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LLONGYFARCHIADAUI
Enillwyr 'Can i Gymru' eleni yw Lowri W. Roberts, athrawes 0
Y sgol Brynrefail ac Elfed Morris, athro 0 Ddeiniolen. Mae'r
ddau wedi cyd-weithio a'i gilydd .nifer 0 weithiau o'r blaen, ac
wedi dod yn agos i'r brig yn y gystadleuaeth.
Eleni, dyma
gyrraedd y pinacl, a chlod haeddianol y beimiaid
a gwobr
ariannol sylweddol. Gyda dymuniadau gorau'r ECD i'r ddau am y
dyfodol.

ORSAFDY YDD
YS OLLLANR
Mae Cynghorau Llundain wcdi

Gynradd

ariannu

rymheredd,

rhwydwaith

0

draws
Y oysoedd Prydain fel rhan 0
brosiect
amgylcheddol
i
ysgolion cynradd ac uwchradd
yn Ne Ddwyrain Lloegr.
Prif amcan y cynllun yma san
gynghorau Llundain yw mesur a
orsafoedd

tywydd

ar

1995 yn eofnodi

crs

glawiad, a gwynt,

mae'r offer newydd yn
llawer gwell. Prif rinweddau'r
orsaf newydd yw'r amrywiaeth 0
synwyryddion electronig i Iesur
yr hoi I elfennau amgylcheddol.
ond

Mac'r

orsaf hefyd yn cyn n ig

i chithau
fei
darllenwyr gysylltu gyda'r wcfan
ar eich cyfrifiadur ar }' cyfciriad
ar welod )' dudalen
hon.
(Gallwch gael mvnediad drwy
ddefnyddio'r sane ysgol.)
(Mae'n bwysig defnyddio'r
cyfeiriad
uchod i fynd yn
uniongyrchol i safle'r ysgol. Xid
mvv..
.vw .vn bosibl cael mvnediad
..
'Google' gan ein bod yn blocio
rnynediad allanol).
as ydych eisiau cysylltu

rhwng yr ardaloedd
cysgodol
ar y buarth
ar
ardaloedd hynny sy'n wynebu'r

gyda'r r hwydwai th

haul

Mae

modd

0

orsafoedd

newid yn y tymhorau.
Mae'r lluniau o'r wefan -\'0
dangos ~.gwahanol data sydd yn
dod o'r synwyryddion.
A\ae'r
disgyblion
yn
defnyddio gorsaf dywydd fechan
hefyd i wneud gwaith maes neu
astudio corneli 0 fewn ffirnau'r
vsgol. Mae'n anodd deal] fod

cvmain

-tyrnheredd
l

0

wahaniaeth

heb fynd drwy safle'r ysgol
dyma'r cyfeiriad:
hup ;/{\'y caihcr. atornwide.com
Lwcn i'r rhestr y gorsafoedd a
chlicio ar Caernarfon,

Cwricwlwm Newydd yo cael
sylw mawr mewn ysgolion,

rhagolygon o'r tywydd yn lleol
dros gyfnod 0 wythnos.
Yr hyn sydd vn unigr)"'" )'0 y
prosiecr Y'Y bod modd i unrhyw
ysgol neu unigolyn gysylltu yn
unrongvrcho] gyda'r safleoedd a
gweld y data yn fyw ar sgrin
gyfrifiadur. Mae'r cwmni hefyd

gyda'r p\vyslais ar

YIl gosod gwc-gamcra ar )

yn

i
ddangos llun byw 0 DdytIryn

gyda data o'r orsaf dywydd

c.e. Mae'r cennin Pcdr yn
blodeuo iua pythefnos 0 flaen )r
rhai sydd yn iyfu )'11 yr
ardalocdd cysgodol.
Mae modd cario'r orsaf
dywydd fCCMn yn eich poced i
wahanol
safleoedd
ac \. na
rccordio data tywydd wrth fynd
am dro. Gelhr lawr lwytho'r data

newydd

i

flaenoriaeth yn y cwricwlwrn
daearyddiaeth ac fel elfen o'r

Peris a'r Wyddfa fel rhan o'r data
Bydd }' lluniau
a'r dala'n

Mawrth 2008, i weld a oes )71a
unrh)'\v sail i'r ddamcaniaeth fod

ABaCh 'dinasyddiacth f}-(.leang'.

uwchr~(ldio

chofnodi ncwidiadau tywydd a
hinsawdd dros ardal cans, u'i
dadansoddi
drwy
Iasda ia
eenedlaethol.
Mae'r pynciau
amgylcheddol

Ileihau

nwyon

0

rcwn

bollaau

Co2

y

sy'n

lO

Vn ystod y rnisoedd

nesaf
rydym am gymharu
data a
gofnodwyd yn rnis Mawrth 1995

newydd

ar

gyfer

gyfnuadur

er

mwyn

dadansoddi'r wybodaeth.

hoh munud ar sgrin.
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Cydnabyddlr cBlnogaBl1J
8wrdd yr lailn Gymraeg
/r cyhoeddiad hwn.

Diolch am Godi Arian
Swyddfa Nyrsus Cymuned,
Ward MinfTordd,
Penr hosgarn edd,
Bangor LLS 7 2PW

13/03/09
SWYDDOGION A GOHEBWYR

Erthyglau a newyddion
at ohebwyr pentref neu i

Penarth
Ffordd yr Orsaf
lLANRUG LL55 4BA
Straeon ae erthyglau ar e-bost i
alwenaowen@gmail.com
neu Tir larll, Llandwrog LL54 5TE

neu storiau@ecorwyddfa.co.uk

CAD!;IRVDD
Y PWYLLGOR GWA1TH
Geralnt EllS
GOLYGYDD CHWARAEON

Richard LI. Jones, 5 Y OdOI, Bethel.
(01248) 670115
FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
Llanrug (677263)
TREFNYDD HYSBYSEBION

Eifion Roberts, Swn-y-Gwynt,
Llanberis (870740)

elflonroberts132@t>tlnternet.com

TREFNYDD ARIANNOl
Goronwy Hughes Elthlnog, 14 Afon
Rhos, lJanrug (674839)
TREFNYDD GWERTHIANT POST

Olwen Hughes, Eithinog, 14.Afon
Rhos, Llanrug (674839)
TREFNVDD BWNDELU

Marian Jones. Mlnallt, 7 8ro Elidir,
Dinorwiq (870292)
GOHEBWVR PENTREFI

DEINIOLEN: Nia Gruffudd (872133)
BETHEL: Geralnl Ells. Cligeran
(0124B) 670726

BRVNREFAIL: Mrs Lowri Prys RobertsWilliams, Godre'r Coed (870580)

CAEATHRO: Clive James, Hafan, Bryn
Gwna (677438)
CEUNANT, Trym-nnu Sionod Lars~n.

6odafon, Ceunant (650799)
tin-m-T-OLQi 1'1'110
111o flIJYYlanQ~,
Glanralon (872275)
DINORWIG: Marian Jones, Minallt.
7 Bra Elldlr. Dlnorwlg (870292)
LLANBERIS: Gwyneth ac Elfion Roberts,

SWn-y-Gwynl (870740)
LLANRUG: Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn
(675384)
NANT PER IS: Lhnos Jonas. 6 Nant

Ffynnon (871820)
PENISARWAUN:

Mrs Ann Evans. svcnartn

(Q1Q.{O?}
TAN-Y-COED: Miss Anwen Parry,

Ael-v-Rrvn (97227S)

WAUN~AWR:Mrs Nan ~obQrts Pantafon.
Waunfawr (650570)

Y RHIFYN NESAF
lJ~unyggI law'r
90lY9yddion perthnasol

fiO\) \)UL fbrlll 1'leg
o. gwelwch yn dda
Paw'r rhlfyn nova' o'r wa1S~

NOS IAU E~rlll 2Jaln
Oyddiad Gosod

~Ul EOrili 1D.~ Y pnown
Sefydliad Coffa Llanrug

__

Annwyl Olygydd,
Rwyf yn ysgrifennu atoch i ofyn
os buasai yn bosibl imi drwy
dudalennau
Eca'r
WyddJa,
ddiolch
i'r
gymuned,
a
thrigolion
cyfagos
am eu
cefnogaeth
a charedigrwydd
hael at ymdrech Bedwyr, Dylan
a Keith yr haf diwethaf 0 godi
•
arran.
Fe benderfynodd )1 tri bachgen
lleol yrna godi arian at Ysbyty
Christie's
ym
Manceinion,

Ble
-------~

Uned Arennau
yn Ysbyty
Gwynedd ac elusen lleol CLIC i
B1an t
gyda
chanser
neu
leukemia,
Pcnderfynodd
Keith 0 Bryn
Cwrn y Glo, godi'r arian at
clusen sydd yn agos i'w galon Elusen
CLIC;
a thrwy ei
ymdrcch 0 feicio 0 Gaerdydd i
Ddoc
Victoia
yng
Nghaernarfon,
fe gododd
y
swrn 0 £3,460. Mae'n rhaid
diolch hefyd i Bedwyr a Dylan
am eu hyrndrechion hwythau i
godi arian
i elusennau
a
ddewiswyd ganddynt.
R wyf yn h ynod falch 0 Kei th
am ei yrndrech ali gefnogaetb at
vr
- eluscn.
Diolch }'n fawr iawn,
Eleri Fan (nyrs plant a chanser
a Iiwcernia)

Panad dros blant y byd
Cynbaliwch de-barti, yfwch
de, achubwch fywyd
Eleni mae Achub y Plant yn
dathlu 90 rnlynedd ers sefydlu'r
elusen.
Cynhelir
Wythnos
Achub y Plant rhwng 26 Ebrill2 Mai cr mwyn codi cyrnaint 0
arian a phosib er mwyn achub
bywydau miliynau 0 hlant ar
draws y byd.

Mae bron i 10 miliwn

0

blant

yn marw cyn eu bod yn 5 oed.
Nid yw hyn yn dderbyniol.
Dyma eich cvfle i gvnnal teparti i wneud gwahaniaeth
i
fywydau y plant anghenus yma.
Mae'r her yn syml. Trefnwch
de-parti
neu fore coffi a

gofynnwch

tod mor syml neu mor anrurus
ag y dyrnunwch boed }'n fore
cofIi neu de-barti tanddwr neu
at ben myn~'dd! Po f\vyaf yr
9chlysur y mwyaf 0 arian y
yn

ei oodi i 6cfnosi'r

RWaiLll n\VV~il! yma.
Cal1,vch brynu setiau
cwpanau

wefan
savcthechildren.org.uk/gotcap

otty neu ffoniwch Jess Evans yn
Swyddfa Achub y Plant yng
Nghacrdydd ar 029 20 345 224,
neu
anfonwch
e-bost
at
i.ev a nsr« savethech ildren.org.uk.

Neu cysyllrwch ag Eurgain Haf,

Swyddog y Cyfryngau ar 0790
993

7218,
e.hafr« savethechildren.org.uk.
Ymunwch
a
W~rthnos Achub
26 Ebrill - 2
gwaharuaeth
miliynau 0 blant

ni yn ystod
y Plant rhwng
Mai i wneud
i
fywydau
ar draws y byd,

i'ch

gwahoddedigion
wneud
cyfraniad neu codwch bris reg
am y Ilunineth svdd ar gael, ac
yna anfonwch yr arian at Achub
y Plant, Drwy gam ODeneu fwy
am baned 0 de gall hynny helpu
i dalu am gyflenwad diwrnod 0
bast cnau macthlon sy'n helpu i
gadw plenryn bach sy'n dioddef
o ddiffyg maeth yn fyw, Bydd £5
)'"0 ddigon i frechu plenryn rhag
afiechydon a £25 yn talu am
rwvdi moszito
i arnddiffyn
teulu rhag malaria sy'n lladd
bron i 3,000 0 blant 0 dan 5 ocd
bod d)fdd.
Cofiwch )' gall eich te parti

byddwch

www.savethechildrenshop.co. uk.
Am fwy 0 wybodaeth ewch i'r
\\·\V\V

a i)Oi)~ri, teoolau

tc,

a hyd
yn ()~dmygl!lU gnIff!l g!lrddio ar
them a arhennig drwy ymweld a

a

Cysylltu

Rhif Ffon

-------

---I
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Argralfwyd gan Wasg Dwyfor
Penygroes 01280881911

D....:....yddlad P-,Iy~g~u

Cofiwch
Gefnogi ein
Hysbysebwyr

RHODDION
£20: Gwenl1ian Roberts, er cof
am Gwilyrn Owen Roberts,
Weirglodd Goch, Penisarwaun.
£18.50: P.W, Williams, Corby.
£15.00: Olwen Ebrell, Coventry.
£13.50:
Di-enw;
Gwerfyl
McCarthy, Childwall, Lerpwl.
£lO.OO~
Olive
Thomas,
Llanddaniel; Emrys Owen, er
cof am Lena a Jenny; Eluned
Jones,
Mochdre;
A.
Sidebotharn, Whalley Bridge,
Stockport; John Evans Hughes,
Kirby Muxloe, Leicester; Mrs
Alice Thomas, Plas Pengwaith
(gynt 0 1 Bro Elidir, Dinorwig);
Sadie, Anita, Janice, David a
Dylan er cof am Eban Wyn
Humphreys; Er cof am Ethel
Cropper, gynt 0 8 Rhes Efrog,
Llanberis;
Elwyn
Morris,
Oakfield, 6 Ffordd Capel Coch,
Llanberis;
Ralph Jones, Y
Garnedd,
Ffordd
yr Orsaf,
Llanberis; Er cof am Evelyn
Jones gan Ken, Carol, Emyr ac
Iwan. Er cof am Eirianwen
Evans,
1 Ffrwd
Madog,
Brynrefail.
£8.50: Di-enw
£5.00: Mrs Jean Jones, 24 Bryn
Tirion,
Penisarwaun;
Mona
Jones, 17 Dol Eilian, Llanberis;
Dilys
Fouraces,
Chiswick,
Llundain;
Gomer
Davies,
Tregarth;
Owen
Jones,
Llangefni;
Mrs B. Williams,
Llanfairpwll;
Mrs
Jenny
Davies, Llangeitho;
Stanley
Jones, 60 Dol Elidir, Llanberis;
Meredydd
Parry Jones, 30 Llys-y-Foel,
Caernarfon; Er cof am Eirlys
Lloyd Jones, 5 Bro Deiniol, gan
Meurig, Malcolm,
Maureen,
Michael ac Ann; Gethin, 2 Tai
Gweledfa; Megan Humphreys,
Is Helen, Tregof, Bethel.
£3.50: Mrs Nancy Lovatt>
Tculu'r

diwcddar

Aberystwyrh;
Williams,
Rhiannon
Drenewydd.

Elizabeth
Llwyndyrus;
Griffiths,
Y

Harddwch eich cartref gyda

FFENESTRI
ClELT1C WINDOWS
FFENESTRI • DRYSAU • CONSERFATERIS

CYFLENWVR AWDURDODAU LLEOL
Busnes teuluol gyda blynyddoedd 0 brofiad
Ftonlwch - 'd/o'n costlO dtm " gael prJs
HEN YSGOL GLANMOELYN
I.LANRUG LL5S 2RC

(01286) 678618

(dydd)

(01248) 670081

(nos)

-

~-

-

TEITHIAU AFFI
YR YDDFA
Na, nid dyna'r enw swyddogol
ar Gylchdaith yr WyddIa, ond
mac'n rhoi syniad o'r atyniadau
blasus sydd ar gael ar daith
gerddcd sy'n dilyn rhai 0
ddyffrynnoedd
Eryri. Syniad
Sam Roberts, Warden Pare
Cenedlaethol Eryri oedd hybu'r
teithiau hyn, ac ar yr un pryd
rhoi hwb i fusnesau lleol. Mae
eefnogaeth frwd i'r eynllun gan
bum eaffi, yn eu plith, Gaffi Pen
Ceunant, Llanberis, syn eiddo i
Steffan Roberts. Cafodd yr 'Eeo
sgwrs a Steffan ynglyn :l'r
eynllun.
Y syniad tu cefn I 'r cynllun yw
I

denu pobl

1

gerdded

0

amgylch yr

Wyddfa y1Z hytrach. na phinob
heidio i'r copa. Ar gyfartaledd mae
pob taitlt tua saitl7 cilomedr 0 hyd,
ond gyda dringo 'n bosibl, yn
dibynnu ar y cyfeiriad a gynlet"l'r
gu,~ y cetdduryr, rncddai Steffan.
AI ddeehrau a diwedd pob taith
I

mae caffi yn cynnig amrywiol

gynllunio 0 ardal Nant Ueha i
lawr y dyffryn yn y dyfodol
agos. Gellir eu eerdded 0 ba
gyfeiriad bynnag y dymunir,
wrth gwrs.
Y pum caffi sy'n rhan

o'r
cynllun yw Pete's Eats a Phen y
Ceunant yn Llanberis, 1y Mawr
yn Rhyd-ddu,
Gwynant yn
Nant Gwynant (sef yr hen
gapel), a J ainies ym Mhen
Gorffwysfa.
Ae ar ddiwedd taith 0 Rydddu dros Fwleh Maesg\vrn i
Gwm Brwynog a Chaffi Pen
Ceunant, beth sy'n well na bara
brith cartref, panad dda 0 de
neu wydriad 0 Gwrw Eryri?
Ydi, mae Steffan yn grediniol y
dylai pob busnes lleol hybu
cynnyrch lleol. Dyna pam mai
diodydd 0 Gymru sy'n cael eu

am y

teithiau,

Eleni mae'r Antur yn dathlu ei

_y

ben-blwydd

diuirnod

a

byddwn yn gwneud
hynny
drwy gynnal diwrnod 0 hwyl i'r

humm».

gwybodaeth am amserlenni bysiau
pe bai'r cerddwyr angen cludiant
yn 6l i'w man c~VCltWYll.'
Mae'r dai th gyn taf yn arwai n
o Lanberis
drwy
Fwlch
Maesgwm i Ryd-ddu, pellter 0

~.5 cilomedr. Mae'r ail dailh

0

Rvd-ddu

yn

2S

oed,

a

holl deulu ar Fai 2ail, yma ar
ein safle yn Waunfawr.
Rhwng 1 a 4 y p'nawn
byddwn yn cynnal ein Gwyl Fai
flynyddol gyda hwyl i'r holl
deulu fydd yn cynnwys

Y

Jones,
A.C.
Treftadaeth.

llwybrau a'r caffis i drefnu
teithiau dros fisoedd yr haf. A
gall yr 'Eco' dysrio, os yw'r
eroeso a gafwyd yrn Mhen
Ceunani yn nodweddiadol o'r
gweddill,
yna mae'n werth
dechrau gwneud trefniadau am
deithiau eerdded vr haf rw A an.
o

gloeh
byddwn yn cynnal cyngerdd
dathlu yo y pare. Penderfynwyd
cynnal gig gyda'r nos yn dilyn
awgrymiadau gan selogion yr
Wyl y buasent yn dymuno cael
gweithgaredd gyda'r hwyr - a
gan fod y darhliad yn un
Rhwng

a 8 o'r

4

~

cerddoriaeth

rhrwy'r bwlch am Gwm Llan a
Nant Cwynantj
rellter 0 7.7

ayb.
Alun Fired Jones, A.C.

Slbrydion
Yn pcrfformio

cilomedr. 0 Nant Gwynant,
mae'r drydedd daith yn dilyn yr
hen ffordd i fyny am Ben y
Gwryd a IJhen Gorffwysfa.
Dringo cyson 0 6.7 cilomedr,
and taith braf o'i cherdded o'r

Ond bydd Ina naws wahanol i'r
"
Wyl
eleni gan ein bod yn dathlu
carreg filltir a chofio sylfaenydd
yr Antur ar yr un diwrnod.
Yn ysrod y p'nawn hydd\~,rn
yn agor Gardd Goffa G\vynn

llwyfan acwstig bydd Meinir
Gwilym a Gwibdaith Hen Fran.
Y n agor y perfformio ar \' prlf
l\\'yfan fydd y band lleol,
Drymbago,
ac i ddilyn Gai
Toms a'i Fand, a Sibrydion fydd

cyfciriad oralll Mac'r BJ'lchdai.lh

D~\ ie::.)

vu
cloi'r
~

vn cael ei ch\vblhau 0 Ben
Gorffwysfa 1 Lanberis, pellter 0
R cilomedr. Y gOh9.1thyw Y bydd
llwybr
newydd
wedi
ei

r.hadeirydd
vr Anlur
am
ilynyddocdd, vnghyd ag agor
siop hanesyddol Br~rn !J1styll
yng nghwmni
ALun Ffred

byw, gernau, ceffyl

a throl, hen bciriannau,

S) Ifacnydd

PERKINS

(Safle'r hen Nelson) CAERNARFON

Ff6n: (01286) 676 040

• Pob math 0 ddodrefn ty
• Cegin, Isfafell fyw, Ilofft
• Prisiau cystadleuol

• ~(Jrped;, Llennl
Lloriau Pr@n

(J

BBQ

a

chaniateir
mynediad
i'r
eligwydeliad heb doeyn.
Bydd tocynnau ar werth yn
Nghaffi BIas y Waun, Waunfawr
a'r
Warws
Werdd,
Stad
Ddiwydiannol
Cibyn a Palas
Print, Caernarfon.
Deweh i ymun~ a ni yn y
dathlu,
Dywedodd
Gill
Wyn,
Cadeirydd
Antur Waunfawr
'Rwyf yn arbennig 0 falch fod yr

Gweinidog

yn di lyn llwybr yr
Wyddfa eyn troi heibio'r Aran a

DODREFN

.

DATHLU ... A CHOFIO

gwybodaetJz am y tyuiydd ar
arbennig

cynnig ganddo: Cwrw Eryri 0
Fragdy Conwy, Cwrw Mws Piws
o Fragdy Porthmadog a Wisgi
Penderyn.
Er mai ar gyfer ymwelwyr y
trefn wyd
y
eynll un
yn
wreiddiol, does dim o'i lc ar i
grwpiau
Ileol ddefnyddio'r

~

CHWARTERCANRIF ANTUR WAUNFAWR

fwydydd neu ddiodydd i dorri
syched. Ychwanegodd Steffan
'fod _v caffis hefyd yn cynnig

gwybodaetJz

•

hariesyddol,

dyrna

sydd

am

ddigwydd.
)'n

Anrur yn dathlu 2S mlynedd 0
wasanaerh i bobl yr arclal, ac
mae cofeb i Gwynn Davies,

y gig ar y

ynghyd ae agor Siop Bryn
Pistyll (siop teulu Gwynn
Davies), ar ffurf siop 0 SOau'r
ganrif ddiwethaf yn deyrnged
bwrpasol iawn iddo. Edrychwn

noson.

ymlaen i ddathlu'r

Cost y locynn3u j'r 'Gig' fydd
£5, gyda mynediad iblant 0 dan
12 am ddim (yng nghwmni
rhiant/gwarchodwr)
ni

«

di"vmod yng

nghwmni pobl Waunfawr
cymunedau Ileol.'

a'r

PORSCHE VOLKSWAGEN
CHWISTRELllAD ARBENIGWYR c
z

8 DIESEL
~

en

-

·Cymhwyter·

BOSCH
~;;.r

i roi gwu:Janae1h i'ch car
1"-"'::::::
hcb cffcithio ar
y warant*
Dewis arall dibynadwy
yn lit' r Pm Ddoliwr

'9~~

"..tJert,o ert

'.

EI~
ez-o
MOT 0
~

ata

TrwSJOcerbydau a gwerthu partiau sbar
Lie da v gellweh ei fforddio
St&d Clbyn, CCiernarfon,Gwynedd LL55 260

(01286) 673559 www.aovow.co.uk
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LLANBERIS: YN OL
I'R DYFODOL?
Pe bai gobeithion dau ddyn
pensaer a syrfewr, i gynllunio tai
busnes wedi eu gwireddu bron i a rhannu'r tir allan ar gyfer
gant a hanner 0 flynyddoedd yn adelladu. Un 0 Gaeredin oedd
01, yna byddai golwg dra
hwn hefyd.
gwahanol ar bentref Llanberis
Rbannwyd y tir yn ddeg ar
crbyn heddiw. 0 astudio Map y hugain 0 unedau, gyda'r bwriad
Degwm am y plwyf yn 1840, prin
o adeiladu un tY ar bob uned ar
bod unrhyw
adeiladu
wedi
waban i dair uned ble bwriedid
digwydd ar y ddol ar lannau
adeiladu dau dy. N eilltuwyd
Llyn Padarn. Roedd Gwesty
hefyd un o'r unedau ar gyfer
Dolbadarn yo bodoli, ond roedd
adeiladu eglwys newydd, ac 0
y gweddill o'r adeiladau ar y tir astudio'r
cynlluniau,
roedd
uehel
uwchlaw'r
ddol,
a honno i fod i'w lleoli rhywle ble
ffermydd gan mwyaf oedd y mae'r
Clwb
Cymdeithasol
rheini, mcgis Cae'r Fran a Dol
heddiw, ae nid ar Fryn Eglwys
Ty Dll. Eto'i
gyd,
pan
yn 61 y gred gyffredinol. Roedd
gyhoeddwyd map yr Ordnans yn Bryn yr Eglwys ei hun, sef yr
1888, roedd Llanberis yn bodoli
uned agosaf at safle'r eglwys
fwy neu lai fel ag y mae heddiw,
newydd, wedi ei glustnodi ar
gyda phatrwm
rynn 0 fan gyfer un o'r tai newydd, neu villa
strydoedd ym mhen gorllewinol
fel y caent eu galw - a sylweh
y ddol. Mae'n am Iwg i'r pentref

ddatblygu
mlyncdd.

0 fewn cwta ddeugain
Ond sallai fod yo dra

gwahanol, ae mae'n debyg mai
dyfodiad y rheilffordd a fu'n
gvfrifol am yr hyn sy'n bodoli
heddiw.
Elusen Tlodion
Rhuthun

oedd yn bercnen y rnan rwyaf o'r
tir

ble saif rhan orl1ewinol
pentref Llanberis heddiw, ac ar Y

laf 0 fis Mai 1852 rhoddwyd y tir
ar les i Hugh Bodfel Roberts am
gyfnod 0 75 mlynedd. Ond ym
lui;o, II yclrt:[ 1563 trosglwyddwyd
Y les ganddo i Thomas Field a
John Lane, dau ..VI: busnes, a
hynnyam wcddill y cyfnod,
Mac:;nach"vr

llechi

oedd

Thomas Field, yn b}'W yn Leith
ger Caeredin yn yr Alban. Roedd
llCfyd am gy[nod yn berchen
chwarel Iechi GclITeg Fawr yn y

Waunfawr. Roedd John Lane yn
byw

oddi wrth y llun, pa mor hynod

0

grand oedd y tai i fod! Roedd yr
holl die yo cyonwys dros 90 aeer,

ac felly, ar gyfartaledd, roedd tair
acer 0 dir gogyfer a phob [y - a
gerddi oedd y rhain, nid tir i
gadw anifeiliaid!
Pe bai'r eynliun wedi ei
wireddu, dau dy yn unig fyddai
ar y llain tir rhwng gwesty
Padarn Lake a thafarn y Prince
of Wales heddiw, Byddai'r
gweddil1 yn llenwi'r tir ar oehr
orllewinol
y pentref, ac yn
yrnestyn draw at Ynys Wen, ble
roedd y terfyn bryd hyrmy, a
phlwyf Llanrug.
.h beth am y IUal} ell \v(1rcli
llechi

ar lc[hrau'r

Cefn Du?

Roedd ch\varel yn ymeslyn 0
Fwlch y Groes a Thy'n
y
Mynydu i lawr igyfeiriad 1Y Du,
Yr
cnw
ar
honno
pan
gynlluniwyd
y villas oedd

Hafod, Llanrug, ac yr
ocdd yntau i'i fys ym musnes y

Ch\varel ly Ne\vydd, ac yr oedd
yn fwriad cael gwared i'r

ffiMn Chwgrgll IlgChl !lr y llethr!lu
uwehben
Llyn
Padarn.
Cyflogwyd
John Masterton,

gwgSrrgtt Ilechl gr y fir rhyngddi
a Chae'r Fran a Maenllwyd
Uehaf, fel na fyddai'n amharu ar

yn

yr adeiladu ar y tir is.
Erbyn diwedd 1864 roedd son
am adeiladu 'a large house OIL Bryn
Eglwys', a 'laying out the remamder
of the land for building: Erbyn mis
Rhagfyr 1865 yr oedd un ty wedi
ei adeiladu, sef Bodafon.
Ond
erbyn
hyn,
roedd
cynlluniau ar droed i ymestyn y
rheilffordd i Lanberis. Roedd
dau gynllun, sef un llinell yn
uniongyrchol 0 Fanger, a'r l1a110
Gaernarfon. Sefydlwyd Cwrnni
Rheilffordd
CaernarfonLlanbens, ac yr oedd llinel1 y
rheilffordd i redeg yn union
drwy dir Field a Lane. Dyma
fygythiad
I'W
eynlluniau
uehelgeisiol.
Aeth y partncriaid a'r Cwmni
Rheilffordd i gyfraith ym mis
Rhagfyr 1867, oherwydd yr oedd
y Cwrnni eisoes wedi cael hawl i
adeiladu ar draws eu tiro Ond
rocdd

P(NIURWAUPJ·

yn

a gwnaethan[ dI)'dydd cais am
£1,350 am golli deuddeg acer 0
dir adeiladu.
Ar hyn 0 bryd, does gen i
ddim gwybodaeth am ganlyniad
yr achos eyfreirhlol, ond mae un
pelll )'n 1>irr;ni cha[odd unrh)')¥
ran

O'U

cynlllln 1 n~('iln~'l '1"I'n<:

yn Llanberi
ei wireddu.
Bodlon,vyd ar godi clystyrau 0

o

a LI

-

wedi

ei hysgrifennu
cvn i'r
ymatebion hyn gyrraedd, ac
felly, rhaid delio
hwy y mis

a

hwn.

Holar

Rhian
Bwt

chwedl
Greigiau'r

am

Ganthrig
0
Gromlech •vrn mwlch Llanberis;
chwedl sv'n
eithaf cvffredin
am a
•
•
wn i, am ). wrach neu'r widdan
oedd yn dwyn plant o'r Nant, ac
fel y bu i'r trigolion ddarganfod

11aw plentvn
GromlC!ch

wrtb Greigiau'r

a ll\\')'ddo
i ddal
tel nn fu aflonyddu ar

Gantbrig
drigolion ~Tardal b)fth hynny.
eofia Rhian hef)'d am y
c}.-fnod )-n )' 1950'au pan oedd ei

mam
-,Tn ·cad\ .., fusuLors'.
Adroddai
fel )'r oedd cynberehennog Bod A\\'en \vedi bod
\tn
g\\'neud }'r un peth
•
£l.,rn...
·ddocdd
~·,lohyn\., ~'i
•
•
h}·mflrost n3 f}'ddal ei thy /'\
b)·th )'n \\'ag. Y r hyn a \vniii oedd

a arn

LLANBERIS Fron: 870277

TROS-Y-WAEN PENISARWAUN
--

Lane

ryfedd i un o'r trydoedd rheini
gael eu galw yn Field Terrace.
Dim Ymateb
Yng ngholofn )' mis diwethaf
soniais mal peth dieithr iawn
oedd peidio derbyn yrnateb i'r
golofn, ac 1 hynny ddigwydd y
mis diwethaf Buan ) cefais fy
nghywiro. Daeth llyrhyr, e-bost
ae amlen drwv'r drw gan Rhian
Williams.
Caerdydd
Eifion
Roberts, Llanberis
a Ceri
Foulkes. Deiniolen. Ond roedd
colofn v- mis diwerhaf cisoes

Gvvesty

•
11g1addatl Al111ibyl11101

Y,I CUlasa"actlt,,'r

a

benderfynol 0 gael rhywfaint 0
arian yn iawndal am y golled 0
fethu adeiladu tai. Gwnaethant
gais am £1,012 am golli tir i
adciladu wyth villa. Gwnaethant
gais
arall
am
£450 'for
deterioratioll to B7)lll Eg/Wjls /al1d,'

a;n' ,. rl

fnwr

Field

dai teras ar v rir na ehafodd ei
'"
bawlio gan ~' rheilffordd, a
hwnnw }......
v'r patrw m syn bodoli
yn Llanberis
heddiw. Does

ltoll11rJal Y" C!I""t('ys-

O(IPJIOLIPJ. lLANRUC A lllN9(AI~

1-/o1ti'l1.'CJ1 Dylal'(1_1y~)

r.....·.l"anoclll T~;f11'UJ\Vy

I rrlfl.,~nl 'I fll'<'I'''onol
1J 0\\,. .. ,j..rlJ
.'' ' ',_r.At'(., nnrfC\4'Y'" ·P..,·:f(·,

111' 871833
•
~~YJ111ldDI-U777X117~~94

(l~RUVDAU()LA..~UROI~VR wvnnPA
Cvrhaorld\'vch Mown Sleil·

MC1fJIl

Celbytl ~ollsRoyce

AII6YffR fTRIODASAU, PENBlWYDDI ae ACHlYSURON ARBfHNIG ERAlll

Am

groeso carrrefol Cymreig bob amser - Aneut)'ll Jones a'r staff

cerdded at waelod llwybr yr
Wyddfa bob min nos a chynnig
llery i'r dringwyr a'r cerddwyr
blinedig
am hanner pris y
gwestai a'r tai eraill! Does ryfedd
fod Bod Awen bob amser yn
llawn. Byddai'r wraig honno

wedi ennill gwobr Menter a
Busnes pe bai'n fyw heddiw!
Gan Eifion daeth mwy 0
wybodaeth
ynglyn a Philip
Harris Jackson a fu'n brif
beiriannydd a rheolwr ar Lein yr
Wyddfa yn fuan wedi'r Ail Ryfel
Byd. Mae'r wybodaeth honno
bellach wedi ei throsglwyddo i'w
deulu.
y n 31 ei harfer daeth pecyn
swmpus 0 wybodaeth gan Ceri
Foulkes, Deiniolen, a bydd yn
rhaid disgwyl am fis arall i
ddethoI a didoli'r holl ddeunydd
a anfonwyd. Gyda diolch i
chwi'ch tri am ymatebl
Dysgu Gydol-Oes
Mae rhywun yn tueddu i feddwl
mal
rhyw
ddarganfyddiad
gweddol ddiweddar yw cynnig
addysg gydol oes. (Beth am
adrannau efrydiau allanol ein
prifysgolion
a Chymdeitbas

Addysg

y

Oes unrhyw un yn defnyddio
dWr a ffynnon erbyn heddiw?
Dras
y
blynyddoedd
rhoddwyd
cryn sylw i'r
gwahanol ffynhonnau 0 fewn

ern bro,

rhai yn en'\.vo87 megis

Ffynnon Peris, ac eraill yn
llai adnabydd us. A chyn
dyfodiad dWr mewn pibellau,
roedd cloddio ffynnon yo
ddigwyddiad
pwysig. Pan
adeiladwyd rhesi 0 dai teras
yn ein gwahanol bentrefi,
roedd yn bwysig cloddio
ffynnan gerllaw er mwyn
paratoi cyflenwad 0 ddwr ar
gyfer pob ty. Mae rhai o'r
ffynhonnau hyn yn parhau
heddiw, gyda'r wyneb wedi ei
gau a llcchfaen neu goncrid.
Ond sut roedd mynd ari i
gloddio a leinio'r ffynnon?
Oes unrhyw un yn gwybod
beth oedd y broses?
A dyna'r cwbI am y tro.
Anfonwch unrhyw sylw am
hanes Ileal bro'r 'Eco' i
Dafydd Whiteside Thomas,
Bron
y Nant,
Llanrug,
Cacrnarfon.
(Ffon: 01286

dr igol iori bro'r

chwarel.i,

Ar

ddiwedd 1900 a dechrau 1901
roedd cynnig rhad ac am ddim i
drigolion Bethesda, Pen ygroes a
bro'r 'Eco' fynychu cyfres 0 bum
darlith
ar
Ddaeareg
gan
ddarlithydd
0
Brifysgol
Caeredin, sef Mr T. J. Jehu - a
hynny drwy gyfrwng y Gymraeg.
Cvnhaliwyd y darlithoedd hyn
Ysgol Penisarwaen ac Y sgol

Llanberis 0 fewn ein bro ni.
Sgwn i faint 0 chwarelwyr yr
ardal a fanteis~odd ar y cyfle?
Mwy, SynnWII i ddim, na phe
cynigid
darlithoedd
tebyg
heddiw
ar
bwnc
megis

CYItillaaureg. 'lyoed oes rnywun
cLu:llcuwr r= <;0;;' ... rha~ a' ....
",,!..,

hynatiaid

yn

son am

y

darlithoedd?

YSGOL BRYNREFAIL
Cynllun Darllen Blwyddyn 7
Llongyfarchiadau i ddisgyblion
y cynllun darllen sydd wedi bod
yn gwneud ymdrech i wella eu
hoedran darllen Cymraeg neu
Saesneg yn ystod y flwyddyn.
Mae'r cri w wedi bod yn darllen
i'w partneriaid, sef disgyblion y
chweched
dosbarth
a'r
cymhorthyddion
amser
cofrestru un bore'r wythnos ers
mis Hydref

Y dis8.)'blio1l llsoyddiannus yn gyda'u tystysgrifau.

CODI ARIAN TUAG AT Y GROES GOCH
A tIdy Bell yn cyflWYtw tystysgrij
cydnabyddiaeth a diolcb i
ddisgybliot: Ysgol Brynrefail am
godi £552.95 tuag at y Groes

Goch Brydeinig. Yn y llun, Man

Pierce, 7N, a TomosAlun Jones,
7N, cynrychioluiyr fforwm B17 yn
derbyn y dystysgrif a'r diolck ar
ran disgyblion Ysgol Brynrefail.

Talebau Tesco
Mac YBGOL BRYNREFAIL
yn casglu talebau 'Computers
for Schools' 0 Tesco a
gofynnwn yn garedig i chi en
hanfon, neu eu rhoi i un rb.yw

ddisgybl o'r ysgol, os oes
gennych chi rai sbar, Diolch.

G"fn05W~h~in
Hysbysebwyr

Mae pahl dros 50 oed yn

ymddiried yng nghynhyrchion
a gwasanaethau
Age Concern
Yswiriant Cartref

• Gvvyliau PrydviniS a Chyfendirol,

• Hhaqlen Tripiau Oyddiol.

Yswiriant Cerbydau a Diffyg ar y Modur

• Cerbydau moethus ar gael ar
gyfer Ilogi preifat.

• Cerbvd 7 ae 14 sedd

ar gael

OVfsrtennwvr mass awyr ltC

Yswiriant Teithio

ar

Cynllunio Angladd

Cyflenwadall Trvdan a Nwy

sr ~0er lo~:pre:+at.
• Adran ~e;*h;al..'erwp - yr holl drefniadau w~di'Llownt\ud~

Am My

difJwyddiadau

Llgnr"'91 eaernfilrfon, Gwynedd LLS!) 4AA

Ffon i 01~~~-~7~
17~• Ffacs: 01286-671126

E·bost: info@arvonia.co.uk • Gwefan: www.arvonia.co.uk

0

•

wybodaeth ymwelwch ani yn:

f\gtJ Ooncorn GvvYlIlJutJ tl IYlon

dfCllgOidddU QW8&tVa ilOIlO, l@ltlllau. arclleblHdltu rhellLrd

V $gw'r,

Ym mis Chwefror ail brofwyd y
disgyblion a gwelwyd bod eu
hoedran darllen wedi gwneud
cynnydd.
Ddydd
Mawrth
diwethaf
cyflwynwyd tystysgrifau iddynt
i'w llongyfarch am eu cynnydd
a'u ffyddlondeb
i'r cynllun
darllen. Llongyfarchiadau eto a
daliwch ati!

673515).

Gweithwyr?) Ond yr

oedd Cyngor Sir Gaernarfon
wedi ei 'gweld hi' dros ganrif yn
61, ac yn cynnig addysg a fyddai
o ddiddordeb
ac 0 fudd i

yn

FFYNHONNAU

AGE

Ty Ssjont r-1C)10d5anle5 Helen
C:;Igrnarton, Gwyr P.rJOLl55 2ID

01286 678310
gan ddyfynnu'r cyfelmod: ALL700

•

CWMYGLO
Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. Ffon: (01286) 872275

CYMANFA'R ANNIBYNWYR
CYLCH
DEINIOLEN
A
CHW M Y GLO. Cynhelir y
Gymanfa eleni bnawn SuI, 17
Mai am 2.00 o'r gloch yn Festri
Capel Coch, Llanberis. Trcfnir
bws a hyderir y ceir y gefnogaeth
arferol.
LLONGYFARCHIADAU
i
Avril ac Eifion, Glan-y-Don, at
enedigaeth eu wyres fach, Siwan
Erin, merch fach i Carys a Dylan
a chwaer Iach i Alaw yn
Llanberis.
ANFONWN
ein cofion gan
ddymuno yn dda i Mrs Peggy
Rowlands, 3 Maes Gerddi, sydd
erbyn hyn wedi ymgartrefu yng
Nghartref Nyrsio Penisarwaun.
CYDYMDEIMLAD.
Estynnwn ein cydymdeimlad
dwysaf a Karrah, Stephanie a
Rebecca,
Aran,
yn
eu
profedigaerh 0 golli eu mam.
UNDEB Y MAMAU. Cafwyd y
cyfarfod blynyddol yn yr ysgol
gymuned ar nos Lull, 2 Mawrth.
Croesawodd
Arweinydd
y
gangen, Mrs Dorothy Jones,

Terfynwyd y eyfarfod
adrodd y Gras.
YR YSGOL GYNRADD

Dawnsio

trwy

Gwerin.

Llongyfarchiadau
i
Grwp
Marchlyn am ddod yn ail yn

Eisteddfod

Sir Yr Urdd ym

Mangor.
befyd i
grWp Glaslyn am ddod yn ail yn
yr Eisteddfod Cylch (Dan 12
oed) ac i Grwp Llydaw am ddod
yn ail hefyd (Dan 10 oed). Bydd
cyfle i bawb ddawnsio eto yn y
Llongyfarchiadau

Cyngerdd Pasg.
Cawsom lawer 0 hwyl ar
Ddiwrnod Trwynau Cochion.
Roedd y Cyngor Ysgol wedi
trefnu gwahanol weithgareddau i
gasglu arian - addurno bisgedi,
gwisgo i fyny, dweud iocs,
chwilio am drwynau coch 0
amgylch
yr
ysgol
a
chystadleuaeth lluniau gwirion.
Casglwyd
£1 SO i'r
achos.
Ardderchog wir!
Daeth Marion
Hughes 0

Menter Fachwen draw i gael
sgwrs gyda'r Adran Iau. Roedd

bawb i'r cyfarfod a chafwyd

wedi bod yn Kotayam yn India

gwasanaeth

gyda llythyrau i ysgol yno gao

byr.

Darllenwyd

cofnodion y cyfarfod a gafwyd

ein

Ilynedd a phasiwyd eu bod yn

gyda Ilythyrau ac anrhegion gan

rhai cywir. Cafwyd adroddiad
gan Dorothy am y cyfarfodydd a
gClfwyd ar hyd y Ilwyddyn a
diolchodd
i bawb am eu
cymorth. Cafwyd aclroddiad gan
y Trysorydd, Mn; joyce Ransom,
ar y scfyllfa ariannol a diolchwyd
i Mr Peter Taylor am archwilio'r

blant Kotayam a difyr oedd cael
gweld lluniau ohonynt gan
Marion.
Cafodd Blwyddyn 5 a 6 fynd i
Galeri, Caernarfon, i weld sioe
wyddoniaeth
Fflach
Bang!
Roedd yn ffordd ddiddorol a
hwyliog dros ben 0 ddysgu am

Ilyfrau.
Y r oedd Arweinydd y gangen
a'r Trysorydd am ymddeol o'u

Cor Meibion

swyddi y flwyddyn hon. Doedd
ncb am gynmg gwncud y gwaun
felly trafodwyd y posibilrwydd 0
uno'r gangen gyda changen arall.
V gwesteion oedd Mrs Enid

Taylor a Mrs Joyce Ransom, hwy
hefyd roddodd y raffl ac fe'i
henillwyd gan Mrs Gwyneth
Roberts. Diolchwyd i'r gwestion
gall Mn Gwen Owen.

GWA5ANAUH "LEQL AR GYFBR
PARTIoN • PJ~IODASAU
fEN-BLWYDD

GrWp Marchlyn: Aiden, Matthew, Danny, Oisin, Hollv Shannon,
Corrie a Lilac.

disgyblion.

Dychwelodd

Dinas Bangor
Yng nghyfarfod blynyddol y Cor
etholwyd
y
canlynol
i'r
Pwyllgor:

Llywydd:

Mr

Jones; Cadeirydd:
Gwyn
Hefin
Jones;
Is
Gadeirydd:
Norman
Evans;

Cledwyn

Yr hwyl ar Ddiuirnod

gemegau a nwyon.

Daeth

Catrin

Hugh Warren

Williams

a

i'r ysgol i gynnal

gweithdy Celf/Iazz. Roedd pawb
wedi mwynhau y profiad yn Iawr
iawn, fel y gwelwch o'r lluniau
)'U yr Albwm ar y wefan.

Tr'W)IIUllJ

Coch

i Oisin

Llongyfarchiadau

Lowe- Sellers a Daniel Jones am
gael eu dewi i Griw Celf.
Byddant vn cael mynd i weithdai
Celf mewn gwahanol lefydd yng

Ngwynedd yn ystod ~'flwyddyn.

J. Williams,
Douglas Jones, Dewi Hughes,

ddathlu GW)'l Ddewi yn Eg!\\IYs

Bob Thomas.
Cafwyd adroddiadau gan y
Cadeirydd,
Ysgrifennydd,
Trysorydd ac Arweinydd.

ernynau adda rhw ng eitemau y
Cor. Cafwyd yms teb da iawn gan
y gynulleidfa tuag at afon uehel
y canu.

Lleisiau:

R.

Diolchwyd

i'r

James Griffiths,

Dewi Santo Bangor. Canwyd

Yn ystod Ebr il] bydd y Cor

Arweinydd,

y Cyfeilydd,

yn cymryd

rhan mewn dau

Vsgrifennydd:
Owain Myfyr
Parry; Trysorydd: Hugh Harry

Lowri
Roberts
Williams,y
Dirprwy Arweinydd, Gwilym
Lewis, yr unawdwyr a phawb
gymerodd ran yn ystod y

gyngerdd, sef yn Neuadd Albert,
Llundain, ar ddiwedd y mis a
chyn hynny bydd )' Cor yn canu

WlllIam;);
TrcfllyOtl
Cyngherddau a Llyttgeliydd:
Emrys Hughes; Cynrychiolwyr

ayyy~Jyn.

I<~nDvJ.J.

AI nos SuI, 1 Mawrth, canond
~.Cor mewn cyngerdd arbennig i

mewn cyngerdd

efo'r digrifwr

DEDYDD • DAWNS • GWYUAU

RHOSTIO
l\IIOCHYN

Siop Waunfawr

I drin a thrwsio

poe math

(Howard a Debbie)

beiriannau gwn'io

Pay Point, Papur Newydd,
Cerdieu Cvmreeu. Cy!chgronilu,
Bwydydd, Nwyddau Ty

MENAI SEWING

ARGYFER

POB ACHLYSUR

* CIs

"*

Jlcrm~dd 11co1
* Pamon rhwng 40 a 400!
Q

C)'da saws alaI a stwffin me'Wn

moJiau

• ~to()llillghtfJA o~ gym"nYf,ll

Ffan:

(01286) 650834

Diolch am gefnogi'r fenter newydd
DEWCS, MAE O'N FLASUS!
c)"")'Il •....,
....
" a

JOt1N DI\rNMON
LLANRUC

r Dl~llU dT 6751~O/673166
PfAn~yn,ud()l· 07798 718188
wcfan: www.ydyncig.co.uk

0

ar agar 7.30 - 6.30
6.00 - 0.00 (Sadwrn)
3.00 - lZ.00 (SUi)
v-bo~t i ~iopYVaunfayvr@live,Gom

MACHINE CENTRE
33 Stryd Fawr
!

PORTHAETHWY
Ffon: (01248)

714043
neu Caernarfon

Fran: (01266) 674520

Edau, Nodwyddau
ac ati mewn stoc

BETHEL
Geraint Ells, Cilgeran, Ffon: (01248) 670726

YSGOL Y CYSEGR. Braf oedd
cael cwmni nifer 0 ricni,

Selwyn Griffith ~ y ddau yn
rnethu a bod yn bresennol

pcrthnasau a chyfei llion ) n c)'d-

o h cr vvyclcl

ad doli

hefyd
a
Megan Humphreys
yn dilyn
colli ei chwaer yn ddiwcddar. Ar
ddiwcdd y cyfarfod cyflwynwyd
rhodd ariannol i'r Ysgol fel
gwerthfawrogiad o'r cyfan.
MERCHED
Y
WAWR.
DathlwvdG\'Vv!
- Ddewi eleni
yng Nghlwb Golff Caernarfon a
chafwyd gwledd arbennig iawn
gan ddathlu, yn sicr, rnewn steil,
Y wraig wadd oedd Gwenan
Gibbard, cantores a thelynores 0
Bwllheli, ac yn dilyn swper
bIas us, cafwyd orig ddifyr yn ei
chwrnni •vn cvflwvno
eitemau ar
•
•
}' delyn gan gynnwys alawon
Cymreig traddodiadol a chanu
cherdd dant. Noddwyd y noson
gan Lywodraeth
Cynulliad
Cymru 0 dan y cynllun NOSON
AI ..LAN.

mewn
gwasanaeth arbennig gan blant
yr Ysgul SuI. Croesawyd pawb
i'r Oedfa gan Geraini Elis. Gan
fod GWyI Ddewi wedi synhio ar
y Sui priodol
felly oedd
cyflwyno hanes Dewi Sant ar
lafar ac ar gan, a bu i holl blant
yr YsgoI SuI gyrnryd rhan.
Cychwynnwyd gyda phawb yn
cyd-adrodd 'Dydd Gwyl Ddewi
hapus' ac, yn dilyn cyfraniadau
gan pob dosbarth, diweddwyd
gyda'r gan 'Cymro da oedd Dewi
Sani', Ar ddiwedd y gwasanaeth
cafwyd anerehiad pwrpasol gan
l..
lion
Williams
ac
yna
diolchodd Geraint Elis i Rila
Williams
am
Jrefnu'r
cyflwyniad ac i'r athrawon am
baratoi'r

yn ddi weddar

plant.

Pcnderfynwyd

bod y casgliad rhydd yn mynd
tuag at Gronfa Joshua Clarke)
felly cafodd cyfeillion Y Cysegr
gytle i gefnogi'r ymgyrch i godi
arian er budd y plentyn bach.
Cyfanswm y casgliad oedd
£152.60.
CLWB BRO BETHEL. Dathlu
GWyI Ddewi fu hanes yr aclodau
y mis yma a hynny ar
wahoddiad y Pennaeth a'i Staff
yn yr Ysgol Gynradd. Cafwyd
cyngerdd 0 safon uchel iawn
gyda holl blam yr Ysgol yn
cymryd rhan mewn eiternau

traduodtadot a chyfoes. Yn wir
roedd pawb wedi mwynhau
gwledd 0 ganu, dawnsio, llefaru
ac eirem offerynrrol. Vn ogystal
aIr cynscrdd
cafwy d gwledd

arall \vedj'j phararoi gan blant
Bl. 6, ef le blasus, a bu i ba\vb
oedd
yn
bresennol
werthfawrogi'r holl waith roedd
yr Y sgol wedi'i gyflatvnl er budd
heooed y pentref.
DIOICh\\1'Q yn g}fnnes lawn
;'ro P('nn!'\('th.

y

gl1Il Y fl1fClIctlig

~t"ff ,,'r Plnnt
Mltl LU~ W)' 11

Robillson ac anfonwyd cofton at
Goronwy

Jones

a'r Prifardd

s..vaeledd.

Cydymdeimlwyd

Llongyfarchwyd
ar

gyrraedd

Ellen EllIS
pen-blwydd

arbennig a uymunwyu

yn dda i

Williams) hithau hefyd
yo dathlu pen-blwydd arbennig
eyn bo hir. Anfonwyd cofion at
Seiriol ) g\'\lr Beti Owen, ac
Emyr, gwr Mair Price, )T ddau
heb fod yn dda yn ddiweddar.
Ebrill 7fed. oedd dyddiad lwcus
)' Dyddiadur (wedi ei ddewis
gan Gwenan) air enillydd oedd
Mair Price. Enillwyr gwobrau'r
raffl, yn rhoddedig
gan y
Pwy Ilgor, oedd Ann Lew is,
N ansi
Williams,
Ceinwen
Roberts,
Glenys
Griffiths,
Marnaret Williams ae Edith
Nansi

Jone!..

LLONGYFARCHIADAU
i
Sian EI wvn ar gael ei ddcrb}'n
yn
aelod 0 Fand I)res
Cencdlacthol
Cyrnru ac i'w
chwaer, Manon EI\vyn, ar gael ei
ch}'nn,\)'s yn ~.rhestr wrth gefn

ar

gyfer

)'f
T l('\nB~,fnrchi!\d!l\l

un
i

band.
Manon.

11Cl)ll, aIll daod yn ail nlC\Vn
cY:5tadleuaclh Jan 18 oed a
gynhaliwyd gan Pandiau Pres

PIOt1l

Ysgol Sui Capel y Cysegryn dathlu GWyl Deun bore Sul, l af
Mawrtlz

Gogledd

Cyrnru yn y Galeri,
Cacrnarfon,
yn ddiweddar,
Mae'r ddau yn aclodau 0
Seindorf Arian Deirnolen ac 0
Fand Pres a Band Svrnffonig
Gwvnedd
a 1\\6n.
CYMDEITHAS IJENYDDOL.
Noson 0 hud a llcdrith a gafwyd
yn )r Gymdeithas ) mrs yma.
Croesawyd pawb ynghy d gan ).
Llywydd, Ieuan Williams, gyda
chroeso arbennig i'r gwr gwadd,
sef Robert Jones, y Consuriwr.
Bu wrthi yn arddangos ei
ddawn fel dewin, gan wahodd
aelodau o'r gynulleidfa
i'w
gynorthwyo
mewn nifer 0
driciau. Pawb yn rhyfeddu at ei

allu goruwch naturiol i bob
ymddangosiad. Aed oddi yno, ar
61 paned a sgwrs, wedi'n plesio
yn fawr gan y diddanwr, I gloi
gweithgareddau'r
Gymdeithas
am eleni calif yr aelodau
fwynhau pryd 0 fwyd ar Ebrill
21,
a
gofynnir
i bawb
ddychwelyd y ffurflen ynghyd
air arian i Sheila) Nora neu
Glenys erbyn Mawrth 31.
DY.\1U~A Megan Humphreys
a'r teulu, Is Helen, Tregof,
ddiolch 0 galen am bob arwydd
o gydyrndeimlad a ddangoswyd
tuag atyni yn eu profedigaeth 0
golli chwaer annwyl, Jennie, 0

Gaeaihro.

NANT PERIS
Geraint Elis, Cilgeran. Ffon: (01286) 670726

CARNIFAL
NANT
PERIS
2008
Bydd yr elw 0 £250 a wnaed gan
Garnifal Nan t Peris 2008, yn
cael ei gyflwyno i Bron Brawf
Cymru, ~rr ymgyrch symudol
sgrinio'r fron, sy'n dod 0 dan y
G\vasanaeth
Iechyd Gwladol
)Tng Ngllymru.
DYMUNA Jennle Wyn Jones,
Dwyfor, Nant Pcris, ddiolch yn
rawr i aelodau a chyfcil1ion
Rehoboth am ~.parti yn y festri
a diolch hefyd i bawb am y
CcrOlau a'r anrhgclon
aT
achlysur
ei phcn-blwydd
arbcnnig ~'n ddi\veddar.

Priodasau

•

CERIS JONES
Teglan, Stdd Talybont

LLANRUG

677362
neu symudol

07979

620996
• Trwsio ceir a foniou

• Gwoith MOT
• Meconic profiodol iown

• Prisiou cystodleuol

Dathliadau

• A~hlysuronArbennig
Pwyllgorau

Cynadleddau

Bwydlen Bar

• Cinio Dydd Sui

THE LEGACY
ROYAL VICTORIA HOTEL

Ffon:

Llanberis (0)870 832 9903

gyfraniadau gwcrthfawr dros y
misoedd diwethaf i'r archif
ysgol.
Rydym wedi dechrau didoli
lluniau i gyfnodau penodol, e.e.

LLANRUG
Eryl Roberts. 3 Bryn Moelyn. Ffon: (01286) 675384

PLAID
CYMRU.
Cafwyd
gwledd a digon 0 hwyl wrth
ddathlu Gwyl Ddewi nos Wener,

Cnwetror 27, yng ngwesty'r

Fictoria, Llanberis. Er gwaetha'r
pryder bod gcm rygbi Cyrnru v
Ffrainc wedi ei threfnu ar yr un
noson a'r cinio, daeth criw da
ynghyd i fwynhau'r bwyd, y
gwmniaeth,
ac yn arbennig
ddoniau anhygoel y gWr gwadd,
Neville Hughes.
Gellid dychmygu bod Hogiau
Llandegai i gyd yno wrth
glywed Nev yn mynd drwy'i
bethau. A gwych oedd cael yr
hwyl i godi calonnau pawb ar 61
cael canlyniad trychinebus y
rygbi. Diolchodd y Llywydd,
Phyllis Ellis, iddo am noson
wych.
MERCHED
Y
WAWR.
Croesawyd nifer dda 0 aelodau i
ddathlu Gwyl em N awddsan t ar
10 Mawrth gan y Llywydd,
Phyllis Elis. Braf oedd cael
croesawu Ceri, aelod newydd,
atom. Cafwyd rhagarweiniad i
fywyd a gwai th Dewi gan Phyllis
cyn cychwyn ar y rhaglen 0
Frethyn Cartref a luniwyd gan

yr Ysgrifennydd, Ann Thomas.

diolchwyd iddynt am eu gwaith
caboledig.
Paratowyd lluniaeth Cymreig
gan aelodau'r Pwyllgor
a
diolchodd Phyllis iddynt am y
wledd ac am addurno'r byrddau

a

daffodiliau

a

llieiniau

Darllenwyd

YR YSGOL GYNRADD

'Mwy

neu LaI',

Hanes Lleol
Fe hoffwn

gyda 'Molwn Ef
•
y paru.
Mw),nhawyd

darllcnwyr I'r wefan Llanes Bro:

Gynlru' Ban
0

alawon Cymreig ar yr acordion

gan Bethanne a deuawd gan y
ddwy Ann. Cyflwynodd Phyllis
'Hon', T H. Parry-Williams i'w
dilyn syda 'Cymru' can y parti
Dcrholwyd

canu.

dynnu

pytiau

0

'Gwlad, Gwlad' am Dewi, Yr
Heniaith, Ein Cenedl a'n Gw lad
gan Ann lfans.

Carodd nawb gyfle i bori
drwr'.· uytr r~turr..<>:n .::h"",·.. <:\h""

a narnowvd Ran Nan a Linda a

http: '!wcb.mc.cQm!rysarug

Sefydlwyd y wefan yma yn

Ysgo! l.lanrug ddwv flvnedd yn
01 i greu archif ddigidol 0 luniau
sy'n cofnodi hanes Dyffryn Peris
dros y can rnlynedd diwcthaf.
Mac'r eafle wcdi datblygu llawcr
dros y misocdd diwethaf ac mae
mwy a mwy 0 bobl yn cyfrannu
lluniau i'w sganio ar gyfer )'
wefan,
p~
11Vff'I'Yu d\liul~h i Mr\) Mail'
Hugheg 9 Mr Owsin Larsen am

Williams

London House, LLANRUG
I=fon'

(01280) 073G74
J'I!N CIGYOOION Y
Yr

~~o

'iYyn 119QI mYY)'QI 17lauUO,

uel:lIO edl11er
CI(JOQlJ£l O!lrOl1

Archeb;on

ar oylnr

CAPEL Y RHOS

~

Dr

9 y bore tan 4 y pnawn - 7 diwrnod yr wythnos
Cwmni cydweithredol di·elw yw Caban Cyf wedi ei sefydlu i
Ilwylu:JO <1atblygia<1economardd Gem gwlad.

~()d Caban Cyf

yw

rheol: gwe:thredlad cynaliadwy

sydd yn

vynlly,vI1\! inrnn1 QrYfY \illlrrf YfotthgarOtll1au refenlYV

(Cartr Trwyaaerng, YSlarell cynhaOleaa a Gwasanaeth Aroraffu a
Ullngnl'lin) :\c :lr yr un Drvd i oolnooi busnas lloollllnprl311 nllsncs
Caban) or mwyn crou cyt'eoe~~ 9YV~IIII,

a bendithwyd

tamed at dudaien 9

GWYNANT

PIERCE
Cynyrchion Coed:

Gatiau Ffensu:s ac ati
am bri5iau 0Y5tadleuol
I

Uned 1, Fterm Bryn

Gullln, Yr Hon Yuyul, Urynro'all
~~weHAT~MNI!

fach. Bedyddiwyd

Agor

rhow91st

MYNNWCH Y GORAU

Papua
Guinea
Newvdd.
Diolch i'r mcrched fu
•
mor barod i gymryd rhan ac i'r
rhai fu'n helpu i baratoi
lluniaeth ar ddiwedd yr oedfa.
Ar fore SuI, Mawrth lSfed,
croesawyd Marilyn a Geraint,
Trernallt, a'r teulu a ffrindiau i
wasanaerh bedydd eu merch
wragedd

Cynhallwyd
Gwasanaeth
Dydd Gweddi Byd Eang y
Chwiorydd
bnawn
Gwener,
Mawrth 6ed. Roedd hwn vn
g~'farfod agored i chwiorydd
pub cnwuu U~ Ic gC1[)vyd
tt\vas9ngeth cynnes a bendithiol.

rw tlwvt~
y

Trefnwyd y therna eleni gan

OEDrAON MIS EDRILL
S: Y Gweinidog
12: (Pasz) Parch. Arthur
Williams
19: Y Gweinidog
26: Parch. John Owen

I

yn parnau'r traddodiad gwych

WAVEL~S

wybodaetlL?

•

Per~hnggignNewygg~

Bryn ac Angela

sylw'r

(Eco'r W}'ddfa', sef
cadwyn

0

'Ailgylchu'. Genod y 'Ie fydd

Tilsley, gan Phyllis ac yna
'Cymru a Chymraeg' gan Mary,
am

luniau - beth am fwy

liwiau'r Mudiad.
Derbyniwyd
llythyr
0
ddiolch gan Elusen Alzheimer
am y rhodd er cof am gyn-aelod
ffyddlon a gweithgar o'r gangen,
Beryl Thomas. Diolchir i Mair a
Margaret Parry am gynnal dwy
awr dawel noddedig er budd
Ysgol Pendalar - casglwyd £226.
• Atgoffir pawb y cynhelir Clwb
Chwaraeon Rhanbarth Arfon yn
Neuadd Gymuned Penisarwaun
nos Wener, 3 Ebrill am 7.00 o'r
gloch.
• Cynhelir Noson Celf a Chrefft
y Rhan barth yn y Groeslon ar IS
Mai.
• AI 9 Mai bydd 'Mwyniant Mai'
yn Ysgol Friars, Bangor.
• Cynhelir y Trip Blynyddol
eleni ar 12 Mai. Byddwn yn
ymweld a 'Pherlysiau I . l9n ac i
ddilyn gyda 'Taro Deg'. Enwau
os gwelwch yn dda i Myfanwy
(Ffon: 870846) erbyn 12 Ebril1
neu Ann Thomas (673929).
Ar 14 Ebrill, ein gwestai fydd
Gwenllian
Roberts
gyda
Helen, Myfanwy, Ann Ifans a
Mary Roberts.

darllcniadau

0

0

gan
Mary Roberts
0
Buchedd
Garmon ac, i ddilyn, y parti
canu yn cytlwyno Finlandia.
Dilynwyd gydag unawd 'Fy
Maban
Bach' gan Menna.
Cafwyd

Dyma ychydig

30au i'r 40au, y SOau ar 60au ac
mae'r plant yn cael llawer 0 hwyl
yn edrych ar hen luniau eu
rhieni yn yr ysgol.

www.eahan-eyf.ors
eahanacaban-cyf.ors
01 i:06 60:1 ;;00 (Ciani) 01ZOti 60:; 40Z (:;wyddfil)

LLANRUG

Aron

Ffon; (0128ij) ij74163
(0589) 899901

parhad

0

dudalen 8

Elin Ann gan Y Parch. Marcus
Robinson, ein gweinidog.
BABIS NEWYDD
Llongyfarehiadau mawr i Ian
a Zarena ar enedigaeth mab
bach, Kayman Lee Thomas,
brawd newydd i Josie a wyr i
John a Menna Thomas, 57 Bro
Rhyddallt.
Dymuna
Elen a Paul,
Caernarfon,
ddiolch yn fawr
iawn am y cardiau, anrhegion a
dymuniadau da a gawsant ar
cnedigaeth eu merch fach, Ela
Jen ar yr 20fed 0 Ionawr,
Llongyfarchiadau
mawr
iddynt ac i laid a nain, sef Leslie
a Carys Parry> Gwynant, ffordd
yr orsaf. DIOLCHIADAU
Fe ddymuna Mrs Lily Owen,
4 Cefn Elan, ddiolch i'w theulu,
eymdogion a ffrindiau am eu
ymweliadau,
galwadau
ffon,
cardiau, arian ac anrhegion tra
yr oedd yn Y sbyty Gwynedd a
Chartref Cerrig yr Afon ar 61
cacl darnwain yn ei chartref a
thorri ei hysgwydd. Dioleh yn
fawr.
Dymuna
Mrs
Megan
Pritchard>
Golygfa,
Bryn
Moelyn, ddiolch 0 galon i'w

pherthnasau,

ffrindiau

a

chymdogion, am bob arwydd 0
gydymdeimlad a charedigrwydd
a ddangoswyd tuag ali yn ci
phrofedigaeth
0
golli wyr
annwyl iawn iddi, sef Wayne
Kift. Gwerthfawrogwyd
yr
ymweliadau, cardiau a galwadau
ffon. Diolch yn arbennig i'r
Parcbedig Marcus W. Robinson
a'r Parchedig Dafydd Lloyd
Hughes
am eu gwasanaeth
telmladwy

iawn

ddydd

yr

angladd. Hefyd i Mr Gwynfor
Evans, Mrs Megan Williams,
1V1rsMair Hughes a Mrs Eryl

Roberts, staff ward Alaw,
Yshyty Gwynedd, cnw 'Carediz'
Gofasl Canref, pawb yo Antur
Waunfawr ac yn olaf i Gwyn
(Gwilym Jones ali fab) am ei
drcfniadau trylwyr dros ben.
Diolch yn fawr iawn.
PROFEDIGAETH
Cydymdeimlwn yn ddiffuant
~

M.~ ~iny~n

Williu~l"b}

Doreen,
Robin,
Alison
a
Menna) Anne, Rhys a Thomas
yn

ell

profedigaeth

0

go11i gWr>

ORIEL
CWM
~~Cwmy(ilo
Ff8n/Pfacs:

(012.96) 9'709B2.

G It\!JSaLlaetJl J1frall1io
[~lunidU0 bC}b fllatil
tlf

~del dI }' jane

rril)idU R11tiJ)'n1vl
.Ar~-I.d'"U'l..5osf;:'\0

11.11"'1;:1 \t

DWTe~ddiol Dan
Al'tigtiA1d. LIlJo!
Richard S. Humphreys

tad, tad yng nghyfraith a thaid
annwyl iawn. Hefyd i'r teulu i
gyd ac ci ffrindiau 011. Rocdd
gan Evan dalent arbennig iawn
fel arlunydd, ond wedi methu
yn
y
blynyddoedd
olaf
oherwydd
gwaeledd.
Bydd
hwlch mawr yn y cartref
SEFYDLIAD COFFA
Enillwyr
clwb
100 mis
Mawrth. 1 - K. Owen 56 Bro
Rhythallt
£20, Z - Mrs M.
Roberts, Tai Minffordd £7, 3 Mrs M. Griffi ths 2 Hafan Elan
£5.
DIOLCHIADAU
Dymuna Elaine a'r staff, Siop
Trin Gwallt, ddiolch yn fawr
iawn i bawb am eu cefnogaeth a
dymuniadau
da yn eu siop
newydd.
Casglwyd
swrn
anrhydeddus
0 £400 tuag at
Yrnchwil Melonoma. Diolch yn
fawr iawn.

Cyngor

Cyrnuned
Llanrug
Crynodeb 0 gofnodion cyfarfod
mis Ionawr a gynhaliwyd yn Y
sgol Gynradd
Cwm y Glo.
Cadarnhawyd
y cofnodion
blaenorol yn gywir.
Aethpwyd drwy'r cofnodion
a dywedwyd fod y drain wedi eu
plannu yn Glanmoelyn ond y
bydd
angen
iua 30 cto.
Cadarnhawyd
na
chafwyd
ymateb gan y pensaer
am
welliannau i gae chwarac Cwm }'
Glo.

i bare chtaarae

Guielliannau
Glanmoelyn:

Dywedwyd
bod
tyllau yn y ffens gyda'r Hen
Ysgol a bod angen i berchennog

}f

fir gau'r rhain. Dvwedwvd
er
•
•

bod yo bW)'5iS cael cyfarfod
safle gydag ef i drafod y ff()rdd

ymlaen gyda'r gwelliannau. Ni
cbafwyd adborrh gan y plant am
y pros ieee i wella'r pare eto.

Llwybrau Cyhoeddus: Eglurodd
GH am y datblygiadau gyda'r
prosiect i wella llwybr Ogwen.
Dywedodd
fod
angen
enzhreifftiau
o'r cyhoedd vn
cwyno am gy{lwr y llwybr -er
mwyn
cael symud
ymlaen
gyda'r cais. Pcnder{ynwyd gyrru
llyrhyr i berchennog y llwybr )7n
diolch am ei gadarnhad a'n bod
yn edrych
ymlaen
i gael
dechrau'r g\vaith yn }' dyfodoJ
agos.
Cynll'lllio: Cafw},d cadarnhad
fod Pwyllgor Cynllunio Arfon
wcdi canialllU
}' cci~iatlau

canlynol:

*

Cais amlinellol
i godi 12
annedd
yn cynnwys
2 dy
fforddiadwy - Pen Cae, Ffordd
Llan beris, Llanrug.
* Cais llawn i adeiladu dau dy
par a dwy fynedfa newydd - tir
ger Lleifior, Ffordd yr Orsaf,
Llanrug.
Cafwyd hefyd gadarnhad fod y
cais canlynol wedi ei wrthod:
Codi 1 tY - Tir ger Ty Capel,
Cwm y Glo.
Daeth y ceisiadau
newydd
canlynol
gerbron
y Cyngor
Cymuned:
Cais am dystysgrif cyfreithloni
defnydd i osod uned preswyl
symudol ar dir Ship Cottage,
Llanrug - Dim gwrthwynebiad.
Cais materion a gadwyd yn 01yn
ymwneud ag adeiladu 12 tY ar
lain 0 dir Pencae, Ffordd
Llanberis, Llanrug - Dim am
ymateb gan ei fod wedi ei
ganiatau eisoes.
Cais amlinellol i godi 11 ty
fforddiadwy a chreu 2 fynedfa
newydd, safle Garei Hafod,
Llanrug - Gwrthwynebu ar sail
gor-ddatblygu
yn y pentref
eisoes a'i fod y tu allan i'r ffiniau
datblygu.
Materion Ariannol: Trafodwyd
cais Seindorf
Llanrug
am
gyfraniad at adeiladu'r adeilad
newydd.
Cytunwyd
mewn
egwyddor i gyfrannu arian pan

oeddem yn gwybod yn iawn am
eu diffyg. Cytunwyd i dalu
anfonebau Cyngor Gwvnedd
am
Neuadd Gvmunedol
Cwm v Glo
am 2007-08 a 2008-09.
Prisiau Tom Guair: Dywedwyd
y byddai'n rhaid cael prisiau
terri gwair erbyn )' cyfarfod
nesaf er mwyn i'r eontractwr
buddugol dorri erbyn y Pasg.
Cytunwyd gofyn yn bersonol
am bris gan Y tri contractwr a
fu'n gwneud gwaith i'r cyngor
yn ysrod y flwyddyn ac i roddi
hysbyseb yn y papur i ddenu
mwy 0 gontractwyr.
Heddlu: Dywedwyd ein bod
wedi cysylltu gyda'r heddwas yn
cwyno am gyflwr safle yr hen
garej Hafod a'r perygl ei bod yn
bosibl mynd i gefn tal Afon
Rhos. Roedd yr heddwas wedi

-

i 9fChwIIIO'r

cvtuno

rnaes parcio siop rremier mvy'r
ganlyniad fod pob}
eraill wedyn yo parcio ar y
paimanl
er mwyn mynd i'r
siopau. Dyweu\vyd hcfyd bod
0

..._.

I

I

nosweithiau allan,

par\..on, tnplau

ac

~

porCOnOI ~ th~l~rJlJ rhpgymol RJn

D. P.0

870605

• Basgedi Planhigion

• Hsfyd, Compost ar

h
ali.. LO-wasanael
I

Ffon:

• 8asgQdi Crag

a m3-wr ar gael al' gyfer pob

math 0 IOgi preifal -

(ALWYN A SARAH JONES)
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BYSUS RHIWLAS
Rr~u~bach

Blodau

Salle.

Cyrunwyd gwahodd yr heddwas
yma i'r cyfarfod nesaf
l~ryderon ( Materion
era-ill;
Trafodwyd
y
pr)Tderon/
marerion canlynol:
a) Gormod 0 bobl yn parcio yn

dydd ac

bolard wedi mynd oddi yno
sydd wedi hwyluso parcio ar y
palmant. Cytunwyd i drafod
hyn gyda'r heddwas mis nesaf.
b) Cwyn wedi ei wneud i
Gyngor Gwynedd am fod y
Cyngor yn glanhau strydoedd
Llanrug cyn i'r loriau bin
gyrraedd, S)T'ngolygu eu bod yn
fudr ero ar 61 y loriau fod. Y
mater wedi ei basio ymlaen i'r
Cynghorydd Sir hefyd.
a) Cafwyd cwynion eto am ddWr
yo casglu ar wyneb cyffordd
Ffordd Glanmoelyn a Ffordd
Glanffynnon.
ch) DWr yn casglu ar y ffordd ar
waelod Bryngwyn.
d) Tyllau dwfn yn y ffordd
rhwng
Ceunant
a thafarn
Glyntwrog ac ar Ffordd Crawia.
dd) Y coed yn maes carafannau
Llys Derwen wedi tyfu yn rhy
uchel a'u bod yo beryglus pan
yn troi i lawr am Glynrwrog 0
Ffordd Minffordd.
e) Dywedwyd fod Charles Jones
wedi 1lwyddo i gael bin y eu
allan i gae chwarae Nant y Glyn.
Dywedwyd eto fod y bin tu fewn
i'r cae yn llawn ac nad oedd
modd ei wagio gan fod y goriad
ar goII. Penderfynwyd
trafod
hyn gyda'r heddwas mis nesaf
f) Cyflwr gwael safleoedd bysiau
yn Llanrug.
Gohebiaeth:
Ym hli th
yr
ohebiaeth
a dderbyniwyd
yr
oedd y canlynol:
Ffurflen gais am praesept 200910 i'w cbwblhau erbyn 31ain 0
Ionawr - Penderfynwyd gofyn
am £18,000 + £3,0000 grantiau.
Financial Ombudsman Service
Ffurflen
i gwynn
yn
swyddogol yn erbyn bane Nat
West.
Hacker Young: Wedi cwblhau'r
archwiliad am 2007-08. Dim
adroddiad Ian am nad oeddem
wedi cytuno'r
gyllideb
yn
swyddogol,
heb
adolygu'r
rheolau mewnol yn ffurfiol nac
wedi perfformio asesiad risg.
Byddai hyn i gyd yn cael ei
wneud am 2008-09.

(0124S) 361044

ENS

werth
RHO~~O'R QAI.ON

RHIWLAS

VW BlODAU

TAITHOLWEN
YN AMERICA
Drwy gyfrwng lluniau a mapiau
aerh 01wen a ni ar daith a
wnaeth gyda'i 8'vr) Harry, yn
1999 yn dilyn 01 troed ei hen
ewyrrh Owen :1 ymfudodd 0
Lanberis
i
America.
Cofnodwyd
ei hanes trwy
lythyrau a gadwodd ei marn,
Mrs Beuy Rees, a dyna y tro
cyntaf iddi sylweddoli ei bod yn
un o'r Clossiaidl Ar y daith
buont mewn sawl llyfrgell ac
amgucddfa eyn cyrraedd Fferm
Llan yn Cambria, Wisconsin.
Bu
Owen
Rowlands
yn
gweithio yno i'w berthynas
Robert Closs, a ymfudodd i
America yn 1845 gan alw'r
fferm ar 61 yr hen gartref, Ty'n
Llan. Yn rhyfeddol, roedd
disgynnydd i'r teulu yn dal i
ffermio yno, scf Jeff Hahn.
Cyfarfu Olwen a'i fam Lorraine
Closs Hahn a bvth ers hynny
bu'r ddwy mewn cysylltiad.
Yn ystod y sgwrs gwelsom
luniau 0 bentref 'Wales'. Yna
ymlaen i Cambria lle'r roedd
cofgolofn fawr i'r Clossiaid, yn
ogystal §'r hen 'Welsh School' a

chapel Zion gyda'i do 0 lechi
chwarel Dinorwig. Diddorol
oedd gweld lluniau 0 Fferm
Llan yn y 'Welsh Prairie' gyda
phciriannau
mawr i drin y
gweni th. Roedden t hefyd yn
tyfu llysiau a'i canio yno. Yna
teithiodd
Olwen a Harry i
'Arvon',
Michigan,
lle'r
agorwyd chwareli llechi yn
1873. Ymlaen wedyn i dalaith
Powell, South Dakota lIe bu
gwladfa Gymreig ac yno roedd
fferm Owen Rowlands. Wedi
taith hir gwelsant fedd ei
hewythr a'i deulu.

GWLEDD A CHA.N
Roedd y cyflwyniad gweledol
yn wych a pharatowyd teitlau
gan
Alwyn
Owens,
Porthaethwy.
Os am fwy 0
hanes gallweh brynu
Ilyfr

Olwen The End of the Line am £5
trwy gysylltu ag Anne.
Diolchodd
y
Parchedig
Gwynfor Williams yn gynnes i
Olwen, aelodau'r gymdeithas
a'r Parchedig Robert Townsend
am noson wych. Enillwyd lawer
o wobrau lwcus a drefnwyd gan
Margaret Griffith yn yr egwyl.
Dilynwyd
gyda gwledd
0
ddanteithion
blasus wedi eu
paratoi gan Mrs Beth Owen a'r
merched. Arwyddwyd cardiau

i'w hanfon i deulu'r Unol
Daleithiau.
Cawsom
ddiweddglo
penigarnp yn gwrando ar gor
soniarus Lleisiau Lliwedd yn
canu rhaglen arnrywiol 0 dan
arweiniad y dirprwy, Bethan
Brian, gyda Marcia Thomas yn
cyfeilio.
Ar ran y Clossiaid, diolch yn

fawr.

Margaret ~®n Roberts

BEIRDD A CHERDDORION DYFFRYN PERIS
Tybed sawl un ohonoch a Wyr
am yr enfcddiaeth a oedd yn
N yffryn Peris a Gwyrfai 0 feirdd
a
cherddorion
yn
y
blynyddoedd 1759 i 1900. Mae
Dyffryn Peris yn cychwyn yng
nghanol plwyf Llanrug ac yn
ymestyn
i
beo
Bwlch
Gorffwysfa.
Ar y pigyn
uwcbben
Y
Fachwcn
cynhaliwyd Gorsedd y Beirdd
i» eynl1Clf lawn yn ei nanes.
Felly dyrna ycnydig eirtau am y
beirdd cynnar a oedd yn yr ardal
hon yn arnser Gorsedd 1010
Morganwg.
Y bardd cyn[af a ddaetb i
enwogrwydd oedd y Bar<ld Dil 0
Eryri.
Pe'i
ganwyd
yng
Nghwmglas Mawr, Nant Peris

oedd Dafydd Ddu Ervri ac fe
fu'r ddau Ddafydd yn gyfeillion
pennaf am flynyddoedd maith.
Yr oedd cred yn y Nant mai y
Bardd Du 0 Eryri oedd tad
barddol Dafydd Ddu Eryri,
Gu tyn Peris a Gwilym Preis.
Ganwyd David Thomas, scf
Dafydd Ddu Eryri, yn Ebrill
1759 )"n Pen )' Born, Waunfawr.
A ganwyd Griffith Williams, sef
Gutvn Peris, yn Hafod Olau,
Waunfa\vr ar 28 Chwefror 1769.
Bu'n gweithio yn Chwarel Cefn
Braich y Cafn ond )'n lletya
gyda'r Bardd Du 0 Eryri. Fe
dd}'sg\V),d }' ddau ffrind gan y
Par~hec.1i5John -rhOnltll> a

oelld

yn bvw ~'n Merdd}'D Coch,
Llanheris. Ond hu i Dafydd
vn y flwvddyn 1755 'G~ enw ndu Eryri fvw\li yn I\[un ecgIn
af 30 Mawrth 1822.
bedydd ocud Abram Williams
Dyma rai o'i garolau sydd
ac en,v ei dad oedd Thomas
wedi goroesi'r blynyddoedd:
Williams.
Yr oedd ganddo
ch\vaer syn cael ei chofio yn yr lWeI, Dyma'r Bore Gorau i Gyd'
- dwy garol ar un enw; 'Ar
ardal fel Catrin Thomas, neu
Dymor Gaeaf, - tair carol gyda'r
Catrin Cwmglas.
Un hanes ar goedd gwlad am ullo teicl; lWei, Dyma'r IIynod
W)'l Nadolio.'
y Bardd Du 0 £r)'ri yw ei fod
wedi dweud ar 60cdd n~Q Q~ud
Bu farw Guryn Peris ar 18
y bardd ieuanc a oedd yn Medi 1836 yn 67 mlwydd oed.
Fe fu'n byw yn Nhy'r Aeloarlh,
ysgrifennu
emynau
i'r
0
1769
a
MelhodisU9id cynnar ddim yn Llanbcris,
chyhoeddodd lyfr ol~ waith o'r
fardd v'l' ()ufon go[au, a m\vv ng
lheovll ni tVd&1 tlnr1Y'V un yo cow AW-;Il O\"L llll feri~ ~rn y
clsrller\ ct w~itll m~Wl1 dm~cri ll\\,vdtlyn I Xl~_
Dsrd.d ~rAll U an \vyd yn
lIdall. lintv v b~rdd ~euanc
Llanberl<;, yn -ly'n y Gadlas)
hwnn,,,, oc:dd WilliuIn Williams.
Na. nitl w~Tf!lrn ~w, e~oa~·trcf, o~JJ Willium Etl\.\tJrll~:> (!ef
W<i~i glUil nlr~v emr 0 ~myn!lU GWII~'t'nPadnrn.. Pc'I 15~n~gyn Y
flmllLlyn ll~() g hu t!1nv yn
rtuvt yn 9~C" ...~ch byJ i eyll yn
lRS7. ~.'o 71 'nl'-vyJ" o~ll,
OWybod pwy ydoedd!
tIn ~ dd!leth ato ~fyv.r ~'r n"n~ Y~erif~1111011d
Ylllau heryd dd\vy

10

print heddiw,
sef
'Eich
Pennau,
Byth,
Dyrchafwn Chwi'; a 'Hosanna!
Dyma'r
Dydd'.
Bu ef yn
gweithio yn Chwarel Dinorwig
gydol ei oes. Roedd 0 hefyd yn
fab i fardd, sef y Parchedig
Gntfun Edwards.
Prif englynwr y dyffryn yn yr
hen ddull oedd y Parchedig
garol sydd rnewn

EVOD

Rvans, neu Ieuan

Brydydd

Hir.
Bardd
arall
oedd
Ellis
Griffith, Hafot.y, Glan y Bala,
Llanbens. Mae pemllion gan
EllIS Griffi th wedi eu cvhoeddi
)'n llyfr Gwilym Padarn.
Un arall i\.,,' gofio oedd y
Parchedlg
DaVId J on~s, Deu
De\vi Arlon, yr hwn 3 an\vyd yo
-ry Du, Llanberis, ar 6
Gorflennaf 1833. Dyma un o'i
englynion:
J

Qogwini, coleganian - \voaeth I)rfedd
Athrofa i loan.
A y nulJ gwyran allan,
Mawr Wr Duw rhoes GYlnrU ar

dan.

Pt: dD)vyl1 Glan Padarn, neu
Thomas Dafydd Thomas, yn
Nhylr Chwarel Fawr, Dinorwig,

yn y fiwydd}'D 1846. Mae yo
cael ei roddi yn yr un dosbarth a
CelrioB p"n o~dd yn barl1ctoni ar

ei orau. Glan

Pildnrn

oedd

awdur y cancuon

poblogaidd:
'Hen l'fon fy Nain" 'Bllga~I
II~fQd y Cv. ru', Cmnwyll ty
LIYU!lidWyt T~' ae IJ\,vu i B~ll

r

Wydllfl1 .l'awr'. fie'i clgddWyd yo
v flwyddyn 1ggg.
co;~Ilwyll y barllll, Juhn Ellis,

Elidirfab, yn Nant Pcris yn y
flwyddyn 1840. Ef oedd awdur
'Mae'r Olwyn yn Troi'. Yr oedd y
gan yn eithriadol 0 boblogaidd
pan oedd y canwr, Ap Glaslyn,
yn ei chanu.
Un 0 Odinorwig oedd Owain
Goronwy ac mae ei waith
bard dol yn y 'Cofian t' a wnaed
iddo
gan Tecwyn.
Ef a

gyfansoddodd y Bryddest ty r
Ysbeilwyr'
a enillodd
yn
Eisteddfod
Porthrnadog,
ac
roedd iddi dair mil ar ddcg 0
lincllau.
Ei brif weithiau
llenyddol
oedd
Traethodau
Beirniadol ar Dr Leuiis Edward~,

Bala a'u Gwellial1l'zau.
Fe anwyd Thomas E. Jones,
~ef Ar Padarn, yll Comptun
House,
Llanberis.
Enillodd
amI)'\v 0 wobrwyon lIed bwysig
ac mae rhai o'i gyfansoddiadau
\vedi eu cyboeddi.
Mae gwaith un arall wedi ei
gyhoeddi yn lIyfr ei ferch, sef
CrWcitlliali Y Parch Richard
J011es, Gla" A/aw, a ocdd yn
\veinidog ym Mrynrefail.
Rwyf am ddi\vcddu ar beirdd
gyda Phrifardd a drculiodd ei
oes yn Llanbcris, sef Ed\\'arcis
roulkes.
Fe
enillodd
ei
Bryddesl>

'Vr

Ei~t(;dd[ou

Aiffl',

)'0

Genedl9.ethol

I.erp\,v] yn y f1\vyddyn

1884.

IIefyd f(; enillodd am gyfieithu
'The CharB~ vf tIle Ligh[
Brigade'.
f'~S\iwch hanl.:~ y c~rddorion
yn rhifyn mis Mai.
R. Elwyn Griffitll

-

•

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

YSGOI .. WAUNFAWR
Croesawn Miss Sioned Hughes

pwysigrwydd
rheolau
bywyd a chyrndcithas.

atom i flwyddyri 3 a Mr::; Irene

NOSO~

a Mrs Ann lfans i
Flwyddyn 1 a 2. Ar ddcchrau
tymor daerh Mr Jonathon
Davies, myfyriwr blwyddyn laf
0'1' Coleg
atom. Trculiodd
gyfnod 0 3 wythnos yn arsylwi a
dysgu grwpiau 0 blant yr Adran
Iau. Bydd Kirsty Jones 0 Coleg
Menai yn treulio dau ddiwrnod
yr wythnos yn }' dosbarth
Meithrin
a Derbyn
drwy'r
tyrnor hwn.
SANTES DWYNWEN.
Cafwyd diwrnod go wahanol
ddydd Gwener Ionawr 23ain.
Roedd y Cyngor Ysgol wedi
trefnu bod pawb yn gwisgo
rnewn pine i gofio Dydd San res
Dwynwen. Roedd pawb yn talu
£1.00 a chasglwyd £130.00 i
Gronfa'r Ysgol. Bydd y Cyngor
Ysgol yn penderfynu maes 0 law
pa gemau
1w
prynu
I r
dosbarthiadau
ar
g)' fer
amseroedd
dan
do
ar

RIENI. Nos Lun Mawrrh yr 2iJ
irefnwvd•
noson addysgol i'r
rhieru, i raDDU gwybodaeth am

Roberts

•I

•,

uuiwrnouau gwlyb.

mewn

ADDYSGOL

I

Addysg BYWYli a
Pherthnascdd,
Cafodd rhieni
gylle i wylie I)VD - 'SENSE' - a
chael gwybodaeth am y math 0
wersi a ddysgir yn ~'Tysgol.
MAWR-l'l-I
Y
CYN-['AE
y

POllS!

Cafwyd ddiwrnod llwyddiannus

iaw n i ddathlu GW)'1 Dewi,
Roedd yn wych gweld pawb
wedi yrndrechu i wisgo mewn
coch
ncu
yn
)'
wisg
draddodiadol
Gymreig.
Yn
ystod ~. dydd cafodd y plant
gyflc i brynu jell coch, gwyrdd a
bufen ia i gynrychioli baner
Cymru.
Cafwyd gwasanaeth
arbennig, sesiwn 0 ddawnsio
gwcnn a dawnsio disgo. Bydd y
£102 a gasglwyd ar y dydd vn
mynd tuag at brosiect y Cyngor
o brynu
gernau
ar gyfer
amseroedd chwarae.
DIWRNOD
Y
LLYFR,
Dathlwyd
diwrnod
)' llyfr
ddydd Iau Mawrth y 5ed, a braf
oedd gweld cymaint 0 blant
wedi gwisgo fel eu hoff
gymcriad 0 1yfr,
DIG\VYDDIADAU
I'W

TIM PEL RWYD. Cystadlodd y
lim pel rwyd yn Nhwrnarnairn
pel rwyd yr Urdd
Carem
ddiolch i Mrs Caroline Davies a
Sioned Parry am eu gwaith,
Di\WNS10 D15GO, Diolc!1 i
Zoe Williams am roi o'i hamser
i ddysgu'r tim dawnsio disgo ar
gyfer Eisteddfod ~TrUrdd. l\1ae'r
genod wedi mwynhau pob eiliad
ac wedi bod yn ymarfer yn galed
poh amser chwarae. Byddanr yn

:\1a\\'rth.
CIJ\X'B 300. Enillwyr y Clwb
300 am tis Chwefror oedd: £40:
Mrs Olwen Williams, Llidiart

perfformio

noson

\Ven; £25: i\lr J.H. Edwards,

yng
mis

.\nl.!ddlc; £ 10: .L\is Janet Smith,
Rhoslan.
STIr,!) I~It\D )7 ftlERCHED,

mewn

Dda\vnsio yn
Nghacrnarfon

y Galeri

ganol

MdWl {II,

CYSTi\DLEUhETII
DYN
ElRA. Wedi'r eira mClwr cafw~'d
cysladleuaeth adeiladu d)'ll ella.
Rocdd plant yr Adran lau \vrth
cu boddau a'r cae yn l1a\vn
dyn ion eira 0 bob siap. Golvgfa
\verth ei &,veld. Efallai na \vel\\'n
1 hyn ClO tlID flynyuuucLiu laY~'cr:
YMWHI

TAl)

(TAN

Y

PI4IQMQ}.J. Bvdd
Inu Chwcfror
J
y 26ain caf\vyd ymwellad gan
PC Neil Williams.
Caf\v)Td
~e~iynQll addysgoJ diddorol ym
mhob dosbarth a thanlincll\vyd

CAD\Xl h1E\x'N COF.
Nosweithiau

Rhieni:

W.C.: 29

Me\'fn C)• fal'fod o'r SC{)'dliad
a
•

cafwvd
wedi'i baratoi
. te hvfrvd
.,
gan yr aelodau. Enillwyd y raffl,

wedi ei rhoi gan Alice, gan
Nancy.
CANWR YN AD-DALU. Caiff
un 0 gantorion Cor ~r Waun 0
ardal Waunfa\\'r)' cyfle iad-dalu
J r Ambiwlans
A wyr mewn
cyngerdd
arbennig
yng
N ghaernarfon
wedi
iddynt
achub ei fywyd fis AWSl }'
llvnedd. Cafodd Haydn Jones,
R"handir Mwyn, Waunfa\vr ei
rutnro ganddynr i Ysbytv
Frenhinol
Manceinion
wedi

bach i Gruffydd a Morgan.
A daeth dwy o'r pentref yn
nain am y tro cyntaf. Ganwyd
efeilliaid bach, Morgan John a
Louie :Llywelyn i Joanne a
Telor, eto yng Nghaerdydd.
Wvrion
bach i Kath Tame,
Sibrwd y Dail ac i Marion Iwan,
Mallon.
Llongyfarchiadau
mawr i'r
ddwy ohonoch ac i'r teulu bach.
Bydd hen deithio ar y ffordd
rhwng Y Waun a Chaerdydd i
ymweld a r wyrion bach i gyd.
Yr
un
}'\\'
ein

iddo gael trawiad ddifrifol ar y

llongytarchiadau

galen.

T'h ornas,

Cor

Waun yn
perfformio 'Er Ilwylio'r Haul' 0
wauh Robar Arwyn am banes
bywyd Llywelyn ap Gruffydd
Bydd

'y'

vn Galeri, Caernarfon,
Sadwrn,
9
Mai

ar nos
gyda'r

•

unawdwyr
Derbyshire

enwog
Alwen
ac Iwan Parri, a
bydd elw'r cyngerdd yn mynd i'r
Ambiwlans A\vy r.
Dywedodd lla)'dn, prif fas~'r
~. Cor:
ani
bai am yr

Ambi\vlan~ i\\vyr Illae'n bosib
la\\n na fas\vn yno i ganu

}'ll y

1

Mrs Annie

Stad Ty A
Hen, ar ddod yn hen Nain am y
trydydd tro. Ganwyd mcrch
Gilfach,

fach, Elliw Fflur,

I'W

hwyres,

Emma a Carnron, chwaer fach i
Osian .

ADREF
O'R
YSBYTY
Anfonwn
ein
cofion
a'n
dymuniadau
gorau i Marcus,
mab bychan Sandra a Mcirion,

Stad Brvn
Golan, sydd wedi cael
•

triniaeth i dvnnu
ei 'bendic~1 yn
•
YSb}'t)1Gwynedd.

Hefyd
at Dr
Williams, Tros }'

Raymond

gynhali\\'yd
af 5 Mawrrll
i
ddalhlu G\\ A yl Dde\vi, cafwyd
pna,vn dl1)'r ia\,vn yng nghwmni
John
Dilwyn
Willialns,
Archifyd(i
0
Gyngor
SIr

c)Tngerdd. Mae'n bleser cael talu
'n61 idd}'1ll.'
Gellir archebu locynnau i'r
cyngerdd 0 Galeri neu gan

Gw}·nedd.

Roberts (Waunfa\vr 650545).

wedi
iddo yntau dderbyn triniaeth yn
yr yshyty ac i Mrs Anne
Thomas, Trefnfan, wed i iddi
dderbyn clun ne\vydd yn yr
}'shyt>, ac i Cara, Stad 1)01
Eilian, \\rcdi iddi fod )'n yr

DYWBDDIAD.

ysb~f[y am gyfnod.

Rhoddodd

Mr
v

Wllliill11i>

)'\,;hy~iS

enQhreiffriau

() acho~i(}n a

8)·mcrodd

Ie

yn

~eS;\\'n

Ch\varter Y [Jl)'s yn ys{od Y 16eg
ganrif. DIOlchodd Catherine
Jones. y Llywydd,
1
Mr
Williams. Y n dilyn y sg\vrs

ysgrifen},ddes

y

cor,

Irene

ESl)'llll\\lJl ein
11ongyfuoehion Q'n dymtlnindQu

i YiuIla J Olll15tOllC, 5tad
Tref Eilian, ar el dyweddiad a
Keith McCan 0 Rydychen.
ANFONWN eln cofion at Mr
Eifion Williams, S tad Tref
Eit ian .. t-;ydd, ohcr'\v)rdd nad Y\v
)'n dda, \"cdi m) nd i aros i
gar [ref 11yr~loCcrrlg yr MOll, Y
Felinheli, am gyfnod.
GWASANAETII Y CAPEI~. Ar
bUftlU

I"Ofe Bul, 15

Ma\Vrlh,

caf)v)'d

(jwasanaeth Slit y Fam ~'ng
flhoJul y rur~h\;uie GW~lldi1

Rlchards, athra\von a phla.nt yr
YS801 Sui RhaiJ 11\)n8yCarch a

CllanmoJ

)T

planl

aIll \\'lleUU eu

Bwa:th mor dds.
LlollgyfitrcilltlUClU

i J()hn

Rhiian nllitl, Tr'" LliJi"I'~)
ddod yn dQid
'Y "...yr

!l

nnin

y byddwch i
gyd yn cryfbau ac )'0 ~vclla bob
d:ydd weJi cael dod yn 01 adref.
YN YR YSBYTY, Anfon,Yn ein
cofion CYLlhcsaf at Derfel Parry,
Cae March, sydd )rn yr )'sbyty ar
hyn 0 bryd, ac ar Mr Roy Jones,
C)"llcfin, s)rdd yn cael uiniaeth
M!\\~'r hyderwn

clun ne\\ )'ud.
CYDYMDEIMI __
O. Yn da\vel
yn Ysbyty Eryri, bu fanv Mr
Elfed Roberl~. An[Oll\Vn ein
cydymdelmlad
d\vysaf at l'Ars
Dori:> Robert5, Ann ij'r lculu yn
eu pfofedigaeth 0 golft prlod,
lad a lhaid ann"\vyl.
y l\llUl) l~ARTREF.
Dymun""n "'0 dds i ~{rc; Nan
~

( JJ1:Nlil)IG~I\ETHAU.

1

tl
~1'

drydydd

bach. GUDwyd G\vion
Iwan i An,,'en ac lwan yng
Nghaerd~Tdd. Bra\vd a ffrind

GOf!),

~

Huws
RoherTS, sydd \veili
.ymgarlrc[u vng Nghacat11ro.
DYlllullwn bob h"pui:1rwyJ\l ill'
thai ~ydd }'n dod i ymgnrtrefu

yma ym mhcn(rcf
hydcr\"n }' byddwch
~'ma yn fuan.

y Waun a
yn setlo

-

DEIN"IOLEN
Mrs Nla Gruffudd. Ffon: (872133)
Dymuna

Gwen Griffith, Fron,

ddiolch yn fawr i'w theulu,
ffrindiau a'i chymdogion am y
caredigrwydd

a dderbyn iodd ar

01 cael llawdriniaeth ddechrau'r
flwyddyn. Diolch arbenriig i
feddygon a staff Ward Ffrancon,
Y sbyty Gwynedd, Ward Maesdu,
Ysbyty Gyffredinol Llandudno a
Chanolfan Canser, Ysbyty Glan

Clwyd am eu gofal ditlino.
Diolch 0 galon i bawb.
CYMANFA'R ANNIBYNWYR
CYLCH
DElNIOLEN
A
CHW M Y G LO. Cynhelir y
Gymanfa eleni hnawn Asul, 17
Mai am 2.00 o'r gloch yn Festri
Capel Coch, Llanberis. Trefnir
bws a hyderir y ceir y gefnogaeth
arferol.
POB LWC. Dymunwn
bob
llwyddiant i Stan a Louise, sydd
yn mentro mewn busnes newydd
draw yn Tenerife!. Pob lwc a
llwyddiant i'r ddau ohonynr.
LLONGYFARCHIADAU
i
Elfed
Morgan
Morris,
Llechwedd,
ar
ennill
cystadleuaeth Can i Gymru 2009
a gynhaliwyd

yn d drwed dar ar

S4C.
•

LLONGYFARCHIADAU

1

Dela a 1010, Rhes Faenol,

Hafan
Menai
a Meddygfa
Llanberis.
DYMUNA
Geihin,
2 Tai
Gwcledfa, ddiolch yn fawr iaw 111
bawb am eu pryder, galwadau
ffon ac yrn weliadau tra bu yn
Y sbyty Gwynedd ac ar 61 dod
adref. Diolch yn arbennig i'r
mcddygon a staff wardiau Cybi,
Dulas
ac Ogwen,
Ysbyry
Gwynedd,

MERCHED Y WAWAR. Ni fu
cyfarfod mis Ionawr oherwydd )'
tywydd garw, serch hynny aeth
dau
dim
o'r gangen
i'r
twrnament
Bowlio Deg yn
Glaslyn ger Pwllheli. Ni fu
llwyddiant
y tro hwn ond
mwynhawyd y noson yn fawr,
Y ng nghyfarfod mis Chwefror
ymwelodd
Mis
Gwenllian
Roberts a ni i son am y gwahanol
ffyrdd 0 Ailgylchu ac yn y blaen,
a difyr iawn oedd gwrando arni.
Anfonwyd cofion at rai o'r
aelodau
oedd yn wael a
chyfeiriwyd yn arbennig at Iona,
yr ysgrifennydd,
oedd wedi
syrthio yo yr eira a thorri ei
braich.
Bu'r gangen yo dathlu GWyI

Ddewi

yn y Glwb Golff yng

ar
fach yn
bach i

a mwynhawyd
pryd 0 fwyd blasus a daeth
Gwenno Glyn o'r Bontnewydd
yno i'n diddanu, Rh)rfcddwyd ar

GWELLHAD BUAN. Anfonwn
ein dymuniadau
gorau am
adfcriad tccnyu buan ibawb fu n
wael neu'n derbyn triniaeth
ysbyty yn ddiweddar,
CYDYMDEIMLAD,
Ei>Lynnwn ein cydymdeimlad
diffuant ideulu'r ddiweddar Mrs
Birl y'5 Lloyd Jones, 5 Bro

ei dawn arbennig ar y delyn air
piano a hithau mor ifanc, a
gwelwyd yo arnlwg iawn fod
dyfodol disglair o'i blaen.
Cydymdeimlwyd
ac Ann
Lloyd
oedd
wedi
cael
profedigaeth 0 golli ei chwaer yn
ddiweddar.
Bydd y cyfarfod nesaf yo cacl
ei srn11Ql W' 21 Bbrill pi }ll Y
bydd yr aeloduu yn ymwcld a'r
Llyfrgell yng Nghaernarfon.
DYMUNA Meurig, Malcolm,
Maureen,
Michael
ac Ann
ddiolch i hawb am y galwadau
ffon, y cardiau a'r rhoddion hael
a dderbyniwyd tuag at Ward
Tryf~n,Yi>bYL)'Gwynedd, cr cor
am Eirlvs Llovd Jon~~> , Bro

eneuigaem

merch

ddiweddar,

chwaer

Angharad.

Deiniol.
Cydymdeimlwn
thculu Mrs Janice

hefyd

a

Kathleen
Roberts, 69 Pentre Helen, yn eu
profedigaeth ddiweddar.
Y GYMDEITHAS
LENYDDOL UNDEBOL.
.
Cyfar[u'r
aciouau ym IDIS
Ch"vefror yn Nhy A £lidir ro,da'r

yo
ll}rw}flJUU. carwya n{)~on ddltyr
yng
nghwmni
Mr Elfyn
Thomas 0 Gwmni'r Seren Arian.
C3wsom sgwrs ganddo am hanes
Parch

Pritchard

John

Nghaernarfon

De~ruol

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

Diolch
Dymuna
Ann
a theulu'r
diwerddar Eirianwen Evans, 1
Ffrwd
Madog ddiolch
yn
ddiffuant am bob arwydd 0
gydyrndeimlad
a ddangoswyd
tuag atom. Diolch i'r Parch.
Harri Parri am ei wasanaeth ac i
Meirion
am
ei deyrnged
deimladwy.
I Mrs Jennie
Roberts am ei gwasanaeth hi ar
Ian y bedd. Dymunwn ddiolch i
fcddygon
a staff Meddygfa
Waenfawr am ei gofal.
Bydd rhoddion
er cof am
Eirianwen yn cael eu rhannu
rhwng Meddygfa Waenfawr a'r
Ambiwlans Awyr.
Diolch i Dylan Griffith, Tros y
Waen am y trefniadau trylwyr,
YREGLWYS
BRESBYTERAIDD
Y Gymdeithas

Daeth yn amser unwaith yn
rhagor i gychwyn cyfarfodydd y
Gymdeithas am 2009. Mae ein
diolch i'r Ysgrifennydd, Dafydd
G. Ellis, Gweledfa, am drefnu'r
rhaglen 0 Ebrill i Hydref Bydd
y cyfarfod cyntaf nos Iau, Ebrill

16eg am 7 o'r gloch yn Ystafel1
Gymunedol
y Ganolfan yng
nghwmni
Arwel
Jones,
Penisarwaun.
Oedfaon Ebrill
5: am 5.30, Parch Wynne
Roberts, Porthaeth wy.
12: SUL Y PASG am 5.30,
Parch Gwilym Parry,
l..
lanrug
Gweinyddir y Sacrament
o Swper yr Arglwydd.
19: am 2.00, Parch Eric Jones,
Bangor.
26: am 2.00, Parch Marcus
W}TnRobinson, Bethel.

DINORWIG
Miss Marian Jones. Ffon: (01286) 870291

gennyrn
ddeall fod Mr Alwyn Jones,S
Bro Elidir, wedi syrthio yn Y lYac wedi torri dipyn 0 esgyrn yo ei
droed. Ar hyn 0 bryd mae mewn
plaster ac nid yw yn cael rhoi
Dfu\1.WAIN.

Drwg

pwysau ar ei drocd, Brysia wella,

LlIJTl Jrr nto "lOWr

(If

Alwyn.
Hefyd bu i Mr~ Beuy Bower, Tan
y Marian, syrthio yo y tY a bu
raid iddi hithau fynd i adran
damweiniau Ysbyty Gwynedd.
Gobeithio y byddwch eich dau
yn gwella }'11 fuan.

17eg Ma'lvrtlz 1979, p1yd )'r oedd tro Pen y Buildi
wedi call am rai dyddiau.

y ~wmni cnwug yma a fu'n

cynnal gwasanacLh bysus lleol
am flynyddoedd ac sydd, erbyn
hyn'111 trcfnu g\\,yliau i bllb cwr
o'r byO.
DVMUNA Reo) Carvl, E!llyr etC
I\van ddiolch
arwydd

0

0

galon am bob
ordymdeimlau)

}'lDweliadau a'r holl
dd~rhrn.~'\."'rJ

yn

gardi::lll a

YI1~v\1 eu

vrofLdLRa~lll n aOJli .E"~lyrt May
Jones7 7 Green T~rr"~~
yn
tlll iWtull (If.
D~olcl,
Parchedi5

rn

fowr

law!l.

}91111Prit~hl1rtl

i'l"

anl

~rwJlll yr !lnv.lndd. !\.~ ; D~,l!LD
CrlM\ll ..,n r tlC1l1lClUtlU [ryIWYf.
1)101~h h~fvd am y rhodchon
hae1 a dderbyniwyd tuag at

12

WAUNFAWR
tTY Rhydd • Bwyd Cartref • Prydau Plant
• Ystafell Deulu • Cinio Dydd Sui Traddodiadol
• Cerddoriaeth Fyw • Cwrw Go lawn
Ffoni

(01286) 650218

yr hen Siop
Woolworths yn cau ei drysau
ddechrau'r flwyddyn. Dyna siop
a fyddai yn denu pob plentyn.
Roedd popeth i'w gael yn
Woolworths.
Oes, mae gen
innau gof da 0 fynd drwy ddrws
y siop ar sawl achlysur yn
nyddiau plentyndod a dod oddi
yno wedi cael 'bargen'. Siop
Woolworths oedd y dynfa 0 fyod
i'r dre ar brynhawn Sadwrn pan
yn blentyn.
Yn y dyddiau pan oeddwn yo
gweithio i Gyngor Gwyrfai yn
Cwellyn, roedd yna dair siop
yng Nghaernarfon lIe byddwn
yn troi i mewn iddynt yn
weddol amI ar fy awr ginio. Bob
dydd Llun, yr arferiad fyddai
cynnal seiat ar gornel Astons i
drafod gem bel-droed y Sadwrn
blaenorol ac i groeshoelio y
reffari - yn enwedig os oedd y
cofis wedi colli. Roedd Wyn
Davies yn arwr ar y pryd. Rwy'n
cofio'r seiadau hynny pan oedd
ffwtbol yn grefydd. Cofio Wyn
'ali ben coch fel mellten yo
rocedu'r bel i gornel ucha'r
rhwyd a'r Oval yn daran. 0 ia,
mab enwoca 'Sgunbor Goch.
Chwith oedd gweld

Cnwaretwr oedd

0

ac mi gafodd

ei gardia gin Llanber.'
Siop arall y byddwn yo rnynd
iddi yn bur aml fyddai 'Siop J.R.
Morris, Y Bont Bridd'. Sawl tro
y ces i'r pleser 0 wrando ar y
Cyn-Archdderwydd
William
Morris a Wil Cymro yn dechrau
dadl rhwng J.R. a Bob Owen
Croesor, pan ddeuai y llyfrbryf
ar ei rawd i ddryllio'r delwau.

Slop arall yr arferwn droi i

mewn iddi yn achlysurol

oedd
Smith's. Roedd Smith's y pryd
hynny union dros y ffordd i ble
roedd Woolworths. Y dynfa yno
oedd i ddarllen ambell lyfr yr
oeddwn wedi cael blas arno, ond
yn rhy fin i'w brynu.
Ac,
wrth
gwrs,
Siop
Woolworths. Y dynfa yno fyddai
y genod deniadol a fyddai yn
gweithio
ar y gwahanol
gown teri ac roedd o'n gyfle i
drefnu 'det' ar gyfer nos Sadwrn.
Rwy'n dal i weld ambell un o'r
genod deniado1 0 dro i dro ac yo
dal i gofio troi i mewn i
Woolworths heb fod angen dim
arna i o'r cownteri, dim ond
sgwrs a winc a 'wela i di nos
Sadwrn'. Anaml iawn y byddwn
i'n troi i mewn iWool\vorths yn
ystod y blynyddoedd diwetha
'rna - ond chwith meddwi fod y
drysau ar gau, a saw1 pisyn
handi wedi diflannu.
Oes, mae 'na dipyn 0 newid
wedi bod yn yr hen dref ers i
Bryddest
'Y Dref gael ei
chyfansoddi ar gyfer Eisteddfod
Genedlaethol
Dvffrvn
. Clwvd
1973. Dinistriwyd
Swyddfa'r
Herald a'r blajc.,tic gan dan.
Diflannodd Siop J.R. ac Astons,
a sa \1,'1 siop arall. Dal i
freuddwvdio
am Awstralia mae
•
Bill Parry, ali 'freuddwyd yn froc
ar draerh }' Belan', ac mi fasa'r
'Cofis yn rhoi rhywbeth am gael
Wyn Davies arall i'w hachub
nhw y dyddiau hyn.
and mae'r Maes yno 0 hyd,
ar ei newydd wedd, ac mae
~

Dyna i chi adlonianr. Yn S\vatio yntau yno. 'Roedd

0

yn nabod

rns nshcsail "t Bont Bridd,
roedd cloc-cwc,"v 0 Si<lP, lie doc

nhad, a nhad )l'n i nabod yntau.'
'Ciliodd y sbare o'i lysaid slas-

bu
seiadau
lien
rhwng
parwydydd llyfrau. LIe deuai'r

lwyd, ond fe ddeil i fygwth torf
ddi-hidio'r maes ali ddwrn 0

l'\ugnwr

wdbeins

ar ei rawd i

garreg.'

ddryllio'r delwau. Air smociwr
dail-carn-yr-ebol yn gwylltio'n
gacwn tu ~l
i ffenast-ticad-tren

Mae ecolr Ileisiau
yn ch warae heno
(If b(l\)Cl Y ~of"

go)Ynrcr.'

ci

E. W. Pritchard

I

''

CENTRAL GARAGE, Llanberis
I"

•

_

Ff~n':(~1286)
870202_~~.
-----,1

'b'Zo

TREFNWYR ANGLADDAU

CAEL DYRCHAFIAD
Mae'r Pasg yn agos unwaith ero.
Gan fod y Pasg yn ddiweddar
eleni, mae gobaith y cawn ill
dywydd
braf ganol
Ebrill.
Mae'n debyg bod pawb yn
edrych ymlaen at hynny wcdi'r
gaeaf hi ac oer. Mae'r plant yn
disgwyl yn eiddgar am wyliau'r
ysgol ac at fwyta'r wyau siocled.
Ac mae'r eglwys Gristnogol yn
edrych ymlaen at ddathlu'r Wyl
sy'n cyhoeddi calon y Ffydd
Gnstnogol.
Un 0 ryfeddodau hanes y Pasg
yn }'r efengylau yw bod Iesu
Grist yntau yn edrych ymlaen at
ddarhlu'r
Pasg
gyda'i
ddisgyblion
y flwyddyn olaf
honno a dreuliodd gyda nhw ar
y ddaear.
"Gwyddoch fod y
Pasg vn dod ymhen deuddydd",
meddai
wrthyn t, "ac
fe
draddodir
Mab y Dyn i'w
groeshoelio' (Mathew 26:2). Er
h •v,oo,..•
roedd
Iesu'n
benderfynol
0
aros
yn
Ierwsalern a wvnebu'r
hvn
. oedd
o'i
flaen
~'ng nghynllun
ae iachawdwriaeth

rhagluniaeth

Duw.
Ac aros a wnaeth, a
chyflawni'r gwaith yr oedd wedi
dod i'r byd i'w wneud, wrth
iddo farw ar groes yn ein lIe, er
mwyn i ni gael maddeuant a
pherthynas gywir a Duw. Oni
bai am Iesu a'r hyn a wnaeth ar
Galfaria, byddai'n amhosibl i ni
fod mewn perthynas gywir a
Duw.
Un 0 negeseuon mawr y Pasg,

felly, Y'Y bod yr arnhosibJ yn
bosibl. Mae hynny wrth wraidd
yr hyn a ddigwyddodd
yn
Ierwsalem y Pasg hwnnw wrth
gwr.
Cafodd Iesu ei ladd ar
groes, a'i gladdu mewn bedd.
Ac yna,
digwyddodd
yr
amhosibl: daeth yn 61 yn fyw.
Ond gallwn golli golwg ar
ryfeddod hynny. Fe ddigwydd
hynny os tybiwn mai stori
gyffrous yn unig sydd yma. Fe
ddigwydd
hefyd os ceisiwn
esbonio'r
bedd
gwag
yn
nhermau darlun i gyfleu rhyw
wirionedd am y da goroesi yn
wyneb pob drwg, neu fywyd
rywsut yn trechu yn y diwedd,
Ond fe all ddigwydd hefyd hys
yn oed os ydym yn credu'r
gwirionedd bod Iesu wedi dod
yn al yn fyw yn gorfforol - os
gadawn i'r ffaith honno fynd yn
rhy gyfarwydd i ni. Am ein bod
yn gwybod yr hanes, mae modd
i ryfeddod pur y digwyddiad
golli ei syndod a'i rym i ni.
Digwyddodd
yr amhosibl, a
thestun rhyfeddod fydd hynny'r
Pasg hwn etc gobeitbio.
Bu
farw, a daeth yn fyw.
A
ehanlyniad y weithred amhosibl
honno y\v'r ffaith bod yr
arnhosibl yn bosibl yn em
perthynas ill a'n Tad nefol. Mae
modd i ni adnabod Duw; mae
modd i ni gael ein derbyn, er
gwaethaf ein pechodau; mae
modd i ni gael )' bywyd
rragwyddol yr oeddem wedi
colli pob hawl iddo.
Mae'r
amhosibl yn bosibl, a'r Pasg
sy'n dangos hynny'n eglur.

'"

GWYL DDEWI YN YR ORIEL
I ddathlu

GWyl ein Nawddsant

eleni
trefnodd
Cymdeilhas
Eglw}'s Sant Padarn noson
arhennig
}'D
Oriel
Eryri.
Agorwyd
y cyfarfod
gyda
gweddi gao Mr Ralph Jones. Y
siaradwraig
oedd
Olweo
Ebbrcll, un 0 blant Llanberis
~yud \vedi Vfllgartrefu
yn
Coventry
ers blynyddoedd.
Daerh i Nanl Peris fis Awst y
llynedd i gyfarfod a theulu'r
Clossiaid
0
America
ac
A\VSlralia gan nvynhau croeso
Clossiaid y Nant ac Anne
Cumberton yn hen gartref y
teulu yn Nhy'n Llan.
C}ll\vyn\.vyd
01\ven
gan
ffrind
ysgol a ll)rwydd y
Gymdeithas - Anne Parry Jones
a gyfansoddodd
gerdd yn

arbcnoig ar gyfer y noson:
Braf cael dychwel i'th gynefin,

Braf cael dod i'r man y'th
meithrin.
D\vyn i gof yr hyn a fu,

D~rsguam eu cefndir lu.
yn y man,
P-,vy sy'n pcrthyn igriw Ty'n Llan,
Fe gewch chi \vybod

Cetnrur IJa\ver - to a hi,
A gyfl\vynir 'na'~'r i ni.

p,,{y ~Y'Ilun o'r Clossiaid en\vog,
Cryf, neu glen, neu wan neu

f}'\viog?
'R unig ffordd i \veld Yg\vaUau,
Y ill Lreiddio'i me'A-'Ilj'r achau

J..'elhu Ol\ven 'r holl f1yn~'ddoedd.
Croe~o cynnes 'r hen fIrind
oesoedd.

A,ZtZe

Probl9m gyda'ch cyfrifiadur?

f\m vva~anaeth oyfeillgor i ddotry~
a awella eieh eyfrifiadur cysylltwch
~ (Jomgr KODgrts
FfOn Q1iUG 0704ea
~yMud61! 07g'2 7121bll
I

•

•

-

----f

Srchlanhau.

Ailwnto
GW(ls(lll(ltrh

(JQG51ua DianfQD
5't l)[ryd

Fawr

Uanberis

Cymortn ~ nynoraoldnl dmyn@oog~r I 000 oedr~n er

mwyn i chi fedru mwynhau defnyddio eich cyfrifiadur!

Altro

Ffan:

870088

CWM:ANA~Tn COlCJ.II A ~MWDDIO

CAEATHRO

LLANBERIS

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

DIOLCHIADAU.

Dymuna

Robert Owen, 1 Erw Wen,
ddiolch yn fawr iawn i bawb yn
dnyn proiedigaetn 0 golli ei
wraig, Jennie. Diolch am y
cydyrndeimlad, yr ymwel-iadau,
y cardiau a'r galwadau ffon.
Diolch hefyd i'r Parchedig
Gwynfor
Williams
ac i'r
Ymgymerwyr Roberts ac Owen,
Penygroes.
Diolch hefyd am yr £400 a
gasglwyd tuag at Sefydliad y
Galon Cymru. Diolch yn fawr i
bawb.
CYNGOR
CYMUNED
WAUNFAWR.
Cynhaliwyd
cyfarfod o'r Cyngor yn y
Ganolfan, Y Waunfawr ar 18
Chwefror.
Cyfetholwyd
Mrs
Cadi Jones fel yr ail aelod ar
gyfer Ward Caeathro. Gellir
cysylltu a hi trwy ohebu a Nant,
Waunfawr LISS 4BJ, ebost:
cadijonesjcihotrnail.com
neu
drwy ffonio 650587.
Adroddwyd
bod Cyngor
Gwynedd:
• wedi cytuno i ddarparu giat
mochyn i'w gosod ar lwybr
cyhoeddus 30, rhwng I..lety ac

Ysbytty,
• weru ad do 8wclla'r dracnio ar
yr A4085 ger Tyddyn Whisgin

yn 2009/10.
• wedi prynu arwydd Ion
newydd ar gyfer 'Caeathro Bach'
i'w osod ern bo

• wedi torri'r gwrych yn 01 ar y
pafin cul rhwng 'Eryl' a'r bont.
Roedd y Cyngor yn gefnogol
i estyniad ar 13 Tai Glangwria,

yn amodol ar ddefnyddio Ilechi
Cymreig. Mae Cyngor Gwynedd
wedi caniatau'r datblygiad
a

ar adeiladau

allanol Tyddyn Whisgin.
ymatcb

Mewn

adroddwyd

fod

i gwestiwn,

torri

gwair

y Cyngor ym Merws
bum
gwailh
y

myn~vent

Mawrth yn ystyried ceisiadau
am
gymorthdaliadau
gan
fudiadau lieol
CAPERNCITA ROJA. Dyna
deitJ llyfr diweddaraf Emily
Huws, Tyddyn Llwydyn. Na,
pcidiwch a phoeni, nid yw hi
wedi co11i'i phwyll. Cyfieithiad
o'i llyfr Hugan Fach Goelz yw'r
IIyfr, sydd wedi ei addasu er
mwyn cefnogi'r Gymraeg ym
Mharagonia.
Ysbrydoliaeth
Emily oedd geni Elin Margaret
a Mathew Andreas, efeilliaid ei
nai, Richard Hogg a'i wraig,
Monica - sy'n dod 0 Golombia.
Mae Eli n a Mathew
yn
mynychu cylch Ti a Fi yn yr
Wyddgrug, gyda'r bwriad 0 fynd
yrnlaen i Y sgol Gianrafon.
CROESO mawr i Nan HuwsRoberts, sydd wedi symud i 10
Ern' Wen o'r Waunfa\vr.
HELFA
WYAU
PASG.
Gofynnir i bob plentyn yng

Nghaeathro
ysgol

a'r cylch, oedran

gynradd

ymgasglu

neu
rhieni

gyda'u

maes parcio

Bryn

iau,

ym

Gwn a am

11.00 o'r gloch ar fore SuI y
Pasg, sef 12 Ebrill. O'r maes
parcio byddant yn ccrdded i'r
helfa!
PRIODAS
FAWR
lAWN.
Llongyfarchiadau

i Margaret a

Hugh Jones, 22 Tai Glangwna,
ar ddathlu 65 mlynedd 0 fywyd

pnodasol.

hir.

gycnwvnnwyd

Gwyneth ac Elflon Roberts, Swn-y-Gwynt, Fron: 870740

OEDFAON
Y
CAPEL.
Disgwylir cynnal yr oedfaon
canlynol yn ystod mis Ebrill:

5:

EISTFDDFon
Llongyfarchiadau

chadwaralJ.

Wen,
ar
eisteddfodol.

a

hyderir
y ceir y
gefnogaeth arferol.
DIOLCHIADAU.
Dymuna
John, Betty, Ka te, Ernest a
theulu
y diweddar
Ethel
Cropper, Bangor (gynt 0 8 Rhes
Efrog) ddiolch am bob arwydd 0
gydymdeimlad a cbaredigrwydd
a ddangoswyd tuag atynt yn eu
profedigaeth. Diolch hefyd am
yr holl gardiau a galwadau ffcn,
ac i bawb a gyfrannodd mor hael
at Hospis Hafan Menai yn
Ysbyty Gwynedd.
PRIODAS ARIAN.
Llongyfarchiadau i June a Dei,
rnerch

a mab-yng-nghyfraith
Mrs Mona Jones, 17 Dol Eilian,
Llanberis, ar achlysur eu Priodas
Arian. Llawer 0 gariad a phob
hapusrwydd yn y dyfodol. Oddi
wrth Mam xxx.

DIOLCHlhDAU.
Dymuna
Elwyn Morris,
Oakfield,
6
Ffordd Capel Coch, ddiolch i'w
deulu, ffrindiau a chymdogion
am yr holl alwadau ffon, cardiau
ac ymweliadau a dderbyniodd
tra

yn

ysbytai

Bangor

a

Manceinion. Diolch hefyd yn
arbennig, i feddygon a staff y
ddwy ysbyty,
Dymuna Stanley Jones, 60,
Dol Elidir, ddiolch i'w deulu,
ffrindiau a chvmdogion am bob

G\.vilym Jones a'j Fab.

DYMUNIADAU GORAU. Pob
hapusrwydd iIan a Ffion Torr a'u
teulu bach wedi iddynt symud
o'r Stryd Fawr i'w cartref newydd
yn Pant Cafn. Mae hyn yn dilyn
symudiad y Morrisiaid i'r Fory
Braf yw gweld teuluoedd ifainc
Cymreig yn sefydlu unwaith
eto'n ardal Cwmbrwynog.

l

cyfnollau yn yr ysbyt~'.

VR URDD.

Bel~al1
L()Wfl a M~rln~
(~eiriog) 4 l-:nv
eu

i

lI\\')'ddian t

•
A'l FEIBION
Dwthyn Oadly:;
LLAN9I:DI~

FFon: 870444
• Gvvenhwyr Glo ~c
• OIQW GwrQQ C~~OI09i'ch
~~dwJt"\9ynnes ac yn 9lyd!

lA

bws

19: Dim oedfa nac Y sgol S III
26: 10.00, J\!r Edward Morus
Jones
11.00, Ysgol SuI.
CROESO ADRE. Croeso'n 61 i
Brvn Griffiths, Delfryn, a Wil

talwyd
biliau
YChwanegol yn ddiweddar 0
_e~~O ar
O~"i~l~ \Jrnnal

•

A
CHWM Y GLO. Cyuhclir
)'
Gymanfa eleni bnawn Sul, 17
Mai am 2.00 o'r glocb yn Festri
Capel Coch, Llanberis, Trefnir

Aclodau

ogystal

Bydd y cyfarfod nesaf ar 2S

DBINIOLEN

arwydd
0
gefnogaeth
a
dderbyniodd
yn ystod
ei
arhosiad diweddar yn Ysbyty
Gwynedd. Diolch ichwi oil.
Dymuna Nia a Dylan, 7 Coed
Y Glyn, ddiolch 0 waelod calon
am yr holl gardiau, blodau ac
anrhegion
a dderbyniwyd.
Diolch am y caredigrwydd a'r
dyrnuniadau da a gawsant gan
bawb. Diolch i'n teulu ac i'n
ffrindiau am bob dim.
Dymuna
Ralph Jones, Y
Garnedd,
Ffordd
yr Orsaf,
ddiolch yn gynnes iawn, a
datgan ei werthfawrogiad
i'w
deulu, ffrindiau a chyrndogion
am yr ymweliadau, y cardiau,
galwadau ffon ac anrhegion a
dderbyniodd ar achlysur ei benblwydd yn bedwar ugain oed.
Diolch 0 galon ibawb am yr holl
ddymuniadau da.
Dymuna Laura, Judith ac Ian,
teulu y diweddar Meredydd
Parry Jones, ddiolch 0 galon am
y cardiau, y galwadau £fan a'r
rhoddion a gafwyd at Hafan
Iechyd. Diolch i'r Parch J.
Ronald
Williams
am
ei
wasanaerh ac i Gwyn Jones 0

12: SuI y Pasg, 10.00 Oedfa'r

Hugh~s Cefn G\vern. ar 61

C1

CYLCH

ANNIBYNWYR

Z.OO,Parch Harri Parr]

GarUlon
flwyddyn yn costio £1,150. Yn

Or

CYMANFA'R

Alun Ffred Jones

Hywel Williams
Aelod Seneddol

Aelod Cynulliad

CYMORTHFEYDD
05 oes gennych tater yr hoffech ei
drafod gyda'r A.S. neu'r A.C.
mewn cymhorthfa, ffoniwch 01286
672076 i wneud apwyntiad
nQU
ysgrifgnnwch atynt~
$wy~gfuEtholoeth. 6 ~tryd y Cast@ll. CaQrnarfon •
LL5515E
neu
gbOgt:Wllllam~gw@parliament.uk

PORTREAD
Manon Ellis
Williams,
Bethel

Pan ymwelais a Manon yn ei
chartref ym Methel, ni fum yn
hir eyn sylweddoli ei bod yn
berson oedd meddwl posi tif, a
daeth yn weddol eglur ei bod yn
ogystal yn berson oedd yn cael
boddhad personol 0 wasanaethu
eraill. Nid syndod felly oedd ei
chlywed yn adrodd sawl pennod
o'i phrofiadau mewn gwahanol
wledydd.

a

Er cael ei geni ym Methel,
symudodd y teulu pan oedd
Manon yn ifane iawn i bentref

ger Warrington,

ac o'r herwydd
addysg gynradd mewn ysgolion
Saesneg a gafodd, a gweddol
fratiog oedd ei Chymraeg pan
ddaeth y teulu yn 61 i Fethel
ymhen
deuddeng
mlynedd

,Ryda'r

canlvniad

mai

yn

nosbartb y dysgwyr yr ocdd
Manon pan aerh yn ddisgybl i

Ysgol Brynrefail, Llanrug. Ond
ymhen

blwyddyn

sw~11i"I1L

h)'I1VQ

roedd
)"1

'Wi

Chvmraeg ac wedi c:yrraedd
safon derbyniol.
W~wi 'i~i)'Y'Y '"lJ"~,¥,~~ ;1.'1

Y~gol

Brynretgil

gelb

yn

efrydydd
yn y gyfraith
j
hri fysgol AberystWYLh, ::IC er
cael gradd yno nid ydyw, h )rd yn
hyn

0

leiaf, wedi gweithio

fel

cyfreithwraig,

er mae yn deg

crcdu

c::~

b~)c1

gan Gyngor Sir
Gwynedd
a'r
Loteri
Cenedlaethol
- oedd i geisio
denu
gwirfoddolwyr
i
wasanaeth u gwahanol fudiadau
fel elusennau plant, yr henoed
a'r anabl.
Erbyn
heddiw,
Mantell
Gwynedd
sydd yn
cyflawni'r dyletswyddau hyn.
Wedi tair blynedd yn y swydd,
ac ymunodd
a'r 'Cynllun
Gwirfoddoli', fel y'i gelwid, gan
ganolbwyntio ar bobl oedd wedi
ymddeol,
i wirfoddoli
yng
Ngogledd Cymru.
Symudodd ymhen amser i
Gaerdydd, eto yn yr un maes,
gan weithio y tro yma gyda
Chyngor
Gweithredu
Gwirfoddol
Cyrnru, y corff
cenedlaethol sydd yn bodoli fel
math 0 yrnbarel dros y sector
gwirfoddol
yng
N gbymru.
Roedd y symudiad hwn yn rhan
o'r 'symud ymlaen' ym mywyd
Manon - dechrau ar lefel sirol,
yna rhanbarthol ac yna ar lefel
cenedlaethol, yn gweithio'n agos
a mudiadau
gwirfoddol
yn
Lloegr, a gorffen
ar lefel
rhyngwladol.
Yna un diwrnod daeth
moment annisgwyl ond cyffrous
yn ei bywyd, y bore pan
gynigiwyd
iddi
ymuno
swyddfa ryngwladol y mudiad
yr oedd yn gweithio iddo yng
Nghaerdydd, a'i gwahodd i fynd
unai i Indonesia, Delhi yn yr
India, neu i Iohanesberg yn Ne
Affrica, ac yno yr aeth Manon
ym 2002 gan ymuno a mudiad
o'r enw 'CIVIC US'. Roedd nifer
helaeth 0 wledydd a sefydliadau
drwy'r byd yn cyfrannu i'r
mudiad hwn a'r prif swyddfa yn
wreiddiol yn Washington UDA,
ond penderfynwyd
symud y
swyddfa i Johanesberg.
Amcan 'Civic Us' oedd ceisio
dod aIr holl fudiadau gwirfoddol
rhyng-genedlaethol at ei gilydd.
Roedd
nifer sylweddol
o'r
mudiadau hyn yn gweirhio lU
allan i derfynau llywodraetbau
aIr seClor breifat, ae yr oedd
- a ariannwyd

&"'yl,odaeth

eyfrciLhlvl )Y~Yl bou 0 fudd
syl\Veddol iddi yn ')1 gwahanol
ddyJeLswyddau mac \vedi'i dilyn
dros y blynyddoedd.
~~ly ~yf~iriwyd
~igoe~t'oedd
awydd a dyhead diffuant Manon
I lryllgWIli lIwellhrectoec1d 9
fytlUC1i yn IIcllul d bCIIU1Lblol j

er~,~ll yn dCntl ~},I~v!'Iemne, er yn
};)In l.lucol Ifuli~, yy~\1i -J fl~)Yni

a

ymdeimlad
angen uno'r

nerlhul

[uti

g\Vil

mlldiadau.

Rocdd staff 'Ci,·ic Us' yn dod
u
\VallaJlllJ
wl cctya 0
a
chyfandiroedd - Affrica, Ewrop)
y gwledydd
Arabaidd,
a'r
DW)lrain
Pell,
yr
Unol
Daleithiau
a Cb)rmru wrth
rcswm}
ym
mhresenoldcb
Manon Ellis Williams, a'r deg ar
huboin a i>cfydlQdd )' \»)Y)'duf'l
ne\vydd i'r mudiad yn Ne
AHrica yn fuan iawn wedi tyfu
yn deulu rhyng-genedlaethoJ
eyieillgar a chydweithredol.
Wrth reswm rha~d oedd holi
yng}vn a diogelwcb
bywyd
dydd~ol yn Johanesbers'. Do
c!Uodd dgll R9T 0'1 heiddo eu
gwyn i& b\l i r)'wrai o01"1"i i m~~vn
j'W cnartret unwailb. "Fe~i~retiir

hynny !lr [wy nlll! un CV1!llldlr cyn:fer:lc un-nr-ddclf 0 "INahnnol
\irbYIl 11Jl1.
ieirnOeC1t1 yn J()tJAnt:~brru. (!L U
V ~wyd.d ~Yi1tdf d ddo.~th l'W bos.tb' !eithocdd y Zulu] ~otho
IJIUil
vw\l\l ~J\li\'r ' DiYnQ
~fr l\frik(fans urdu yr iCi[llOCOd
(J\~lr[ullLlolwyr'
yug
a glywid amlaf ar y glust. 0
Ngbaernarfon, Diben y 'Biwro'
barch efallai i'r ffilm enwog

gwneud
y Zulus
yn bur
ymwybodol 0 Gymru a'i phobl.
Wrth reswm, rhaid cofncdi i
Ann, mam Manon, ddod draw i
Johanesberg am wyliau, a hefyd
ymweld
a Soweio (Chwi
gofiwch Ann Iel cynorthwyydd
yn meddygfeydd Waunfawr a
Llanrug am flynyddoedd).
Wedi pum mlynedd daeth
Manon gartref i Fethel.ond yn
fuan iawn roedd yr awydd i
drafaelio'r
byd yn 61 yn ei

'ZULU' gyda Stanley Baker yn
seren yn ail-greu brwydr y
milwyr 0 Gymru yn Rorkes
Drift
ymaelododd
Manon
mewn dosbarth dysgu iaith y
Zulu, ac yn wir dysgu digon i
gynnal sgwrs yn yr iaith honno.
Arferai Manon a'i chydweithwyr ymweld a Soweto 0
leiaf unwaith y mis, i drefnu
adloniant i'r plant a'u hannog i
gymryd rhan mewn drarnau,
cyngherddau, dawnsio - popeth
i roi cyfie iddynt fynegi eu
hunain mewn rhyw ffordd neu'i
gilydd. Gan fod nifer ohonynt
yn dioddef 0 gyflwr seicolegol 0
gryn bwysigrwydd, rhoed cyfle
i'r plan t fwynhau pryd 0 fwyd
poeth a sylweddol, gan na ddoi'r
cyfle
iddynt
gartref,
lle'r
oeddyn t yn byw, fel y gwelsom
sawl tro ar v- teledu. Mewn
cannoedd
ar gannoedd
o'r
siaciau bondigrybwyll, 0 shitiau
sine a chardbord, neu unrhyw
ddefnydd oedd ar gael. Roedd
nifer sylweddol o'r gwy A r yn
gweithio oddi cartref, yn y
gweithfeydd aur ar gyflog pitw.
Yn ddi-fcth arferai ieulu cyfan taid a nain, tad a marn, a nifer 0
blant fyw yn y siaciau teulu
esrynedig feI y cvfeiriwyd atynt
gan y cyfryngau.
Mewn
un
cyngerdd
a
drefnodd
Manon ali chydweithwyr yn Soweto galwodd
Nelson
Mandela
i
roi
cefnogaeth i'r plant a'r trefnwyr
,'a'r wen arferol ar ei wyneb ')
chwedI Manon.
Mae Ilun iau'r telcdu wedi
rboi'r argraff mai dim ond y
siaciau a geir yn SO"'ClO ond, yn
0] Manon, mae yno hefyd dai 0
faint a phobl broffesiynol hefvd
yn byw yno. Ond ni ddylid
anghofio fod Soweto yn lIe
anferth 0 faint a thros filiwn 0
bob! yn byw yno 0 dan amodau
difrifol. Y n amlach na pheidio
'does dim dwr na ihrydau i
hwyluso bywyd y trigolion

gwirfoddoli a mynd i ddysgu
Saesneg i un 0 ysgolion De
Korea.
Yn
fuan
sylweddolodd
Manon fod cryn wahaniaeth
rhwng De Korea a De Affrica yr hen draddodiadau ac arferion
yn dal mewn grym yn Korea, y
merched yn cael ei trin fel
dinasyddion ail ddosbarth ag
agwedd geidwadol yn rhan 0
gymeriad y bobI -yn anfodlon i
edrych allan i'r byd tu-hwnt i'w
tiriogaeth hwy,
Yn naruriol,
pan ddaetb
gwyliau'r ysgol, daliodd Manon
ar Y cyfle i bicio draw i
Awstralia
am bythefnos
0
wyliau.
Roedd, ac y mae, dylanwad yr
Unol Daleithiau yn fawr yn Ne
Korea a nifer sylweddol o'r
milwyr yn y wlad 0 hyd. Hynny
o bosib' oherwydd yr elyniaeth
rhwng De a Gogledd Korea air
bygythiad sydd yn bodoli i un
o'r ddwy wlad ymosod ar y llall.
Ond,
wedi
deng
mis,
pcndcrfynodd Manon droi tuag
adref - 'wedi cacl digon'
.meddai, dan wenu. A phan
ofynais beth oedd hi yn golli
fwyaf ar ei phererindodau
i
bellafoedd byd, ei hateb heb
oedi dim oedd, 'lobscows'.
Bellach mae yn ymlacio adref
ym Methel - yn rnwynhau
lobscows mam - ac rnac'n
amheus a fydd eto yn hel ei

druan, sydd

thraed i wledydd tramor, ond yn

fewn

papuro oddi

)rn

shitiau
sine neu
gardbord a pllapur newydd i
dorri ar ~rrundonedd di-li\v.
'Pobol glen ydi pobol Soweto>
OOD aIllilcr yn hynoCl bUTOtl i
helpu'i gilydd,' meddai Manon
'fel ac y mae pobol De Affrica yn
gyffredinol.' Pan holais a oedd y
trigolion
yn ymwybodol
0
i'r

gwaed, a'r tro yma troi ei chefn,
dros dro 0 leiaf, ar y byd

gobeithio cael swydd gyda un 0
fudiC1uau yll y byd cluscnnol a
&,,-virfoddolyn y wlad hon.
sy1\veddoli fod Manon
1511i,> William"
yn
ferch
eangfrydig, fyrlymus, ddl\\Tyd,
ac yn sicr yn ferch a 'digon 0
hlwc', mae'n anodd credu y
bydd yn ddi-\vaith yll hir.

o

Gymru, roedd y ffilm a soniwyd

amdani

uchod

Cydnabyddu

vn sicr \vedi

•

Rot Ifl'illia7rzs

ccfnogacth

N('1l1i~~.1"

Lywodraeth
Cynulltad Cymru

:
-"

(f.if0.
-or
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Mrs Ann Evans, Sycharth. Ffon: (01286) 872407

YR YSGOL GYM UN ED
Adran yr Urdd.
Llongyfarchiadau
mawr
plant ar eu Ilwyddiant
Eisteddfod
Cylch yn

yn

i'r

Gweinidog Treftadaeth.
Gweithdy.
Cynhaliwyd
Gweithdy offer taro i boll blant

)'r

yr ysgol fore dydd Mercher, 25

Y sgul

Brynrefail
dydd Sadwrn, 28
Chwefror. Daeth Y Gan Actol,
Parti Llefaru, Parti Unsain a'r
Cor
yn
gyntaf
yn
eu
cystadlaethau. Yn yr un modd,
rydym yn Ilongyfarch Catrin
Alaw Walker ar gael llwyfan a
dod
yn
drydydd
yn
y
gystadleuaeth Llefaru Unigol i
BI. 3 a 4. Yn ogystal, mae'n
rhaid ei llongyfarch
ar ei
llwyddiant yn yr Eisteddfod Sir,
hefyd daeth grwp y gan actol yn
gyntaf a'r partion eraill yn ail.
Dymunwn y gorau i'r gan actol
wrth
iddynt
gystadlu
yn
Eisteddfod
Genedlaethol
yr
Urdd yng Nghaerdydd ar 27
Mai. Gyda diolch i bawb fu'n
brysur yo hyfforddi'r plant a'u
cefnogi.
Diwrnod y Llyfr, 5 Mawrth.
Dathlwyd y diwrnod yma eleni
gyda'r plant yn dod i'r ysgol
wedi
gwisgo
fel unrhyw
gymeriad o'u hoff lyfr Cymraeg.
ci.nio blasus wcdi

Cafwyd

ei

baratoi gan Anti Carolyn i
ddathlu GW)'1Ddewi.
Ymweliad.
Bnawn
dydd
Gwener, 6 Mawrth, croesawyd
yr arlunydd llcol, Mr Islwyn
Williams i'r ysgol i gynnal
Gweithdy
Celf gyda CA2.
Roedd pawb wedi cael pleser
wrth ci wylio yn gwneud darlun
o aderyn, a chael cyfle i [ynd ati
i wneud un eu hunain wedyn.

triniaetn yn yr ysbyty

plant CAl i ymweld a'r fferm
yng Nglynllilon

Olive

mor

foy
i ro.i cich amser i

Mr Willi"m~) ..m

barod

ddod yma.
Ymweliad Addysgol. Fel rhan
o'u gwsith thema 'Y Ffcrm' aeth

cawsant

weld

anifeillaid
?,--Tn Inen.

yn )' b<")re, hle

amryw

a

Y na,

gwahanol.

~'r Am {f"c.:l..1L'", I_,-,...L.i ),n.

LlantJeris

yn y prynh!lWn er

m\vyn dysgu sut oedd golchi
dillad erstalwm.
Gwahoddiad.
Dcrbyruadd

a

I-laydn;

m"m

)"TIS

ngyfraith Delyth a John a nain
groesawus Rhian, Dylan ac
~lel'l,

(1\;11, GUf)yyn\ rUOl} i1L

Aa.ron a hen nrun falch Cian ac
119n, Elin, Lidia a Cain a Harri,
Ben ac Olivia. Estynnir ein
cydYllldeimlad

llwyraf

a

ehwi

plao [ RI. 3 a 4 wahoddiad i f)'nd

yn

i Gelll GvffwrC1d ~r lClre dydd
Gwener, 20 Mawrth, er mwyn
bod yn rhan 0 agoriad

Y_\GOL SUI. RO~RA.Cynhel~r

swyddogol

9rynigd

gyda Mr Alun Ffeed

newydd
Jones) y

ei\.h coIled

Cymanfa

fa \yr,

Cylch

Deiniolen
a
y Glo eleni yn Festri

Chwm
Capel eoch, Llanberis, bnawn
SuI, 17 Mai anl 2.00 o'r gloch.

FFAAMIA
Pare Ptld~rn, LlanbGrlS
V'IWYY.rrl ell nld. LUll I

(012B8) 870922
www_ffr:;amI9_(!Om

GW!1~!I"ftothI=tt'AMi6 Lluniau
D@W1S
86ng 0 IUnl~U yn yr Oritll ~c ~r
William Selwyn, Rob

lh

Merhodisriaid ym mis Mehefin .
Dymuna aelodau'r Ysgol SuI

longyfarch Anti Liz ar ddod yn
nain unwaith yn rhagor - bydd
Nain a Taid wedi gwirioni efo
Twm Elis a Beca Gwyn, ac
rydym mor falcb bod Anti Jean
yn gallu symud yn ddiboen
wedi iddi gael elun newydd.
DYWEDDIAD.
Llongyfarchiadau
a
phob
bendith i Ynyr, mab Tegid a
Nant,
ar
achlysur
ei
ddyweddiad a Gwenllian GIYD,
merch Aled ac Afryl, Caerdydd.
PWLLGOR NEUADD.
Tynnwyd Clwb Cant Mawrth a'r
enillwyr oedd Alwyn Williams,
Pen y groes ac Elen George,
Sw " n yr Engan.
Ein gweithgareddau
pellach
fydd:
• Hwyl y Pasg ar nos Fercher, 1
Ebrill, am 6.00 o'r gloch
Miri Mai ar dddd Iau, 21 Mai
• Ras Peli ar 16 Gorffennaf.
Diolchir ymlaen Ilaw am eieh

Gwener
y Groglith
cynhelir A\vr Dawel am 2.00 o'r
gloeh y pnawn. Yn dilyn y
gwasanacth addurnir yr Eglwys
ar gyfer Y' Pasg.
Sui y Pasg. Gweinyddir
y
Cymun Bendigaid am 1.00 y
bore. Croeso cynnes i bawb.
PRIODAS. Ein dymuniadau
gorau i Manon (11 Bryn Eglwys
gynt) ar achlysur ei phriodas a
Mike. Cynhaliwyd y briodas yn
Sansibar ac fe aeth aelodau o'r
teulu draw i ddathlu eu diwrnod
arbennig. Y mae Manon yn
wyres i Myfanwy a Die, Tawelfa.
Bydd dathlu eto i Myfanwy a
Die yn mis Ebrill gan fod eu
mab, Ian, yn priodi a Laura, yn
Carlisle. Felly hwyl ar y paratoi
a'r dathlu.
CRONFA'R
PENSIYNWYR.
Pel Bonws Loteri. Enillydd mis
Chwefror oedd Mrs Gwenda
Jones, 11 Bryntirion. Da iawn
chi.
CYDY MD EIMLO.
Ein
cydymdeimlad 11wyraf a chwi,
Mrs Berry Pritchard, 3 Llys y
Gwynt, ar golli brawd yng
nghyfraith
ac ewythr
i
Heulwen, 12 Bryn Eglwys.
DIOLCH. Dymuna Jean jones,
Bryntirion, ddiolch 0 galon i'w
theulu, cymdogion a ffrindiau
am y llu cardiau, galwadau ffon,
ymweliadau ac anrhegion wedi
ei
thriniaeth
yn
Y sbyty
Gwynedd yn ddi weddar.
Dydd

Roedd wcdi cael ei
drefnu gan 'Live Music Now' a
phawb wedi cael pleser yn
eymryd rhan.
GENEDIGAETH.
Llongyfarchiadau
i Dyfed a
Bethan,
Llanfairpwll,
ar
enedigaeth eu mab bychan,
Twm Elis, a anwyd ar ddydd ein
Nawddsant.
Llongyfarchiadau
i Liz ac
Eric, 17 Bryn tirion, ar ddod yn
nain a thaid balch am yr eildro,
ac i Elis a Jane Roberts,
Llanfairpwll,
ac i Gwyneth
J ones, Bryn tirion ar ddod yn
hen nain. Mae'n siwr fod Beca
Gwyn, chwaer fawr Twm wedi
gwirioni. Pob bendith i ehwi 011
fel teulu.
GWELLAD. Gyda'r dydd yn
ymestyn
ac arwyddion
y cefnogaeth arferol.
gwanwyn yn gryf o'n cwrnpas, DIOLCH. Hoffai Mair Foulkes,
gobeithio fod pawb sydd wedi
3 Tai Bryn H yfryd, ddiolch am y
bod yn sal yn gwella. Bin
swm sylweddol
0 £500
ar
dymuniadau gorau am adferiad
achlysur
ei
phen-blwydd
ieehyd buan wedi'u triniaethau
arbennig. Bydd yr arian yn
yn YSbYlY Gwynedd i Jean
mynd at gael ei tywys (Guide
Jones, Bryntirion
a Selwyn
Dog for the Blind).
Griffi th, Bryn Eglwys. Ein
EGLWYS SANTES HELEN.
cofion hefyd at Eurgain Haf,
Rhiwen, Pontypridd, a da deall
Dylunio I Design
et bod yn gwella wedi damwain
hefo'i cheffyl yn ddiweddar, Ein
Cyfryngau / Media
cation at Miss Gwyneth Owen,
Arddangosfeydd / Exhibitions
Minffordd,
hithau wedi cael
Mawrth.

CYDYh1DEIlviI ..AD. Yn dawel
yng nghwrnni ci theulu yn ei
chartrcf
l nrvn unon, ar
drothwy ci phen-blwydd yn ~6
oed, bu farw Mrs Ellen Jane
Williams (Nel), priod addfwyn y
diweddar
Harry
a mam
arbennig Alwyn air div.reddar

Djolch]

Trefnir bws a gobeuhiwn }r
cawn eich cefnogaeth arferol.
Cynhelir
Cyrnanfa'r

y

w~fan

Piercy, Keith 6ovven, Kenn Andrew a

mwy.

Safweoedd / Websites

CYNGOR CYMUNED LLANDDEINIOLEN
Cyfarfod a gynhaliwyd y 3ydd

0

Fawrth 2009. Croesawodd y
Cadeirydd
Elen Roberts
0
Arngueddfa Lechi Cymru i'r
cyfartod.
Gweddi. Offrymwyd y weddi
agoriadol gan Richard Llwyd
Jones.
Dathlu cau'r Chware] yn 1969.
Agorodd Elen y drafodaeth gan
gyfeirio at arehif sain a wnaed
gan Clarys Roberts (Bull gynt)
ae Arwel
Jones
(Hogia'r
Wyddfa). Wedyn eglurodd y
rheswm am ei phresenoldeb sef
i dderbyn syniadau gan yr
aelodau ar gyfer y darhlu.
Cyfeiriwyd
at y cynllun
Ttoedio Llwybral~ Llanddetniolen
sydd ar fin cael ei gyhoeddi gan
Gareth Roberts ar ran y Cyngor.
Rhesrrwyd
y eanlynol ar
gyfer cyfraniadau: Clwb Orwig,
Dinorwig; Gwasanaeth Achub;
l st Hydro; Ymweliad at y 'Surge
Pump', Marehlyn, i edryeh i
lawr dros y chwarel gyfan;
cyfeirio at yr holl ddioddefaint
iechyd oherwydd y chwarel;
Geraint Ellis) Bethel; a gwneud
sylw teilwng 0 Graig yr Undeb

gan bod hyn yn gyfle arbennig.

esgidiau hoeJion y
yn mynd adref yn

S\Vn

gweithwyr
gynnar a'r plant wedi dychryn
oherwydd
mai
arwydd
0
ddamwain

angheuol

yn

y

gwaith oedd hynny, Cyfeiriodd
Phyllis Elis at y ffordd 0 fyw yn
ardal y chwarel} roedd ei thad
yn arfer cadw Siop Gig yn
Neiniolen, rhoddwyd popeth ar
lyfr yn ystod wyLhnos a thalu'r
cyfan ar nos Wener.

Gofynnodd
aelodau

Elen a hoffai'r

ddathlu

cyngerdd

uvry

Genedlaethol.

Dywedodd

synDsl

a hefyd lIe fyddai'n

Mrs

Larsen bod Vivian, mab Doctor
Hughes, yn dal i ymweld a'r
ardal. Cyfeiriodd Huw Hughes
at y lleoliadau saethu 0 gwmpas
yr ardal a ddefnyddid i saethu
powdwr
rnewn
dilyniant.
Gwirfoddolodd Huw hefyd stori
ddigidol.
Y dyddiad dathlu sydd dan
sylw yw'r 22ain 0 Awst gan, 0
bosib, ddeehrau yn y Ty 1969 yn
yr Amgueddfa Lechi. Rhif ffon
Elen Roberts }'W 873 706.
Diolehodd
y Cadeirydd
i
Elen am ei hymweliad.
Llongyfarchwyd
Richard
Llwyd Jones ar ennill Cadair
Eisteddod Llanegryn.
Hyshyswyd y cyngor hod y

cyn-glerc, Selwyn Griffith, yn
yr ysbyty a phenderfynwyd
dymuno gwellhad buan iddo.

Penderfynwyd

Cyfeiriodd Mrs Pat Larsen ar
ei chyfnod yn athrawes newydd
ddechrau yn ysgol Llanberis a
chlywed

gario ymwelwyr. Bu trafod
eisoes ar wneud y llecyn yma yn
Safle Treftadaeth Cenedlaethol
ond ni fu parhad.
Cyfeiriwyd at yr noll luniau
sydd ar gaeJ i'w sganio a
dywedodd Elen ei bod eisoes
mewn cysylltiad a'r Llyfrgell

hefyd

longyfarch
Elfed
Morgan
Morris a Lowri WalC)'n Roberts
ar ennill cystadleuaerh Can i
Gymru
Derbyniwyd
cofnodion
Chwcfror eel rhai cywir.
Materion o'r cofnodion
Dywedodd Elspeth Mitcheson

bod cyfarfod cyhoeddus
i'w
gynnal ynglyn a Bandeang i

allanol
l!U~l vn

!l M!lrQu!lY

ond

hU!l~!ll>r

urmlluul.

01) nID gynnni cyn~crdd
pwrsle~s~wyd ar y defnydd 0
Ullc)niau lIeul. Cll\vyll !\nnt:llc
Bryn Parrl; Maureen Rhys;
klf~d Morrj~~ I_ind~ey Pletn1ng~

BiuD lle IJmyr Gillilon, BClntlorf
nc!n!olen :l'r Crwr nr~~rn.

D~[nvtlillI John O.l!w~n reI
llci:lydd

~ilnYT t\rn~ucddftl.
AwgrymwyJ lutlh ..,~rJJ~J &1r

Manger,
Gan nad oedd ateb oddi wrth
Hywel Williams ynglyn ac Afon
Goch awgrymodd Len Jones ei
atgoffa.
Croesffordd
Trem
Eili an,
Bryn'refail. Cyfarfu Pat Jones a
Mrs
Pat
Larsen
a
chynrychiolwyr Adran Ffyrdd
Gwynedd
i drafod
gosod
croesfan ddiogel yno. Mynnodd
y peirianwyr eu troi i lawr ar
bob dadl. Pendcrfynwyd gofyn
am oleuadau ffordd i ddiogelu'r
groesfan a gofyn beth yw'r
gwahaniaeth rhwng y groesfan
yma a'r gyffordd i gyfeiriad
Rhiwlas, lle mae lleeyn aros yn y
canol a goleuadau. Nid oes
croesffordd yma nae ystad 0 dai
yr ochr arall i'r ffordd fawr.
Afon Seiont. Dywedodd
Pat
Jones nad yw Asian taeth yr
Amgylchedd wedi cadw at eu
haddewid
i glirio'r afon atgoffa.
Safle biniau ail-gylchu Rhiwlas.
Addawodd Gwynedd wneud )'
safle'n llai a'i glino. Pwysodd
Elspeth Mitcheson
nad yw
hynny wedi ei wneud - atgoffa
Lon Pen Bon l, Deiniolen.
Hysbyswyd
Gwynedd
sawl
gwaith, fisoedd yn 01, bod draen
agored
berygl us
0
dan
Llechwedd. Dywcdodd Phylip
Jones bod y perygi yn dal yno atgoffa Gwynedd.
Gohebiaethau
a materion
eraill

Dywedodd Hefin Williams bod
cloddiau yn cael ell dymchwel

Ateb Hywcl Wllliams AS mair

gost yw'r rheswm i Gyngor
Gwynedd ysiyried cau toiled

yn y caeau ger yr Hen Eglwys,
Rhiwlas.
Buasai
llawer
0
weithredu fel hyn yn newid y

Deini()len.

tirwedd

Aleb Edwina Hart AM MBE yn

Thomas,

ymsyrch

cefno8i'r

Pencadlys

i

Jeoli

Bwrdd Iechyd Ileal

nc~ al

y sane bellach. Amlygodd Len
Jones ei anfodlonrw)rdd
j'r
dalhliad ga~l ei gynnal y tu allan
~'r8ymuned. Trafod\Vyd llwy{an

ym

RiW'las.

addas. P-nwyd Capel Rcthel neu
N~UJlIlI YS!ll)J nrVIlrt:IJJJ 2ID
n"cl ocs ad.~;'lac1aclda::. yn

Prifysgol Betsi Cadwaladr

"lI

D(~·1'~1~el 0 es

- ysgrifennu

Peiriannydd

al

Hywel

Ardal

Arfon} Cibyn.

Cyfeiriodd

Phyllp

Jones at

Con lAactl !!jr Tt.~~'lsio
~
~

-

--

CEGINAU
YSTAFElLOEDD

YMOLCHI
A LlORIAU

Llwybrau

Crynodeb 0 lythyr cynhwysfawr
Gerallt Jones, Gwynedd:
93 Rhos Wi an i'r Waun,
Penisa'rwaun,
bydd
Peiriannydd
Gwasanaeth
Ymgynghori'r Sir yn cysylltu
a'r perehennog
tir ynglyn a
draenio.
34 Llwybr Sine, Clwt y Bont,
gwnaed
gwaith
yma
yn
ddiweddar ac ail godwyd wal
•
gerng.
Llwybr Carreg y Garh, gwnaed
gwaith
helaeth
yma
yn
ddiweddar a chysylltir eto

a

thirfeddiannwr

..___W_A_U_N_F_A_W_R__.

Camfeydd.

Seion, cysylltir

a

pherehennog
Ty'n
Llidiart
ynglyn
a
gordyfiant gwrychoedd, ffens
ddiffygiol a wal gerrig sydd
mcwn cyflwr drwg, Adncwyddir
y gal haearn 0 ffordd Seion i'r
llwybr yma yn fuan.
113 Bryn Pisryll i Seion,
categori isel yv."r llwybr yma,
felly ni wneir
y gwaith
algywcirio tan ar 61 gorffen holl
waith llwybrau 0 gategori uwch.

FfonlFfacs:

(01266) 650291

Ar Agor
9-7 pm
9-5 pm Sadwrn

Ar Gau
Sui a Mercher

•

PRIS7AV HHkBVMOZ

hyd yr h\;D dr"~ i'r rvlinh~li.
Qun.!oJJ Len

l'lefyd am
ddefnyddio'r incJeln 1 lyny !It
lJOl1l.111U
t\OYfiYl1illfie t\)y~ualla i
Jones

a

chamfeydd
yn raddol trwy
ymateb i d diffygi on.
112 Ty'n Llidian i Tan yr Wylfa,

9 RhO) RH.'J
Ul'JrHfl Cfltrnflrjm

mwyn

Gwneir i ffwrdd

Oew;a eena 0 Wolyau n .9P./.Quifos.
Llennl VBflBlllln a Llennr Rorer.
5,000 lIathan sswAr 0 sarped, mewn stoc allvvch chi fforddio prynu 0 ofltrymau?

•

er

draenio.

Tegid a Samantha Pritchard
CANOLFAN CARPEDI

Eo

•

ddraen agored yn yr hen ffordd
ger
tro
Chwarel
Fawr,
Dinorwig.
Dywedwyd
befyd
bod y gwaith 0 gau ryllau yn y
ffordd ar 01 yr eira yn fler, mae'r
llenwi yn waeth na'r tyllau.
Penderfynwyd gofyn am raglen
ail-wynebu ffyrdd Gwynedd am
y flwyddyn nesaf
Troedio
Llwybrau
Llanddeiniolen.
Dywedodd
Len Jones bod y cyfan bron yn
barod gao Gareth Roberts a'i
fod wedi gofyn am gael rhywun
i edryeh dros y proflenni.
Penodwyd Len Jones, Phyllis
Ellis, Y Cadeirydd a'r Clerc i
gyfarfod Gareth. Gwneir y
trefniant gan Len Jones.

TAWELFA, PENISARWAUN
Ffon; (01296) 870846

flwyddyn ariannol nesaf i brynu
un arall i'w osod yn Llanberis.
Cytunwyd mai hysbysebion yn
yrnwneud a chymdeithasau
a
Cofnodion
cyfarfod
a mudiadau gwirfoddol yn unig
i faterion
gynhaliwyd nos Iau y 1ge9 0 yn ychwanegol
Cyngor Cymuned
Llanberis
Chwefror, 2009 yng Ngwesty
CCC) gaiff eu cynnwys ax yr
Victoria, Llanberis.
Cyflwyniad
Swyddogion
yr hysbysfyrddau.
• Un Llais Cymru: Cyflwynwyd
Amgueddfa
Lechi.
Mae'n
adroddiad gan y Cadeirydd a'r
ddeugain mlynedd yn mis Awst
Clerc 0 Gyfarfod Blynyddol
eleni ers cau Chwarel Dinorwig,
Llanberis. Cafwyd cyflwyniad a Cangen Gwynedd, lle cafwyd
pwrpasol
ac
thrafodaeth yng nghwmni Dr anerchiad
Dafydd Roberts (Ceidwad) ac addysgiadol ar sut i redcg a
gweinyddu Cyngor Cymuned
Elen
Roberts
(Swyddog
yn unol a llythyren y gyfraiih.
Addysg) 0 fwriad yr Amgueddfa
Eglurwyd
beth
oedd
yr
i gofio yr achlysur hwnnw pan
anghenion a'r gofynion a su t ac
welwyd cau un o'r ddwy
ymhle yr oedd y mwyafrif 0
chwarel fwyaf yn y byd. Chwarel
gynghorau yn methu. Yn 61
a oedd ar un amser yn cyflogi
tair mil 0 weithwyr
ac a Nick Jenkins, yr Archwiliwr
roddodd fod a chynhaliaeih i Allanol 0 gwrnni UHY Hacker
bentrcfi
cyfan,
ac
i Young, Caer, mae gan y
draddodiadau a ffordd 0 fyw. 0 mwyafrif llethol 0 gynghorau le
i wella
a th vnhau
eu
gofio arwyddocad y digwyddiad
•
gweinyddiad, yn arbennig ym
hwnnw rnae'r Amgueddfa yn
•
asesu
nsg,
mesur
trefnu nifer 0 weithgareddau yn macs
effeithiolrwydd,
adolygu
Awst a Medi eleni i gofio'n
briodol
y
digwyddiad
rheoliadau
ariannol
- yn
arbennig gosod cyll idebau a
hanesyddol.
Mae cryn waith
sicrhau nad oes lle i dwyll a
wedi ei wneud eisoes yn casgiu
chamweinyddu.
Yn sgil yr
tystiolaeth am hanes y cau 0
adroddiad
penderfynwyd
ail
bapurau y cyfnod, ac mae'r
gwaith 0 recordio argofion cynedrych ar ol-sustemau ariannol
a gweinyddol
y Cyngor a'u
weithwyr ac eraill ar y gweill.
hadolygu, gan ddechrau gyda'r
Bwriedir hefyd greu straeon
Rheoliadau Ariannol (Gweler
digidol
yn gysyllticdig
a'r
digwyddiad ddeugain mlyncdd
Cofnud Rhif 9).
• Cyfarfod Taclo Blerwch:
yn 01 a'r effaith a gafodd ar y fro.
Yn y cyfarfod cafwyd apel am Cafwyd adroddiad byr gan EB
iddo gael ymareb rhagorol i'r
gymorth ac enwau era ill a allai
gynorthwyo a bu trafod brwd ar cyfarfod a drefnodd 1 edrych ar
flerwch )T Stryd Fawr, Llanberis.
gynlluniau po sib 1, fel Cyngerdd
Bydd syrnud ymlaen i sefydlu
Cofio, teithiau cerdded ac efallai
darlithoedd. Myneg\\'\'d cryn pwyllgor 0 bhth cynrychiolwyr
ddiddordeb a chefnogaeth gan y y gwahanol Iusnesau i weld beth
ellir ei wneud i wella go lwg' y
cynghorwyr
a
gofvnnodd
stryd ac apel ~' pentref
swyddogion yr Amgueddfa
tybed a fyddai'r Cyngor yn • Defaid Crwydrol: Adroddwyd
fod eynnydd \vedi bod yn nifer y
medru
noddi
rhyw
defaid
yn
ddi,~eddar
Bu
ddigwyddiad ynghlwm a'r cotio.
dam\vain gas hefyd yn h\vyr y
DiolchW)rd i'r ddau swyddog
am
eu
cyfl\v)"niad
a"'u nos ar ffordd osgoi Llanberis,
brwc1frydedd a chytunwyd i lladdwyd dafad, ch\valwyd y
ystyried
unrhyw
Bais anl groc~fan 'pelican' a mal\vyu car
yn Ilfflon ROl'rlcJ Y s:-rrr ..vr )''n
gymorth
yn
v
dyfodol
lwcus na chafodd ei anafu'n
Dymunwyd yn dda l~r trefnwyr.
ddifrifol. Y n sgil hyn mae'r
Materion
yo
codi
o'r
heddlu wcdi bod yn cys}llru a
Cofnoclion
pherchnogion diadelloedd Ileol
• SlorwB, ffordd Capel (och:
Gorffcnn\vyd
Y g\vaith
a i of)'n am gymorth i'w cad\.v o'r
phenderfynwyd ail gysylltu y pcntref.
Bu'r
Clerc yn
trafou
y
trydan i'r adei13d.
broblem
g}'da'r
heddlu
a
• Glyn Peris, Nantperis: Mae'r
Dafydd
Morris,
y bugail
safle wedi ei glirio a'i d\wtio.
leI thiot, sydd bob amser yn
•
Byrddau
Hysbysebu:

CYNGOR

CYMUNED
LLANBERIS

ftclrolldwytl

fod

pris

yr

Hysbysfyrddau

yn uwch na'r
nyn a dllIoCld\vvd fi~yn 61. and
pcnderf'ynwycl

,," pW1'~QGU,

un

dI wfer N!l1lrnerl~ o.1r 11~JI ar

u~ter Llanb~ri~)

b)Yfiiltl
O'U QOsol.l !1f l1£l]~~t\ y dd9.u
!i)'oiodfall lJY:\litU. D)lLltJ ~nv.en
ht'l~ 'In tjyn~"t " Q~ll all~cn
C~nillr!lt1 L'ynllunlt' Crtunvv),J
llCfyd i gluslnoCli arlan yn y
lR

srQQ'r

Padarn,
Llanberis
- Dim
gwrth wynebi ad
•
C09A/0059/15/CR
Newidiadau
mcwnol i adcilad
rhestredig
- Glyn Padarn,
Llanberis
Dim
gwrihwynebiad
• C09A/0085/1S/CC - Gwaith
tocio, a thorri coed anaeddfed
oddi mewn
i ardal
gyda
gorehymyn
coed - Chwarel
Glyn Rhonwy, Llanberis - Dim
gwrthwynebiad
• C09 A/0094/1 S/LL - Codi
modurdy un llawr - Llain 0 dir
dros y ffordd i 22, Stryd yr
Wyddfa,
Llanberis
- Dim
gwrthwynebiad

CG: Caniatau:
• C08N0677/1S/CR - Ailosod y
cladin
llechi
0
Ch warel
Dinorwig presennol gyda cladin
llcchi 0 Chwarel Penrhyn Bryn
Eirin,
Fron
Goch,
Llanberis
CG: Gwrthod:
•
C08A/0728jl S/LL
Ailsefydlu cyn-annedd, gosod
system carthffosiaeth
a chreu
safle parcio - Ty'n y Mynydd,
Llanberis.
Materion Ariannol
• Yn y Bane ar yr 28ain 0
Ionawr 2009:
Cyfrif Cyfredol: £14,052.41
Cyfrif Cadw: £5827.82

Adroddodd
y Clerc
iddo
dderbyn
cadarnhad
fod yr
Archwiliad AIIanol wedi ei
ddychwelyd, a'i fod yn un glan.
Ond rocdd nodyn
y dylid
cyn n wys
Asesiad
Risg,
manylion cyllideb ac Adolygiad
effei thiolrwydd y tro nesa.
Rheoliadau Cyllidol N ewydd
Cyflv..ynwyd
Rheoliadau
Cyllidol newydd i'r Cyngor,
Roc d dvrrt wedi cu puratoi a'u
golygu
gan y Clerc gyda
cymorth ED a BD. Gyda man
newidiadau
derb~rniwyd
y
Rheoliadau newydd. B)'ddanl
yn cae! eu hadolygu'n flynyddol
neu os bydd nc-wid yn y
Ddeddn.vriaeth sy'n ymwneud a
chynghorau lleol. Bydd copi o'r
Rh<;Qli."\ltol,,

)'n

y

Llyfr

Cofnodion
ac hefyd
ym
meddiant pob aelod o'r Cyngor.
Cynn ig ac ei Iio: TTIEB.
Y nghlwm
a'r rheoliadau
nc\.vydd trefn,V)'u rod Mandad
Bane ne\vydd i',v gwblhau gyda
lola Owen a Derek Jones 1 gydarwyddo sieciau'r Cyngor gyda'r
Clerc, sef y Swyddog Cyilidol
Arebol. Cynnig ac eilio: HS/GA.
barod Cl gymorth.
Mac'n
Wedi dcrbyn nifcr :>yl wed dol 0
ymddangos
y
gallai
$!rid geis19dau am tan srantiau i'w
~wa_rtheg ar ~trrd Ceunant
~r~fouy mi~11Cl)(j[, adrulltlodd y
wncutl ~\'l1balliaC:Lh ae m~e'n (~]erc mai dati neu dri mudiad
g(\belth~o lrefnu cyfarfod b\l~n )'n Ullib oedd \Vedl ey1]\\1yno
cfo'r Gynghorvtld Sir ~c ergill j ma.nto]en anannol neu orfr~:£lcn
drafocl r mater.
banl:. l"elldc:rfyn\vvd gofyn i'r
(:ynllunio! (.(;~
ClcTv e) i>ylilu fi'r mudiadllu
• GO'NOO:lafl)fLJ. - ( om ~i~d Il~oI i ofrn am. Y ~vJ~Qdla.. tl1
bre-n yon I1Mwr tlr ~Y[lrtlcfn}rdll
briOLlol ~c n~fydd~i unrhyw
fel Ystatell Sychu - Glyn
g)'IDorth ariannol yn cael ei

gynnig heb wybodaeth
am
gyflwr ariannol
y mudiad.
Cynnig ac eilio: HS/EB
Llwybrau a'r Fynwent
Adroddwyd
fod y fynwenr
mewn cyflwr dcrbyniol, ac nad
oedd unrhyw gerrig coffa mewn
cyflwr pcryglus.
Cafwyd adroddiad
gan y
Clerc fod y gwai th 0 uwch
raddio Llwybr Rhif 1, Capel
Hebron - Cwm Aclir Ucha' wedi
dechrau. Y n dilyn trafodaeth a
Swyddog Llwybrau
Cyngor
Gwynedd cafwyd addewid am
fynegbyst i gadw cerddwyr ar y
llwybr. Bydd y CC yn talu am eu
gosod! Cynhaliwyd trafodaeth
hefyd a pherchennog
Cwm
Aelir Ucha' er mwyn sicrhau ei
fod yn hapus a chyfeiriad y
llwybr heibio'r [yo Mae disgwyl
y bydd Y gwaith wedi ei
gwblhau yn fuan.
Adrcddwyd
fod gwaelod
llwybr y Sig Sag yn Gilfach Ddu
yn beryglus, ond adroddodd y
Clerc nad oedd y llwybr yng
nghymuned Llanberis. Byddai
serch hynny yn cysylltu a
Chlere Llanddeiniolen.
Gohebiaeth
•
1. Gwarchod
Trefniadau
1
Ddarparu Gwasanaeth Claddu:
Llythyr yn nodi fod angen
gwneud trefniadau
rhag ofn
afiechyd megis ffliw byd eang.
2. Llywodraeth y Cyn ulliad:
llythyrau yn ymwneud a gwario
ar les y gymdcithas a mudiadau,
ynghyd a chanlJawiau benthyca
i gynghorau lleol.
3.
Un
Llais
Cymru:
Gwahoddiad
i anfon enw'r
Cadeirydd i'w ystyried ar gyfer
Garddwest Plas Buckingham dim diddordeb.
4.
Un
Llais
Cymru:
Gwahoddiad
i gynghorwyr
fynychu Cwrs. ED y Cadeirydd
i fynd iddo ar ddydd Mercher y
4ydd 0 Fawrrh, 6 - 9yh.
5.
Cyngor
Gwynedd:
Gorchymyn Cyngor O\¥}'nedd,
Mannau Parcio oddi ar y Stryd.
Unrhyw Fater Arall

•

Aelodaeth

SLCC

Cymdeithas Clercod Cynghorau
Lleol; Cytunwyd i dalu tal
aclodaeth
) Clerc ar gyfer y
Gymdeithas.
• D\Vr ar y ffordd, ger Coed
Gwydr, Nantperis:
Wrth i'r
waliau gael eu hail adciladu
mewn pertbynas a'r llwybr o'r
pentre i Gwastadnant adroddwyd
fod mwy 0 ddwr llag arfer \rvedi
bod ar ~rtrordd, holwyd hefyd a
wna~d unrhyw
walth i aLaI
llifOgydd ger Gardda Bach.
• Gyrru
Slryd
Ceunant:
Adroddwyd fod angen gwneud
.ywbeth i dawclu'r drafnitliaerfl
!it' y ftordd yma, d)""vc;d'''Yd fod
ceir vn Ryrru !-lry ffDt'dd i lu"vr.
Cyfarfod NcsaI
Gwesty V~ctor.ia nos Iau y 19c9 0
Fawrth, 2009 am 7 yr hwyr.

,..

TIM ACHUB MYNynn LLANBERIS

ArBen
Arall y Lein

Brynrefail, gyfle i ffilmio gyda'r

Mae
tim
achub
mynydd
Llanberis wedi cael un u'u

tim achub gao ymarfer achub

cyfnodau prysuraf criocd yn
ystod y gwanwyn yma. Ae er
mwyn tynnu syJw at waith y tim

Ax

drothwy
tymor newydd
derbyniais
adroddiad
gan
Asiantaeth yr Amgylchedd ar
ganlyniad
astudiaeth
ar
ddefnydd peiriant DIDSON ar
afon Hwch yn ystod diwedd
2008. Ceisio cael rhyw amcan ar
beth yw lefel stoc torgoch
Padarn oedd y dasg. Mae'r
peiriant yma yn gallu cyfri a
hcfyd gymryd lluniau 0 be sy'n
digwydd dan wyneb y dyfroedd.
Dros ychydig
ddyddiau
fe
recordiodd y peiriant dros 4,000
o dorgoch yn symud yn 6J ac
ymlaen ar y gwlau claddu, yn
ogystal a hyn fe gafwyd cofnod 0
30 0 Eogiaid yn llwybro eu
ffordd am Nant Peris. Bydd
gwaith eto yn cael ei gario allan
yn ystod Tachwedd a Rhagfyr
eleni, gwybodaeth ardderchog,
mae pethau yo edrych yn dda
am y dyfodol.
Yo ogystal a hyn, ar y
Gwyrfai mae effeithiolrwydd y
llwybr pysgod sy'n arwain i Lyn
Cwellyn wedi bod 0 dan y

rllY'vun oedd wedi rroi ei

y mynydd. Roedd eu gwaith yn
C} nnwys cario'r dyn i lawr y
mynydd ar stretcher a'i gludo i

bu'r rhaglen deledu Mosgito yn
ffilmio gyda nhw yn ddiweddar,
Fe gafodd dau 0 Ferhel,
Aaron Gwyn a Gwilym Rhys, y
ddau yo ddisgyblion yn Ysgol

Hofrennydd

yn

rfer ar

fan ble ddaeih hofrcnnydd o'r
Fali i'w n61 o. Bydd yr eitern i'w

weld ar Mosgitio ar S4C ar
ddiwedd mis Mawrth

glanio gyda'r tim achub, yl1 cy'lnu~vsA aron a

(f4).';(VI11,

disfflV)ll.

)'11

mcicroscop o'r diwcdd, ac yn 01

dudalen 20

Gall amrywiaeth 0 chwaraeon
dderbyn nawdd - 0 rygbi a
beicio i glwb achub bywyd a
sefydlu clwb pel-fasged newydd.
Dywedodd Elwyn [ones Prif
Swyddog Datblygu Chwaracon
Cyngor Gwynedd: 'Rydym yo
falch iawn fod cymaint
0
glybiau a sefydliadau ileol yn
gallu gwneud
)' mwyaf 0
gefnogaeth
ariannol
eronfa
Sportlot. Mae'r ystod eang 0
glybiau a chymdeithasau fydd
yn
derbyn
arian
yn
adlewyrchiad
o'r
cyfoeth
cyfleon sydd ar gael i drigolion
Gwynedd. Ein nod yn syml yw
sicrhau fod pobl ledled y sir yn
gallu elwa ar gyfleon ar gyfer
gweithgareddau
corfforol
a
chwaraeon o'r safon orau yn eu
clwb llcol.'
Mae'r
clybiau
fu'n
llwyddiannus
yn y rownd
ddiweddaraf 0 arian Sportlot yn
cynnwys
Clwb
Ieuenctid
Llanrug
i
ariannu
hyfforddwyr a darparu dillad ac
offer ar gyfer sesiynau dawns
newydd ac ychwanegol a fydd
yn eynnig cyfleon i blant
gyrnryd rhan rnewn sesiynau
dav....ns ychwanegol.
Y dyddiadau
ar gyfer
cyflwyno
eeisiadau
arian
16

2009 gyda
cheisiadau i'w hystyried mcwn
cyfarfod ar 6 Ebrill 2009-11 Mai
2009 gyda eheisiadau
i'w
hystyried mewn eyfarfod ar 1
Mehefin 2009-22 Mebefin 2009
gyda cheisiadau i'w hystyried
mewn cyfarfod ar 13 Gorffennaf

Wrth gwrs, rydym ni fel'sgotwrs
yn gwybod am hyn, ac wedi bod
yn cwyno ers blynyddoedd

maith. Ond gwell hwyr na
hwyracb. Mae'r sibrydion yo
dweud fod Dwr Cymru a'i fryd
ar wella'r scfyllfa, cawn weld.
Yn YStOd y gwaith monitro
(rna fe welwyd anferth 0 frithyll
brown yo stelcian 0 amgylcb

Mawrth

2009-17

algofIon am ddau fnthyl! enfawr

Aaron a (]wily'I"

.\'11

Awst

2009

gyda

cheisiadau i'w hysryried mewn
cyfarfod ar 7 ~1edi 2009-12
Hydref 2009 gyda cheisladau i'w
hystyried mewn cyfarfod ar 2
Taehwedd 2009-11 Ionawr 2010
gycla chcisiadau i'w hystyried

argae'r Llyn. nsw nyn ag
helpu cario'r stretcher.

yn cael eu dal rai blynyddoedd
yn 61,- roedd un, a ddaliwyd gan
John jones
Bethel, gyda
thorgoeh saith modfedd harmer

mewn

ar 1 Chwefror

cyfarfod

2010Mae ffurflenni cais ar gyfer
Cist Gymunedol Sportlot ar
gael gan Jane Eade ar (01758)
704010.

fforud i Inwr ei wddf.

Er y bydd yr afonydd yn agor
0

0

Sportlot ar gyfer 2009-2010 yw:

be dwi'n glywed, nid yw'n
cyflawni ei bwrpas 0 gwbwl.

ar y 3ydd

parhad

Fawrth, araf lawn

7"..1 r",1.hnu
:'r rvrdd
decnrau cvnnou, IcIly am Lyn
1

:n.C$

Padarn y bydd yn rhaid anelu os

am gyfle rhesymol

0

helfa. Os

CDH

bydd rhyw ychydig 0 wynt yna
allan ar y cwch amdani - dyna
fydd fy mhleser 1. Ond ~ lawer

Vmgrn~ho~ Ariannol
Annibynnol

fydd yn ymdrechu oddi ar y
glannau, dyrna'r eyfle gorau i
sael torsoch cynnar, ac mac un

27 Stryd }' Bont, Cacrnarfon
(01286) 672727

o'r rhajn yr aroser yma o'r
fl\vyddyn yn wledd arbeonig.
tt'el y {.I~wCl1fill 1 ClrO" b}'utJ

AarOtl a Gil)ilv1', \'n ffill11iolr til1'l aClzlJb.

8 1~ly~
Onnen. Ffordd ~' Llvn.

Pare l\1enai, Bangor

rl1,,1\1h~l ~in b~-n~in ~rn. Lyn

IJvw!U'chen. Y DOlisl SLocio eleni
fyJd 100 :

meVl1n

>,n

ystod

wYlhnos olaf Mlt\'Vfrh yn bilrod
am yr a~or~Acl rlT 1 af. I:;:brill, ynn
lOO bob miD WljUJ11 hJ\1 Q~
dd~\"'edd Awst..
I:iruly d~lng nl am y [TO.!:Irn~er

v ~tl Cll ci ~iJydd tl
J!sf)wyhad nm 1 ~rcld
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PENCA

RHOCI

Diolch
i Llinos Williams,
hyfforddwr tim dan 15 hoci
Caemarfon am y newyddion
diweddaraf am lwyddiant y tim.
Mae'r tim yn gymysgedd 0
enethod 0 Ysgol Brynrefail ac
Ysgol Syr Hugh Owen. Fel eu
cyfoeclion yng nghlwb rygbi
Caernarfon, mae'r genethod yn
elwa 0 strwythr
hyfforddi
cadarn ar gyfer y clwb. Mae'r
merched yn cyfarfod ar nos
Fercher ar faes pob-tywydd
Y sgol Brynrefail. Mae croeso i
unrhyw ferch dros oed Bl. 7
sydd a diddordeb i ddod draw.
Mae hyfforddwyr
profiadol
wrth law a rhoddir pwyslais
mawr yo y sesiynau i gael y
cydbwysedd angenrheidiol
0

Icithrin sgiliau, magu teirnlad

0

dim ac, wrth gwrs, mwynhad.
Yn ddiweddar bu'r tim yn
cystadlu am dlws RAF Goglcdd
Cymru. Gyda pherfformiadau
cyson, llwyddwyd i gipio'r tlws.
Byddent nawr yn cyfarfod a
phencampwyr y de i ymgiprys
am Bencampwriaeth Cymru,
Yn oedran yr oedolion mae'r
clwb yn rhedeg dau dim yng
Nghynghrair Gogledd Cymru yn wir maent ymysg timau
icuengaf y gynghrair.
Gyda
strwythr bendant 0 reoli a
hyfforddi mewn modd bositif a
phwrpasol - a chydag ambell
lwyddiant - rwy'n siwr bod
seiliau cadarn i'r clwb ar gyfer y
dyfodol.

LALES
Mae pwyllgor Cop. Bethel yn
gwerthfawrogi
cyfraniad Mr.
Kelsi a'u deulu o'r Bedol, Bethel)
dros v• rvrnor,
Mae'r croeso a'r
•
lluniaeth - yn dwym yn wastad.
Yn ddiweddar
dangosodd
y
teuJu eu gwerthfawrogiad hwy 0
gefnogaeth
y clwb
drwy
gyfrannu set 0 ddillad yrnarfer i'r
tim hvn.
Gwelir ~\'ir.Kelsi a'r fab,
•
Beeiay, yn cyflw yno'r dillad i
lrfon Hughes. }' capten.
Yn anffodu bu Bethel -vn rhv.
hael ar v. cae vn ddiweddar yn
.
rownd
wyth
olaf Cwpan
Ganolradc.l
Gogledd Cymru.
Wedi chwalu G\\ alchmai 0 5-1
byihefnos ynghynt mewn gem
gynghrair collwyd 0 5-3 ar (jae
Goed Bolyn yn y cwpan. Tipyn 0
siorn fu hyn, gao fod arwyddion
fod enw'r hogiau ar y cwpan
eleni. Di-fflach fu'r perfformiad,
gyda dwy gol hwyr yn rhoi
awgryrn 0 gem glos. N i fu
problem sgorio goliau trwy'r
tymor, Yn mentro ymlaen, mae'r
tim cystal ag unrhyw dim arall
~

GWAHODDIAD I AD-UNIAD
Cefai gais ar ran un 0 fy hen
glybiau i hysbyscbu aduniad
y clwb yn 40 rnlwydd oed

brifddinas
Mae
hyn

a'i chvtfiniau.
yn
atcb
y

Ireuddwyd

0

eleni. Y clwb dan sylw yw

drwy'r iaith Gymracg yn y
brifddinas,
ac yn brawf

clwb

y

Cymric

Nghnerdydd.

yng

Ers ci scfydlu

yn 1969 bu nifer ohonom

Wynelt£1- !Ie yn \uir
Bco

)'U

l}

0

Fra1r

~yn.rycllioli'r clwb.

Bu'n ffordd dda i gael aelwyd
gyfforddus

i nifcr ohonom

gynnal clwb

o dwf

pendant

y

G~'mrac8

vno.
Cvnh~lir
-

vr
ar
- ndunisd
uuyuu Sildwrn, Mai 9cd, yl1
lolfa
stadiwm
cric~d
SW ALEC

yng

N ghcrddi
Caerd~Tdd.
I'r

oedd yn gadael cartref am y
tro cyntllf , hoed i goleg neu
waith. Erbyn hyn mae'r tim
cyntaf
yn U\vch adran
C)rnghrair
Caerdydd.
Chwaraeir eu gemau fel arfer
ar feysydd Pontcanna, ond

Soffia,
hydd)'sg, ro\vnd y gornel o'r
Mochyn Du. Yn wir mae
Gareth Hugbes, perchennog
y Mocbyn
Du )rn g)'ncbwaraewr o'm cyfnod i. I'r
rhai ohonoch fu yno, [e

oherwydd effaith y'Steddfod

alJ,vch weld lluniau o'r cJ\vh
ar y mur.
Pr~s y tocyn, yn eynnwys

mae ri})YD a
gemau
~]w
ha~l drefn\]
~111111ynLt ond bydu bobuitll
)rnO

llynedd

d!l () rod yn r ped,vnr uebef.
TIm 0 hOgl!lU 'ow - yd' oedd

y mwv~rrll ullonum

yn y

blYllyddo(;ull LYIln(1r~ f::ydtl
chrrn fjr"rllt~nJ ~]r nne.

lirOyn tleddlw mge nifer o'r
aeloclau wedi eu oeni yn

y

b\V)ra, adloulanl
!lt8ofus

yw

r~o.

iJ

"t1Vvl :Slori

Gellir eu bnrchehu d~vy
aY~yllTU !Itt y~gritQnnydd y
cl'vb~ Rhy:; Mcilir Davic:\ df
O?'?~OO~~,~)
nc\.\
cl\.vbc~rmric(nl h()tma il .co II k
Dylai fod yn noson ddi;\.

) n } gynghrair. Yn vr agwedd
yrna mae gwendid hefyd. 0

bel nid y\v trefn
amddiffynnol ganol y cae cyn
sicred. Yo erhyn y timau gwell
mae hyn yn rhoddi gormod 0
bwyslais ar }' pcdwar yn y cefn.
Un elfen gadarnhaol eleni 'j\V
oed y um. l'nae sawl un ifanc
golli'r

wedi cael cyfle, ac wedi chwarae

eu rhan ac mae ysbryd da ymysg
y garfan. Tu eefn i hyn mae
pwyllgor gweithgar, a rhaid eu
canmol am eu gweledigaeth.
Mae'r ystafelloedd newid yn
safonoI iawn, cyflwr y maes yn
dderbyniol, a'r siop a'i phaned 0
safon uchel! Yn sicr, nid clwb
sefyll yn llonydd sydd yma. Da
gweld hefyd mwy o'r pentrefwyr
erbyn hyn yn mentro draw i
gefnogi.
Un sydd yn denu sylw yw
Jamie Whitmore
sydd wedi
sgorio dros 30 gol eisocs y tymor

yma. Gyda rhyw 15 gem ar 61
mae ganddo gyfle da isgorio 50 upyn 0 gamp i chwaraewr ifanc,
Yr hyn sy'n rhyfeddol am gamp
Jamie yw bod nifer o'i goliau yn
gofiadwy, Nid 'poacher' yn null
Greaves mohono. Yn amI mae'n
taro'r rhwyd 0 20 llath, neu yn
rhcdeg
pellter
gan
guro
arnddiffynwyr ar y ffordd. Mae'n
hyderus ac yn gryf ar y bel.
Darganfyddiad
yn wir. Gyda
gemau mewn llaw, gobeitnio y
gall Jamie danio Bethel j sane yn
y pedwar uchaf eleni, a cheisio
ymuno a Llanberis a Llanrug yn
y Gynghrair Alliance mcwn dwy
flynedd, Mae'r ddau dim hynny
yn gyfartal ar bwyn tiau ar hyn 0
bryd, Pwy fydd prif dim Bro'r
tico ar ddiwedd }' ryrnor sgwn i?

A DDAETH LLWYDDIANT?
Pan roddw)rd mcicroffon S4C 0 dan fy nhrW)rn [u allall i Stadio
Plaminio r\vy'n siwr fy nlod yn adlewyrchu teimladau nifer 0
gefnogwyr. A oedd Gatland \Vedl 8'JJneud gormod 0 newidiadau?
A ocdd Cill pac 0 fechg)rn ocdd yn 'chwarae am eu llc' yn ddigon
cr)·f ac )'n gallu g\vrthsefyll y p\vysau seicolegol? Ca,vsom ein
hateb me,,'n perfformiad annisg)'bledig, g)·da ymddangosiad
h\\')T V 'gynnau ma,vr' ~rn ein hachub. Ymddengys felly nad yw'r
d\'fnd~r talenl ar }' lefel uchaf )'n ddwfn ia\\'n. Her i Ga[land a'i
g;i\v, yn sicr. De\viswyd }' tim cryfaf yn erbyn y Gwyddelod ac,
erbyn h}'n, b~rddwn yn g\'lybod y canl:yniad. Gem 0 ennill - neu
cholli - pop\.:~h i \.In o'r Lil11~", Gair i orffen am e\;fnogaetll
anhvgoeJ c.vrnru. G~'dA'r Ewro yo gryf roedd yn gostus iawn, ond
rocuu )' milo<;dd 'coch' YllO - yl1 ~icr rua hanner y uorf. Pc bua:;ai
C~'mru vn ch\\'ar~e ~rn uffern, f\V~"n siwr ST buasen nhw yno!

Hwb ariannol j naw
M'l~

n~'"0 glybiau

0

glybiau chwaraeon Gwynedd

a i)c;fydliuduu

cnwnrneon C"vvnedd
am elwn nr
r

hwb arlannol
£7 ,000

gwerrh

eJWQ 0

hyd

ch,varaeon

!1.t £ 17000 trwy

Cymuned()J
i ClS[
C:st Cyngor C\.vynedd.

hr(111

gronfa
Cymunc:uul JpurLll)l y sir.
lrw~'

Gall sefydliaduu

gronfa

Sportlor

parhad ar dudaletl 19

