
doniau unigolion a gipiodd brif
wobrau Pencampwriaeth
Cymru eleni.
Ar nos Sadwrn, 24ain 0 Ebrill
bydd Band Deiniolen yn
rhannu llwyfan Neuadd PJ
Bangor gyda Bandiau Biwrnares
a Phorthaethwy fel rhan 0

gvfres 0 gyngherddau a drefnir
gan y Brifysgol. Am fwy a
fanylion ac i archebu tocynnau,
cysylltwch a Meirion Jones
(01286870452).

Dalziel raj/lor - Band Deiniolen

cyrraedd Abertawe, wedi i'w
bws dam i lawr ddwywai th ar )'
ffordd, ac iddynt gofrestru i'r
gysradlcuactn cfo dim ond pum
munud i'w sbario! Bydd rhaid
cvchwvn yn gynt am Harrogate!
Rocdd y beirriiad yn Abertawe,
Malcolm Brownbill yn hael ei
ganmoliaeth, gan ddisgrifio
perfformiad Deiniolcn 0

"Kingdom of Drazons" fel un
"mawreddog a llawn rnanyldcr,
gyda chyfraniadau ensemhle ac
unigol rhagorol. ' Roedd ganddo
ganrnoliaeth uchel hefyd iadran
yr offerynnau taro.
Yn yr un gystadleuaeth roedd
Band Llanrug, a ddaeth yn
bedwerydd, Canmolwyd eu
perfformiad hwythau hefyd, a
dywedodd y beirniad fod y
pedwar cyn raf yn y
gystadleuaerh gryn dipyn ar y
blaen i'r gweddill.
Gallwn ymfalchio felly fad y
traddodiad bandiau pres yn fyw
ac yn iach yn y fro, a hynny
rnewn cyfnod pan welwyd
dirywiad sylweddol yn nifer y
bandiau pres yrn Mhrydain.
Mae'n glod iff ardal fod gennym
ddau 0 fandiau pres arbennig,
a'u bod yn gyfrwng i feithrin

Yn vr adran gynraf 0'1'
bencampwriaeth, rocdd Band
Tredegar yn wvnebu eu hen
elyn iori, Band Cory, a
pherfformiad Dewi Fel
unawdydd wnaern vn icr mal
Tredegar aeth a IIi y tro hwn.
Yn ail adran y bandiau pres

perfformiodd Band Deiniolen
yn arbennig 0 dda i ddod yn ail
allan 0 ddeuddeg band. Daniel
Taylor, eu chwaraewr
iwffoniwrn gipiodd wobr y prif
unawdydd. Un ar bymtheg oed
yn unig yw Daniel, a rhagwelir
dyfodol disglair iddo ym myd y
bandiau.
o ganlyniad i ddod yo ail yn y
gystadleuaeth, mae Deiniolen,
dan arweiniad eu cyfarwyddwr
cerdd, Gavin Saynor, wedi eu
gwahodd i gynrychioli Cymru
ym Mhencampwriaeth Prydain
yn Harrogate, fis Medi. Dyma'r
trydydd tro 0 fewn y chwe
mlynedd diwethaf iddynt ennill
y fraint hon.
Ond bu bron iddynt fethu

Mae Dewi Griffith 0 Ferhel yn
hen law ym myd y bandiau pres
bellach, er mai ifanc ydyw 0 ran
oedran. Dechreuodd ei yrfa
gyda Band Llanrug a Band
Ieuenctid Gwynedd, ond mae
erbyn hyn yn byw yn y de ac yn
chwarae cornet i Fand Tredegar.

Deuii Griffith Band Tredegar

Ym Mhencampwriaeth Bandiau Pres Cymru yn Neuadd y
Brangwyn, Abertawe yn ystod y mis daeth dau 0 hogia'r fro i'r
brig, gan gipio gwobrau unawdwyr gorau'r gystadJeuaeth, a hynny
i ddau {sandgwahanol - un o'r de a'r l1a11o'r gUl;ledd.

• Twnel Gwiail Waunfawr

• Torgochiaid iLyn Llydaw?

• Coelcerth igeffyl

• Bws Eryri am bunt

Yn y rhifyn hwn:
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£30: Er cof am Appy Jones a'i
gwr, Nowi, Maes Llwyn,
Llanberis.
£20: Nansi Jones,
Meillionnydd, Penisarwaun
er cof aonwyl am Marian
Wyo Jones Dolerddi
Waunfawr. Teulu y
ddiweddar Mrs Helena
Munro, Llanrug; Teulu y
ddiweddar Marian, air
diweddar John Andro, Bryn
Awelon, Rhiwen, Deiniolen;
Teulu y ddiweddar Laura
Marne Pritchard, gynt 0 32
Rhydfadog, Deinio1en.
£10: Tcu}u'r ddiweddar
Elizabeth Glenda (Foulkes),
Llaoberis; Nellie Pritchard,
3 Ffordd Padarn, Llanbcris;
Jean Roberts, 5 Dol Eillan,
Llanberis; Selwyn a Myra
Griffith, Penisarwaun; Mrs
Beryl Gruiffi rh s, 5 Macs
Gwylfa, Deiniolen.
£5: Haf Thomas, Buarthau,
Llanrug; Ted Morri~, 16
Maes Padarn I~lanberisj
Mair Roberts, Oak View,
Warden gtreet) Llanbcris;
Jennie i\ngharad Roberts, Z
Ffrwd Madog, Brynrefail.
£1.50: Y Parch a Mr:s R. E.
Hughes, Nefyn.

RHODDION

MUNRO. Dymuna William,
James, Helen a'r teulu
ddiolch i bawb am eu
caredigrwydd ac am bob
arwydd 0 gydymdeimlad a
estynnwyd tuag atynt yn eu
profedigaeth 0 golli marn,
nain a hen-nain arbennig.
Diolch am y Ilu cardiau,
galwadau ffon, ymweliadau
i'r ty a'r rhoddion hael tuag at
ly Gobaith a Meddygfa
Llanrug. Diolch i Dr Esyll t
Llwyd a Staff Meddygfa
Llanrug am eu gofal. Diolch
i'r Parchectigion Lloyd Jones,
Robert Townsend a Gwynfor
Williams am eu gwasanaeth
ac i'r organydd, Michael
Davies. Diolch arbennig i
Katie ac Eilwen ac i Dylan
Griffith, Cyfarwyddwr
Angladdau, am ei gymonh ali
drefniadau trylwyr. Diolch
bawb.

DIOLeR

eisoes wedi cael eu trefn u ac
mae trefniadau ar y gweill i
ymweld ag Awstria y flwyddyn
nesaf

AnnwylOlygydd,
Fy enw i ydi Catherine Tudor
Jones, ac rwyf newydd gych wyn
fel Swyddog Treftadaeth yn
Nant Gwrtheyro. Dyma gyfnod
cyffrous iawn yn banes y Nant,
ac i unrhyw un ohonoch sydd
wedi mentro i lawr i'r dyffryn
yn ddiweddar, mi fyddwch wedi
gweld bod llawer iawn 0
ddatblygiadau ar y gweill.

Tybed allwn ni apelio at eich
darl1enwyr am gymorth?

Fy swyddogaeth fydd i
feithrin perthynas g16s rhwng y
Nant a'r gymuned Icol. Mae
ymwelwyr yn gwirioni wrth
fynd i lawr y ffordd droellog a
cbael blas ar hanes a
threftadaeth yr ardal ond rydym
yn gobeithio y bydd trigolion
Gwynedd hefyd yn ieimlo eu
bod nhw'n elwa o'r hyn sy'n
cael ei gynnal yn y Nant. 0
ganlyniad, byddaf yo cysylliu a
chymdeithasau niferus yr ardal
o fewn y misoedd nesaf er mwyn
clywed eich sylwadau ynglyn a
gwireddu'r cynllun yma.

Hoffwn glywed gao unrhyw
rai ohonoch sydd wedi tyfu i
fyny, ynteu yn Nant Gwrtheyrn
neu'r ardal gyfagos, ac sy'n
barod i rannu'ch atgofion difyr a
ni. Y gobaith yw y bydd
cofnodi'r hanesion hyn yn
cyfoethogi ein dealltwriaeth 0
fywyd yn }T Nant ac yn ein
cynorthwyo i greu darlun
realistig 0 fywyd y chwarelwyr
a'u teuluoedd ar droad yr
Ugeinfed ganrif ac wedi hynny.
Felly, os oes gennych atgofion
o'r Nant neu os ydych chi'n

ATGOFION O'R NANT

Amser • mar juan a onosm • Cyfiog - £10:00 yr awr
Mae'r newidiadau mewn amodau gwaith athrawon yn gofyn ar i

ysaolion oenodl arOlyowyr gllanol ar gyfer arholiadau allanol a ffug
arholiadau mewnot Bydd y rhai fydd yn cae eu penodi yn cael eu
defnyddio yn bennaf yn ystod cyfnodau arholiadau allanol misoedd

londwr, Mdl a Menefln afneu yn y~tOd cYfnoO arholiadau ffug Blwyddyn
II ym mi3 Rhagfyr. Bydd yn b05ib j'r oriau fod yn hyOlyg oddi 1ewn i

am~Qrlan yr Mholiadau a bydd hyfforddiant priodol ar gael.
Manylion pellach i'w cael gan Mr. Kevin Wyn Owen. Swyddag
Gweinyddol, Y~901 Brynrefall, LlanruQ, Caomarfon, Gwynodd,

LL55 4AD. Rhif I=fon~ 012B6 6723B1
E-bost: sg@brynrerail.gwynedd.sch.ul<

Celsladau drwy lyihyr ncu e-bo§t i Mr. Kovin Wyn OW6n.
0yOdi9.d C!J.U~Dyaa Mgre"~r22~in~rill 2010

YSGOL BRYNREFAIL, LLANRUG
(Ysgol Gyfun 11 - 18 oed, 742 0 ddisgyblion)

AROLYGWYR ARHOLIADAU ALLANOL
RHAN AMSER - ACHLYSUROL

CYFADRAN DATBl YGU • GWASANAETHAU YSGOllON
YSGOLION UWCHRADD

A

Ar ddechrau Mawrth
cynhaliwyd cyfarfod blynyddol
y Cor Yn ystod y cyfarfod
cafwyd adroddiadau oddi wrth y
Cadeirydd.yr Ysgrifennydd.yr
Arweinydd air Trysorydd.

Canwyd blwyddyn
lwyddiannus unwaith eto gyda
nifer 0 gyngherddau, yn
enwedig yn Eg1\vys Sant loan
yn Llandudno. Diolchwyd i'r
Arweinydd, James Griffiths; y
Cyfcilydd, Lowri Roberts
William::; at Dirprwy
Arweinydd, Gwilym Lewis.
Hefyd talwyd diolchiadau i'r
unawdwyr,

Etholwyd y swyddogion
canlynol am y flwyddyn:
Llywydd: Mr Cledwyn Jones,
Cadeirydd: Mr Gwyn Hefin
Jones, Is-Gadeirydd: Mr
Dafydd Ellis, Ysgrifennydd: Mr
Myfyr Parry, Trysorydd: Mr
Hugh Harry Williams.

Yn ddiweddar croesawyd dau
aelod newydd i'r Cor. Cynhelir
ymarfer bob nos Fercher yo
Ysgol y Faenol 0 7.30pm tan
9.30pm ac mae croeso mawr i
yrnwelwyr ac, wrth gwrs, i
ddarpar aelodau newydd.

Y mae nifer 0 gyngherddau

cofio straeon oedd yn cael eu
hadrodd ar eich aelwyd am
fywyd yn y Naot gan aelodau
o'ch teuluoedd, cysylltwch a rill
ar 01758 750 334 neu
Carherinetg'nantgwrtheyrn.org

Gan edrych ymlaen at glywed
gennych yn fuan.
Yn gywir,

CATHERINE TUDOR JONES
Ca therine@nantgwrtheyrn.org

01758 750 334

ADRIDDIAD COR
MEIBION DINAS BANGOR

Dyddlad Gosod Dyddlad Plygu Ble Cysylltu a Rhif Ffon~----~ ------
Sui 25 Ebrill lau 29 Ebnll Oemrolen W. O. Roberts

Dyddiad Copi

Sui 18 Ebrilll

,_Rhifyn
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GOLYGYOD CHWARAEON
Richard LI. Jones, 5 V Oddl, Bethol.
(01248) 670115

J=J=OTOGRAI=I=WR
Gwyndaf l4ughes. Glasgoed.
Llanrug (677263)

TREFNYDD HYSBYSEBION
Elhon Roberts, Swn-y-Gwynt,
llanberis (870740)
elfionroberts132@btinternet.com

TREFNYDD ARIANNOL
Goronwy Hughes. Eithlnog, 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)

TREFNYDD GWERTHIANT POST
Olwen Hughes, Eithinog, 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)

TREFNYDD BWNDELU
Marian Jones, Minallt, 7 Bro Elidir.
Dinorwlg (870292)

GOHEBWYR PENTREFI

DEINIOLEN: Nia Gruffudd (872133)
BETHEL: Geraint Ells, Cllgeran
(01248) 670726
BAYNAEFAIL: Mrs Lown Prys Roberts
Williams, Godre'r Cood (870580)
CAEATHRO: Clive James, Hafan, Bryn
Gwna (677438)
CEUNANT: Trystan a Sioned Larsen.
Bodafon Ceunanl (650799)
CWM-V-GlO: Mrs Iris Rowlands.
Glanrafon (872275)
DINORWIG: Manan Jones, Mlnallt,
7 Bro E=lidir. Dinorwig (870292)
LLANBERIS: Gwynoth nc Cifion Roberts,
S",",n y Gwynt (6707-10)
LLANRUG: Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn
lS7~a")
NANT PERIS: Llinol>.Jones, 6 Nan!

Ffynnon <071820)

PENISARWAVN; Mr~Alln t:VUnGIeyonenn
(07Z't07)
TAN.Y·COED: MI~~AnwQnParry.
Aniy.9ryn (Q'M'~~;:uun~;:r~;~O~~;~nRoborts,Panlalon,I
,..... __,I

CADEIRYDD
Y PWYLLGOR GWAITH
Goraint Elis

Erthvglau a newyddion
at ohebwyr pentref neu i

Penarth
Ffordd yr Orsaf

LLANRUG LL55 4BA
Straeon ae erthvg1au ar e-bost i

alwenaowen@gmail.com
neu Tir larll, Llandwrog LL54 5TE
neu storiau@ecorwyddfa.co.uk

SWYDDOGION A GOHEBWYR
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Argraffwyd gan Wasg Dwyfor
Penygroes 01286881911

Cydnabyddir cefnogaeth
Bwrdd yr laith Gymraeg
tr cyhoeddiad hwn.

- - -_



HymyddyyYd gan conn Gwynedd uonee er ran Hywel Wllllaln:5, Flaid Oyrnru, e 6tryd y Gtl:Jlell, oeemanon. Gwynedd, LL55 16E

www.hywelwilliams.plaidcymru.org
hywel.williams@plaidcymru.org
01256 672510

LLAIS CRYF PROFIADOL
I ETHOLAETH ARFON

Ymgeisydd Plaid Cymru yn
Etholiad Cyffredinol 2010

Eich Aelod Seneddol ers 2001
ILLIA

Plaid

CEFNOGWCH EIN HYSBYSEBWYR

TROED NO()YN: Mulfran - Cormorant a Bili-Dowcar, J'dorfrall,
Colier, Wil ll7al Walog,us« Llandudno, Gloddesnor a Wili
Bofra1l.

NORlv\AN CLOSS, (Faeh Wen)

o 28 Ma\vrth 2010 gallwch dcirhio ar fysys Sherpa am £1 yn
unig fesul siwrnc.

Mac'r gwasanacth bws Sherpa yn teithio ar hyd gogledd
Eryri gan gysylltu gyda llwybrau cerdded, atyniadau gwyliau,
mynyddoedd a lleoliadau 0 harddwch arbennig.

Peidiweh a phoeni am y car, defnyddlweh drafnidiaeth
gyhoeddus er mwyn cyrraedd llwybrau godidog Eryri ac
atyniadau eraill. Dim ond £1 fydd pob siwrne ar daith SI, S2
ac S6 yn ci gestio Icl rhan 0 gynllun Goriad Gwyrdd Eryri.

Mae Cynllun Goriad Gwyrdd Eryri yn bartneriaeth rhwng
Cyngor Gwynedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor
Cefn Gwlad Cymru, Awdurdod Pare Ccnedlaethol Eryri,
Croeso Cymru a'r Adran Menter, Arloesi a Rhwydweithiau
sy'n canolbwyntio ar rwydweithiau cludiant cynaliadwy ym
Mharc Cenedlaethol Eryri.

BWS ERYRI AM BUNTEira 2010
Roedd gwerin Dyffryn Peris 'slawer dydd
yn rhoi coel ar ymddangosiad Llanc
Llandudno'n 'Agor y fflodiat' er budd
o gynddarcdd eigion broehus a'i wane.
Ai Ilifogydd Ilynnoedd i lwnc y bae,
wcdyn - fel concord ai'r Porfran ddu
ar hyd Afon Scient am sigl a swae
tawelach for - i bysgota yo hy...

Bu'r cyndeidiau yn graff - enwasant graig
yn Llyn Padnrn yn I .lcch-y-Fulfran - hen
lochcs cynoesol iddowciwr o'r aig;
mae yrna 0 hyd, ger glan lein y tren ...

'Gull Island y Sais - Craig Wylan Y' fro;
diflannodd craffter henafiaid o reo.

Dyma stalwyn llwyddiannus
arall 0 Tros y Waen,
Penisarwaun. Cafodd drydydd
yn ei ddosbarth (4 mlwydd) yn
sioe Genedlaethol Ceffylau
Gwedd yn Peterborough. Hon
yw 'Crufts' y ceffylau gwedd a
mawr ydi'r anrhydedd i Rbys
Griffiths am baratoi Hill
Lodge Linton a'i arddangos
mor llwyddiannus.

Cafwyd IIwyddiant
yeh wanegol gydag ebol
dyflwydd sef Trem )' Wyddfa
Richard. Daeth yn gyntaf yn ei
ddosbarrh ac yn is-bencampwr

yr holl sioe.
Gan fod ei waed yn rhy agos i
weddill ceffylau Tros y Waen,
rhaid oedd gwerthu'r
pencampwr ifanc hwn.
Braf y\V gweld fod yr hen
draddodiad 0 fagu ceffylau
gwedd yn parha u ym
Mhenisarwaun a gychwynnwyd
gyda William Hugh, Llys.
Trosglwyddwyd yr awenau'n
llwvddiannus iawn i'w fab•

Dylan. Bellach Rhys ac Elliw,
plant Dylan, sydd yn arwain a
thywys dan oruchwyliaeth
ofalus eu laid a'u tad.

TRADDODIAD MAGU CEFFYLAU GWEDD YN PARHAU
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Gwatth Cerrig Heddi
Cwasanaeth Teimltufwy 4Phersmwl

~4AwryDydd
CapRIGorffwys PM/at

Yn GW{ljanaethutr Holl Ard4J1

-

Dylan Gri ith
T'~fttW1'Angladdau Atltfibyntfol a Lleol

TROa-Y-WAEN PENISARWAUN

Siop Tell/,t Henlion

•am y siop.

Ffatri Crochenwaith Pontrug
Rai misoedd yn 61 bellach,
cyhoeddwyd llun 0
grochenwaith y tu allan i'r hen
Felin Wen ym Mhontrug (ble
mae ty bwyta Sopna heddiw).
Prin oedd y wybodaeth am y
gwaith, ac ychydig lawn 0 bobl a
gysylltodd a mi gyda hanes y lIe.
Mac'n ymddangos i'r gwaith gael
ei gynnal yno am rai

Mac Mary Jones yn sefyll yn
nrws \' siop, a chredir mai dwy 0
chwiorydd tad Kelvin Jones
sydd yn y IIun gyda hi. Rocdd y
teulu'n cael eu hadnabod fel
'tculu Henlon' oherwydd mat
yno rocdd y cartref gwreiddiol.
Byddai Kelvin yn falch 0
dderbyn unrhyw wybodaeth am
Mary Jones neu atgofion pobl

Rhaglen. Brythouiaid y Craig

•

•

Oulriln, Yr Hon YV9vl, Drynrefail
www.eahan~yf.ftro ~h!lIt®~It~"-evt.ft'a

0128811~!oo (caffJ) 01ZM 1m:; 40Z(DJddfil)

Nod Caban CW. yw meOl1 gwelIDreOlao cvnalla()wy SyOll yn
cynhvrchu incwm drwy el brif wPltha~r~ddaurlltQnlW

(Gam TmyvtJc;\lI~J'I'o,~rellcynhadlcdd 0 GW030nacthArfJr.:tffu a

LlunOOOIO) :Ie ;:Ir yr un orvo I oernoOI Dusnes IIeOI (UneOau fiu:;nel
C;'lb{\n~c,- mwyn c,-au cylleoadd !)w;'Iah.

Cwmni cydweltt1redol di olw yw Caban Cyf wed, el sefydlu i
hvvylVGOdattllygiad economclcc coin 9wlad.

ar Agor
9 y bore Ian 4 y pnawn • 7 rllwrno(J yr wythno:5

chwarelyddol oedd y mwyafrif,
os nad y eyfan o'r rhai oedd yn
gweithio yno. Does ryfedd felly
iddynt sefydlu eu cymdeithas
Gymraeg eu hunain, ac yr oedd
canu yn rhan bwysig o'u hamser
hamdden. Cyhoeddwyd gan y
Gymdeithas lyfryn bychan 0
emynau oedd yn boblogaidd yng
ngwahanol Gymanfaocdd Canu
Cyrnru yn y cyfnod. Y gw r fu'n
gyfrifol am hyn oedd rhyw Mr
Morris) cyn-organydd Eglwys
Plwyf Maentwrog yn y
blynyddoedd cyn y rhyfel.
Gofynnodd i'r chwarelwyr anfon
gartref am daflenni
cymanfaoedd gwahanol
enwadau, ac yna eu gosod gyda'i
gilydd yn llyfryn. Mae'n sicr fod
sawl hawlfraint wedi ei thorri
wrth wneud hyn, ond ccir nodyn
ar glawr y gyfroJ yn apelio am
faddeuant: 'os trosedduiyd wrth
argraffu unpetk heb gamiatad,
er!Yniwn em fuddeuant. Pri,zliwyd
>, llyfryn hwtl yn breifat, ac fo'i
lledaenir ynl rnysg aelodau'r
Gvmdeiinas yn unig. '

Tybed faint 0 chwarelwyr
bro'r 'Eco' fu'n aelodau 0
Frythoniaid y Graig, ac a oes rhai
ohonynt yn fodIon rhannu petb
o'u hatgofion am y cyfnod
hwnnw. Yn sicr, buont yn
allweddol yn natblygiad
diweddar Gibraltar, a chafwyd
canmoliaeth uehel i'w gwaith tra
buont yno.
Siop "Ieulu Henlon'
Anfonwyd crus am wybodaetb
gan Kelvin Jones, Berws )' Coed
ynglyn a'r siop a ddangosir yn y
Ilun. Fe'i hadeiladwyd ar gyfer
Mary Jones, chwaer i'w daid,
Thomas David Jones. Roedd y
siop, yn 01 pob tebyg, wedi ei
hadeiladu'n arbennig ar gyfer
Mary Jones oherwydd fod rhyw
nam difrifol ar ei choesau. Roedd
y stop wedi ei lleoli dros y Ifordd
iVaynol Terrace, Deiniolen.

Beth amser yn 61 cafwyd hanes
catrawd 0 chwarelwyr ithfaen a
llechi 0 ogledd Cymru a
gasglwyd at ei gilydd gan Cyrnol
Darbishire 0 Benmaenmawr ac a
fu'n ymladd yn Ffrainc yn ystod
y Rhyfel Byd Cyntaf. Yn
ddiweddar, cefais fenthyg
dogfennau a lluniau gan Mrs
Norah O'Brien, Penrhosgarnedd
(Norah Munro 0 Benisarwaen
gynt). Mae son yn ei chasgliad
am sefydlu cymdeithas Gymraeg
yn Gibraltar yn ystod yr Ail
Ryfel Byd. Cynhaliwyd Cinio
Gwyl Ddewi yn y Garrison
Recreation Rooms yno ar Fawrth
laf 1942, ac 0 ganlyniad i'r cinio
hwnnw y sefydlwyd Cymdeithas
Brythoniaid y Graig. Roeddent
yn cyfarfod ar y cyehwyn rnewn
Ile o'r enw 'Welcome' ar Main
Street, a hynny bob yn ail nos
SuI. Yna) yo di.lyn dathlu G~l
Ddewi 1943, cafodd y
Gymdei thas adeilad yn 64
Engineers Lane - enw addas
lawn - a seiyulwyd aelwyd
barhaol yno gyda lie j gyfarfod
bob nos o'r wythnos.

Ond pam fod cymaint 0
Gymry yo Gibraltar yn ystod yr
Ail Ryfel Byd? Unwaith eto,
catrawd 0 ehwarelwyr oedd hon
wedi ei chomisiynu'n arbennig
fel aciran o'r Royal Engineers
oherwydd eu profiad. Eu gwaith
oedd ffrwydro a thyllu degau 0
filoedd 0 dunelli 0 garreg allan 0
grombil Craig Gibraltar er
mwyn ehangu'r gwagle yno i
gadw anghenion rhyfel, gan fod
Gibraltar yn safle pwysig iawn
wrth fynedfa i For y Canoldir.
Roedd yr holl wastraff a gai ei
dyllu allan 0 grornbil y Graig yn
cael ei ddefnyddio i ehangu'r
maes awyr a'i ymestyn allan i'r
mor er mwyn ei gwneud yn
ddiogelach i awyrennau mawr
lanio a hedfan oddi yno.

Dichon felly mai milwyr
Cvmraeg eu hiaith o'r ardaloedd

BRYTHONIAID
YGRAIG
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U DA AR GAEL
PUB DYDD

CANOL DYDD
A GYDAIR NOS

Evans. Mae o'n sicr fod un 0

drenau'r chwarel wedi ei hen wi
ar 61 y ceffyl, Oes yna rhywun
yn gwybod hanes y dren?
Fe enillodd Jerry M 14 o'i 20
ras. Daeth Jerry M yn ail yn y
Grand Steeplechase de Paris yn
1910.
AT 01 ei fuddigoliaeth yn 1912
ni farchogwyd 0 wedyn mewn
ras ae Ie'i rhoddwyd i llawr yn
1914. Cafodd le da yn stablau'r
Faenol Ilawer gwell
cyfleusterau na'r helyw o'r
tcnanriaid!

•

Yn 1912 enillodd Jerry M y
Grand National gydag Ernest
Piggott ar ei gefn. Ei
berchennog? Sir Charles
Garden Assheton-Smith -
perchenog y Faenol a sgweiar yr
holl ardal yma. I ddathlu'r
fuddugoliaeth fe adciladwyd y
goelcerth anferth yma. I ...le
roedd y goelcerth rybed? Does
dim digon 0 gefndir i'w lleoli yn
y llun ond rhywle yn Llanberis
dybiwn i.
Ronnie Evans biau'r llun ac fe'i
cafodd gan ei dad Cernyw

COELCERTH I GEFFYL!

Cais am Wybodaeth
Mae cyfaill 0 Gaernarfon yo
ceisio mwy 0 wybodaeth am
berson o'r enw Griffith
Rowlands oedd yo byw am
gyfnod mewn ty o'r enw Pant y
Celyn, Cwm y Glo. Bu'n aelod
o'r Ffiwsilwyr Cymreig yn ystod
y Rhyfel Byd Cyntaf, a chredir
fod ganddo gysylltiadau hefyd ag
ardal Pen Deirsh, Caernarfon. Os
oes rhywun a gwybodaeth am
Griffi th Rowlands, neu gydag
ymholiad neu yrnateb i unrhyw
ran arall 0 hanes y fro,
cysylltwch a:
Dafydd Whiteside Thomas,
Bron y N ant, Llanrug,
Cacrnarfon.
(Ffon: 01286673515)Dr. Fox

AGE

CyflAnwadau Trydan a Nwy

Cynllunio Angladd

Y\ivviriQnt Teithio

Vswiriant Cerbydau a Diffyg ar y Modur

rswmant canret

Mae pobl dros 50 oed yn
ymddiried yng nghynhyrchion

a gwasanaethau
Age Concern

pori trw}' rifynnau papurau
newydd y cyfnod i ddarganfod y
canlyniad. Tybed ai dyrna'r pryd
y caewyd y ddwy dafarn uchod?
Efallai i'r tafarnwyr fod yn
llwyddiannus yn eu hapel, ac
rnai'n ddiweddarach y daeth oes
y ddwy dafarn iben.

Mae'n sicr fod llawer 0 rai
eraill wedi cau eyn dechrau'r
Rhyfel Byd Cyntaf wrth i
reolaeth y bragwyr mawr dynhau
ar y farchnad ddiod feddwol.
Roedd pentref Cwm y.GIo, wrth
gwrs, yn en wog am y nifer 0
dafarndai oedd yn bodoli yno ar
un cyfnod, ond diflannodd nifer
helaeth 0 dafarnau 0 bentrefi
eraill y fro hefyd. Beth am restru
rhai ar gyfer eich pentref chwi?
Teulu Jeri
Addewais y rnis diwethaf i roi
mwy 0 hanes pam y galwyd
trigolion Llanrug wrth yr enw
hwn. Yn anffodus, mae'r gwaith
chwilio wedi codi sgwarnog, gan
fod dau Jeri wedi dod i'r amlwg a
allai ffitio'r enw, Gohiriaf yr
hanes nes gorffen chwilota'n
iawn i ddau berson o'r cnw
Jeremiah.
Dr Fox

Gan Eifion Roberts y cafwyd
y Ilun bwn; Ilun o eiddo Buddug
Hughes 0 Lanberis. Credir mai
Dr Fox yw'r gwrthrych. Yr oedd
yo cadw cwch yrn Mhcnbom,
Llanberis. Yr oedd Buddug
Hughes, a hithau ond yn ddeg
oed, yn rhwyfo'r cwch allan ar
Lyn Padarn er mwyn iDr Fox a'i
thaid, Henry Rowlands, gael
pysgota. Roedd Henry Rowlands
yn dad i'r pysgorwyr Robin a
Harry Rowlands. Wei thiau
byddai angen eu rhwyfo ar hyd
afon y Bala iLyn Peris.

Roedd y cweh yn hen iawn, ac
un diwrnod ar 61 glaw trwm fe
suddodd. Arweiniodd hyn i ffrae
rhwng mam Buddug a'i thaid
oherwydd iddo ganiatau mentro
bywyd y ferch fach ddeg oed yn
rhwyfo cweh mor fregus ar hyd y
ddau lyn!

blynyddoedd yn nechrau'r
19S0'au.

Yn ddiweddar deuthum ar
draws cofnod yn yr Herald
Cymraeg ym mis Ionawr 1947 yn
son am 'ddiwydiant newydd' yn
cael ei sefydlu ym Mhontrug, sef
gwaith crochenwaith. Roedd
cwmni ym mherchnogaeth y
Baroness Bower 0 Maine wedi
prynu'r hen felin ac yn bwriadu
eynhyrchu erochenwaith ar
gyfer y tY, gan gynnwys potiau
llaeth. Methais hyd yma a
darganfod unrhyw wybodaeth
am y Baroness, ond mae'n
amlwg na fu'r fenter yn
llwyddiant.

Yr hyn sy'n ddiddorol yw fod
crybwyll wedi ei wneud hefvd 0
ffatri crochenwaith cyffelyb wedi
ei sefydlu ym Mhontrug yn fuan
ar 61y Rhyfel Byd Cyntaf, ond na
fu fawr 0 lwyddiant ar hwnnw
chwaith. Tybed ai yo y Felin
Wen y bu'r [enter aflwyddiannus
honno hefyd?
Tafamdai'r Fro
Yn 61 pob son, capeli a
thafarndai yw'r ddau fath 0

sefydliad sy'n dirywio gyflymaf
yng Nghymru heddiw. Mae sawl
capel yn y fro wcdi ei gau ac
amryw wedl eu dymchwcl, ond 0
leiaf mae cofnodion ysgrifenedig
pur drwyadl amdanynt. Nid felly
yn acbos y iafarndai. Byddai'n
ddiddorol casglu rhestr o'r holl
dafarndai a fu'n bodoli yn y fro
yo y gorffennol, cyn i'r cof
amdanynt ddarfod a bod.

Y r hyn a ddaliodd fy sylw yn
ddiweddar oedd eofnodi dwy
apel ynglyn a thafarnau'r Cross
Keys yng Nghaeathro a'r
Commercial Inn ym
Mhenisarwaen. Y dyddiad oedd
1892, ac yr oedd yr Ustusiaid yng
Nghaernarfon wedi gwrthod
adnewyddu trwydded i'r ddwy
dafarn. Y cofnod a welais i oedd
apel y ddau dafarnwr yn erbyn y
penderfyniad. Yn anffodus,
doedd canlyniad )rr apel ddim ar
gael 'chwaith. Bydd yn rhaid



Gymorth a hyfforddiant amyneddgar i bob oedran er
mwyn I chi fedru mwynhau defnyddio eich cyfrifiadurl
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Problem gyda'Gh Gyfrifiadur?

Am wasanaeth cyfeiligar i ddatrys
a gwella eich cyfrifiadur cysylltwch

a Gomer Roboris
Ffan : 01266 670462

Symudof : 01gS2'12~S9

TAWELFA, PENISARWAUN
Ffon: (01286) 870846

Dyrnunir Pasg Dedwydd i
bawb.

Jones a'i ffriodiau yn y Neuadd
Gymuned nos Iau, 25 Mawrth 0
6.30 tan 8.00. Roedd stondinau,
tombola, raffl Basg, cwn poeth,
cystadleuaeth cnwi'r gwningen
Basg a chystadleuaeth addurno
Her Basg. Dymunir diolch i
Selwyn Griffith, Llanrug, am
gael benthyg yr offer.
Cynhelir Miri Mai ar nos Iau,

20 Mai.
Dymuna aelodau'r Pwyllgor

longyfarch aelodau'r Urdd ar eu
llwyddiant ysgubol yn yr
Eisteddfodau Cylch a Sir. Pob
dymuniad da gyda'r Gan Actol
a'r Parti Unsain yn y
Genedlaethol ddechrau
Mehefin. Pob dymuniad da
hefyd ibawb 0 gylch yr Eco.

A

PWYLLGOR APEL
E 1ST E D D I" 0 D
GENEDLAETHOL YR
URDD ERYRI. Cynhaliwyd
Pwyllgor llawn, gyda 15 0

aelodau brwdfrydig yn
bresennol. Lluniwyd llytbyr
dwyieithog gan y swyddogion
i'w ddosbarthu i bob ty ym
Mhenisarwaun a Brynrefail a
chafwyd sel bendith yr aelodau
ar y llythyr, Bydd copiau yn cael
eu cynhyrchu yn Adran yr
U rdd, Pare Menai, a cheir
arnlenni gyda nod yr Urdd
arnynt ar gyfer bob llythyr,
Bydd aelodau'r Pwyllgor yo dod
o amgylch yn fuan gan obeithio
y cawn eich cefnogaeth arferol.
Diolcb 0 galon.
EGLWYS SANTES HELEN.

Dydd Gwener y Groglith:
Cvnhelir A\vr Dawel a•

Myfyrdod am 2.00 o'r gloch
Sul y Pasg:

Gwasanaethir y Cymun
Bendigaid fore Sul gan y
Parchedig Lloyd Jones am 11.00
o'r gloch.

• II

Belt)' Pritchard, 3 Llys y
Gwynt, hiihau yn dathlu
cyrraedd yr 80 ar 24 Ebrill -
rocdd Nansi a Beuy yn
gyfeillion yn Ysgol Tan y Coed.
YSGOL SUL BOSRA. Bu'n
gyfnod 'Dwylo Prysur' yn
ddiweddar yn creu cardiau
cyfarch Gwyl Ddewi, SuI y
Mamau a chardiau Pasg.

Mae cyfnod 'Dysgu Prysur' ar
Ygweill hefyd gyda Chymanfa'r
Annibynwyr ar Sui, 23 Mai am
2.00 o'r gloeh, i'w chynnal }'n y
Neuadd G}TIDUned yma ym
Mhemsarwaun. Arweinydd y
Gan fydd Gareth Jones,
Llanberis, felly bydd digon 0

fynd a hwyl a sbri. Trefnir bws i
gludo cefnogwyr 0 Lanberis,
Cwm-y-Glo a Deiniolen.

Cynhclir Cymanfa'r
Methodistiaid vma yn y
Neuadd Gymuned yn mis
Mehefin gyda John Eifion yn
arwain y gan gyda detholiad 0
ganeuon bywiog a chyfoes.
Bvdd Te Bach a Chlonc i ddilyn-
ar 61 y Gyrnanfa hon.
APEL ADNEWYDDU'R
CAPEL. Y mae to'r Capel eisoes
wedi ei adnewyddu ac mae
trcfniadau yn cael eu gwneud i
gael ffenestri newydd a hynny
yn fuan. Dyna pam }! cynhelir )1

Cymanfaoedd yo y Neuadd
Gvmuned eleni. Bu gwerthiant-
y Calendr am £1 yn diwrnod yn
hynod JJwyddiannus.

Dymunir diolch i aelodau'r
Pwyllgor am Y gwerthiant ac i
bawb a gefnogodd drwy brynu'n
hael. Gwerthwyd bron i 200
diwrnod a'r ernllydd lwcus y\V
Brenda Richardson, Bryn
Hyfryd. I..longyfarchiadau ichi.
PWYLLGOR NEUADD
GYMUNED. Tynnwyd Clwb
Cant Mawrth a'r enillwyr oedd:
Aled Green, Rhos Wian a 1010
Hughes, Carmel (wyr Nansi).
DISGO'R PASG. Cynhaliwyd
Disgo'r Pasg yng ngofal Glesni

PRISIAU RHESYMOL
PEINTIWR AC ADDURNWR

Unecl 1. Ffgrm Bryn Afon
LLANRUa

~#8n:(Oi~A~)~"4iA~
(0~89)899901

Cynyr~hionCo~d:
Gatiau, Ffgngug ac ati
am brisiau cystadleuol

GWYNANT
PIERCE

briodas.
PEN-BLWYDDI ARBENNIG.
Mae nifer 0 blant y flwyddyn
1960 yn dathlu eu pen-blwyddi
yn SO oed eleni.
Llongyfarchiadau i bob un
ohonoch. Deellir fod 2009/2010
yn flwyddyn y degawdau i deulu
Meillionydd - Dylan wcdi
dathlu'r 40, Anwen ei SO a
dymunir y gorau iNansi a fydd
yn dathlu ei phen-blwydd yn 80
ar 23 Ebril1.

Llong)'farchiadau hefyd i

gorau i Miss Nancy Williams,
IS Bryn Tirion, ar ddathlu pen
blwydd arbennig yn ddiwcddar,
PEL BONWS LOTERI.
Enillydd mis Chwefror oedd
Mrs Jean Jones, 24 Bryn Tirion
gyda rhif 47. Llongyfarchiadaul
CYDYMDEIM1.,lR yn ddwys
iawn ag Ernyr a Megan a'r teulu,
13 Bryn Tirion, 0 golli mam
Em)'T 0 Lanberis yn ddiweddar.

Ein cydyrndeirnlad llwyraf
hefyd a Bethan, Cae Corn iog, yn
ei cholled sydyn ac annisgwyl 0
golli cymar a ffrind annwyl a
phoblogaidd, Richard Merfyn,
neu Beno fel yr adnabyddid ef
gan ei lu 0 Ifrindiau.
GWELLHAD. Wecli ffarwclio
a'r gaeaf du croesewir y
gwanwyn gan obcithio y bydd
pawb yn gwella. Anfonwn
gofion arbennig at Arvonia,
I..lys y Gwynt; Brian, Perthi;
Gwyneth, Minffordd ac at
Nansi, Meillionydd. Rydym yn
holi'n gyson amdanoch. Ein
cofion anowyl hefyd at Annie
Hughes, Cae Hywcl, sydd mewn
cartref yn Llanberis. Gobeiihio
bod Wil Jones, Bryn Tirion yn
gwella wedi triniaeth i'w
ysgwydd yo Ysbyty Gwynedd.
PRIODAS AUR.
Llongyfarchiadau i Selwyn a
Myra Griffith, Bryn Eglwys, ar
ddarhlu hanner can mlvnedd 0-

D~WC5, MhI:;O'N fLA5US:
Ly~yUl\V(h a
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J.J.hN'RVG
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• Cig 0 ffermydd lieo!
1r Patti'on rhwnc 40 a 400!
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RHOSTIO
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AR GYflfiR
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GWA$ANAETH LLEQL Aft GYFI:R
PARTION • PRJODASAU

PPN-BtWYDD
BroYDO • DAWNS· CWYLIAU

YR YSGOL GYMUNED.
Dydd GWyl Deuii. Daeth y plant
i'r ysgol mewn gwisg Gymreig,
yn ogystal mwynhawyd cinio
blasus Cymreig wedi ei baratoi
gan Anti Carolyn.
Diuirnod y Llyfr. Cynhaliwyd
gweithgareddau diwrnod y
Llyfr ar 4 Mawrtb.
Guiasanaetli Boreol. Daeih Mr
Andrew Setatrec draw i'r ysgol
fore dydd Llun, 8 Mawrih, i roi
sgwrs i'r plant.
Lluiyddiant. Bu'r ysgol yn
11wyddianous iawn yn
Eisteddfodau Cylch a Sir yr
Urdd. Yn y Cylch cafwyd 3
cyntaf gyda'r Cor, Parti Unsain
a'r Gan Actol. Cafodd y Parti
Llefaru yr ail wobr a'r Parti
Cerdd Dant y drydedd gwobr.

Yn y Sir enillwyd y wobr
gyntaf gan y Parti Unsain a'r
Gan Actol. Cafodd y Cor yr ail
wobr yn erbyn corau 0 ysgolion
i fyny i 150 0 ddisgyblion.
Dymunwn y gorau iddynt yn yr
Eisteddfod Genedlaethol yn
Llaonerchaeron ym mis
Mehefin. Gobeithiwn drefnu
gweithgareddau i godi arian
tuag at y costau a
gwerthfawrogwn eich
cefnogaeth os gwelwch yn dda.
Llongyfarchiadau. mawr hefyd i
William Lamb, Blwyddyn 7,
Ysgol Brynrefail, ar gipio'r ail
safle gyda'r Clarinet a hynny
mewn cystadleuaeth agos dros
ben yn Eisteddfod Cylch yr
Urdd.
CROESO. Croeso mawr i Nel,
merch fach iRhiain a Stephen a
cbwaer i Elin Prysor a Harri.
Liongyfarchiadau hefyd iNan a
Taid, Avril a Gerainr, Careb.
Pob bendith i chwi 011fel teulu.
PEN-BLWYDD. Dymuniadau

• PENISARWAUN
Mrs Ann Evans, Sycharth. Ffon: (01286) 872407



enlllydd Delbarth
Plastrwr a

Chytfredlnol

• Allanol
Dnlining

PllluvrddlO Yo 1110
Y1'l\~hort Ac

Amcangytri AmQ~

--

A dydd marwolaeth hefyd
oedd y dydd SuI. Rhan 0
ryfeddod mawr y Pasg yw bod
dydd yr Atgyfodiad yr un pryd
yn ddydd marwolaeth. Daeth
Iesu'n 01 O'! bedd yn fyw,
oherwydd
'Ni allodd angau du ddal

Iesu'n gaetl:
ddim hwy na'r trydydd dydd;
yn rhydd y daethl'
Chwalwyd yr anobaith a

drylliwyd y galar, Pan gododd
Crist o'r bedd, rhoddwyd ergyd
farwol i farwolaeth ei hun. Neges
syfrdanol y Pasg yw:
'Bu'n angau i'11 hangau ni
uml: falW ary pren '.
Y dydd Gwener y bu farw

Iesu, aerh pobrnan yn dywyll am
clair a\VTj rhwygwycl llen y Deml
o'r pen i'r gwaelod; siglwyd y
ddaear a holltwyd y creigiau,
agorwyd bcddau a chodwyd cyrff
llawer 0 saint. Ac er mor real a
dychrynllyd ocdd y farwolaeth
hon, nid oedd yn derfynol.
Ymhen tridiau, roedd Iesu Grist
yn 61o'r bedd yn fyw. Ond roedd
y farwolaeth a gafwyd ar Sul y
Pasg yn gwbl derfynol. Trw)!
atgyfodiad Iesu, fe orchfygwyd
angau. Lladdwyd marwolacth,
fel na fedr mwyach ddal Iesu,
na'r rhai S)T'neredu ynddo, yn
gaeth. Y Pasg hwn, felly, dathlwn
gyfodiad Crist a thrane angau.

JOmI PRITCHARD

- -

Am gymorth:
•igychwyn prosiecr
• i gael hyfforddiant

Dydd marwolaeth oedd y dydd
Gwcner hwnnw, a honno'n
farwolaeth gwbl ryfeddol. Y dyn
a hoeliwyd rhwng dau leidr ar
Galfaria oedd yr unig un erioed
nad oedd rhaid iddo farw. Nid yn
unig nad oedd yn haeddu'r
farwolaeth erchyll honno a
roddid i droseddwyr, ond doedd
o ddim yn haeddu marw 0 gwbl.
Roedd ei fywyd perffaith yn
brawf nad oedd Iesu yn rhannu a
gweddill y ddynoliaeth y duedd i
bechu sy'n golygu ein bod yn
rhwym 0 farw, Docdd dim rhaid
iddo farw o'i ran ei hun. Ac eto,
er em mwyn ni, roedd rhaid iddo
farw, am fod Duw'n gwybod mai
dyna'r unig ffordd iachub y byd.
Dewis marw wnaeth Iesu, felly,
am ei fod o'r un feddwl a'r un
bwriad a'i Dad.
Dydd marwolaeth oedd y dydd
Sadwrn. Does gan yr Efcngylau
fawr i'w ddweud am y Saboth
hwnnw, ac eithrio'r ffaith i'r
Phariseaid a'r prif offeiriaid
gynllwynio i gadw'r bedd dan
glo. A beth ellid ei ddweud am y
diwrnod hwnnw pa un bynnag, a
Goleuni'r Byd mewn tywyll
fedd, a Bara'r Bywyd yn safn
angau? Roedd anobaith a galar
yn llenwi'r dydd, a chysgod
angau'n drwrn drosto,

UN FUNUD
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imi ddySgtl cywydd 'Y Farn Faun',
Goronuiy Ouien, a pha
gynghanedd oedd ymhob llinell.'

Y eyntaf i ennill y Gadair
oedd Hugh Griffith, cefnder i'r
Athro WJ. Gruffydd ac mae'r
gadair honno i'w gweld yng
nghyntedd y capel heddiw. Bu
Hugh Griffith yn brifarhro yn
Llanllyfni ac, yn ddiweddarach,
yn Hen Golwyn. Cefais lythyr
ganddo pan oeddwn yn y Coleg
Normal ac wedi penderfynu
gwneud fy nhraethawd hir ar
rnylanwad Rhys ]. Huws ar
blant Bethel a Chymru'. Rocdd
o'n hynod falch fy mod i'n
ymgymryd a'r gwaith.

Gyda llaw yn un 0
eisteddfodau Rhys J. Huws ym
Methesda yr enillodd Cynan ci
Gadair gyn taf erioed.

Ond cyfnod y Parchedig R.
Lloyd Matthews fel gweinidog a
erys ar fy nghof i fwyaf Fo oedd
yma yn ystod fy mhlentyndod a
fy arddegau. Mae'n siwr gen i
mai fo fedyddiodd ft. Fo, yn sicr,
a'm derbyniodd i yn gyflawn
aelod a fo gyflwynodd Feibl i mi
pan orfodwyd fi iymuno atr Llu
Awyr am gyfnod. Monwysyn a
heli'r rnor yn ei wythiennau
oedd Mr Matthews. SigI
urddasol ei gerddediad llongwr
fel cweh hwylio yn rhodio hyd y
fro, a'i arabedd mor grafog a'r
llanw'n sgwrio'r graean ar
draeth Llugwy.

Ei gofio ar ddydd angladd
'Nhad, Gwynt traed y meirw yn
cneifio Llanddeiniolen, a rhwea
rhewynr Mawrth yn gwanu i'r
mer, ond grym ei weddi yn
lleddfu brath yr hiraeth. Oedd,
roedd Mr Matthews )rno j
dawelu'r dymestl pan gurai'r
eorwyntoedd ar aelwydydd bro.
Roedd 0 yn un 0 arwyr mam.

Ydi, macrn chwith mcddwI
fod yr hen gapel 'Ar Werth'.
Daw sawl atgof, lIon a lleddf, yn
01. Ond fe ddeil yr 'achos' ym
Methel ac mi fyddwn ni, y
dwsin ffyddlon, yn dal i addoli
yn y festri ar fore SuI. Fydd 'na
rai yn dal i addoli yma ymhen
dau gan mlynedd ara11? Diogon
o waith

Fe'm ganed i yn Gwynfryn,
Bethel - 'taith-deud-adnod' 0
Gapel hardd yr Annibynwyr,
capel yr ydw i wedi bod yn
gysylltiedig ag 0 drwy gydol fy
oes, Mae'n chwith meddwl ei
fod 0 bellach ar werth.

Union ddau gan mlynedd i
eleni yr adeiladwyd y capel
cyntaf pryd y penderfynodd tri
ar ddeg 0 aelodau a arfcrai
addoli yn 'Y Ddol' anfon deiseb
yn gwneud cais am gael codi
capel. Fe roddwyd y caniatad
swyddogol hwnnw ar yr Sfed 0
Hydref, IS10. 0 fewn tair
blynedd bu'n rhaid codi'r ail
gapel. Adeiladwyd y trydydd yn
1839, y pedwerydd yn 1856, a'r
pumed yn 1866. Yn 1901 yr
adeiladwyd y capel fel ag y mae
o heddiw, ond newidiwyd enw y
pentref 0 fod yn Rhos Chwilog,
iBethel yn 1810.

Dywedir i'r gost o'i adeiladu
yn 1901 fod yn £2,500. Costiodd
y Festri £450 a Llys Myfyr £725,
cyfanswm 0 £3,675. Talwyd y
cyfan o'r dyledion heb na basar,
cyngerdd na darlith, dim ond
cyfraniadau rheo1aidd yr
aelodau, a chofiwn mai
ehwarelwyr cyffredin oedd bron
pob un ohonynt. Mae gen i gopi
o lythyr a dderbyniais oddi wrth
y diweddar Ffowc Williams,
Llandudno, sy'n cyfeirio at y
noson.
"Mae gen igo' byw iaum 0 Rhys J
Huws yl't cyhoeddi ar nos Stll yn yr
}len gapel na fyddai 'na seiat ar of
yr oedfa, - orld fod eisiau i bob
aelod a gwrandawr aros ar 61, garL
fod ganddo fater pwysig itw drafod.
Cofiaf ef yll rnY1zd 0 a111gylch ga1l
gyfarch pob aelod wrth ei enw, a
gOfy1Z iddyn n}zw, -

'Os penderfyrzwn t godi capeL
nevJydd, a wnewch chi eich gorau i
wrzeud eie}" TILan i ddWY11y baiclt?'
Y,La fe aetJ~ yn 61 i'r set fawr a
elzyhoeddi. 'Dyna fo, nzae pawb
wedi addo i W11elld ei orall. Mae
gen i un 01?'lod rhoddion
gwirJoddol ytl utLig a ddefnyddir i
glirin'r gnst.' Cyt7L11Wyd,a dynafu'r
llanes o'r dechrau i'r diwedd.
Roedd Rhys J. H7lWS wedi mY1ld i
PcthlJsda, ac 'tVi'd)'?'l l' G1anaman
cyn i "<l"nOT y gus, guel r;i chlirioJ

and ruedd 'na orozoa 0 barclz fr
addl!Wid a wna2d tdd" t tlP'11)1d dtm
ar y drefi' 0 dalu aT" y capel...
Roedd 'I capel new'Icld yo
enwo6 am ei Gerddorfa] ac mae
gCll i gof aa am rai fcl Die,
Tyddyn C_;wndwn!Awel (chwaer
fy nhca\l); " IIuehi~ D~nrQG, y
tryltdlon!lt un g tu vno. yn untg
yn y 50rnel ~m flynyddoedd
hefo'j rniw[. Yn 01 ar ly[hyr
Plowc; Williams,
ccy" ;' CDfblllln.4>J'dd )' ("J'"Jta};~)'d
_yr f!iJIPllll{f}U QynlU', Nicl
~y/""~,,JJ:~"rJJ" wn,,~J ; SY/JT.ig
am _V 1101101'!. I)Md a_~tllll'l)
l;~rd4(J,~i"~&lfG"tlfl.. COfi"f ]1' dd"



Williams, Cefngwern a Mrs
Owen, Mur Mathew. Yn Y
Drysorfa gwelir enwau'r sawl a
oedd wedi tanysgrifio at gostau
cynnal y cyfarfodydd. Yng
Nghaeathro gwelir enw Mrs
Blaenllechau Jones (£1.1s.0c.) air
Parch J. Smith, Bodawel (10
swIlt). Roedd y tren 0 Gaerdydd,
trwy Gaer, i Gaernarfon yn
cymryd 7 awr! (4 awr ywlr amser
heddiw) ac 0 Aberysrwyth, trwy
Afonwen, i Gaernarfon yn
eymryd dros 4 awr.
CYW PASG. Croeso mawr i
Tomos Alun, mab i Ceri Ann a
Paul, Hen Gapel. Fo oedd yr
ieuengaf i dderbyn Wy Pasg gan
Gyrndeithas Cae Chwarae
Caeathro eleni!
BECHDAN FFYRDD. Efallai
bod Llywodraeth Cynulliad
Cymru yn cynnig dewis 0 ffyrdd
osgoi yn agos i'r Bontnewydd a
Chaernarfon, ond mae pentref
Caeathro - a Rhos Bach - yn
'ffiIin' rhwng y dewisiadau o'r
cynigion i ni. Oherwydd hyn
cynhaliwyd arddangosfa bach
yng Nghanolfan y Capel. Gellir
cyrnryd copi o'r llyfryn
esboniadol o'r cyntedd pan fydd
yr adeilad ar agor. Anogir pawb
i leisio eu barn trwy gwblbau a
dychwelyd yr holiadur (yn rhad
ac am ddim!) gyda'ch
teirnladau.

ac Olga Evison, Cae Hopcyn;
£15: (34) Aled Vaughan, Llwyn
Onn; £5: (31) Bryn Griffiths,
Delfryn.
APEL HAITI. Diolch i haelioni
trigolion Caeathro a Rhosbach,
casglwyd £622.05 tuag at geisio
lleihau'r tlodi yn dilyn y
daeargryn enfawr yn Haiti.
EISTEDDFOD YR URDD. Yo
dilyn cyfarfod yng Nghanolfan y
Capel, dewiswyd Pwyllgor
llywio cychwynnol er mwyn
codi £2,000 tuag at yr apel lleol,
Yr ymdrech gyn taf fydd apelio
am roddion uniongyrchol, naill
ai trwy swrn misol trwy
orchymyn bane neu rodd
unwaith ac am byth. Ar ben y
symiau hyn bydd cyfraniad
'rhodd cymorth', Bydd rhywun
yn curo ar eich drws eyn bo hir!
CYFARFODYDD
BLYNYDDOL 1938.
Cynhaliwyd cyfarfodydd
blynyddol Undeb Bedyddwyr
Cymru a Mynwy yng
Nghaersalem, Caernarfon,
rhwng 29 Awst a 1 Medi, yn y
flwyddyn 1938. Nid oes son am
unrhyw gape! Bedyddwyr yng
Nghaeathro erioed, gyda'r rhai
agosaf yn Llanrug a'r Waunfawr.
Fodd bynnag, ymhli tb y sawl
yng Nghaeathro a oedd wedi
cynnig lletygarweh i'r
cynrychiolwyr oedd Mrs E.

•arnorn, yn gwrtais ae yn
broffesiynol a phawb wedi eu
bodloni. Diolchodd y llywydd
iddynt am nos on lwyddiannus.
Rhoddwyd y raffl gan Dilys ac
fe'i henillwyd gan Helen.

Ar ddiwedd y noson
cyfeiriwyd at y newydd trist a
glysom, ychydig oriau ynghynt,
am farwolaeth sydyn Richard
Merfyn, un 0 drigolion mwyaf
lliwgar ae unigryw y pentref
Roedd cin cydymdeimlad yn
fawr a Bethan, ei gymar, a'i holl
deulu.
TYNFA MISOL. Enillwyr
Tynfa Misol Cymdeithas Cae
Chwarae Caeathro yn mis
Mawrth oedd:
£40: (19) Karen Elements, Plas
Glangwna Uchaf; £25: (02) Peter

Pwyllgor yn dra diolchgar i Plas
Glangwna am leoliad yr helfa a'r
hwyl air Iletygarwch.
CLWB Y MERCHED. I Goleg
Menai, Bangor, yr aethom am
ein cinio Gwyl Dewi ddiwedd
Chwefror. Ynghanol awyrgylch
hwyliog a ehynnes myfyrwyr
ifane y Coleg, cawsom flas ar
fwyd wedi ei baratoi yn
ganrnoledig iawn. Gweinwyd

Y CYMERIAD OLAF? Gyda
marwolaeth sydyn Richard
Merfyn Roberts ('Beno') yn 57
mlwydd oed ar 25 Chwefror, bu
farw un 0 gymeriadau Caeathro,
Caernarfon a Chymru. Roedd y
dorf luosog 0 700 yn y
gwasanaeth yn Eglwys
Llanbeblig - ac wedyn ym
Mynwent Caeathro, yn dyst i
Beno - y dyn, y tad, )' canwr, Y
digrifwr a chyfaill i bawb.
Roedd y blodau ar y bedd yn
dyst i bopeth. Cydymdeimlwn
a'r teulu ac a'i gymar, Bethan. Ni
fydd Caeathro yr un lIe hebddo.
GWASANAETHAU'R CAPEL.
Cynhelir yr oedfaon canlynol yn
ystod rnis Ebrill:
4: (SuI y Pasg) 10.00 Parch

Iorwerth Jones Owen
11: Dim oedfa nac Ysgol SuI
(Gwyliau'r Pasg)
18: 2.00 Mr Richard Lloyd
Jones
25: 11.00 Ysgol SuI
HELFA WYAU PASG. Dioleh i
gefnogaeth hap-chwaraewyr y
Tynfa Misol roedd gan y
Pwyllgor Cae Chwarae arian i
brynu wyau Pasg i blant y
pentref. Unwaith eto mae'r

CAEATHRO
Clive James, Hafan, Bryn Gwna.

Ff6n: (01286) 679501 (gwaith). sn438 (cartret)



oed. Diolch yn fawr iawn.
UNDEB Y MAMAU. Cafwyd
cyfarfod yo Feed My Lambs
hnawn Mawrth, 16 Chwefror.
Ar 61 gwasanaeth byr trafodwyd
materion perthnasol ac yna
rnwynhaodd yr aelodau
grempogau blasus wedi eu
paratoi gan rai o'r aelodau.

Bnawn Mawrth, 16 Mawrth,
cafwyd pnawn tawel yn Eglwys
San t Mair Caernarfon.
Rhoddwyd y bregcth gan y
Parch Jeffrey Hughes. Y
gwesteion oedd Mrs Dorothy
Jones a Mrs Gwyneth Jones (yn
absenoldeb Mrs Marjorie
Roberts).

Bnawn Mawrtb, 20 Ebrill,
bydd y cyfarfod nesaf yn Feed
My Lambs am 2.00 o'r gloch air
g\V r gwadd fydd y Canon
Geraint Meirion Jones.

TREFNWYR ANGLADDAU

Ffon: (01286) 870202

phen-blwydd hithau yn 70
mlwydd oed.
YN YR YSBYTY. Anfonwn ein
cofion gan ddymuno gwellhad
llwyr a buan i Mrs Marjorie
Roberts, Bod Gwilym Alit
Goch, sydd yn derbyn
llawdriniaeth i'w chlun yn
Ysbyty Gwynedd.
DIOLCH. Dvrnuna Catherine•
Foulkes, 3 Bryn, ddiolch I'W
theulu, ffrindiau a chymdogion
am y cardiau, yr anrhegion,
arian a blodau a dderbyniodd ar
achlysur ei phen-blwydd yn 70

Ellie a phlant dosbarth Marchlyn
yl1 gwrando ar g}'flu~\,11iaddifi.",·
Mr. Bob Daimond umli
gadW)"laIL trasxiadol POIll Menai.

E. W. Pritchard
CENTRAL GARAGE, l.lanberls

Ar Cyfer EiGh Holl Anghenion Cwre& A Plymio
Gwaith ororrssivnoi or saron orau pob amser

Y Dr. Deun Ellis JOllCS )'11 arddangos ei offerynnau taro i blant
blynyddoedd peduuu; PUtlZP a chuiech.

Mae cynlluniau mawr ar y gweill i ddathlu'r achlysur arbennig hwn.
Mae wythnos lawn 0 weithgareddau ar eicn cyfer.
Bydd cychwyn ar y dathlu nos Sui, 20fed 0 Fehefin

gyda CHVMANFA GANU a pherfformiadau gan gorau lIeol dan
arwelnJalllwan Wyn WilliamS

Ynu, yn yotod yr wythnoG bydd TAmi GERDDED0 EglYf)'~8t P6ri~i
tOlwV~ Sf Padarn: GWASANAfTH 0 OFFEHEN yr Wyl avda'r t~aob a

Gtlyn Offeiriaid yr EglwY:5;
PARTI GWISG J+ANSI oas ~Ictoria i blant YSQolion Sui Y plwyf

a NOGON Ll\WEN yng nghwmni plilnt Y~gol Doloil(1ilrn.
HQfyd. bydd yr tOlwy~ar acor yn y~tod yr wythnos oyda GWVL

F1.0DAU eo ARDDNie06fA 0 HEN LUNIAU e ohrfiiri(lu.
Qyddyr wythno~ yn diwaddu gyda CWlNGfRDD ar nos Sadwrn 2Sain 0

F~tleflno~n ~rweinJtiO~epnenE£lwams.gyO~
Tlmothy Ward, Elin Mal JonO\iJ Gmp Jaa a ChOr y Goglodd.

Qydd~msorlon 0 hoI!wo,thgarodd~u'rwythnos yn ymddangos yn y
C1yf0i101ggOg ~C1rynnwn yml9Qn 9t 0991 gien cwmni i ctctathlu'r gehlygur

Arn rwv 0 ranyllon CYSVlIlWCIla'r rneHnor Mr RODerl Townsend at
(01 ZOO) 07a070

1885-2010
Dathlu 125 mlynedd

Eglwys SI Padarn, Llanberis
20-26 Mehefin 2010

ar brynhawn Gwener, Mawrth
12fed er mwyn cynnal y cyntaf
o'i bedwar gweithdy gyda
phlant blynyddoedd pedwar,
pump a chwech. Rydym yn
hynod 0 ffodus o'i gael yma gan
ei fod yn brysur iawn ledled
Cyrnru a thu hwnt.

Bu plant dosbarth Marchlyn
yng Nghanolfan Thomas
Telford, Porthaethwy, ar ddydd
Mawrth, Mawrth 16eg yn
mwynhau gweithgareddau ar
bonrydd a SUl i'w hadeiladau.

Bu plant dosbarth Llydaw yn
ymweld ag eglwysi a chapeli yn
Llanbcris a Chacrnarfon fcl
rhan o'u hastudiaethau addysg
grefyddol ar ddydd Mawrth,
Mawrth 23ain.

Bydd disgyblion dosbarth
Marchlyn yn mentro draw i
BIas Menai am wythnos
ddiwedd mis Mawrth cr mwyn
manteisio ar y cyfle i ddysgu
hwylfyrddio, caiacio a hwylio.
Gobeithio bydd }' tywydd yo
ffafriol - rydym yo edrych
ymlacn i glywcd cich
newyddion a gweld eich
Iluniau]

Ein llongyfrachiadau a
dymuniadau gorau i Mr. a Mrs.
G. Roberts (Miss Smith) ar
enedigaeth Iestyn Fon - brawd
bach a ffrind newydd iTrystan.
Rydym yo edrycb ymlaen i'ch
gweld yn yr ysgol yn fuan.
LLONGYFARCHIADAU i
Sion, 16 Dol Afon, ar achlysur
dathlu ei ben-blwydd yn 18 oed,
hefyd i Mrs Catherine Foulkes,
3 Rhes Bryn, ar ddathlu ei

Diolch yn fawr i Gyfeillion a
Rhieni yr Ysgol am drefnu
noson i ddathlu Dydd Gwyl
Dewi yng nghwrnni Cas
Meurig, Pigyn Clust, Nial a
Danny Cain a phlant yr ysgol.
Wedi cyngerdd gwych yng
Nghapel Tabernacl daerh pawb
draw i'r ysgol am baned, teisen a
sgwrs.

Roedd prysurdeb mawr yn yr
ysgol wrth i ni baratoi ar gyfer
eisteddfodau yr Urdd. Ein
diolch i Miss Eleri Jones am
hyfforddi y plant - braf oedd eu
gweld yn mwynhau perfformio
ar lwyfan Ysgol Brynrefail, yn
Ysgol Maesincla ac yn Neuadd
Pritchard Jones ym Mangor. Da
iawn chi, blan t; rydym yn falch
ohonoch!

Bu dosbarthiadau Llydaw a
Marchlyn yn Amgueddfa Lechi
Llanberis ar ddydd Iau, Mawrth
11eg yn cael gweithdy
cerddoriaeth 'rap' ar ncwid
hinsawdd. Roedd hwn yn
brofiad ardderchog gyda'r ddau
ddosbsrth wedl llwyddo i
gyfansoddi i safon uchel.

Canvyd noson ddiddorol a
llwyddiannus yng nghwmni y
plant yn ddiweddar pan
wahoddwyd rhieni i'r ysgol i
gael cyflwyniadau a cbyngor
gan y plant ar ddiogelwch wrth
ddefnyddio y rhyngrwyd.
Roedd plant dosbarth Marchlyn
wedi ymchwilio yn fanwl ac
roedd eu cyflwyniadau yn
hynod aeddfed a defnyddiol.

Daeth y cerddor taro en "vog,
y Dr. Dewi Ellis Jones, i'r ysgol

CWM Y GLO
Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. Ffon: (01266) 672275 ......



lwan Wyn Williams yn cael siec am £1,000 gan yr Athro Colin
Baker, Dirprwy Is-Ganghellor ym Mhrifysgol Bangor, Mae
Iwan, cyn ddisgyb1 yn Ysgol Brynrefail, yn dod 0 Lanberis.

Gwobrau'r Ysgol Gymraeg

Ar ddydd Mawrth, 2ail Chwefror 2010, bu disgyblion Blwyddyn 7
yn gwrando ar Andrew Seuatree , gweithiwr Ieuenctid Cristnogol
Cynllun 'EFE', eglwysi gofalaeth l ..Ianberis, yn son am ei waith.
Wedi'r sgwrs cafwyd cwis am Gristnogaeth a ehymerodd rhai plant
yn y dosbarth ran mewn drama fer. Cafodd pob tim buddugol wobr.
Cafwyd llawer o hwyl a phawb wedi rnwynhau. Gobeithio y cawn
yrnweliad arall gao Mr Seuatree yn )' dyfodol agos.

CATRINLLEWEl~YNWILI.Tfu\\S
(Blwyddyn 7)

CYNLLUN 'EFE'

Rae/let Ouen, C.\l7lT'ycfziolydd Hosbis Dewi Sam, Yl1 derbvn Sl2C am 1:.'484
gall GYllr)'chio!w_\lr ieuengo] F!orw,,,l Disgybliott }" Ysgol, Robitl

Tflill;(ll1"S 0 jlwydd)'ll 8 (J Rhodri JOlles, Loum Iones a Nia Willia,11S 0
flioyddyn 7. Casglw_vd)" arian drw~vgynnal diwrnod di-unsg 'Pob Pet},

1\[eO'll' i'r disgyblion a'r ddydd OW)!lDeun.

Casgliad at Elusen Hosbis Dewi Sant

1"

Ysgoloriaethau eleni ac mae
safon y gystadleuaeth hefyd wedi
bod vn hynod uchel,' meddai
Carys Roberts, Pennaeth
Recriwrio Myfyrwyr, 'Mae'r
cynnydd yn nifer yr
Ysgoloriaethau'n goJygu ein bod
hefvd wedi cael eeisiadau-
amdanynt 0 ardal ddaearyddol
changach nag a welwyd yn y
gorffennol. Fodd bynnag, mae'n
wych gweld cymaint 0 fyfyrwyr 0
Ogledd Cymru yn l1wyddo yn
arholiadau'r Ysgoloriacthau
Mynediad ac )'TI dewis astudio
yrn Mhrifysgol Bangor.'

Derbyniodd enillwyr
Ysgoloriaethau YID Mhrifysgol
Bangor eu gwobrau yn v noson
cyflwyno Ysgoloriaethau
Mynediad a gynhaliwyd yn
ddiweddar,

Dyfarnwyd tua 1200 0 wobrau
gwerth bron i £120,000 i 87 0
fyfyrwyr blwyddyn gyntaf, gyda'r
rnwyafrif ohonynr yn derbyn
gwobrau Ysgoloriaeth ar 61
rhagori yn arholiadau
Ysgoloriaethau Mynediad y
Brifysgol.

'Rydym wedi gweld eynnydd
yn nifer yrngeiswyr am

Gwobrau Ysgoloriaeth i
Fyfyrwyr Llwyddiannus

O.B. oedd vn mvnd rownd vr_. .
Ysgol j gael barn wahanol a'r
ddau lais oedd yn cyflwyno'r
sioe, sef fi a Llywelyn 0
flwyddyn 12. Roedd dau
dechnegydd yn edrych ar 61 y
sioe i wneud yn siwr fod y
meiciau cywir ymlaen ar yr
amser cywir ar gyfer y sioe,
Wcd)rn roedd y cynhyrchydd,
oedd yn edrvch ar 01 ~r sioe, yn
gwneud yn siwr fod pawb yn
gwneud eu gwaith.

Cawsorn 20 munud 0 sioe i
gyd a chafodd pawh hwyl a
dysgu llawer am y cyfryngau a
sut igynhyrchu sioc.
GER,,\LLl JUNES (Blwyddyn 11)

Gweithdy Radio C2
Ar ddydd Gwener, 27ain
Chwefror, daeth taith ysgolion
C2 i Ysgol Brynrefail.
Dechreuodd y diwrnod gyda
phawb 0 C2 yn cyflW)1no eu
hunain a beth oeddynt yn ei
wneud yn y cyfryngau a sut
roedd hyn yn helpu i greu'r Sloe.
Y person cyfarwydd i ni 1 gyd
oedd y gyflwynwraig
boblogaidd Magi Dodd.

Yna cawsom ein rhannu i
grwpiau 0 8 ac yna rhoddwyd
rol wahanol i bawb. Cefais fy
newis i fod yn gyf1\.vynydd a rn
rod s= i ddigon 0 geg. Roedl! 3

YSGOL BRYNREFAIL
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Os oes gennych fater yr
hoffech ei drafod gyda'ch AS

mewn cymhorthfa yna
ffoniwch 01286 672076
iwneud apwyntrad neu

ysgrifennwch ato-

Hywel Williams
Aelod Seneddol

Etholaeth Caernarfon

cimo.
• Cael biniau baw cwn ar gy{cr
Llanrug a Chwmyglo. Os oes
prohlem gyda pherchnogion
ddim yn clirio baw eu cwn neu
yn gadael cwn ar gaeau
chwarae'r ysgolion dylid
cysylltu a'r Tim Gorfodaeth
Gwastraff ar 01766-77100. Mae
dirwy 0 hyd at £1000 am beidio
clirio baw cwn
• Mynd ym1acn gyda'r ffens
ddur rhwng Cae Chwarae Pwl1
Moelyn a'r Hen Ysgol.
• Peidio gwrthwynebu'r cais i
newid 2 Fron Oleu, Ceunant,
ond i dynnu sylw Cyngor
Gwynedd i'r broblem dwr sydd
yno.
• Rhoi grant 0 £650 i Glwb
Llewod Llanrug.
• Mabwysiadu Cyllideb ar gyfer
2010-11.
• Cwyno i'r Adran Briffyrdd am
fod tyllau drwg ar y ffordd yng
Nghrawia yn dilyn yr eira a bod

• •

Penderfyniadau'r cyfarfod a
gynhaliwyd 16eg 0 Chwefror
2010
• Cefnogi dymuniad Clwb Pel
droed llewod Llanrug i leoli
'container' yng nghae chwarae
Nant y Glyn er mwyn cadw
offer ynddo.
• Ysgrifennu at Brifathro Ysgol
Brynrefail ynglyn a'r plant yn
taflu ysbwriel yn ystod eu amser

CYNGOR
CYMUNED
LLANRUG

cyffordd Ffordd Glanrnoelyn a
Ffordd Glanffynnon yn dal ifod
gyda problem dwr yn dilyn
tywydd gwlyb.

I
Llwybrau treed y pentref -
doedd dim i'w adrodd.
Gerddi Bach - i'w drafod
ymhcllach yo ein cyfarfod nesaf.
Roedd 1 cais cynl1unio
diwygiedig i law. Gwrthodwyd
y cais ar sail dim newid i'r cais
blaenorol a dderbyniwyd yn
2008.
Roedd 1 cais cynllunio arall
wedi derbyn cymeradwyaeth
gan Gyngor Gwynedd.
Materion erail 1 a godwyd yn
ystod y cyfarfod:
•Derbyniwyd c-bost 0
ymddiheuriadau gan Gyngor
Gwynedd am unrhyw
anhwylustod sydd wedi ei
achosi oherwydd
camddealhwriaeth yn yr
amserlenni bysiau yn
ddiweddar.
•Daeth llythyrau gan Cyngor
Cym uned BCl \VS Garmon a
Beddgclert yn cefnogi cael y
bws hwyr 0 Feddgelert i
Gaernarfon yn 61 ar yr amserlen
bysiau ar gyfer )'T haf eleni.
•Nodwyd fod angen sylw i'r
llwybr trocd gcr Pant Gw-yn.
•Angen uafodaerh pellach yn
ein cyfarfod nesaf yngly n a
Chynnal a Chadw hawliau
tramwy Cyhoeddus yn y
pentref.
• Cyfarfod cyhoeddus yn y
pentre[ ar gyfer Eisteddfod yr
Urdd 2012, wedi ei drefnu ar
gyfer nos Lun 22ain 0 Chwefror,

Cynhaliwyd cyfarfod Cyngor
Cymuned Waunfawr yn
Ganolfan Waunfawr am 7.15 yh
ar 24 Chwefror 2010.

Roedd nifer o'r cyhoedd yn
bresennol ar gychwyn ein
cyfarfod i drafod cais cynllunio
oedd wedi dod i law.
Penderfynwyd gwrthod y cais
cynllunio oedd dan sylw
oherwydd nad oedd dim newid
i'r cais gwreiddiol a gyflwynwyd
i'r Cyngor Cyrnuned yn 2008.
Bu i'r cais cynllunio gael ei
drafod ymhellach gan Pwyllgor
Cynllunio Cyngor Gwynedd.

Bu i'r heddlu gael
gwnhoddiad i'r cyfarfod er
mwyn trafod rnaterion yn y
pen tref. Mynegwyd fod problem
o ieuenctid yn defnyddio llwybr
Gwyrfai gyda beic modur,
maent am gysylltu a'r eiddo
cyfagos er mwyn cael mwy 0
wybodaeth. Trafodwyd y
broblem 0 fandalciddio 0
amgylch y Ganolfan, mac
trafodaethau yn mynd ymlaen
cr mwyn trio sortio'r brohlem.
Bydd postcri gyda manylion
cyswln newvdd M' gael yn funn.
Llochesau bws - Disgwyl
prisiau ar gyfer gwneud y
gwaith plastro,
Y fynwent - Arwydd DIM
MYNEDIAD wedi cael ei osod
ar ddrws y cwt, Cyfarfod o'r
Pwyllgor Fynwent i'w gynnal
yn fuan.

--_ - ------------
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10 StJyd Fnwr Bnngor LL57 1NR
01248- 372948

alunffred.·ones c mnJ. MLJk

Swyddfa Etholaeth
8 StJyd y Cilltoll CDomDrfon LLSS 1SE

01291)-1)7207G

Os oes gennych fater yr
hoffech et drafod gyda'ch AC

mewn cymhorthfa yna
cysylltwch ag 0 yn ai

swyddfa yng Nghaernarton
neu ym Mangor

Alun Ffred Jones
Aelod Cynulliad

Arfon

gosod dros y ffordd i'r fynedfa
ae arwydd perthnasol ar y
fynedfa.
Caeau chwarae :- Clwt y Bont;
Deiniolen X 2; Bethel; Rhiwlas;
Brynrefail a Phenisa'rwaun.
Cynllunio
Frot'/,HywelJ Pont Rhythallt. Cais
na ddaeth i'r Cyngor Cymuned.
Ail-leolir y fyncdfa yehydig
bellter i fyny o'r fynedfa
bresennol. Mae'r is-bwyllgor
wedi ymweld §'r saflc ac yn
argymell caniatau'r eais.
Derbyniwyd tri eais arall.
Ceisiadau a ganiatauiyd gall
Wyl1edd:
Cae Gwydryn, Seion - eodi sied
amaethyddol.
Gorsaf Beran - arwydd wedi ei
olcuo.
Tir ger Cefn Coch, Waen, Pentir
- cais amlincllol i godi ty
deulawr yn lle'r adeiladau
amaethyddol presennol.
Nant Efa, Llanddeiniolen -
adeiladu modurdy ac estyniadau
i'r ty.
Cefn Coch, Waen Pen tir -
estyniad.
Bryn yr Adar, Gallt y Foel -
estyniad a newidiadau.
Llwybrau
Cyflwynwyd polisiau
arfaethedig Gwynedd igynnal a
chadw, gorfodaeth a
blaenoriaethu Gorehymyn
Addasu a Gorehmynion
llW)Tbrau eyhoeddus. Dim ond
ar gyfer ll\vybrau yng
nghategor'iau 1a 2 y celr ad
daliad am dorri g\vair 0 hyn
ymlaen.

Y 5gwtJr, llanrug, C(JerniJrion,Gwynedd LL554M
t-rOn: 01186·675175 • Ffacs: 01ZHti·(j711Zti

~ bost: info@arvot\ia.~o.uk a GWQf~n! www.arvonia.co.uk

rhaid penderfynu ar leoliad y
gysgodfan eyn yr 20ed 0 Fawrth.
Ychwanegodd Hefin Williams
mai ger }'T hen bost )or buasai'r
lleoliad delfrydol ond bod y
bysiau wedi pendcrfynu troi yn
61 yo is i lawr, Arnlygwyd bod
llawer 0 wahaniaeth barn yn y
pentref, addawodd Elspeth
Miteheson ateb Cyngor
Gwynedd.
Cysgodfannau Dinoruiig.
Awgrymodd Len Jones ofyn i
Gyngor Gwynedd wneud
arolwg o'r ddau yma.
A.J87 Caernatfon - Bontneuiydd.
Gwirfoddolodd Huw P. Hughes
i ateb holiadur Gwynedd ar ran
}r Cyngor,
Tret" Eiliatl. Cyfeiriodd Pat
Jones at yr an hawsrer
cartnffosiaeth a gafwyd 0
ganl)'niad i'r gwaith diweddar
ar yr orsaf bwrnpio. Nid oedd
Cyngor Gwynedd na'r Bwrdd
Dwr yn bared igynorthwyo gao
bod y rhan fwyaf o'r tai Cyngor
wed i eu g\verthu. Gorfu i
berchennog un ly glirio blockage
er bod y bibell i'r rai i gyd -
llythyr iWynedd yn gofyn beth
yw eu cyfrifoldeb gan mai hwy
werthodd y tai.
Caleb WJ. Gruffudd. Dywedodd
IIuw P. Hughes bod angcn sylw
i'r gofeb ar Gorffwysfa, Bethel -
llythyr iWynedd.
Cofebion Rhyfel )111 G,ac Pouiys,
Prifysgol Bangor. Dywedwyd bod
rhai enwau wedi eu eadw me\vn
storfa - llythyr i'r Brifysg()l.
Yr Heddill. Rhann\vyd eopi 0
Cydb\vyso'r Glas i bob aeJod.
Bilziall baw cwn. Dy\vedodd
Huw P. Hughes bod Mr Peter
Simpson, Cyngor G\vynedd, yn
rhoi blaenoriaeth i geisiadau
eynghorau cymuned am finiau.
Penderfynwyd gof)rn amdan)rnt
yn:
Bethel - Tre Go Bach, ger y POSl
a dros y ffordd i'r ysgol.
Penisa'rwaun - Ffordd Brvn
Hyfr)'d a Bryn Eglwys, -
Rhiwlas - ger yr hen Eglwys ae
vn Lon Castell.-Pare Padarn, Llanberis - me\vn
rhyw dri neu bedwar lleoliad.
Brynrefail - ger y Caban.
Mae angen hin ar gyfer pob cae
ehwarae, yr a\vgrym )rw cu

Cadarnhad Cyngor Gwynedd na
dderbyniwyd eais am etholiad i
lenwi'r seddi wag 0 ganlyniad i'r
hysbysebion o'r 26ain 0 Ionawr
tan y 12cd 0 Chwefror,
Dywedodd y Cadeirydd ei bod
yn bleser croesawu dau aelod i
lenwi dwy sedd wag yn ward
Deiniolen. Derbyniwyd Rachel
Morris ac Elfed Wyn Williams
yn ffurfiol.
Materion 0 gofnodion
Chwefror
Ateb First Hydro nad oes arian yn
wed dill 0 gronfa Clash of the
Titans ar gyfcr Seindorf Arian
Deiniolen.
FiorddBtj1t7Jl_\ifryd. Pmisa'niaun,
ateb pellach G\vynedd bod y
cais ar gyfer blwch hal en i gael
ei ystyried ymhlith ccisiadau
eraill.
Graeanu [[yrdd. Ateb Gwynedd
nad ydynt wedi newid eu polisi.
Priffyrdd yn cael svlw yn gyntaf,
a ffyrdd eraill wedyn, ond bu'n
amhosib graeanu'r ffyrdd
bychain eleni oherwydd y
tywydd garw a rhedeg allan 0
raean, fel pob Sir arall yng
Nghyrnru.
Maine Dinonoig. Dywedodd Len
Jones ci fod wedi gofyn i
Wynedd osod maine yn lle yr un
a ddiflannodd 0 dros y ffordd i'r
ysgol, gobeithir ei gosod y
fl\vyddyn nesaf. Trefnir gosod y
faine arall yn yr AlIt Ddu maes
o law.
Gohebiaethau a materion
era ill
Hen chwarel Faehell.
Dywedodd Richard Ll. Jones
bod )' giat ar agor a wal yn
beryglus yno - 11yth~'r i
Briffyrdd Gwynedd j g)rsyllru
a'r perchennog.
Is-Ga7zgl1ellor y Brifysgol.
Cyfeiriodd y Cadeirydd at
ag\vedd A\.\'durdod y Brifysgol
nad ocdd rhaid i'r 15-
Ganghellor ne\.vydd fod yn
Gymro Cymraeg. Cytunwyd
bod hyn yn afresym01 - llythyr
i'r A\vdurdod.
C)lsgodjatl bws Rfzlwlas.
Dywedodd Mrs IJarsen bod

• Gwyliau Prydeinig a Chyfandirol.
• Rhaglen Tripiau Dyddiol.
• Cerbydau moethus or gael ar
syfer lIoai preifat.

• Cerbyd 7 ac 14 sedd ar gaQIar
gyfer teithwyr moc:>owyr ac
ar gyf~r log; preifat.

• Adran tGlthiau orwp - vr holl drefnladau wedr'u gwnelJd:
arch()biadau gWCi)ty (1 lIon91 teithigu, grchebiQdou thcatra
d,swyddiadau

PRVNHAWNIAU neu
NOSWEITHIAU 4-10
DVDD SUL SVIl- 4vp

6WA~AnAf;lhGa~Drua Danfon

Cyfarfu'r Cyngor ar yr 2il 0
Fawrth.
Gweddi. Offrymwyd y weddi
agoriadol gan y Cadeirydd.
Asiantaeth yr Amgylchedd
Croesawyd Mr Dylan Williams,
Arweinydd y Tim Lleol, a Mr
Iwan Williams, Cynrychiolydd
Gogledd Orllewin Cymru.
Gwirfoddolodd y ddau i
fynychu'r cyfarfod i drafod ac i
amIygu'r sefyllfa bresennol
yngly n a'r algae ar Lyn Padarn.

Dywedodd Dylan mai eu
pwrpas mwyaf oedd ateb
cwestiynau a phrvderon y
Cyngor. Dywedodd mai
carthffosiaeth 0 wahanol
ffynonellau, 0 ddwy ochr y
dyffryn, yw'r aches am hyn.
Mae'r Bod Mawr yn darparu
golau a gwres ond cin lIe ni 'f\V
rheoli'r maeth (carthffosiaeth)
sy'n Ilifo i'r llyn. Mae'r sefyllfa
yn cael ei fonitro yn barbaol er
mwyn doll i ganlyniad cywir a
theg maes 0 law, ond bydd yn
hroses hir. Mae'r Bwrdd Dwr yn
ceisio llcihau'r dwr glan sy'n
llifo l'w gorsaf hidlo ac mae
busnesau lleol am gadw'u dwr
wyneb rhag mynd i'r pibcllau.
Hefyd gostwng Iefel y
phosphates i nentydd ac
afonydd.
Yntateb yr aelodau - Huw P.
Hughes: bod nifer y pysgO~'yr
ar afon Seiont weill gosTIvng a
bod incwm busnes ar y llyn
wedi disg~rn yn sylweddol a bod
efIaith andwyol ar dwristiaeth.
Len Jones: b)Tdd y golled i
fusnesau yn fawr gan y bydd
dwy flynedd aral1 0 fonitro. Par
Jones: pa effaith gaiff hyn gael
ar anifeiliaid pori wrth ochr yr
afon. Elfed Williams: bod h~1n
yn effeilhio ar ddefnydd o'r
llong ar y llyn ae a oes perygl y
caiff)r llong ei stopio?
Ateb y swyddogioll - Cyngor
Gwynedd fuasai a'r hawl i
stopio'r llong pe bai raid. Mae'n
anodd dweud beth yw'r effaith
ar anifeiliaid heb wybod pa radd
o tOXIC sydd yno.
Aelodau Newydd

CYNGOR CYMUNED LLANDDEINIOLEN



I.long~!fal'chiadau i Dion
William::;, 5)"n a~tudio Ffibeg
~'rn ml\v~'dd~'n 12.

Bu Di()}l vn aclod o'r Tiln
•

huddug()l me\\'ll Her
Beiri~nneg )'m Mhrif)'sgol
Cymrll H~ngor ym mis
II)·J.r~f2009.Roedd dros gaOl
o t\,'f\fTtv\rr ch \l,ieehed

w •

d01)buftll sogl..:dd eymru )'n
hre~enn(\l, and Tim [)ian 9
lllltletl} j'r bribl

Mae poh aelod o'r tim }'n

Ci:lcl rlli:lnnU'r G"'piln llrotJ y
Ll'\.\'j·dd)'nJ a chyf1c VSBol
Hr~'nt'~t!lll~'U'h1!lm~' ffl ml~
Ilt=sa • Llong)rfarcbiallau!!! 1

Llwyddiant
Her

Beirianneg

Rwy'n gobeithio mynychu
Prifysgol Bangor. Gobeithiaf
astudio Cerddoriaeth a
Chy mraeg ar y cyd neu Cymraeg
yn unigol cyn canolbwynuo ar
astudiaeihau Cymraeg ac yn
agored, ar hyn 0 bryd, i unrhyw
yrfa.

Y mae Sion Elwyn Hughes, sy'n
hanu 0 bentref Bethel, yn
ddirprwy brif ddisgybl yn Ysgol
Brynrefail ac yn gerddor 0 frio
Mae Sian yn aelod 0 fand pres
Deiniolen, Band Pres Gwynedd
a l\.1.on, a Band Pres Ieuenctid
Cymru. Bu gohebydd yr ysgol yn
dal i fyny gyda'i yrfa gerddorol
hyd yn hyn.
Pa offeryn wyt ti'n chwarae, a
sut bu i ti ddechrau?
Rwy'n chwarae'r cornet ac wedi
hod yn mwynbau gwneud hynny
crs yn ddisgyhl 8 oed yn Ysgol
Bethel pryd y cefais wersi gan
Ms Margaret Jones,
Yr wyt yn aelod 0 fand pres
Deiniolen. Pa achlysuron sydd
wedi dy ysgogi?
Y mae band pres Deiniolen yn
cystadlu yn yr Eisteddfod
Genedlaethol )'11 flvnyddol, yn
og) etal a Chystadleuaeth
Bandiau Pres Cymru syn cael ei
chynnal 10 Abcrtawe pob rnis
Mawrlh.
Rich cof gorau gydag un o'r
bandiau pres?
tleb O~nac onl bai chwarat: \In, -
yr Albert Hall yn I~lundain gyda
band pre~ G\vyncdd a MOn.
Mae'r Albert llall yn adeilad
filor cn'tYog. Y nlae cymainr 0
envlogion Cymrll wedi cynnaI
cyn~hc;rlllltlu YI10, BrYIl Terfel,
lorn Jone.r:: a FIll]!
But wyt ti'll gweld dy ddyfodol
cerddoroll
1lobi, [an bella[, },\V Ch\Yllr1:lC'[
cornet ac n;d \vvf vn ~veld ht• ., li1 It

hun yo gwneud g~rrra o'i
ch",'urac. Vn h)'lrach cndw'r
llertlLlorlt!elh leI nelh iyml9cio 0
llUll bwy;,tlu ~\vdllil.
A'ch ~am nes~i ym myd
addysg?

SBOTOLAU
A

AR: SION
ELWYN
HUGHES

Caf"vyd ncwyddion gwych yn Ysgol Brynrefail ynglyn a
Ilwyddiant dau 0'11 disgyblion. Cawsorn wybodaeth 0 Brifysgol
Bangor bod Enfys Mai Roberts a Sian Elwyn Hughes wedi bod yn
llwyddiannus trwy enrull ysgoloriaethau ar gyfer eu hamser )'0 y
Brifysgol ym Mangor.

Mae Prifysgol Bangor yn cynnig nifer 0 Ysgoloriaethau Myncdiad
bob blwyddyn er mwyn cynorthwyo myfyrwyr gyda'u
hastudiaethau.

LLWYDDIANT YSGOLORIAETHAU

:Vihri fi. Qlll B~JIJ!or. :r~enIIIVdd
Y1)goloriacll1 Hcddlu Gogl\:uu
Crm-ru,b~·JJ ~an yn cael
£5,000 l1rnf.!d!ltr hlynedd ei ('bwr~
1!T'Jod !1 hvLld hefvu vn lfeulu)- -
chVYTe \v~'£hno~ar leoliad gyda
IIcJdlu C'TOglcddCymru.

K1l1un hIm (ieorue 0 l1rynre111iI
YII tlcl by n sire gall Gal Cdl
Pr!LcharJ]D~~vynr;r 0"" ''lst.abl
l.Wt:\1tMf4t:\l'tO! U~tldl11 (.,"al~l1d
(:ymnl M!lQKl1inn. cvn l1rtl~pVhJ
yn YsgOl Brynre fail, }'Jl ~ludlo
CY'l1de:thases a Chy,nraes ~'Trl

Y~goloriaethau Heddlu Gogledd Cymru

y cyfnewid, Gerallt Jones a
Jamie McDaid yn chwarae' r
symudiad 1-2, yna Gerallt yn
croesi'r bel o'r chwith, gyda
Gruffydd John yn y fan a'r llc i
sgorio'n wych.

Er gwaethaf ymdrechion
Aberaeroo i drechu amddiffyn
Brynrefail, yr oeddynr yn
gadarn gyda Aaron Gwyn yn
cael gem wych i rwystro
unrhyw ffordd drwodd. Yr
oedd }T pel-droed gorau yn cael
ei chwarae yn hanner
Aberaeron, ac nid oedd yn Iawr
o s roc pun wclwyd Jam ie
McDalu yll un ac un gyda'r
gol-geidwad, sgoriodd Jamie
gan ddyblu rnamais Brynrefail.
Serch bynny cafodd Aberacron
sbel dda iawn yn }' deg munud
olaf, ond \ sgor terfynol oedd
Brynrefail 2 Aberaeron O. IIeb
os nuc oui bai, Aaron Gwyn
oedd chwaraewr gorau'r gem.

Bydd Brvnrefail yn chwarae
eu hen elyn ion, Ysgol Emrys
ap Iwan, Abergele, yn y gem
gynderfynol, nhw oedd }' tim a
drcchodd Brynrcfail yn ffeinal
Cwpan Eryri cyn y Nadolig.

Dydd Iau 2Sain Chwefror 2010,
daeih lim pel-droed Ysgol
Gyfun Aberaeron i Lanrug j
herio tim pel-droed bechgyn
dan 16 Ysgol Brynrefail, mewn
gem go-gynderfynol Cwpan
Cymru. Yr oedd yn baul yn
disgleirio'n llachar a gwynt
cryf yn chwythu,
penderfynodd Brynrcfail
chwarae yn erbyn y gwynt a'r
haul yn yr hanner gyruaf,
gyda'r amcan 0 gadw'r sgor yn
gyfartal erbyn hanner amser.

Gyda'r gwynt ar eu cefnau
Abcracron cafocld y gorau o'r
nanner cyntaf gyda dau gyfle
gwych yn cael eu methu.
Roedd Y iaclo )111 ffyrnig ac
roedd Brynrefail yn ffodus
iawn 0 gyrraedd harmer amser
gyda'r gem yn ddi-sgor, gyda
Carwyn Eddy, y gol-gcidy.ad
wedi cadw'r tim cartref yn y...gem.

C\vnaethpwyd newidiadau
tactegol gan Mr Holland yn
ystod yr egwyl, gyda Gruffydd
John yn mynd i'r rheng flaen a
BiOIl K) lc i'r allgcll cuwuh. 0
fewn deng munud fe weithiodd

Pel-droed Cwpan Cymru dan 16
Rownd Go-Gynderfynol
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hcfyd i'r merched a gymrodd
ran yng nghyfarfod Gweddi Byd
eang y chwiorydd. Eleni
merched Cristnogol )' Carnerwn
oedd yo gyfrifol am baratoi y
gwasanaeth. Cafwyd awr
fendithiol iawn yng nghwmni
cin gilydd yn yr oedfa a
mwynhawyd paned a sgwrs yn
dilyn hynny, Casglwyd £58 tuag
at achos y Cristnogion yng
Nghamerwn,

CERIS JONES
Teglan, Stod Talybont

Plalzt yr Ysgol Sui )'n C_\flU')'ll0
siec iAnna Jane Euans 0 Gynumh
Cristnogol Cymru

Palsy Cropper yl1 CyflU.Y'LO tancard arian i Alan VtnCerll Owen i'w
anrhydeddu [el aelod oes 0 Bwyllgor Clu,b Pil-droed Llanrug.

Llongyfarchiadau calonnog i
Huw a Lisa ar enedigaeth
merch fach, Tesni. Chwaer
newydd i Shannon, Alaw a Cari.
Mae taid a nain, Dafydd a
Lorna, Crawia, a theulu
Deiniolen wedi gwirioni.

Cafodd Ffion (Minffordd) a
Bedwyr ferch fach sydd yn
chwaer newydd arbennig i Seth
a wyres arall i John a Menna
Williams. Llongyfarchiadau
mawr a chroeso iEsther.

Mab bach, Eban, ddaeth i
Math a Siwan, Pant Bryngwyn,
Tan y Coed, hrawd annwyl i
Betsan ac Wyr bach i Sion a Nan
Humphreys a theulu Ginsberg,
Bethel. Croeso mawr iddo a
llongyfarchiadau ichwi 1 gyd.
DIOLCHIADAU. Fe ddymuna
Wendy Jones, 20 Talybont,
ddiolch 0 galon i'w thculu,
ffrindiau a chymdogion am yr
holl gefnogaeth a gafodd am y
misoedd diwethaf tra yn yr
ysbyty ac adrcf. Mac yn gwella
erbyn hyn. Diolch yn fawr.
BRYSIWCII WELLA. Du yw
deall fod .\1rs Gwennie Morris,
Clydfan, Ffordd Glanrnoelyn,
yn gwella ar 61 derbyn
llawdriniaeth yn Ysbyiy
Gwynedd. Cofion atoch a hefyd
i bawb sy ddim yn dda eu
iechyd.
PLAID CYMRU. Clwb Cant _
Enillwyr Mis Mawrth oedd: 1.
Selwyn Lloyd; 2. Geraint Jones.
CAPEL Y RHOS. Oedfaon mis
Ebrill
4: Oedfa'r Pasg gyda'r Parch.
Marcus Robinson, y gweinidog
11: Parch. John Owen
18: Y Gweinidog
25: Parch. Pryderi Llwyd Jones
APEL HAITI. Diolch i bawb
gyfrannodd i'r apel hon.
Gwnaed casgliad ar ddau SuI ac
fe baratowyd paned a chacen
gan aelodau'r Ysgol SuI ar fore
SuI arall. Gwnaed casgliad
teilwng iawn 0 £556. Diolch

DIOLCHIADAU. Dyrnuna
June, Rhandir Mwyn,
Llaridwrog, ddiolch yn
ddiffuant am bob caredigrwydd
a dderbyniodd yn ddiweddar yn
ystod triniaeth yn Ysbyty
Gwynedd a Glan Clwyd, fel
cardiau, galwadau ffon,
yrnweliadau ac anrhegion.
Diolch yn fawr iawn.
Hefyd, fe ddymuna Eileen, 60
Glanffynnon, ddiolch yn fawr
iawn i'w theulu, ffrindiau a
chymdogion am y gofal, y
cardiau a'r anrhegion a
dderbyniodd tra yn yr ysbyty yn
ddiweddar ac ar 01 dod adrcf
Diolch 0 galon i bawb.
SEFYDLIAD COFFA.
Enillwyr Clwb Cant mis
Chwefror oedd: £20: Mrs E.
Jones, 4 Hafan Elan; £7: Mrs G.
Roberts, Haile; £5: M. Parry,
Wenllys.
REIDIO REIC NODDEDIG.
Bydd Malcolm rius ac Alwen
Leadbetter, unwaith eto eleni,
yn reidio beic am 50 mill [if a
notio nnlttir a chwarter ym rnis
Ebrill igodi arian at Ward Alaw
er cof am ei wraig, Yvonne, ac i
Feddygfa Llanberis gyda diolch
am ofal i'w thad.

Mae ffurflenni noddi ar gael
yn Londis, Storfa a Siop Trin
Gwallt Elaine. Diolch yn fawr
ymlaen llaw.
PROFEDIGAETHAU. Trist
iawn oedd y newydd am
farwolaeth sydyn iawn Merfyn
Roberts (Beno) Caeathro, brawd
annwyl iawn i Morfydd, Rhes
Minffordd. Anfonwn ein
cydymdeimlad diffuant atoch i
gyd fel teulu,

Bu £arw Mrs Helena Munro,
Cynan, Ffordd yr Orsaf, yn 95
mlwydd oed. Cydymdeimlwn
yn ddiffuant iawn a'r ieulu yma
yn ogystal, sef ei dau fab,
William a James, a'i merch,
Helen, a'r plant.
BABIS NEWYDD.

EryJRoberts. 3 Bryn Moelyn. Ffon: (01286) 675384

LLANRUG
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R I.lye: (lnnen. Pfordd 'I J~lr~
Par\; lt1CUili, Bangur
(0124Q) 674460

Ymgynghorwyr Ariannol
Annibynnol

Z Srryd Yrla~,(.aemarfon
(012Q6) 672727
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Eglwys MC Cefn y Waun yn
Festri Ebenezer ar SuI y Pasg,
sef 4ydd 0 Ebrill am 10.00 y
bore a 5.00 yr hwyr, Pregethir
gan y cennad gwadd, sef y Parch
Eifion Wyn Williams,
Llanfairfechan. Croeso cynnes i
bawb i'r ddwy oedfa.

MVtJNWCH V CORAU

gii;VVCHATOM NI!

Yr Wyn 11001 mvvyarDla~u~,
SalSlO cartrm

Cigoedd parod pw bwyta
ArchobiQn ~r 9ylur y rhcrwvglGl

London~ouso.LLA~RUC

Flon:
(01296) G73G14

PeN CIGYDDION V FRO

WAVELl:S
Dryn 8e Angela Williams

C"'ASAN,A£TH vOL~HII\ SMWDDJO

DAMWAIN. Rocdd yo ddrwg
gennym ddeall fod Mrs
Elizabeth Jones, Foel Gron,
wedi syrthio yn ei chart ref ac
wedi tOITI ei braich, Mrs Jones,
yn eich oed chi rhaid rhoi'r
gorau i ddringo i ben cadeiriau.
Mac sefyll ar y Ilawr yn llawer
saffach. Gobeithio nad oes
gen nych lawer 0 hoen ac )'

byddwch yn gwella yn fuan,
Cofion yr ardal atoch.
CYFARFOD PREGETHU,
Cynhelil' cyfarfod prcgcthu

DINORWIG
Marian Jones. Ff6n: (01286) 870291

•

Mae hysbyscb 'Pen Cigydd )7 Fro' wedi ymddangos ym mhob rhifyn
o'r "Eco' o'r cychwyn cyntaf. Bellach, Bryn ac Angela Williams sy'n
rhedeg siop Wavell's yn Llanrug, ac erbyn )' daw'r rhifyn hwn drwy
eich drws, bydd y siop wedi ail-agor ar ei newydd wedd. Nid yn arnl
mae siopau yn ehangu yn dilyn y dirwasgiad economaidd diweddar,
ond dyna sy'n digwydd yn Llanrug, Mae'r siop cigydd bellach yn
cynnig adran delicatessen hefyd gydag amrywiaeth 0 fwydydd at
flas pawb. Piciwch yno: mae lle ar gael i fwynhau paned hefyd.
Bydd yr agoriad swyddogol yn digwydd rnaes 0 law, a cheir
adroddiad llawnach bryd hynny. Pob dymuniad da i'r fenter
newydd.

Am fwy 0 fanylion, ffoniwch
Nia Llywelyn ar 07770623962.
Neu ysgrifennwch ati yn
Awelfa, Cwrnllinau,
Machynlleth, Powys SY209NU
LLONGYPARCHIADAU i
Elain Alaw Morgan, Dolwen,
Ffordd yr Orsaf am gael gradd
1mewn Marchogaeth. Gyda
chariad mawr oddiwrth Mam,
Dad" Natalie a Martin

CADW'N FYWIOG beth
amdani? Cynhelir 6 sesiwn 0
hwyl yng Nghanolfan Hamdden
Caernarfon yn dechrau ar Nos
Lun, 12fed 0 Ebrill am 7.30 y.h.
Os yo aelod 0 fudiad Merched y
Wawr y gosl fydd £1 y sesiwn, ac
os nad yn aelod bydd y gost yn
£2. Cynigir badminton, pel
rwyd, syrnud y corff, acwa
aerobeg a llawer mwy !!

J1'mn: 870088

~YCblanhau. Altro
Allwnlo

GW!l~!lll!Je(h
C""51\l ia Danfon

ILl
CANOEDD 0 BATRYMAU I ODEWIS

A RNAI MfWN STOel(

C"'TI~

Griffiths. Ac i ddilyn cafwyd
Triawd yn ein swyno gyda'r gan
'Cwsg Osian Cwsg' gao roi clo
arbennig inoson arbennig.

Diolchwyd i'r tculu talentog
am ein swyno a'n cyfareddu gan
Margaret, y Llywydd. Roedd
hi'n hynod braf gweld Ann
(Humphreys, gynt) - gwraig
Dafydd a mam BIen, wedi troi i
Iewn i'n gweld. Do, bu Ann yn
aelod gyda changen Llanrug am
gyfnod pan oedd yn dysgu yn
Ysgol Llanrug, felly bu'n noson
o bel atgofion iAnn hcfyd.

Diolchodd Margaret i Eryl a
Margaret Christian am y
irefniadau trylwyr. Dymunir
cydnabod befyd haelioni'r
Loreri Arian i Bawb, drwy
dderbyn grant 0 £1,000. Mae'r
gangen wedi gallu 110gi bysiau i
Iynd i Neuadd Dwyfor,
Pwllheli, iweld 'Y Gofalwr' ac i
deithio i Lithfaen a chyfrannu
at gost tei ihio Tim Bowlio Deg
yn Glasfryn, Pwllbeli.
Llongyfarchiadau i Dim
Llanrug a ddaeth yn drydydd
allan 0 saith tim,

Diolch i Nan, Meryl,
Meirwcn, Julie, Enid a Mair
Parry am gynrychioli'r gangen.
DeeUir ei bod wedi bod yn
noson hwyliog dros ben.
Atgoffir pawb fod Noson
Chwaraeon ym Mhen-y-groes
nos Wener, 23 Ebrill a thrip i
Aintree i'r Ffair Greff tau ar 24
Ebrill. Cynhelir GWyI y Pum
Rhanbarth yn Ysgol Friars,
Bangor, ar ddydd Sadwrn, 8
Mai.
DALIER SYLW. Bydd cyfarfod
EbrilJ wythnos yn hwyrach, sef
20 Ebrill a bydd Cyfarfod Mai
yn cychwyn am 7.00 o'r gloch,
gyda'r Cyfarfod Blynyddol a
chwmni Mari Emlyn.
Mwynhewch wyliau'r Pasg a
gwelwn chi ar 20 Ebrill.

(_I~lll'I

MERCHED Y WAWR. Mawrth
9fed, aeth llond bws 0 aelodau i
ddathlu G'Vyl Ein Nawddsant
yn Y Daflod) Y Fic, Llithfaen.
Roedd dewis 0 ddau gwrs neu
dri ac yn amlwg roedd pawb
wedi'u plesio gyda'r arlwy ac yn
gwerthfawrogi'r dewisiadau
Cymreig ar gyfer yr achlysur,
Diolchwyd iHefina a Tomos am
y croeso rwyrngalon a'r pryd
amheuthun.

Yna cafwyd amser iymlacio a
mwynhau eiternau Cymreig eu
naws gao aelodau Teulu'r
Hafod, sef Dafydd Roberts a'i
efaill, Ann Roberts, a merch
Dafydd, sef Elen, sy'n fyfyriwr
yng Ngholeg Meirion Dwyfor.
Y gyfcilyddes oedd Rhian
Jones, Efailnewydd.

Mwynhawyd arnrywiaeth 0

ddatganiadau gyda Cymru
Fach, can werin 'Mil Harddach
Wyt', deuawd gan Dafydd ac
Ann Bencdictus, Robat
Arwyn. A ninnau yn dathlu
GWyI Ddewi, beth yn well na
datganiad gwtadgarol 'Yr
Ornest' gao Dafvdd. Gwir y
geiriau 'Does unman yn debyg i
garrref - ac rocdd pawb
ononom wedi mwvnhau-datganiad Elen 0 'Cartref,

Gwerthfawrogwyd can 0 sioe
gerdd 'Serch a dry y byd yn gan'
gan Ann, enillydd cenedlaethol,
gyda llaw. Mae geiriau'r Anthem
Geltaidd yn sicr yn ein clymu
ni'r Celtiaid a mwynhad pur
oedd clywed Dafydd yn canu'r
anthem mor angerddol, yn
arbenn ig y geiriau 'Tros
wareiddiad a thros heddwch,
Trown ein wyneb tua'r wawr,'

Mae'r gan o'r sioe gerdd
'Ann', 'Wele'n sefyll rhwng y
myrrwydd' yn gyrru ias i lawr
cefn rhywun a dyna a wnaeth
Elen i bob un ohonom wrth
ganu'r emyn hwn gan Ann
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WAUNFAWR
.ry Rhydd . Bwyd Cartref · Prydau Plant

• Ystafell Deulu • Cinio Dydd Sui Traddodiadol
• C@rddoriaeth Fyw • Cwrw Go lawn
fiifon~(01286) 650218

Siop Waunfawr
(Howard a Debbie)

PIIY P()int, Papur Ncwydd,
Cardiau Cymraeg, CylGhgronau,

Bwydydd, Nwyauau Ty
~fon:(01286) 6508a4

Diolch 9m gQfnogi'r f~nt~t" newydd

9r 900r 7 .~O - G.~O
H.OO - G.OO {~adwrn)
g.OO - 12.00 (gul}

Q-bQ~ti ~ioPyyaunfaYYr@livc.Gom

•lawn.
Ar 61 v sgwrs cafwyd te

I

" .ymuno a ni.
Ddydd Sadwrn, 20fed 0

Fawrth, mae 9 o'r aelodau yn
rnynd 1 Westy San Si6r yn
Llandudno i giruo i ddathlu
pen-blwydd ~? Ffederasiwn yn
90.
GRWP LLWYBRAU
GWYRf'AI. Ar 61 llafur caled
yn hyrwyddo cerdded a rnerlota
a bcicio mae gwirfoddolwyr
Grwp Llwy brau Gwyrfai, 0 dan
gadeiryddiaeth Duncan Brown,
yn barod i lawnsio'r llwybrau
ccrdded sydd wedi'u dynodi ar
hyd )' daith 0 amgylch pentref
Waunfawr. Er mwyn annog
ccrddwyr i gadw'r llwybrau'n
daclus mae'r Grwp wedi cytuno
i godi sbwriel a phethau eraill
sy'n ddolur llygad ar nos
Fercher, 21 Ebril1. Gofynnir i
wirfoddolwyr ymuno ag
aelodau'r Pwyllgor y tu allan i
Antur Waunfawr am 5.00 yr
hwyr, Dylid gwisgo sgidiau a
dillad addas ar gyfer y gwaith a'r
tywydd. Bydd croeso mawr i
bawb.
GENEDIGAETHAU.
Llongyfarchwn Tammy a
Warren, Stad Dol Erddi, ar
enedigaeth rnab bychan, Tyrasa,
wyr bach i Garry a Wendy
James, Dol Erddi a gor-wyr i
Mrs Barbara Griffiths, Stad Tref
Eilian.
Ganwyd rnerch fach, Alaw Mai,
i Cara a Gerald, chwaer fach i
Celt, Owain a jac, wyres iGarry
a \Vcndy, Dol Erddi ac i Dick a
G..vendoline Ro ..vlands, Bryn
Golau, a gor·wyres iBarbara.
Llong~,fnrchiadall hcfyd i Pfion

hyfryd wedi'i baratoi gao yr
aelodau. Enillydd y raffl, wedi ei
rhoi gan Mair, oedd Catherine.

Carwn dyonu sylw at
gamgymeriad yn yr Eco
diwethaf (nid bai yr
golygyddion chwaith, ond fy
mai i). Y prynhawn cyntaf o'r
mis yr ydym yo cyfarfod nid yr
ail fel yr ysgrifennais o'r blaen.
Croeso cynnes iaelodau newydd

...
APEL EISTEDDFOD YR
URDD 2012. Cynhaliwyd
cyfarfod at Apel Eisreddfod yr
Urdd 2012 yn y ganolfan nos
Lun, Mawrth 22. Cafwyd
gwirfoddolwyr i arwain yr
ymgyrch yn y pen tref:
Cadeirydd - lola Llywelyn; Is
gadeirydd - Alun Ellis;
Ysgrifennydd - Nia Llwyd; Is
ysgrifennydd Olwen
Meredydd; Trysorydd - i'w
gadarnhau; Is-drysorydd - Rob
Jones.

Diolch iddynt am fod mor
barod i ymgymryd a'r gwaith.
Bydd y cyfarfod nesar yn cael ei
gynnal yn y Ganolfan Nos
Fercher Ebri1l21 am 7 o'r gloch.
Taer erfynnir am gefnogaeth
trigolion y pentref i ddod a'u
syniadau am wcithgareddau
amrywiol igodi arian.
EGLWYS Y WAUN.
Gwasanacthau'r SuI yn ystod
mis Ebrill a Mai:
4: Parch Olwen Williams

11: Y Gweinidog, Gwenda
Richards

18: Mr Richard Lloyd-jones
25: Mr Dafydd Iwan
Mai 2: Mr Alan Wyn Roberts
CLWB 300. Enillwyr y Clwb am
fis Chwefror oedd: £30: Mr
Huw Ynyr, Dolwar Fach; £20:
Mrs Rhian Ellis, Ty'n Llidiart;
£10: Mrs H. Williams, 8 Croes y
Waun.
SEFYDLIAD Y MERCHED. I
ddathlu Gwyl Ddewi ar Fawrth
laf, croesawodd Catherine
Jones, y Llywydd, John
Gwynedd, ein gwr gwadd am y
prynhawn. Cafwyd sgwrs
ddiddorol iawn ganddo,.
Ynghyd a sleidiau, o'i daith i'r
Himalayas, a'r sleidiau yn
dangos tlodi mawr ar un llaw a'r
moethusrwydd anhygoel mewn
adeiladau fel y Taj Mahal yn yr
India. Roedd pawb wedi
m\v)rnhau yn fawr. Diolchodd
Hi Ida i John am bnawn difyr

Mrs Nan Roberts, Pantafon. Ff6n: (01286) 650570

WAUNFAWR Mary Jones, Llwyn Afon, wedi
iddi hithau gael llawdriniaeth
yn Ysbyty Gwynedd.

Gorfu i Llywela Morris, Stad
Tref Eilian, hithau dreulio
cyfnod yn yr ysbyty, Cymerwcb
bob gofal ohonoch eich hunain,
anfonwn ein cofion atoch gan
ddymuno gwellhad buan ichi.
CYDYMDEIMLO. Anfonwn
ein cydymdeimlad dwysaf at Mr
a Mrs Wilff Jones, Treflys, wedi
iddynt gael profedigaeth 0 golli
chwaer Mrs Jones yn
ddiweddar.
ARHOLIADAU. Mae'n gas gen
i atgoffa ein pobl ifanc sydd yn
wynebu arholiadau pwysig
mewn ysgol a choleg yn ysiod yr
wythnosau nesaf bod yr amser
yn prysur agosau, Dymunwn y
gorau i bob un ohonoch, ac
wedyn cewch amser i ymlacio a
mwynhau.
YR YSGOL
Mae'r wythnosau yn gwibio
heibio ac 0 fewn yr wythnos
bydd yn Wyliau Pasg, Hoffem
hysbysu Pentrefwyr Waunfawr y
cynhelir Noson Bingo'r Pasg yn
y Ganolfan nos Lun Mawrth y
29ain am 6:30 o'r gloch. Bydd
pared hetiau Pasg gan y
plant/gemau bingo/own
poeth/coffi a the ar werth.
Dewch efallai yr enillwch Wy
Pasg!

Yn ystod yr hanner tymor
diwethaf:

Dathlwyd Gwyl Ddewi ar y
cyntaf 0 Fawrth gyda phawb
wedi gwisgo crysau coch tirnau
pel droed neu rygbi Cymru neu
yn y wisg Draddodiadol
Gymreig. Yn ystod y diwrnod
cafwyd Gwasanaeth arbennig i
ddathlu'r diwrnod, cafwyd gem
bingo/lliwio gwall t a pheintio
wynebau/cawl cennin/cacenni
cri/diod coch/ynghyd a
thwrnament rygbi a phel rwyd.
Llwyddwyd i godi £200 ar y
diwrnod. Bydd y Cyngor Ysgol
ym macs 0 law yn penderfynu
beth i brynu gyda'r arian ar
gyfer y dosbarthiadau.
Twnnel Guiiail. Rydym yn [fodus
iawn fel ysgol i gael rhieni mor
frwdfrydig sy'n fodlon rhoi o'u
hamser i helpu gyda gerddi'r

ac Alun Ellis, Bryn Gwyrfai, ar
enedigaeth merch fach, Llio
Grug, chwaer i Seren, wyres
fach i Raymond ac Ann
Edwards Melin y Wig a gor
wvres i Mrs Margaret Owen,
Bryn Gwylan.
Daeth Marian Williams, 18 Stad
Ty Hen yn nain i Gruffydd
Llywelyn, mab bach iMarian a'i
rnab, Meirion, brawd bach
newydd iDion, Tomas ac Elis.
Ganwyd gor-wyres fach, Jessica,
i Mrs Sheila Roberts, Llwyn
Celyn, merch i'w hwyr Gwyn a'i
bartner Elizabeth yn
Llanbedrog.
DYWEDDIAD.
Llongyfarchiadau a phob
dymuniad da iSion Ernyr a Nia,
Dol Gwyrfai, Slad Bod Hyfryd,
ar eu dyweddiad. Croeso iddynt
i'r pentref. Mae'n braf gweld
pobl ifanc yn ymgartrefu yma.
Rydym bob amser yn falch 0
groesawu plant y pentref sy'n
dod yn 61 i fyw yma.
CHWARAEON.
Llongyfarchiadau i Cai Owen
Pri tchard, Min y Grug, sy'n
bedair ar ddeg mlwydd oed, ar
gael ei ddewis i dim Bowlio dan
un ar hugain oed Cymru yn
ddiweddar. Mae'n braf gweld
pobl ifanc yn llwyddo yn eu
gwahanol ddiddordebau. Da
iawn chdi, Cai.
EISTEDDFOD YR URDD.
Llongyfarchiadau iAnya Price,
Elin Lloyd Griffith a Sioned
Fon Jones. Mae'r lair yn aelodau
o dim Dawnsio Disgo dan
bedair ar byrntheg oed ysgol
Brynrefail Iu'n llwyddiannus yn
yr Eisteddfod Sir. Byddan l yo
awr yn cynrychioli Sir Eryri yn
Eisteddfod Genedlaethol yr
Urdd yn Aberaeron ddechrau
rnis Mehefin.
PEN-BLWYDD PRIODAS.
Llongyfarchiadau a phob
dymuniad da i Dick a
Gwendoline Rowlands, 5 Bryn
Golau fu'n dathlu cyrraedd eu
Priodas Aur yn ystod mis
Mawrth.
ADREF O'R YSBYTY. Croeso
adref i Mrs Janet Smith,
Rhoslan, \vedi iddi gael
Jjawdriniacth i'w phen-glin .

Croc~o adrcf llcfyd i Mrs

I!
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THE LEGACY
ROYAL VICTORIA HOTEL

• Priodasau Dathliadau
• Achlysuron Arbennig • Cynadleddau

• Pwyllgorau Bwydlen Bar
Cinio Dydd Sui

Ffon/Ffacs: (01286) 870882
G\\'aSa11aetI1 Fframio
Lluniau 0 bob math
ar gael ar y safle
Prisiau Rhesvmol

,;

Arddangosfa 0 luniau
~vrejddiol gan
Artistia id Llcol

Richard S. Humphreys

ORIEL
1

CWM
Gwasanaethau
Garddio
Gorwel

01286 650761
0777 020424

Trill )1 g71.lely llysiau

I'll s Filfedd_ygfa

• 1.___ _ ... _..,.. - ...... -
.,•

o a arn
ERIS Pron: 870277L

Gvvest:y

Y tumel gwiazl

agor i ddisgyblion ar EbriII
20fed.
Guieuhdy Defnyddiau Techniquest.
Ddydd Tau Mswrth y 4~Tdd
cafodd ddosbarthiadau'r Aciran
Iau Sloe a gweithdy ar
Ddefnyddiau gan Gwmni
Techniquest. Cawsant sesiynau
addysgol ardderchog - mae'r
plant wrth eu boddau gyda'r
arhrofion a wneir yn y sioeau.
Ymuieliad y Cyfnod Sylfaen a'r
i\1.ilfeddj'gfu )'1Zg Nghaernarfon.
Cafodd plant y Cyfnod Sylfaen
fynd i ymweld a'r Filfeddygfa
yng Nghaernarfon fel rhan o'u
thema ar Anifeiliaid.Bu'r plant 0
gwmpas y filfeddygfa yn gweld }T
anifeiliaid a'r pwll nofio i
anifeiliaid. Roedd y plant wedi
mwynhau yn fawr. Diolch yn
fawr iawn iHubbard a Williams
am v croC!)o•

ysgol. Bellach mae gennym 3
gwely llysiau, sy'n ein galluogi i
gael Ilysiau fel tarws/cenmn/
ri\vbob/py~/pwmpen/perlysiau a
ffrwythau fel matun yn
dymhorol. Mae Anti Howcla ein
cogyddes, yn eu defnyddio yn y
gegin a chaiff pob plen tyn
trwy'r ysgol gyfle i flasu'r
gwahanol lysiau mewn cawl a
phwdin ecsoug Iel riwbob cwli.

Ein prosiect y tymor hwn
oedd plannu twnnel gwiail yn y
cae. Wel i fod yn hollol gywir,
mae'n dwnnel gwiail ac iglw
ynghlwm. Cafwyd diwrnod
gwych yn creu'r cyfan a mawr
yw ein diolch i'r rhieni a
gynorthwyodd gyda'r prosiect.

Dymunwn Basg hapus i
bawb. Bydd yr ysgol yn cau
ddydd Iau, Ebrill 1af, ac yn ail

Gweithdy Techniques:



A'I FEIBI N
Bwthyn Gadlys
LLANBERIS
Ffon: 870444
*Gwerthwr Gro
*Olew Gwres Canofog
i'ch cadw'n gynnes ac yn glyd!

RHODD O'R GALON
YW BLODAU

• Basgedi Planhigion
• Planhigion Gardd
• Basgedi Crag
• Hefyd, Compost ar
werth

Ff6n: 870605
(ALWYN A SARAH JONES)

Blodau

9 Rlios R119
1~t'lr'~9Ctltn,aifon

A LlORIAU

YSTAFELLOEDD
YMOLCHI

CEGINAU

D(~rIlle 1)lJo es
Con 0

!}r 11.~uOlsioraell

11 am 2,00: Pareh Gerallt
Lloyd Evans, Llangristiolus

18 am 5.30: Mr J.O. Roberts,
Bethesda

2S am 5.30: Parch Harri
Owain Jones, Llanfairpwll
Y GYMDEITHAS. Cynhelir
cyfarfod cyntaf o'r Gymdeithas
am 2010 yn y Caban nos Iau,
Ebrill 22ain am 7 o'r gloch.
Disgwylir Dilwyn Gray
Williams 0 Lanberis i roi sgwrs
dan y testun 'Pensaer y
Pontydd',
SEFDLIAD Y MERCHED.
Nos Lun Mawrth 1af,
mwynhawyd y cinio Gwyl Dewi
blynyddol yng ngwesty'r Bull,
Pentraeth. Cafwyd cwis hwyliog
i gloi'r noson dan ofal Gwen
Edwards.

DIOLCH. Dymuna Jennie A.
Roberts, 2 Ffrwd Madog,
ddiolch i'w dwy ferch Eleri a
Bethan, a Simon am eu
caredigrwydd vn ystod ei
anhw vldcr diweddar, Carai•.
ddiolch hefyd am bob
cyrnwynas gan aelodau o'r teulu
a ffrindiau.
PRIODAS AUR. Estynnwn ein
llongyfarchiadau i Ken a Pat
Jones, Cae Coch, ar ddathlu eu
Priodas Aur ar Fawrth 1ge9.
jYR EGI.,WYS
BRESBYTERAIDD
Oedfaon Ebrill
4: SuI }' Pasg am 2.00: Parch

01wen Will iarns,Tudweiliog
Gweinyddir y Sacrament 0
S.s.per yr Arglwydd

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

Robert Townsend a Gwynfor
Williams am eu gwasanaeth ac i'r
organydd, Michael Davies.
Diolch arbennig i Katie ae
Eilwen ac i Dylan Griffith,
Cyfanvyddwr Angladdau, am ei
gymorth a'i drefniadau trylwyr,
Diolch bawb,

estynnwyd tuag aiynt yn eu
profedigaerh 0 golli mam, nain a
hen-nain arbennig. Diolch am y
llu cardiau, galwadau Ifon,
ymweliadau i'r ty a'r rhoddion
hael tuag at 1Sr Gobaith a
Mcddygfa Llanrug. Diolch iDr
Esyllt I..lwyd a Staff Meddygfa
Llanrug am eu gofal. Dioleh i'r
Parchedigion Lloyd Jones,

am bob cydymdeirnlad,
caredigrwydd a haelioni a
ddangoswyd tuag atyru yn ysiod
eu profedigaeth ddiweddar,

Byddai f)' mam wedi hod yn
hynod 0 Ialch 0 gymdogaeth pobl
Llanber yn ystod y cyfnod hwn.
Bydd ein colled ni fel teulu yn
fawr ar ei hol.
DIOLCH. Dyrnuna Nellie
Pritchard, 3 Ffordd Padarn,
ddiolch i'w theulu, ffrindiau a'i
chymdogion am }' cardiau,
anrhegion a dymuniadau da a
dderbyniodd ar achlysur ei phcn
blwydd yn 90 oed. Diolch yn
fawr.
CYMDEI'fHAS UNDEBOL.
Bu'r Gymdeithas yn yrnweld a
Niwbwrch, Ynys Mon, ar ddydd
Mawrth y 9fed 0 Fawrth.
Cawsom ein tywys 0 amgylch
cglwys hynafol Sane Pcdr Q chael
ei hanes a'i chysylltiad a LI}'S
Rhosyr, sef I..lys )' Tywysogion,
gerllaw. Aethorn yrnlaen wedyn i
Neuadd Pritchard Jones yn y
pentref, C:I chael hanes bywyd y
person a'i cododd a'r gwaith
adnewyddu sydd wedi bod yn
mynd ymlaen yno. Yn dilyn hyn
oll, cawsorn bryd 0 fwyd gwerth
chweil yn y Neuadd.

Diolch iddynt igyd am wneud
}7 yrnweliad mor ddiddorol.

Ar Ebrill y 13eg byddwn yn
cael ein Cinio Blynyddol yng
N gwesry Dolbadarn am 6.45-
7}Th, y hwydlenni a'r arian
taladwy i Dilys Mai Roberts
erbyn Ebrill .Y 4ydd, os gwelwch
yn dda.
DIOLCI!. Dymuna Mail
Roberts (Coed) ddioleh 0 waelod
calon i'w theulu, eymdogion a'i
holl ffrindiau am y cardiau a'r
anrhegion a dderbyniodd ar ei
phen-blwydd arbennig.
DIOLeH. Dymuna Awel
Hughes, 60 Maes Padarn,
ddiolch i'w thculu, ffrindiau a
cbymdogion am }T holl garcliau a
gal\vadau a dderbyniodd yn dilyn
ci lla,vdriniaeth ddi"veddar yn
Ysbyry Gwynedd.
DIOLCHIADAU. Dymuna•
Katherin a Kevin He\vill, Jo)'ce,
Sheila FOlllkes a theulu'r
ddi\veddar Elizabeth Glenda
ddiolch 0 waelod calon am bob
ar\vydd 0 gydymdeimlad,
ym\veliadau, galwadau ffon, yr
holl gardiau a rhoddion a
dderb)'ni\\'yd ganddynl tuag at
Gartref Penisarwaen. Diolch i'r
Parchedig R Towllsend a l\1r
Derek Jones am arnrain yr
angladd ac i I,van Williams am ei
~'asanaelh \vrth yr organ. Diolch
hefyd i Gwynfor a Jane. E.W.
Pritchard, am drefniadaeth
effeithiol )'r angladd. Diolch yn
fa\vr ibawb.
MUNRO. Dymuna William,
James, Helen a'r teulu ddiolch i
bawb am eu caredigrw)ydd ac am
bob anvydd 0 gydymdeimlad a

., ,.

YSGOL DOI4BADARN
Eisteddfod ~vr Ysgol. Cynhaliwyd
Eisteddfod yr ysgol ar Fawnh laf
ac yn sicr dyma ddiwrnod
llwyddiannus a phoblogaidd
iawn yng nghalendr yr ysgol. Bu
cystadlu brwd trwyr dydd pan
welwyd plant yn canu, llefaru, a
chanu mewn partion. Bu'r plant
hefyd yn gwneud llun i'r
gystadleuaeth celf. Diolch i Mrs
Iona Ceiriog am ei gwaith yn
beirniadu.
Diuimod ~yLlyfr. Cafwyd diwrnod
y llyfr hwyliog unwaith eto a
disgo gyda'r nos. Daeth y plant i'r
ysgol wedi gwisgo fel cymeriad 0

lyfr a bu pawb yn dawnsio trwy'r
nos.
Pobuxh i Bobath. Brynhawn dydd
Gwener y Sed 0 Fawrth
cynhaliodd Blwyddyn 6 de parti i
gasglu arian i Ganolfan Bobath.
Mae'r ganolfan yn helpu plant
sydd gyda Cerebal Palsy. Roedd
pawb 0 flwyddyn 6 yn cael
gwahodd aelod o'r teulu neu
gymdogion i'r te parti, Roedd
blwyddyn 6 wedi bod yn brysur
iawn brynhawn dydd Iau a bore
dydd Gwener yn paratoi cacenni,
y neuadd a'r raffl. Cafodd y
gwesrai glywed parti recorders yr
Urdd yn chwarae eu darnau.
Can odd blwyddyn 6 gan yr
oeddynt wedi ei dysgu ar gyfer yr
Urdd.
Darllenodd Megan a Lois ddarn
am hanes yr elusen a diolchodd
Mr Wynne i'r gwestai am ddod.

Erbyn diwedd y prynhawn
casglwyd £104 a chafodd pawb
hwyl.

REBECCA ELLIS(Blwyddyn 6)
Eisteddfod yr u-u.
Llongyfarchiadau mawr i'r parti
recorders ar ddod yn ail yn yr
Eisteddfod Sir yn ddiweddar,
Bu'r parti yn hrysur iawn yn
ymarfer am wythnosau ac mae'r
ysgol yn falch iawn o'ch
llwyddiant, genod. Diolch yn
arbennig i Miss Anne-Marie
Ed"'lards a Mn; Manon Da,..ics
am roi eu hamser i'w hyfforddi.
GWyl Athlelau. Ca7loifal1 H alllddell
Alfoll. Daeth m,vy 0 l\vyddiant i
ran yr ysgol yn ddi \veddar yn yr
Wyl Athletau brynbawn Dydd
Ma\vrth, Mawrth y 16eg. Cafodd
tim bl"vyddyn 6 y \vobr gynlaf ae
maent yn mynd ymlaen i rownd
derfynol 'Athletau Sporthall
G\vynedd' ymMhorthmadog. Bu
tim bl\vyddyn 4 a 5 hefyd yn
hynod llwyddiannus a chipio'r
drydedd 'vobr. Da iawn ",ir ac
ymlaen i'r Gemau Olympaidd
rWan!
DIOLeH. Dymuna Jean
Roberts,S Dol Eilian, dcliolch j'\\,
theulu, ffrindiau a ehymdogion
am eu earedigrwydd tra )r bu yn
Ysbyty Gwynedd yn dcli\veddar.
DIOLCH. Dymuna teulu y
diweddar App}' Jones, 14 Stryd
1urner, ddiolch 0 galon i ba\vb

Mrs Nia Gruffudd. Fton: (872133)

DEINIOLEN
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If 112:(Farry)1 dacllill

Pawb wedi mwynhau y wledd ac
wedi bwyta gormod fel arfer, Parri
Mercbed \' Boncathod 0 ardal•
Bethesda oedd yn diddanu a
chafwyd canu gwerin digyfeiliant
ganddynl. Diolchwyd ibawb gan
Brenda.
Nos Wener, 19 Mawrth, oedd
noson }' gystadleuaeth Bowlio
Deg yn Glasfryn, ger Pwllheli.
Aeth dau dim o'r gangen yno ond
ni fu llwyddiant y tro hwn, er i
Dim 2 Deiniolen wneud yn dda
iawn a Thim 1wedi ennill v wobr~

gysur!
Ar 23 Ehrill bvdd rhai o'r aelodau-yn ymweld a Sitwdio Sain yng
Llandwrog,
LLONGYFARCHIADAU mawr
i LIIO Morris 0 Ddeganwy ar ei
Ilwyddiant yn ennill YsgoLoriaeth
o £3,000 0 bunnau i ddilyn cwrs
Gradd yn )T Brifysgol yn
Aberystwyth.

Cafodd tad a mam Llio eu
dwyn i fyny yn Neiniolen, sef
Keith yn Frondeg a Rhian yn 14
Rhes Marian. Ar hyn 0 bryd mae
Llio yn rnynychu Ysgol y
Creuddyn yn Llandudno ac yn
Brif Ddisgyb1 yno. Pob lwc iddi
i'r dvfodol.-

If\VY ganu can y mudiad yna
croesawyd pawb gan Brenda, y
Llywydd. Y gwr gwadd oedd Dr
Iwan Edgar 0 Abererch, ger
Pwliheli. Cafwyd ganddo beth
o'i hanes )'n rhcdcg ac fel yr
oedd yn mynd ar hyd a lled
Cymru a Lloegr 1 gystadlu ac vn
cael 11wyddiant yo gwneud
hynny. Soniodd am y troeon
trwstan a'r hwyl yr oedd yn ei
gael. Mwynhawyd ei sgwrs ali
hiwrnor naturiol.

Dathlwyd Gwyl Ddewi yn }'
Clwb Golff yng Nghaernarfon.

4ydd. Y cennad eleni fydd y
Parch Eifion W. Williams,
Llanfairfechan. Estynmr croeso
cynnes i bawb.
LLONCYFARCRIADAU i
Seindorf Arian Deimolen ar eu
llwyddiant mewn cystadleuaeth
ddiweddar yn Abcrtawe.
Dvmuniadau zorau iddvnr vn y
gystadlcuacth fu)Yr yn
l-Iarro6ate.
(::ARNIFAL. M3~·n rwnan i
e) 11l1U1 Carnlfal yn y p~n~r~f
ddechrnu'r haf. M!le pwyll~or
g\VL:illlgar \wcdl ci :scfydl U Q'[

p~r"~Q"dt\\l yn myoJ yo ell

hlaen yrt dd!l Qydo. n.if~r l\

WelII1Qareddau am gael cu
trefllU y11 Ymi\jo~du n\;i1~f.Dydd
r rw~,116or rn ~werthfawro~1
noh cetnot!!l2th yn V ffilsoedd i
ddod.
M£RCJ.I£D V WAWR_
Dechr~u\vytlcyfar[od luis Ebrill

NOSON CAWL A cHAN, Nus
Lun, Mawrth y 1af, cynhaliodd
Pwyllgor Apel Deiniolen
Eisteddfod Eryri 2012 ei
weithgarcdd codi arian cyntaf,
sefNoson 0 gawl a chan yn Nh:9
Elidir.

Cychwynnwyd y noson gyda
phryd blas us 0 gawl cartref a
bara ffres ac yna adlonian t
gwych iddilyn gan gor 0 blant y
pen tref, detholiad 0 ganeuon ar
y corn gan Prys a Sbannon, ac
yna dawns y glocsen gan Anest i
orffen y rhan gyntaf

Cafwyd bara brith cartref a
phaned yn yr egwyl ac yn parti
adrodd 0 blant )r pentref, unawd
corn gao Daniel ac i orffen y
noson cafwyd alaw werin gan
Cian.
Mwynhaodd pawb y noson yn
fawr. Hoffai'r pwyllgor ddiolch i
bawb a gyfrannodd ac a
gefnogodd )' noson.
LLONGYFARCHIADAU
mawr i Alex Parry ar ennill
cystadleuaerh Ffotograffiaeth
RI. 5 a 6 yo Eisteddfod Cylch yr
Urdd ar y them a "leimladau'.
Daeth yn ail yn y gystadleuaeth
yn yr Eisteddfod Sir,
SUI... Y PASG. Cynhelir
Cyfarfod Pregethu blynyddol
Cefn-y-Waun yn Festri
Ebeneser am 10.00 y bore a 5.00
yr hwyr ar SuI y Pasg, sef Ebrill

iawn i'w holl deulu, ffrindiau,
cymdogion a Carers am yr holl
garedigrwydd a dderbyniwyd
ganddl wrrh ddarhlu ei nnen
hl,-,'ydd yn 95 mlwydd oed yn
ddiweddar,
TiM PTIlj-DRIOED DAN 7. fe
gafodd ~r tim dan 7 brofiad
~rb~n~lisyl1 ddiw~dd(;\r 0 s='
ell hyff()rddl am y cvn
~h'tY~r~~wrrhynow1t\dol)ac un 0

hOili~I'rnsntra, Mrucolm Allen.
r-~dY)'\1l:jvdd y pl"nt a111 oller

o elfenn!lll nWV~i{! !If ~Ul i
~hw~r~~p~lJrocJ ae l:oeJJ
hrwMr\rdeClLl !Ie ~\.vchM~lcolnl
"m J s~m'-\il"~i'w ~hw"rQc yo
!\m Itu{!_

IIoffni'[ cl)yb ddiol\ill i
Mn}c,,1m !'1m ~i !lm~~t' !l'i
J!cfnOjf;iCLh blirlIaUl i blaIll V
pcnu-.d. Ool....:lthlo yo ~·;r f<..cl
vn!l 'Mulclllm· Qr!111yn y 1!!lrtlln
tlC )' bydtl yn myntl ymlu'11 )·11\}1
~jdto.~d ynto.u

Y ti112 pil-droed

DYMUNA Carol, Gwenda,
Dclyth ac Elaine ddiolch i
deulu, ffnndiau a chymdogion
am yr hol I gardiau, yrnwcliadau,
galwadau ffon a phob arwydd 0
gydymdeimlad a ddangoswyd
iddynt yn eu profedigaeth 0
golli MaID mor annwyl.

Diolch hcfyd i Mr Derek
Jones air Parchedig R.
Townsend am eu gwasanaeth ar
ddiwrnod yr ang1add ac hefyd i
Dylan Griffith, Penisarwaun am
y trefniadau trylwyr a pharchus.
DYMUNA Ian, Gwyn, Bcthan,
Claire a Jake, teulu y ddiwcddar
Marian (air diweddar John
Andro) Bryn Awelon, Rhiwen,
ddiolch i bawb am eu
caredigrwydd ac am bub arwydd
o gydymdeirnlad a estynnwyd
tuag atyn t yn eu profedigaeth.
Diolch am y 11u card iau,
galwadau Ifon, ymweliadau i'r
ty air rhoddion hael tuag at
Ward Cybi, Ysbyty Gwynedd.
Diolch i'r nyrsys a'r doctoriaid
am eu gofal arbennig, i'r
Parchedig John Pritchard am ei
ciriau docth a charedig yn y
gwasanaeth ar ddydd yr
angladd. Diolch rr Ymgymerwr
Dylan Griffith am ei waith
arbenn ig, ei gymor th a'i
gefnogaeth diflino yn ystod ein
profedigaeth.
DYMUNA Mrs Beryl Griffiths,
5 Maes Gwylfa, ddiolch yn fawr
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BETHEL 6 a.m -7.30 p.m.I (Llun-Sadwrn)
(01248) 670261 ~ a.m.-3 p.m. (Sui)

Cewch groeso cynnes gan CLEO A SUSAN
Cofiwch am ein gwasanaeth newld pres tramor, yswlriant, talu
biliau, etc., yn ogystal a gwasanaethau arferol Swyddfa'r Post.

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

Bysus bach a mawr ar gael ar gyier pob
math 0 logi preifat - nosweithlau allan,
parnon, tripiau ac ati. Gwasanaeth
personol a thelerau rhesynl01 gan (01248) 361044

ENS RHIWLAS

BYSUS RHIWLAS

FFRAMIA
Pare Padarn, Llanberis

(01286) 870922
\·/wv/.ffl<.lrnia.com www.fframia.com

Gwasanaeth Fframio Lluniau
Dewis eang 0 luniau yn yr Oriel ac ar y wefan

William Selwyn, Rob Piercy, Keith Bowen, Keith Andrew a mwy.....__

Ifan a William drwy eu noddi i
feicio o'r Felinheli i'r Groeslon
ac yn 61 yn ddiweddar. Fe
gododd yr hogia £192 tuag at
Ape! Haiti. Da iawn chi, hogia.

TAI'fH BEICIO
NODDEDIG.
Apel Haiti gan Hogia Bethel.
DioJch yn fawr iawn i bawb yn
y pentref a gefnogodd Rhodri,

mis Hydref 1810 yr agorwyd y
capel cyntaf yn y pentref, a dyna
pryd )' newidiwyd enw'r pentref
o fod yn Rhos Chwilog, iBethel.

Yn dilyn y sgwrs fe gafwyd
parti i ddathlu hanner can
mlynedd 0 Iywyd priodasol
""1.yra a Selwyn.

Dymuna'r ddau ddiolch i
bawb am eu caredigrwydd
PWYLLGOR EISTEDDFOD
BETHEL. Mewn cyfarfod
diweddar o'r PwyJIgor
Eisteddfod, etholwyd
swyddogion newydd ar gyfer y
flwyddyn 2010. Deilwen
Hugbes (Llywydd); Rhian
Hughes (Is-lywydd); Lowri
Evans (Ysgrifennydd);
Gwyneth Jones (Trysorydd);
Edwina Morris (Cyd-
drysorydd); Sian Harries
(Ysgrifenyddes Dawns) a Nora
Jones (Swyddog Tariannau).
Diolchodd }' Llywydd i bawb
am eu gwaith dros y llwyddyn
ddiwethaf a bod Ilwyddiant yr
Eisteddfod yn dyst ihynny. Mae
trefniadau ar gyfer Eisteddfod
Bethel 2010 cisoes ar y gweiJl
gyda Tachwedd y 6ed wedi ei
glustnodi fel diwrnod yr
Eisteddfod. Dyddiad cyfarfod
nesaf y Pwyllgor )'\V Mai Sed
2010.

EbrilJ 14.
PWYLLGOR APEL TUAG
AT EISTEDDFOD YR URDD
ERYRI 2012. Daeth criw
ynghyd i gyfarfod Mrs Meriel
Parry er rnwyn codi pwyllgor i
gychwyn codi arian at yr
eisteddfod uchod. Mae
gwahoddiad wedi ei anfon ibob
sefydliad yn y pentref yn gofyn
iddynt anfon un neu ddau/ddwy
aelod i ychwanegu at y pwyllgor
er mwyn cael cefnogaeth pawb i
godi'r nod 0 £5,000. Bydd y
P" vllgor nesaf yn cael ei gynnal
yn Festri Capel Cysegr Nos Lun
Ebrilll9 am 7 o'r gloch.
LLONGYFARCHIADAU.
Dymuna ffrindiau a
chyrndogion Mrs Dorothv-William:;, 'Bro Dirion', bob
dymuniad da iddi ar ei phen
blwydd yn 90 ~rmis hwn.
DATHLU PRIODAS AUR.
Dyrnuna Selwyn a Myra
Griffith, Penisarwaun, ddiolch
o galon i'w ffrmdiau ym l'viethel
a Phenisarwaun am y cardiau ar
dymuniadau da a dderbyniwyd
ar achlysur dathlu eu Priodas
Aur yn ddiweddar,

Ar SuI y dathlu fe gafwyd
braslun 0 hanes sefydlu yr
Achos ym Methel, ddau gan
mlynedd yn 61, gan Selwyn. Ym

lR

Cofiwch ddefnyddio
SWYDDFA POST

Cyn troi at y swper
cydymdeimlodd Mair a Beu yn
ei phrofedigaeth 0 golli ei brawd
yn ddiweddar a llongyfarchwyd
Elan, wyres Gwyneth Jones, ar
ennill y salle cyntaf yng
nghystadleuaeth Dawnsio
Disgo unigol yr Urdd - bydd
Elan yn mynd ymlaen i
gynrychioli Er)TI yn Llannerch
Aeron ym mis Mehefin.

Derbyniwyd enwau rhai i
gynrychioli'r gangen ar
Bwyllgor y Gofeb a Phwyllgor
codi arian Eisteddfod yr Urdd
2012 a darllenwyd Iythyr oddi
wrth y Swyddog Datblygu
newydd. Rocdd yr Ysgol yn
hapus iawn i fod yn rhan o'r
Prosiect 'Coed Cadw' a bydd
rhai o'r aelodau yn mynd draw i
Glynllifon y tymor nesaf gyda
rhywfairu 0 blant i ddewis coed
i'w plannu ar dir yr Ysgol.

EniIlydd 'dydd lwcus' y
dydcliadur oedd Anita Owen ac
enillwyr y raffl, yn rhoddedig
gan y Pwyllgor oedd Margaret
Druce, Lynnwen Morris,
Margaret Williams, Elizabeth
Evans, Dilys Perez, Ccinwen
Roberts a Beu Owen. Y garddwr
Russell Jones 0 Rhosgadfan
fydd efo ni y trO nesaf
CYMDEITHAS LENYDDOL.
Rocdd nifer dda 0 aelodau yn
bresennol y mis yma iwrando ar
Gerain t Lloyd Owen yn
darlithio, a chafwyd croeso
cynnes i'r cyfarfod gan y
Ilywydd, Dr. J. Elwyn Hughes.
Testun ei ddarlith oedd Robert
Lloyd, neu fel yr adwaenir ef ar
lafar gwlad, Llwyd o'r Bryn.

Cyflwynodd y siaradwr
hanesion difyr dros hen ar su t }'
bu iddo gael ei drwytho yn yr
iairh Gymraeg yn fachgen ifanc
iawn yng nghwmni'r cyfailJ
wrth i Bob Lloyd yrnweld a'r
aelwyd yn y Sarnau. Dyn y
'Pethe' ocdd Llwyd o'r Bryn ac
yn sicr ddigon roedd yn
enghraifft wych 0 un ag oedd a
diddordeb yn niwylliant a
thraddodiadau'r iaith Gymraeg
ac Ie ddaeth hyn yn arnlwg iawn
yng nghynnw ys y ddarlith.

Cafwyd gair 0 ddiolch i
Geraint Lloyd Owen ac hefyd i
ferched }' baned gan y Llywydd.
Y swper pen-t}'mor f)'dd yn cloi
g\veithgareddau'r Gymdeithas
am eleni a gofynnir i bawb sy'n
dymuno dod roi 8'vybod iNora
Parry neu Sheila Roberts erbyn

LLONGYFARCHIADAU i
Dewi Griffiths, Llwyn Eithin ar
gael ei ddyfarnu yn offerynnwr
gorau yng nghystadlaethau
Bandiau Pres Cymru yo
Abertawe yn ddiweddar, Mae
Dewi yn brif gornetydd gyda
Band Tref Tredegar a bu i'r
Band hefyd gyrraedd y salle
cyntaf allan 0 10. Ym mis
Hydref bydd Band Tredegar yn
cynrychioli Cymru ym
MhcncampWflaeth
Cenedlaethol y Bandiau Pres yn
Neuadd Albert, Llundain.
CLWB BRO BETIIEL, Dathlu
Gwy! Ddewi fu hanes yr aelodau
y mis yma a hynny yng
nghwmni holl blant yr Ysgol.
Cafwyd cyngerdd 0 safon uchel
iawn gan bob dosbarth gydag
eitemau llafar, offerynnol,
dawnsio a chanu.

Yn dilyn y cyngerdd roedd y
plant hynaf wedi paratoi te
blasus i bawb, ac fel
gwerthfawrogiad o'r cyfan
cyflwynwyd rhodd ariannol i'r
Ysgol.

Wrth i'r Parchedig Marcus
Wyn Robinson ddiolch i'r
Pennaeth, athrawon a'r plant,
Ilongyfarchwyd y Prifardd
Selwyn a Myra Griffi th ar
ddatblu hanner can mlynedd 0
fywyd priodasol a dymunwyd
pen-blwydd hapus i Maud
Williams.

Bydd y cyfarfod nesaf bnawn
Mawrth, Ebrill 6ed, yng
nghwrnni Ifan Glyn Jones,
Penygroes.
MERCHED Y WAWR.
Dathlwyd Gwyl Ddewi eleni
yng Nghlwb Golff Caernarfon a
chawsom groeso twymgalon gan
y Staff a gwledd wrth y byrddau
bwyd. Y gwr gwadd oedd y
Prifardd Ifor ap Glyn, a bu i
Mair Read, y Llywydd, estyn
croeso arbennig iddo. Cafwyd
noson hwyliog iawn yo ei
gwmni wrth iddo gyflwyno
nifer o'i gerddi, rhai yn
yrnwneud a Llundain, gan mal
yno y cafodd ei ddwyn i fyny, ac
eraill yn fwy lleol, gan
ychwanegu hancsion difyr a'i
symbylodd i'w hysgrifennu.
Roedd pawb wedi mwynhau y
noson )'n fawr iawn a hawliodd
sylw y gynulleidfa trwy'r amser.
Diolch\\ryd yn ddiffuant iawn i'r
siaradwr gan Joyce Roberts, a
nodd\v)ld y noson gan
ACADEMI.

BETHEL
Geraint Elis, Cilgeran, Ffon: (01248) 670726 -_
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arafach, ond yntau hefyd yn
cnnill y wobr gyntafyn yr adran
iau, am mai dim ond 16 oed
oedd ar y diwrnod, ae yn
cystadlu am y tTO cyniaf yn
erbyn rhai hyn mewn Triathlon.
Mae hyn yn dilyn llwyddiant
tebyg ar ei ran yn Aberystwyth
tis Chwefror.

Gan ddy.muno pob
llwyddiant i'r ddau mewn
cystadlaethau cyffelyb yo ystod
y Ilwyddyn.

Dau 0 hogia'r fro ddaeth i'r brig
yng nghystadleuaeth Triathlon
Pwllheli a gynhaliwyd ddechrau
fis Ma\vrth. Dyma'r tro cyntaf
i'r gystadleuaeth gael ei chynnal
yn ardal y dref, a daeth 71 0
gystadleuwyr yno i herio'r cwrs
nofio, beieio a rhedeg.

Iwan Monon 0 Gwm y Glo
oedd yn fuddugol mewn awr a
phedwar munud. Ynail roedd
Owain Llyr James 0
Ddeiniolen, bedwar munud yn

Dau yn ennill ar y Tri

wyneb ond dim un 'sgodyn yn
codi i wneud pryd ohonynt.
Dyna arwydd pendant - os ydi'r
rhwyfwyr 0 gwrnpas bydd y
brithyll yn gwledda, felly y
penderfyniad oedd gadael yr
enwair gartref y tro nesaf.

Os yn bosib, gwnewch
ymdrech i gael golwg ar y lle fel
mae'r haul yn diflannu, mae'n
lle arbennig. Ond roedd fy
nghydymaith yn sicr ei fod wedi
gweld rhai bychan 0 faint yn
mynd a dyfod yr ochr draw i'r
llyn. Welais i neb, ond mae 0 yn
credu'n gryf fod y Cyfryw Rai
yn bodoli. Oes Ina rywun arall
wedi eu gweld rybed!
Hwyl am y tro.

Huw PRlCE HUGHES

- doedd rhain ddim yn byw ble
nad oedd pysgod ar gael.

Ond yn 01 at y presennol, fe
laddwyd popeth yn y llyn gan y
gweithfeydd copr a does dim
llawer 0 son fod poblogaeth 0
frithyll wedi ailsefydlu yno. Yn
ystod haf 2009 aeth cyfaill a
minnau i Lydaw ar wyllnos i
edrych a oedd naid nos yno,
buasai felly yo werth mynd aIr
en wair gyda ni y Lro nesaf.
Rocdd yn noson odidog, gynnes
heb chwa 0 wynt ac roedd y llyn
mor llonydd a drych, a be oedd
yn symud ymhobman ar wyneb
y dwr ond )' rhwyfwr mawr.
Buom yno nes ei bod wedi
tywyllu yn gwylio'r pryfed
mawr yma yo rhychu ar hyd yr

Torgochiaid i Lyn Llydaw?

9 Pob moth 0 ddodrefn ty
• eegin, J:;tafell fyw, IloHt
• Pri:;iau cY:itadleuol
• Corpcdi, Llcnni g
Lloriau IiIrgn

DODREFN PERKINS
(S"flc'r hen Nol$on) CA~RNAIlI!ON

lifon! (01186) 676 040

a ddaw yn YSlOU Y llwyddyn fel
mae'r iymheredd yn codi ar
tebygolrwydd o'r algai yn
dychwelyd. Na dydw iddim am
gyffwrdd a'r pennawd yma rwan
gan, yn 61 pob golwg, y bydd
digon i'w ddweud yn ystod y
misoedd nesaf, ac mi fydd pawb
wedi cael llwyr lond bol ar yr
holl beth.

Daeth newyddion da i law
fod grawn y torgochiaid sydd yn
Dcorfa Asian taeth yr
Amgylchedd yn Nolgellau wedi
deori, ond nid oes penderfyniad
eto wedi ei wneud ipa Iyn yn )'
dalgylch ~'maent i'w rhyddhau.
Y dealltwriaeth gwreiddiol oedd
rnai Llyn Du'r Arddu fyddai'r
lleoliad ond, yn 61 pob golwg,
nid yw'r Cyngor Cefn Gwlad yn
rhyw hapus iawn a hyn ac mae
Llyn Llydaw yn cael ei gysidro.
Dydw i ddim yn rhyw sicr iawn
beth yw cyfansoddiad Llydaw i
gartrefu torgoch, fodd bynnag
mae digon 0 ddyfuder yno, sef
190 troedfedd,

Mae Frank Ward yn ei lyfr
Llynnoedd Cymru (1931) yn
cyfeirio fod pysgod braf wedi
bod yno amser maith yn 61. Ac
mae hyn yn hollol gredadwy
gao fod cwch wcdi ei ffurfio 0
un goeden wedi ei darganfod
yno - 'cafn unpren' yw'r term
priodol am gwch o'r fath, fel
rwyf wedi cae1 ar ddeall. Roedd
darganfyddiad fel hyn yn rhoi
sail i'r gred fod rhai o'r oesocdd
a fu wedi bod yn byw ger y llyn

Wel dyma ni, tymor arall wedi
gwawrio, a do fe daflais bluen ar
)' diwrnod cyntaf, sef 3 Mawrth.
Roedd mwy na'r arferol allan
ond doedd neb yn aros yn hir
gao ci bod mor ofnadwy 0 oer.
Mentrais am rhyw ddwy awr, na
ni chefais hyd yo oed plwe ac,
yo 61 be dwi'n ddcall, doedd neb
arall wcdi buchu Jim chwaith.
Mae hyn, wrth gwrs, yn gwneud
i rywun deimlo'n well.

Efallai hefyd fod y tanllwyth
tan sydd yn y stele yn Crawia yn
rhy budolus ac yn ein tynnu
oddi ar ~' glannau. Y diwmod
yma, i ddathlu tymor newydd,
roeddwn wedi mynd a rhyw
friwsionyn 0 eog wedi ei fygu i
roi bIas ar y flwyddyn i'r rhai
oedd wedi mentro allan. 13
cofiwch, eog o'r Seiont oedd 0,
un a fachais yn ystod Medi
llynedd a'i gludo'n ofalus i'r
siop fygu sydd yn Stryd YI
Adeiladwr, Llandudno. Buasai,
o bosib, yn syniad i gael rhyw
fore coffi ae eog wedi ei gochi
yno yn achlysurol. Y perygl yw,
wrth gwrs, na fuasai digon i
pawb gan ei fod mor flasus. Mi
fydda i'n cymryd archebion at y
IDolig!

Y diwrnod mawr i mi ydi'r 20
Mawrth, sef agoriad Llyn
Padaro. Mi fydd y cwch allan, os
nad aTy diwrnod agoriadol, yna
ymhen rhyw deuddydd wedyn.
Mae'n angenrheidiol rhoi tipyn
o ymdrech i mewn ar ddechrau
tymor ohcrwydd pwy a wyr beth

Ar Ben Arall y Lein



RASUSNOS
FAWRTH

Bydd y g~'fres, sy'n cael ei noddi
gan Great Arete, yn dechrau ar
Ebrill 6ed o'r Fron, gyda
chofrestru yn Ysgol Bron y
Foel. Daeth dros ganr ig~'stadlu
yn y ras fer hon y llynedd, felly
cofi\vch gyrraedd yn ddigon
cynnar i gofrestru cyn cych\vyn
y ras i gopa Moel Tryfan am
7.15.

Mae ail ras y gyfres yn cael ei
chynnal af y nos Fa\vrth
ganlynol 0 Ddwygyfylchi, gan
anelu am gopa'r Foel Lus
u\vchben Penmaenmawr.

Yna, ar yr 20fed 0 Ebrill, yo
61 un\vaith eto i Ysgol Bron y
Foel ar gyfer ras Myn)'dd Mawr,
a di\veddu'r mis gyda ras Pen
Dinas 0 Nant Peris.

B)rdd rasys i blant dan 8 oed,
dan 10 oed a dan 12 oed, a
ieuencrid dan 16 ()ed )fn cael eu
cynnal yoghlwm a phob un o'r
rhain

Ccir gorffivys wedyn tan yr
~ilnos F9wrrll ym mis M9i.
M)Yy ilill ). g)[rC1>, tl
chanlyniudnu l1eol )'n y rhlfyn
nesaf.

RASIO MYNYOD
Cynhaliwyd Ras Moel Wnion yn
ystod y mis, ar gwrs newydd oedd
yn gorfodi'r rhed\.vyr i ddringo
Moel Wnion dd~')'Waith - y tro
cyntaf 0 ochr Rachub, a'r eildro 0
Raeadr Aber. Roedd yr ail
ddringfa yn boenus 0 araf1 Prin
oedd y rhedwyr Ileol a fentrodd
ar y ras eleni, ac aeth y safleoedd
C\'ntaf i gyd i redwyr 0 Loegr. Am
rllY'v reswm annealladvt'Y, roedd
c}\vb Ambleside wedi dynodi'r
ras hon fel rhan o'i
phcncamp\vriaeth cl\vb!

Er h}'nny, daeth G\vyo
Williams, Hugh a Rory
O'Donnell (Llanberis) a Dylan
Jones (Deiniolen) yn y pym (heg
c)'ntaf.

Ras yr Wyddfa
Dacth )' nc"rydd syfrdanol fod y
ceisiadau ar gyfer ras elem eisoes
\\-'eclieu llen\\'i, a hynny 0 fewo
c\vta by[hefnos i'r ffurflenni
cofrestru ddod ar gael. Mae h)tn
}'n profi poblognv)'dd y ras. Does
ond gOhClthio nad oes gorrnod 0

rcdwyr llcol ,Yecti eu i)iomi, ac y
~~it'cvnrvchiolneth ddu i• r

J!\ s[adlu ar yr Wytldfa yn VSlod
Gorl.'fcnnal'.

Rhyfeddol oedd sylwi fod y 500 lie oedd ar gael ar gyfer Ras yr
W\,ddfa 2010 wedi eu llenwi 0 fewn dyddiau. Clod i hanes a

•

threfniadaeth y ras. Mae'n siwr bod nifer lleol yno eto eleni, yn
benderfynol i wella ar amser llynedd. Mae'n siwr y bydd gwell
rrefn ar )' mynydd eleni, gwaith anodd oherwydd y niferoedd sy'n
cerdded }' mynydd ar benwythnos. Dymunaf yn dda i'r ras, gan
ddiolch yn arbennig i waith ddiflino y trefnwyr sy'n gyfrifol am
ddenu incwm mor dderbyniol i'r ardal. Nid Y"'v' eu gwaith caled yn
haeddu cael ei sarnu gan ymddygiad cywilyddus nifer fach sy'n
dod draw 1 gambyhafio ar y dydd. Gobeithiwn y gwelwn fwy 0

heddlu ac nid 'traffic uiardens' yn Llanberis ar y diwrnod. Croeso,
h\vnna )'di o!

CROESO'R MYNYDDOEDD

wedi dod yn y tymor sy'n dilyn
iaith y Llewod.

Yna cwestiwn olaf Dewi.
Mewn iaith plaen, 'Ydy'r
chwaraewyr wedi mynd yn rhy
fawr i'w esgidiau?' Ydy'r hcip
yn ormodol? Ydy nhw yn
coelio'r heip? A yw'r un
balchder yno mewn cael
cynrychioli'ch gwlad?'

A ydym yn dal i fyw yng
nghysgod yr Oes Aur? Ai ond
dwy flynedd yn 01 y cipiwyd y
Gamp Lawn?

A yw cael hyfforddwr tramor
yn gwcddu i Gymru? Sut
buasech chi yn ateb?

Oes mae 0 hyd ddigon 0
gwestiynau i'w gofyn ynglyn fl
thim rygbi Cymru. Yn anffodus,
dim ond ar y cae y gellir eu
hareb.

Un elfen ddiddorol oedd
clywed y cwmni yn son am ein
tim ill - Bethesda, Caernarfon,
Nam Conwy, Blaenau .

Ymfalchio bod 600 yn
bresennoI yn gweld Caernarfon
yn trechu Nant. Sylwch hcfyd
rnai hen gadarnleoedd y bel gron
oedd rham yn y gorffennol agos.

Dewi Ll\V)Tdfeicroffon 0 dan fy
nhrwyn ar gyfer ei raglen bore
SuI. Beth oedd fy argraffiadau?
Nad ydyrn }'I' un tim heb ein
chwaraewyr profiadol. Oes mae
ser yno, ond dim gwir ddyfnder
yn y garfan. Dangoswyd hyn
gyda dychweliad Philips,
Jenkins a Ryan Jones yn erbyn
yr Eidal. Hefyd mae'r timau
eraill yn gyfarwydd fl'n dull 0
chwarae erbyn hyn. Mae'n
anoddach torri trwodd. Tybed
oes a wnelo hyn air ffaith mai
urn hyfforddi Cymru ocdd yr
hyfforddwyr arbeoigol gyda'r
Llewod. Y rnae'r cyfrinachau
wedi ell derbyn a'u dadansoddi
gan y gelyn.

Dioddefodd Cvmru drwy
anafiadau a ddaeth ar daith
gorfforol y Llcwod yn N e
Affrica. Mae rhai o'n prif
chwaraewyr yn chwarae mwy 0
rygbi nag mewn gwledydd
cyffelyb. Eto rhaid cael eu
presenoldeb i ddenu'r torfeydd
svn tipyn llai yng Nghyrnru
nag yn )7 gwledydd eraill. Un
Ifairh ddiddorol )~ bod lair
Camp Lawn ddiwethaf Ffrainc

BARNY
GWYBODUSION

Llw)'ddais i gael loc)rn ar g)rfer
Croke Park a1'fore'r gem ac felly
8\vireddu breudd\vyd 0 fod )'m
mhob un 0 hrif fe}'sydd rygbi
Ewrop. Tipyo 0 brofiad y\V
cly\ved 80 000 yn morio ~fddwy
anthem Geltaidd )'n )'r
ieithoedd brodorol. Serch
hynny mae'n amlwg nad
staru\vm r}'gbi 'y"'V Croke Park.
Nid yw'r awyrgyleh ~'n llifo
oyda 11if y s~m f\;1 yo Ffordd
l.gnl1(!l1()tun~Y m!\£l'r dorf yt1
bell u'y Ill£1C~.

Ar y ll"or<.1do'r B~m rhodclodd

yna Syr Huw i ffwrdd 4-0.
Ysgolion llawer mwy eu
niferoedd. Yna ymlaen i gwpan
Cyrnru.

Dan 16 cafwyd chwip 0 gem
draw ym Mhresiatyn gyda
Brynrefs yn ennill 4-2 wedi
amser ychwanegol, i fod yn
bencampwyr y gogledd. Yna
curo Aberaeron 2-0 cyn ennill
eu lIe yn y' ffeinal drwy guro
Emrys ap Iwan, yr hen elynion,
6-3 draw yn Neganwy. Sgoriodd
Jamie McDaid chwe go] yo y

• Atair gem.
Yn naturiol roedd rhai o'r

rim -16 yn chwarae yn y tim dan
18 hefyd. Curo Dinbych 4-1,
yna Y Trallwng 0 2-0 gyda
McDaid yn sgorio'r goliau, eyn
cipio lle yn v ffeinal drwy guro
Ysgol Dinas Bran, Llangollen,
diolch igol Gethm Green.

Yna tim -13 y merched. Wedi
dod yo bencampwyr lleol
chwalwyd tim y Rhyl 6-0, yna
taith i Lanelli a pherfformiad
ysgytwol wrth guro Ysgol Coed
cae 0 8-2. Tipyn 0 ganu ar y bws
wedi'r canlyniad yrna. Yna
cyrraedd y ffeinal drwy guro
Ysgol Penweddig, Aberysrwyth
o 4-2. Fel y bechgyn, mae
ganddynt sgoriwr rheolaidd sef
Lois Regan. a rwydodd 9 gol
(tair hatric) yn y gemau. A
gafodd hi gadw'r peli!

Eisoes mae'r genethod yo
gwybod mai Ysgol Cwrn Tawe
fydd eu gwrthwynebwyr yn y
ffeinal draw ar faes pob ty\vydd
TNS yng Nghroesoswallt ar
Sadwrn, Fai 8ed.
Llongyfarchiadau haeddiannol
ht:fyd i'r hyffordd\.vr, Mr.
Gareth Davies.

Mae'n siwr bydd bysiau
cefnogwyr yn mynd i'r tair gem,
ac rwy'n si\vr y bydd nodd\vyr
hael unwaith eto. Edrychaf
ymlaen i groniclo'r hanes o'r
tair gem. Gallai fod yn
hanesyddol. Ni wn am unrhyw
Ysgol fuasai wedi cipio tair
c\vpan genedlaerhoI ~'1l yr un
ilwyddyn Ysgol.

Dymuniadau gorau iddynt.

TRI CHYNNIG I
GYMRO/
GYMRAES

Yng nghys\vllt niferoedd
disgyblion, ysgol 'fechan' y\v
Ysgol Brynrefail. Ond tybed a
oes unrhyw Y sgol yog
Nghymru gyda'r un
brwdfrydedd a pharch mewn
cynrychioli eu hysgol a'u bro na
disgyblion yr Y sgol arbennig
hon. Eleni mae'r safonau ar y
maes pel-droed wedi codi eto.
Bydd TRI 0 dimau yr Ysgol yn
chwarae yn ro\vnd derfynol
Cwpan Cymru - [imau bechgyn
-16 ac -18 a thim merched -13.
Anhygoel.

Diddorol yw edrych drwy
restr canlyniadau rhai o'r
gemau. Yng Nghwpan Eryri y
tim -16 yo trechu Syr Huw 4-2
(ydylr Cofis yn troi'n Ysgol
rygbi?), Aberconwy 7-1 cyn
colli iEmrys ap Iwan (Abcrgele)
5-3 yn y ffcinal.

D!Ltl IR rn~ n~h,vrnn IiTrr~:
ClJ10 DVIfrVIl CoU\\fV (I .1Jnn\'~[)
~-~lD~,·l,,~(~i\" Cvl't",,)',~) ~ 0;

Er y prisiau dychrynllyd a'r
diffyg tocynnau daeth y
miloedd Cymreig draw i
Ddulyn eto eleni - yr un
wynebau, ddwy flynedd yn hyn.
Cyrchfan criw ardal y chwareli
yw Wynne's oddi ar brif stryd
O'Connell. Yrna mae'r hel
straeon a'r canu.

Dewi Rees yn fy atgoffa 'i
wneud siwr fod ffwtbol Ecole
Wyddfa yn dod yn 01 i Llanbabs
'leni.'. Yn sicr, Yna criw yn
gofyn i mi, 'Ti 'di clwad beth
wnarh Llanbcrr'Cefnogwyr
Llanrug oedd rhai, ond )~n sicr
roedd yr ardal tu cefn i Lauber.
Cefais neges bodyn yn dweud y
sgor - 0-2 - a dyna'r cyfan. Wedi
dod adref ceswybod Dad oedd y
sgor yn adlewyrchu rhediad y
gem 0 gwhwl. Yn y Sem
dyngcdfennol aeth lwc yn erbyo
yr hogia. Taro'r trawst a sawl
arbediad gwych gao golwr y
gwrthwynebwyr. Yn amlwg nid
oedd enw Llanber ar y cwpan
eleni, chwedl yr hen goel. Nid
oes neb yn cofio y rhai ddaeth yn
ail meddai'r hen ddywediad.
Ond, gall hogia Euron Davies
fod yn hynod falch o'u
perfformiadau ac, yn sicr,
taniodd y rhediad wellhad
sylweddol yn y gemau
cynghrair. Rwy'n siwr hefyd y
bydd y mwyafrif o'r chwaraewyr
yn aros ymlaen i gael ail gynnig
y cymor nesaf. Rwy'n si\vr b}'dd
y Cofis a'u polisi 0 hogia lleol yn
cadw golwg ar ambell i
chwarae\ve yn nhimau bro'r Eco.

MORAGOS


