. Dim ond 2 funud
Llandrindod, Powys.
mae'n cymryd i fabi ne\vydd-anedig
£5: Gordon a Gill Parry,
golli 20 peryglus yn nhymheredd ei
Gwalia, Pen-ar-Lag; Eunven
gorff. Collir y rhan fwyaf o'r gwres
Roberts,
47
Rhydfadog,
hanfodol yma drwy fannau meddaJ
Deiniolen; Mrs Mair Griffith,
ar ben y babt
Bodfan,
Abergwyngreg)rn;
Ewch ati i wau ...
Eifion Williams, Rhydfadog,
Estynnwch am eich gweill i helpu i
DeinioIen; Teulu y ddiweddar
gadw babi newydd-anedig
yn
Mrs J. Monica Roberts, Bryn
ddiogel rhag afiechydon marwol, fel
hypothermia a niwmonia. Gall eich
Golau) Waunfa\vr; Teulu Ty'n
het chi helpu achub bywyd babi.
Weirglodd, Bet\vs Garmon;
Ond mae ar y babanod hyn
Dilys Fouracres, Llundain;
angen mwy na dim ond hetiau Geraint Huws Roberts; Mrs B.
maen nhw angen i chi gOdl llais ar
Williams,
Llanfairpwll;
eu rhan. Rydym ni'n gof)rn 1 ba"'b
Ronnie (Llanbabs) Williams)
sy'n gwau het i osod negel> fer arni.
Ayleston; Mrs Olive Thomas,
Rhowch \vybod i'r gwleidyddion
Llanddaniel; Mrs N. Lovatt,
mai digon yw digon. Os na fyddan
Aberystwyth; Jenny Davies,
nh\v'n gweithredu
nawr, bydd
miliynau 0 blant yn parhau i farw
Llangeitho;
Mrs A. Rhys
yn ddiangen bob blwyddyn.
William, Rhyl; Mrs Nancy

Mr Roberts, derbyniwch ddiolch
yr ardal am bob gair 0 groeso a
chymwynasau
lu a dderbyniasom
gennych.
Diolch yn fawr iawn

IRHODDIO
I

Parry, Penygroes.
I Glyn Roberts) Bethel. _

:2:
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Swyddog y Cyfryngau,
Achub y Plant (rhaglen Cymru)

,

Galw trigolion Llanberis
Rydym ni Yma i Helpu!
Gyda phrisiau ynni yn cynyddu,
a mwy a mwy 0 bobl yn ei chael
hi'n anodd i wresogi eu tai ar
lefel cyfforddus, gall trigolion
Gwynedd wneud y mwyaf ar
gynllun
arloesol
allai wella
effeithlonrwydd ynnu eu cartrefi
yn rhad ac am drum.
Gyda chynllun 'Y rna i Hclpu'
eisoes wedi tragedu carrrefi
preifat mewn 27 0 wardiau
Gwynedd, yn fuan bydd Cyngor
Gwynedd, mewn partneriaeth
gyda Nwy Prydain yn cynnig y
prosiect 'Yrna i Helpu' i gartrefi
sector breifat yn ardal Llanberis.
Bydd y cynllun )'11 cael ei
lansio
yng
Nghanolfan
Yrnwelwyr y Mynydd Gwefru,
Llanberis, ar dddydd Iau, 8 Mai.
Yn y lansiad, bydd cyfle i
drigolion weld arddangosfa 0
wybodaeth, yn ogystal a chael
cyfle i drafod y prosiect gyda
swyddogion 0 Gyngor Gwynedd
a Nwy Prydain. Bydd arolygywr
o gwrnni Hillserve Insulation,
sy'n ymwneud a'r cynllun hefyd
wrth law i drefnu apwyntiadau ar
gyfer eu harolwg.
Bydd lansiad Llanberis
ar
agor i'r cyhoedd rhwng 3pm a
7pm. Hefyd yo mynychu, bydd y
Ganolfan Gynghori, Swyddog
Budd-daliadau
Treth Cyngor,
cynrychiolwyr
o'r Cynghrair
Iechyd Lleol, Rheolwyr Rhawd
Cymunedol
ileol, tra y bydd
Gwasanaeth
Tan ac Achub
Gogledd
Cymru
yn cynnig
profion diogelwch tin a laryrnau
mwg am ddim.
Nid 'j\v'r cynllun 'Yrna i
Helpu', sydd wedi ei ariannu ar y
cyd rhwng Cyngor Gwynedd a
Nwy Prydain, yn costio unrhyw
beth i gartrefi sy'n cymryd rhan,
os ydynt yn byw yn llawn amser
yn ward Llanberis.
Bydd y
cynllun
yn lleihau
nifer y
trigolion sy'n byw mewn tlodi
tan wydd - sef cartrcfi lIe mae
mwy na 10% 0 incwrn y cartref
yn cael ei wario ar danwydd.
Dywedodd Adrian Roberts,
Swyddog Rheoli Perfformiad
(Tai) Cyngor Gwynedd:
'Mae prosiect Yma i Hclpu yn

tanlinellu ymrwymiad y Cyngor i
leibau nifer y tai sy'n dioddef 0

dlodi

tanwydd. Rydym wedi
ymrwymo
i roi
trigolion
Gwynedd yn gyn taf, ac fel rhan
o'r prosiect blaengar yma, mae
nifer 0 drigolion )' Sir eisoes wedi
cael gwirio effeithlonrwydd ynni
eu tai, a hynny yn rhad ac am
ddim. Bydd cyfle bellacb i
drigolion Llanberis yrnuno yn y
cynllun, a gobeithio y bydd nifer
ohonynt yn gallu elwa.'
Nid oes gofyn i berchnogion
tai sy'n cymryd rhan yn y
prosiect fod yn gwsmeriaid N wy
Prydain, na hyd yn oed gael
cyflenwad nwy yn y tY er mwyn
bod yn gyrnwys. Bydd pob
cartref
preifat
yn yr ardal
ddewisedig yn derbyn llythyr
gao Nwy Prydain yn eu gwahodd
i gymryd rhan, ac yna bydd y
cwmni
sy'n
ymgymryd
a'r
gwaith, sef Hillserve Insulation,
yn cysylltu a phawb i drefnu
apwyntiad i gynnal arolwg o'r
cartref
Bydd cartrefi sy'n gymwys am
fesurau gwella effeithlanrwydd
yn cael cynnig insiwleiddio
ceudod y waliau, insiwleiddio'r
llofft a siacedi tanc dwr poeth,
wedi ei ariannu gan Gyngor
Gwynedd a Nwy Prydain. Bydd y
cynllun yn cael ei yrnestyn i

ardaloedd Llanrug, Cwm y Glo a
Phenisarwaun
ar ddiwedd mis
Mehefill, ac yna i wardiau
Aberdaron a Botwnnog ym mis
Medi.
Ychwanegodd
Anita Jones,
Rheolwraig
Datblygu
Busnes
Hillserve Insulation:
'Rydym yn hynod falch fod
Cyngor Gwynedd eisiau gweithio
gyda ni unwaith eto er mwyn
brwydro yn erbyn tlodi ranwydd.
Mae "Yma i Helpu" yn unigryw
gan ei fod yn dod a'r sector
breifat, gyhoeddus a gwirfoddol
at ei gilydd, ac rydym yn siwr y
bydd yn dod a nifer 0 fuddion i
gartrefi yn ardal Gwynedd.'

NANT PERIS
Llinos Jones, 6 Nant Ffynnon
Ffon: (01286) 871820

DIOLCHIADAU.
Yn
dilyn
marwolaeth Bleddyn Roberts yn
Arddleen (gynt 0 Lanberis), priod
addfwyn Heddwen (Cwm-y-glo
gynt), tad arbennig Trystan a Sian a
thaid hottus, fe ddymuna'r teulu, yn
cynnwys el chwaer, Prydwen a'i
frawd Goranwy, ddiolch 0 galon i
bawb
am
bob
arwydd
0
gydymdeimlad
ac
am
y
caredigrwydd a ddangaswyd tuag
atynt yn eu profedigaeth lem.
Dyma englyn a wnaeth Dafydd
John Pritchard ar gyfer y Cyfarfod
Cotta yn y Trallwng dydd Sui, 13
Ebrill.
Sledd, yr addfwynaf ei latar, a'i
ddweud
Yn ddweud diymhongar;
Carodd yntau'r geinau gwar,
ac o'i 61mwy yw'n galar.

DEINIOLEN
Mrs Nia Gruffudd
Ffon: (872133)

DIOLCH.
Dymuna
Eurwen
Roberts, 47 Rhydfadog, ddiolch 0
galon i'w theulu, ffrindiau a
ehymdogion
am
yr
holl
garedigrwydd a ddangoswyd tuag
ati tra bu yn yr ysbyty ac ar 61 dod
adref.
Yr un modd carai hi a Mair
ddioleh am bob arwydd
0
gydymdeimlad
a ddangoswyd
iddynt yn eu profedigaeth 0 golli ei
chwaer, Bett.
DIOLCH. Dymuna John a Ruth
Jones, 94 Pentre Helen, ddiolch
i'w teulu, ffrindiau a chymdogion
am y cardiau a'r rhoddion a
gawsant ar achlysur eu Priodas
Ruddem ar 2 Mawrth.
HOFFAI
Eifion
Williams,
Rhydfadog, ddiolch yn fawr am y
eardiau, negeseuon ae anrhegion
a dderbyniodd ar aehlysur ei benblwydd diweddar.
ORGAN AR WERTH. Mae Capel
Cefn-y-Waun yn gwerthu organ y
capel. Mae'r organ hon mewn
cyflwr arbennig 0 dda. Cysylltwch
a Mr Irfon Thomas (01286 871
964) am twy 0 fanylion.
CYMANFA'R ANNISYNWYR
CYLCH DEINIOLEN A CHWM Y
GLO. Cynhelir y Gymanfa yn
Festri Capel Ebeneser, bnawn
Sui, 18 Mai am 2.00 o'r gloch.
Arwelnydd y Gan fydd Gareth
Jones, Llanberis.
8ydd bws yn cyehwyn 0
Lanbens am 1.15; Cwm y Glo am
1.25; Perusarwaun am 1.30.
Gwneir casgliad. Taer erfynnir
am eich eefnogaeth.

CHIROPODIST
Gwasanaeth yn
eich Cartref

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

57 Glanffynnon
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A'l FEIBION
Bwthyn Gadlys
LLANBERIS

FFon: 870444

LLANRUG

• Gwerthwyr Glo ac
• Olew Gwres Canolog l'ch
cadw'n gynnes ac yn glyd!

Ffon:

(01286) 675754
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41A
STRYD
FAWR,
LLANBERIS
•
Ff6n:
(01286)
872501
~----
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CWM YGLO
Mrs Iris Rowlands, Glanraton. Fton: (01286) 872275
DIOLCH.
Dymuna
Margaret,
Richard a Michael, Porthaethwy,
teulu'r diweddar
leuan Gwyn
Closs Evans, gynt 0 Bron 'Rallt,
Cwm y Glo, ddiolch 0 galon i
ffrindiau o'r ardal am bob arwydd 0
gydymdeimlad
yn
eu
profedigaeth.
YSGOL CWM Y GLO
Roedd pawb yn drist ar ddiwedd y
tymor pan fu raid dweud ffarwel
wrth Mrs. Eleri Davies. Bu'n
bennaeth arnom am bron i bedair
blynedd a diolchwn iddi am ei
gwasanaeth a'i chyteillgarwch yn
ystod ei hamser yma. Dymunwn
yn dda iddi yn ei swydd newydd fel
Pennaeth Ysgolion Coed Mawr a
Glanadda ym Mangor.
Croesawn
ein
pennaeth
newydd y tymor yma, set Mrs Nia
Oliver. Mae'n wyneb eyfarwydd i ni
i gyd gan ei bod elsioes yn
athrawes yn yr ysgol a dymunwn
yn dda iddi hithau yn ei swydd
newydd.
Croesawn Miss Delyth Haynes

j

Mrs Eteri Oevtes
atom y tymor yma hefyd. Mae'n
fyfyriwr TAR a bydd yn treulio ei
chyfnod yma yn nos barth y plant
hynaf.
Maent
eisioes
wedi
cychwyn
dysgu
chwarae'r
recorder gyda hi
Cafodd dosbarth Marehlyn fynd
ar ymwehad i'r Foryd wrth astudio
Gwarehodfa Natur Leol. Diolchwn

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

SEFYDLIAD Y MERCHED. Ar nos
lau, 20 Mawrth, aeth ugain 0
aelodau'r gangen i'r Faenol Arms,
Nant Peris, i ddathlu GWyI Dewi. Ar
61 cyrraedd
cawsom
groeso
cartrefol gan Ann a'i staff, a bwyd
bendigedig.
Ar 01 y gwledda fe gawsom
noson hwyliog gyda'r digrifwr,
Tudur Owen. Llond bolo chwerthin
- dioleh Tudur.
Diolchwyd i Gwenda am drefnu'r
noson.

..

..

Yng nghyfarfod mis Ebrill, 0 dan
Iywyddiaeth Pat Jones, treuliwyd
orig ddifyr dros ben yng nghwmni yr
acto res,
Maureen
Rhys,
yn
gwrando arni yn son am ei
phlentyndod hapus yng Nghwm y
Glo ac am el phrofiadau fel actores.
Hefyd cawsom fraslun o'r theatr a'r
ddrama ganddi.
Daeth Sefydliad y Merched y
Felinheli atom fel gwesteion a
eawsant hwythau hefyd yr un
mwynhad.
Noddwyd y noson gan yr
Academl. Bydd y eyfarfod nesaf ar
15 Mai.
PROFEDIGAETH.
Cydymdeimlwn yn ddwys a Jennie
Angharad Roberts, 2 Ffrwd Madog,
ynghyd a theulu GlandYK a Min y
don, yn eu profedigaeth 0 golli
chwaer a modryb, sef Katie May
Jones, Ftlat 40, Ffordd Llanbeblig,
Caernarfon, ar 8 Ebrill yn 83
mlwydd oed. Roedd chysylltiadau
amlwg
a'r
pent ref
dros
y
blynyddoedd, yn ferch i'r diweddar
John ac Annie Jones. 1 Tai Orwig a
Phen Clegir, cyn hynny. Bu ei
hangladd eyhoeddus yng Nghapel
Ebeneser,
Caernarfon,
fore
Sadwrn, 12 Ebrill, ac yn dilyn ym
mynwent Llanrug, gyda'r Parch
Gwynfor Williams yn gwasanaethu,
ac yn cael ei gynorthwyo gan Mr
Mertyn Jones.
YR EGLWYS BRESBYTERAIDD.
Cymdeithas y Capel. Cynhaliwyd
cyfarfod cyntaf y Gymdeithas am

a

i'r Warden, Rhys Roberts, am
ddysgu lIawer 0 ffeithiau diddorol I
•
nl.
Cafodd ddosbarth Llydaw fynd
ar ymweliad i Gastell Penrhyn I
ddysgu am fywyd yn ystod yr Ail
Ryfel 8yd. Ewch draw i'r Albwm ar
y wefan I weld eu lIuniau
(www.ysgolewmyglo.org)
Mae dosbarth Llydaw yn ffodus
iawn 0 gael gwesi dawns gyda
Olwen Green, fel rhan 0 gynllun
PESS y tymor yma. 8ydd dydd
Mercher
yn ddiwrnod
prysur
iddynt gan fod Campau'r Ddraig ar
01 yr ysgoll
PLYGU'R ECO. Diolch i'r criw
bach ffyddlon, Sian, Kate. Rhian,
Lowri a Shannen
am ddod i
blygu'r Eco eta eleni, hefyd i'r
ofalwraig, Christine Howard, a Mrs
Nia Oliver.
YN YR YSBYTY.
Dymunwn
wellhad i1wyr a buan i Mr Elwyn
Foulkes, Rhes Bryn, sydd yn
Ysbyty Gwynedd.
CYDYMDEIMLAD.
Trist oedd
elywed am farwolaeth Mr leuan
Gwyn Closs Evans, Lon Isa,
Porthaethwy,
mab y diweddar
Evan a Mary Closs Evans (Nyrs
Closs), Tan 'Rallt. Estynnwn ein
eydymdeimlad dwysaf a'i briod,
Margaret, ei ddau tab, Richard a
Michael, ei wyrion, Mark a Sam, el
frawd, John Llewelyn, a'r teulu 011
yn eu profedrqaeth.
ADREF O'R YSBYTY. Da yw
gweld Mrs Dorothy Jones, Fron
Gader, wedi gwella ar 01 treulia
deuddydd yn Ysbyty Gwynedd

dymor 2008 yn y Ganolfan nos lau,
10 Ebrill. Y Oaderrydd am y noson
oedd Dafydd G. Ellis, Gweledfa. Yn
dilyn galr 0 groeso cynnes i bawb
fe'n harweiniwyd mewn myfyrdod
ganddo.
Ymhellach,
cyflwynodd
y
siaradwr gwadd, set Mr Gwyndaf
Williams 0 Fethe!. Testun el sgwrs
oedd 'Y Chwaer 0 Cmcaqo', set
ffrwyth ymchwil diddorol i un o'i
hynafiaid aedd eto'i rheim wedi
ymfudo 0 Gymru i'r Ameng, cyn
dychwelyd yn bJentyn ieuanc i'r
Tymbl yn ne Cymru. Roedd y
torreth 0 Iythyrau yn dyddio 0
gytnod yr ymtudo yn cytrannu'n
fawr i dealJ hanes y cyfnod, ac yn
ben nat aberth a dylfalbarhad dyn i
ddod 0 hyd I waith i gynnal ei deulu.
Diolchwyd yn gynnes i Gwyndaf
gan y Cadeirydd gydag amryw o'r
aelodau
gyda'u
sylwadau
yn
gwerthtawrogi'r noson.
Bydd y cytartod nesaf nos lau, 8
Mal. Y siaradwr gwadd fydd Gwyn
Hetin Jones, gydag Ellen George
yn cademo'r noson.
Ymchwi!. Talwyd ymweliad yn ystod
yr wythnosau diwethat gan orwyres i Welnidog cyntaf Eglwys
Brynrefail, set y diweddar Richard
Jones (Glan Alaw). Nid oes lIawer
o'I hanes, fe ymddengys, yn
wybyddus i'r teulu erbyn hyn. Mae
rhai cysylltiadau yn y pentref yn
cofio eu rhieni yn son am gyfnod
olaf ei weinidogaeth yma yn ystod
blynyddoedd
cynnar
y ganrif
ddiwethaf.
Buesai'r
teulu
yn
gwerthfawrogi yn fawr iawn unrhyw
wybodaeth bellach.
Oedfaon Mal.
4:
Cymanfa Dosbarth Padarn
11: Sui y Pentecost
5.30: Mrs G. Alwena
Wiliams, Llanddona.
19: 5.30; Mr J.O. Roberts,
Bethesda.
25: 5.30: Parch lorwerth Jones
Owen, Caernarfon
Gweinyddir y Sacrament 0
Swper yr Arglwydd.

wedi iddi ddisgyn a thorri ei braich.
UNDEB Y MAMAU. Cyfartu'r
gangen yn yr ysgol Gymuned nos
Lun, 7 Ebrill. Agorwyd y cyfarfod
gan Mrs Dorothy Jones, ac
estynnodd groeso cynnes i bawb.
Derbyniwyd ymddiheuriadau oddi
wrth Mrs Gwen Owen a Mrs
Marjorie
Roberts,
Darllenwyd
cofnodion o'r cyfariod a gafwyd
ym mis Mai a phasiwyd eu bod yn
rhai cywir. Cydymdeimlwyd gyda
Mrs E. Jones, Lyndale, Llanrug.
Croesawyd y wraig wadd, Mrs
Elizabeth Woodcock, gan Dorothy
a chafwyd sgwrs a tideo diddorol
ganddi am y gwaith mae Tearcraft
yn ei wneud a mwynhaodd y
merched
eu hunarn yn creu
mwclis. Ar 61 lIuniaeth, wedi ei
baratol gan Mrs Joyce Ransom a
Mrs Enid Taylor, catwyd amser i
brynu odct ar y stondm Tearcraft.
Roddwyd
y raffl
gan
y
gwesteion ae fe'i henillwyd gan
Mrs Gwyneth Roberts. Diolehwyd i
Elizabeth
a'r gwesteion
gan
Dorothy. Terfynwyd y eyfarfod trwy
adrodd y Gras.
CYMANFA'R ANNIBYNWYR
CYLCH DEINIOLEN A CHWM Y
GLO. Cynhelir y Gymanfa yn
Festri Capel Ebeneser, bnawn
Sui, 18 Mal am 2.00 o'r gloch.
Arweinydd y Gan fydd Gareth
Jones, Llanberis.
Bydd bws yn eyehwyn 0
Lanberis am 1.15; Cwm y Glo am
1.25; Penlsarwaun am 1.30.
Gwneir easglrad. Taer ertynnir
am eich cefnogaeth

Owen a Lee yn dychmygu sut deimlad oedd bod yn faciwi.
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ar Agor
9 y bore tan 4 y pnawn - 7 diwrnod yr wythnos
Cwmni cydwetthredol di-elw '1\'" Caban Cyf wedi ei sefydlu i
hwvluso datblygiad economaidd eefn gwlad.
Nod Caban Cyf. yw rheoh gweithrediad eynaliadwy sydd yn
cynhyrehu mcwm drwy et brrf weunqareddau refenlw
(Caffl Trwyddedig, Ystafell Cynhadledd a Gwasanaeth Argrattu a
Llungopio) ae ar yr un pryd i getnogi busnes lIeol (Unedau Busnes
Caban) er mwyn ereu eyfleoedd gwalth.

Caban, Yr Hen Ysgol, 8rynrefail
www.caban-cyf.org
caban@caban-cyf.org
01286 685 500 (caffi) 01286 685 462 (swyddfa)

UN FUNUD FACH
Rydw i wedi arfer mynd yn
rheolaidd
at y dein tydd ar
optegydd. Dwi ddim yn or-hoff,
mwy na neb ohonoch, 0 gadw'r
oed a'r deintydd, ond rhaid i mi
gyfaddef dwi'n mwynhau
fy
ymweliad
blynyddol
i gael
profion ar fy llygaid. Dwi ddim
yn gallu Ilwyr ymlacio yng
nghadair y deinrydd, ond mae'n
bleser cael eistedd yng nghadair
yr optegydd.
Mi ges i dipyn 0 draffcrth
hefo'r llygaid
yn ysrod y
flwyddyn ddiwetha, ac arna i fy
hun roedd y bai. Bum yn gorwcithio braidd. Er mai iaith tua
deng munud sydd yna 0 'Barc-yWern i Bare y Faenol' mae hi'n
daith sy'n eofnodi bron i bedwar
ugain mlynedd 0 fy oes i, ac my
sgrifennais stori y daith hir/fer
yna mewn amser byr 0 tua chwe
mis. A dyna fu achos y
trafferthion hefo'r 11ygaid. Do,
mi weithiais ddydd a nos er
mwyn cwblhau y gwaith cyn y
'dedlein', Yn ychwanegol at hyn
fe ddarllenais
ddwsinau
0
gyfansoddiadau
ar gyfer y
gwahanol eisteddfodau y bum vn
beirniadu ynddyn nhw. Doedd
ryfedd i mi gael trafferth hefo'r
llygaid.
Dwi'n sgwennu y llith hwn ar
brynhawn SuI braf yn Cala Bona
ar Y nys
Majorca,
ac yn
mwynhau y seibiant ar 61 gaeaf
hynod 0 brysur. Mi fydda i yn
dod i'r gwesry hwn ddwywaith }'
flwyddyn ers tua deng mlynedd
bellaeh. Rocddwn i'n edrych
ymlaen yn fwy nag arfer eleni,
gan £).7 mod i'n teimlo bod angen
'hoi ides' arna i. Cefais y fraint a'r
pleser 0 ym\veld a phump ar
hugain 0 wahanol gymdeithasau
yn ystod y tl~ryddyn, a nifer 0
eisteddfodau. Bu'r cvfnod dros
Wyl Ddewi yn h}'nod 0 brysur, ac
nid rrafferthion hefor'r ll}'gaid
oedd yn fy mhoeru erbyn hyn,
ond trafferthion
hefo'r llais.
Erbyn Eisteddfod Bontnewydd
prin fod gcn i lais 0 ~vb\lll, a
diolch i gyfeillion Ejsteddfod
Penrhyndeudraeth,
fe drefnon
nhw i mi gael 'radio-1nike', a bu
hyn yn gymorth mawr i mi, ac
)7n sicr i'r gynulleidfa.
Dwi \vedi clywed sawl un yn
awgrymu mor braf yeti hi ar y
beirniad adrdd yng nghyfarfod
nos yr eisteddfodau lleol - dim
ond rhY'~ bedair c)fstadleuaeth,
lra mae'r beirniad eanu druan yn
chwysu ch\vartiau. Beirniadaeth
eitha teg. Ond y g\virionedd ydi
fy mod i a'm tebyg wedi treulio 0
leia
ugain
awr
adre
yn
beirniadu'r
cyfansoddiadau
llenyddol. N a, mae'r beirniad
adrodd yn g\veithio'n galed ia\vn
am tua pythefnos eyn di"..vrnod yr
eisteddfod, coeliwch fi
Ond yn 61 at y prawf llygaid a
gefais ddi\vrnod cyn dod yma.
Oeddwn, roeddwn i'n medru
darllen y llythrennau hyd at y
bedwaredd
11inell i lawr yn
berffaith. Roedd y cylchoedd a'r
~

oJ

sgwariau yn fwy niwog ambell
dro, ond yn berffaith glir WIth i
Mrs Parry symud y lensus. Mi
lwyddais hefyd i gyfri y ser a
fflachiai yn sydyn ar y sgrin. Do,
mi wnes i fwynhau y prawf
llygaid eleni eto, ac roeddwn yn
falch 0 glywed Mrs Parry yn
datgan
bod fy ngolwg
yn
berffaith a doedd dim angen i mi
newid sbectol hyd yn oed.
A dyna pam rydw i'n medru
ymlacio yma yn Cala Bona, yn yr
haul yn swn y mor, ac yn medru
darllen heb unrhyw straen ar fy
Ilygaid.
Ond anghofiais
yr haul }'
prynhawn 'rna. Dwi newydd fod
yn
gwylio'r
gem
rhwng
Caerdydd
a Barnsley. Llond
ystafell 0 Saeson swnlIyd yn
rhagweld y byddai eu tim nhw
yn cyrraedd Wembli am yr eildro
i wynebu Portsmouth.
Brolio
roeddan nhw fod eu urn eisoes
wedi curo Lerpwl yn Anfield, a
hefyd wedi rrech u tim y
cyfoethogion, Chelsea. Pa obaith
oedd gan Gaedydd? Diodda'n
dawel wnes i, ond ar y chwiban
ola fedrwn i ddim cuddio fy
nheimladau wrth ddiflannu o'r
ystafell gan floeddio 'Cymru Am
Byth', ac er mwyn i'r giwed
swnllyd ddeall, ychwanegais,
'Good Old Wales'.
o ydi, mae fy llais i yn well 0
lawer, Efallai fod gwin coch yn
llesol i lais. Synnwn i ddim.
Iechvd
da i chi!
•
.:
.

.

0

en

~ 0
CU '. el)

c.c
i-

.c ca

0
IJJ

::'l

Ceir Benthyg
AM DDIM

W

0..

~

-c
-c
>
al

VOLKSWAGEN

II

(!)

U

PORSCHE

Y Dewis
arall Dibynadwy
,__..;::i Wasanaeth
Y Prif Ddeliwr.
Beth bynnag
rydych yn ei yrru,
o Audi i VW.

~

>c

Mae nhw yn y BBe; mae nhw
yn y pleidiau gwleidyddol; mae
nhw ym myd busnes; mae nhw
yn colegau. Y n eu meysydd
gwahanol mae nh w'n gwneud
gwaith da a phwysig. Mae
nhw'n
cyfrannu
at
ein
dealltwriaeth o'r byd ae at y
mwynhad
a gawn 0 raglen
deledu neu lyfr difyr. Mae'n
debyg fod ymchwilydd da yn
werih y byd i gwmni neu golcg.
Ond nid oes raid cymryd pob
gwaith ymchwil 0 ddifrif. Fe all
yr yrnchwilydd
gorau wneud
camgymeriad.
Ae
mae'n
berffaith
amlwg i bawb fod
canlyniadau'r ymchwil a wnaed
mewn prifysgol yn Amsterdam
yn ddiffygiol iawn. Glywsoch
chi'r fath nonsens erioed, mai'r
plcntyn hynaf ym mhob teulu
y,~'r clyfraf? Waeth pa mor
glyfar fo'r ysgolhcigion
hyn,
wna i ddim credu'r hyn a
ddywedon nhw. Yn fy marn
resymol i, nid yw'r yrnchwil
werth y papur y eafodd ei
gyhoeddi arno. A dylid trin y
Iath honiadau gyda'r sen y mae
ymchwil gwallus yn ei deilyngu.
Pa brofion bynnag a wnaeth yr
ysgolheigion
hyn,
a pha
ddulliau gwyddonol bynnag a
ddefnyddion nhw, fedra i ddim
derbyn fod eu casgliadau'n agos
at y gwir. Wedi'r cwbl, onid yw
pawb sydd ag owns 0 gomon
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o AMSTERDAM

Cibyn Ind. Est., Caernarion, Gwynedd LL55 2BD

(1)

(01286) 673559

Car Service

BOSCI'
Service
~

VOLVO

SAAB

DODREFN PERKINS
(Safle'r hen Nelson)
CAERNARFON

Ffon: (01286) 676 040

•
•
•
•

m
::n

s:
»

JOHN PRITCHARD
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Cefnogwch
ein Hysbysebwyr

www.a-v-w.co.uk
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sens wcdi gwybod erioed rnai'r
ail blen tyn yw'r clyfraf 0
ddigon?
Roedd yr hyn a glywais 0
Amsterdam yn fy nghorddi am
fy mod, fel sawl un arall, yn cael
trafferth i dderbyn tystiolaeth
sy'n adlewyrchu'n
anffafriol
arnaf fi. Rwyf eisiau credu
pethau da amdanaf
fy hun.
Rwy'n gwybod nad wyf yn
berffaith, ac yn cydnabod bynny
bob tro yr agoraf fe ngheg a'm
calon i siarad a Duw. Ond er
hyn i gyd, mae yna rywbeth sy'n
gwneud i mi fod cisiau credu
nad wyf mor ddrwg a hynny
wedi'r ewbl. Mae'n iawn i mi
gyffesu mai pechadur wyf, ond
gwae neb arall i awgrymu
hynny! Mi wna i f'amddiffyn fy
hun a chyfiawnhau
fy hun
gyda'r gorau 0 ddynion. Does
dim angen ymchwil mawr ar yr
Hollall uog i weld y gwir
amdanom. Ond hyd yn oed pan
fo'r Duw sy'n gwybod y cyfan
amdanaf
yn dangos i mi'r
pethau
drwg a wnaf, mae
rhywbeth yn ddwfn o'm rnewn
sy'n gwneud i mi fynnu dadlau
ag yntau.
Ond dadl yw honno na fedra
fi na neb arall ei hennill. Does
dim ffoi oddi wrth y Duw sy'n
ein
hargyhoeddi
o'n
methiannau.
Mae'r
bys
tragwyddol yn pwyntio at ein
beiau. Ond yr un pryd, mae'r
Duw sy'n dangos i ni ein
pechodau
yn mynnu dangos
hefyd y cariad a'r maddeuant
sydd ar ein cyfer yn Iesu Grist,
Cawn ein gwahodd i ystyried
tystiolaeth gadarn Y Beibl i'r
hyn a wnaeth yr Iesu trosom
oherwydd ei gariad; ac mae'r
d)rstiolaeth honno'n sicrach a
chliriach na holl ymch\vil y bycL

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

GWASA~AETH LLEOL AR CYFER
PARTION • PRlOOASAU
PEN-BLWYDD
BEDYOO • DAWNS • GWYLIAU

RHOSTIO
MOCHYN
ARGYFER
POB ACHLYSUR

.. .Qg 0 ffermydd Ileol
.. rarfion rhwns 40 a 400!

.. Gyda saws afal a stwffin mewn
rholiau

.. Efo salad hefyd os dymunwch
DEWCS, MAE O'~ FLASUS!
Cysylltwch

a

JOHN BRYNAFON
LlANRUG

675190/673188
Ffon "mudol. 07798 718188

) DYN CIG

\"eran: \vww.ydyncig.co.uk
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AROSPRYD
hefo'r 'un garw am ei fol'
Clwtyn Criw Triw
GYRDI·WENFFLAM!
Y CAR BACH DELA' YN YR
HOLLFYD!
Dyma'r ston hyd yma. Ar riw Clegir
dtsgynnodd Gyrdi- IJ?el1fflalll oddi ar
ben Lori JasOlt Dod-i-Nol-Ceir- ...)y'Wedi-Malli. Aeth dros bell y c!awdd i
ganol y coed a disgyn 1 laun y llethr i
gano! rhedyn go druichus. Yno,
gwelodd dair cumingen. Eu henuiau
yd)1 N,CW Nacui ry' ofn bob dim; TW',1
Cuim Llunn, sy' heb fod ofn dim byd,

a Codli Crmci, ac y mae pawb ei ofn

.-•

Y r Ystafell De
Stryd Fawr, Hen Bentra Mawr Llanber, sef Llanberis

eraill yn y caffi, hefo'u lliwiau
Dyma fis o'r bron wedi mynd
gwyrdd, coch, a gwyn - lliwiau
heibio
ac,
er
gwaetha'r
heulwen, yrrrrr oerni, (a'r eira, baner Cymru.
A dyna archebu fy rnwyd, a
rhaid
peidio
ag anghofio
y siop yn
hwnnw), mi fues i'n crwydro fel chynorthwy-wraig
amneidio arnaf, ac yn ailofyn,
'dwn i ddim be, ac yn rhyw
er mwyn gwneud yn siwr, (fy
ddyfal-chwilota
am
giaffi
mai i, welwch chwi, ydy siarad
cynnes 0 braf. and i ble andros
yr es i, meddech chi? la, i yn llawar rhy gyflym), a hithau,
da 'ngeneth i, yn mynd ati i
baradwys bwydydd Cymreig,
sy' [u hwnt 0 flasus, ac ar gael nodi ar bapur yr holl fanylion
yn Ystafall De Deryl JOlzes, yn dra-gofalus, ac yn gwenu'n
Llanber. Girr agos atoch, un rhadlon braf amaf, a pheri imi
deimlo fy mod i adref.
cwbwl galon fawr, hefo barn
A dyna pryd y gwelais i ar y
gonast bob amsar, ydy Dery].
Un diddan, yr un fath bob co\vn[ar, 0 flaen llygaid pawb,
goplau 0 Eco'r Wyddfa ar werth.
amser, ac mi roedd hi'n fraint
cael bod yn ei gwmni ef, a'r Da ia\vn ch\vi) bobol rhadlon
Yr Ystafall De!
staff sy'n g\veithio iddo.
Penderfynu archebu potyn 0
Ydy, ydy, mi rydach yn
IJygad eich lIe, fe'i ceir 0 fora de! la, ynte] Teimlo wedyn y
dreigiau )'n rhuo'n isel yn fy
g\vyn hyd nos wrthi'n ddiwyd
yn ei siop llawn 'trysora', ar y 'stumog. Un garw am fy mol
yd\,' i) a rhaid wrth fwyd! A
S(ryd Pawr. Cyrchfan poblleol
ac 0 bell, a hynny, os ydy fy dydy hi eto ddim ond ch\varter
i ddeuddeg o'r gloch un bore
nghof )TTIbur agos ati, ers dros
30 mlynedd, ond does neb yn Dydd Gwener! Sgonsan garrra
rhY'v siwr iawn o'i hoedran, (fel hefo hufen? Sglaffyn 0 fara
brith? Mi fu bron i mi eu
'na'n burion yr ydym ni'r
harchebu, ond dyna fynd am y
Cymry!).
Dyma siop sy'n gwerthu bob cyw iar, selcri, caws Caerffili,
math 0 berhau, 0 lyfrau i wedi eu taenu ar dost, hefo sa\vs
yr Wyddfa yn cad\v cwmni
gylchgronnau, 0 gelfi i blatiau,
a photiau llawn melyster. la, iddynt. Ewadd! mi roedd o'n
mel 0 Gymru, ac )'JDa fy dda. BIas mwy! A sa\vs yr
Wyddfa? Am )' tfO cyntaf yn fy
mhobol i mae 'na barlwr hufen
my\vyd mi wnes i fiasu
ia unigryw, (Oes! wir i chi.
cv.Tbwl wahanol.
Wrth ymyl ceir Ffarm Fel yr rh)rwbeth
Unigry\v? Oedd myn diais( i!
Wyddfa). 1a! YSlafel1 De Delyl
E\vadd! Wedi ei 'neud hefo mel,
Jotzes, Llanber. Dyma Ie)' mae'n
a'r ID'nhysgaeth yn greadigaeth
\verth y byd yn grwn ymweld
Deryl ei hunan. Bendigedig
ag ef.
wir! A'r paneidia tel Blasus
Mi
roedd
y f\vydlen,
cocli\vch chi fi, yn werth ei dros ben!
Da ch\vi, os am groeso
darllen }'1l uchel, a'r G}'mraeg
yn aml\vg arni. Digonedd 0 penigamp, a lluniaeth g\verth ei
ddewis - cawliau, coffi, te gael, brysiwch draw i Ystafell
De Deryl Jorles, Llanber. A ch yn
cyffredin a llysieuol, diodydd
mynd adra, beth am brynu ll\vy
ysgafn, ysgytlaethau - 'rargian!
garu, neu bocyn 0 Fel Ffarm yr
mi
roedd
vn
brofiad
•
W}'ddfa, neu ~'yta corned
amheuthun eistcdd \vrth fwrdd
hufen ia hefo mel ynddo?
a chadair sy', fel y dodrefn
F.

01 Y mae Gj~rdi-!'Venfjlanl ishio mynd
adra, ac y mae'r cumingod yn gumeud
eu gorau glas i'u: helpu, ond y maent
yn gadael G)lrdz- WenJfla"l meum
trafferthion. Y mae Gyrdi yn llithro )'11
at humt 0 gyflytll i lawr y llethr; ac )'
mae 0 - ar ben LW!l mauir heb uiaelod
iddo!

* * .-

Y mae Gyrdi-Wenffiam, y car bach
dela un yn yr holl fyd, yn llithro'n
gyflym i lawr y llethr. Dacw'r twll
mawr, heb waelod iddo, }'TI dod yn
nes ac yn nes, ond yn ffodus iawn
dyrna olwynion blaen GyrdiWenfflam )'11 taro'n erbyn - ie, ie,
gwaclod hen gocden!
Dyma Gyrdi-Wenfilam yn troi
ar ei ben i lawr yn yr awyr, Y twll
mawr heb \..'aelod iddo fo. Gyrdi!
Na! Na!
'Na!' meddai Nicw Nacw'r
gwningen fach sy' ofn bob dim, a'i
phawcnnau'n cuddio ei llygaid.
'. a!' ebe Twrn Cwm U\vm, y
g\vnlngen arall, gan \vasgu moryn
rhwng ei ddannedd a'i falu'n fan,
fan.
'Ta-tal' meddai Codli Crinci.
'Ta-ta G}~rdi-Wcnfflam! Mi rocdd
yn braf cael dy 'nabod di!'
Ond d~rma Nic\v Nac\v'n rvnnu
•
el phawennau odui \vrth ei Ll~rgaid
ac yn dweud \vrrh y ddwy

gwningen arall 'Pawb chwythu!'
'Chwythu?' rneddai Twrn Cwm
Ll wm gan ysgwyd ei gynffon bwt.
'Chwythu?' dywedodd CodliCrinci, a'i gynffon yn ysgwyd fel
wn i ddim be.
A dyma
Nicw
Nacw,
y
gwningen fach sy' ofn popeth, yn
chwythu, a go dda Twm a Codli, mi
wnaeth y ddau ohonynt fynd ali i
chwythu.
Whw\vwww!
Hwsh!
WhW\v\v! Ac, wir i chi, Cl1'S a chap
gwlanan, tei, menyg a sgarff, dyma
Gyrdi-Wenfflam, y car bach dela
yn yr holl Iyd, yn hedfan drwy'r
awyrl Uwchben y cymylau! Dros y
twll! Dros Goed Clegir! Dros
Ysgol Dolbadarn! Dros )' Castell!
Dros fodurdy jason-Lcri-Dod-iNcl-Ceir-Sy-Wedi-Malu!
Dros
llyn Padarn! Dros faes parcio ceir
yn y Gilfach Ddu!
Ond, pan wnaeth Nicw Nacw,
Twm Cwm Llwm, a Codli-Crinci
rhoi'r gorau i chwythu,
dyrna
Gyrdi-Wenfflam
yn disgyn! la!
dyma fo'n disgyn wrth ochor cae
draw ar y mynydd - yn Ninorwigl
Ac yno, mac 0, meddan nhw imi,
yn
Drapia! Mae'n maid imi fynd at
Nicw N acw, sy'n crio ar 61 colli
Gyrdi-Wenfflam! Paid crio, Nicw
Nacw. Gwna rywbeth, Twm Cwm
Llwml Yli, rho dy foryn i Nicw
Nacw! A chdi, Codli-Crinci! Paid a
sefyll yn Ian'nal Yli, rho dy
gynffon i Nicw Nacw, er mwyn
iddi gael sychu ei dagrau arni.
Yl\vch pawb, mi gc\\rch chi, y
lro nesa, )' stori olaf am GyrdiWenfflam. Tan hynny ...
Bi-bib!
Gyrrrrrrr!
Whimwabam-gyrrr! Whish-hiwiii! Araf
deg rwan, Gyrdi! Dydy'r plant
ddim \\fedi clY\ved dy holl hanes di
h)'d )'IIla!

•

Mae pobl dros 50 oed yn
ymddiried yng nghynhyrchion
a gwasanaethau
Age Concern
Yswiriant Cartref
Yswiriant Cerbydau a Diffyg ar y Modur
Yswiriant Teithio
Cynllunio Angladd
Cyflenwadau Trydan a Nwy

AGE

Am fwy 0 wybodaeth ymwelwch a ni yn:
Age Concern GWYr')edda Men
Ty Seiont, Ffordd Santes Helen
Caernarfon, Gwynedd LL55 2YD

01286 67831 0
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CYNGOR CYMUNED LLANRUG
Crynodeb 0 gofnodion cyfarfod
mis Mawrth a gynhaliwyd yn y
Sefydliad Coffa, Llanrug.
Cyflwynwyd
adroddiad
ariannol cyfredol a diolchwyd i
Goronwy Hughes am ei waith.
Cadarnhawyd
y
cofnodlon
blaenoroJ yn gywir.
Croesawodd
Eryl
Roberts
bawb i'r cyfarfod gan mai hi oedd
yn cadeirio
yn absenoldeb
Dafydd
Thomas.
Rhoddwyd
croeso arbennig i'r Cynghorydd
Sir, Charles Jones, i'r cyfarfod i
drafod y cynllun i greu ffordd i
osgoi
Sgwar
Llanrug.
Cyflwynodd y Cynghorydd Sir y
cynllun ae eglurodd yr adborth yr
oedd ef wedi ei dderbyn hyd yn
hyn am y cynllun oddi wrth
drigolion y pentref. Dilynodd
nifer
0
gwestiynau
gan y
Cynghorwyr, yn bennaf am y
gylehfan ar y eynllun a'r gobaith y
byddai'r gylchfan
yn arafu'r
traffig ar y briffordd. Yn dilyn
hyn penderfynodd y Cynghorwyr
yn
unfrydol
i beidio
a
gwrthwynebu'r cais cynllunio.
Eglurwyd fod y gwaith 0 dacluso'r
eiddew ar wal y fynwent wedi
cychwyn
ac y dylid gweld
gwahaniaeth yn y dyfodol agos.
Dywedodd y clerc ei bod wedi
derbyn cadarnhad gan yr Adran
Briffyrdd fod yr eiddew yn tyfu i'r
16n yn Tyddyn Elan ac ar hyd
Ffordd Minffordd wedi eu pasio
ymlaen i'r Adran Gorfodaeth, ac y
dylai'r gwaith gael ei wneud yn y
dyfodol agos, a bod cynlluniau
gan yr Adran i wncud yr un peth
gyda'r eiddew ar y ffordd i
gyfeiriad
Ceunant
ger oehr
Glyntwrog.
Cafwyd cadarnhad bod y plae i
goffau trychineb Cwm y Glo am
gael ei osod yn ystod mis Mawrth
neu ddechrau mis Ebrill.
Pwyllgor Cynllunio Arfon wedi
caniatau y ceisiadau canlynol:
Adeiladu Sied Arnaethyddol a
ehreu trac mynediad: Hafod y
Perthi, Pontrug;
Estyniad ar ochr yr eiddo: Bryn
Elert, Ffordd Minffordd Llanrug;
Estyniad deulawr ar ochr yr
adeilad ac estyniad unllawr ar
gefn yr eiddo: Llyfni, 22 Nant y
Glyn, Llanrug;
Codi modurdy unllawr, Voelas,
Cwm y Glo;
Newid defnydd, estyniad eefn a
man newidiadau er mwyn creu
ystafelloedd cyfarfod ar y llawr
gwaelod a phump ystafell wely ar
y llawr cyntaf: Gwesty Seiont
Manor;
Estyniad unllawr ar flaen yr
eiddo: Ysbubor Fawr, Tyddyn
Cae, Pon rrug
Creu rhodfa gorehwyddiedig,
Seiont Nurseries.
Ceisiadau
newydd
canlynol
gerbron y Cyngor Cymuned:

Din~gwrthwynebiad
i adeiladu ffordd gysyUtiol rh\vng
ffordd y stesion a'r A4086 a chreu
maes parcio:
Cae'r Eglwys,
Llanrug; N ewidiadau mewnol a
man newidiadau aiianol i adeilad
a ganiatawyd eisoes: Elaine's

Llwyfor,
Ffordd
yr Orsaf;
Esryniad deulawr ac ystafell haul
unllawr
ar gefn yr eiddo:
Goleufryn, New Street, Cwm y
Glo.

Gwrthwynebwyd

Cystadleuaeth
*** hefo

gystadleuaeth

Calan Mai

gwobr anarferol iawn, a'r
yn gwbl agored i bob oedran ...

Nos Fercher, 26 Mawrth, 2008,
bu i dim pel-droed cenedlaethol
ein gwlad, (dros 21 mlwydd
oed), chwarare gem gyfeillgar
yn erbyn tim arall 0 gyfandir
Bwrop, sef Lwcsombyrg.
(1) Beth
ydyw
enw
llawn
rheolwr
tim
pel-droed
Cymru?

lythyr,
hefo'ch
enw
a'ch
cy feiriad,
at D a fy dd G uto,
Neuadd Glasgoed, LLANRUG

MLL?S163B2Booe8rbyn
dydd Mercher
at eg
.

Trosi aeilad arddangos eeir gwag i
Y wobr y tro hwn, (i'r cyntaf
5 uned byw fforddiadwy: Ceir
o'r crochan
hefo'r
atebion
Cwm, Cwm y Glo, ar sail
cywir), ydyw rhaglenni gemau
dyluniad a gan fod y Cynghorwyr
pel-droed a gynhaliwyd
yo y
yo credu nad yw'r adeilad
Cae Ras, Wrecsam - Cymru a
presennol yn add as i'w drosi i (2) Ar ddiwedd y gem bel-droed
Rwsia, Mai 30, 1981; Cymru a
adeilad deulawr. Ychwanegwyd
rhwng
Cymru
a Noruiy, Chwefror 26, 1985;
nad oedd augen mwy 0 dai yn y
Lwcsembwrg
nos Fercher, Cymru a Sbaen, 30 Ebrill 1985;
pentref a bod diffyg lleoedd
26 Mawrth, beth ydoedd y Cymru a Isechoslcfacia, Ebrill 29,
parcio eisoes yo broblem ac y
sgor terfynol?
1987; hefyd Caerdydd yrl. erbyn
byddai yn gwaethygu gyda'r cais
(3) Pwya sgoriodd y gol gyntaf i Blackburn, AWSI 16 1980, a
cynllunio hwn.
Gymru?
Wrecsam yn erbyn Mansfield,
Hefyd bu i'r Cynghorwyr ddatgan
Anfonwch
eich atebion
ar
Hydref 20, 1984.
pryder am y cais i adeiladu storfa
gerdyn post) nodyn cryno, neu
biniau
yn Ysgol
Gynradd f----------------,.------------Llanrug gan fod iard yr ysgol yn
lleihau tra mae niferoedd
y
disgyblion yn cynyddu.
Pasiwyd i gyfrannu'r
symiau
canlynol 0 gyUideb 2007/08:
Wedi delio a'r rnarwolaethau
Samariaid: £30; Ambiwlans Awyr
Ar y pryd heb sgil effeithiau,
Cymru:
£100;
CRUSE
Daerh un nos pan gefais ddychryn,
Berea vemnen t
Care:
£30;
Gweld corff fy mab yn lie'r
Cyrndeithas
Spina Bifida
a Rwyf am ddechrau y mis hwn
dieithryn.
yn y flwyddyn 1925.
Hydrocephalus Gogledd Cymru:
£100; Cwmi'r Fran Wen: £30;
29 Ionawr, 1925: Claddu Fred
Collais yno nerth fy ysbryd,
Cyfeillion
Cerdd
Ieuenctid
Dan don fawr ddu collais fy iechyd.
Williams,
Victoria
Terrace,
GWY'11edd: £30; Walk for Life
Y diferyn olaf a drodd o'r llestr
Llanberis.
(Ymchwil
Caner
UK): £100;
Y byd a giliodd drwy hollt ffenestr.
14 Chwefror: Robert
Jones,
Sefydliad Coffa Llanrug: £1,800.
Llanrug, yn cael damwain
Wedi colli uchelder f'ysbryd
Derbyniwyd y cwynion
anhygoel trwy i lwmp ddod i Bu newid mawr i sylfaen bywyd.
canlynol:
lawr a'i daro yn ei ben yn
Tristwch oedd yn gysgod prysur
• Fod pobl yn parcio ar y troad i
Muriau bore Sadwrn.
Ond gan fy nghariad ni chawn gysur.
mewn i Nant y Glyn ac felly
20 Chwefror: Marw Hugh
bod pobl yn gorfod troi yn 61 i'r
'Ei thy' a hawliai ei bryd a'i chwant
16n pan mae ceir yn dod i'w Williams, Waunfawr.
Y n bwysicach 0 lawer na thad ei
cyfarfod. Y clerc i gysylltu
21 Chuiefror: Claddu Jones, Tal
phlant.
gyda'r AdranBriffyrdd.
Don.
'Rhaid gosod llawr a wedyn peintio
• Y biniau yng nghae chwarae
Paid gadael i'r plant dy weld yn crio.'
4
Maumh:
Priodi
mab
John
Nant y Glyn ddim yn eel eu
gwagio. Goronwy Hughes yn Davies ac hefyd mab i William
Collais yno sail fy nghariad
Roberts. Claddu Evan Gwilym
dweud ei fod am gael gair gyda'r
A dagrau hallt a 105g fy llygaid.
Roberts.
prifathro ynglyn a'r mater.
Meddyliaf heno, fel gwlych fy
• Ceir yn parcio'n beryglus ar
14 Maumh: Mrs Hughes, Fron
ngrudd,
ochr y 16n y tu allan i ysgol
Bwrpas disgwyl bore ddydd.
Goch, yn cael ei chladdu.
Brynrefail ar ffordd Crawia. Y IS Mawrth: Tad John Owen,
Dihangaf ero i fynwent Bryn Llan
clerc yn dweud y buasai yn
Saer, yn cael ei gladdu.
At fedd hen ffrind sydd dal yn
gyrru llythyr i'r ysgol.
•
16 Mawrth: Marw Charlotte,
ugain.
Cytunwyd i gael prisiau am dorri
Drwy'r salwch nawr rwyf mor
gwraig Tudur Gas.
glaswellt a llwybrau'r gymuned
anhapus
9
Ebrill:
Marw
John
Evan
gan y contractwyr
erbyn y
Dweud wnh John mai fo sy'n lwcus.
Thomas, Peris View, ac hefyd
cyfarfod nesaf.
Cafwyd llythyr gan y Cyngor Sir Miss Vaughn Williams yn marw
Fel deilen grin ar wyneb nant
yn Hospital Caernarfon.
yo cadarnhau fod y coed dros y
Llifai f''ysbryd i lawr i'r pant.
Ym mhant y dwr ni fydd i'm hedd
ffordd i siop sglodion Tegfan
10 Ebrill:
Claddu
gwraig
Tan fo mi'n gorwedd yn fy medd.
bellach wedi eu torri. Eglurwyd
Richard Jones, Stiward.
fod y gwaith wedi ei wneud gan
26 EbrilZ: Marw
Thomas
Ond cyn llwyr orcbudd cysgod
Scottish Power a bod y trydan
Roberts, Cae'r Fran.
angau
wedi ei roddi i ffwrdd ar fyr
Daeth angel fach i ddal y golau,
rybudd yn ystod hyn gan fod y 8 Mehefin: Priodi John Thomas,
Goleuodd hi y llwybr du
Bryn Eglwys.
gwifrau trydan wedi plethu yng
A gyda'i gwen achubodd fi.
nghanhennau'r coed a'i fod wedi
25 Mehefin: Claddu gwraig
cael ei drill fel mater brys iechyd
Michael Jones, Bethesda Street,
Mae'r ffenest nawr yn dechrau agor,
a diogel wch.
ac hefyd yr un diwrnod claddu
Rby hwyr i achub pricdas rhagor.
Oherwydd newid yng nghlerc y Richard Roberts, Bryn Coch.
Ni all hi newid ei byd a'i bwriad
cyngor, nid oes adroddiadau ar 10 Gorffennaf: Claddu Thomas
A rhoi ei gWr 0 flaeo adeilad.
gyfarfodydd
y cyngor
wedi
Parry, Mona.
ymddangos yn y papur hwn ers
Mae'r siwrnai'n hir, yn bron
17 Tachwedd: Marw Ann Closs
ddiderfyn,
Rhagfyr 2007. Fel y clerc newydd,
yn sydyn, cael ei tharo'n wael
Dr\vy dywydd mawr, draws liawer
rwy'n ymddiheuro am hyn ac yn
dyffryn.
rhoi addewid y bydd adroddiad 0 mewn concert yn Capel Coch.
Hyd lwybr cudd sy'n dringo'r
hyn allan.
23 Rhagfyr: Cae I Richard Jones,
mynydd
Pella
Dwr,
weill
boddi
yn
Afon
Bydd y cyfarfod nesaf yn cael ei
Cam wrth gam tuag at hapusrwydd.
gynnal yn Ysgol Cwm y Glo ar IS Ceunant Mawr.
REDO DWRCl-I
Ebrill 2008.
R. ELWYN GRIFFITH.

Dyddiadur
EVAN JONES
Ty'rMawn

Iseldiroedd

PENISARWAUN
Mrs Ann Evansr Sycharth. Ffon: (01286) 872407
YR YSGOL GYMUNED.
Myfyrwyr. Croesawyd dau fyfyriwr
o Brifysgol Bangor i'r ysgol am
gytnod, set Miss Elin Jones i
ddosbarth y Babanod, a Mr
Jonathan Jones i ddosbarth
Blwyddyn 5 a 6, gan obeithio y
byddant yn mwynhau'r profiad.
Gwersi Tenis. Mae'r plant wedi
dechrau derbyn gwersi tenis yn y
Ganolfan Tenis yng Nghaernarfon
bob bore dydd lau. Yn ogystal
daeth dau hyfforddwr o'r Ganolfan
i'r ysgol fore dydd Gwener, 1
Ebrill, i roi bias ar wersi tenis i
blant yr ysgol gyfan.
Cwrs
Beicio.
Cafodd
plant
Blwyddyn 5 a 6 gyfle i gymryd
rhan mewn hyfforddiant beicio yn
yr ysgol 0 ddydd Mawrth, 15 Ebrill,
hyd at ddydd Gwener, 18 Ebrill.
Cwmni'r Fran Wen. Croesawyd y
Cwmni i'r ysgol fore dydd Mercher,
23 Ebrill, gyda'r prosleet 'Y
Crwban Mwya yn y Byd' gan
Angharad Tomos. Ymunodd plant
o Ysgol Cwm y Glo a ni hefyd yn
ogystal ag aelodau 0 Gortf
Llywodraethol yr ysgol. Roedd
pawb wedi mwynhau'r perfformiad
yn arw, a'r diod oren a'r bisgedi ar
y diwedd!
Gwasanaeth Tan. Daeth aelodau
o'r Frigad Dan r'r ysgol fore dydd
Llun, 28 Ebrill, i roi sgwrs i'r plant
Meithrin, CA 1 a BI 3 a 4, er mwyn
codi ymwybyddiaeth 0 beryglon
tan.
Llongyfarchiadau i William Lamb 0
Flwyddyn 5 ar ei wobr gyntaf, sef
tocyn lIyfr gwerth £10, ac i Owain
Herd 0 Flwyddyn 3 am ei ajl wobr
o £5, am fod yn IIwyddiannus yn y
gystadleuaeth
Arlunio
yn
ddiweddar. Yn ogystal derbyniodd
yr ysgol docynnau lIyfrau gwerth
£50.
Ymgyrch 'Fones 4 Schools'.
Rydym yn hynod ddiolchgar i
bawb sydd wedi cefnogi'r ymgyrch
yma sydd wedi sicrhau eJn bod
wedi casglu digon 0 ffonau
symudol fel bod yr ysgol yn
derbyn £300. Rydym angen
casglu rhyw 60 0 ffonau eraill er
mwyn codi'r swm yma i £600.
Buasem yn hynod ddiolchgar i
unrhyw un sydd gyda ffon
symudol nad ydych ei angen
bellach, pe baech yn ei anfon yma
l'r ysgol cyn gynted a phosib, os
gwelwch yn dda. Diolch 0 galon.
Rydym yn ddiolchgar dros ben i
aelodau 0 Gyfeillion yr Ysgol am
eu qwaith caled yn trefnu'r
ymgyrch.
Cydymdeimlwn fel ysgol gyda Mrs
Carol Jones a'r teulu yn ystod el
phrofedigaeth ddiweddar 0 gOlli ei
thad, Mr Winsor Williams 0
Ddeiniolen.
Yn yr un modd cydymdeimlwn
a Miss Catrin Fychan Thomas a'r
teulu yn ystod ei phrofedigaeth 0
gqlli ei mamgu yn y de.
PEL BONWS LOTERI. Enillydd
mis Mawrth oedd Mrs Rennie
Morris, 2 Llys y Gwynt. (Rhif 39).
Llongyfarchiadau.
RAFFL Y PASG. Diolch i bawb am
eu cefnogaeth. Gwnaed elw 0
£"129 I Gronfa
Pensiynwyr
Penisarwaun.
Dyma'r enillwyr
Iwcus:
£20: Mrs Dilys Williams; £10: Mrs
Margaret Williams; Hamper: Tania

Lyn a Mrs Beryl Roberts; 8asged
o Wyau Pasg: Jamie Orrock a
Maureen Hanks; Potel 0 Siert:
Heddwen Hughes; Tegan Meddal:
Veg Van; Bocs Aromatherapi: Mrs
Betty Roberts; Lamp ganhwy"au:
Dylan, Llys y Gwynt; Bag Llaw:
Mrs Ann Ifans; Menyg Popty:
Christine; Persawr: Mrs Nannie
Evans; Clustog a Channwyl/: Miss
Nancy Williams; Da/;wr ootet win:
Wendy Bara.
LLONGYFARCHIADAU
i Mrs
Catherine Williams. 20 Bryn
Tirion. ar ddod yn Hen Nain am y
tro cyntaf. Ganwyd mab bach,
Joshua Daniel, i'w hwyres, Emma.
Yn
yr
un
modd.
ein
llonqytarchiadau i Mrs Blodwen
Mowll, 19 Bryn Tlnon. Ganwyd
mab bach, Aron, l'w hwyres
hithau, sef Claire yn Cumbria.
PEN-BLWYDDI ARBENNIG.
Llongyfarchiadau mawr i Mrs Nel
Williams,
2 Bryn Tirion, ar
gyrraedd yr oed ran teg 0 95
mlwydd oed yn ddiweddar.
Dymuna Mrs Williams ddiolch i
bawb am y cardiau, blodau ac
anrheqlon a gafodd ar yr achlysur
arbennig hwn.
Ar 11 Mai, bydd Mari Deiniol,
12 Bryn Eglwys, yn dathlu ei
phen-blwydd yn ddeunaw oed.
Dymunir pob benoith I n, Man, a
phob IIwyddiant i'r dytodol.
Deellir fod Mr Selwyn Griffith
yntau yn dathlu pen-blwydd
arbennig y mis hwn hefyd.
Llongyfarehiadau
a
phob
dymuniad da.
GWELLHAD. Bu Mawrth ac Ebrill
yn fisoedd 0 waeledd I niter yn y
pentref. Oymunir gwellhad buan i
bawb ohonoch. Mae'n braf gweld
Jean Roberts, Treflys, yn cerdded
yn rhwyddach wedi tnruaeth i'w
throed yn Ysbyty Gwynedd yn
ddiweddar.
EIN CYDYMDEIMLAD IIwyraf a
Bronwen
a'r
teulu
yn eu
profedigaeth annisgwyl 0 golli ei
thad, taid cariadus Rhys ac Osian.
PWYLLGOR
Y
NEUADD
GYMUNED. Tynnwyd Clwb Cant
Mal a'r enillwyr oedd: Gethin
Green, Tan-y-coed:
Margaret
Williams,
Carrog;
Mrs
E.J.
Williams, 2 BrynTirion.
Cynhelir Miri Mal ar nos
Wener, 9 Mal am 6.30 yn y
Neuadd Gymuned ac ar iard yr
ysgol. Bydd amrywiol stondinau,
raftl a gemau. Rhywbeth at ddant
pawn. Dowch I ymuno yn yr hwyll
11 Gorffennaf. Gobeithir trefnu
Ras Peli, pryd y gellir prynu rhlt
pel am £1 a bydd gwobr deilwng r'r
enillydd.
17 Rhagfyr.
Cynhelir Noson
Wasael ac Ocsiwn Addewidion.
Gobeithio y cawn yr un ymateb a
lIynedd
i'r
Noson
Wasael
Iwyddiannus
ac
y
cawn
addewidion hael gan gareidgion y
fro.
YSGOL SUL BOSRA. Y mae
cyfnod y Cymantaoedd
wedi
cyrraedd.
Cynhellr Cymanfa'r
Annibynwyr Cylch Deiniolen a
Chwm y Glo yn Festri Capel
Ebeneser, Deiniolen, ar bnawn
Sui, 18 Mai am 2.00 o'r gloch.
Gwneir casgliad at y Gymanfa.
Trefnir bws i gyehwyn 0
Lanberis am 1.15; Cwm-y-Glo am

1.25 a Phenisarwaun am 1.30.
Pris £1 i oedolion. Taer erfynnir
am eich presenoldeb.
Arweinydd y Gan fydd Gareth
Jones, Llanberis.
APEL CAPEL BOSRA. Dymunir
diolch i bawb a gefnogodd y
Noson Bingo. Bu'n noson hwyliog
a chyfeillgar. Diolch 0 galon.
CYNGEROD. Nos lau, 17 Ebrill,
cafwyd
noson
arbennig
0
Iwyddiannus yng nghwmni Cor y
Waun, Waunfawr, dan arweiniad
medrus
Gwenda
Griffith a'r
gyfeilyddes
ddawnus,
Ann
Pritchard. Mwynhawyd gwrando
ar y caneuon traddodiadol a
gwladgarol, ynghyd a lIeisiau
swynol yr unawdwyr, Ffion a
Rhlannon,
a
ehyfansoddiad
Rhiannon o'i chan serch hudolus
a'i datganiad o'i chyfansoddiad ei
hun ar y piano.
Diolch hefyd i blant yr Ysgol am
fod yn barod i gymryd rhan a rhoi I
ni foddhad 0 wrando arnynt, tel
cyd-adrodd, yn cyflwyno'r gerdd
'Cwic Fics'.
Terfynwyd y cyngerdd gyda
cherdd Waldo i'r Tangnefeddwyr a
Hafan Gobaith.
Diolchodd Pat Larsen i'r Cor
am roi cymaint 0 bleser a
mwyniant i'r gynulleidfa, gan
ddymuno pob IIwyddiant iddynt
hefo'u cyngerdd mawr yn Galeri
ym mis Hydret. Diolchwyd i bawb
fu'n gwneud y trefmadau, i bawb a
ddaeth i gefnogl'r Apel ac i'r
pwyllgor am drefnu lIuniaeth i'r
Cor ar y diwedd. Gwnaed elw
sylweddol 0 £400 - diolch 0 galon
i bawb.
ARHOLIADAU. Pob dymuniad da
I bawb ohonoch fydd yn sefyll yr
amrywiol arholiadau yn ystod yr
wythnosau nesaf.
EGLWYS SANTES HELEN
Ficer Newydd. Rydym yn falch 0

gyhoeddi fod y ficer newydd
cyrraedd y plwyf. Cynhali
gwasanaeth arbennig yn Eg
St Mair, Y Felinheli nos lau, 1
Ebrill, I sefydlu y Parch Lloyd
Jones. Arweiniwyd y gwasanaeth
gan y Gwrr Barchedig Anthony
Crockett, Esgob Bangor. Roedd
tyrfa dda wedi dod ynghyd a
chymerodd nifer o'r aelodau ran
yn y gwasanaeth. Cariwyd y
Groes Orymdeithiol gan Katie
Lewis. I ddilyn y gwasanaeth
cafwyd
lIuniaeth
ysgafn
yn
Neuadd yr Eglwys.
Mae Mr Jones yn hanu 0
Lanilltud Fawr. Croesawn et a',
wraig, Casie, a'i feibion, Datydd a
Tomos.
sydd
bellach
wedi
ymgartretu yn y Ficerdy yn y
Felinheli. Edrychwn ymlaen yn
hyderus at gyfnod ei weinidogaeth
yn ein plith.
Carnifal a Gweithgareddau
Disco. Fe gynhaliwyd Disgo yn
Neuadd yr Eglwys nos lau, 24
Ebrlll i ddewis brenhines y
Carnifal. Dyma'r manyllon:
Brenhines:
Elin
Owen
Morwynion: Georgia Parkinson ac
Elin Thomas; Tywysog: Sion
Jarvis. Yn ystod y noson fe gafwyd
cystadleuaeth y Dawnswyr gorau
a Sophie a Jordan oedd y
buddugwyr.
Trefniadau y Carnifal.
Nos Lun, 30 Mehefin: Bingo
Mawrth, 1 Gorff 1: Gyrfa Chwist
Mercher, 2 Gorff: Mabolgampau
lau, 3 Gorff: Disco
Gwener, 4 Gorff: Helfa Drysor
Sadwrn, 5 Gorff: Carnifal
Sui, 6 Gorff: Cymanfa Ganu
Fe tydd manylion lIawn yn cael
eu cyhoeddi yn y dyfodol agos.
Noson Goffi. Fe gynhelir Noson
Goffi yn Neuadd yr Eglwys nos
lau, 22 Mai am 6.30 o'r gloch.

Cwrs Beicio Ysgol Penisarwaun.

William Lamb ac Owetn Herd.

LLANRUG
Eryl Roberts. 3 Bryn Moelyn. Ffon: (01286) 675384
Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes, Glascoed, llanrug.
MARWOLAETH. Yn sydyn ond yn
dawel ar Sui y Pasg, 23 Mawrth,
yn Ysbyty Gwynedd, fe gollwyd un
o frodyr y filltir sgwar, sef
Raymond
Lloyd Jones,
neu
Raymond Glasdy, fel roedd pawb
yn ei adnabod. Mab i Mrs E. Lloyd
Jones (Bet Lyndale) a'r diweddar
Mr Robert Jones. Roedd yo wr.
tad taid brawd nai i Mrs Laura
Ow~n, e'wythr, ~efnder, lIysdad a
lIysdaid annwyl iawn.
Oeehreuodd Raymond weithio,
yn Ifanc iawn, yn chwarel lechi
Llanberis. Aeth wedyn I weithio i
Peblig Caernarfon, R&I Jones,
Crosville Cymru, Bws Gwynedd
ac Adran Drafnidiaeth Ynys Mon.
lie y daeth i adnabod lIawer a
gwneud nifer fawr 0 ffrindiau da.
Roedd Raymond hefyd yn eael
ei adnabod fel Bandiwr Pres, wedi
bod, ers ei blentyndod, yn aelod
ffyddlon 0 fand pres Llanrug. Mi
fu'n ehwythu corn i fand pres
Trefor a hefyd Seindorf Arian
Deiniolen, lle'r oedd yn mwynhau
el hun ac yn hapus lawn. Yn
ddiweddar
iawn penderfynodd
Raymond roi ei gorn i fyny a rho I
eyfle i rai ifane o'r band gael y
cyfle i chwythu yn y band mawr,
ond roedd yn dal i gymryd
diddordeb
mawr drwy fod yn
aelod o'r pwyllgor.
Rhoddwyd ef i orffwys, ar 01
gwasaneth
gan y Parchedig
Robert Townsend, ym mynwent
Eglwys St Mihangel,
Llanrug.
Bydd coiled enfawr ar ei 01 gan ei
deulu a'i ffrindiau 011.
DIOLCH. Dymuna Joyce, Colin a
Peter ddiolch 0 galon i'w teulu,
ffrindiau, eymdogion a holl bobl yr
ardal
am
bob
arwydd
0
gydymdeimlad
a dderbynwiyd
dros gyfnod anodd lawn. Dlolch
yn arbennig iawn am yr holl
gardiau a'r galwadau ffon hefyd
pan oedd Raymond yn yr ysbyty
a'r cyfraniadau haet iawn er cof
am un mor annwyl i bawb.
Diolch hefyd i staff Wardiau
Tryfan, Glaslyn ac Alaw, Ysbyty
Gwynedd;
Meddygon
a staff
Meddygfa Uanrug a Waunfawr; Y
Parchedig Robert Townsend am y
gwasanaeth
angladdol;
Mr W.
Munro, yr organydd; Mr Meirion
Jones am y deyrnged, a hefyd Mr
Dylan Griffith, Tros y Waen,
Penisarwaun,
am y trefniadau
urddasol a thrylwyr. Diolch I bawb
DIOLCH. Dymuna Ruth. Catrin,
Miriam,
Gwyn
a theulu
y
ddiweddar Moreen Lennon, Plas
Tinon, ddiolch i'r ardal am y
caredigrwydd
a'r
parch
a
ddangoswqyd tuag atynt a thuag
at Fam a Nain annwyl ac unigryw
lawn. Orolch hefyd i bawb a
anfonodd gardiau ac anrhegion I
Mam tra bu yn yr ysbyty.
Hoffai Ruth a Catrin gymryd y
cyfle i ddiolch j'w holl ffrlndlau am
eu cefnogaeth a'u cynhaliaeth
ddifllno yn dllyn marwolaeth eu
Tad ac yn ystod salwch eu Mam.
Dolch yn arbennlg I Ann am ofalu
a sicrnau bod bY" d Mlnam fach
ynd n e
en fel arfer
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DIOLCHIADAU.
Yn
dilyn
marwolaeth Bleddyn Ro.berts .yn
Arddleen (gynt 0 Lanbens), pnod
addfwyn Heddwen (Cwm-y-~Io
gynt)~ tad arbennlg Trysta~ a Sion
a thaid hoffus, !e ddymuna r teulu,
yn cynnwys el chwa~r, Prydwen
a'i frawd Goronwy, ddiolch 0 galon
I bawb am bob arwydd
0
gydy~deimlad
ae
am
y
carediqrwydd a d~angoswyd tuag
atynt yn eu protediqaeth lem.
Dym~ englyn a wnaeth Dafydd
John Pritchard ar gyfer y Cyfarfod
Co~a yn y Trallwng dydd Sui, 13
Ebrill.
Bledd, yr addfwynaf ei lafar, a'i
ddweud
Yn ddweud diymhongar;
Carodd yntau'r geiriau gwar,
ac o'i 01 mwy yw'n galar.
PROFEDIGAETH. Yn ystod y mis
bu farw sawl person yn y pentref
ac estynnwn ein eydymdeimlad
diffuant at eu teuluoedd:
Mrs Sally Thomas, Min y Rhos,
Ffordd yr Orsat, yn 103 mlwydd
oed;
Mrs Amy Smith, Llechwedd, Tai
Rhythallt, yn 93 mlwydd oed;
Mr
Raymond
Jones,
Bryn
Fedwen, Ffordd yr Orsaf, yn 70
mlwydd oed:
Mrs Thomas, Ty'r Heddlu, Ffordd
Llanbens.
Bydd coiled enfawr i'r teuluoedd,
eu ffrindlau a'r pentref.
DIOLCHIADAU. Dymuna Rachel
a John a theulu'r ddiweddar Mrs
Sarah Ellen Thomas (Sally), Min y
Rhos, Ffordd yr Orsaf, ddiolch 0
waelod calon I bawb am bob
arwydd
0
gydymdeimlad
a
ehefnogaeth a ddangoswyd iddynt
yn ystod au profedigaeth 0 golH
Mam annwyl a modryb ffyddlon,
ar y cyntaf 0 Ebrill. Diolch hefyd
am yr ymweliadau, y cardiau,
galwadau ffon a'r rhoddion hael a
dderbyniwyd
er cot. tuag at
Feddygfa Llanberis. Gwerthfawrogwn yn fawr y caredigrwydd a'r
haelioni
a ddangoswyd
gan
drigollon yr ardal.
DYMUNA
Mrs
Mair
Jones,
Glanmoelyn, ddiolch i'w ffrindiau a
chymdogion
am
yr
noll
garedigrwydd a ddangoswyd iddi
tra bu yn Ysbytai Gwynedd ac
Eryri. Hefyd, yr holl gardiau ac
anrheqron
a
dderbyniodd
Dymuna ddiolch yn arbennig i
Ronnie Williams, Hywel Morris,
Beryl Griffiths, Alun Williams a
Kevin am ei helpu pan gafodd y
ddamwain.
DIOLCH
PEN-BLWYDD.
Fe
ddymuna
Mrs Megan Jones,
Peris, 56 Glanffynnon, ddiolch yn
fawr am y rhoddion gan Cled a'r
plant, y teulu a ffrihdiau hefyd. Yr
holl flodau bendigedig, anrhegion
a siocledil a'r lIu cardiau gan hen
ffrindiau,
pell
ac
agos,
a
chymdogion
da. Unwaith eto,
diolch 0 galon i bawb wnaeth
ddiwrnod ei phen-blwydd yn un
arbenmq
COFION
GORAU.
Mae sawl
person unai yn yr ysbyty neu ddim
\In tid.2....n;artrci r..nhwl'\
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Enillwyr y Dawnsio Parau a'r Ddawns Unigol.
CLWB IEUENCTID. Lisa Williams
a Debbie
Williams
0 Glwb
leuenctid Llanrug a ddaeth yn
tuddugol yng nghystadleuaeth
dawns parau, a Sasha Williams a
fu'n fuddugol yn y ddawns unigol
ym Mhorthmadog.
Byddant yn
cynrychioli
eu
clwb
yn
y
gystadleuaeth Genedlaethol yn y
Drenewydd. Bu Ariann (nad yw yn
y lIun) yn fuddugol mewn dawns
unigol a bydd hithau'n ymuno a'i
chyfeillion yn y Genedlaethol. Pob
Iwe iddynt I gyd a Hwre! i Glwb
leuenctid Llanrug - da iawn chi
genod. Yr hogia nesa?
YR YSGOL FEITHRIN.
Thema y tymor yma ydy Anifeiliaid
ac mae'r plant wedi bod yn brysur
yn dod a lIuniau o'u hanifeiliaid
anwes l'r ysgol. Daeth 'Stwmpyn',
y bochdew, a chafodd y plant i gyd
gyfle I roi mwytha iddo.
Codi Arian. Hoffai'r Ysgol Felthrin
ddioleh i Wendy, Penbont, a'r criw
am gOdl anan drwy rafflo Wy Pasg
Siocled enfawr. Codwyd £140.00
tuag at yr Ysgol Feithrin. Yn
ogystal hoffwn ddioleh i Richard
Lewis 0 Lanrug am ei rodd 0
£20.00. Yr ennillydd oedd Alan V.
Owen.
Ar Fai y 11eg bydd plant o'r Ysgol
Feithnn yn gwneud taith gerdded
noddedlg
gyda'u
tedi,
o'r
Groeslon i Inigo Jones ac yn 01.
Byddwn yn cynnal Ffair Hat a Sel
Cist Car ar fuarth yr Ysgol
ddiwedd
mis
Mehefin,
gan
obeithio y bydd hyn yn rhoi digon
o gyfle i chi gasglu dipyn 0 bethau!
Diolch i bawb am eu cefnogaeth
drwy'r tlwyddyn.

Ymuno a'r Ysgol Feithru:
Ydi eich plentyn yn ddwy a hanner
eyn Mawrth 2009? Mae'n bosibl
iddo gychwyn yn yr Ysgol Feithrin

o Fis Medi 2008. Am fwy 0
wybodaeth
cysylltwch
a Mrs
Gwen Edwards ar 674020.
PROFEDIGAETH.
Anfonwn ein
cydymdeimlad dlffuant at Doug ac
Avril Jones, 14 Mlnffordd, a'r teulu
yn dilyn marwolaeth mam Doug
yng Nghartref y Foelas.
Y SEFYDLIAD COFFA.
Enillwyr y Clwb am tis Ebrill oedd:
£20: Mrs M. Wiliams, 35 Nant y
Glyn; £7: Mrs D. Jones, 2
Talybont; £5: Mrs E. Jones, 4
Hafan Elan.
BABI NEWYDD.
Llongyfarehiadau i Bethan a Mike
Houghton,
Penygroes,
ar
enedigaeth Jac Wynne. brawd
bach i Katie ae Anna ac W"yr i
Selwyn a Beti Roberts. Meltod,
Ffordd yr Orsaf.
MERCHED
Y WAWR.
Nos
Fawrth, 8 Ebrill, am 7.30 yn y
Sefydliad Cofta, cychwynnwyd
gyda
Chan
y
Mudiad
ac
estynnwyd croeso cynnes i bawb
gan y Llywydd, Megan Roberts.
Llongytarchwyd
Margaret
Parry ar ddod yn nain am yr eildro,
ganwyd mab byehan, Guto, i Jen
a Gethin, brawd bach i Beca.
Cydymdeimlwyd yn ddwys
Mrs
Whiteside Thomas. ein Llywydd
Anrhydeddus, ar golll el ehwaer,
Amy. Cydymdeimlwyd
hefyd a
Jean.
Penisarwaun,
ar golli
Raymond,
ei
brawd-yngnghytraith. Diolchwyd I Mair Huws
am
gasglu
£80
drwy
Ddistawrwydd
Nodoedro.
ac
anfonir ein cotion anwylaf at Beryl
Thomas, un a tu'n weithgar iawn
gyda Phwyllgor yr Anabl am
flynyddoedd maith.
Y wraig wadd oedd Bethan
Wyn Jones, Talwrn, colofnydd l'r
Herald Cymraeg a llars cyfarwydd

a
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ar Radio Cymru. Blodau Gwyllt
Cymru oedd ganddi dan sylw a
rhyfeddwyd at y star 0 wybodaeth
a drosglwyddodd i ni 0 fewn orig
hynod ddifyr.
Cychwynnodd
drwy olrhain
hanes paill 0 wyth blodyn a
ddarganfuwyd 60 mil 0 flynydoedd
yn 61 mewn bedd yn Irac. Roedd y
blodau, yn 61 pob son, wedi eu
gadael yn y bedd i bwrpas mewn
byd a ddaw. Defnyddir blodau 0
hyd fel meddyginiaeth yn Irac.
Yn
1, 700CC
defnyddiai'r
Eifftiaid arlleg fel meddyginiaeth a
gWyr pawb am y siop fferyllydd
gyntaf gan Feddygon Myddfai.
Oefnyddir 'Milddail' hyd heddiw
at dditfyg traul a chylchrediad y
gwaed, a'r gwraidd ar gyfer y
ddannodd
a
chrudcymalau.
Roedd 'Chwerwlys yr Eithin' yntau
yn donie at grudcymalau.
Os oes angen gwaredu dwr o'r
corff arnoch, neu reoli curiad y
galon, gwnewch donig 0 'Fysedd
y CWn'. Erstalwm
defnyddid
'Mantell Mair' i gadw chwam o'r
gwely!
MaE} nodweddion arbennig i'r
'Hen Wr" byddai pobl yn gwneud
eli hefo lard at ddolur croen a
chael gwared 0 Iyngir edau! Wrth
gwrs, roedd gan bawb bron
sbrigyn o'r 'Wermod Lwyd' yn yr
ardd i gael gwared o'r Iynghyren
gron, a'r 'Wermod Wen' at gur pen
ac i ymlacio'r cyhyrau.
Os byth y cewch frathiad gan gi
cynddeiriog
yma
cymerwch
ddeilen o'r 'Rhosyn Gwyllt' a'i rhoi
yn syth ar y briw. Mae ftrwythau'r
Rhosyn Gwyllt, set yr 'Egroes', yn
lIawn fitamin C ac yn fendithiol at
annwyl a pheswch.
Y mae'r 'Had Llin' - linseed yn
ardderchog
at dynnu metalau
trwm o'r corff ac yn gymorth i atal
thrombosis. Mae sawl rhinwedd i'r
'Oanadl Poethion' - mae'n lIawn
haearn a gall glirio penddynnod,
pigiadau, pryfetach, cen ar y pen,
pigyn clust, eryr, lIyngir. cyrn ar y
traed ac, yn wir i chi. byddal
dynion yn rhoi danadl poethion yn
eu sannau
I atal
cenhedlul
(erstalwm!!)
Fe gofir am flas erchyll yr
'Asifteta' a roddid at yr ewmedd
rhag iddynt gael eu cnol. Gallai
gynhesu'r corff rhag oerfel hefyd.
Arterai pobl erstalwm wneud ell
neu bwltris heto 'Cwmffri' at
grudcymalau ac i asio esgyrn.
Os oes datad gennych ar y
croen neu gyrn ar y traed. ewch i
chwilio am y 'Odeilen Gron'.
'Mae'n dda at yr eryr hefyd ac
ecsima. Oefnyddir yr 'Erwain' 0
hyd i wneud tabledi aspirin.

Anhwylder ar y lIygajd - yna
'Llysiau'r Wennor amdani! Mae'r
sudd oren yn y coesyn yn dda at
ddolur y lIygad ac I dynnu
cateract.
Oes, mae angen lIygad lIymach
i weld gwerth yn y chwyn o'n
cwmpas ac i werthfawrogi
Y "yslau gwyrthiol berchid
Am eu lies yn twy na'u lIun.
Oiolchwyd i Bethan Wyn Jones
gan y Llywydd. Gellid bod wedi
gwrando
arm am awr arall.
Gwerthfawrogwyd ei sgwrs hynod
o ddifyr a diolchir iddi am ei
chyfraniad wythnosol arbennig 0
ddiddorol yn yr Herald.
Enillydd y raftl oedd Menna.
* .. *
10 Mai: cynhelir 'Mwyniant Mai'
am 9.30 yn Ysgol Friars Bangor.
Oyma arlwy y pum rhanbarth ac
eleni cawn ein swyno
gan
ieuenctid y fro.
Nos Fawrth, 13 Mai. byddwn yn
ymweld
Chae'r Gors Bydd y
bws ym Mhemsarwaun am 5.45
ac yna yn Llanrug am 5.50

a

10 Mehefin:

cynhehr Cyfarfod
Blynyddol ac yna sgwrs a chaws a
gwin neu baned
YR YSGOL GYNRAOO. Myfyrwyr.
Rydym
yn croesawu
dwy
fyfyrwralg
0 Goleg
Prifysgol
Bangor, set Nia I blwyddyn 1, a
Debbie i flwyddyn 3. Mi fyddant
efo rn am bump wythnos.
Cynllun Hyfforddi Tenls BI. 1 a 2.
Mae hyfforddwyr Canolfan Tenis
Caernarfon yn dod i'r ysgol i
ddechrau cynllun hyfforddi gyda
disgyblion Blwyddyn 1 a 2 bob
dydd lau am 5 wythnos.
CynlJun Hyfforddi Sgiliau Beic
Letel 1, 2 a 3. Mae'r cynulliad weoi
ariannu'r cynllun yma ar gyfer
disgyblion blwyddyn 6 Cynhelir
lefel 1 a 2 ar fuarth yr ysgol ond
cynhelir
letel
3 yn Ysgol
Brynrefail.
Twrnament Urdd Gobetth Cymru
2008
Eryr;.
Cynhaliwyd
y
twrnament ym Mhorthmadog Oa
iawn chi, ferched, am ennill y

twrnament a phob Iwc i chi yn y
twrnament cenedlaethol ym mrs
Mai.
DIOLCH.
Oymuna
teulu
y
ddiweddar Mrs Amy Whiteside
Smith, Llechwedd, Tai Rhythallt,
ddiolch i bawb am bob arwydd 0
gydymdeimlad tuag atynt yn eu
coiled.
Dymunant
ddiolch
yn
ddiffuant
i staff
Meddygfa
Llanberis a staff Ward Padarn,
Ysbyty Eryri, am bob gotal. Oiolch
arbennig
i Gwynfor Jones 0
gwmni E. W. Pritchard am ei holl
drefruadau trylwyr. Oerbyniwyd
dros £600 mewn rhoddion, ac yn
61 dymuniad Mrs Smith, fe'i
trosglwyddwyd
i elusen Plant
Mewn Angen.
OIOLCH. Oymuna Mrs Bet Uoyd
Jones, Lyndale, a'r teulu, ddiolch i
bawb
am
bob
arwydd
0
gydymdeimlad
0
golli
mab
annwyl.
Oiolch hefyd am y
rhoddion a'r cardiau.
YR YSGOL GYNRADD.
Yn ystod gwyliau'r Pasg, i lawr yn
Sir Benfro. priodwyd Miss Eleri
Jenkins
a Steven Edwards.
Llongyfarchiadau mawr i'r ddau a
dymunwn briodas hapus iddynt.

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,
SelsI9 cartref
Cigoedd parod j'w bwyta
Archebion ar gyfer y rhewgist
MYNNWCH Y GORAU
OEWCH ATOM NI!

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

D. P.0

• Gwyliau cerbyd Prydeinig a Chyfandirol.

677362

• Cerbyd 7 ac 14 sedd ar gael ar
gyfer teithwyr maes awyr ae
ar gyfer logi preifat.

Ffacs: 01286·671126 E-bost· Info@arvonla.co.uk
Gwefan: ..vww.arvonia.co.uk

RHIWLAS

LLANRUG

• Cerbydau moethus ar gael ar gyfer lIogi preifat.

Ffon: 01286-675175

Peth Mor Gymysglyd

neu symudol

07979
620996
•
•
•
•

Trwsio ceir 0 faniou
Gwoith MOT
Meconic profiadol iawn
Prisiau cystodleuol

Un garw am ei smoc ar un amser
ydoedd
Modryb
Gwen,
a
blvnvddoedd
vn
61
mi
. ddanfonodd ei nai, nad oedd ond
crwt chwe mlwydd oed, er mawr
cywilydd iddi, ar neges sydyn i'r
Co-op lleol, a'i siarsio i ofyn a
thalu hcfo ei phres hi yng ngofal
Llew bach am biacad 0 sigarets y
Giath Ddu, chwedl hithau.
'Y?' ebe ei nai.
'Crefen A, hogyn!' meddai ei
fodryb wriho. Ond son am
drafferth a gafwyd yn y siop pan
ofynnodd )T crwt bychan am 'Ga'f
i - iar?'
'Bobol bach!' dvwedodd
Iori
•
Co-op wrtho, 'I pwy ti ishio fo?
Wvt
srwff mor
. ti'n svlweddoli
ddrud ydy o?'
'Modryb Gwen l>Y ishio ei
smocio fo!' eglurodd y crwtyn, er
mawr ddifyrrwch i'r siopwr, a'r
rhai oedd yn y siop!
~

Teglan, Stdd Talybont

• Rhaglen Tripiau Dyddiol.

Y Sgwar, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd LL55 4AA

DRAE

CERIS JONES

•

• Adran teithiau grWp - yr holl
drefniadau wedi'u gwneud:
archebiadau gwesty a 1I0ng,
teithiau, archebiadau theatr
a digwyddiadau.

Croeso
cynnes
i burned
flwyddyn
Gwyl
Ffidil
yr
Wyddfa.
Diwrnod
cyfan 0
chwarae, gwrando, adlonian t a
mwynhad. Dyma gyfle i glywed
a dysgu gan rai 0 brif ffidlwyr
Cymru a thu hwnt ac i ymlacio
yn hwyl a naws cartrefol yr wyl.
Mae'r dathlu'n cychwyn nos
Wener gyda noson lawen agored
yn ystafell gefn y Vaynol Arms.
Yn ystod y dydd Sadwrn mae
gweithdai ffidil ac offerynnau
eraill, gan gynnwys siawns i
drio'r
crwth
(hen
offeryn
Cymrcig), yn ogystal a chlocsio.
I'r plantos mae 'na sioe bypedau
a gweirhdy cerddorol iblant dan
5 oed (mae popeth am ddim i'r
rhai 0 dan 16 oed).
Y n dilyn yr hwyl gawsom ni
llynedd, bydd cyngerdd meicagored yn y dafarn eto arnser
cinio, i'w ddilyn gan sesiwn
ago red
drwy'r
prynhawn.
Croeso i bawb ymuno.
Lleolir y cyngerdd gyda'r nos
yn Eglwys Sam Peris, gyda
sesiwn eto wedyn!
Eleni cawn gerddoriaeth
i
godi calon gan Roots a Galoots,
band 0 ddc-orllewin Cymru
sy'n
chwarae
cerddoriaeth
Bluegrass fywiog a chaneuon
mewn harrnoni. Cawn gyfle i
glywed Stephen Rees, sydd yn
un
0
ffidlwyr
mwyaf
adnabyddus Cymru, ac yn aelod
o Crasdant ac Ar Log.
Hefyd, ac yn draddodiadol
bellach, bydd set byr gan y
trefnwyr: Cass Meurig, Idris
Morris Jones a Nial Cain (neu
Ty'n Llan Ali) a chyfraniad gan
aelodau Clwb Ffidil yr Wyddfa.
Peidi\vch 3'i cholli!
Am fwy 0 wybodaeth
we: www.gwylffidil.info
e-bost: infoCcrgwylffidil.info
ffon: (01286) 871 042

(01248) 361044

ENS
cpt~

Gwyl Ffidil
yr Wyddfa
14 Mehefin

I

-

BETHEL
Geraint Elis, Cilgeran. Ffon: (01248) 670726
Camera yn ngofal Richard LI. Jones, 5 Y Odol. Fton: (01248) 670115

Sian Elwyn Hughes, y Petcnediq Marcus Wyn Robinson
a Dyfan Coles.
perchnogion Y Bedol, yn dilyn
CAPEL Y CYSEGR
arnrywiol weithgareddau yno
Gwasanaeth Sui y Pasg
Y gwr gwadd oedd John Jones,
Ar fore Sui y Pasg cafwyd
Stad Eryn, Bethel, a chafwyd
gwasanaeth arbennig, dan ofal y
sgwrs hynod 0 ddiddorol ganddo
Gweimdoq, Y Parchedig Marcus
yn olrham hanes ei fagwraeth yn
Wyn Robinson. pan dderbyniwyd
Nghwm
Abergeirw,
ger
dau 0 blant yr Eglwys yn gyflawn
Trawsfynydd,
el flynyddoedd
aelodau. Yr oedd Sion Elwyn
cynnar yn yr ysgol a': gyfnod yn y
Hughes a Oyfan Coles wedi bod
Goedwigaeth a'r Fyddin. Roedd
yn mynychu'r Oosbarth Derbyn ar
ganddo stor 0 hanesion am nifer
y cyd gyda ieuenctid o'r chwaer
o'i gyfoedion yn ystod y cyfnod
Eglwys, Capel y Rhos, Llanrug.
hwnnw.
Yn
ddiweddarach
Cymerodd
y ddau ran yn y
ymunodd
a'r Heddlu tan ei
gwasanaeth
drwy
ddarllen
ymddeoliad a chafwyd hanesion
rhannau pwrpasol o'r Ysgrythur I
digri a difirfol ganddo o'i brofiadau
gofio'r achlysur, cyflwynwyd copi 0
yno.
Caneuon Ffydd a thystysgrif
Oiolchwyd yn gynnes iawn iddo
aelodaeth I Sion a Oyfan gan
gan Elizabeth Evans. Robin Jones
Ysgrifennydd
y Capel, Jenkin
fydd y siaradwr y tro nesaf.
Griffiths, a dymunwyd yn dda
LLWYOOIANT CERDOOROL.
iddynt i'r dyfodol. Yna, yn dilyn,
Llongyfarchiadau i Enfys Roberts,
arweiniwyd
pawb at Fwrdd y
37 Bro Eglwys, ar Iwyddo
yn
Cymun gan y Gweinidog
ddiweddar mewn arholiad piano
Cynhaliwyd
Gwasanaeth
Gradd 3, gyda theilyngdod.
Bedydd Cadi Glain yn ddiweddar.
CYMOEITHAS LENYDDOL.
dan ofal y Gweinidog. Merch fach
Erbyn hyn rnae'r gweithgareddau
Sarah a Hefln Evans, Ty Ffynnon,
am eleni wedi dod i ben a hynny
yw Cadi Glain, a bedyddiwyd hi
gyda Swper ym Mwyty Ty Mawr,
yng nghwmni plant yr Ysgol Sui a'r
Llanddamtolen.
Braf oedd cael
gynulleidfa.
Brat
oedd
cael
croesawu niter dda o'i chyfeillion
a'i theulu t'r Oedfa.
Yn ddiweddar
bu rnter 0
ferched 0 amgylch yr aelodau yn
casglu arian tuag at walth Bwrdd y
Genhadaeth.
Cyfanswm
y
Ymgynghorwyr Ariannol
casgliad eleni oedd £228.50 a
Annibvnnol
•
diolch I bawb am bob cefnogaeth.
27 Stryd ~r Born, Caernarfon
CLWB BRO BETHEL. Oaeth nifer
(01286) 672727
dda ynghyd i gyfarfod y mis yma
o'r Clwb. Anfonwyd cotion at ein
a hefyd ein swyddfa newydd
Llywydd, set Goronwy Jones,
8 L)~'sOnnen, Ffordd y Llyn,
sydd wedi derbyn triniaeth yn yr
Pare Mcnai, Bangor
ysbyty yn Llandudno, ac hefyd i
(01248) 355055
Trefor Williams, sydd ar hyn 0
bryd yn Ysbyty Eryn. Oymunwyd
Dewch atom am gyngor vnghylch
gwellhad buan i'r ddau.
yswiriant a materron ariannol
Llongyfarchwyd Nancy ac Alun
Williams ar ddathlu Priodas Aur yn
ddiweddar. Brat oedd cael adrodd
fod y Clwb wedi derbyn rhodd
Awdurdodir a colic gao yr
Awdurdod Gwasanaethau Ariaonol
ariannol gan Mr a Mrs Kalsi,

cyrndeithasu
a swpera ymysg
cyfeillion. Anfonwyd
cotton at
leuan
Wiliams,
Llywydd
y
Gymdeithas ac hefyd at Goronwy
Jones, y ddau y nmethu a bod yn
bresennol.
Oiolchwyd
i'r
Cynghorydd Huw P. Hughes ac i
berchnogion Y Bedol am rodd
ariannol i'r Gymdeithas.
DIOLCH. Oydd Gwener, 11 Ebrill,
yn dawel yn Ysbyty Gwynedd, bu
farw Mrs Jane Ellen EllS, Y Odol,
Bethel, gynt 0 8 Glanrafon, Nant
Peris. Cynhaliwyd yr angladd yn Y
Cyssegr ddydd tau, 17 Ebrill,
gyda'r
Parchedigion
Marcud
Robinson, Aled Davies a Oafydd
LI. Hughes yn gwasanaethu.
Rhoddwyd i orffwys ym mynwent
Nant Peris.
Dymuna Geraint ag Anne,
Alwyn a Nan a'r teulu ddiolch 0
galon
i deulu,
cyfeillion
a
chymdogion am bob arwydd 0
gydymdeimlad yn eu profedigaeth
o golli Mam, Nain a hen Nain
annwyl. Diolch i Gwynfor Jones 0
E.W. Pntchard am y trefruadau.
Er cof am Mrs. Jean Ellis
I Geraint ac Alwyn
I'w gwr a'i phlant ni chaed gwell
- i'r addfwyn
troed yr Wyddfa'n cymell.
Pridd y Nant fydd ei mantell,
nid yw mam yn mynd ymhell.
MERCHED Y WAWR. Cawsom
gyfarfod
difyr
iawn
dan
Iywyddiaeth Margaret Druce nos
Fercher. 9 Ebrill, pan groesawyd

Awen Jones 0 Erddi Frongoch,
Caernarfon, l'n hannerch ar sut i
osod basgedi crog a chreu basged
doeruadol gyda pherlysiau ynghyd
blodau. Roeddem i gyd yn
teimlo'n bod yn barod i daclio'r
basgedi pan gynheslth y tywydd.
Diolchwyd iddi gan y Llywydd.
Roedd
lIongyfarchiadau'n
ddyledus i Delyth Williams a oedd
wedi dathlu pen-blwydd arbennig.
Hefyd ltonqytarchladau
i Mrs
Nansi Wiliams a'i gwr sydd wedi
dathlu Priodas Aur. Da iawn, Dewi,
mab Mrs Glenys Griffith ar el
anrhydedd
0 fod yn
mynd i
Neuadd
Albert
Llundain
i
chwaras'r corn - pob hwyl iddo.
Anfonwn ein cofion at Philip,
mab Margaret Williams, sydd yn
aros am driniaeth, a drwg gennym
ddeall hefyd fod Sian Davies wedi
bod yn dioddef yn ddiweddar yn
dilyn triniaeth i'w throed.
Diolch r'r merched am wneud y
teo Erullydd y raftl oedd Margaret
Wiliams. Etholwyd Pwylglor ac isswyddogion ar gyfer 2008/09 fel a
ganlyn: Is-Lywydd: Mair Read, yn
anffodus methom ag ethol IsIywydd
nac
Is-drysorydd.
Y
pwyllgor fydd Gwyneth Jones,
Rita Wiliams, Nora Parry, Sheila
Roberts, Anne Elis, Aiys Jones,
Mary Evans a Gwyneth Wiliams.
Edrychwn ymlaen at groesawu
Richard Lloyd Jones atom y mis
nesaf l'n harwain mewn noson 0
farddoni.

a

Cofiwch ddefnyddio

SWVDDFA POST BETHEL
(01248) 670261

ORIAU AGOR
6 a.m.-7.30 p.m.
(Llun-Sadwrn)
6a.m.-3p.m.

Cewch groeso cynnes gan

CLED A SUSAN

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

a

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

CDH

Cefnogwch ein Hysbysebwyr

(Sui)]

_.
c.
OJ
•

n

o
3

adlontant gan
t Owen y comedlwr,
vdd lwan a'i lanet,
net teytngecl'Abba'
t

YSGOL BRYNREFAIL
Raffl Pasg 2008
Trefnwyd raffl llwyddiannus
iawn gan Gyfeillion
Ysgol
Brynrefail
eleni.
Dyrna'r
enillwyr:
Cyntaf: N 080n i dda u yn yr
Hilton (Seren Arian): Janice
Griffith, Llanrug;
Ail: Main Bicnic (Menter
Fachwen):
Sally
Haycock,
Waunfawf;
Trydydd: Cinio i ddau (Gwesty
Fictoria, Llanberis):
Helen
Jones, Brynrefail.
Llongyfarchiadau
iddynt
a
diolch i bawb am eu cefnogaeth.
Gwnaethpwyd elw 0 £1,200 i'r
Cyfeillion
ar gyfer cefnogi
gweithgareddau'r ysgol.
Y gwerthwyr gorau oedd
Lauren Fraser, 7S; Glesni Jones,
80 ac Aaron Prydderch, 9E.
Gwerthasant werth bron i£80 0
docynnau raffl rhyngddynt - da
iawn chi wir!

Eisteddfod yr Urdd
Llongyfarchiadau
mawr
i
Tomos Tulliner, 80 ac Anna
Jones, 7E am eu llwyddiant yn
adran y Gwaith Celf a Chrefft yn
Eisteddfod
yr Urdd eleni.
Cafodd Anna gyntaf drwy
Gymru am dynnu lluniau du a
gwyn ar y thema 'Cyswllt'.
Enillodd Tomos ddau gyntaf ac
un ail drwy
Gymru
am
gynllunio
systemau
gemau
newydd, am dynnu lluniau ac
am gynllunio llun cyfrifiadurol.
Cofiwch fynd i edmygu eu
gwaith!

Pel-droed dan 14
Mae llwyddiant y tim yma'n
enwog drwy'r ardal erbyn hyn
ac yn destun balchder i ni fel
ysgol. Maent yn chwarae yn y
rownd derfynol ar Ebrill 20fed
yn Y Drenewydd. Pob hwyl
iddynt, Bydd eu helynrion yn
rbifyn nesaf yr Eco ond, fel
tarnaid i aros pryd, dyma
adroddiad arbennig arall gan y
cap len, Daniel Bell, am gem y
rownd gyn-derfynol:

* * *

Chwaraewyd
y gem ar gae
cartref Llanrug, Eithion Duon,
ar y seithfed 0 Fawrth. Roedd y
cae mewn cyfl wr arbennig a
diolcb
i'r clwb am gael
defnyddio'r cae.
Dechreuodd
y gem gyda'r
ddau dim yn ysu i fynd ar y
blaen. Brynrefail oedd y tim
cyntaf i sgorio gyda Gruffydd
John yn rhoi'r tim cartref ar y
blaen.
Ond,
yn anffodus,
rhoddodd y dyfarnwr gic rbydd
i'r tim oddi cartref, sef Mold
Alun. Roedd y gwynr yn erbyn
Brynrefs yn yr banner cyntaf
Ar hanner amser roedd y tim
cartref i lawr 0-1 hefo ergyd
lwcus gan Mold Alun.
Yn yr ystafell newid roedd
hi'n ddistaw iawn ac roedd
12

pennau'r hogiau'n isel. Ond
unwai th y dechreuodd
Mr
Holland roi 'tim toc' i'r hogia
roedd ein pennau i fyny ac yn
barod am yr ail hanner.
Y n fuan yn yr ail hanner
tarodd Jamie McDaid y bel i'r
rhwyd. Roedd Brynrefail yn
brwydro am yr ail gol a daeth
honno yn y diwedd gan yr
cilydd, Ellis Deemer, 0 gic
gomel - aeth y bel dros y gol
geidwad ac i mewn,
Erbyn
y diwedd
roedd
Bryn refs wedi cael sawl cynnig a
tharodd
Gruffydd
y trawst
gydag ergyd bwcrus. Y sgor
terfynoI oedd Brynrefail
2,
Mold Alun 1.

Lauren, Aarorl a Glesni - gwerthwyr gorau Raffl.

--_._

Cynhadledd 'Gwerth yr
Amgylchedd'
Ar Fawrth y pumed, cafodd criw
Daearyddiacth
blwyddyn
12
gyfle i ymweld a Neuadd
Craflwyn,
Beddgelert,
i
fynychu'r gynhadledd. Eiddo'r
Y mddiriedolaerh Genedlaethol
yw'r Neuadd ac mae'n lIe addas
iawn ar gyfer unrhyw waith yn
ymwneud
a'r
amgylchedd.
Pwrpas y gynhadledd oedd i
geisio
magu diddordeb
y
disgyblion
mewn
rnaterion
amgylcheddol
fel eu bod yn
ysryried gwneud cwrs Addysg
Uwch a dilyn gyrfa yn y maes.
Yn ystod y dydd, cafwyd cyfle i
wneud ymarferion
'adeiladu
tim', sesiwn holi ac ateb affair
stondinau. Cafodd y disgyblion
gyfle i gyfarfod a phobl oedd yn
dilyn gyrfaoedd llwyddiannus
ac arnrywiol
yn y maes
amgylcbeddol. Roedd y rhain
yn amrywio 0 ddarlithydd
prifysgol i Swyddog Ailgylchu
Cyngor Gwynedd. Pwy a Wyr,
efallai )' bydd un 0 gynddisgyblion
yr ysgol yn y
dyfodol yn gwneud eu rban j
leddfu rhai o'r problernau sy'n
ein hwynebu ni yn y byd
heddiw!

Sialens Bryn Mawr
Yn diweddar,
daeth 'Gyrfa
Cymru' i'r ysgol i gynnal
gweithdy 'Sialens Bryn Mawr'
gyda blwyddyn deg. Gwelwyd y
flwyddyn yn y neuadd drwy'r
dydd, ..vedi eu rhannu i grwpiau
ac yn cystadlu yn erbyn ei
gilydd mewn sialens menter
drwy gychwyn busnes.
Yn
ystod
y
diwrnod
gweithiodd pawb yn ddiwyd a
chafwyd digon 0 gyfleoedd i
drafod, dadlau, cydweithredu a
gweithio'n annibynnol. Erbyn
diwedd y prynhawn roedd y
flwyddyn i gyd wedi cael cyfle i
archwilio priodleddau entrepreneuraidd a rol menter wrth
greu cyfoeth.
Hoffai'r
ysgol ddiolch
i
'Gyrfa Cymru' am yr arweiniad
a'r gwaith graenus. Yn bendant
roedd y diwrnod yn un buddiol

I

A,ina a

To'1l0S -

lluiyddiant yl1 Eisteddfod

yr

Urdd.

LeOtI lt7illia1lls,Karen Ouien, Gwion RllYS JOTles,Albert Bedlow,
Sop/lie Ouien, Rhian George ac Aarol1 Wzlliams
- criw daearyddiaeth. bluiyddyn 12.

Sialeus Bryn Mawr - y disgyblion yn eistedd 0 gtompas y bwrdd.

•

i'r disgyblion. Enillwyr y dydd
oedd Louis Williams, Gethin
Maxwell, Kelly Jones, Megan
Foster, Kelly Powell ac Aron
Jones.
Gofynnwyd
y cwestiynau
canlynol
i aelod o'r grwp
buddugol, Gethin Maxwell, a
dyrna oedd ei ymateb, sy'n sicr
yn cynrychioli barn y mwyafrif
o'r disgyblion:
Beth oedd eich cynllun?
Ein cynllun
oedd gwneud
busnes ein hunain, yn cynnwys
gwahanol fathau 0 ddillad. Mi
oed dan
ni'n
cynllunio
edrychiad y siop.
Beth oedd eich barn o'r
gwei thgareddau?
Roedd y gweithgareddau'n hwyl
ac yo gwneud chi i fed dw I eto
am ddechrau eich busnes eich
hun,
Pa brofiadau pwysig a gawsoch
chi ar y diwrnod?
Roeddem yn dysgu am sut i
gydweirhio gyda thirn a thrafod
digwyddiadau a phroblemau.
A ddylai disgyblion blwyddyn
deg wneud y math yma 0 beth
yn y dyfodol?
Yn bendant, oherwvdd
ei fod vn
•
dangos sur beth }~\' rhedez ei h
busnes eich hlln .• \iae hefvd •\ n
gwneud i rai gymryd diddordeb
mewn rhedeg eu busne
eu
hunain.
•

* * *

Diolch i ti a111 d), atebion
Gethin.

Pel-fasged Blwyddyn 8
Yn ddiweddar aeth dau dim pelfasged
Y sgol Brynrefail
j
Maesglas ym Manger i g)' tadlu
mewn twrnament. Roedd awl
ysgol o'r ardal yn )' tadlu:
Ysgol Friars, Ysgol Caergybi,
St,Gerrards, Ysgol ). Berwyn ac
eraill. Aelodau'r timau oedd
Darren Jones, Dvlan Roberts.
Lloyd Hughes, Huw 0\'. en.
Rhodri
William
ac 0 ian
Everett (Tim A)~ a .1 ichael
Owen, Matthew [one Rhodri
Brooks, Tomos \X illiams, Calvin
Williams a Josh Robin OIl (Tim
B).

Daeth Tim A yn ai I drwy
ennill tair gem a cholli un a
daeth Tim B vn
- bedwervdd
.
drwy ennill dwy, un yn gyfartal
a cholli un. Llongyfarchiadau
i'r ddau dim am eu llwvddiant,
•

Rygbi Blwyddyn 8
Yo ddiweddar chwaraeodd tim
rygbi bechgyn dan 13 Ysgol
Brynrefail gem blat yn erbyn
Ysgol
David
Hughes.
Hyfforddwr
y tim oedd Mr
Arwyn Roberts, sy'n athro dan
hyfforddianr
gyda ni. Daeth
Ysgol
David
Hughes
i
Frynrefail gyda charfan [awr 0
chwaraewyr,
yn amrywio
0
chwaraewyr mawr i rai bach!
Roedd y gem yn agos am y
deng munud cyntaf, gyda'r ddau
dim yn rycio a thaclo'n dda

iawn. Daeth olwyr Brynrefail i
rnewn i'r gem ac roedd y gem ar
ben erbyn harmer amser, gan
fod hogia Brynrefs yn chwarae'n
gadarn a chryf iawn. Ef bod y
blaenwyr yn chwarae'n
dda
iawn eren y gem oedd Darren
jones,
a oedd yn chwalu
cefnwyr ) gol David Hughes ar
adeaau.
Y gor derfynol oedd 64-0 i
Y aol Brx. nefail!
Llongy Iarchiadau mawr i chi
hoaiau ac edrychwn ymlaen at }'
gem ne at'!
~

Sports Relief
Ar ddiwrnod 'Sports Relief' eleni
penderfynodd Cyngor yr Ysgol
eu
bod
am
drefnu
gwei thgareddau
arnrywiol er
mwyn codi pres at achos da.
Trefnwyd sawl gweirhgaredd

-

gemau pel-rwyd a phel-droed
rhwng v staff a disgyblion y
hw ched. Hefyd, cafodd y
di g) blion wisgo eu dillad eu
hunain a thalu am y fraint.
Trefnwyd cystadleuaeth 'keepieupies' hefyd. Diolchwn i bawb
am r01 mor hacl a chodwyd tua
£700 tuag at yr achos.

Ymweliad Maureen Rhys
Ar ddydd Iau, Ebrill yr ail ar

bymtheg, daeth Maureen Rhys
atom i'r Adran Gymraeg. Mae
rnyfyrwyr Cymraeg blwyddyn
12 wedi bod yn astudic'r
ddrama Siwan gan Saunders
Lewis yn ystod y flwyddyn fel
rhan o'u cwrs uwch-gyfrannol.
AI Ebrill yr unfed ar hugain a'r
ail ar
hugain
bydd
eu
gwybodaerh o'r ddrama yn cacl
ei brofi trwy arholiad llafar
allanol.

Rydym yn hynod ddiolchgar
i Maureen Rh)7S am gytuno i
ddod atom i gynnal rhyw fath 0
wers
adolygu.
Roedd
yn
arbennig 0 ddiddorol gwrando
arni
yn
trafod
themau,
cymeriadau
ac arddull
)7
ddrama,
ac yn cynnig
ci
dehongliad hi ei hun fel actores
a gymerodd ran Siwan bum
mlynedd ar hugain yn 61 0 rai 0
linellau
mwyaf
cofiadwy'r
ddrama.
Roedd y chwecbed
wedi
rnwynhau ei chwmni difyr a
bywiog ac yn ddiolchgar iawn
iddi am ymweld a'i hen ysgol
unwaith eto.

Alun Ffred Jones
Hywel Williams
Aelod Cynulliad
Aelod Seneddol
Etholaeth Caernarfon

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

ysgrifennwch atynt:
Swyddfa Etholaeth
8, Stryd y Castell, Caernarfon LL55 1SE
neu

e-bost: williamsgw@parliment.uk

Mrs Nan Roberts, Pantafon. Ffcn: (01286) 650570
Camera yn nqotal Heulwen Hughes, Argoed. F16n: (01286) 650556

Y CLWB 300. Dyma restr 0
enillwyr y Clwb 300 am fis Mawrth:
£40: Ms Janet Smith, Rhoslan;
£25: Mrs Olwen Williams, Llidiart
Wen; £10: Mr Ronald Williams, 8
Bro Waun.
SEFYDLIAD Y MERCHED. Ar 3
Ebrill eynhaliwyd
eyfarfod c'r
Setydliad yn Eglwys y Waun.
Llongyfarehodd Catherine Jones,
y Llywydd, Alice Johnston ar ddod
yn nain eto ae Annie Thomas ar
ddod yn hen-nain.
Croesawodd y Llywydd Mr W.
Vaughan Jones, y cyn-Feddyg
Traed, i siarad am 'Gotal o'r
Traed'. Pwysleisiodd Mr Jones y
pwysigrwydd 0 roi cymaint 0 sylw
i'n traed a'r hyn a rown i'n
gwalltiau.
Eglurodd beth yw'r
gwahanol
bethau
sy'n
peri
cymaint 0 drafferthioh 1 ni, ac y
mae lIawer yn eu dioddef 0 achos
gwisgo esgidiau anghywir ayb.
Catodd lawer 0 gwestiynau gan yr
aelodau.
Diolchodd y Llywydd iddo am
sgwrs mor ddifyr. Enillwyd y ratti,
oedd wedi ei rhoi gan Alice. gan
Nancy. Ar 8 Mai bydd y Sefydliad
yn dathlu ei ben-blwydd yn 80 oed
gyda the ym Mhlas Tirion. Llanrug.
EGLWYS Y WAUN. Cynhaliwyd
Cyfarfod Sefydlu y Parchedig
Gwenda Richards yn weinidog ar
Eglwys y Waun nos Fercher, 12
Ebrill. pryd y cafwyd cynulleidfa
deilwng a chartrefol. Roedd yn
brat gweld gwaelod y capel yn
lIawn.
Llywyddwyd y cyfarfod gan
Lywydd yr Henaduriaeth, y Parchg
Eric Jones, Bangor, a chymerwyd
rhan gan y Parchedigion Harri
Parri, Marcus Wyn Robinson a
Trefor Jones. Ledwyd yr emynau
gan bob ifanc yr eglwys, set
Dafydd Griffith, Eigan Rhys Jones
a Mared Rhys Jones, a chafwyd
dwy eitem gan Gor y Waun, dan
arweinyddiaeth
Mrs
Gwenda
Griffith. Cafwyd gair gan y Dr
Gwyn Lewis, Ysgrifennydd Eglwys
Seilo, a estynnodd
groeso I
Eglwys y Waun i ymuno yn yr
ofalaeth, a chan Mrs Pat Parry,
Ysgrifennydd
Eglwys y Waun.
Traddodwyd pregeth deilwng a
phwrpasol gan y Parchg Megan
Williams, Doigellau.
Ar ddiwedd y cyfarfod roedd
lIuniaeth i bawb yn y Festrl ar ei
newydd wedd. wedl ei baratoi gan
chwiorydd yr eglwys.
DATHLU PEN-BLWYDD. Yn ystod
mis Ebrill bu'r 'triplets' Marc, Sian
a Dafydd Greasley, Stad Pant y
Waun, yn dathlu cyrraedd eu
deunaw oed. Llongyfarehiadau
ichi, hogia, a phob dymuniad da i'r
dyfodol.
Yr un yw ein dymuniad i Owain
Thomas, Stad Tref Eilian, yntau
hefyd wedi cyrraedd ei ddeunaw
oed. Llongyfarch,adau, Owain.
DATHLU PRIODAS AUR.
Anfonwn ein uonoytarchladau at
Arthur ac Edith Ellis, Min y Nant, a
fu'n dathlu hanner can mlynedd 0
fywyd priodasol. Goberthiwn eich
bod eich dau wedi mwynhau eich
diwrnod.
GENEDIGAETH.
Llongyfarchiadau
i Mrs Alice
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Johnstone, Stad Tref Eilian, ar
enedigaeth Daniel, *'Ir bach iddi,
mab i Ian a Samantha, a brawd
bach i Daniel.
LLONGYFARCHIADAU i Ffion ae
Alun Ellis, Bryn Gwryfai,
ar
enedigaeth merch tach. Sereno
wyres tach gyntaf Ann a Raymond
EdwardS, Melin y Wig a gor-wyres
i Mrs Margaret Owen. Bryn
Gwylan.
PRIODAS. Dymunwn longyfarch a
dymuno priodas hapus I Aled
Rhys, Pen-y-Graig,
a'i bnod,
Gwenan Jones 0 Dal-y-Bent ger
Aberystwyth
a briodwyd
yn
Aberystwyth yn ddiweddar.
ADREF O'R YSBYTY. Croesawn
Mrs Edith Ellis. Min y Nant a Mr
Eifion Williams. Stad Tref Eilian.
adref o'r ysbyty
Hefyd MISS
Marian Wyn Jones (Foe las) a fu
yn yr ysbyty am gyfnod yn
ddiweddar. Gobeithiwn y byddwch
yn teimlo'n well ar 01 cael dod
adre.
Oherwydd iddi gael ei chymryd
yn wael yn el chartref yn Stad
Bryn Golau, gorfu i Mrs Alice
Hughes fynd i'r ysbyty, ond da
cael dweud iddl hithau gael dod
adref.
YN YR YSBYTY. Anfonwn
em
cotion at Mr Mark Jones sydd yn
yr ysbyty ar hyn 0 bryd. Gobeithro
y byddwch yn gwella'n tuan.
CYDYMDEIMLO. Yn dawel yn yr
ysbyty bu farw Mrs Mair Parry.
Stad Croesywaun. Anfonwn ein
cydymdeimlad dwysaf at ei mab,
Dewi, a'r teulu yn eu protsdrqaeth
o golli Mam.
Anfonwn
ein cydymeimlad
dwysaf hefyd at Dafydd, Tom a
Lynne a'u teuluoedd. hefyd at
deulu Mable (e, diweddar terch) yn
eu profedigaeth 0 goll Mam a
Nain annwyl, sef y ddiweddar Mrs
Ulian Pntchard, Stad Bro Waun.
Yn frawychus 0 sydyn bu farw
Eirian, merch Gwynfor a Glenys

Y rhai a gymerodd ran yn y cyfarfod.
Williams, Ty'n Weirglodd. Betws
Garmon. Roedd yn chwaer i
Gwyndaf
a'r
teulu,
Caeau
Gwynion.
Cydymdeimlwn
yn
ddwys a chi ae a'i phriod, Idris, ac
a'i mab, Arwel a'r teulu ar Ynys
Mon yn eieh coiled enfawr a thrist.
DIOLCH. Dymuna Uion a Sian
sddlolch i bawb am eu cardlau ac
anrhegion yn dilyn qenediqaeth
Man Rhun yn ddiweddar.
DIOLCH.
Dymuna
Gwynfor,
Glenys,
Gwyndaf
a Bethan
ddiolch 0 waelod calon am bob
arwydd
0
gydymdeimlad
a
ddangoswyd i ni trwy alwadau
Han,
IIythyrau,
cardiau,
ymweliadau. rhoddion ariannol a'r
cacennau yn ystod eu profedigaeth lem ac anrusqwy' 0 golli
Eirian. Mae'r cyfan wedi bod yn
gysur mawr i ni fel teulu. Diolch 0
galon.
DIOLCH.
Dymuna
Annwen,

Arnold, Beryl, Malcolm ac Adrian
ddiolch 0 galon am yr holl gardiau
a'r galwadau
ffon gan
ein
cymdogion a'n ffrindiau ac am bob
arwydd
0
gydymdelmlad
a
charedigrwydd ar ein protedigaeth
drist 0 golli Mam, Nain a Nain
bach, set Jennie Monica Roberts,
9 Bryn Golau.
Diolch am y rhoddion hael a
gasglwyd, sef £500, tuag at Ysgol
Waunfawr. Diolch yn fawr iawn
hefyd r'r Parehedig
Gwenda
Richards, i Feddygfa Waunfawr ac
i Gwynfor Jones 0 E. W. Pritchard,
LJanberis, am dretnu'r angladd.
DYMUNO'N DDA. A hithau yn
ddechrau Mai unwaith eto, daeth
yn gyfnod arholiadau ysgol a
choleg i'n plant a'n pobl itanc,
Dymunwn
yn dda i bob un
ohonoch
fydd
yn sefyll
yr
arholiadau yn ystod yr wythnosau
nesaf.
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LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI

WAUNFAWR

Ff6n/Ffacs:

9-7 pm
19-5 pm Sadwrn

(01286) 650291

Dewis eang 0 Welyau a 3PISultes.
Llenni Venetian a Llenni Roler.
5,000 lIathen sgwar 0 garpedi mewn stoc allwch chi fforddio prynu 0 batrymau?

•

Ar Agor

Ar Gau
~UI a Mercher

I

GLANHAU CARPEDI
I GYDA STIMVAK

Hwyl i'r holl deulu

Oydd Sadwrn Mai 3ydd 2008 am lyh
Amrywiol stondinau, crefftwyr, castell
bownsio ac adloniant.
Gerddi Bryn Pistyll, Siop a Caffi ar agor.
Cystadleuaeth gwisg ffansi i blant.
Am Fanylion: Antur Waunfawr - (01286) 650 721
heulwen@anturwaunfawr.org
www.anturwaunfawr.org
Mynediad: Oedolion £1.00 • Plant 50c

I

LLANBERIS
Gwyneth ac Eifion Roberts, Swn-y-Gwynt. Ftcn: 870740
DIOLCH. Dymuna Gordon a Gill
Parry, Gwalia, Pen-ar-Laq, ddiolch
i bawb o'r ardal am bob arwydd 0
gydymdeimlad a charedigrwydd a
ddetbyniasant
wedi
eu
profedigaeth lem 0 golli eu mab
annwy!, Mark.
DATHLU YMDDEOLIAD WARDEN
EGLWYS SANT PADARN. Fe
ddymuna
Mrs Audrey
Evans
ddiolch
i'r Parchedig
Robert
Townsend, ac am gyfraniad pawb
a wnaeth nos Wener, 18 Ebrlll, yn
arbennig a bythgofiadwy iddi yng
Ngwesty Victoria, Llanberis Hefyd
diolch 0 galon i'r nifer a ddaeth i'r
cinio ac i bawb am eu cefnogaeth
drwy'r blynyddoedd.
Y GYMDEITHAS UNEBOL.
Nos Fawrth, 8 Ebnll, terfynwyd
tymor y Gymdeithas gyda chlnlo
blasus
ym
Mwyty'r
Copa,
Llanberis.
Cafwyd noson wych a hwylJog
yng nghwmni'r wraig wadd, sef yr
amryddawn
Bethan
Gwanas,
Rydymain. Rhoddodd fraslun I ru
o'i gwaith fel nofelydd, colofnydd a
sgriptwraig. Hefyd sonlodd am yr
arnrywrot raglennj teuhlo mae wedi
eu gwneud i S4C
Llywyddwyd gan y Parchedlg
John Pritchard a rhodd ..vyd y
diolchiadau
gan
Mrs
Matt e
Hughes. Oiolch i bawb am wneud
y noson yn un mor ltwyddiannus.
Trefnir pwyllgor yn ystod yr haf
i drafod y rhaglen am dymor
2008/09, fydd yn cychwyn yrn mrs
Hydref elenr.
MARWOLAETH. Yn ddewr, yng
nghwmni Ruth, Catnn a Gwyn yn
Ysbyty Gwynedd. Bangor, ar 15
Mawrth, bu farw f\~oreen Lennon,
Plas Tirion
Llanoerls, yn 77
mlwydd oed
Merch 0 Lanoe s ydoedd Mor',
wedi treulro r rr-a helaethaf o'i
bywyd yn ei mlltir sgwilr a bu'n
ymroddedig a ffyddlon I'W gwr, el
theulu a't Hnndlau ar hyd ei hoes.
Rhoddodd
el
chariad,
ei
chefnogaeth
a'i chyfeillgarwch
bob amser yn ddlamod.
Bu'n
athrawes
yn
Ysgol
Gynradd Porth Amlwch cyn cael ei
hapwynho,
yn 26 oed,
yn
Bnfathrawes ar ysgol tach Nant
Peris. Er iddi dreutio'r rhan fwyaf
o'i hoes yn Llanberis,
roedd
ganddi feddwl mawr 0 bentref a
phentrefwyr y Nant, a chadwodd

ei chysylltiad agos a'r pentref
hwnnw gan roddi ei chefnogaeth
i'r
Eglwys,
ac
roedd
el
brwdfrydedd i gystadlu yn Ffair y
Nant yn heintus ac yn destun
tynnu coes yn ami ym Mhlas
Tirion!
Oddi yno aeth yn Brifathrawes i
Ysgol Gynradd Brynrefail, cyn
diweddu ei gyrfa, ym 1987, yn
Ysgol Gynradd Cwm y Glo. Roedd
el dylanwad ar, a'i hymroddiad
tuag at. blant a myfyrwyr yr ardal
yn amlwg yn y lIu cardiau a'r
qemau 0 gysur a dderbyniwyd. Yn
Wraig, yn Fam a Nain, Chwaer a
Ffrind unigryw, roedd hefyd yn un
0'( personau
hynny oedd yn
ymddiddon mewn niter 0 feysydd,
yn we.thqar yn y pentret, ac yn dal
yr eglwys a'i chrefydd yn agos
iawn at ei chalon. Bydd yn anodd
lawn, iawn lIenwi'r bwlch.
Cynhaliwyd
yr angladd yn
Eglwys Sant Padarn, Llanberis, ac
fe weinyddwyd gan y Parchedig
Robert Townsend, yr Hybarch
Alun Hawkins (Deon Bangor), a
~ r Derek Jones. Yr organydd
oedd Iwan Wyn Williams. Fe'i
rhoddwyd j orffwys yng ngotal ei
chyfaill gorau, 'Ed', ym mynwent
Nant Peris.
Y cludwyr oedd Gwyn Thomas,
Gordon a Hefin Parry, Richard
Parry,
Michael
Fox-Parry
a
Timothy Ward.
Y prif alarwyr oedd Ruth a
Catrin (merched), Miriam (wyres),
Gwyn
(mab-yng-nghyfraith),
Gordon a Gill, Hefin a Katte a'u
teuluoedd (brodyr a'u gwragedd),
Ann,
Gwyneth
ac
Awen
(chwiorydd)
Michael a Carol,
Alison a Peter a'u teuluoedd (nai a
ruth). Roedd yr Eglwys yn orlawn
o deulu, Hrindiau a chyrndoqron
rhy niferus i'w henwi.
Oerbyniwyd
blodau
yn
ddiolchgar, ac yn unol dymuniad
Ruth a Catrin, i qofio ac i ddiolch
am fywyd eu Mam, gan niter rhy
fawr i'w henwi.
Yn anffodus, absennol oedd
Jennie
Lennon
(chwaer-yngnghyfraith),
Mark a Jonathan
Parry (neiamt).
Cynhaliwyd y te yng Ngwesty°r
Dolbadarn,
Llanberis,
a
gwnaethpwyd
y tretniadau
yn
drylwyr a theimladwy gan Gwynfor
a Jane Jones 0 gwmni E.W.

a

Gvvesty

arn
LLANBERIS Ffon: 870277

Pritchard, Llanberis. Oerbyniwyd
cyfaniadau er cot am 'Mor' i'w
rhannu rhwng Ysgol Gynradd
Llanrug ac i ddiolch i staff Ward
Alaw am eu cyfeillgarwch ac am
ofalu amdani mor dyner a diflino.
DIOLCH. Dymuna Ruth, Catrin,
Minam,
Gwyn
a theulu
y
ddiweddar Moreen Lennon, PIas
Tirion, ddiolch i'r ardal am y
caredigrwydd
a'r
parch
a
ddangoswqyd tuag atynt a thuag
at Fam a Nain annwyl ac unigryw
iawn. Diolch hefyd i bawb a
anfonodd gardiau ac anrhegion i
Mam tra bu yn yr ysbyty.
Hoffai Ruth a Catrin gymryd y
cyfle i ddiolch i'w hall ffrindiau am
eu cefnogaeth a'u cynhaliaeth
ddiflino yn dllyn marwolaeth eu
Tad, ac yn ystod salwch eu Mam.
Diolch yn arbennig i Ann am ofalu
a sicrhau bod bywyd Miriam tach
yn mynd yn el flaen fel arfer.
Mae'n gysur mawr gwybod bod
gennym ffrindiau mor Hyddlon.
Mae'n dyled yn fawr - diolch 0
galon.

ALUN PENNANT

CYMANFA'R ANNIBYNWYR
CYLCH DEINIOLEN A CHWM Y
GLO. Cynhelir y Gymanfa yn
Festri Capel Ebeneser, bnawn
Sui, 18 Mai am 2.00 o'r gloch.
Arweinydd y Gan fydd Gareth
Jones, Llanberis.
8ydd bws yn cychwyn
0
Lanberis am 1.15; Cwm y Glo am
1.25; Penisarwaun am 1.30.
Gwneir casgliad. Taer erfynnir
am eich cefnogaeth

CYNGOR CYMUNED
LLANBERIS
Cofnodion Ebrill 2008
Cofnodion cyfarfod nos Iau, 17
Ebrill, 2008 a gynhaliwyd yng
N gwesty Victoria, Llanberis.
Presennol ac Ymddiheuriadau
lf7ard Padarn: Emlyn Baylis,
Barry Davies, Elwyn Davies
(Cadeirydd),
Bethan Holding,
Derek
Jones,
Fred
Owen,
Douglas Pritchard, Helen Sharp,
Trystan Thomas.
Ward Pens: lola Owen, Gwenda
Roberts.
Ymddiheuriadau: Gavin Allsup.
Cyflog y Clerc
Cyn cyfarfod y Cyngor cyfarfu'r
aelodau uchod, ac eithrio Trystan
Thomas, yn absenoldeb y Clerc i
drafod ei gyflog. Bu'r Clerc ar yr
un cyflog a threuliau
ers 4
blynedd. Penderfynwyd
codi'r
cyflog a phenderfynwyd hefyd i
ystyried cyflog ac amodau gwaith
y Clerc yn flynyddol ar ddechrau
blwyddyn ariannol newydd, yn
Ebrill.
Datgan Buddiant
Dywedodd
BD ei fod yn
ymwybodol fod gofyn iddo fod
yn ofalus ynglyn a rnaterion yn
yrnwneud
Pharc
Padarn

a

I drin a thrwsio
pob math 0
beiriannau qwnlo

MENAI SEWING
MACHINE CENTRE
21 Stryd Fawr
PORTHAETHWY

(01248) 714043 I
neu Caernarfon
Ff6n: (01286) 674520
Ffon:

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

STAFF WARD ALAW.
Hoffwn,
trwy gyfrwng yr englyn canlynol a
ysgrifennwyd gan Hrind annwyl i
mi, dalu teymged i Staff Ward
Alaw, Ysbyty Gwynedd, am yr
ymroddiad
a'r
cariad
a
dderbyniodd fy chwaer, Moreen,
ganddynt tra yn eu gotal.
Staff Ward Alaw
Yn Alaw, mae angylion - ar warchod
Wrth erchwyn y celfion.
Yn onau dwys croesi'r don,
Ceir ystyr i'r galr, Cristion.

ac ati mewn stoc

oherwydd ei gyfrifoldebau
Chyngor Gwynedd (CG).

gyda

Cadamhau Cofnodion
Cadarnhawyd cofnodion cyfarfod
nos Iau, 20 Mawrth 2008. Cynnig
ac eilio: FO I EB.
Materion yn Codi o'r
Cofnodion
• Cae Pel-droed UEFA: Cafwyd
adroddiad
gan y Clerc fod
rnarerion yn ymwneud a'r cae
yn symud ymlaen yn foddhaol.
Erbyn diwedd y mis roedd yn
hyderus )' byddai caniatad
cynllunio a'r cymorth ariannol
wedi eu cadarnhau,
ac y
byddai'r gwaith yn dechrau yn
fuan. Ychwanegodd fod lie i
ganmol swyddogion CG am eu
gwaith trylwyr, Roedd hi'n dal
yn amhosib dweud yn union
beth fyddai cyfraniad ariannol
y ce. Penderfynwyd oedi am
fis arall cyn ystyried ceisiadau
am
gyrnorth
o'r
Gronfa
Cymorthdaliadau Bychan.
• Angorfa: Bellach mae llawr isaf
'Angorfa' wedi ei glirio, a
diolchodd ED, y Cadeirydd, i
D P a BD am eu cymorth i
wneud hynny. Eglurodd BD }'
bydd
creiriau
T. Rowland
Hughes yn cael eu symud yn
fuan a dywedodd y Cadeirydd
ei fod yn trafod gyda chynaelod 0 Fand Llanberis beth
i'w wneud
chorn neu ddau a
oedd yn y ty, ynghyd
a
rhaflenni cerddoriaeth. Roedd
hefyd yn gobeithio darganfod
lle yr oedd gweddill cyrn yr
hen fand. Cafwyd gair 0
ddiolch oddi wrth BD am fod y
bwrdd a'r cadeiriau wedi eu
trosglwyddo
i Glwb Antur
Dyffryn Peris. Mae unrhyw
ddeunyddiau yn ymwneud a'r
cyn-garnifal i'w trosglwyddo i
Meirwen Baylis. Eglurodd y
Clerc fod allweddi'r ty i gyd i
law a'i fod wedi bod yn diolch
yn ffurfiol i Gwenda Harding
am ofalu am 'Angorfa' am

a
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flynyddoedd maith.
• Adroddwyd
fod baw cwn a
thail ceffyl yn dal yn broblem
mewn rhannau
o'r pentref.
Penderfynwyd anfon at CG a'r
Warden Cwn i ofyn iddo
ymweld
a'r
penrref,
a
phenderfynwyd
hefyd y dylid
rhoi gwybod iddo am y nifer 0
gWn a oedd yn gyson yn cael eu
gollwng allan wedi nos, 'i
wneud
eu
busnes',
gan
berchnogion anghyfrifol.
• Cae Chwarae Min }' Llyn:
Cafwyd prisiau i roi tarmac lie
mae erydu drwg yn y cae, ac i
roi gwely rwber 0 gwmpas y
Cwrs Polion. Penderfynwyd
trafod y mater y mis nesa wedi
cael gwybod ynglyn a chost Cae
Pel-droed UEFA. Adroddwyd
fod BD wedi trafod gyda'r
Clerc a chytuno
y byddai
swyddogion Pare Padarn yn
rhoi ffens goed rhwng rhan o'r
maes chwarae a'r ffordd fawr,
yn 61 argymhelliad y cwmni
yswiriant, yn ogystal a giat
newydd.
• Arwyddion
Strydoedd:
Gofynnwyd
i'r aelodau am
reSIT 0 strydoedd lie mae angen
arwyddion newydd. 0 fwyafrif,
pleidleisiwyd y dylai enwau'r
strydoedd
fod yn uniaith
Gymraeg.
• Maes
Parcio'r
Llyn:
Dywedodd BD ei fod yn cael ar
ddeall fod CG yn gobei thio
dechrau'r gwaith 0 addasu'r
safle ar 61 gwyliau'r haf. Yn y
cyfamser
rhybuddiwyd
fod
llawer yn dal i barcio ar y
palmant. Tybed oes modd cael
llinellau meJyn i atal y parcio?
Cynllunio
Cyngor Gwynedd:
• C08A/0169/1S/LL:
Estyniad
cefn 1 Field Terrace, Llanberis.
Dim gwrthwynebiad.
• C08A/O 195/ 1S/CR: Dymch weI
dau gyn-annedd, adeilad festri a
storfa: Capel Jerusalem, Pentre
Castell, Llanberis. Dim gwrthwynebiad.
Awdurdod Pare Cenedlaethol Bryri
(APCE):
• NP3/1S/82A:
Addasu'r
estyniad OCM un-llawr presennol
i greu esryniad deulawr, adeiladu
porrsh newydd i ffrynt y ty a
gosod ffenesrri [0: 16 a 17, Pen tre
Castell,
Llanberis.
Dim
gwrthwynebiad.
•
NP3/1S/171A:
Adeiladu
estyniad cefn deulawr: 7 Rhes y
Faenol,
Llanberis.
Dim
gwrth wynebiad.
Wedi ei Ganiatau I Gwrthod
CG: Caniauiu
• C08A/0139/15/LL:
Estyniad
deulawr
ar ochr yr eiddo,
estyniad un llawr ar gefn yr eiddo
a gosod tanc septig: Hafod

Lydan, Llanberis.
Soniwyd
am
nifer
0
ddatblygiadau
yn Llanberis a
holwyd a oeddynt angen, neu
wedi cael, caniatad cynIlunio.
a) Estyniad Beech Bank;
b) Mynediad j dir Surflines, Y
Glyn;
c) Garej newydd yn Ffordd
Capel Coch.
Trwyddedu
Ymgynghoriad gan CG ynglyn a
chais am drwydded
gwerthu
alcohol ar gyfer Hafod Eryri, ar
gopa'r Wyddfa. Ncdwyd
fod
cwmni'r rheilffordd yn galw'r lle
yn Snowdon Summit Hotel a
phenderfynwyd anfon gair atynt,
ac at APCE, yn nodi mai Hafod
Eryri ydi enw'r adeilad a'i fod ar
gopa'r Wyddfa.
HoJwyd
pam
fod angen
trwyddedu 0 11 tan 23.30, a pham
fod angen trwydded ar gyfer
dydd Nadolig, nos Galan a dydd
Gwener y Groglith, pan nad oedd
y trenau'n rhedeg. Holwyd, omd
peth peryglus
oedd gwerthu
diodydd meddwol yn hwyr i'r
nos ac yn ystod }' gaeaf, ac yn }'
fath Ie?
Gohebiaeth
• Nodwyd na fydd Etholiad ar
gyfer y Cyngor Cym uned a bod
pob un o'r aelodau presennol
yn aelodau
am y pedair
blynedd nesaf. Fydd dim seddi
gwag.
• Ombwdsmon: Derbyn copiau
o 'Egwyddorion
Gweinyddiaeth Dda ac Egwy ddorion
Unioni Cam'.
• Adran Gvnllunio
CG: mewn
•
ateb i lythyr gan }' Clerc, yn
derbyn fod Dolperis a'r 'lodge'
wedi eu hysbysebu'n anghywir
ac yn garnarweiniol
0 dan
arwydd 'Ar Werth'. B)'dd CG
yn awr yn ysgrifennu
at yr
asiant syn gw erthu i nodi
hynny.
• Un Llais Cymru: Rhvbudd 0

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

Royalllictoria
Quality Hotel
Llanberis
~~

Ffon:

Llanberis (01286) 870253

Sychlanhau • Altro
Ailwnlo
Gwasanaeth
Casglu a Danfon

S4 Stryd Fawr
Llanberis
Ffon:

870088

~GODA S~1l
~~~-~

GWASANAETH GOLCHI A SMWDDIO

Pare Padarn, Llanberis
(01286) 870922
www.Ilt amra.corn

GWYNANT

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

LLANRUG
Fton: (01286) 674183
(0589) 899901

CENTRAL GARAGE, Llanberis
F_fo_n:(01286) 870202
TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU
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o'r
materion
yma?
Awgryrnwyd trafodaeth lawn y
tro nesa, gan ofyn i rai
cynghorwyr yrngynghori yn
Ileal ynglyn a barn y trigolion
am
ddatblygu
trefn
0
drafnidiaeth un-ffordd.
• Parcio Nantperis: Mae pryder
yn y Nanr beth fyddai effaith
codi tal yn Maes Parcio APCE
ar
weddill
y
pentref,
Penderfynwyd anfon gair i holi
beth oedd bwriadau Awdurdod
y Parc a 'Goriad Gwyrdd'.
Cyfarfod Nesaf
Gwesty Victoria, nos Iau y 1Sfed
o Fai, 2008 am 7 yr hwyr,

FFRAMIA

E. W. Pritchard
...__[

ddyddiad cyfarfod sirol (nos
Iau Ebrill 24, Caernarfon)
• CG - Cyfadran Amgylchedd:
Fod gwaith 'ailwynebu' i'w
wneud ger Cyffordd y Glyn a
Maes Padarn.
Unrhyw Fater Arall
• Rhes Fictoria, Stryd Goodman
a Maes Padarn: Cafwyd nifer 0
adroddiadau
am
barcio
anghyfreithlon;
parcio gan
ymwelwyr; Wardcniaid traffig
gor-frwdfrydig;
anwybyddu
arwyddion
traffig
ac
arwyddion parcio i drigolion
yn unig. Holwyd a fyddai
rnodd cael rhywun 0 CG i
gyfarfod y Cyngor i drafod rhai

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

Atgofion Hen Sgotwr

Ar Ben Arall y Lein

allan i'r llyn. Pan ddaethai'r
pryfed at eu hunain a chwarae ar
yr wyneb, fe ddoi brithyll i fyny
a'u llyncu.
Ia, mor syml a hynny. Ond
roedd yn ddull penigamp 0 gael
pysgod yn y darn hwnnw o'r
llyn. Pan ddywedais wrtho be
roeddwn wedi'i weld, meddai,
'Wei, y diawl bach! Paid ti a
deud wrth neb sut i'w dal nhw,'
Pan oedd digon 0 amser
gennyf byddai'n werth mynd i
Nant, dechrau yn Offis Gorcyn
a rnynd ymlaen at geg Afon
Nan t. Os oedd yna Ii roedd yn
addawol iawn yn ami i fynd i
fyny'r afon. Fe gefais bysgod da
fwy nag unwaith.
D~'Da rhyw frasl un 0 bysgota
Llyn Peris, Y rnis nesaf fe gawn
ddechrau ar Lyn Padarn ac
Afon Bala.

Dal i fod yn dawel mae pethau
hefyd a dim ond cadw dau at y
ar y tair afon, ond does dim arall
badell! Go arbennig oedd swper
i'w ddisgwyl gyda'r holl oerni
chwarel y noson honno gyda
sydd wedi bod 0 gwmpas yn physgod cynta'r tyrnor,
'sgota,
ddiweddar.
and, er bod yr
Prynhawn
y
diwrnod
Llyn gyda'r nos oedd Llyn
afonydd yn araf, mae pethau
canlynol roedd cyfarfod gyda
Padarn, doedd fawr 0 werth ei
wedi bod yn eithriadol 0 dda ar swyddogion Adran Pysgodfeydd
sgota yn y prynhawn.
and
Lyn Padarn a hefyd Dywarchen.
Asiantaeth yr Amgylchedd ym
roeddern yn medru pysgota
Brithyll yr Enfys newydd eu Mangor, i drafod cynliuniau
Llyn Nant trwy'r dydd.
stocio yw'r dynfa ruag at Rhyd
gwella'r pysgodfeydd.
Cafwyd
Roedd yn bleser taflu pluen
Ddu, ond Padarn ... weI brirhyll
hefyd
fraslun
newydd
0
allan ar gaeau Pwll Eilir lsaf, ac
brown mewn cyflwr arbennig
gynlluniau
arian
Ewrop
roedd caniatad i'w gael yn
sy'n ein denu.
2008-2012. Mae oddeutu
3
ddigon rhywdd gan Harry Ty'r
Ganol Ebrill fe gefais rhyw
miliwn 0 bunnau ar gael at
Mawn, a oedd yn ei ffarrnio yr
ddwy awr arbennig ar Padarn,
gynlluniau
i
ddatblygu
amser hynny, Wrth bysgota ar y
er ei bod yn eithriadol 0 oer a'r pysgodfeydd.
Asiantaeth
yr
creigiau 0 dan y Wern, a safai
Wyddfa yn drawiadol dan ei Amgylchedd fydd yn rhedeg y
tua hanner canllath at y Nant 0
mantell
wen. Ydynt, mae'r
cynliun ar ran y Cynulliad
fynedfa Cwm Eilir, a gai ei gadw
mynyddoedd yn arddangos eu Cenedlaethol,
ac ia, rydach
bryd hynny gan hen wreigan a
hunain
mewn
goleuni
hollol
chi'n iawn, arian 0 Ewrop ydi 0,
oedd yn gwerthu re, coffi a
wahanol pan mae rhywun ar yond
0 Gaerdydd y bydd yn cael
diodydd
ysgafn,
gyda
dwr yn hytrach na cherdded y ei reoli,
chacennau neu felysion, mewn
Be oedd yn siom oedd
R. ELWYN GRIFFITH glannau. Do, fe gefais frithyll
siop fach ar ochr y ffordd 0 flaen
sylweddoli fod yr arian yma i
y ty. Rocdd hi hefyd yn hoff
iawn 0 frithyll! and mae'r cyfan
1 gael ei ddidoli dim ond i
afonydd sydd wedi sefydlu
wedi mynd. Does dim i'w weld
Ymddiriedolaeth
i
redeg
erbyn heddiw.
Awduresau
Lleol
yn
Torchi
Llewys!
pethau.
Rydym
ni
fel
Roeddwn yn hoff iawn 0
cymdeithas wedi edrych ar hyn
bysgota
gyda fflot a phry
byddai'r plant acw'n
ac wedi mynychu cyfarfodydd i
genwair oddi ar y creigiau.
mwynhau gwylio rhaglenni
geisio dadansoddi'r ffeithiau sut
Roeddech yn siwr 0 blwc, ond
dynion a rnerched cryfion ar
y buasai symudiad o'r fath 0
slywod gan amlaf
y teledu pan oedden nhw'n
fudd i'r fro hon. Y n anffodus,
LIe arall bendigedig
am
•
iau. Dyma ddechrau dyfalu
pan ofynnwyd a fuasai'n bosib
. bysgod yn Llyn Nant oedd "
beth fyddai'n ysgogi merch i
i'r clwb sefydlu ymddiriedoldyfnder 0 dan y castell. and ll~
ymgymryd a disgyblaeth
anodd goblyn i ddal Thai - yno ~'
aeth ar ein dyfroedd ein h unain,
mor lem - yn enwedig gan
cefais wers heb ei disgwyl ar sut
yr areb oedd na - am nad ydym
nad
yw
f'ymdrechion
i
fy
i fachu, Addewais yn bendant i'r
ni'n ddigon mawr! Felly, mae'n
hun i gadw'n heini byth yo
un a ddangosodd i mi su t i gael
sefyll
i reswm, ni fydd yn bosib
mynd fawr pellach nag
haid da 0 bysgod o'r llecyn hwn,
sefydlu dim yma!
ymlafnio
i
agor
paced
0
y buaswn yn cadw'r gyfrinach.
r ble mae'r arain am fynd?
fisgedi
siocled!
a
daeth
y
Erbyn hyn mae fandaliaid vn
Pwy fedr ddyfalu? WeI, dyma'r
•
ddau beth at ei gilydd.
enw 'syrnud ymlaen'
wedi
ateb
Ymddiriedolaethau
'Mi wnes i gysylltu a
difetha'r llyn yn llwyr. Hefyd,
Afonydd
Conwy I Clwyd, ac
niter
0 awduresau a
gan fod yr hen gymeriad wedi
ymhellach ero i'r dwyrain, sef
ffurfiwyd criw 0 saith, Fe
ymadael a'r fuchedd hon, rwyf
Ymddiriedolaeth y Ddyfyrdwy,
gawsom
sel bendith Robin
am dorri fy addewid. Fe welais
Y r unig ymddiriedolaethau
Llywelyn i osod y stori ym
hyn a'm llygaid fy hun, a dyrna,
eraill yng Nghymru yw'r rhai ar
mhentref Portrneirion ac,
yn fyr, sut y digwyddodd.
y Wysg, Gwy, Taff, Sir Benfro a'r
wrth gwrs, bu'n rhaid
Fel llawer un arall, roeddwn
Teifi. Dyma ni yn y gogleddymweld
a'r
pentref
a
chiniawa
Mae dwy awdures 0 fro'r Eco
wedi gweld a cheisio bachu'r
orllewin, unwaith eto, yn cael
yno yn enw ymchwill A buom
yn
rhan
0
brosiect
cyffrous
sy'n
pysgod nobl a godai 0 dan y
ein
hamddifadu
0 arian
a
yn
ddigon
ffodus
i
gael
Geoff
torri tir newydd yn hanes y
castell, ond yn cael dim hwyl
fuasai'n ein galluogi i wneud
Capes, pencampwr cystadleunofel
Gymraeg
ddiweddar.
arni. Nid oedd y gwynt byth yn
gwelliannau aruthrol.
aeth Dyn Cryfa'r Byd, i'n
Nofel
gywaith
yw
Nerth
Bon
taro'r gornel yma o'r llyn, felly
Rwyf wedi cysylltu a'r Aelod
cynghori ar faterion deiet ac
Braich,
ffrwyth
cydweithio
roedd yn anodd dros ben cael
ymarfer.'
Cynulliad
i
geisio
cael
rhwng saith 0 awduresau
bachiad.
Meinir, Tania, Bethan,
cadarnhad,
un ffordd neu'i
profiadol
yn
cynnwys
Gwen
and
roedd yna un hen
Calennig, Ceri, Ses a Buddug ...
gilydd,
0 gywirdeb hyn. Rwy'n
Lasarus
0
Fethel
ac
Eurgain
fachgen 0 Bentrecastell a fachai
Tra
bo pobl eraill yn dod i
ffyddiog
y
bydd
yr
ateb
gen
i'n
Haf
0
Benisarwaun.
Yr
enwau
bron bob tro yr oedd yn mynd
Bortmeirion i ymlacio
llawn erbyn y rhifyn nesaf .
era ill vw
Sian
Eirian
Rees
allan. and nid oedd yn fodlon
•
ddechrau Mai, mae'r rhain yno
Tipyn 0 wybodaeth
sy'n
Davies,
Caron
Edwards,
Annes
rhannu'r
gyfrinach efo ncb.
i weithio a chanolbwyntio ar
gyffredinol erbyn hyn yw fod y
Glynn
a
Rhiannon
Thomas
ac
Erbyn hyn rwy'n credu na waiff
un peth yn unig, sef cyrraedd y
Cynulliad Cenedlaethol, 0 leiaf,
y mae pob un wedi mynd ati i
ei rhannu unrhyw ddrwg.
brig - a hynny mewn steil.
yn cadw at yr addewid 0 leoli
greu
ei
chymeriad
ei
hun
a
Fe sylwais arno un diwrnod
Beth sy'n eu hysgogi i weithio
Adrannau
mewn gwahanol
llunio'i
stori.
braf, pan oeddwn yn gorffwys ar
mor galed? A pha sgandals sin
leoliadau dros Gymru. Mae'r
Breudd\vyd yr a\vdures 0
ochr uchaf poncan y castell, yn
ffrwtian dan yr wyneb ym myd
Adran Bysgodfeydd ar ei ffordd
Dregarth
ger
Bethesda,
Janice
dod a llond llechen 0 dail
Cystadlaethau merched cryfion?
i Aberystwyth.
Ardderchog!
gwartheg efo fo ac yn ei osod Jones, yw Nerth Bon Braiell,
Pwy s),'n creu clecs, pwy sy'n y
nofel
yn
dilyn
hynt
a
helynt
and nid yw hyn, yn 61 pob
mewn Ilecyn yn llygad yr haul
clic, ac a fydd unrhyw ieir
criw
0
ferched
sy'n
cymryd
golwg, yn mynd i lawr yn dda
Mewn dim amser roedd y llecyn
cl\vc? ..
gyda rhai swyddogioo.
Dim
yn llawn 0 bryfed chwythu. Yna rhan me\vn cystadleuaeth i
Mae'r holl atebion i'w cael
ddarganfod
P\vy
fydd
Merch
eisiau symud 0 brysurdeb y
torrodd frigyn efo dail arno
rhwng cloriau'r nofel gywaith
Gryfaf
Cymru.
ddinas fawr yw'r rhes\;vm myaf
oddi ar goeden a rhoi chwip i'r
arloesol yma. Saith awdures.
Meddai
Janice:
'Roedd\vn
i
pryfed fel yr oedd)'Ilt yn hedfan.
tebygol, mae'n debyg. and fel
Un nod. Stori ddifyr.
Roedd hyn yn eu taro allan am wedi darllen dwy nofel gywaith
yna mae hi ynde!
Nerth BOll Braieh,
ychydig eiliadau, digon i'w gan awduron o'r Iwerddon, ac
Huw PRICE HUGHES
Gwasg y Bwthyn, £7.95
wedi fy nenu at y syniad. A
rhoddi ar fachyn. Yna eu taflu
Mae Llyn Peris, neu fel vr
oeddem yn ei alw erstalwm,
Llyn Nant, wedi newid cryn
dipyn ers pan oeddwn i yn ei

NERTH BON B

IeH:

•

•
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Ieuan Gwyn Closs Evans
Ar 01 gwaeledd byr bu farw leuan
Evans, yn wreiddiol 0 Bron
'Railt, Cwm y Glo, ar Fawrth
22ain, yn 80 oed. Y prif alarwyr
oedd ei briod, Margaret,
ei
feibion, Ricbard Evans, Derby, a

Ymgartrefodd
Ieuan
a
Margaret ym Mhorthaethwy ar 01
ymddeol, lle cafodd bleser 0 weld
a chrwydro mynyddoedd Eryri a
oedd mor agos at ei galon.
Y munodd
y
ddau
a
chymdeithasau
lieol a chael
mwynhad yn y Cyrsiau Gydol
Oes ym Mhrifysgol
Bangor.
Roedd yn aelod 0 Glwb Cerdded
ac un o'r pethau olaf a wnaeth
oedd trefnu taith iddynt
0
Benllyn
i fyny Fachwen
a
Dinorwig ac i lawr i Nan t Pens.
Un o'i ddiddordebau
ers ei
blenryndod yng Nghwm }' Glo
oedd
astronomeg.
Prynodd
ysbienddrych i astudio'r gofod yn
y nos a gwyddai pa amser oedd hi
wrth edrych ar y ser, Roedd hefyd
yn ymddiddori mewn archaeoleg.
Ond i bawb o'i ffrindiau ei
anwyldeb a'i natur ddiymhongar
a di-lol ddoi i'r amlwg.
Bydd chwith mawr i'w deulu
ar ei 01, yn arbennig ei wraig
Margaret,
ei
feibion
a'u
teuluoedd a'i wyrion Mark a
Samuel, a roddodd gyrnaint 0
bleser
iddo.
Cydymdeirnlwn
hefyd a'i frawd, John Llywelyn,
a'i briod Mary a'r plant, Sioned,
Ceri, Bethan, Manon, Meirion,
Deiniol a Heulwen, Penisarwaun.

THEATRBA

Llwyfan i Lyfr Mawr y Plant

Bydd cyfle i gynulleidfaoedd
hen ac ifanc fwynhau
sioe
deuluol i'w chofio drwy dymor
yr hydref eleni wrth i Theatr
Bara Caws, ar y cyd gyda Theatr
Gwynedd a Galeri, gyhoeddi'r
Dr. Michael Evans, Michigan, a'i
newyddion
cyffrous fod sioe
frawd, John Llywelyn Evans,
gerdd 0 un 0 hoff lyfrau plant
Nefyn. Bu'r angJadd yn Amlosgfa
Cymru ar y gweill.
Bangor gyda'r Parch Harri O.
Bydd y sioe, sydd wedi
Jones yn gweinyddu.
Talwyd
teyrnged iddo gan ei gyfnither,
derbyn
nawdd gan Gyngor
Ceinwen
Jones,
a'i gyfaill,
Clefyddydau
Cymru
i hybu
Geraint Davies, Waunfawr.
thearr y tu allan i Gaerdydd, yn
Dyrna grynodeb 0 atgofion er
cychwyn ei thaith yn Theatr
cof annwyl am Ieuan, oedd mor
Gwynedd ar 4 Hydref, ac yna'n
hoff o'i fro enedigol.
reithio i ganolfannau
ledled
Cyrnru, megis Y Pafiliwn yn y
* * *
Wedi geni Ieuan, a'i fam yn
Rhyl, Theatr
Mwldan
yn
gofalu amdano gartref, aeth ei
Aberteifi
a Chanolfan
y
dad, Evan Evans, i gofrestru'r
Celfyddydau yn Aberystwytb.
enedigaeth
a'i enwi'n
Ieuan
o
Sian Blewyn Coch i Wil
Gwyn. Roedd ei fam, Nyrs Mary
Cwac Cwac ac Ifan Twrci Tenau
Closs, yn ymfalchio
yn ei
a holl griw swnllyd y buarth, mi
gwreiddiau
a pherswadiodd
y
fydd
y sioe
yn frith
0
gweinidog i'w fedyddio'n Ieuan
gyrneriadau'r llyfrau gwreiddiol
Closs: felly yr adnabyddid 0 gan
gan
Jenny
Thomas
a
J.
O.
bawb o'r ardal a dyna a welir ar
Williams, a gall cynulleidfaoedd
wal neuadd ysgol Brynrefail yn
ddisgwyl
digon
0 ganu
a
dangos iddo ennill ysgoloriaeth.
dawnsio yn ogystal ag actio. Yr
Pan oedd yn ysgol Cwm y Glo,
awdur, Gareth F Williams, sy'n
pryderai ei fam am ei ddiffyg
gyfrifol am y sgript, gyda Catrin
diddordeb rnewn gwaith ysgol.
Edwards
yn
cyfansoddi'n
Ond pan ddaeth canlyniadau y
arbennig ar gyfer y sioe. Emyr
sgolarship roedd Ieuan ar ben y
Rhys yn gyfarwyddwr cerdd a
rhestr yn y dalgylch i fynd i Ysgol
SOIl am gau ysgo[t01l bach cefn guilad
Cai Tomnos
yn cynnig
ei
Brynrefail.
Flynyddoedd
yn
Y Gwreiddyn ColI
arbenigedd mewn dawns ar y
ddiweddarach, ac yntau'n eistedd
coreograffi.
arholiad
yr
'Higher',
Mae dyfodol Uawer ysgol
sylweddolodd y prifathro, Emrys
Meddai
Tony
Llewelyn,
Yn y Iaruol, 'nol y son,
Thomas, fod Ieuan yn absennol.
cyfarwyddwr
y sioe ar ran
Byddai'r cynllun uchelgeisiol
o holi ei ffrindiau cafodd ar Yn ein mathru yn y bon
Theatr Bara Caws,
ddeall fod Ieuan, oedd yn nofiwr
'Mae'r sioe'n gyfle gwych i
cryf, 0 bosibl yn y Seion t gerllaw
gyflwyno
rhan
bwysig
0
Anodd derbyn newidiadau
Y Fricsan; ac yno yr oedd yn Sy'n ymddangos mor ann beg.
atgofion a gorffennol cymaint
nofio'n
braf. Hebryngodd
y Cyn ymrwymo i gynlluniau,
ohonon
ni i genhedlaeth
prifathro fo'n 61 i'r arholiad awr
Chwi'r Cynghorwyr, cyfrwch ddeg.
newydd. Mae'r llyfr ei hun mor
yn hwyr
ond,
er hynny,
ddoniol
a
bywiog,
a'r
llwyddodd gydag anrhydedd fel Os am godi'r gwreiddyn eiddil
cymeriadau'n
neidio oddi ar y
Yna'i gludo i lawr i'r dref,
ag y gwnaeth yn y pynciau eraill.
dudalen.
All rhywun
ddim
Bydd
yr
ysgol
ond
cofadail
Graddiodd
yrn mhrifysgol
peidio a bod yn gynbyrfus iawn
Am
gymdeithas
Ion
ei
lief.
Aberystwyth
mewn Almaeneg.
am y peth.'
Yna bu gartref am sbel yn
Y chwanega Dafydd Thomas,
Llawer ysgol hanesyddol
gweithio ar lein }'T W}'ddfa cyn
o Theatr Gwynedd,
Fydd
yn
segur
yn
y
sir,
codi ei bac a chael gwai th Iel
'Mae bob amser yn braf cael
Wedi colli'r statws gwreiddiol,
athro ym Madrid. Tra roedd yno
Dan y morrhwyl aiff y mur.
croesawu cynhyrchiad
teuluol
gwaboddwyd 0 i ddysgu Saesneg
fel hyn i Theatr Gwynedd, ond
i Weinidog 0 Iywodraeth Sbaen.
Beth fydd defnydd sawl adeilad
}' tro yma mi fydd yr achlysur
Daeth yn rhugl yn y mwyafrif o'r
Wedi i'r gwerthiant ddod i ben?
hyd yn oed yn fwy arbennig,
ieithoedd modern Ewropeaidd a Marn a'i phlentyn mewn ysgariad,
gan
mai
hwn
fydd
y
chyn
bo hir penderfynodd
Cam yn 51 yng Ngwalia wen.
cynhyrchiad olaf cyn i'r theatr
ddysgu ieithoedd
Slafig, gan
gau am rai blynyddoedd i gael ei
feistroli y ddwy iaith SerboWedi i'r gwreiddyn bach flodeuo
hadnewyddu.
Croat. Yna canolbwyntiodd
ar
Camu 'rnlaen yn ysgolhaig,
'Gobeithiwn
felly lenwi'r
ddysgu Rwsieg. Yn fuan daeth ei Anobeithiol fydd ei hudo
theatr yn Llawn dop, a dweud
Yrna'n 01 1 gol y graig.
allu ieithyddol
a'i wybodaeth
wyddonol
i sylw cwmruau
ffarwel wrth yr ben Thealr
Anodd iawn fydd cynnig cysur
diwydiannol rhyngwladol.
Gwynedd mewn steil.'
I'r oedolion yn y fro,
Yn ystod y cyfnod yma cyfarfu
Yn rhedeg ochr-yn-ocm
a'r
a Margaret Higham 0 Hoylake a Er yn derbyn ambeillythyr,
sioe lwyfan fe fydd 'Sioe Bach
Hiraeth dda\v 0 dro i dro.
arferai dreulio penwythnosau yn
Llyfr Ma\yr y Plant'. B\vriad y
Nh}"n Giat, Fachwen. Yn fuan ar
sioe yma yw mynd allan i
Beth
fydd
colli'r
tlu
athrawon
61 eu priodas aethant i fy\v i Basle
gymunedau
llai, gan gynnig
Yn
olygu
i gefn gwlad?
yn y Swisdir, lie gweithiai Ieuan
i'r plant
Cawn eu gweled me,vn breudd,.vydion pnawn 0 adloniant
fel cyfieithydd
technegoJ
i Wedi'r c\vrdd ar faes y gad.
.1 lleiaf, rhwng 3-7 oed. Yn ystod
'Sandos', Yn 1965 daethant yn 61 )
Y sloe mf '/yaay plane yn cae! eu
J'Loegr a [euan erbyn hynny yn
Wedi i'r Cymry gael eu tynnu
cyfiwyno i'r cymeriadau ac yn
gyfieithydd
Adran
Fferyllol
O'r ucheldir i lawr g\vlad,
cael cyfle i ganu rhai o'r prif
c\vmni ICI yn Macclesfield.
Fe ddaw era ill a meddiannu
ganeuon o'r sioe fawr.
Magwyd eu plant, Richard a Llafur cariad mam a thad.
Meddai
Elen ap Robert,
Michael,
ym
mbentref
Dafydd Morris, Cefn eoch
cyfarwyddwr
artistig
Galeri,
Comberbach.
Eril12008
sy'n gyfrifol am Sioe Fach Llyfr
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CAWS
Mawr y Plant,
'Bwriad )T sioe fach yw cynnig
blas o'r sioe fawr i leoliadau llai,
sedd
heb yr adnoddau
i
lwyfannu'r brif sioe, gan gynnig
cyfle i'r sioe gyrraedd
plant
mewn ardaloedd gwledig neu
ddifreintiedig.
Mae'r sioe fawr
dros ddwy awr 0 hyd, felly dyrna
gyfle i'r rhai lleiaf fwynhau awr
o sioe heb i'r rhieni orfod poeni
dim am wneud twrw,'
Dywedodd
Sian
Tornos,
Cyfarwyddwraig
gogledd
Cyrnru, Cyngor Celfyddydau

Cymru,
'Mae Llyfr Mawr y Plant yn
rhan
0
gynllun
hynod
lwyddiannus
Cyngor Celfyddydau Cymru 'Y Celfyddydau Tu
Allan i Gaerdydd' a grewyd i
alluogi
cynulleidfaoedd
i
fwynhau
celfyddydau
perfformio
o'r safon uchaf
mewn lleoliadau dros Gymru
gyfan. Rydym yn falch iawn i
gefnogi'r cynhyrcbiad hwn gan
gwmniau Theatr Bara Caws,
Galeri a Theatr Gwynedd.
Byd yn dod a chlasur hoffus
Cymraeg i gynulleidfa newydd
ac ehangacb gyda sioe gerddorol
uchelgeisiol newydd sy'n siwr 0
syfrdanu cynulleidfaoedd
- 0
bob oed - ar draws Cymru.

BetiBwt

gan Bet Jones

-

Yr awdures, Bet Jones, )'"

wreiddiol 0 DrefoT y'tl1 Aihen
LLYn, ond sydd bellach yn b)'U
yn Rhiwlas.

Rhodd i Eglwys Sant
Padarn, Llanberis
Yn ystod mis Mehefin 1935 bu dathlu Jiwbili'r eglwys yn
Llanberis
gydag wythnos 0 ddigwyddiadau.
Cyflwynwyd
rhoddion i'r eglwys ar yr achlysur; un ohonynt oedd allor
dderw gan y Parchedig Dr. Arthur Evans, Rheithor Sible
Headingham yn nwyrain Lloegr 'er cof am ei dad a'i Jab'. Yr
oedd hefyd yn pregethu yo yr eglwys yo ystod y dathliadau. Yr
hyo sy'n ddiddorol yw fod copi 0 raglen y dathlu ar gadw yo
Awstralia gao aelod o'r teulu. Credir mai er cof am Thomas
Evans y rhoddwyd yr allor dderw - ond pwy oedd hwnnw?
Dywed y teulo iddo fod yn warden yn eglwys Sant Padarn, ac
yn swyddog yn Chwarel Dinorwig.
o archwilio cofnodion y nodiadau ar raglen y Jiwbili. Yn
cyfrifiad, gwelir ei fod yn byw
y nodiadau rheini mae'n dweud
yn 2 Stryd Siarlot yn 1871, yn
'giuen by Arthur in memory of my
wr gweddw gyda pedwar 0 dearfather, Thomas Evans'. Ond
feibion a dwy ferch; y meibion i nid yw'n cyfeirio at Arthur fel
gyd wedi eu geni ym mhlwyf
ei brawd.
Llanbeblig
a'r merched ym
Roedd gan Thomas Evans
mhlwyf Llanrug.
Roedd ei bedwar 0 feibion - Wyatt,
wraig, Jane, wedi marw yn 35
Hugh, John a Thomas. Efallai
mlwydd oed a'i chladdu yn
mai'r mab o'r un enw a'i dad
Llanrug yn 1868. Roedd y teulu
oedd yn cael ei gofio gyda'r
bryd hynny yn byw yn Llain
rhodd i'r egIwys. Yn 1885 yr
Gro, er iddynt fyw yn Court y agorwyd eglwys Sant Padarn, ac
Guard am gyfnod hefyd. Yr hyn
}'T oedd Thomas
Evans wedi
sy'n ddiddorol
am gofnod
rnarw
0
fewn
deuddeng
claddu y fam, yw fod y cartref mlynedd. Prin iawn fu'r amser
yn cael ei alw yn Lime Grove,
iddo
wasanaethu'r
eglwys
gyda Llain
Gro wedi ei newydd felly. Ond beth am ei
ychwanegu mewn cromfachau!
fab, Thomas Evans arall? Tybed
Erbyn 1881 roedd Thomas
ai hwn oedd tad Arthur?
Evans wedi ailbriodi a gwraig
Byddai'n
ddiddorol
cael
o'r enw Susan; un 0 sir gwybod mwy am hanes y teulu.
Drefaldwyn
yn
wreiddiol.
Beth ddigwyddodd i'r pedwar
Roeddent erbyn hyn yn byw yn mab, ac i'r chwaer aral1, sef Iane
Nhai Fictoria, Llanberis, a'r Ellen? A pharn yr aeth Arthur
penteulu yn disgrifio'i hun fel Evans yn rheithor mor bell a
'quarry agent'. Mae'r bechgyn i swvdd Essex? Mae'n od fod
gyd wedi gadael cartref erbyn
gw: bodaeth llawnach gennym
hyn, a dim ond y ddwy ferch
am banes y chwaer a aeth i
sy'n parhau ar 01.
Awstralia
nac am y rhai
Yn 1891 mae Thomas Evans
arhosodd gartref
yn wr gweddw am yr eildro,
Glan Alaw
ond yn parhau i fyw yn Nhai
Yn Llanfachraeth,
Mon, y
Fictori.a.
Y~o hefyd
rna:
magwyd Richard Jones, ac
Catherine Griffith yn cadw ty enw'r afon a lifai drwy'r plwyf a
iddo. Bu Tbo?,las Evans farw yn gymerodd yn enw barddol. Ond
1897 ac fe 1 ,.clad~wyd yn
mae ganddo gysylltiadau agos
Llanrug - gyda 1 wraig gyntaf,
a'r fro hon hefyd, oherwydd
mae'n debyg. Erbyn hyn roed~
bu'n weinidog ym Mrynrefail
ei ferch, Elisabeth Harriet, wedi
am nifer helaeth 0 flynyddoedd.
mudo
i A\-vs~ralia. Ro~d~
Yn
1879
unwyd
capeli'r
hithau'n w.eddw ifanc yn priodi
Glasgoed a Brynrefail yn un
am yr eildro yn 1896 yn
ofalaeth dan weinidogaeth
y
Awstralia.
Tybir mai Elliot
Parch Ellis James Jones ond
Ion~s o~dd ~nw. ei gWr cyntaf a~ ym mis Ionawr 1884,' pan
iddi ei briodi cyn mudo 1 symudodd yntau i Lundain,
Awstralia. Bu Elizabeth Harriet
penderfynodd
eglwys
farw yn 194: ;rn 8S mlwydd
Brynrefail roi galwad i'r Parch
oed, a ganddi hi roedd rhaglen
Richard Jones (Glan Alaw), a
Jiwbili eglwys Sant Padarn,
hynny heb ymgynghori
a'r
Llanberis. Mae wedi ysgrifennu
Glasgoed. Cyn hyn bu Glan
man nodiadau ~r y rh~glen, gan
Alaw yn weinidog
gyda'r
gynnwys y ffaith mal Thomas
genhadaeth garrref yn Millom,
Evans oedd ei thad.
Cumberland,
am
chwe
OND, os oedd Arthur Evans
mlynedd.
yn cyfl~yno'r allor dderw y~
Yn ystod ei gyfnod ef yn
rhodd i'r eglwys er ~~f am ei weinidog ym Mrynrefail
yr
dad, pam nad oes cyfeiriad ato 0 adeiladwyd ty i'r gweinidog ar
gwbl yn yr un o'r cyfrifiadau
gost 0 £550 ac yna ysgoldy am
uchod gyda gweddill y teulu?
£800.
Yr
oedd
yn
wr
.Mae
posib~lrwydd
ma~ diwylliedig, yn fardd, ac yn
ElIzabeth HarrIet ~ydd wed~ flaenllaw
gyda threfniadau
gwneud camgyrneriad
yn ei Gwyl Gadeiriol Dinorwig
a

gynhaliwyd ar dir y Llys.
Dywedir ei fod yn gyfeillgar
gyda John Ruskin. Tybed a fu
hwnnw'n ymweld ag ef ym
Mrynrefail? Bu Ruskin farw yn
1900, felly roedd Glan Alaw
wedi byw ym Mrynrefail am 16
o flynyddoedd
tra'n gyfaill
iddo.
Oes mwy 0 wybodaeth
gan
unrhyw un o'r darllenwyr am
Glan
Alaw
neu
am
y
cyfeillgarwch a Ruskin?
Anrhegu a ffesantod
Daeth cais pur anarferol gan un
o'r darllenwyr y mis hwn. Holi
mae ynglyn a'r posibilrwydd ei
bod yn arferiad rhoi anrheg 0
ffesant ichwarelwr oedd gartref
o'i waith oherwydd salwch neu
o ganlyniad
i ddamwain.
Digwyddodd hyn yng Nghwm
y Glo, ac un 0 swyddogion
Chwarel Dinorwig yn ymweld
a'r cartref ac yn dod a ffesan t yn
anrheg gydag ef.
Ond yr hyn na ellir rhoi ateb
iddo ar hyn 0 bryd yw: ai'r
swyddog oedd wedi cael y
ffesant ac yn ei chyflwyno i'r
chwarelwr ar ei ran ei hun,
yntau a oedd yno yn rhinwedd
ei swydd fel swyddog ac yn
cyflwyno'r
ffesant
ar ran
goruchwyliaeth y chwarel? Oes
unrhyw un arall wedi clywed
am hyn yn digwydd i un o'u
tadau neu deidiau?
Enwau Anghyffredin
Rai blynyddoedd
yn 61 bu
ymgyrch
i geisio gwneud
casgliad 0 enwau anghyffredin
yng Nghymru. Hyd y gwn i,
bu'n rhaid rhoi'r ffidil yn y to
oherwydd
fod
gormod
ohonynt!
Yn
ddiweddar
deuthum ar draws dau enw
anghyffredin
- 0 leiaf ar
ddiwedd y bedwaredd ganrif ar
bymtheg - a hynny mewn
cartref ei thaf diarffordd
ar
lethrau Moel Rhiwen.
Enw'r
ty
oedd
Cae'r
Mynydd, ond yn ystod chwarter
olaf y bedwaredd
ganrif ar
bymtheg roedd merch o'r enw
Brilliana a mab o'r enw Ylltur
yn byw yno. Welais i erioed yr
enwau hyn. Teg gofyn, felly, 0
ble daethant, ac a oes rhai 0
ddisgynyddion
y ddau yn

parhau i fyw yn yr ardal?
Atgofion am Katie Jones
Gan Rhian Williams, Caerdydd,
y daeth yr atgofion hyn am
ddyddiau
plentyndod
ac
arddegau yn Llanberis.
'Roedd Glasfryn drws nesa
i'n ty ni, ac yno roedd Katie
Jones yn byw. Fel cantores
opera roedd hi'n cael ei chyfrif,
ond roedd yn gerddor yng
ngwir ystyr y gair. Doedd canu
'Hywel a Blodwen' ond un
agwedd o'i thalent. Fe ai o'r
'Blue Danube' i 'Singing the
Blues' yn rhwydd, a hynny heb
son
am
dudalen
0
gerddoriaeth. '
Mae'n cofio mai nos Wener
oedd noson bwysig i griw
arddegau'r pentref: dyna pryd y
cai'r Aelwyd ei chynnal, ac ar y
ffordd adref byddai'n
rhaid
galw i mewn i Glasfryn. Ac yno,
byddid yn canu pa bynnag gan
a ddigwyddai fod yn y Top
Twenty ar y pryd. Caneuon fel
'Tennessee Waltz' a 'This 01
House'.
'Katie yn chwarae'r piano, a
phawb arall yn canu am oriau
cyn mynd adref.'
Cyn gadael am y coleg ym
Manceinion,
cyngor
Katie
Jones i Rhian oedd,
'Gwna dy ora, mwynha dy
hun ond paid ag anghofio
Llanber.'
A wnaeth hithau
ddim 'chwaith. Gyda diolch am
yr atgofion.
Fel y dywedais
y mis
diwethaf,
mae
rhai
o'r
nodiadau, yn wybodaeth ac yn
ymholiadau,
wedi bod yn
eistedd ar y ddesg gen i ers dros
fis bellach. Roedd yr atgofion
gan Rhian Williams yn eu plith
- a daw, fe ddaw'r gweddill yn
ystod y misoedd nesaf, felly
byddwch yn amyneddgar!
A
chofiwch fod ymholiadau eraill
yn dal i gyrraedd, a finnau ar
brydiau yn teimlo fel ci yn
ceisio dal ei gynffon!
Ond daliwch i gysylltu, gan
anfon unrhyw wybodaeth am
hanes y fro neu unrhyw
yrnholiad i Dafydd Whiteside
Thomas, Bron y Nant, Llanrug,
Caernarfon.
Ffon: 01286673515

•
dysgu cymru
Fel rhan 0 Wythnos Addysg Oedolion 2008,
rhowch gynnig ar hel achau ar y we.
Cynigir cyflwyniad i Ancestry.com
yn y lIyfrgelloedd canlynol:
Llyfrgell DEINIOLEN Bore Mercher 21ain 0 Fai, 0 10:00 - 12:00
Llyfrgell LLANBERIS Bore Gwener 23ain 0 Fai, 0 9:30 - 11:30
Am ragor

0

fanylion ffoniwch Alun Williams

(01286) 679465
•
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RHOI COEL AR WELD
AI adegau, ni alia i yn fy myw
glandro symiau! Diane, Iel ryw
gymylau wedi trci'n ddefaid, a
hynny o'm golwg, wna'r rhifau!
Y mae'n rhaid imi fod me~'n
h\vyl tra arbennig cyn m)Tnd ati
i gyfri unrhyw beth! Collais
gyfri'n Ian sawl gwaith )r bu imi
sefyllian, hindda a drycin, yng
nghyffiniau
Pont Rhytha11t,
wrth ymyllafarn l)en y bont, yn
Llanrug.
Hyd
yn oed ar
ddyddiau prysurach na'i gilydd,
tra'n teithio ar y b\vs, mi fyddaf
yn cymryd cip sydyn oddi Ian
flew f)r llygaid er m\vyn cael
gweld a yd)r\v'r cerflun llonydd
ar gael yn un 0 b),llau'r afon.
Nid cerflun ydyw, er bod osgo
felly arno, ond ere)'r, neu'r
cryc}zydd. A phan nad )1d}'\v yno,
ebe un hen dd'wediad Cymreig,
wedi }zed/an I f>'lly'r a/ol1 "tae'r
'deryn er tllWY11 agor _y fflodiat,
sy'n golygu, mcddan nhw imi,
ac nid a' i ati j daeru'n ddu-las, }'
bydd hi maes 0 1a\v, )'n arll\vys y
glaw!
Ond ai g\\rir y dy\vediad?
Ynteu ai ofergoel yd)'W'r holl
beth? Do! Bu imi nvrw gol"'g ar
fy nyddiadur
byd
Natur,
(1990-2008), er m wyn g\veld
faint 0 drocon y g\velais igreyrod
dan bont Rhythallt, ac a fwriodd
hi fel 0 gnvc yn sgil eu dyfodiad
yno! Do! buonl yno nifer ia\vn 0
\veithia\v, ond 'chydig ia\\'n yn
wir yd)'\v'r achl}'suron pryd )'
gwiredd\v}'d y dywediad uchod
bod gIa\v )Tn d}'fod bob tro y
maent yn hedfan i fyny, neu i
lawr yr afon!
Onid
)'\v'n
dibynnu, d\vedwch, ble'n union
ryd)TCb y'n dig\vydd sef}111?Beth
amdanocb
cbi? A ydyw eich
profiad, a'r b)'n a welsoch cru'n
')(\

dweud fel arall?
Un hanesyn,
wrth fynd
heibio, cyn clymu'r cwlwrn, ond
cwrnwl roeddwn am ei ddweud,
am y mis hwn. Flynyddoedd yn
61 erbyn hyn, da y eofiaf fy
mrawd a finnau, a ninna'n hogia
ysgol, fynd ar negas i'm tad, a
throedio ar hyd llwybr a ffos ar
un ochr iddo. Yo ystcd y daith,
beth a welsom ond creyr glas yn
gorwedd ar ei gefn. Aethorn ato,
ac ni symudodd
o'r fan! i\1i
adawsom yr aderyn yno, hefo'i
hen draed fel ffyn un ionsyth
uwch ei ben. Wrlh ddychwelyd
tuag adref ar hyd yr un llwybr,
mi welsom y creyr yn hedfan
braidd yn chwirhig-dryrnaidd
tuag at gledrau'r
rheilffordd
gerllaw.
Yn fuan wedyn euthum i
weld
Ted, y Naturiaerhwr
diwyd, (y diweddar annwvl• Ted
Breeze Jones), a dweud \\ rtho
am yr hyn a welwyd. cor am
lydanrwydd gwen Ted a'r hyn a
ddywedodd,
sef 0 bosib rnai
wedi cael cam-dreuliad vr
- oedd
yr aderyn-o-bysgotwr,
a hynny
ar ol llyncu homar 0 slywan, (bu
i Ted yntau un tro daro ar gorf[
rnarw creyr, a thwll yn ei
sturnog, - slywan 'falla' wedi
tyllu o'r 'stumog).
Ond efallai, meddai Ted ar y
pryd, mai gonvedd J'n J'r haul a
\\'naeth yr ader)'n cr m\\'yn
sychu ei blu. Gade\\'ch inni
wybod as )f g\velsoch ch\vi
r)T\\Ibetb cyffelyb.
Hwyl ar wylio, a chofi\"'ch da
chi, hefo'r golofn me'\ n gol\vg,
droi heibio y mis nesa, pr)'d )'
byddir yn trafod g\\'rthr)Tch 0
bell, a ddaeth yma i drigo i'n
plith.
sef planhigyn
da i
gythrael 0 ddim byd, ym marn
rhai pobol, ond i dyfu fel
ch\vyn!

Cefnogwch
ein Hysbysebwyr

DRAE
Hen Oro 'r Hen Huw
A gl}'\\'soch chi hanes Huw?
Aerh, )'r \vsnos di\vetha, befo'j
\,rraig am dro i Ian )' mar. Aeth
Jen, ei \vraig, i siopio gan adael
Hu\v, a'r Mini Cooper, yn )'
maes parcio. Ond yn lIe cadi
o'i sedd y'n y car a [halu am
docyn lIe parcio, mi aelh fy
met i gysgu'n sownd, a pban
ddych\vclodd
Jen ymhen )'r
a\\'r, roedd 'na r,,,vun o'r
Cyngor \vedi gosod papur ar
sgrin y Mini. Druan o'r hen
Hu\v! Talu yn y fan a'r lle fu
raid. Dros ugain punt! Y tro
neS3, 'ngwas i, tal am d)f Ie
I parcio! Wed)'n dos i gysgu!

JONI NI
'[o-ni!' gwaeddodd ei Iam 0
waclod y grisiau. (J\-ia MOTUS yma
yn gofyn nei di gyrnryd rownd
golchi ffenestri
hefo fo 0
heddiw'trnlaen. '
'Dwi'n dwad rwan, Mam,'
aiebodd yn gysglyd. Roedd Joni
yn lecio'i wely, fel rydach chi wedi
dyfaJu erbyn hyn, mae'n siwr, ac
roedd hi'n dipyn 0 sialens i'w gael

o allan ohono fo!
'Helo, [oni,' cyfarchodd Morus
ef yn rhadlon.
'Helo, Morus,' atebodd, gan
lusgo'i hun at y bwrdd brecwast.
'Disgwl imi gal brecwast gynta,
oce.'
'J oni, llc rna dy fanars di,
hogyn! Stedda i lawr, Morus. Ml
gei di dost a phanad hefo ni rwan,
cyn ichi ddechra ar }Trownd.'
Edrychodd ei fam yn flin arno.
'WeI, wt ti ddim am roi chwanag 0
dost yn y los tar ?'
Triodd [oni ddangos rhywfaint
o ddiddordeb yn y rownd glanhau
ffencstri,

'LIe ma'r rownd yn dechra,
Moi?'
'Yn Y tai cyngor dros y ffordd
yma ac wedyn i Lon Top - ac i
Ivnv'r
- allt ac am Tai Mon.'
'Ew, rna hynna'n dipyn 0
dai ... ' ond torrodd ei fam ar ei
draws gan rannu'r rost,
'WeI, mi gcwch chi bres bach
reit ddel on' cewch, Morus.
Dweda \vrth Joni ni faint 'nes di y
mis dwytba.'
'\Vcl, dwi'n medd\vl mod i
\vedi gneud yn agos i £200 am y
mis - weI, clipyn dros ganl ac
igian ar 61 tynnu tacs, Joni.'
'Wir yr, lv10rus? Ew) rna
hynIla'll bres da, (yeti Mam?'
'WeI )'di wir, a does 'na ddim
g'lvaith crwydro'n bell ch\vaith,
ond aros [unud,' ychwanegodd ei
fam. 'Morus, rna gin ti insi\vrans i
gyfro Joni a chditha debyg, hefo
joban beryg fel golchi ffenestri.'
'Oes, Mrs J6ns. Insiwrans i
ddau berson - rna popath yn
offisial gin y co\vnsil ac ma gin i
fan facb reit dda r\van, ychi digon 0 Ie i boparh - y pwcedi
rnelyn a'r betia calad, yr ysrolion
a'r petba i lInau'r ffenestri.'
'E\v) Jviorus. P\vcedi melyo a
hetia calad rnelyn hefyd, ia?'
'Y chdi a dy betia melyn,'
perrusodd Morus am eiliad gan
grafu'i ben (fel pelai broIl a dattys
rJzyw brobler1'l Jawr) 'fel mae'n
clig\vydd bod - ia, melyn ydyn
nh\v.'
Cododd l\1orus odcli \vrtb y
b\,,'rdd, 'Diolch yn fa\vr, J\1rs Jons.
Tyd, Joni - ma'n rhaid i oi
ddeehra eyn na\v oJr glocb.'
'Navv o'r gloch,' meddai Joni,
ond torrodd ei farn ar ei dra\vs
gan g)rmryd y Ilestri brreewast a'r
hanner darn 0 dost yr oedd 0 heb
ei orffen.
'\Vel ia, Joni - mae joban Ilnau
ffenestri yn golygu dechra'n fore,
ond ydi, l\1orus?'
'Y di, Mrs Jons.'
'WeI, h\vyi icbi'cb dau r(van.
Aros, Joni, iti gal dy frechdana
banana~ a dy fflasg de ar gyfer
cooo.'
~

* * *

Dechreuodd
y ddau yn y tai
cyngor ac erbyn hanner dydd
roeddynt wedi gwneud pres reit
dda ar 01 gorffen ugain 0 dai.
'Well inni gal cinio rwan, [oni.
Tyd i fewn i'r fan.'
Erbyn iddyn nhw orffen )' tai
yn Lon Top, teirnlai [oni bron ar
ddisgyn.
'Wl ti'n iawn, Joni? Dim ond
Tai Afon eto. Oce?'
'Oce, Morus.'
Wrth i'r ddau gychwyn i Iyny'r
all t, deehreuodd y fan fygu a

thagu ...
'O'n i'n rneddwl bod gin ri well
fan rwan - be sy'n rnatar ar bon?'
Yna clywsant chwerthin,
a
pbwy oedd yn eu pasio ar ras
wyllt mewn fan reit newydd, hefo
ysgolion newydd ar y to ond Now
Pyrs,

'Hei, Morus, sori am dy fan,
ond well i ill orffan dy joban di yn
Tai MOD rwan, wyt ti ddim yo
meddwl? Fedri di ddim llnau'r
ffenestri, yn y twllwch, 'sti!' ac
ychwanegodd
yn sbeitlyd. 'Y
cyn ta i gyrradd Tai Afon bia'r
rownd, ace... ?
Roedd fan Morus wedi stopio
yng ngwaelod )'T all t ac roedd
Now P)1rS wedi cymryd gweddill
ei rownd am y diwrnod.
'[oni, mi fydd yn rhaid inni
adal hon yn fama a ehcrddad
adra.'

Ymlwybrodd y ddau am adref
wedi blino'n llwyr.
'Sori, Ioni, ond mi fydd yr hen
fan oddi ar y Ion am 0 leiaf \\'snos,
wsti. H\\')'l fawr!' a gadawodd
Joni i egluro i'w fam betb oedd
wedi digwydd. to! Joni, tyd draw
munud i nol dy bres, oce?'
'lawn. H\vyl, Morus.'

* • *
'Rargian fawr, rwt ti adra'n fuan
iawn, Joni. Wt ti neu Morus wecli
brifo?'
'Naddo, l\1am. Yr hen fan 'na
nath dorri i la\vr ac mi g}'mrodd
yr hen Now Pyrs 'na y ro\vnd ond mi ges i bres reit dda. Ma
Morus isio imi fynd draw yn nes
ymlaen i nol fy nghyflog am y
dwrnod.'
'Tyd, is£a i la\vr i gal dy de,
Joni. Pryd fydd y fan yn barod?'
'Ymhen
rhy\\'
byrhefnos
ddwedodd Morus. Wn i ddim, a
deud y g\vir, ydw i'o licio'r joban
llnau ffenestri 'rna - 'rna bi'n job
gaJad iawn, Mam. Wir yr.'
Rhoddodd ei fam y platiad wy
a sglodion
0'i
flaen
gan
ochneidio.
E.\i.H.
"-

CORLL55
Mae angen ffi\Vy 0 aelodau
arnom. Os oes ganddoch cbi
ddiddordeb mewn ymuno a'r
Cor, mae croeso cynnes i chi
Cysyll t\vch gyda

Mrs Linda Williams
Ffon: 07775 501416
neu
Mrs Ellen Hughes
Ffon: (01286) 672600

DINORWIG

CAEATHRO

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

Clive James, Hafan, Bryn Gwna.
Ffon: (01286) 679501 (gwaith). Sn438 (cartref)

CLWB ORWIG. Dydd lau, 23
Mawrth, croesawyd aelodau Clwb
Orwig gan John Cantrell i Ganoltan
Blue Peris. Dymunwyd pen-blwydd
hapus i Mr Rex Faulkener a Mr
Terry Taylor.
Mynegwyd siom pawb 0 glywed
am gau'r Swyddfa Bost yn
Neiniolen. y lie a ddefnyddid gan y
rhan fwyaf o'r aelodau. 8ydd coiled
fawr ar 61 Mr Eric Roberts, y
Postteistr. Yr oedd bob amser a
gair 0 groeso i'w gwsmeriaid ac yn
barod lawn ei gymwynas iddynt Yn
dilyn bu cryn drafodaeth ar yr
anbwviustoo a olygal cau'r Post i
bawb.
Gwerthfawrogir cyfraniad hael
Martin a Glenys o'r Veg Van.
Enillwyd y rhodd o'u ffrwythau a
uyslau gan Mrs Ann Williams.
Diolchwyd hefyd I Rose a John
Cantrell am baratoi y te ac am y
gwobrau raftl a enillwyd gan Betty
Ann Jones a Betty Bower. Enillwyd
y rhodd a roddwyd gan Mrs Joan
Glass gan Nellie Wyn Jones.
Yn y cyfarfod blaenorol ar 9
Mawrth, mwynhaodd yr aelodau
edrych ar yr arddangosfa 0 gardiau
cytarch 0 waith Mrs Rose Cantrell,

ac yna cafodd pawb fwynhau'r cyfle
i wneud cardiau tebyg eu hunain.
Rhoddwyd y te gan Mrs Alice
Griffith a Mrs Megan Morris.
NEWID AELWYD. Yr ydym fel ardal
yn dymuno yn dda i Mr Dafydd
Lloyd Hughes, 2 Maes Eillan, sydd
wedi symud i fyw o'r ardal i
Borthaethwy. Gobeitho y bydd yn
mwynhau ei fywyd yn ei gartref
newydd a phob dymuniad da i'r
blynyddoedd a ddel. Pob Iwe,
Dafydd, a palo ag anghofio yr hen
ardal.
CROESO'N OL. Nid yn ami yr
ydym yn gallu rhoi croeso i un 0
blant yr ardal i ddod yn 61 yma i
gartrefu Felly, pleser yw cael estyn
croeso i 6 Maes Eilian i Jennifer
Corless a'i dau blentyn, a gobeithio
y byddant yn caeI ieehyd a phob
hapusrwydd i'r blynyddoedd a ddel.
Pop Iwc i ti a'r teulu bach, Jen.
GWYL BREGETHU SARDIS.
Cynhelir
Cyrddau
Pregethu'r
Sulgwyn yn Sardis ar 11 Mai am
2.00 y prynhawn a 5.30 yr hwyr. Y
pregethwr gwadd fydd y Parch.
Gwynfor Williams, Caernarfon.
Croesewir pawb yn gynnes i'r oedfa
hon.

gosod wyneb du ar y Ion rhwng
Plas Glanrafon a'r Waunfawr.
Disgwylir 0 hyd am ymateb i'r
eais am lanhau ochrau'r briffordd i
Gaernarfon a'r hen ffordd i
Bontrug, na chwaith ynglYn a'r
defnydd o'r tir y tu 61 i Stad Bryn y
Gof.
Penderfynwyd
rhoi £200 i
Gymdeithas
Cae
Chwarae
Caeathro a £50 tuag at gostau
cynnal Eisteddfod yr Urdd yn y
Creuddyn eleni.
Cytunwyd
i Iythyru
gyda
Chyngor Gwynedd yngf9n ag
eftaith y eeftylau ar wyneb y Ifwybr
cyhoeddus rhwng y cae pel-droed
a'r fordd newydd.
Gyda'r cyfarfod hwn daeth
eyfnod y Cyng Clive James fel
Cadeirydd y Cyngor i ben.
PEN-BLWYDD HAP US.
Llongyfarchiadau
i
Bleddyn
Morgan, Tyddyn Uchaf, ar ei benbfwydd yn 80 oed.
YM DDEOLIAD. Llongyfarchiadau
i Richard Jones, Tryfan, ar ei
ymddeoliad 0 fywodraeth lsol.
Bu'n gyflogedjg am 37 mlynedd fel bachgen a dyn. Gyda Carey
hefyd wedi yrnddeot, beth fydd y
cam nesaf?
TYNFA MfSOL. Enillwyr Tynfa
Misol Cymdeithas Cae Chwarae
Caeathro am tis Ebrill oedd:
£40: (11) Anthony a Tracy Jones,
Islwyn; £25: (107) Keith Jones,
Bodawel; £15: (46) Afed Jones, 9
Tai Glangwna; £10: (100) Hugh
Jones, 22 Tai Glanqwna.
LLWYBRAU CYHOEDDUS. Bydd
cyfle i gynorthwyo dosbarthu
IIwybrau
cyhoeddus
Ward
Caeathro yng nghanolfan y Capel,
Caeathro, am 7.30yh nos lau, 15
Mai. Croeso i bawb.
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Cydnabyddir cefnogaeth
BWRDD YR IAITH
GYM RAEG· WELSH
LANGUAGE BOARD

www.bwrdd-yr-iaith.org.uk

Blodau
(Al\-'VYN AND SARAH JONES)

Ff6n

Ff6n1Ffacs: (01286) 870882
Cwasanaeth Fframio
Lluniau 0 bob math
ar gael ar y safle
Prisia u Rhesvmol
•
Arddangosfa 0 luniau
gwreiddiol gan
Artistiaid Lleol
Richard S. Humphreys

orsaf

870605

Problem gyda'ch cyfrifiadur?

• Basgedi Planhigion,
Blodau Ffres a SHe
• Danfon blodau 7 diwrnod
yr wythnos drwy'r fro
• Gwasanaeth Tudalennau
SiaradlTalking Pages
118 247
• Planhigion Gardd a
Basgedl Crog
RHODD O'R GALON YW BLOOAU

etrol

I

•r ,•

.....
II

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

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

eran

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

01286 871521
Golchi a ll'nau Ceir
21

CYNGOR CYMUNED
LLANDDEINIOLEN
--~-~~
Cyfarfu'r Cyngor ar 15 Ebrill.

Cofnodion Mawrth
Derbyniwyd
y cofnodion fel
rhai cvwir
.
•
Materion o'r cofnodion
Cyfeiriodd
Phyllis
Ellis at
gyfarfod cyhoeddus yr Heddlu
ym Mhenisa'rwaun a'u bod wedi
gofyn pam nad yw'r Cyngor yn
atgyweirio cysgodfannau
bws.
Eglurodd
hi wrthynt
bod
cymaint 0 fandaleiddio fel bod y
cyngor wedi penderfynnu peidio
atgyweirio
yn
barhaol.
Dywedodd
yr Heddlu
bod
ganddynt beiriant i ddiddymu
graffiti ac y buasent yn cysylIru
a'r Clerc. Penderfynwyd
eu
haigoffa os na fydd gwybodaerh
o fewn pythefnos.
Dywedodd y Clerc bod rhaid
i bob Cynghorydd gyruno a'r
Cod Ymddygiad cyn y lafo Fai,
ond nad yw wedi derbyn
ffurflenni oddi wrth Gyngor
Gwynedd
er gofyn drocon.
Addawodd Mrs Larsen atgoffa
Gwynedd.
Cyfeiriwyd
at y bwriad
0
dorri coed yn nghoedwig Blaen
Cae, gan gyfeirio at loriau mawr
eraill sy'n defnyddio
ffyrdd
bychain.
Dywedwyd
bod
arwyddion (llun lori a llinell
goch drwyddi) ar rai ffyrdd yrn
Mhen
Llyn.
Penderfynwyd
gofyn i Wynedd am arwyddion
felly ar ein ffyrdd culion ni.
Delweddau
Gareth Roberts.
Derbyniwyd adroddiad Gareth
yn manylu ar fathau 0 fapiau,
dulliau argraffu a phrisiau gan
W. O. Jones, Llangefni;
Bear
Print,
Porthmadog
ac
Argraffwyr

Sackville.

Penderfynwyd gofyn iddo geisio
prisiau gan Wasg Gwynedd a
Gwasg D\vyfor, ac i gyflwyno
cost la\vo, yn cynn\vys ei
dreuliau am ddylunio a.)r.y.b.
Golall ar lu~\'br Tall y FJordd,
Berhel - polyn
y B\vrdd
telathrebu s)'dd yno.
Derb)rniwyd ateb G\V)rnedd y
bydd S\vyddogion Gorfodaeth y
Cyngor
)'n
cys)'lltu
a
pherchennog Derlwyn, Clwt y
Bont, ynglyn a lhorri t}rfiant i'r
ffordd.
Ychwanegodd
Aled
Green bod coed yn amharu ar y
ffordd ger Ty Bryn Tirion a Tan
y Fyn\vent, Penisa'r\¥aun,
a
d)~edodd Phylip Jones bod h}'n
hefyd yn broblem ger Blaen
Waun, Deiniolen.
Cyf1wyn~lyd ateb Un Llais
Cymru yn dyfynnu'r deddfau
sy'n
caniat:iu
i'r
Cyngor
gyfrannu at 'Y mgyrch Y Porth
Coffa', Bangor. Penderfyn\\'yd
gofyn j'r Brifysgol a oes enwau,
o'r gymuned yma ar y gofeb.
Derb)rniW)rd
ateb
gao
Ferched y Wawr, Bethel, bod
Mrs Margaret Druce )'n eu
cynrychioli
ar y PwyIlgor
Pentref, a bod Prifarhro'r ysgol
22

am gael gair a'r plant ynglyn a
1lygredd baw cwn.
Cadarnhad Gwynedd eu bod
yn adolygu
dyfodol
toiled
Dciniolen.
Gohebiaethau era ill
Gwahoddiad
First Hydro i
ddiwrnod
agar
'Ehangu
Marchlyn Mawr'. Penderfynwyd
hysbysu'r
Cadeirydd
a'r IsGadeirydd.
Dywedodd
y Clerc bod
person 0 Ddinorwig wedi gweld
car yn taro maine y Cyngor yn yr
Allt Ddu ar y 4ydd 0 Ebrill a'i
bod wedi siarad a'r wraig.
Addawodd
perchennog
y car
gysylltu a'r Cyngor ond nid yw
wedi gwneud hynny hyd yn hyn.
Penderfynwyd
hysbysu'r
Heddlu.
Fforwm
derbyniwyd

Gwledig C)WfU eu taflenni
ar

'Datblygu
Slop )' Pentref".
Cyrnerodd Len Jones un ar gyfer
ffenestr Ty Elidir ac addawodd )f
Clerc ddanfon rhai i'r ddwy siop
ym Methel.
Cyhoeddwyd cyfarfod ardal
Un Llais Cymru - nos Iau, 24
Ebrill am 7.00 vn -vr Institiwt ,
Caernarfon.
Cynllunio
Lon Cefn )' \X'aun, Deiniolcn:
ateb Gwynedd eu bod edrych i
mewn i'r mater 0 adeiladu heb
ganiatad.

Ceisiadau a dderbyniuiyd:
Llain 0 Dir wrth ochr 1 a 2 Pen
yr Olchfa, Clwt ) Bont: codi tya
mynedfa ncwydd.
Rhoddodd
Gwilyrn Williams
gopiau i'r Cyngor o'r 14 0
lythyrau, a deiseb gyda S8 0
enwau
ardal~'yr
arni, sy'n
gwrthwynebu'r darbl)'giad }·ma.
Y prif resymau am wrlhwynebu
y\v:
• eu]ni'r ffordd;
• anha\vsrerau parcio;
• gorlwytho'r system garthff05iaeth, sy'n anigonnol
yn
barod;
• torri i la\vr llawcr 0 gocd;
• l1ifogydd ar y tir pan fo'r afon
)Tn llawn.
Penderfynwyd cefnogi'r g\vrth\\')'Debiadau.
Llain 0 dir tu cefn i'r Hen
La\vnr Bo\vlio, Deiniolen
datblygiad pres\¥yl. G\.vnaeth
Geraint Hughes y syl\.vadau
yma:
• Datgan pryder 0 gynyddu
defnydd mynediad cerbydau
mor agos i'r Ysgol Feithrin a'r
Y sgol G}'nradd.
• Angen m\vy 0 wybodaeth am
asesiad a llif traffig cyn
pcnderfynnu.
• Hefyd, a oes unrhyv., gymal a
ellir ei osod gyda'r cais i'r
perchennnog gadw'r safle yn
dn\'siadus, trwy fod y lleoliad
yngbanol y penrref ac yn
ffinio a'r Ysgol Feirhrin.

Ychwanegodd Len Jones ei fod
wedi gofyn am led 0 dir i osod
palmant heibio i'r lle roedd y
gweithdy gwydrau.
Coed Rhydau - cadw tir a
choedwig
fel safle chwarae
gemau gyrnau paent, ynghyd a
man
pareio.
Penderfynwyd
cefnogi sylwadau Mrs Larsen i'r
Adran Gynllunio - bydd parcio
ar ochr y ffordd pan fo'r maes
parcio'n
llawn, oes modd
ehangu'r lie parcio?
Cartref Penisa'rwaun: yrnestyn y
cartref trwy wneud estyniad 2/3
llawr,

dyrnchwcl

y

gegin,

gwneud rhodfa a mannau parcio
ychwancgol ynghyd a thirweddu
a gwaith draenio. Derbyniwyd
rhesymau Mr Oswyn Rowlands
i wrthwynebu'r cais.
Penderfynwyd
gwrthwynebu'r
cais am y rhesymau canlynol:
• nid yw Than o'r tit yn eiddo i'r
cartref;
• nid .yw'r
ffermwr cyfagos wcdi
,

caruatau

gosod
cyfarpar
carthffosiaeth yn ei dir, mae
problem llif dwr yno eisioes.
Dwr yn cronni yn y 16n yn lIe
llifo trwy'r cwlfert 0 dan yr

adeilad;

• buasai'r estyniad yn creu mwy
o drafnidiaeth ar hyd ffordd
gul.

Cae
Goronwy,
Fachwen:
estyniad a chodi garej.
Ty'n Llidiart, Rhiwlas: estyniad
gwydr 0 flaen yr eiddo.

Ty Mawr, Cl\V{ y Bont: adeiladu
ry a mannau parcio.
Ceisiadau a ganiatauiyd gall
Wylzedd:
Y Fachell,
Llanddeiniolen:
dyrnchwel y ty is-safonol a chodi
ty newydd.
Materion ychwanegol
Et}zoliad y J af 0 Fai
Dywedodd
y Clerc bod y

•

dryswch
rhwng
wardiau
Dinorwig a Chlwt y Bont wedi
achosi diddymu dau enwebiad.
Dywedwyd hefyd bod rhan 0
Benisa'rwaun
yn
ward
Deiniolen, a bod 'Y Ship' wedi
ei symud 0 ward Penisa'rwaun i
Lanrug. Dywedodd Len Jones
bod penderfyniad wedi ei wneud
ers tro i gyfuno Clwt y Boot,
Deiniolen a Dinorwig fel un
ward. Penderfynwyd gwahodd
swyddog o'r Adran berthnasol i
gyfarfod y Cyngor i drafod hyn
ac i gywiro'r sefyllfa.
Trefnir i gyfethol Elspeth
Mirchcson, Gwilyrn Williams a
Phylip Jones.
Y Band Llydan. Gofynnodd
Elspeth Mitcheson a oedd ateb
oddi wrth BT ynglyn a Band
Llydan i Rhiwlas ac addawodd y
Clerc eu hatgoffa. Awgrymodd
Len Jones ein bod yo gofyn i
Dafydd Einion Jones a allai 0
fod 0 gyrnorth, gan mai ef yw
cyd-gysylltydd
cwmniau
byehain.
Baw CW7Z. Dywedodd Elspeth
Mitcheson bod angen mwy 0
arwyddion 'Dim Baw Cwn' yn
Rhiwlas. Ychwanegodd
Aled
Green bod angen arwyddion
hefyd ar }T ffordd 0 flaen ysgol
Penisa'rwaun.
Penderfynwyd
hysbysu Gwynedd. Cyfeiriodd
Gwilym Williams at lawer 0
lygredd cwn a gafwvd yn ysrod
Ffair Padarn. Periderfynwyd
gofyn i 1\1.r Ken Latham, Pare
Padarn, roi arwyddion a biniau
o gwmpas Gilfach Ddu.
Cyfeiriodd Elspeth Miteheson at
addewid Gwynedd i ailwynebu'r
ffordd i mewn i Rhiwias.
Penderfynwyd gofyn iddynt am
ddyddiad. Mae'r ffordd, bellach,
mewn cyflwr difrifol.
Dyddiad y eyfarfod nesaf 6 Mai.

•

PEINTIWR AC ADDURNWR
PRISIAU RHESYMOL
TAWELFA, PENISARWAUN
1
Ffon: (01286) 870846
---~------
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Cyrhaedd\vch r~tewll Stell· ~1e~'JnCcrbyd Rolls Royce
L~====~===========A=R=GY=Ff=RP=RI~OO=AS=AU~P=EN=BL=M=DO=li=C=AC=Hl~YS~UR~O~~AR;B;EN;N1G~E;RA~IU~~

Clwb Darllen
ac Ysgrifennu Creadigol
______________

Bydd Clwb Darllen ac Ysgrifennu
Creadigol
newydd
sbon yn
cyfarfod ar ddydd Iau, 8 Mai a
phob ail nos Iau pob mis yn yr
Ystafell
Gyrnuned,
Llyfrgell
Caernarfon, am 7.00 o'r gloch.
Bydd croeso cynnes i unrhyw
un sydd a diddordeb
mewn
llenydda a darllen iddod draw am
7pm at gyfer y cyfarfod cyntaf,
Bydd y clwb hefyd yn cyfarfod
bob ail nos Iau ymhob rnis yn yr
Ystafell Gymuned yn
Llyfrgell Caernarfon.

Dewch

Waunfawr

Atodiad

(Parhad 0 duda/en 14)

--J

a'ch
syniadau,
a'ch meddyliau, a

ysbrydoliaeth
dewch a ffrind.Mac'r clwb yn cael
ei sefydlu gan gynllun Hyrwyddo
Llenyddiaeth
Gwynedd,
sef
cynllun ar )1 cyd rhwng Cyngor
Gwynedd a'r Academi.
Croeso i bawb. Te, coffi a
bisged am ddim.
Am ragor 0 fanylion am y Clwb
Darllen ac Ysgrifennu Creadigol,
cysyll twch a Gwen Lasarus 0
Gynllun Hyrwyddo Gwynedd at
(01286) 679465 neu ebostiwch:

CRONFA GOFFA R.H. OWEN
Un 0 gymeriadau
enwocaf ei
ddydd o'r fro bon ocdd y
Cynghorydd
R. H. Owen, neu
Robin Pengwaith, fel y gelwid ef
yn annwyl gan bawb. Ganed ef yn
ly
Newydd,
Clegir,
rhan
anghysbell yn yr ardal fynyddig
hon. Cartref
ei dad oedd
Pengwaith
a
rhywfodd
fe
gysyllrwyd enw R.H. ft'r cartref
hwn.
Addysgwyd
ef yn Y sgol
Dolbadarn, I...lanberis, a hir oedd
y daith ddyddiol c'r Clegir i'r
ysgol. Prin lawn oedd manreision
addysg yn nyddiau ei blenryndod
ond manteisiodd
ar Fudiad
Addysg )' Gweithwyr (W.E.A.) ac,
fel 11awerCymro arall, diwylliodd
ei hunan a manteisiodd
ar y
doniau amlwg a feddai. Cawn y
gwerinwr
sosialaidd
hwn yn
datblygu'n aelod gwerthfawr 0 lu
o bwyllgorau,
gan gynnwys
Cyngor Gwyrfai a Chyngor Sir
Gaernarfon.
Am flynyddoedd,

y gronfa yw rhoi
cymorth ariannol i bobl ifanc
rhv v ng 12 mlwydd oed a phum
rnlwydd ar hugain, h.y. i ieuenctid
at drothwy gyrfa. Nid cymorth yn
unig i fyfyrwyr ar fynd, neu mewn
coleg, a roddir, ond i unrhyw
berson ifanc sydd ar gychwyn
prentisiaeth
i
unrhyw
alwedigaeth. Gyda 1Ia\',', y mae'n
orfodol i'r bobl ifainc fod yn byw
yn nalgylch Ysgol Brynrefail
Llanrug.
Y mae Eco'r Wyddja wedi
chwarae
rhan
amlwg
yng
ngwcinyddu'r
grantiau
drwy
hysbysebu, a hynny'n hollol ddidal, am )' modd y gellir gwneud
ceisiadau i'r Yrnddiriedolaeth. Yr
ydyrn )'0 ddiolchgar i dim yr Eco
am v caredigrwydd
blynyddol
hwn.
Y n vsiod
rhifau Mehefin a
•
Gorffennaf o'r Eco, fe ymddengys
hysbysiad pwysig am y gran tiau
blynyddol.

gweithiodd yn egrnol tros ei fro,
ei sir, ac hefyd ei Gymru, ar

Sylwch yn faowl, chwi bob!
ifanc dalgylch Y sgol Brynrefail,
ar yr hysbysiad.
-------------------,

bwyllgorau a sefydliadau eraill.
Bu'n Ynad Heddwch deeth ac
anrhydeddwyd ef a'r B.E.M. am ei
gyfraniad
gwerrhfawr
i
gymdeithas.
Yn dilyn marwolaeih R.H.
daeth rhai o'i edmygwyr at ei
gilydd ar 13 Chwefror 1974 1
ymdrin a thrafod pa fodd y gellid
cael
coffa
amdano.
Yn
ddiweddarach
gwnaed
apel
gyhoeddus i sefydlu cronfa, a
dyna gychwyn ar Gronfa Goffa
R.H. Owen.

Amcan

Staff Gafti Bias y Waun, Antur Waunfawr.

CAFFI BlAS Y WAUN
Rhian Graham, Rheolwr
Ar
61 ugain
mlynedd
yn
gwasanaethu yng Nghaernarfon,
y mae un 0 ferched busnes
IIwyddiannus y dref wedi troedio
am y wlad at y Beganifs.
Ar drothwy y Pasg ymunodd
Rhian Graham (cyn sleff y Galeri)
chrlw Antur Wauntawr .
Yn Wlr. rnae'r Cwmni Elusennol
betlach wedi datblygu i fod yn un 0
gwmnTau
allgylchu
mwyaf
blaenllaw gogledd Cymru, gyda
Caerqyichu a Warws Werdd yn eu

a
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Am gymorth:

• i gychwyn prosiect
•igael hyfforddiant
•
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WAUNFAWR
ely Rhydd • Bwyd Cartref • Prydau Plant
• Ystafell Deulu e Cinio Dydd Sui Traddodiadol
e Cerddoriaeth Fyw e Cwrw Go lawn
Ffon:

hanterth
yn
hybu'r
broses
amgylcheddol.
Ond, yng nghalon yr Antur, ym
mhentret y Waun, y cewch
ddargantod Rhlan, Rheolwraig
newydd Caff Bias y Waun, yn
brysur wrth ei gwaith.
Fel wyneb adnabyddus yn y
diwydiant arlwyo mae Rhlan yn
parhau i ddatblygu ei sgiliau
naturiol a phroffesiynol 0 ddarparu
bwyd o'r ansawdd gorau. Yn y
Caffi cerr gWlr dystiolaeth 0 hyn,
gyda chynnyrch cart ref a lIesol 0
gacennau bias us, brechdanau
ffres, tostls, salads iachus, cyri,
caw I ac amryw brydau hydolus - y
mae rhywbeth at ddant pawb.
Yn ei swydd newydd y mae
Rhian wedi bod yn rhannu ei
thalentau
gweithwyr cytetllqar y
Caffl, sef Ann Thorman, Gareth
Griffiths, Val Rowlands, Anwen
Fletcher a'r cynorthwy-wyr. Ffion
Hat Jones a Catherine Williams.
Maen't hefyd yn parhau
IIwyddiant gwasanaeth bwffe Bias
y Waun, gan gynnig bwydlenni
amrywiol ar gyfer cynadleddau,
cyfarfodydd a phartron yn y
Warws Werdd a chwrnntau eraill y
tu hwnt i'r Antur.
Er ei bod wirioneddol yn
mwynhau ei sialens newydd yn
Waunfawr, nid yw Rhian wedi troi
ei chefn ar y Cofis! Parherr I
ddefnyddio y cigoedd gorau gan
Wil 'Butch' a'r bara ffres gan Alun
Carlton a'i Feibion.
Felly, os hoffech b'nawn brat 0
gerdded 0 gwmpas gerddi a pharc
natur hyfryd, ymweld
slop
grefftau
uruqryw
neu
gael
'Cappuchino'
a
jangll
yna
neidiwch i'ch car, neu ar y tren
bach 0 Gaernarfon, a dewch draw
i'r Antur am groeso cynnes.
Os hoffech ragor 0 wybodaeth
am Caffi Bias y Waun, yna
cysylltwch a Rhian drwy ffonlo
(01286) 650721 neu drwy ebostic
heulwen@anturwaunfawr,org.
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CLWB HOCI CAERNARFON

OES GWERSI I'W DYSGU
Wecti dros flwyddyn 0 ddioddef,
a dim arwyddion 0 wellhad,
seliwyd tranc clwb pel-droed
Wrecsam draw yn Henffordd yr
wythnos diwethaf Bydd llawer
yn pwyntio bys am resymau'r
dirywiad ond codi pais ar a1 pi so
yw hynny.
Bydd y tyrnor nesaf tu allan
i'r prif gynghreiriau yn anodd.
Bydd arian y gynghrair i'r sawl
sy'n ctisgyn yn cadw'r blaidd o'r
drws am ycbydig. Y cwestiwn
mawr yw un 0 bolisi. A ddylid
cario ymlaen i yrnddiried yn y
polisi
ieuenctid?
Sut mae
cynnal diddordeb )' cefnogwyr?
Yn sicr, mae'r tymor yma wedi
dangos na ellir dibynnu
ar
draddodiad
am Iwyddian t.
Cocyn hi tio fydd Wrecsam y
tymor nesaf. Y peryg yw iddynt
ddisgyn
yn
ddyfnach
i
drafferthion.
Nid
wyf yn
ffyddiog iawn yn arweiniad y
clwb.
Mor wahanol yn y de. Mae
Abertawe wecti elwa 0 wychder

Stadiwm
Liberty,
ac hefyd
lwyddiant eu cyd-denantiaid, yr
EIyrch. Gall Caerdydd edrycb
ymlaen at Wembley, er na ddaw
dyrchafiad eleni. Serch hynny
mae'r clwb wedi meithrin ethos
Gymreig, ac yn Joe Ledley ac
Aaron Ramsey, mae ganddyn t
ddau 0 ser y dyfodol yn
ddiamheuol.
Yn sgil cwyrnp Wrecsam,
teirnlaf y dylai Bae Colwyn,
Merthyr a Chasnewydd edrych
yn fanwl ar eu cynlluniau ar
gyfer y dyfodol, yn enwedig Bae
Colwyn. OS Y\V tref 0 faint
Wrecsam yn dioddef sut mae
disgwyl i Fae Colwyn lwyddo?
Y mae cysgod
Lerpwl
a
Manceinion yn fwy 0 fygythiad
i'r datblygiad.
Mae yn hen ddadl, ond onid
nawr
y\v'r
arnser
iddynt
ddychwelyd i nyth Cynghrair
Genedlaethol Cyrnru a'r gwir
abwyd 0 le yng nghystadlaethau
Ewrop.

Mae Clwb Hoci Caernarfon yn
hyfforddi
yn Llanrug,
yn
chwarae eu gemau cart ref yn
Llanrug ac mae nifer 0 ferched 0
ardal yr Eco yn chwarae i'r tim.
Cafodd y clwb dymor da
unwaith eto, gyda'r tim cyntaf
yn cadw eu lIe yn yr Adran
Gyntaf a'r ail dim yn yr Ail
Adran.
Eleni mae'r clwb wedi parhau
i feithrin eu talent ifanc. Mae
criw mawr 0 ddisgyblion Ysgol
Brynrefail a Syr Hugh Owen yn
hyfforddi
gyda'r
adran
ieuenctid, a disgyblion Dyffryn
Nantlle yn ymuno a'r oedran
hyn. I orffen y tyrnor i'r
ieuenctid eleni cafwyd trip i
Ddulyn am y diwrnod i chwarae
yn erbyn ysgol breifat yn Dun
Laoghaire.
Chwaraeodd )7 Lim dan 14,
sydd yn gymysgedd 0 genod 0
Ysgol Syr Hugh Owen ac Ysgol
Brynrefail gyntaf. Ellen Jones a
Gwenno
Gibbard
oedd
capteiniaid y tim ar y diwrnod.

Er i'r genod
chwarae yn
arbennig 0 dda, colli 0 4-0 a
wmaethant.
Y tim dan 18 oedd yn
chwarae nesaf. Roedd hon yn
gem agos iawn gyda Lois Welsh
fel capten yn annog ei thim
ymlaen.
Sgoriodd
Gwawr
Hughes i roi Caernarfon ar y
blaen 1-0, ond gyda 15 munud i
fynd sgoriodd Ysgol Rathdown
i wneud y sgor yn gyfartal, a
dyna fu canlyniad
y gem!
Cafodd y genod hwyl yn siopa
wedyn yn Nulyn cyn dal y cwch
adref1
Roedd y gem hon yn ymarfer
da i'r tim dan 18 cyn eu gem yn
rownd derfynol Cwpan Cymru.
Llwyddodd y genod dan 18 i
ddod yn bencampwyr gogledd
Cymru yn Nhwrnament
RAF
dan 18 oed. Maent yn mynd
ymlaen i gynrychioli gogledd
Cymru yn erbyn pencampwyr y
de ar 10 Mai yn y Drenewydd i
weld pwy fydd pencampwyr
Cymru. Pob lwc i'r genod!

"

NODDI'R BEL BACH WEN
Rwyf yn hynod 0 falch pan
dderbyniaf erthygl sy'n mynd a
ni 0 faes )' campau traddodiadol.
Braf felly oedd derbyn erthygl
gan Adrian Roberts, un 0 hogia
'Stiniog sydd wedi yrngartrefu
ym Mro'r Eco.
Y mac Adrian, a 30 arall, yn
aelodau 0 Gymdeithas
Golff
Dyffryn Peris, a ffurfiwyd yn
2007. Ar hyn 0 bryd mae'r
Gymdeithas
yn
cyfarfod
unwaith y mis ar y Sul i
gystadlu mewn cystadlaethau
mewnol. Fel pob Cymdeithas
maent yn awyddus i ddenu
aelodau newydd i'w rhengoedd.
Os oes gennych ddiddordeb
mewn ymaelocti gellir cysylltu a
Dylan Jones, y Cadeirydd, ar
(01286) 870777.
Yn ddi weddar, denodd y
Gymdeithas noddwr, sef cwrnni
Hillserve
Insulation.
Yng
ngwyntoedd garw Ebrill bydd
yr aelodau yn gynnes yn eu
'crysau gwynr' noddedig.
&

l

Bydd }' cwrnni hefyd yn
noddi Cwpan Hillserve, i'w
chystadlu arndani yn flynyddol.
Priod faes cwrnni Hillscrve,
mewn cysylltiad a'r Cyngor Sir
a Nwy Prydain, )'\V arbenigo
mewn
gosod
mesurau
insiwleiddio
mewn tai yn y
sector breifat. Y newyddion da
yw bod y Cynllun yrna yn
cynnig y mesurau yn rhad ac am
ddim
i drigolion
wardiau
penodol yn eu [roo Bydd y
Cynllun yn cael ei lawnsio yn
Llanberis ar 8 Mai, ac yna ar

gyfer

wardiau

Llanrug,

Penisarwaun a Chwm ). Glo ar
Fehefin 26.
Pob lwc i'r Gymdeithas, ac
edrychaf
ymlaen i groniclo
hanes y 'twll mewn un' cyntaf
gan un o'r aelodau. Y n )' darlun
gwelir Anita Jones, Rheolwaraig
Datblygu
Busnes
Cwmni
Hillserve gyda Dylan Jones,
Cadeirydd y Gymdeithas.

CRICED
Y dy,
mae'r
cira
ar
y
mynyddoedd felly mae'n amser
cael y dillad gwyn allan. Bydd
cryn
edrych
ymlaen
at
ymweliad
Morgannwg,
dan
arweiniad Matthew Maynard, i
Fae Colwyn.
Yn anffodus nid oes clwb yn
nalgylch bro'r Eco ond, ers sawl
tymor bellach, mae nifer 0
ieuenctid y fro yn dod i lawr i'r
nosweithiau
hyfforddi ar nos
Iau yng nghlwb criced Bangor
yn Llandegai. Y no ceir dwy awr
o hyfforddiant am gost 0 £1 y
sesiwn. Erbyn hyn mae rhyw

banner dwsin 0 chwaraewyr
hyn o'r fro yn chwarae i'r clwb.
I'r ieuenctid, ar wahan i'r
nason hyfforddi ceir timau dan
11, 13 ac IS. Y tymor diwethaf
chwaraewyd ambell gem dan 9
hefyd. Os am fwy 0 fanylion
cysylltwch ami,
neu'r clwb
(01248) 362729.
Un sydd wedi elwa eisioes yw
Si6n
Evans,
13 oed
0
Benisarwaun. Un o'r brid prin
hynny - y troellwr coes - yw
Sian. Mae yn aelod 0 garfan -13
Eryri, ac yn aelod 0 dim hyn
clwb Bangor yn y Gynghrair
Datblygu.

TLWS YR ECO 2008
Oes, mae blwyddyn arall wedi hedfan. Eleni, byddwn yn torri tir
newydd gyda gemau yn Llanrug, Deiniolen a Bethel. Oherwydd
diffyg gofod y mis yrna, ni ellir cynnwys y ffurflen gofrestru
arferol. Felly gofynnaf i'r rheolwyr anfon enwau'r timau a'r tal £10 y tim - cyn gynted a phosibl. Dyma'r dyddiadau pwysig:
Nos Fercher, Mehefin 25:
Pel-droed dan 7 a Phel-rwyd - Ysgol Llanrug
Nos Iau, Mehefm 26:
Pel-droed dan 9 - Y Bwthyn, Deiniolen
Nos Lun, Mehefin 30:
Pel-droed dan 11 - Bethel
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