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Llofruddiaeth gwen Ellis Parry
Cofio '58
Sefydlu Clwb Beicio Mynydd
Arddangosfa Artist Arbennig
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EON

GOLYGYDD CHWA
YDYFODOL?

ENNILL
DWYFEDAL
AUR
PENCAMP\'VRIAETHA
U
NOFIO
RI-I\·~G\XIL.-\DOL
YR URDD. Dyrna lun 0 Moli
Haf Roberts, blwyddyn 6, 0
Ysgol Bethel a cnillodd ddwy
fedal
aur
vrn
•
rnhencampwrraerhau
Nofio
Cynradd Rhyngwladol ) r Urdd
~'ngNghaerdydd
ddiwcdd mis

Ionawr,
Enillodd
Moli ei
medalau yn )" ras SOm dull
rhydd ac hefyd yn y ras SOm
cefn, Mae Moli yn aelod 0 Glwb
N ofio Caernarfon.

Yn ystod )' trydydd penwyihnos
l~LONGY f1'AKCJiIADI\U
i
Osian Worth (13 oed) ar enmll
gwobr
arbennig
mewn
cY::>ladleuaclh

anrodmau am
drocd

) sgrifcnnu
un 0 gClnau pel-

Lesds

Un ired

(I rns

g}fnod y Nadolig.
Roedel y gystadleuacth
yn
ag(lre(J i l1111Vb lITU;; 16 ocu 011Q
fc
8yf]\V~'ttodd OSi9n
el
adrouutac er nlwyn derbyn

adnorth arn ei wann gall

bobl

broffesivnol ~rn)r maes )TJl1a,gan
mai c~ uchelgais

'f\V bod

yn

ddcrbyn cl wobr ar )' cae cyn y

ym

g~m gun Eddie Gray (u n 0 hen

Pencampwriaeth

chwaraewyr

Leeds),
scf
tystysgrif a chan punt i'w wario
)'n siop y clwb, Do ia"vn, Osian.

Dal ali.

Apel yn dilyn bwrgleriaeth ger Deiniolen
Mae'r

hcddlu'n

apcrio

dysuon a gwybodaern
hyrgleri~e[h

mewn

am
)'n dilyn

lY

gcr

nhenderfvnwvd

tSr yn Ninorwig

GtllUllcl )Tah\]u\.li.l~ i f) n)·chu
g~tn rhwfltt 1_~~dQg (.ouenrrv i

Yr I!co nesaf· rhaid i'r

11...'1 nc:w1JJ:nnJ Gtor;nu7
~t'thYUI!lU !I lluni~u O()oO i
law crb~n

(; W~NI!K. l!UItILL 1:J.
Ni ctt!r c~nn'Wrs d:rn :lr AI

y dJddiil\1 JIll".

Gymdogaeth;
'R\v},'n
annog
cymunedau
Ileol i fod yn
wyliauwru»
o'r
math
yma

drosedd.

digwyddodd byrgleriaeth mewn
tra'r ocdd y

t'r~~tvylwvr lllian.
Y n Y....lod r

gem\4,talrn

ma\vr

lueLld

Cil\;fll""
~Q...
vn> m~g1~ l(\c~d 0

o",nhanoj

lechen

fy,·gleri!leth

0 llflUll a
e~ cId",,,,'yn. Y my~~y

cgtodd ~\\.'m
tjel"J."J.wu: th

*PWYSIG*

Bandiau Pres
Cymru }'n Ncuadd ~' Brangwyn,
Abenawe. Roedd y ddau fand
o'r fro yn cvstadlu, ond y lTO
hWl'l n~ ddaethaut a gwobrnu vn

HEDDLU GOGLEDD CYMRU

It)l\'dro rhwng rpm ~ ~;30pnl
ddydd
Isu, 3}ldd Mawrth,

()s~9.n Q1T\ hyn.

cyn haliwvd

Nosbarrh 2.
Guobrau'r UC/let Si1)f. Yn ystod

y mis,

bu

Llanrug

fuutball GU"~~I~'Ufor.
Roel1C1 ~r nerrnraiu
wcut
dvchrvn
. - 0 weld snfon uchel 0
waith gan un 11101' ifanc a

gwobrwyo

rn is Mawrth

01. Rocdd Deiniolen vn
cvstadlu
•
•
~'n y Dosbarth
Cyniaf a
dacthant
yn nawfed. Daeth
Llanrug
yn bedwerydd
yn

v}lmTeig

JJiem ..vnt,

dw}'

brei\;hlcd
frelchl~d ()

Yn yr achos hwn
cafodd )T troseeJd\vr fyncd1ad i1r
cy drwy gieio'1' drws cefn pren a
thynnu'r pren ouui ar ei
golfachau.

'OOf)rnnwn i unrh)'W un a
ruIai tod \vedl g\\reld rh\~vbclh
"mh~us yn arcLJ n;nor"vig ~7
[lr\lnh9t\'Il hwnn\,., neu unrh))oy
un syJJ ~ OW~'hodaeth ~!nglyna
lleoli~ll y gemwctllh g)'i»'lllU ani
ar un .."uirh.'
I)ylai unrlly\v Ull ~)'dd ii

w:}ILlI Qfj'li~l~ lJrOcL~ C(1111CO
guu
chcfnJ:r O'vyn, JIun 0 ddyne~ yti

BwyboJ"elh

RWl~RO [frog \vcrLlLl U llll lll>

Ll"nb..:r1s

ncu

p:nc 6yda brc~chled yr un t~th.

tl(lnlO

101

M\;lll1tll
SCCH
Michael
Coullno o'r Tim Plismona'r

~r:mestoppers
(:ymru
ddien\v ar ORaD 555 11].

\iTUe

oysyll

swvlll10Rlcln

tu

~

gursafocllll
Cacrn!lrfon

ncu

trwy

ffo1110
yn

yn

Band
y

Ieuenctid
Llys

yng

Nghaernarfon yn cymryd rhan
yn noson wobrwyo Uehel Siryf
Gwynedd. Daerh dwy wobr yn
61 i Lanrug ar y noson.
Cyflwynwyd
Michael
Thomas
0
Bontnewydd
a
Th~·~tysgrif Cvmunedol
vr
Uchel Siryf am ei waith diflino

dros

nifer

helactn

fiynyddoedd
yn hyhu ac
h),fforddi'r Baml Ieuenctid.

0

yn

Cyflwvn wyd
Tystysgrif
Tcilyngdod
vr Uebel Siryf i'r
BUIld

l~"enclid hefyd

Wgtrn c9nmolddwy a \\'llcir
m'YJD
hyr ...vyddo
llc~

"am

cr
a

d9Lblygl~d pobl ifal1C." Gyda'r
tUll. )'-mrodd~ad mac dyfodol y
hand
Yll
lllliogc}
am
flyn) ddoedd.
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Ebrifl 24
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Argraffwyd gan Wasg Dwyfor
Penygroes 01286881911
Cydnabyddir cefnogaeth
Bwrdd yr faith Gymraeg
i'r cyhoeddlad hwn.

SWYDDOGION A GOHEBWYR
Erthyglau a newyddion
at ohebwyr pentref neu i
Ffordd yr Orsaf
LLANRUG LL55 4BA

Straeon ac erthyglau ar e-bost i
alwenaowen@gmail.com
neu Tir larll, Llandwrog

LL54 5TE

neu: ecorwyddfa@gmail.com
CAOEIRYDD
Y PWYLLGOR

GWAITH

Geralnt Ells
GOLYGYOO CHWARAEON
Richard LI. Jones, 5 Y Odol, Bethel.

(01248) 670115
FFOTOGRAFFWR

Gwyndaf Hughes, Glascoed,
Llanrug (677263)

glasgoed@hotmall.com
TREFNYDO HYSBYSEBION
Eiflon Roberts. Swn-y-Gwynt,
Llanbens (870740)
eiflonroberts132@btlnternet
com

TREFNYDD ARIANNOL
Goronwy Hughes, Eithinog, 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)
TREFNYOD GWERTHIANT POST
Olwen Hughes. Eithinog, 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)

PORTREAD
Annwyl Ddarllenwyr,
Yn rhifyn mis Chwefror o'r Eco
fe ymddangosodd 'Portread' o'r
cyfaill Alun Hughes 0 Fachwen,
gan gyfcirio at y gwahanol
wledydd y bu yn ymarfer ei
ddawn ynddynt fel dringwr
rnynyddoedd.
Mewn sgwrs ar y ffon yn
ddiweddar
gyda Dei Torn os
(sydd yn ddigwyddiad gweddol
am I, ond nad oedd, meddai, yn
ymwybodol mai fi oedd yr

awdur)

datgelodd ei siom na
chyfeiriwyd
at ddigwyddiad
bancsyddol yn y portread, sef
bod tri 0 feehgyn 0 ddalgyleh
Eco'r Wyddfa, se[ Del ei hun a'i
frawd, Tom, ac Alun Hughes,
wedi dringo llethrau Everest
cyn belled a'r man eieonaidd
hwnnw, sef 'Base Camp',
Pan
ddeallais
h yn
ymddiheurais i Dei ac i Tom
ond, fel yr eglurais, nid oeddwn
yn ymwybodol o'r ffaith bon.
Yn sicr, pe byddai Alun wedi
son wrthyf byddwn yn ddi-os,
wedi eynnwys hyn yn y portread
ond, gan mai person swil a
thawedog yw Alun nid ocdd,
efallai, am restru yr 011 o'i
orchestion mynyddig wrthyf yn
y cyfweliad a gawsom.
ROL WILLI:\MS

TREFNVDD 8WNOELU

Marian Janos. Minallt 7 Bra ~Iidir,
Dinorwlg (970~9~)

GOHE6VVYRPENTREfl
OEINIOLEN: Nia Gruffudd (872133)
BETHEL: Gers.nt Ehs, C.lseran
~oI 2481 u707~

Pry~Robort:>
Williams GodrQ'r Coed (870580)
BRYNRCFAIL. Mr~ Lown

CAEATHRO: Clivo James, Hafan. Bryn

Gwna (677438)
CEUNANT' Trystan a Ssoned Larsen.

Bodaron, ceunaru (650799)

CWM. Y.GLO: Mrs Ins Rowlands.

DIWRNOD HWYL I'R

TEULU

Cartreti Cymunedol Gwynedd
Uned 6 a 7
Llys Castan
Pare Menai, Bangor
Annwyl Olygydd,
Hoffwn
dynnu
sylw eich
darllcnwyr

sy'n

denantiaid

i

GIQnrafon (97227f))

Gartren Cymunedol Gwynedd i

DINORWI<l; Mttrlttn Jones, Mlnall!1

ddau ddigwyddiad arbennig i'r
teulu sy'n cael eu cynnal yn

7 8ro Elldlr. Dlnorwig (870292)
LLANBERIS; Gwyneth ac Eiflon Roberts,
Swn-y.Gwynt (S707110)

ystod gwyliau'r Pasg. Er m\vyn

LLAN~UG: !;ryl ~obQrts,~ gryn MOAlyn

nodj hJ\\lyLlu}'n ers sefydl u CCG

(675384)

mac gwahoclcliad i denantiaid i

NANT PER IS. LUnos Jones, 6 Nant

Ddiwrnod

I Iynnon {671820)
PENISARWAUN: M,!'i Ann Evans, Sycharth

(872<407)
TAN-V-COED: M....; An"" .. n

0

H\v)rl i'r Teulu a

fydd yn cael eu cynnal yn
oleellau 9C ym Mangor. Rydd

0

Hannah

a
Evan
T),'r

diweddar

blant ac oedolion ynghyd a
phaned a chacen a chyfle i
ennill beic. Bydd cyfle hefyd i
denanriaid
weld v dewis 0
gyflenwyr ceginau, ystafellocdd
ymolchi a systernau gwresogi
sydd ar gael iddyn l.
Bydd Diwrnod 0 Hwyl i'r
Teulu yn cael ei gynnal yng
nghanolfan
Hamdden
Glan
Wnion, Dolgellau, ddydd Llun,
18 Ebrill rhwng 1 a 6yh ac yng
Nghanolfan Gymunedol Coed
Mawr, Bangor, ddydd Ma\vrth,
19 Ebrill rhwng 1 a 6yh.
Mae mynediad l'r diwrnod ac
i'r holl weithgareddau am ddim.
Os hoffeeh unrhyw gymorth
gyda thrafnidiaeth mae croeso i
chi gysylltu a ni ar 0300 123
8084

Yn gywir
GWENAK DA\'IES

Swyddog Cyfathrebu Cartrefi
Cymunedol Gwynedd

DIOLCHAM
YMGYRCH
LWYDDIANNUS
Annwyl Etholwyr,
Rwyf am achub mantais 0 r eyfle
hwn 0 ddiolch i bawb yn
nyffryn Gwyrfai fu'n gweithio
mor galed i sicrhau pleidlais IE
yn y refferendwm ar Fawrth
3ydd,
0

daflenni i ardalwyr Rhyd Ddu,
Retws Garmon) Waunfa\vr a

a Derek, Bro Rhyddallt.
£10: Olwen Ebrell, Coventry;
Eirian
Jones,
11 Stryd
N ewydd, Deiniolen; Beryl
Griffiths, 5 Maes Gwylfa,

Deiniolen.
£8: Emrys Owen, Solihull;
Ann
Rhys
Williams,
Croesoswallt;
Arwyn
Thomas} Stourbridge; Nancy
Lovatt, Aberystwyth; Gomer
Davies, Tregarth.
£5:
Jenny
Davies,
Llangeitho; Alan Pntchard,
Cwrn-y-glo;
Owen Jones,
Llangefni; Bessie Williams,
Llanfairpwll;
Dilys
Fouracres, Llundain; J\1r~
Megan
Humphreys,
Is
Helen, Bethel; John Evans,
Pen Pare, Bethel; Christine,
34 Maes Padarn, Llanberis;
Mr
a
Mrs
Gwynedd
Williams,
2 Bro Waun,
Waunfawr; Gwen Griffith,
Fron Deiniolen; Er cof am y
diweddar
Mr
Eifion

hefyu am sicrnau pteidlais mor

Avlestone,

EURlG WYN

(Cadeirydd Cangen Plaid

Cymru Waunfawr)

Cofiwch gefnogi
ein hysbysebzvyr

r,ar,y.

Bryn
Ysgol,

Childwall.
£15: Er cof am Now, Sydney

Chaeathro i hyrwyddo'r aches.
Diolch i chwithau ctholwyr
anrhydeddus.
Carwn nodi cin d iolch yma
hcfyd i Kichanl 'Iomos,
trefnydd lleol Plaid Cyrnru, am
gyd-lynu
ymgyrch
mor
effeithiol 0 swyddfa ganol y
Blaid yng Nghaernarfon.
V n gywir' ia\vn

iheulu'r

Roberts,
Dinorwig.
£25: Di-enw, Grantham
£20: Er cof am Brynley,
Trigfa, 23 Goodman
St,
Llanberis;
Mrs
Doris
Roberts ac Elwyn, Fron
Oleu, Llanberis;
Teulu'r
diweddar Alan Wyn Roberts,
Tan Dinas, Llanberis.
£19: Blodwcn Williams,
Benlleeh; Marian Thomas,
Trawsfynydd.
£13:
Gweryl
McCarthy,

Williams,
Deiniolen.
£3:
Ronnie

£i~ Kerry

Rhvdfadog,

Williams)

I.Io~rd Jones,

13

Dol MOD, Cwm-y-glo.

APEL: LLUNIAU
CAPEL HEBRON
17 Maesyr IIafod, Porthaeihwy

(01248) 712709.
Rwyf yn awyddus i weld lluniau
pellsil 0 Gapel Hebron, Gwaun
cwm brwynog a gyfansoddwyd
lua'r 30au gaD Henry Charie'

Williams a John Roberts, Bryn
eoch gynt ar gyfcr Eisteddfod y
Capel [ua di\vedd )' 30au. IIOrrW~

alJu [ynnu llun camera

.) r

llllnjau.
.

Ael-y-Bryn (672276)

Y n S)"vir} JOIlN

WAUNFAWR. M.3 Nun Robone, Pantatonl

DAVID Wtt.l.J,-\.\~S

Problem gyda'ch cyfrifiadur?

Waunfawr (650570)

••
"""

Y HMlfrN NE\jAf

Daunvdd "aw',
golygyddlon perthnasol

NOS WI!NI!R, 1~ I!SRILL
03 gvvelvvl;n yn

£30:

bob math i

Dosbarth wyd dros 2,500

RHODDION

aoa.

Oydd: ...d eo_od

No" 6UL, i:'t I;OftlL.L.
~lydliad ~oUa Llanr'ug

Daw'r rhlfyn nesaf o'r wasg

NOS tAU, 28 E8~ILL

•

•

.....

""'-""'I

Am wasanaeth cyf~llIgarI ddatrys
a gwella eiGh Gyfrifiadur Gy~ylltwGh
a Comor Robom
Ffan : 01266 67046Z
Symudol ; 01962 112368

Cymorth a hyfforddiant an"\yrl~ddgar i bob oadran Qf
mwyn i chi fedru mwynhau defnyddio eich cyfrifiadur!

Alllgaeaf IU7l0'1'adfei/i071 y capel
a dY'lnwyd rhyw 7 rl(171 J 0
- m/ynedd yn O/.

AMGUEDDFA
LEeHI

Arddangosiad eyntaf yng
ngogledd Cymru 0

Dyddiau Du
gan John Cale
25.3.2011 - 3.4.2011
Bydd Dyddiau Du/Dark Days,
arddangosfa gan y cerddor John
Cale sydd wedi ennill clod
rhyngwladol,
yo
cyrraedd
Amgueddfa
Lechi
Cyrnru
Llanberis
y mis yma. O'r
25.3.2011 - 3.4.2011 bydd y
gosodiad - sydd ar ffurf pedair
episod ffilm dros bum sgrin yo cael ei arddangos
yn
ffowndri'r amgueddfa.
Adnabyddir
Cale - aelod
gwreiddiol
o'r
Velvet
Underground - fel cerddor,
cyfansoddwr a chynhyrchydd
sydd wedi arbrofi yn barhaus
drwy gydol ei yrfa gan symud 0
un ffurf gelfyddydol i'r llall fel
na ellir rhoi diffiniad union o'i
ddull creadigol. Y n y gosodiad
vma
mae'n
archwilio
ei
dreftadaeth
Cymreig - gan
gynnwys
nifer 0 olygfeydd
pwysig iddo ar draws Cyrnru o'r Garnant yn Rhydaman, ble
cafodd ei eni, i ddringo llethrau
Cbwarel
Dinorwig
yn
Llanberis.
Wrth siarad am Dyddiau Du
esboniodd J ohn Cale: 'Roedd
rhai darnau o'n nghefndir nad
ocddwn wedi delio a nhw
oherwydd nail OeOd\VD wcdi
.;

daraanfod y maes zorau ar gyfer

hynny. Y pwnc mawr i mi ydi
SUl Y doi:> i golli f)' iaith - a
p ham mni drwy'r
aesnez vr
ydw i yn cyfatnrebu ac nid

trwy'r

Gymraeg - sef )Tt' iaith
roedd\vn yn siarad yn blentyn.
Sai~ oead t)' Nhad - a nid
oeddwl"l yn go.]ll1 glllrQd 9g ef tan
Q;\l\lw,'l yn ",ulili oed oherwydd
~
fy N gin tvahardd
yr iailh
Sae~ncg o'r ty.
'Danfonodd fy ffilmiwr, sydd
hefyd yn fynyddtVf) ddarlun 0
Cbl,varel
Dinorwig
yo
T_lanbcr~~. chwo.rel lech! oedd
hefo canocdd 0 ri;,iau mddi.
Meddylials y byddai'o ddifyr i
duringv'r 8ri~iau mor syflym a

sy'n bosib a datgan, "Woes i
drum byd, Mam" ar yr un pryd.
Wrth siarad am Dyddiau Du
yn
cyrraedd
Llanberis,
dywedodd Ceidwad Amgueddfa
Lechi Cymru Llanberis,
Dr
Dafydd Roberts: 'Rydym wrth
ein bodd taw dyma'r lle cyntaf
yng ngogledd Cymru y caiff
gwai th
arobryn
Cale
ei
arddangos.
Bydd yn brofiad
unigryw
i'n ymwelwyr
gan
gwmpasu
diwydiannu,
celf
weledol a rhoi
golwg ar
ddiwydiant,
diwylliant
a
th reftadaeth Gymreig.'
Wedi
ci gomisiynu
yo
wreiddiol
gao
Cyngor
Celfyddydau Cymru ar gyfer
Gwyl Bienalle celf yn Fenis yn
2009, cyflwynwyd y gwaith i'r
gencdl drwy garedigrwydd hael
yr
artist
a
chefoogaerh
ychwanegol gao Lywodraeth
Cynulliad Cymru. Bu Cyngor
Celfyddydau
Cyrnru
yn
cydweith io ag Amgueddfa
Cymru i fynd a'r gwaith ar daith
a'i gyflwyno i'r genedl a chafodd
ei lwyfan cyntaf yng Nghymru
yn amzueddfa Genedlaetnol y
Glannau yn Abertawe yn 2010.
Wedi iddo cael ei ddangoe yll
Amgucddfa Lachi Cyrnru, cailf
ei arddangos yo haf 2011 fel
rhan 0 agoriad yr orielau celf
est)'nedig
new}'dd
)Tn

Amgueddfa

Gyrnru.'
Bydd Dyddiau Du/Dark Days
yn
cael
ei ddangos
yn
Arngueddfa
Lechi
Cyrnru
Llanberis 0 ddydd Gwener 2S
Mawrth i ddydd SuI 3 Ebrill.
Dangosir y gwaith yn ddyddiol
o 10am-4pm.

Gobaith
Trwrnpedau aur, yfrdanodd fardd,
gweld glan }' llyn a'r coed fel gardd
a dawns obeithiol lluoedd hardd
o ddaear wael
)' rhengoedd melyn, gwanwyn dardd
o'i mor ddi-ffael

1

Blodau Dewi hyfrydodd gell

sant Glyn Rhosydd a'i hinsawdd well,
dacth ncges wiw ~' dwyrain pell
i'r wlad a'i gwrcng
yn obaith wedi'r hirlwm hell
hen fyd oedd ddreng,
Ond lluoedd mwy na glan }1 llyn
na Ilaw r ). coed na ochrau'r glyn,
os oedwn gam - cans yn y fan byn
fe g)11,d ias
o law Du\\' - i'r neb a'i myn ar garreg las.

Gcnedlaethol

Cacrdydd.
Dav;d
Al~t()n.
Cyfar\rydd\vr
Celf
Cyngor
Cclfyddydau
Cymru:
IFel
comi~iyn,¥yr y gwaith ar g~'fer
Arddangosfa
Eilfl\v~'dd Celf
Fenis, mae'n ble::,cr gcno)'m
wc~tbi.o yn n\vr gydg AmglJeddta
Cymru ar Yf arddango:>lad h't'in

ddod i delerau a rhyw fath 0
ddychwelyd adref. Bydd )' ffaith
bod y gwaith 11n ymuno a
chasgliadau
cenedlaethol
Amgueddfa Cymru yn galluogi
iddo gael ei ddangos yn y
dyfodol, i nifer 0 bobl eraill.
Bydd yo tyfu'n gymhariaeth ar y
cyd 0 deithiau personol i, ac 0

o'r gwaith yng Nghyrnru. Mae
Cale
yn
artist
0
b,1VYS
rhyngwladol.
Mae wedi creu
gwaith aml-gyfrwng gryrnus sy'n
ymdriniaeth
ddofn
o'i
deimladau personol am Gymru
a'i eufeddiaeth, ar ffurf lluniau
• •
syrnudol,
synau,
geinau
a
cherddoriaeih syfrdanol.'
Dywedodd
Cyfarwyddwr
Addysg Rhaglcnni a Datblygu
Amgueddfa
Cyrnru,
Mikc
Tooby: 'Mae'r darn hwn yn
siwrnai ryfeddol 1 John Calc.
Mae'n galluogi iddo rannu a'i
gyn ulleidfa y modd y mae cof a
phrofiad yn ei ~ northwyo i

D) ,.,,~dodJ

l

Rhain ~·dy'WLili'r'Grawys nrudd
}'n paratoi am W)'l y Ff)"dd
Y Groes, y bedd - a thrydydd dydd
ein Haul a'n Llyw,
a gwres o'r mam a gynn )' gwYdd
yo foliant bY'v,

FFRAMIA
Pare Padarn, Llanberis

GWASANJ\t:TH llIOL AR GYEFR
ff\RTION • rR1QDA5AU
Pfo,N-BlWYOD
DUDYUD • DAWNS· CWYLlAU

1{.IIOSTIO
l\I10CHYN
An. CVFI2R

(01286) 870922
Y/ww.rlriimia.t;om
www.fframia.com
Gwasanaeth Fframio Lluniau
Dewls eang 0 luniau yn yr Oriel ac ar y wefan
William Selwyn. Rob Piercy.

Keith Bowen. Keith Andrew a mwy.

POD ACTILYSUR
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ENWAU LLWYBR
YR WYDDFA-A
W)rddfa
HENDEULU
mwyafrif
Addewais y mis diwethaf drafod
un arall 0 doriadau
papur
newydd
a dderbyniais
gan
Arvon Roberts 0 Bwllheli. Daw
hwn allan o'r Gwyliedydd am
1833 ac y mae'n disgrifio'r daith
i gopa'r Wyddfa. Dyfynnwyd
rhan o'r erthygl hon yn y llyfr
Hynafiaethau Plwyf Llanberis a'r
A mgylchedd
gan
William
Williams, ond nid y cyfan
ohoni. Enwir nifer 0 fannau
wrth ddilyn y daith o'r Victoria
Inn am gopa'r Wyddfa.
Roedd angen cych\vyn "ar
osgo }tyd allt y Cyllhirbant i Gae'r
lloiau". Mae'r llwybr hwn yn dal
mewn bodolaeth heddiw, yn
troelli
trwy Goed Fictoria
uwchben y Gellihirbant ac yn
dod allan
i'r ffordd
ger
Penceunant.
Ond ble tybed
roedd Cae'r lloiau?
Y mlaen wedyn ar hyd y
ffordd yr ai "Sian ap Rhy: W)Jll'fl
gynt at ei dy." Y ty hwn oedd Ty
Canol, Cwm Brwynog, rhywle
yng nghyffiniau Cadair Ellyll.
Oddi yno, rhaid oedd dilyn y
llwybr heibio i Gadair Ellyl1 ac
Adw}T Cwynnyddog
at y
Nentydd Duon. Yna dal ar i
(yny hyll at t\dw)r y Gars a
Bwlch Cwm Gorll\vyn. Dyna
cnwau hollol ddicithr i mi. Ble
mac Ad,V)TGwynnyddog? G\rn
fod tyddyn o'r en"v Nant Ddu
yng Ngh\vm Br\vynog, ac efallai
mai yn y cyffiniau rheini roedd
y Nentydd
Duon. Ond ble
roedd Adwy'r Gors a Bwlch
C\vrn Gorllwyn? Y n anffod lIS,
nid yw'r enwau'n ymddangos
chwaith ar fap degwm plwyf
Llanberis rhyw saith mlynedd
yn ddi\vcddarach.
P\vlch
Cwm Gorll\vyn
rhaid oedd
dringo dros FrYD Penllyn ac
ymlaen i'l" copa.
Mae'n ymddangos mai hwn
)''IY 'c
11"Y)'b r u ddc[n ylldir
heddiw
i 8yrraedd copa'r

°

Lanberis, ond Iod y
0 gerddwyr erhyn hyn
yn dilyn y ffordd yn hytrach
na'r llwybr drwy Goed Fictoria.
Ond pwy oedd Sion ap Rhys
Wynn o'r Ty Canol? Mab
ydoedd
i Rhys Wynn ap
Meredydd a oedd yn frawd i
John Wynn, a etifeddodd Stad
Gwydir (a thaid i'r enwog Syr
John Wynn).
Mae ewyllys Rhys Wynn
wedi ei dyddio ar y 9fed 0
Ragfyr
1531, ac y mae'n
dymuno cael ei gladdu 0 fewn
eglwys
blwyfol
Llanberis.
Gadawodd chwe swllt ac wyth
geiniog tuag at gynnal adeilad
yr eglwys a chant 0 sylltau (sef
purnpunt) i'r rheithor weddio
dros ei enaid am gyfnod 0
flwyddyn.
Gadawodd
hefyd
ddeuswllt i Eglwys Gadeiriol
Bangor. Caiff nifer 0 bohl eraill
eu henwi yn yr ewyllys, yn
etifeddu anifeiliaid a dillad ar ei
01. Mac ei frawd, John Wynn, yn
cael ei geffyl gwyn, a'i frawd
arall, Ieuan ap Meredydd, yn
cael ei gleddyf a'i waywffon,
Rheithor
Llanberis,
Syr
Morgan ap Hywcl sy'n etifeddu
ei gyllell (dagr),
Roedd Rhys Wynn felly yn
byw yn y 1Y Canol yn ystod
teyrnasiad Harri'r Wythfcd, a
cyn i h\vnn\v ddatgysylltu'r
eglwys oddi wrth Rufain.
Catholigion oedd trigolion y fro
hryd hynny.
Priododd
Rhys Wynn a
Margaret ach Robert, aeres
Llwynbedw, plwyf Llanberis.
Roedd
Stad LIWYllbcdw yn
cynnwys y rhan nvyaf 0 fynydd
Elidir a thiroedd ar waelod y
dyffryn lIe mae penlref Nant
I.)eris heddi\v. Nid Y'V N1argaret
yn cae! ~i hen\vi )"11 ei e\vylly ,
ond y mae Margaret verch
Dafydd ap Eden, pwy bynnag
oedd honno. yn cael pump
buwch 9 cheffyl 9r ei 01.
Priododd y mah, Sion IIp
0

Dathliadau

• PriodQ$QU

• Achly~uron Arbennig Gynadleddau
• Pwyllgorau
Bwydlen Bar

THE LEGACY
ROYAL VICTORIA HOTEL
LLANBERIS

rpL'Ui
Ffon:

08444 119 004

Rhys Wynn ac Agnes, merch ymlaen llaw, un ail-law, gan fy
John ap Robert 0 Gastellmarch,
nghefnder, Elfed lJryrl, 1Y Gwyn,
Wau,z Penisa'ruraen. U,1 fechan 12
a'u mab hynaf hwy, Humphrey
ap Sion ap Rhys Wynn a modfedd, ddu a gwYJI oedd Y set, ac
etifeddodd
y ly Canol
a yr oedd .)1 derbyniad mor wael [el
Llwynbedw. Mae'n debyg i'r 1'71aiprin y gellid guield y bel
teulu symud i Gastellrnarch i oheruiydd ~vreira pall ddangosid
fyw, a Humphrey fu'n gyfrifol
genl bel-droed. Y set 11011, gyda
am wcrthu'r eiddo yn Llanberis
llaw, oedd y gy1lla[ y11 ardal
Pemsa'ruiaen, a thyrrai nifer 0 bobl
i deulu'r
Williamsiaid
o'r
Facnol. Mae'n rhyfedd meddwl
i gegin fechan 1Y GwY1Zpall fyddai
y gallai Chwarel Dinorwig fod rhyw achlysur go arbennig yn cael
ei ddangos ar y teledu. Y coroni
wedi dod yn eiddo i Stad
anferthol
Gwydir
pe bai oedd un digwyddiad o'r [ath. "
Mae'r ddadl felly yn parhau.
Humphrey
wcdi
aros
yn
Oes yna ardal arall 0 fewn y fro
Llanberis!
a dderbyniodd
drydan
yn
Trydan i'r ardal
Pan oedd trydan yn dechrau
hwyrach na'r pumdegau? Ac,
wrth gwrs, mae Ieuan Williams
cael ei ddosbarthu i wahanol
bentrefi'r fro, mae'n ymddangos
wedi codi cwestiwn arall fydd
fod pawb yn ysu am ei gael cyn yn siwr 0 greu dadleuon: gan
gynted a phosibl. Daeth llythyr
bwy roedd y set deledu gyntaf
gan Owen Jones, Llangefni, yn
yn y fro?
nodi i Ddeiniolen
dderhyn
M wy am T. J ones Parry,
cyflenwad trydan mor gynnar a Dinorwig
Llythyr arall gan Enid Jones,
mis Medi 1934. Roedd rasvs
•
(Fachwen
gynt)
cwn defaid yn cael eu cynnal yn Talysarn
Neiniolen ar y Sadwrn olaf o'r ynglyn a'r bardd 0 Ddinorwig,
Mae hithau'n hanu 0 deulu'r
rnis hwnnw,
a chyfarfod
pregethu Capel Tabernacl y SuI Clossiaid, a John Closs Parry,
cefnder y bardd yn gcfnder i'w
dilynol. Roedd Owen Jones yn
thaid hithau hefvd.
Ac fel
yr ysgol ganol leol ar y pryd.
Erbyn hyn, mae'n ddadl
Thomas Jones Parry, roedd ei
ynglyn a pha ardal oedd )' thad, R.G. Roberts, Cae Canol,
ddiwethaf i dderbyn trydan. Yn
Fachwen, wedi dysgu llawfer
Pitman yn Gyrnraeg. Y n y Beibl
dilyn
ymateb
Ann
Rhys
Williams, Croesoswallt ynglyn a teuluol a'r llyfr emynau roedd
chael
cyflenwad
trydan
i llawer 0 byriau 0 bapur mewn
Bontrug, daeth galwad ffon gan
Ilawfer
yn
cofnodi
Alwyn Jones, Racca, yn honni
cyhoeddiadau Capel Fachwen, a
rnai'r ardal 0 gwrnpas Groeslon
thesrunau pregethau 'hoelion
wyth' ~r cyfnod, megis Puleston
Racca oedd yr olaf i dderbyn
cyflenwad, a hvnnv ar di\vedd y Jones, R.H. Watkins ac R.O.
1950'au.
William:,. Mat: Enid Jones yn
Yna'n dil}Tfl yn fuan wedyn
dal i fcdru darllen y llawfcr
Gymraeg, ond yn tueddu i
daeth
llythyr
gan
Ieuan
Williams, Bethel, yn adrodd ei ddrysu rh)'\vfaint, meddai hi,
gan iddi orfod dysgu lla\vfer
bod yn 1957 ar ei ardal enedigol
Saesneg
tra'n
gweilhio
i'r
ef yn cael tr}'dan, scf eylch )rr
Efail
Newydd,
rh\vng
Weinyddiaeth
Amddiffyn yng
Nghaernarfon ~Tnys[od yr Ail
Pontrhythall(
a Phenisarwaen.
Llys Iolen,
ar yr alll 0
Ryfel Byd.
Bontrhytballt i fyn)T am Dan y Llofrudd yn Lojin Grot, Batri,
Gaer oedd cartref Ieuan, ac yr Deiniolen
oedd yn fis l\1edi 1957 ar )' lai yn Gan O\ven Jones, Llangefnl y
daeth y wybodaeth
am y'
y rhan hon o'r fro yn cael
llofrudd a fu'n aros dros nos vn
trydan. Cafodd y gv,railh wcirio
ei wneud gan Mr Jackie Jones 0 Neiniolcn, a h)'nny, bcllach,
dros ganrif yn 61. l\1ae'r hanes
GIWl y Bont ([ad Meirion Wyn
J ones a fu'n ddirpr\\'Y )'D Y sgol llawn yn cael ei gynnwys fel
13rynrefail). Meddal reuan; 'yr ysgrif Inewn rhan arall o'r
papllI. LllIlA1er0 ddiolch i chwi
oeddwlL wedi P1YllU set deledll
am eich yma[eb.
Ysgol Caeathro
Anfonwyd
y ddau lun 0
"Caeatbraw Board School" gan
Mis::, Myra
Thoma~) Hen
leglan,
Gol",'YD. Yr unig \vybodaeLh
Siod Tolybont
csydd ar gael am y lluniau }"-V
mai Tholna:, O\ven Jones )'\v
enw'r athro yn un o'r lluniatl.
LLANDU~
Os oes unrhyw lin a mwy 0
\vybOUClClh- unai am yr }-:sgo]
neu'r nthro> yna cysylltwch.
neu symudol
ttHeir Hun,er~ "
Tybed fgint ohonoch s)r'n dilyn
y rhaglen hon am (;1,N'mniau
Prufianl
S)"ll
ch\viJio
am
'T
•
•
f onlQIJ
.
deuluoedd pobl il fu runT( heb
• GWtl i+h MOT
\vt1etld cu heYr'yll)·s. Roedd
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lleol ar un o'r
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Devon

oedd

testun y rhaglen, a darganfod
fod nain iddi wedi priodi ym
Metws Garmon cyn symud yn
01 i'r Alban i fyw ac yna mudo
etO efo criw 0 fugeiliaid
i
ymsefydlu ar Exmoor. Cyfenw'r
teulu ym Metws Garmon oedd
Johnson, ac yr oedd bugail o'r
enw hwnnw yn byw ar [ferm
Garreg Fawr ar ddiwedd y
bedwaredd ganrif aT bym theg.
Cynllun Casglu Hen Luniau
Cafodd y cynllun gychwyn
calonogol
yn ystod
Gwyl
Ffilmiau Myn)rdd Llanberis,
gyda gwahoddiad gan arnryw i

ddod i'w cartrefi i wneud
copiau 0 hen luniau. Os oes
unrhyw
un yn awyddus i
gyfrannu
11uniau tuag at y
cynllun, yna cysylltwch a mi
neu a Gareth Roberts (01286
872462)
A dyna'r cyfan am y mis
hwn. Diolch i bawb am eu
hyrnatebion prydlon. Os oes
unrhyw yrnholiad neu unrhyw
hanes am ddigwyddiad
o'r
gorffennol, cysylltwch a Dafydd
Whiteside
Thomas,
Bron y
N ant, Llanrug,
Caernarfon
(Ffon: 01286 673515).

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

REFFERE~DWM
2011.
Roedd y canran o'r etholwyr yng
Nghaeathro a bleidleisiodd yn y
Refferendwrn ar 3 l\1.a",·rlh vn
•
54%. Y ffigwr ar gyfer Gwynedd
gyfan oedd 43%. ac ar gyfer
Cvrnru gyfan, dim ond yn 36%.
Mae'n ddiddorol cofio fod pobl
ar draws y by d Arabeg yn
gwrthryfela er mwy n ennill yr
hawl i bleidleisio!'

Yl\1.DDEOLIAD.

Bwriedir cynnal y canlynol ar y
SuI yn ystod mis Ebrill:
3: 11. Ysgol SuI
2.00: Oedfa dan arweiniad
)T gwcinidog, y Parch
Marcus W}'n Robinson
10: 11.00 Ysgol SuI
17: 2.00 Mr Dafydd I wan
25: 10.00 Oedfa'r Pasg
Croeso i bawb, yn arbcnnig ar
SuI y Pasg.
PWYI ..LGOR
APEL
~

EISTEDDFOD

YR

URDD

ys gwn i, a pham
Y mynnodd 0 aros yng Nghoed y Bryn?

Llongyfarchiadau
i Peter
Evison, Cac Hopcyn, ar ci
ymddeoliad o'i swydd fel Prif
Fairu-fesurydd
Cyngor
Gwynedd.
Dim
yn
unig
yrnddeol, ond hefyd yn cae1

2012.
Cafwyd
Cyngerdd
eithriadol 0 lwyddiannus ar 10
Mawrth i roi hwb i'r apel uchod
a gwnaed elw 0 £417, Diolch i'r
hall artistiaid am noson mor

Etittant pine

g\vyliau cstynedig B)'da'i wruig

ragorol

yn ymweld au mercn, Catrin,
yn Awstralia.
MARWOLAETH.
Cydyrndelrnllr ag Alison a'r

Gwcrihfawrogwn

teulu,

I.

Ffwl Ebrill
'Roedd Ina eliffant mawr yng Nghoed-y-Bryn
Y bore 'rna,' rneddai Sam,
Rocdd o'n gorwedd 0 dan y dderwen,

o ble daeth

0,

neto dau ddam gwyn.'

'Ehftant pine?' gotynnais vn ~)'n
'0 dan y ddcrwcn yng Nghocd y Rryn?'
he yno 'ir eurhurn yn frysio6 fy noham

1\ rnyw

duircruus ar wyneb Bam.
Cerddal~ am oriau 0 dan Y coed
Ond welais i mo'no ns 61 ei droed,
\\1<::11

Ac adre yr euthu~ yn araf

Drws

~' Coed,

ar

farwolaeth Mrs l\{argarct Lovell
yn ddiwcddar.

fy ngham

ftc yn udigon siorneuig, i ddweud wrth Manl
Fe} v chwilisis am oriau yng Nghoed-y·Bryn
Am cliff.arl~pine hefo dau ddant ow),n.
'Rel Sam,' rneddai Mam, gan chwerthin yn iach,
'Mac'n gyntaf 0 Ebrill heddiw, Wil bach,'

pawb

a

a fu'n

safonol.
gyfraniad

cvnorthwyo

s icrhau noson mor wych.

Rhaghysbyslad:

Gem

bel-droed
aclodau cast ROW~ld a

rhwng
ROW1Zd

'l'YNFA MI:SOL. Enillwyr rnis

Mchcfln am 2.00 o'r gloch )'ng

A{a\vrth oedd- £40: (~l) Dilys 9.
Bryn c.imu», D~lfr)'nj £25:
(35) N orrna 11 nuznes, Llyngcle,
£15: (15) 1}"r Y~g(.)l; £5: (8)
Wyn Willlams, Bodwyn.
NEWYDDION
Y CAPEL.
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BETHEL
Geraint Elis, Cilgeran. Ffon: (01248) 670726

CYMDEITHAS LENYDDOL.
Cyfarfu'r
aelodau
0
dan
Iywyddiaeth
y Dr. J. Elwyn
Hughes y rnis yma a chroesawyd
pawb ynghyd gan estyn croeso
arbcnnig i'r siaradwr, sef y Dr.
Llion
Jones,
Cyfarwyddwr
Canol fan Bedwyr, Bangor. Wrth
ei gyflwyno
cyfeiriodd
y
Llywydd iddo ennill cadair
Eisteddfod
Llanelli
yn )7
flwyddyn
2000. 'Golwg ar
ddyddiaduron
T. H. Parry
Williams' oedd testun )7 ddarlith
a chafwyd hanes dwy daith a
gyflawnodd y Bardd, - y gyntaf i
Dde America ym 1925 ac yna
deng mlynedd yn ddiweddarach
i
Ogledd
America.
Cyfoethogwyd
y cyfan gyda
enghreifftiau 0 lais y Bardd yn
darllcn
rhai o'i gerddi
a
chyfweliad
gydag
Aneurin
Talfan Davies, yn ogystal a
lluniau pwrpasol i gyd fynd air
ddarlith.
Diolchwyd yn gynnes iawn
i'r
siaradwr
gan
Dafydd
Williams ae yna bu i bawb
fwynhau paned a sgwrs cyn
mynd oddi yno.
Dosbarthwyd taflen bwyd y
swper pen tyrnor i bawb oedd yn
bresennol, a gofynnir yn garedig
i chi eu dychwelyd iNora Parry
neu Sheila Roberts erbyn Ebrill
12fed. Rhowch wybod hefyd os
oes angen cludiant arnoch.
DIOLCH,
Dymuna
Megan
H umphre~'s. Is Helen, Tregof,
dd~olch 0 waeloJ calon i'w
theulu,
ffrilluiau
a'j
chymdogion
9m ~'r hoI I
garc~grwydd

tung

0

~,chymdooion

am
eu caredjgr'-'vydd
a'u
dymUJliallau
lla )'0 dilyn ei
gwaeledd a'i chyfnod yn yr
ysbyty yn ddiweddar.
Dymuna John Evans, Pen
Pare, ddjolch )'D fawr i'r teulu a
ffrindjau am eu earedigrwydd

a'u cefnogaerll yn ysrod ei
'.vaeledd

Ein rhodd i bawb yw'n gwrciddiau
hwn yw'n prawf fod bro'n parhau.
O'i oriau ymysg gwerin
caed gwr praff, caed gciriau prin.
Nid y rhwysg ond gwneud ei ran;
ei ddyled, DolwyddeJan.
Hwyl cynnar Vale of Conway
ai ar dramp o'r wlad i'r eire,
yn ei breim ar gaeau brwyn
"Colli!", no way medd Collwyn,
'Run cyfarth a'r un cyfocs,
i'r giang, hwn oedd Fergi oes.
Mewn bwrlwrn, eu cwm, eu cae
agos 0 byd )'T hogiau.
Mewn braw, arweinydd tawel,
mwy na swydd, rhaid mynnu sel
drwy Y ian, gwarchodi'r tY
cacd dynion yn cyd-dynnu.
Enillodd barch llu'r gwarchod
yn wr clen, heb fynnu'r clod.

Yn ei dS' brenin 0 dad
di-guro led ei gariad.
Cariad oes oeddi t, Ri [3,
i'r angor tynn, i'r dyn da.

I'r plant lrosglwyddir manlell
i gario'r gwaith, i greu'r gwcll.
o dalu, i dad j blalll uaclh
Ol\vynion }1f olyniaeth.
Y n cich cur cl}"'veh ceo c(in

Elan,
RICHARD LI.\VYO JO~ES

o'r al!l\vyu, un )'w'r

at~ ar t>1ei

tlamwain yll ddi",'eddar.
Mae Nerys Owen. ~Indiolch
~aI()n ~ eyferl1:on

arbennig i staff wardiau Tryfan a
Glyder, Ysbyty Gwynedd, am eu
gofal caredig ac i Feddygfa Bron
Seiont Caernarfon.
Er cof am Collwyn Williams,
hunodd Mawrth 14, 2011
Dydd ei angladd, Mawrth 19,
2011 yn Capel y Cysegr

chweddar.

D~olch

CLWB BRO

BETHEL.

Yr

Ysg(») oedd man cyt'arfod i'r

aelodau )Tffi mis Mawrth, a
hynny
ar
wahoddiad
y
Pennae[h, Mrs Nia Guillemin
a'r Staff. Dathlu G\vyl Dde\.vi
oedd yr achlysur gyda holl blant
yr Ysgol yn cymeryd rhan
mewn cyngerdd 0 safon uchel
iaWl'l

i ddiddanu pawb,

GuftY)'d
CILcmau
ll(tlar,
offcrynnol, dawn::;io a chanu air

cyfan yn ymwneud a hanes
Dewi Sant, gyda phob plentyn
yn rhoi o'i orau. Y n ogystal a'r
cyngerdd roedd y plant hynaf
wedi paratoi te blasus i bawb, ac
fel gwerthfawrogiad o'r cyfan
cyflwynwyd rhodd ariannol i'r
Ysgol.
Diolchwyd yn gynnes iawn

i'r Pennaeih ali Staff gan y
Prifardd Selwyn Griffith, yn
gyn taf am y gwahoddiad, ac yna
am yr holl baratoi 0 flacn llaw.
Bydd
y cyfarfod
nesaf
brynhawn Mawrth, Ebrill 5ed.
yn Festri Bethel am 2.00 gyda
Mair Price, Caernarfon
yn
annerch.

BOD YN DDIDWYLL
Dim
ond
deunaw
gair
hun? A gall byn fod yn
ddywedodd 0, ae roedd dau o'r rhybudd befyd i bawb ohonom
rheiny'n
rhegfeydd!
Wna i sydd am geisio dweud unrhyw
ddim cyfieithu'r
rheiny. 'Os beth am y Ffydd Gristnogol.
daliwn i wneud hyn, fydd
l\lae
didwylledd
yn holl
gennym ill ddim i anghytuno
bwysig. Mae'n rhaid i bobl
amdano yn y ddadl deledu.'
fedru yrnddiried yn yr hyn a
Nick Clegg ddywedodd
y
ddywedwn. Unwaith y caiff
geiriau wrth David Cameron,
pobl yr argraff mai gem 1\v'r
heb sylweddoli nad oedd wedi
cyfan i ni, mae ar ben arnom.
tynnu'r meicroffon y bu'n ei Mae gan bobl hawl i ddisgwyl
wisgo ar gyfer sesiwn cwestiwn
ein bod yn credu'r hyn a
ac ateb mewn ffatri
yn
ddywedwn!
Nottingham
yr
wyihnos
Mae angen didwylledd yn yr
ddiwerhaf. Roedd y Dirprwy
hvn a gredwn ac a ddywedwn,
Brif-weinidog wedi cyruno a'r ond hefyd yn )'r hyn ydym. Pa
Prif Wcinidog wrth aieb pob
ryfedd os y\.v pobl }'D ein
cwestiwn a ofynnwyd iddynt.
hanwybyddu ni a'n neges os
Ond roedd cael ei ddal yn
rhown yr awgrym Ileiaf iddynt
gwneud }' sylw ysgafn yn dipyn
nad ydym yn gwbl ddidwyll ein
o embaras i aelodau ei blaid
ffydd a'n bywyd Cristnogol?
sydd
eisiau
pwysleisio'r
N id byw'r bywyd Cristnogol yr
gwahaniaethau sydd rhwng y ydyrn am ei fod yn ein siwtio ni
Rhyddfrydwyr a'r Ceidwadwyr,
i wneud hynny ar hyn 0 bryd.
Gall\vch fenlro y caiff y darn
Nid cyhocddi'r
Efengyl
a
h\-vn ei ailddarlledu sa\"l lro \vna\\'n am fod rhald 1 ni wrth
cyn yr Etholiad Cyffredinol
rywbeth i'\v ddweud. R)'d)rn1
ncsaf pan fydd Mr Clegg yn
yIl byw feillyn ac yn cyhoeddi'r
\,;ci:,io rhoi'r
argraIl'
bod
pe[hau hyn am fod y Ffydd
gwahaniaethau ma\~r rh\JJng ei r~'wsut \.vedi cin mcddiannu
bolislsu
c[ Uc eiddo Mr
lli'n 11\-V)'f. N eu fell)' )' dylai fod
Cameron. Ddy\vedodd rh)rwtlD o lelaf. A phan \vel pobl nad oes
rywdro
mai
gem
yw symud na (hroi arnom am fod y
8'vleidyddi:le lh?
p~lhau hyn )(n fywyd i 111,b)'dd
S}'l\v }' gafn oedd 0, \\'rth
gobaith efallai iddynt ddcehrau
re~\vm, ond fe all el gwneud
cymryd
ein tystiolaeth
0
lli'n f,,,,y anodd )'n y man i Mr
ddifr if. 'Dyw didwylledd ddim
Clegg em perswadio bod byd 0 yn bopeth, \vrth g\vrs, gan fod
wahaniaeth rh\vng ei blaid ef a modd bod yn ddid\vyll ac }'n
phlaid Mr Cameron. Onid ydi'r
anghywirl
and
er hynny,
ddau'n eytuno ar bopeth bron
mac'n g\~bl hanfodol.

vn 01 cyfaddetlad Mr (~Jegg ei
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DEINIOLEN
Mrs Nia Gruffudd. Ffon: (872133)

DYMUNA
Gwen
Griffith,
Fron, ddiolch i'w theulu a
ffrindiau am y cydymdeimlad
a'r caredigrwydd a ddangoswyd
iuag ati yn ei phrofedigaeth
drist 0 golli ei annwyl chwaer,
Olwen,
ym Mhorthmadog.
Diolch
am bopeth
ac yn
arbennig am y rhoddion hael i
gronfa Nyrsus Macmillan ac
Apel Sganiwr Ysbty Alltwen.
DYMUNA teulu'r diweddar Mr
Eifion Williams, 31 Rhydfadog,
ddiolch i bawb am y llu cardiau,
rhoddion a'r caredigrwydd
a
dderbyniwyd
ganddynt
yn
dilyn eu celled fawr. Diolch yn
arbennig
i'r Gweinidog,
y
Parchedig John Pritchard, ac i
Dylan Griffiths am drefniadau'r
angladd.
DYMUNA Eirian Jones, 11
Stryd Newydd,
ddiolch
0
waelod
calon
i'w iheulu,
ffrindiau a chymdogion am eu
holl garedigrwydd tuag ati ar 61
ei damwain yn ddiwcddar,
DYMUNA Jennie Williams, 1
Rhydfadog,
ddiolch
yn
ddiffuant i'w phlant a'r teulu,
ffrindiau a chymdogion am yr
boll ymweliadau,
cardiau a
galwadau ffon rra y bu yn
Ysbyty Gwynedd ac ar 61 dod
gartref
Dymuna hefyd ddiolch i'r
rneddyg, Robin Parry, a holl
staff Meddygfa Deiniolen
a
Llanberis
am eu cymorth.
Diolch 0 galen i chwi i gyd.
MERCHED DEINIOLEN AIR
CYLCH.
Os oes gennych
ddiddordeb
mewn Cadw yn
Heini dewch i Dy Elidir rhwng

Adran
Bentref
yr
Urdd
Deiniolen, Miriam Hopkin a

7 ac 8 o'r oloch ar nos Fercher.

Seindorf

Crocso

i

rercneu u unrnyw

Ar iari

Osian a gafodd gyntaf am adrodd
a trydydd am ganu

Cyngerdd or )' iVOSO" Gymreig ar
Ddydd OW)I! Deun gydcl chyfeillion 0 Seindotf A rian Deintolen.
Plaut Adrar _yr Urdd Deinioler

.)'11 5'

Ieuenctid

Dcmiolcn.
Cafwyd noson lwyddiannus
iawn
gyda
phawb
wedi
mwynhau )Tr adloniam a'r baned
a the~sennau caetref Diolch i
bawb a ddacth i gelnogi'r noson.
Bydd aelodau'r pwyllgor yn
dod 0 amgylch y pentref yn

oedran.

PLYGU'R ECO. Tro Deiniolen
fydd hi i hlygu rhifyn nesa'r Eco
(mis Mai) ar 2S Ebrill yn Fe:>lri

Ebeneser 0 5.00 o'r gloch
ymlaen. Byddwn yn ddiolchgar
am bob cefnogaeth a gcir i helpu
~yd!l't' "lyau.

DOSDhRTHU'R

fod yn gyfrifol am ddosbarthu'r
Eco i ddosbarthwyr unigol y
pentref.
Siomedig iawn fyddai peidio
gallu dosbanhu'r Eco i'r pemref,
felly mi fyddwn yn ddiolchgar
iawn 0 gael cyrnorth gyda'r
gwaith yma.
Y GYMDEITHAS
LENYDDOL UNDEBOL.
Roedd nifer dda 0 aelodau yn
bresennol i wrando ar sgwrs Mr
Gareth Jones, Llanberis, am
fywyd a gyrfa gerddorol David
Lloyd, 'Y Melys Lais', Soniodd
am rai 0 ganeuon David Lloyd a
chlywsom ambell gan oddi ar y
cryno ddisgiau sydd ar gael o'r
llais enwog. Llywyddwyd
y
noson gan y Parchedig John
Pritchard.
Cydymdeimlodd
a theulu'r
diweddar Mr Eifion Williams,
Rhydfadog a fu farw'n sydyn
ddechrau'r
flwyddyn.
Diolchwyd i Gareth gan l\ir
J011n L1. Williams.
DYMUNA
Bervl•
Griffith~
ddiolch 0 galon i'w theulu a 1
ffrindiau am yr holl gardiau ac
anrhegion
a dderbyniodd
ar
achlysur ei phcn-blwydd yn 96
mlwydd oed, ac hefyd diolch i'r
staff yn Ysbyty Gwynedd ac
Ysbyty Eryri am eu gofal
caredig yn ddiweddar.
'"
PWYLLGOR
APEL
EISTEDDFOD
YR URDD
2012.
Cynhaliwyd
noson
Gymreig i ddathlu Dydd Gwyl
Dewi ar Fawrth y cyntaf, gyda
pherfformiadau
gan
blant

LLWYDDIANT
MAWR I
AELWYD
BENTREF
NEWYDD. Llongyfarchiadau i
holl blant Adran Bentref yr
Urdd Deirnolen a fu'n cystadlu
yn yr Eisteddfod
Cylch yn
Ysgol Brynrefail ar 12 Mawrth.
Cafodd vr Adran 1,\ yddiant
mawr gyda'r Parti Cerdd Dant
a'r Parti Canu yn dod yn gyntaf,
a'r Parti l..lefaru yn dod vn
drydydd.
Enillodd
Osian
Hughes )' wobr gynraf am
Adrodd yn unigol a'r drydedd
wobr am Ganu yn unigol.
Pob lwc i bawb yn yr
Eisteddfod Sir ym Mangor.
Dyrnuna'r plant a r rhicni
ddiolch yn Iawr i Lyndsey, Eleri
ac Eirlys am eu hyfforddi.
DA lAWN TI, Catrm Llewelvn
•
am ddod )'D drydydd
yn
Eisteddfod C)rlch Uwchradd yn
y gystadleuaeth Unawd Piano 1
flwyddyn 7, 8 a 9.

vstod vr wvrnnosau nesai gyda

ECO.

Gofynnir
unwaith
eto am
wirfoddolwr neu wirfoddolwyr i

amlcnn~

cyfrann u

at

yr

eisteddfod.
Byddwn
yn
ddiolchgar am bob cefnogaeth.
Part] CcrdJ

DU11t

a J~J,arliCOllll Adra~l

RC'lllre!_VI'

Urdd l)eillio/ell.

Dylan Griffith
Tf~frt'lV1'AHsladdau AflHibyHHDI a LIl!DI
THOD-Y' nAtN
CW4;fh

f"CNIIMWAV"

-

C~#Ai8lJMii

.,MmlJulu1J/ a PfltOO1UJl
~4Awr y 1>yJJ

G7JJJ1JUll1llJlfh

C"~Ict>tffwv~PNifllt

Yn GwasanllltlnJ'T flollltnIal

CERDYDAU CI.AQUR()L YR WYDDJA
CJJ1laeddwth Mewo ~ttilMm GcJtrrd lIolllllorGfI

1II CfUR MIOIlWU. P[lRlWfOD Ie ACNLfSUHOIAR8E1IIGDWLL

PlallJ

Adral1

'Betlfr~f."" Tjrdd l)~1"1ol~11
a ji/"l C_VSllllllu

}IJI

vr Eisredtifod.

LLOFRUDDIAETH G EN ELLEN PARRY
yn holi yn yr Eco
(rhifyn 383, Rhagfyr 2010) a
oedd unrhyw wirionedd yn y
stori fod vna lofrudd wedi bod
yo cysgu )'D )' 'lojin grot' a
arferai fad yn 'Batri', Deiniolcn
lawer blwyddyn yn 01.
Mae awdur y llyfr, sef y
ddiweddar
Gracie Owen, yn
crybwyll y digwyddiad yn ei
llyfr 'Cofio Deiniolen' (tudalen
32). Mae'r hanes cywir yn dra
gwahanol i'r hyn sydd yn y llyfr,
a hefyd i'r fersiwn sydd ar lafar
gwlad. Mae'n eithaf posibl fod y
llofrudd wedi cysgu noson yn y
'Lojin grot' oedd yn 'Batri' rhyw
bythefnos ynghynt, gan ei fod
wedi cerdded 0 Gaergybi i
gartref y ferch ym Metbesda i
geisio cae I hyd iddi. Byddai
mynd trwy Ddeiniolen yn llai a
ffordd iddo na cherdded trwy
Fangor. Y ng Nghaergybi
y
llofruddiodd ei gymar, ac nid,
fel y dywedid yn y llyfr, ar
ffordd
fynyddig
rhwng
Deiniolen a Bethesda.
Roeddech

-

Roedd

yn

noson

N adol ig
1909 ac, er gwaethaf y tywydd
gwlyb, roedd nifer 0 bobl

Caergybi yn dathlu ar strydoedd
y dref. Yrnysg y dorf roedd gwr
o'r enw William Murphy, ond
go brin ci fod efwedi ymuno yn
rhialtwch
y noson, gan fod
ganddo berhau llawer mwy
difrifol ar ei feddwl.
Gwyddel
oedd
Wiliam
Murphy, ac roedd yn 49 oed ar y
pryd. Arferai deithio 0 le i le gan
weithio yo achlysurol fel labrwr
pan oedd y gwaith ar gael.
YCh}ldig cyn deg o'r gloch }'
noson honno (rodd Murphy i
mcwn i dafarn y Bardsey Inn yn
Newry Street, Caergybi,
ac
archchodd
heint
0
gWT\'-'.
G,velodd y \vraig oedd tu 61 i'r
bar fod ci wyneb yn un 0
gripiadau ali dd\v)11o a'i ddillad
wedi eu gorch uddio mewn
gwaed. Pan ofynnodd y wraig

iddo 0 ble daeLh }'T hall \vaecl,
dywedodd ei fod \\redi bod yn
~T

ymlgdd

gyd~ d~u ddyn.

Nid

oedd yna le i gredu nad oedd yn
dweud y gwir. gan fod llawer 0
ymladd yn mynd ymlaen ar
adegau felly, gan fad nifer 0
dd}'nion \.vedl bod yn }'fcd )'D

wal gefn y llety ac ar draws )' cae
oedd yng nghefn y ty i'r fan a
adwaenid fel Walthc\v Avenue.
'A wyt yn adnabod Gwen
Ellen
Jones?'
gofynnodd
William Murphy, gan gyfeirio at
wraig 3S oed a adwaenid yn lleol
fel 'Watercress'. Roedd Gwen
newydd ddod i letya i 51 Baker
Street, Caergybi, sef yr un fan ac
yr oedd Johnnie a Murphy
hefyd yn Iletya. 'Dyna hi yn y
fan yna,' meddai Murphy, gan
bwyntio at ffoes ddofn oedd yo
llawn 0 ddwr, ac wedi ei hagor
ar gyfer gosod carthffos i'r tai
newydd
oedd yo cael eu
hadeiladu ar v sane. Pan welodd
y corff yn y dwr, cafodd Johnnie
Ffiamiau gymaint 0 fraw fel y
bu iddo redeg yr holl ffordd yn
61 i Baker Sueet gan weiddi
'Mwrdwr', Cyhoeddodd i bawb a
welai fod 'Watercress' wedi ei
llofruddio gan William Murphy.
Erbyn hynny roedd Johnnie yn
wirioneddol ofni Murphy, gan
iddo weld yr anfadwaith roedd y
gwr hwrmw wedi ei gyflawni y
noson honno.
Ar 61 magu digon 0 hyder,
aeth Johnnie Fflamiau yn 61 i'r
dref a galwodd yng ngorsaf yr
lIed dlu, ond gwelodd
fod
Murphy wedi achub y blaen
arno. Pan glywodd pobl y dref y
newydd trist am Gwen, sobrodd
y dyrfa trwyddynt a daeth y
dathlu i ben. Aeth yr Arolygwr
Protheroe i chwilio am gorff
Gwen Ellen Jones a dilynwyd ef
gan
dyrfa
enfawr.
Pan
ddarganfuwyd
ci chorff nid
oedd unrhyw amhcuaeth beth
fu ci thynged. Roedd Gwen
wedi ei thagu, ac roedd archoll
ddofn ar draws ei gwddf.
Ganwyd Gwen Ellen Parry
ym Methesda, a phriododd gyda
gwr
o'r
enw
'Jones'
0
Lanfairfechan, ond gadawodd ef
a mynd i fy\V gyda William
Murphy. Huonl yn b~l\vgyda'i
gilvdd am rai blynyddoc:du a
gan\vyd iddynt un m~b. id oes
unrhy\v \\ryb()Uaelh beth a
ddigw'yddudd
i'r mal). Pan
\vnaeth G"ven adael William
Murphy, aeth i fegera 0 amgylch
y wlad 9 hu yn gtvneud hynny
J

am gyfnod, Bu yn eyfeillachu

ormodol.

\.ved>+n 6)'da

f\r ol ,'fcd pcinL arall 0 g'vr~",
cerddodd yn oj i'w 1ety yn 51
l}",l<\wlS "r~~~)
<;"~1"l5Yv i.
Gorynnoc)c) i un o·r II~tY1vyr
irwill v'r ~J1Y! JVl'~"lJQn'W~)Qvdd
"loon ~
ndnnhrdd\J~ f~l J{\hrtrtie
:pn~ml::lli. os VJnat 0 fl'ntl 1
gyrchu un o'r hcddwcil>ionl
Mcdd~; h"vnn~ "vrtho, 'M1d ~vyt
yn ddtgon m~ddw i mi tYnd 1
nOI y rlleill j heno.' J\lcbodd
Mllrph~' focI h~1h yr (leLla ,-"eLiI
ei wneud yn llawer i[Wdelh de
ilnQ5QJ4 J vhnni~ Pllanl~au r',v
ddtlyn. Aeth ~, ddgu (roc: hen

Cll'rV

Jonc~~

5"~r arall, eto

aID

ry'tY

o'r

cllwe

u1YThno~cyn ei m!lrWOlgeUl.
Al

ddcchrau'r

Qanri{

tllLiwelhaf bu WilliaJll Murphy
Ii'
yn tpVClll"l10
yno 11.f)0rSQr tren"
(~a~rgybi a d~rn!\'r ('yfno(f y
llaClll 1 dllIld1JuLl G\vcn Ellen
Jun\;~ tl~). d~wllr~uQdd fyw 5Y~lo\
hi
Dyckw~l(\tftf
(~w~n !it
chvd\'m!llrh 'J()ne~' i Gaerrorbi
ym mil> Tacllwcdd 1909, a
cllawsan [ Ie j "fOS yn y Ilel y yn
51 Balcer ~UCc[. WYlhnll cyn y
N aJol~B daeth W~ll~amMurphy,
oedd '-vedi bod ar grwydr 0
ameylch y wlad aC ,vedi bod yo

cbwilio am Gwen, i'r un llety a
phle yr oedd Gwen yn aros.
Roedd )' ddau yn dadlau'n
ffyrnig yn gyson ac ailgymodi
bob yn ail. Arferai Murphy ei
hygwth pan oedd Gwen yn
gwrthod mynd yo 61 i fyw gydag
ef.
Y tro diwethaf y gwelwyd
h\V)Toedd pan yr oeddyru yn
cerdded 1 fyny W>'IlIle Street yn
canu a gweiddi, ac roedd yn
amlwg fod y ddau wedi meddwi
and yo eitbaf hapus yng
nghwmni ei gilydd.
Digwyddodd yr anfadwaith
ar nos Sadwrn Nadolig 1909, ac
ar y bore Llun
canlynol
ymddangosodd Murphy 0 flaen
ynadon

Caergybi.

Disgrifiodd
yr Arolygwr Protheroe fel y bu i
Murphy gyrraedd gorsaf yr

heddlu ac yn ddiweddarach
darganfuwyd
corff

fel y
yr

ymadawedig. Cadwyd Murphy
yn y ddalfa tan )' trydv dd 0
Ionawr 1910. Ni fu i Murphy
ailymddangos 0 flaen yr ) nadon

wedi hynny.
Agorodd Mr [ones Roberts,
Crwner Ynys M6n, )' cwest ar
weddillion Gwen Ellen Jones ar
y dydd Mawrth, a daeth ).
rheithgor i'r penderfyniad mai
achos bwriadol 0 lofruddiaeth
ydoedd ac mai Murphy oedd yn
gyfrifol am hynny,
l\i.e\Vn dau ddiwrnod
a
hanner ar 61 i'r corff gael ei
ddarganfod
ymrwyrnwyd
Murphy i ymddangos yn y cwrt
ym Miwmares ar 26 Ionawr
1910.
D}'\vedodd Mr Ellis Griffiths
MP ar ran )rr erl~'niad fod
Murphy v.red.iym\.ve1d a chartrcf
rhieni Gwen bvthefnos
c\'n
\'
.Nadolig, gan ei fod yn a\\'yudu~
i gael hyd iddi. Dywcdodd wrth
ei thad y hyddai yn l1add G\.-\'en
pe buasai yn ei gweld ~'ng
ngh\.vmni dyn aral1. Roedd el
thad yo 69 mlwydd oed ae mor
ula\-vd fel nad ocdd ganduo OllU
cryc:tyn ~ych ~ gyfer el glnlO·r
Nadl)lig h\vnnw, Roedd \vcdi
camarwain Murphy)n [wriadol,
yo y gobaith na chawsai hyu i'w
ferch,
ond
\vythnos
yn
ddi\lJeddarach daeth Murphy ar
ei thraw~ )'ng Nghaerg)'bi.
~{ae lIe i gredu fod Mtlrphy a
Gwen \vcui trcfn u i weld ei
gilydd yn Nhafarn y Bardsey
Is1and, ~yJdbcIlach

yn Siop

~glodil)n TCllW;),a gwc:lwyLl y
ddau yn cerdded ~8Yfe~r~adsInn
y mor. Mewn d!lt~llni9d hlr a
man'ryl tl WlltlClll MurpllY i'f
h~JJl
dywedodd
eu bod
m~wn
cge DIe yr (ledd
car[hffo laerh vn cael ei OS()Uaf

u,

chododd Murphy ei law fel pe
bae am ei chynorthwyo. Yn lle
dadfachu'r mwff cydiodd yn ei
gwddf a'i thagu. Ar 61 i Gwen
ymlonydd u, rhoddodd
hi ar
draws ei liniau a thorrodd ei
gwddf a chyllell. Y na rhoddodd
hi tros ei phcn yn y ffos, a
daliodd ei hwyneb 0 dan y dwr,
Gofynnodd y barnwr i Mr
Austin Jones ymgymryd
a'r
swydd 0 amddiffynnydd yn yr
achos. Dywedodd ef nad oedd
gan Murphy unrhyw fwriad i
ladd,
ond
ei fod
wedi
gweithredu ar ryw gymhelliad
sydyn ac nid oedd hynny yn
weithred y byddai dyn yn ei
iawn bwyll yn ei wneud. Tri
munud yn unig gymerodd y
rheithwyr i ddyfarnu ei fod yn
euog 0 lofruddiaeth. Rhoddodd
y barnwr ei gap du ar ei ben gan
ddweud
nad oedd unrhyw
reSWIIl nad oedd yn ymwybodol
o beth oedd yn ei wneud.
Roedd yn arferiad i ganu
cloch Eglwys
Santes
Fair
Caernarfon bob tro y byddai
rhywun yn cael ei grogi yng
Ngharchar Caernarfon ond yn
achos Murphy, d\V)1 done yn
urug a glywyd gan )' dyrfa oedd
wedi yrngynnull ar gyfer yr
achlysur, Tybiai rhai o'r dorf fod
Murphy wedi cael pardwn ar y
funud olaf. Ymhen ychydig
amser, fodd bynnag, clywyd swn
'{rap door y grocbren yn clepian
a gwyddai pawb fod Murphy
"ern cael ei haedctiant.
Dienyddwyd
Murphy ar y
15fed 0 Chwefror 1910 yng
Ngharchar
Caernarfon
ac ef
oedd y deuddegfed i gael ei
grogi yn }' dref Pan dynnwyd yr
hen garchar i lawr i wneud lIe i
bencadlys
ne\v)ldd
C)rngor
G\V}'nedd, g\.velwyd nodiadau ar
un 0 r vvaliau am y man pIe
eladd\\ )'d ei \.veddillioll. Y r
ysgrif ar y garrcg oedd 'W.M.
15.2.10 3[( N.E:. Ail gladdwyd
ei y,'eddillion mewn bedd dienw ym m)'uwcnt gyhoeddus
Caernarfon. Ef oedd y diwethaf i
gael ei grogi yn y dIef.
OWEN JOKES

Bryn ae Angela Williams
London House, LLANRUG
FrOn:

(01286) 673574
PEN CIGYDDION Y FRO
Yr wyn lIeol mwyaf biasusl
Selsi9 cartref
CigOQdd parOd rw owyta

i Wwlthcw
AVCI1UC. GOfYllllOdd i Gwen

ArcneOlon ar gyrer y rnewgist

palla!}} na fyddai lrD lynIlu'r
'm,"vf£1 oedd ganddi 0 gylch ei
g\vtltll. Dv\\euodd hj[llaU CI fou
wcdl ci fachu oddi tana, a

MYNNWCH Y GOAAU

gyfer

eSlyniad

DtWCH ATOM Nil

-

LLANRUG

CAPEL Y RHOS

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

PLAID
CYMRU.
EniIlwyr
Clwb Cant Mawrth oedd: 1.
Ellid Williams; 2. Phyllis Ellis.
SEFYDLIAD
COFFA.
Enillwvr Clwb Cant Chwefror
oedd: 1. M Parry, Wenllys; 2. S.
Williams, Glyn Afon; 3. J.
Jones; 4 Disgwylfa.
Enillwyr Mawrth oedd: 1. S
Williams, Glyn Afon; 2. L.
Jones, 3. E. [ones.Talybont.
MERCHED
Y WAWR. Nos
Fawrth, Mawrth Sfed, aeth nifer
dda 0 aelodau i ddathlu Gwyl
Ein Nawddsant yng Nghlwb
Golff Caernarfon. Cafwyd cyfle i
gymdeithasu'n
hamddenol
a
dymunir diolch i staff y Clwb
Golff am yr arlwy. Diolch hefyd
i Gwenda a Meirwen am y
trefniadau trylwyr.
Anfonwyd cofion cynnes at
ein Llywydd Anrhydeddus, Mrs
Whiteside Thomas.
Bu rhai o'r aelodau yn y
Gweithdy Celf yn Nhregarth a
chafwyd diwrnod bendithiol
•

Hefyd

13\Vn.

Dydd Llun, 30 Mai, cynhelir
Wawrathon yn Eisteddfod yr
urdd Aberiawe. Bydd eynlywyddion yn darllen llyfrau am
12 3\Vr 3 gofynnir yn garedig am
nawdd.

Dymunir derbyn llyfrau raffl
Sioe Llanelwedd erbyn cyfarfod
Ebrill os gwclwch yn dda.
Llongyfarchiadau
mawr i
Ann Thomas a Phyllis Elis ar Y
Llyfr
Lloffion
graenus
a
swmpus am y Ilwyddyn 200910. Mae'n braf cael trem yn 61 ar
y noswcithiau difyr a gafwyd gweithgareddau at ddant pawb.
Enillydd Ram y noson oedd
Myfanwy Parry.
Nos Fawrth,
12 Ebrill,
edrychir ymlaen at gwmni Ann
a Gomer Davies - dau sydd
wedi 'Gwirioni nr Rew'.
DIOLCHI1\DAU. Pe ddymuna
Veronica ac Allan Owen, 4 Rhos
Rug, ddiolch 0 galon i'w teulu,

trnncuu
ynQhyd
Ysbyty
Walton,

Orsaf. Bydd yn dathlu ei phen
blwydd yn 90 oed ar Ebrill y
4ydd. Llongyfarchiadau mawr a
phob dymuniad da iddi.
PRIODAS AUR
Llongyfarcbiadau mawr hefyd i
Mai a Gwyn Davies, Ffordd yr
Orsaf ar ddathlu eu Priodas Aur
ar
Mawrth
25ain.
Pob
dymuniad
da
am
lawer
blwyddyn
arall
i'r
ddau
ohonoch.
PROFEDIGAETH.
Ar
61
gwaeledd eithaf byr, bu farw
Gwynfryn Lloyd, 4 Rhes Plas
Tirion yn 71 mlwydd oed.
Anfonwn ein cydymdeimlad
diffuant i'w weddw, Valerie, y
plane, Kevin a Katren a'u
teuluoedd bach, yn ogystal a'i
frodyr ali chwiorydd.
Person unigryw iawn oedd
'Lloyd', fel y'i gelwid gan bawb.
Person
hap us a direidus a
chanddo lawer iawn 0 ffrindiau
yn yr ardal gyfan. Bydd colled
fawr i'r teulu a'i ffrindiau.

a

~Ir

cnvmnoztcn,

Mcddygon

'feulu,

ac Y 'b)'l"
Lcrpwl, am yr 11011

Gwynedd

gared~grwydd a gofal arbcnn ig a

dderbyniodd Veronica yn dilyn
)lawdriniaeih.
Mae yn gwclla yn araf erbyn
hyn. Diolch
yn fawr unwaith
eto.
Dt\DI6 NEWYDD.

bu

farw

Bouilio Deg. Bu cystadlu brwd rhwng hogia a genod hynaf yr
Ysgol Sul yn ddiweddar, Cawsant noson hwyliog yn bowlio deg
yng Nglasfryn. Trefnwyd cu bod hefyd yn cael swper ar 61 y
gcmau. Diolch i Anti Delyth a hogia Blwyddyn 6 am ofalu am y
trefniadau. Mae'r criw rwan yn edrych ymlacn yn eiddgar at cu
hymweliad blynyddol a Choleg y Bala.

l\1r Jac
Ffordd

Matllcrs, Brookfield,
Glanffynnon yn 91 mlwydd oed.
Roedd wedi cael gofal gartref ac
yn yr ysbytai lieol a'r Foelas, a
cbafodd garedigrwydd
gan y
Gofalwyr Canref Anfonwn cin
cydymdeimlad at ci ferch, Sue a
Dave, a Rebecca a Sophie, ci
wyresau,

PEL BONWS YR URDD 2012
Mawrth 5 - Avril Jones, 14
Minffordd, Rhif 49
Mawnh 12 - John Roberts,
Bedw Gwynion, Rhif 40
Mawrth 19 - Linda Jones, Pant
Mwyn, Rhif 17
EISTEDDFOD

GENEDLAETHOL

YR

URDD 2011
Bydd Eisteddfod Genedlaethol
yr Urdd 2012 yn cael ei cbynnal
vm Mnarc Glynllifon. Mae nifer
o waithgareddau wedi'u trefnu
gan Bwyllgor Ape! Cwm y Glo a
Llanrug. Cynhelir cyngerdd yn

Rhai

0

Bl 5 a 6 }'r ysgol SuI.), muiynhau s trip a drefnusyd gar y

bec}lgyn i bare Glasfryll. Y genod fydd yn trefnur trip nesuf
Bore Coffi. Cynhaliwyd bore coffi llwyddiannus iawn yn Fcstri
Capel y Rhos fore SuI, Mawnh 20fed. Trefnwyd y bore gan
Rhian Whiteside Thomas er mwyn cedi arian at elusen
l\i.yasthenia Gravis (Salwch y Ddoli Glwt); sef yr elusen y bydd
Rhian yn el chefnogi ym Marathon Llundain ar Ebrill 17eg.
IIoffai Rhicn ddiolch i bawb am eu cefnogaeth ymarferol ac
ariannol. Casglwyd £220 ar y bore.

YSgOI nrvnreran ar nos Iau, Mai

Sed am 7 0 r gll\~h. .eir eitemau
gan blani y ddwy Ysgol
Gynradd ac Y5801 Brynrefail.
Pris tocynnau
fydd £3 i
oedolion a £1 i blan t gan
gynnwys tocyn ram. Dewch i
gefnogi os gwelwch yn dda.
Bydd
GWyl
Gyhoeddi'r
Eisteddfod yn cael ei chynnal

yn5 Nohaernarfon
ar ddydd
1_lontrvfgrchi!ld!lu ma\vr
i Sadwm. Ebrill <Jfed. byud hwn
W~llJr :\ Mr[rr Parry, ~t~d yn dd!lthltnd ru.'bennlg gy~
_N;iIll Y OIYll, III dOOd yn llaill a nlflil filWl 0 w~ithe"r~\l\l,,\.l \lifyr

mrter

unwnith eto. (;llnwyd
mcr\thf"~h! Llli.\ C~ri~)
i Cc;rls a
De,vL P6l\ dvmllnini1
an 1 chl 1
•

91'
poh oeci
Mae nmlcnn~ penodol

ar

rhoLtLllon grimnOl yn

carl cu

gyd.
Llonnrfnrchii111tlu i Illllon il
C~I)';;; W;ll;u&J:1.!>1 MOll Rho~ ar
~rt¢di8a6th GW~flt'\.M!l~'n trawd

casglu
Ghwm

n9~n

hJch 1crin 1\we1 ac iDyr ltlllon.
'Qb J)'nl.ull~ad do ~Irtculu hach.
l"l!N tlLWYDD h~IJU~
ia\Vll i

Ceri

Jones, Eryri, Ffordd yr

~yfcr

a gwmpas Llanrug a
)' <I 1'\), CQfynnir yn e,",YIlI1Qdd PQbl i'r ~rdd a thrcfnu
6aredis i hnwh eu dy~hw~lyd i rnn~d~
Cltl)ndin tUerthll, rgftl neu
Meirwen Lloyd cyn di\vedu mis rhywberh cyffelyh. I \vncuo y
Ebrill.
renter yn 11wylluiaut, dylcm s",c;l
Rwr~edlr trefnu ITt-I.) tl...wjJ'J'
oddeutu deg
n~tl ddttJ<:tn 0
(jerddi' ry'ty dd)"dd S"uwrn
crulli, Mnr)' Rob~rl~, Bed)Y
ddechrau'r hsf. Y syniad ~TW G~'ynlon fydd prif drefnydd }

diwrnod ond \vrth gwre; t~fyddru
~rnWeh 1(1\\lD () }!ael en\vau Dabl

hclpu. 01> ydych yn (uillon
a80r eicl1. oardd am nwr nell
ddl.V~T, c~,1syJI[Wch a Mdry ar
01286 675605 Fe 8cwch C,-v)r 0
fanylion ar 01 y Pasg.
i'\Y

n

CYNGORCYMUNEDLLANRUG

O'R CYNGHORAU
CYNGOR
CYMUNED
WAUNFAWR
Cynhaliwyd cyfarfod 0 Gyngor
Cymuned
Wauofawr
yo y
Ganolfan, Waunfawr am 7.15 yh
ar 23 0 Chwefror
2011.
Croesawyd pawb i'r Cyfarfod
gan y Cadeirydd.
Materion
Caeathro
-Dim
mater wedi ei godi.
Materion
Waunfawr
Trafodwyd mater y coed ger y
gofeb yn y pentref, wedi derbyn
cadarnhad
mai'r
Cyngor
Cymuned sydd yn gyfrifol am y
darn tir a bod 'tree preservation
order' ar y coed, felly ni allwn
wneud dim a hwy. Angen gofyn
am gadarnhad 0 hyn.
Llochesau bws - nodwyd fod y
lloches bws ger yr hen bost dal
angen ei beintio ac angen sylw
yn fuan. Lon Gwyrfai (ffordd
beics) yn cael ei ymestyn i
mewn i'r pentref yng Nghroes y
Waun, golyga hyn )' bydd y
lloches
bws
yn cael
ei
ddyrnchwel,
Mewn
trafodaethau
pellacb
gyda
Cyngor Gwynedd.
Y fylzwenl - adroddwyd fod rhan
o'r wal yn y fynwent wedi
disgyn a bod defaid wedi
gwneud Ilanast yn y fynwent.
Hefyd, derbyniwyd
lythyr 0
gWyn yn dilyn agor bedd yno yo
ddiweddar yn ystod y tywydd
garw. Mae'r mater wedi ei
ddwyn i sylw yr ymgynlcrwyr
Ileal i gymryd gofal yn y
dyfodol.
I./wybra11 troed >' pelltref Derbyniwyd
gohebiaeth gao
aelod o'r Cyhoedd oedd wedi
bod yo cerdded llwybrau yo y
pen tref yn ddi weddar
yn
canmol
cyfl\.vr y llwybrau.
Diolchwyu
iddynt
am eu
geiriau carcdig.
G2rddi Bafh

-

Aclodau

o'r

Cyngor C)'muned wedi ~yfar[od
g'r Adr9n
Gynl1l1n~o
yn
dd~weddar i gychw)'Il trafod yr
opsiynau yn ymwn\tuu a Gcrddi
B9.ch. Bydd cyfarfod arall yo
cael ei drefntl yn fulln.
N~doedd unrh)"v gai:>cyn]]unio

ORIELI
!
CWM
I~~Cwm y G10l
fion/rfaClli (OlZO()) 070(1(11
8~'a~an~1cth
Plr~n1io
Llt1n1~tj0 boh l'Y'\ath
:Jr g3Ql ~, i' ~~tle
l'rj~JdURhg~yml\l
f\Tlldclrlg(.)~[a (lllJnl~Ll

newydd i law i'w drafod yn y
Cyfarfod,
Nid oedd cais cynllunio wedi
derbyn
cymeradwyaeth
gan
Gyngor Gwynedd.
Materion eraill a godwyd yn
ystod y eyfarfod:• Nodwyd cyflwr y ffyrdd )'0 yr
ardal yn dilyn y tywydd garw
dros y Gaeaf
• N odwyd fod sbwriel a baw
cwn yn Gerddi Bach ac ar y
llwybr cyhoeddus. Gofynnwn
yn garedig i bawb godi eu
sbwriel ac i lanhau a'r 01 eu cwn
a'i roi yn y bin cyfagos ar y
groesffordd os gwelwch yn dda.
Safle Peblig - Ysgrifennu
at
Gyngor Gwynedd i ofyn pam
nad yw'r Cyngor Cymuned yn
Waunfawr yn cael mewnbwn
yngly n a dyfodol safle Peblig
gan fod rhan o'r safle ym
mhlwyf Caeathro.
Rhestr Etholwyr - Ffurflen ar
gael i'w llenwi gan y rhai bynny
nad ydynt ar y Rhestr Etholwyr
yo barod.
Yn dilyn derbyn llythyr dicnw wedi ei gyfeirio
at
Gadeirydd y Cyngor Cymuned
yo ddiweddar
gofynnwn yn
garedig i bawb anfon unrhyw
ymholiad at Glerc y Cyngor
wedi ei arwyddo yn glir os
gwelwch yn dda.

Adroddiadau

o'r Cynghorau
Cymuned
Gofynnir yn garcdig i'r rhai
sy'n gyfrifol am anfon
adroddiadau 0
weithgareddau'r

gwahanol

gynghorau c)'muned lleol, i
gyfyngu'r maint i ddim mwy
na hanner tudaJen. Os bydd
yf adroduiadau yn hvv'Y na
b}'nny~yna bydJunt
•
eu CW[Ogl.

Amlinclliud

0

yn cael

drafodaethau a

phcnderf)'niadau'r cyngh()rau
s)rdd ell hangen nid caplau
lla\vn o'r holl gofnodion.

<Ol~4a> 674460
tiYllSOf )"ll~ll)"h.:h
:p\VIlI~nL~ m!lTerlon !1l'j~nnol

t)"~"'ch <"om

"IU
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SEFYDLIAD Y l\iERCHED. Y
wraig wadd ~'ng nghyfarfod mis
Mawrth o'r gangen leol oedd
Mrs Nan Parri, Caernarfon.
Cafwyd adroddiad diddorol
ganddi o'i chysytllyiad ag ynys

Enlli drwy deulu ei nain.
Roedd wedi olrhain hanes \
teulu ymhell yn 6J a dango odd
luniau o'r Ynys, yr adeiladau ac
aelodau o'r teulu yn ystod }'
sgwrs.
Diolchwyd )~n gvnnes iawn
iddi am nason ble erus dros ben
ac am iddi ddod i g) rnryd lle ei
phriod }' Parch Harri Parri a
oedd yn anffodus mcihu bod yn
bresennol. Gobeithir vn
fawr
•
cael ei gwmni ef yn }' dyfodol.
PEN-BLWYDD
ARBE~NIG.
Llongyfarchiadau
i Eirlys
Williams, Marino, ar ddathlu ei
phen-blwydd
yn 80 oed yn
ddiweddar.
YR
EGLWYS
BRESBYTERAIDD
V

CY MDEITHJ\S.

Mac
a diddorol olr

rhagJen la\vo
Gymueithas \Vedl el rhrefnu ar
gyfer Tymor 201 I gan yr

I gyfarfyddiad cyntaf rymor
2011 lrefnwyd
i yrnweld a
Theatr Seilo, Caernarfon.
Bu'n chwith gennym am yr
yrnweliadau
blynyddol
i
basiantau
'Cyrndeithas
y
Gronvn
Gwenith' a ddaeth iben
•
vn lled ddiweddar ac felly
ila\\'envdd
oedd deall fod nifer
•
o'r actorion wedi penderfynu
ailgydio i berfforrnio unwaith
etc.
'Rbyfel Pen Llyn', comedi ar
ffurf drama lwyfan gan HaITi
Parri oedd }' cynhyrchiad ac er
fod stori' Rhyfel Pen Llyn' yn
un i'w chofio a'i anghofio,
cafwyd gwledd a hiwmor iach a
gwir fwynhad yn Theatr Seilo ar
noson ein hymweliad.
OEDFAON EBRILL
Yr oedfaon oil am 5.30 yh.
3: Mr Dttfydd l\van, Caeathro
10: Parch John Owen,
Bethesda
17: Parch Dafydd Lloyd

Hughes, Caernarfon
24: SUL Y PASG Y Parch
Reuben Robcr~,
Bontncwydd. Gweinyddir

V sgriCennydd} Mr Daf)'du Ellis,

Sacramenr

Gweledfa.

Al'gl\vydd.

•

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

Ganan cvr wel1i ei setyalu
nwyruso Oaroly!]laa economaldd cAtn CJwlad

cyuvveHhrecJol

(JI~C'Wyw

"_'od enbnn Cyf. yw ~hcoli 9wlJ'thr~loIlwd liynollaowy

I

bydd yn

vynhyrvllu ill\iVVOlorwy t!llJnf w@ltnaargtlO::lU rPIPnlw
{Ctttfi TrwvlltJAdt~. V~t3foll CynhO)dlodd 8 GWQS'.Jnaeth A'9,aUu a
ll"neop.(>~ de; ar yr yn pI yU I yutnogl OUi>llt;, lIeOI (UneUaU BUsneS

ClIDan) p.r fllWVO crnu l'vtl~MddQW1\lth

t\llj\tlltfd U~()l

s. Humphrgy~

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

Ymgynghorwyr

Ariannol
ArlnibYllnol
Z :5lf}'d y Plas, (:aernarfon
(012U) {'7272"1
~ LI)'\I Qnl1~1l, rfordll y Llyn.
I'arc i~1.en:ll.HruJRor

ger Cae Glas am ei fod bellacb
mor serth.
• Diolch i Gyngor Gwynedd
am glirio
sbwriel
yn y
gymuned a tynnu eu sylw at
rannau eraill o'r gymuned sydd
angen eu glanhau, ee salle garej
Hafod a Ffordd Glanffynnon,
Llanrug, a'r ardal ger y biniau
ailgylcbu yng Nghwm y Glo.
• Rhoddir y grantiau canlynol:
Cylch Meithrin Llanrug: £700
Llewod Llanrug:
£700
Y Sefydliad Coffa:
£2,000
Peidio a rhoi mwy 0 grantiau
eleni heblaw am y grantiau a
gyllidebwyd eisioes.
• Hysb)TSUCyngor Gwynedd am
dwll mawr sydd yng nghanol y
ffordd ger Tai Gerddi yng
Nghwm y Glo.

BRYNREFAIL

CDH

g\l\,reld(1illl g~n
Richard

Mewn cyfarfod a gynhali wyd ar
15fed
0
Cbwefror
penderfynwyd:
• Derbyn
logo newydd
a
ddarparwyd gan Gareth Roberts
ar gyfer y Cyngor.
• Gofyn eto i Swyddog Coed
Cyngor
Gwynedd
fynychu
cyfarfod o'r Cyngor Cymuned.
• 'Iynnu'r enw 'Snowdon' oddi
ar y cyfarpar newydd yng nghae
Glanrnoelvn.- .
• Hysbysu Swyddog Llwybrau
Cyngor G\.V)nedd:
• fod giat mochyn sydd yn
arwain at lwybr cyhoeddus ym
Mharc
Minffordd
wedi'i
difrodi yn dilyn darnwain car
diweddar.
• fod angen gosod stepan
newydd ar ddechrau'r llwybr

t\"'11 II r(1od U' !l ,.hMlir t!CU\ ,'T
Awdurdod (;\\'3SIUlGel hnu A~(]nnol

CAhan, Vr "on VS901, 8rynrof1lil
www.eaban-eyf.org
cahanacaban-cyf.org
01ZGti DO:»300 (caffi) 0128fi 685 462 (swyddfa)

0
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Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. Ffon: (01286) 872275

I)IOLCH. Dymuna Kerry, 13
061 Afon, ddiolch i'w theulu a
ffrind iau am )' cardiau a'r
anrhegion a dderbyniodd ar ei
phen-blwydd yn 21 oed
LLONGYFARCHIADAU
i
Dylan Roberts) 22 Dol Afon, ar
achlysur dathlu ei ben-blwydd
yn SO oed. Dymuna Dylan
ddiolch i'w deulu a ffrindiau am
y cardiau
a'r anrhegion
a
dderbyniodd. Diolch arbennig
hcfyd am )' parti annisgwyl.

ADREF
O'R
YSBY~fY.
Dymunwn wellhad IIW)'I a buan
i Julie, 23 Dol Afon, ar 61
derbyn triniaeth
yn Ysbyty
Gwynedd ac i Liam, sydd wedi
cael anaf i'w goes wrth chwarae
pel-droed. Hefyd i Tom) 2 Rhes
Bf)"1J1 a gafodd anaf i'w lygaid,
hefyd wrth chwarae pel-droed.
YN YR YSBYTY Anfonwn ein
cofion at Anne) Tai-Craig y Don
sydd wedi symud i Ysbyty Eryri
gan ddymuno gwellhad buan
iddi,

YSGOL CWM Y GLO
Cafodd

disgyblion

Marchlyn

ddau

bendigcdig

yng

dosbarth

ddi wrnod
Nghanolfan

Rhyd Ddu dan ofal Morfudd,
Cernlyn, Miss Barlow, Miss
Jones
a
Mr.
Jackson.
Cyrhaeddodd
pawb yn 01
brynhawn Gwener gyda bochau
cochion mawr - wedi blino'n
Ian ond wedi llwyr fwynhau!
Diolch yn fawr i bawb.
Ein llongyfarchiadau i bawb
fu'n cystadlu yn eisteddfodau'r
Urdd yn ystod y mis. Eleni
roedd gennym nifer fawr 0 blant
yn cystadlu - dawnsio gwerin,
dawnsio disgo, paruon a chorau
canu yn ogystal
a chriw
brwdfrydig 0 unawdwyr. Miss
Jones sydd wedi bod wrthi yn eu
hyfforddi a braf yw gwcld y
beirniadaethau
calonogol
a
llwyddiant y plant. Ymlacn yn
awr i Eisteddfod
y Sir ym
Mangor!
Bu'r Cyngor Ysgol yn brysur
yo trefnu diwrnod 0 hwyl i
gasglu arian ar gyfer Diwrnod
Trwynau Coch, Da iawn i bawb
(gan gynnwys y staff) am droi
allan yn eu gwisgoedd ffansi ac
vmuno yn yr hwyl! (Roedd 'na
si bod 'James Bond' wedi cacl ei
weld, hyd yn oed!l)

Bwthyn Gadlys
LLANBERIS
Ffon: 870444
* Gwerthwr Glo
* Olew Gwres Canolog

•

i'ch cadw'n gynnes ac yn glyd!

AU OA AR GAEL
POB DYOO
CANOL OYOD
A GYOA'R NOS

TE BACH POB DYDD RHWNG 2.30 a 5.00

Cyfleusterau- 8artion· Priodasau ac Achlysuron Arbennig

Hywel Williams

A/un Ffred Jones

Aelod Seneddol
Etholaeth Arion

Aelod Cynulliad
Arion

T
Os oes gennych tater yr
hoffech ei drafod gyda'ch AS

mswn cyrnhorthfa, yna
cysylltwch ag ef yn ei

swvnora

yng Nghaemarton
nou ym ManQot'

Os oes gennych tater yr
hoffech ei drafod gyda'ch AC

mewn cymhorthfa, yna
cysylltwch ag ef yn ei

swvdora yng Nghaernarfon
neu

ym Mangor

3wyddfa Etholaeth
a Stryd y Castell Caemarfon U~~ 1S(

o Il(J(j-(j7~07(j
---neu ---

10 ~tryd Fawr Hanoor LL511 NH
I ff;

0Il4(J- Jll348
.'0

mru.

y_,Uk

Cofiwch gefnogi ein hvsbvseburvr
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GWERSYLL
GLANLLYN
Gohebydd:

GWEITHDY
IECHYD
MEDDWL
Mac iechyd meddwl da yn
mynd tu hwnt i fynediad i
wasanaethau ieehyd. Mae gwell
canlyniadau
ieehyd ar gyfer
plant yn galw am ffoews ar hybu
ieehyd a sylw i ffaetorau
amgyleheddol
yn ogystal ag
anghenion
ieebyd corfforol,
emosiynol ae ieehyd. Mae angen
i blant wybod sut i gyrehu
gwasanaethau
ae i gael yr
wybodaeth
a'r
sgiliau
i
gyfathrebu a ehysylltu gydag
eraill a ebymryd cyfrifoldeb
drostynt eu hunain.
Dyna oedd diben y gweithdai
a gynhaliwyd
ar gyfer pob
dosbarth ym mlwyddyn 8 yn

Brynrefail
vm mis
Chwe fro r.
Bu l\1S Elin Saunders, Tim
Iechvd
Meddwl Plant a Phobl
•
Ifane (Bangor) a Ms Dawn
Jones (Cyrnorth
i Ferched)
Bangor yn cynnal gweithdai ae
yn delio gyda materion sy'n
effeithio iechyd meddwl ae yn
annog disgyblion i rannu eu
Ysgol

dealltwriaeth
gysylltiedig,

0

Iaterion

megis

bulimia,
hunan-niwed.
hunan
gamdriniaeth a charndriniaeth 0
alcohol, a'r rhesyrnau paham y
mae rhai pobl yn carn-drin ei
gilydd.

Cafwyd
yrnaieh
da gan
Owyddyn 8 a gyfrannodd yn
hael i bob trafodaeth.

GWERSYLL
GLANLLYN
Gohcbydd: Lisa Hughes

Ar ddydd Gwener 21ain 0
lonawr
2011 aeth grwp 0
Ilwyddyn 7 0 Ysgol Brynrefail i
wersyll Glan Llyn a chael llawer
iawn 0 hwyl yno. Ar y ffordd
ddaru ni bigo grWP
Ysgol Porihmadog.

° blant °

Ar 01 cyrraedd yno aethom i
gael swper ac wedyn gwneud
ychydig 0 weithgareddau

sy'n

yn y

Math Roberts

Roedd pawb yn cdryeh ymlaen
at gael mynd i Glan Llyn ar
ddydd Gwener 21ain Ionawr
2011. Fe ddeehreuodd ein taith
ni am bump o'r gloch y pnawn
hwnnw, Roedd pawb yn disgwyl
gyda'u bagiau y tu allan i'r
Ysgol. Fe gychwynnodd y bws
am y Bala. Roedd pawb wedi
blino erbyn cyrraedd,
ond
roeddwn i'n dal yn llawn cyffro.
Roedd rhaid i bawb gyfarfod yn
y neuadd er mwyn cael ein
rhannu i'n hystafclloedd. Rocdd
rhan fwyaf o'r beehgyn yn 'Bloc
y Berwyn' a'r genod yn y 'Plas'.
Roedd pawb yn rhedeg i fyny ac
i lawr i weld ystafellocdd ci
gilydd. Fe ganodd y gloch ac fe
aethorn am swpcr,
AI 01 swper fe aethorn i'r
gampfa i chwarae gemau bach i
basin amser. Doedd dim llawer
o gysgu'r noson gyntaf Roedd
pawb )'11 cael hwyl ac yn rhedeg
ac yn bwyta pob math 0 [ferins
and doedd Y staff ddim yn rhy
hoff 0 hyn!
Yn )' bore fe gawsom ein
rhannu i mewn i wyth grwp. Fe
gafodd pawb bum gweithgaredd

neuadd cyn mynd i'r gwely wed;
blino yn racs,
Y bore wedyn ddaru ill godi
am hanner awr wedi sal th cyn
mynd i nol brecwast am wyth

dydd Sadwrn a th ri dydd SuI. Fe

o'r gloch. Ar 01 brecwast roedd

pawb )'n hoffi ocdd canwio er
bod dwr y llyn yn ofnadwy 0 oer

hi' n

amser

gweit hgare d dau

arnser

i

gawsorn m siawns i ddringo,
canwio,
cyfeiriannu,

i'r plant

tan

Ar 01cimo

d\\·r.

Wedi'r

nofio
y wal

roedd

hi'n

orWP fen ITO ar y llyn ac er i ni arnxer am
dnngo a lIll
wivcnu uuaru nt untm suuco ! blan t yn ymgeisio cyrraedd

c.y1"'lhro1"'l ; 1"'1' gac]

arnscr

1 SYCh1.1

a cnynhcsu

rocdc yn rnaid
cerdded i chwilio !lID rifsu 9
cherdded trwy'r mwd I gyd.
I orffen Y gweirhgareddau am
y d~wrnod rhaid oedd mynd yn

01 ~ry llyn mcwn canw, l\ocaa
yn rh9id i mi roi fy mhen dan y
d'f~r ac roedd yn ocr ia"vn.

Erbyn y diwedd yr oedd [y
mh~t1 0. fy mhen 01 yn ~(\ciru\!!!
'Qrb~n brn

f',r ncJJ""n ~n
bi:lIOc1(lID J)yPCf (lC

Il)YbU tIL yn
o.r 01 ~w~~r cwi~ cyn diweddu7r
uYuu bYUU WlJbO. I'r b1ycly tl
htrh!llJ'n IJn-!l"-l1l1~a0" al(\~h!.lC
yn i)yth i gytlgu.
Cod~ aID hanncr av-.'I' wcd~
R!1trh V hor~ w~l1~ln!Ie at' [\1

lJrcc~v;1~L
)lrtlyn itlIl)cr nollo YDY
p,vll
ll,OnO
"
owu<;"J
RW~lLh1!~r~tl(l~Ll1!f\voiau yn ~r

hynny

roedd

gafodd

eu

gwlychu.
Nos Sadwrn
roedd
"rna
ddisgo mawr, Fe gafodd pawb
hwyl yn dawnsio,
canu a

ClDIO.

rocdd hi'n amscr i
adeiladu rsfft wrth ochr y llyn
ac mi roedd hi'n oer iawn. AI 61
adciladu'r rafft mi ddaru ein

rafft,
a Ilawer

mwy, Y gwei thgaredd

wneu d

rhaffatl

adeiladu
bowlio

0
Y

top.

Pacin cvn cinio {IT gyfer y
siwrne
ad ref, ffarwclio
a
dcchrau am y siwrne hir yn 61 i
l1·rynrefllil. ]ir i mi fwynhau pob

yr O\;Uu),'n )'n falch
try Rll'r no on }'n fy ng\vely
ffi\.lD\.lU

0

fY

hun ..

gweiddi. Roedd pawh wedi
blino
yn ofnadwy'r
noson
honno a disgynnodd pawb i
OYlSOU yn syth.

Erbyn

y

Sul roedd y rhan

fwyaf wedi colli eu llais ond
gawsom ni dal hwyl yn gwneud
y [ri g\veirngaredd
olaf. Fe
adawsom

ni'r

gwersyl1

ar 61

cinio ond nid d)rna'i diwedd hi.
Roedd pawb )'n cae) hv...yl ar y

b\vs ar y [fordd adref. Mae pa\vb
yn diolch yn fa\vr iawn 1 staff y

..--Trw~io ac Adnrwyddu Dodrcfn
W~di tom dom 0 ddodr~fn?
Hoff gelfi wedi mynd i edrych yn dri~tf
Cy~ylltwcha ni i rai bywyd newydd I'ch trysor

Dtnnis Br nne ones
'------

01286
650255---____J

gwcrsyl1 a'r athrawon a ddacth
~foni i'r sYr·~r~)'ll.

eWRDU
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PENCAMPWR
GYMNASTEG

gystadleuaerh sirol a mynd i
gynrychioli'r
sir
ym
Mhencampwriaeth Cymru,

SBOTO

Pencampwr
Twmblo Cymru dan 13 a chefais
fy Ile yn nhim Gyrnnasteg
Cymru ac wedi aros yn y Urn ers
hynny. Rwy'n rhan o'r tim
cenedlaethol sy'n cystadlu yn
erbyn gwelydd Iwerddon, Yr
Alban a Lloegr.
I gyrraedd y safon uchel yma

U

ar

Iamie Stevens

Erbyn

bod

diddordeb mewn gymnasteg?
WeI, mi ddechreuais
pan
oeddwn )rn bedair mlwydd oed

-quo.

4

•

0-

angen

rwy'n mynychu
sesiynau
ymarfer
yng
Nghanolfan Hamdden Glannau
Dyfrdwy am dair awr bob nos
Fawrth 0 dan lygad barcud
Ernie Cookson a Joy Sumner,
hyfforddwyr Cyrnru. Ydi mai'r
ymarfer yn galed ac yn gofyn am
ddyfalbarhad.
mae Jamie Stevens yn
bencampwr
gymnasteg. Bu'n
gohebydd yn chwys domen yn
cadw i fyny a fo.
Ers pa bryd wyt ti di bod a

I BEN

A eael hwyl arm?
WeI, fi oedd

mae'n
debyg
ymarfer cyson?

Y

YSGOLORIAETH

hyn

Gyda'r Gymnasteg yn cymryd
eymaint 0 amser mae'n debyg
nad oes gennyt lawer 0 amser i
ddiddordebau erail1?
WeI, dwi'n chwarae pel-drocd
yn safle'r cefnwr chwith gyda
[him
pel-droed
Ysgol
Brynrefail,
Tim
Pcl-droed
Ieuenctid Caernarfon ac ail dim

yn y Ganolfan Hamdden leol
cyn
ymuno
gyda
Chlwb
Gyrnnasteg Eryri yn wyth oed.
O'r deehrau cynnar rwyt wedi
bod
yo
canolbwyotio
ar

pentref
Llanrug
nghynghrair
Caernarfon
Cylch.
Nth ddyfodol?

'twmblo'.

Mi

Do a dechrau
cystadlu'n
frwdfrydig ar 61 cyrraedd Y sgol
Brynrefail. Y n gyntaf enillais }'

cyrraedd tim Prydain ac efallai
cystadlu
dros
Gymru
)rn
Chwaraeon y Gymanwlad

fyddwn

wrth

yng
a'r

AI fore dydd I.-Iun , 14eg 0 Fawrth 2011 fe ddaeth newyddion gwych
i Ysgol 13rynrefail. Cafodd Ben Jones, Dirprwy Prif Fachgen, y
newydd gwych ei fod wedi ennill Ysgoloriaeth gan Brifysgol
Bangor. Bwriad Ben 'f\V astudio Gwyddoniaeth Chwaraeon ac fe

gafodd y wybodaeth bod Prifysgol Bangor wedi dyfarnu £3,000 iddo
mag at gostau ei asrudiaetbau.
Yo ogystal ag asiudio Astudiaethau Busnes, Addysg Gorfforol a
Saesneg ar gyfer ei lefel A y mae Ben yn gol-geidwad dawnus sydd,
ar wahan i dim pel droed yr Y sgol, yn chwarae i dim ieuenctid
Caernarfon ac yn nhirn cyntaf pentref Llanberis yng Nghynghrair y
Well>h Alliance.
Dyrnuna pawb yn Ysgol Brynrefail ei longyfarch.
Hogyn Brynrcfs - da 'de

ARTIST PRESWYL YN YR
AMGUEDDFA LLECHI

fy modd

GWEITHDY GWRTH HILIAETH
Vn ddrweddar bu disgyblion
blwyddyn
8 yn rnynychu
G\veithdy Gwrth Hiliaeth yng
nghwmni Sebastian Korszon,
sydd yn wreiddiol 0 wlad Pwyl
ond sydd yn awr yn gweit.hio
gytla l\l})"V)'UWUilh Gyuraadoldcb

GogleJd Cymru. Cynl1uniwyd y
gwei thdy gwybodaeth vma i
ddi,vallu anghcnion
b,",vahan()l
gynulleldfaoedd,
er enghraifft,
Llclafrlfoedd Croenddu
ac
E\:b.l115, Asiant3clhau sraruclo], y
sector gwirfoddol s'r cyhoedd.
Trwy Jn7fres 0 wei rhdai cafodd

pob disgybl gyfle i:
• DdarganIod am wahaniaethau

hiliol,
aflonyddu
camdriniaeth a ihrais

hiliol,

• Ddarganfod am eu hawliau,
• Rhoi
gwybod
ddigwyddiadau
a ysgogir
hiliaeth
• Edl'ych

gwybodaeth,

am

am
gan

ff>'LlI1oncl1au

cyngor

a

chefnozaeth
• IIer;o h~l;acth.
Bu
trafodaethau
doniol
dolurus a digri trwy'r bore gyda
phawb yn unfryd ar ddrwedd y

bore eu bod wedi rnwynhau
cyfraniad
Sebastian
er bod
cynnwys }' ewrs yn 0 ddyrys ar
brydiau.

Rouiena WilliarllS, ein artist preswyl umli y cun crum 'Cae }dabon'

Llwyddodd

Adran

Gelf

Ysgol Brynrefail i cnnill grant
san Asiantaeth
Gelfyddydol
Gwvnedd
a
Mon i bcnodr'r
ur t is t Ro\\'cnna
Williams
i
weithio gyda Blwyddyn 8 ar
brosiect yn uatblygu sgillau

dysgu

disgyblion.

Thema'r

pros icct

~I.lyn Padsrn
Oesau' ac roedd yn
oedd

Drwy'r
ddatbl}Tgiad 0 waith diwrnod
sgiliau Yill Mlwyddyn 7 pan fu
adrannau

CymracG1

Daearyddiaerh
a Chelf yn
cydwei[hio
gyda
Daf)'ud

SelJllsliurl KOrsZOII,Kflwyd'wuilll Gyaraddoldeb Goglead Cymn£

a'r dwr yn Llyn Padarn.
Edryehwyd ar y Mar 0 Lechi,
Celt" Tirlun
gan
Howard
BOWCOlL

wedi ei lcoli

0

flaen

Chwarel
fel man
cYChW)'D i'r disgyblion ystyricd
gwneud darn 0 gelf tirlun yn
adlewyrchu cynaladwyaeth
eu
Ysbyty'r

hamgylchfyd.

Arweiniwyd )' disgyblion gan
Rowenna

Williams

ein Artist
Prcswyl drwy'r goedlan dder\v
mag at Gae Mabon lie caf\vvd
taith 0 amg)'lch yr ade.i1adau
unigryw.
Gwel\\'yd
duliiau
rraddodiad{}l u greu adeill1uau
fel
Hogan,
ben)"\Valdd
a
g\vr)T\vaidd, -f}' cnvn 0 f\.vd, ly

Whiteside Thom!ls, gan gJywed
ch\\ledlau a bane;)ion aID gewri a
Thyl~yth teg yr ardal. Gwnaed
ewailh DclJacll yn yt>lOU yr Crwn Celtaidd a nifer hela.eth 0
0 bcn:sacrni£1clll
w},thnos Draw, gwricwl9idd yn esiamDlau
Roedd ~. toiledau
yr Haf, lIe bu ~)'uwei(llio (;lQ:> gynaladwy
gyda IIeather Jackson, swyddog g\Vflal th y n benhniiilol ia)Vll
sdd)I~8 yt' AmSll~ddfn l~chi gr y wIth \' lyried c)llaludwyaeul a
",had,v dwr y 11)'11)'11 Ian a heb
pryd. carOdll lJau ddo barth ynl
algae. Cyfl,vynodd
RowennH
Mlwyudyn 8 dridiau yr un allan
y
di~g~rblilln
i
otr ) i:i!;ol )'111 mll1 l,"cl1. 'tvedd ~ Willinms
l~byrlllth oruli '\Felli ei adciltluu
weithio ar y prosieet ym:l.
L~~'t1tUYflOddTCfln I .!1[ h!lm Y YI1~Nghtlc MLlbon.
\;1'n iJU 0 gynitlaLl W VdcIb a
Lllrll[ud\vyli p)V)'5ibf),,)'du )
Parhad ai' dudalell 15
80edlan ddcrw ar ~.'ranifeilintd
a'[ planhigiun prill a'r py::;god
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PENISARWAUNMrs Ann Evans, Sycharth. Fton: (01286) 872407

YSGOL GYMUNED
Dydd GWyl Deun a Diumiod )/
LlyJr. Daeth y plant i'r ysgol
mewn gwisg Gymreig a dod a'u
hoff
lyfr.
Yn
ogystal
mwynhawyd einio blasus wedi
ei baratoi gan Anti Carolyn.
Ymuieliad. Ar 4ydd 0 Fawrth
aeih llond bws 0 blant dosbarth
Mrs
Ray i Arehfarehnad
Morrisons yng Nghaernarfon i
holi gweithwyr y siop am
gynnyreh
Masnaeh
Deg.
Cawsant gyfle i ofyn ewestiynau
i aelod orr staff cyn mynd 0
gwmpas y siop i edryeh yo fwy
manwl ar y cynnyrch, Cafwyd
cyfle i holi am bell gwsmer
hefvd
.
•
Lluiyddiant.
Bu'r ysgol yn
llwyddiannus
iawn
yo
Eisteddfod Cylch yr Urdd yn
Ysgol Brynrefail ddydd Sadwrn,

12 Mawrth.

Cafwyd pedwar
cyntaf gyda'r Cor, parti Deulais,
Parti Unsain a'r Gan Acrol. Bu
Magi yn llwyddiannus
gyda'r
llefaru unigol BI 5 a 6 gan ddod
yn gyntaf a Catrin Alaw yn ail
gyda unawd, a dacth y parti
llefaru yo ail. Rydym yn hynod
faleh ohonynt ae am y gwaith
ealed yn ymarfer mewn byr
amser. Dymunwn
y gorau
iddynt yn yr Eisteddfod Sir yn
Neuadd
Pritchard
Jones,
Bangor
ddydd Sadwrn, 26
Mawrth. Dioleh i bawb a fu'n
brysur yn hyfforddi'r plant ac i'r
rhieni am eu cydwei thrediad
bob amser.
Talebau Tesco. Mae'r ysgol yn
easglu Talebau Tesco 0 rwan tan
mis Mai. Gofynnir yn garedig
am eieh cydweithrediad.

Mehcfin ~'ng Nghapel Ebeneser,
Caernarfon.
Mae eu dwvlo'n
ddau
enillvdd
\'W:
Osian
•
•
•
brysur rwan yn canolbwynuo ar
Dafydd, Braichmelyn
a Jean
weithgarcddau'r Pasg. Gobeithir
Jones, 24 Bryntirion.
cael trip ar drcn bach Llyn
Cynhelir
Pwyllgor ar nos
Padarn )'n ystod G\v)'l y Pasg.
Lun, 9 l\lai am 7.30 1 drefnu
PEN-BLWYDD
ARBENNIG.
gwei thgareddau pellaeh.
i Die Parr}',
E I S I' E D D F 0 D Llongyfarchiadau
oed
GENEDLAETHOL
YR Tawelfa, ar gvrraedd
arbennig ar 31 Mawrth. Bydd
URDD 2012. Cynhclir pwyllgor
cenedlaethau
0 blant
Ysgol
nos Lun, 9 Mai aID 7.00.
Brynrefail yn cofio arndano fel
Gobei thio •" caiff aelodau Urdd
yr ysgol noddwyr haelionus ar y Die PE ac yn dra diolchgar iddo
am
eu
hysbrydoli.
Pob
daith
gerdded
yn Ebrill.
dymuniad da oddi wrth pawb
Cynhelir yr Eisteddfod ar dir
yn y pentref a Bro'r Eco.
Glynllifon.
SY'N
PI ..ESIO
EISTEDDFOD
BENTREr~ HIWMOR
1
Cynhelir Noson Goffi nos Iau, PLANT. Llongyfarchiadau
Haf Roberts, Gwvddfor
ar ei
12 Mai, am 6.30 yn ) N'euadd
•
Ilyfr 'Bob 0 Chwith'. Mae'n
Gymuned. Bydd cyfle i rannu
dweud hanes Bob O'Ch\vith,
Testunau r
Eisteddfod
3
gynhclir
nos
Wener.
1 dyn bach sy'n gwncud popcth o'i
le, yn gwisgo 1 sbecrol ben i
Gorffennaf.
waered, vn gwylio'r radio ac yn
GWELLIIAD.
Ein
cofi.on
iorheulo yn y glaw! Gobeuhio ~'
anwylaf at bawb ohonoch sydd
wedi bod yn sal. Gobeithio fod caiff Haf arnser i lunio rhagor 0
lyfrau Bob O'Ch\vith.
Mrs
Pegg)'
Mathews,
CAN
I GY.\1RU
2011.
Fresh win ds, yn gwella wedi'r
driniaetll.
irw phen-glln
yn
Llongvfarchiadau
brwd i Ynyr
y sbyty
GW~lnedd.
Ein Roberts 0 Brig}rn a ~[eve
dyrnuniadau
gorau hef>,d t Balsamo a Tesni Jones ar
G9.reth }i'on J(lneS,. Pennaeth )'r \vi:rctldu brcuJd\.vyd ~..n ennill
cysradleuae[h
Can J Gyrnru
Ytisul Gymuncd, wcdi'r anaf i'w
y
ben yn ddiweddar. Anfon"ln ein 2011. Vnyr !-'sgrifennodd
geiril:lu a Ste\ c gyfan:,oJdodd y
COfiOl'l at £urgam
Jarvis, Bethel
gerddorl11eth 9.r Rvfer ~r gan
(tlrynliriul1
t;ynl.)
","cdi e;
thrini~etb hirhau vn yr YSbYLY. f\.lddu801, 'Rh)'Wun yn Rh~rwle'.
YSGOL
SUL
ROSRA. Y g9nLores 0 Yuchdrt:, Tt;~ni
CrOe~(1"")'d dau i1~lOQn~wydd i'r Jones. oedd yn perfformio'r gan
ar y nV~Oll,
)'8601~tll~~~t
Rrgntven !:Iehlla.
V n 01 Y nvr, 'Mge hreudd\\l\'dGohelrllio ~( byddanl yn IIUpU\l
wedi (IOd vn ,vir, Mae'll deimlad
[\;1 yl tl..lvJnu ff).ddlon c,.Qill.
M!le am~~r Dr~r~tJr O'U blC1cnau S""')'ch - mae1r g~'stadleuaeth ~'n
gol~rgu eYlnain L i mi. Roedd )'n
H)'da
d\vy
gymanfa,
yr
A nnlbyn VJvr l~ylch Dcllliolcn i1 brohud s\\'rca!aidd deffro mewn
u\.ve~[\· YII t\ber a g)vcld llYl~
Gwm y CIQ yn y Neuadd
G)''TT\uned brt~wn -uj. 12 M91 Gall i GYlllfl.l wrth fy ochl'.' Pob
d~ \Tll
Kerry,
am 2.00 o'r gluell a~ yna )'nl d}'muni~d

Tynnwyd Clwb 100 Mawrth a'r

EGLWYS SANTES HELEN.
GWASANAETHAU'R PASG
Nos Iau Cablyd. 7.00yh
Gwasanaeth Undebol i blwyfi
Llanfairisgaer, Llanddeiniolen
a Phenisarwaun
yn Eglwys St
Mair, Y FeIinheIi.
Gwener y Groglith, Ebrill 22
am 2.00yp
Cwasanaeth
yn

Sames Helen.
Dydd Sui y Pass, 24 £brill

Boesio Dinorwig yn awr yn cael
ei gynnal yn Neuadd yr Eglwys
bob nos Wener am 7.00yh.
Mae'r clwb yn croesawu unrhyw
un sy'n dymuno cael gwersi er
mwyn ymuno.
PWYIJLGOR Y CARNIFAL.
Noson Ffilrniau. Fe gynhelir
noson Ffilm yn neuadd yr
Eglwys nos Percher, 30 Mawrth.
Y n ystod y noson derbynnir
cnwau ar gyfer pawb sydd cisiau
cystadlu i fod yn Frenhines ~r

(;\vasnnaeth
o'r
Cymun
Bendigaid am 11.OOyb. Esiynnir
croeso cynncs i bawb i'r
gwasanaethau dwyieithog )'ma.
Addurno'r BglwJs. Fe fydd yr
Eglwys yn cact ei haduurno ar
~yfer Sui y Pass yn dil:fn
gwasllnneth
~,
Groglilh.
Dtrbynnir yn ddiolchgar flodau

Despicable Me

neu gymorth gyda'[ In¥aith,

1;1,)0 1 blanl ~ ,£) i ocdol.i.ol1.. Pc

Carnifal.

6.30)'h Ffilm

i'r plant Ileiaf:

8yh Pfilm i'r plant
hyn ac
oedolion: Paul.
Mynediau £1 i blanl a £2 i

ocdolion, neu'r dd\vy [film am

Gyrfaocdd Cllw;st. Mae nifer 0 fydd cwn poerh a ~iop ar gael ar
bob! syoo yn clOd i ~n)YMrae y noson.
chwl~t yn adiwedd~r ,wedl. DlijGO, t-c b)'nh~lir Di~oo yo
~)'n)'\lg\ol, Mu<! Cr(~eso 1 rat
Netl!ldd yr E{!ltU\T~nos rercher~

ne\vvdd ~rmuno

aT unrllYW ClUtg,

~hi ddQd draw ~frnelladd at' nos
P!lWfrD I J!!I~1 flyf[UlllOlllfll,

13 Ebrlll an) 6.30),h. "In ystod y
flO -on VIlla [c fyllll BrcnhinwG )'
CO\rn~faL yn c{\~l ~id~Wl~ !l
~hYhl)eddlr el nen\.v.
OWl3ITH
GAP-TID DA tT) l~

Gynbvlir y O)·.f~,->¢dd bob no~

CAR NT~-AL. tfe wnhtl ir ).

Fnwrth

"y\;ithgarcddau
()rtI~nn!lf 4 hyd

dymuntl

os

ncu

llOeCllraulI'~[U~ Jllt1l;

Llin ,11.

rh~TWun
\lro~~v1

!1m 7.30vh.Dawn~io
CJnhc::l~r

Dawn

<:; <'

elen~

IOIed. Dvllll

l_llft~11 ~'t1 N~U!ldd yr RIlI\.v.Y~ man) liun pcll,,~h i'w ~yhocdJl
yn
rh~h'n
n~~!lt
yr Ben
l10D no;, itlu tllll 7,JOyll,
•
'I

Cit
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ParhadPENISARWAUN
Iwerddon,
yn yr Wyl Ban
Geltaidd. Bydd calonnau pawb
ym Mbenisarwaun a Bro'r Eco
yn curo ac yn sicr yn gwrando.
GENEDIGAETH.
Llongyfarcbiadau
i Ceri a
Darren Lamb ar enedigaeth eu
merch
fach,
Elin.
Llongyfarchiadau i nain a raid,
Dot a Mike Lamb, 2 Bryn
Eglwys ac i Glenda a Glenn
Lamb, modryb ac ewythr, a
chyfnither
fach i Caitlin a
William. Pob bendiih i chwi fel
teulu.
LLONGYFARCHIADAU
hefyd i Victor a Gwenda Jones,
11 Bryn Tirion, ar ddod yn nain
a thaid unwaith eto. Ganwyd
mab bach, Caio Wyn, i Arwel a
Jemma 0 Gwm y glo. Bydd
crocso mawr i Caio gan ei
chwaer fach, Cadi Mai.
CRONFA
PENSIYNWYR.
Enil1ydd P el Bonws Loteri mis
Chwefror
oedd Miss Mair
Foulkes, Tai Bryn H)rfryd gyda
rhif 43. Llongyfarchiadau i chi.
PEN-BLWYDD
ARBENNIG.
Dyrnuniadau gorau i chi, Mrs
Blodwen Mowll, 19 Bryn Tirion
ar
achlysur
pen-blwydd
arbennig ddiwedd mis Mawrth.
PASG HAPUS. Dymunir Pasg
IIapus i bawb ohonoch.

Parhad 0 dudalen 13.
A nisi Preswyl yr
Amgueddfa Lechi
Gwnaed ymgais i gyfl vvyno'r

disgyblion i rai

0

chwedlau'r

Mabinogi. Gwnaed cysylltiad
rhwng Mabon ag Eog Llyn
Ll>rw.
Adroddodd
Eric
Maudcm ~hWCQl yr Anifcilia.i.d
H ynaf yn y cwt crwn 0 amgyl ch
coelcerth
0 dan.
Taniwyd
d.i.sgyblion ; ccleych
ar y creigiau a'r coed o'r newydd
d)'Ch)myo y

gan

weld

neu

ddychmygu
cerflun 0 Bcndiocidfran yn )T
crcigiau. Trodd y Torgoch yn
Eog oedd yn achub Mabon o'r
carchar ac roedd y Twrcb
Trwyth cto'n ['W ac yn cael ei

Carwyn, un o'r crefftwyr yn yr
Amgueddfa Lechi, sut i hollti a
naddu llechen i siap. Camp }'
disgyblion oedd creu siap add as
i'w gynnwys yn eu gwaith
terfynol,
Cafwyd
siapau
arnrywiol fel deilen a mesen,
pysgodyn wyncb crwn. Ar 01
hyn roedd y disgyblion
yn
datblygu eu sgiliau creu drwy
weithio rnewn grwp. Bu creu
ymbob tywydd, Y n y glaw a'r
eira, a chyflwyniadau bywiog
gan bob grwp yn adlewyrchu eu
deallrwriaeth 0 gynaladwyaeth a
dweud
sut oeddynt
wedi
defnyddio
eu
sgiliau
i
gydweithio a chreu darn 0 waith
celf amgylcheddol.
Lleolwyd y gwaith y tu allan
i'r Amgueddfa Lechi wrth ymyl
y pyllau dwr 0 dan Y sbyty'r
Chwarel. Os ewch yno, mae
olion y creu bellach yn rhan o'r
tir fel Mor 0 Lechi Howard
Bowcott.
Mae'r
profiadau
dderbyniodd y disgyblion wedi
eu hargraffu ar eu cof am byth,
Diolch i bawb gyfrannodd tuag
at y prosiect.
Diolch
i
Asiantaeth
Gelfyddydol Gwynedd a Mon
am noddi'r prosiect.
•
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ch
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heln yn y coed.
Cafwyd darllth

ecolegol gan

Heather J ackson s» 81 yn ),'r
Amsucddfa lechi. Cyflwynwyd
enwau Lladin i'r disgyblion a
daethant
i
wybod
am
blanhision
oedd hefyd dan
fygythiad feJ y 'Iormacn rurnor,
Lili'r

W)'\ldfa a'r Pl"flt;n D~r.

Gwelwyd uuntau or 'IOr~Ot;hyn
ddodwy ac
cmontwru pam ;i ,(",.;\
~un
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WAUNFAWR
Mrs Nan Roberts, Pantafon. Ffon: (01286) 650570

YR YSGOI ..

Dathhoyd OW)}[Ddewi ar )' cyntaf

Fawrth gyda phawb wedi gwisgo
mewn crysau coch nmau pel-drocd neu rygbi Cyrnru, neu yn y wisg
0

Draddodiadol Gymreig. Yn vstod }T diwrnod cafwyd gwasanaeth
arbennig i ddathlu'r diwrnod, a chafwyd Cinio Cymreig - cawl
cennin a chig oen. Diolch i staff)' gegin am baratoi cinio mor flasus.

Diuimod y l(vfr Dathlwyd diwrnod ~r 11)I[r ddydd Iau, Mawrth )'
3ydd, a braf oedd gweld cyrnaint u blant wcdi gwisgo fel eu hoff
gymeTiaJ 0 lyfr. Cafwyd cwis IIyfruu a standi nau Ilyfrau ail-law.
Gwnaed £60 0 cl\\ a bydd )' Cyngor Ysgol, rnaes 0 law, yn
peridcrfynu beth i brvnu gvda'r arian.
Hoffem ddiolch i John, rheolwr shop WHSJ11ith:;, a ddaeih i'r
ysgol fore Iau Mawrth yr 17eg i helpu'r plant i blannu dros
d deuga in 0 goed.
Mae'r
cwrnni
yn cyd-wciihio
gyda
Ymddincuotaeit, Coed Cvnaru
I ddosbarthu coed i ysgo lion. Diolch
•
hefyd i fsmau ~rClwb Garddio am helpu'r plant.
Carern hefyd longyfarch aelodau'r Urdd
daeth y cor yn ail a'r
paru l1cfaru yn QYnta£ yn yr liisteddfod Cylch vm Mrynrefail ar
Fawrth y 12fed . Hoffern hysbvsu Pentrefwyr Waunfa\vr )' cynhelir
~oson Qingo'r IJasg yn y Ganolf9n no' Fertner, torm y 13cg am
6:30 o'r gloch. Bydd pared hetiau Pasg gan )- plant I gemau bingo/
C\Vn noeth/ cofll a the (if werth. Dcwch draw, efallai yr enillwch W~r

E. W. Pritchard
CENTRAL GARAGE, Llanberis
Ffcn: (01286) 870202
TREFNWYR ANGLADDAU
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Pay POint, PapuT Newydd,

Cardiau Cym,aeg, Cylchgronau,
Bwydydd, Nwyddau Ty
Ffon: (01286) 650834

Am ~ym9rth:

liyayillyvwl'l

(Howard a Debbie)

Gvl,,,.lIwyd

r"l) NO"ymru
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er agar

1.30 - 6.30

8.00 - 6.00 (Sadwrn)
Q_OO - 12_00

(Sui)

a-bost: siopwaunfawr@live,com

Parhad WAUNFAWR
CLWB 300. Enillwyr y Clwb am
fis Chwefror oedd: £30: Mrs
Ann Clarke, 2 Pant y Wauo;
£20: Mrs Mary Evans, 7 Tref
Eilian; £10: Mrs Gina Gwyrfai,
2 Ty lIen.
Enillwyr Mawrth oedd: £30: Mr
Don Roberts, Swn y Gwynt;
£20: Mrs Rhian Ellis, Tyln
Llidiart;
£10: Mr Alwyn
Williams, Garreg Fawr.
DIOLCH. Dymuna Mrs Nancy
Williams, 2 Bro Waun, ddiolch
o galon am y liu anrhegion,
cardiau a'r dymuniadau
da a
dderbyniodd
ar achlysur ei
phen-blwydd
yn 80 oed yn
ystod mis Chwefror.
PEN-BLWYDD
ARBENNIG.
Bu Tammy Jones, Dol Erddi, yn
dathlu cyrraedd ei deunaw oed
yn
ddiweddaL
Llongyfarchiadau
a phob
dymuniad da iti i'r dyfodol,
Tammy.
LLWYDDO. Gwelwyd Gemma
Markham,
Fron Llwyd, yn
canu un o'r wyth can a ddaeth
i'r brig yn y gystadleuaeth 'Can
i Gymru' ar y teledu ar
d dechrau

m is Mawrth.

Braf
pentref ar y

oedd gweld dau o'r
rhaglen,
gan
fod
Meilir
Gwynedd, Nant, yn un o'r
beirniaid.
GENEDIGAETH.
Llongyfarchiadau
i Cerys a
Dewi Roberts, sydd wedi dod i
fyw i Nant y Mynydd
yn
ddiweddar, ar enedigaeth Ema
Cerys, eu plentyn bach cyntaf
NEWID AELWYD. Yn ystod
yr wythnosau diwethaf mae
tculuoedd
ncwydd
wedi
ymgartrefu yma yn y Waun,
eraill wedi syrnud 0 i ardal
newydd, ac craill wedi newid tY
o fcwn Y pen tref.

Dymunwn bob hapusrwydd
a dedwydd\vch i chi 011yn eich
cartrefi ne\vydd.
YR URDD. Bu aelodau yr Urdd
yn cystRdlu yn yr Eisteddfod
Cylch
a gynhaliwyd yn Ysgo)
•
U....
'chradd Brynre;;fail. Dacth y
Cur atlrl1n yn all a'[ farLi

Llefaru yn fuddugol yn eu gyda Gaia Technologies. Rydym
cystadleuaeth. Da iawn chi i mor falch o'u cael yn yr ardal ac
gyd a phob hwyl i'r criw llefaru
yn ddiolchgar am eu cyfraniad i
yn yr Eisteddfod
Sir ym
fywyd y pen tref yn eu gwahanol
Mangor ddiwedd rnis Mawrth.
ffyrdd; Haydn drwy ei wai th
CROESO adref o'r ysbyty i gyda'r Antur a [ana trwy ei
Alffie Jones, Hafod y Rh ug a chyfraniad i'r cor a'r eisteddfod.
Mrs Joan Buckley. Mae'r ddau
Roedd pawb wedi eu syfrdan u
wedi cael triniaeth clun. Croeso
at ci Chymraeg rhugi a glan
adref hefyd i Mrs Gwen Otten,
wrth iddi son am ei chefndir a
Stad Pant y Waun, wedi iddi
su t y cyfarfu Haydn a dod i
dderbyn
llawdriniaerh.
Gymru i fyw, Wedyn cawsom }T
Dymunwn wellhad buan iawn
pleser o'i chlywed yn canu
ichi.
'Adref gan Gwyneth Gl)7n. Mae
Mae llawer 0 drigolion y gan Jana lais swynol iawn ac
pentref wedi bod yn gaeth i'w erbyn diwedd y gan roedd
cartref oherwydd salwch yn
deigryn mewn sawl llygad!
ddiweddar.
Hyderwn
y
Noson lwyddiannus iawn, ar
byddwch yn cryfbau ac yn waban i'r adeg pan aeth y lliain
gwella fel y daw y gwanwyn.
bwrdd ar dan. Mae gwraig y tY
YN YR YSBYTY. Anfonwn ein
wedi dysgu nad )'W canhwyllau
cofion at Mr Die Rowlands, 5 a llieiniau bwrdd papur yn
Bryn Golau, sydd yn yr ysbyty
cymysgu!
ar hyn 0 bryd.
Cynhelir cin cyfarfod nesaf
POB LLWYDDIANT.
Mae
nos Iau, 24 Mawrth, yn y
rhai 0 ddisgyblion hynaf yr Ganolfan
pan fydd un o'n
ysgolion a'r colegau wedi sefyll
haelodau, Mrs Brenda Jones, yn
rhai
arholiadau
ymarferol
ein diddanu trwy siarad am ei
pwysig yn barod. Dymunwn y theithiau 0 gwmpas y byd ac yn
gorau i bob un fydd yn wynebu
dangos sleidiau 0 rai golygfeydd
arholiadau pwysig yn ystod yr cofiadwy.
wythnosau a'r tymor sydd i
Wed}'1l, nos Iau, 28 Ebrill,
ddod. Gwnewch eich gorau.
byddwn yn croesawu'r garddwr
MERCHED
Y
WAWR.
a'r darlledwr, Russell jones, i
Cynhaliwyd cinio Gwyl Dewi }' siarad gyda ni am 'Ieir, Garddio
gangen yn 6} ein barfer yng ac ati', unwaith
eto yn y
nghanref un o'n haelodau, YIn Ganolfan.
Estynnir
croeso
Mhenygraig y rro hwn, a daerh
cynnes i aelodau hen a newydd
19 ynghyd nos Iau, 24 Chwefror
i'r ddau gyfarfod hyn.
i ddathlu a gwledda. Diolch yn DY M UN A Kevin, Tomos a
fawr i aelodau'r pwyllgor am Beca, Cae Trefor, Arial ac Eryl
drefnu'r wledd tri chwrs blas us Haf Tomos, Llanwnda, a theulu
iawn a diolch yn arbennig i Mrs
Ffion Haf, ddiolch i bawb am
bob arwydd 0 gydymdeimlad a
lana Jones a ddaeth i'n diddanu
gyda sgwrs a chan.
gawsan [ wedi eu profedigaeth
Daw J ana yn wreiddiol 0 sydyn. Diolch i bawb am eu
Day too, Ohio, ond yng ngboleg
cardiau, Ilythyrau, ymweliadau
Rio Grande yn yr un dalaith y a'u rhoddion. Bydd yr arian a
cyfarfu ei gwr, Haydn, oedd
gasglwyd yn mynd tuag at Ward
wedi dod draw 0 Grymu ar Alaw, Ysbyty Gwynedd, a fu'n
ysgoloriaeth chwaraeon. Tua
fawr iawn eu gofal ohoni.
(hair blyncdd yn 01 y daethon
nhw'n 61 i Gymru i fyw a
bellach
maen
nhw
wedi
ymgartrefu ym Metws Garmon
gyda'u dau fab ifanc, Gruff a
Cai.
Rheolwr
Warws
Werdd
Anlur Waunfawr ar slad Cibyn
yw J.I9ydn 9 lana1n gweith;o

PIERCE
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LLANRUG
I=feft! (01211(;) (;741Qg
{ObOg}ggg90"

Mae'r Gist Gymunedol yn
cynruq grant 0 hyd at £1.000
i gefnogi cynlluniau
chwaraeon a
gwelthgareddau egnlol
newydd neu ychwanegol yn
y gymuned.
Cysylltwch ci:

Rhran Dobson
Swyddog Dalblygu

Chwaraeon
01758704 054
Rh

.co.uk

PRYNHAWNIAU neu
NOSWEITHIAU 4-10
OYDD SUL 8¥B-4¥P
~a'Ul~

CD6g!t£ ClDtue!ea

Gwasanaethau

Garddio
Gorwel
01286 650761
4

Cofiwch gefnogi
ein hysbysebwyr

Blodau
r GWYNANTl

Awydd £1,000 tuag at eich
prosiect chwaraeon
cymunedol?
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LLANBERIS
Gwyneth ac Eifion Roberts, Swn-y-Gwynt, Ffon: 870740

Alan, mab annwyl a brawd
arbennig. Diolch 0 waelod calon
i bawb am eu caredigrwydd.
DIOLCHIADAU.
Dymuna
Christine,
Iwan, Ian, Colin,
Berhan,
Sarah
a theulu'r
diweddar Alan Wyn Roberts,
Tan Dinas, ddiolch 0 waelod
calon i'w teulu, ffrindiau a
chymdogion am bob arwydd 0
gydymdeimlad a charedigrwydd
a ddangoswyd tuag atynt yn eu
profedigaeth.
Llawer 0 ddiolch am y rhoddion
tuag at Ymchwil y Galon,
Meddygfa Llanberis a Treialon
C\vn Defaid Nant Peris.
Diolch hefyd i bawb yn
Meddygfa
Llanberis
am eu
cefnogaeth,
i'r gweinidogion
Robert
Townsend
a John
Pritchard
am eu gwasanaeth
teimladwy, a hefyd i Gwynfor
J ones am ei drefniadau trylwyr
ac urddasol.
YSGOL DOLBADARN
Athletau Dan Do. Mae tim yr
ysgol wedi cyrraedd y rownd
derfynol yn y gystadleuaeth
athletau
dan do am yr ail
flwyddyn
yn olynol.
Pob
dymuniad
da yn y rownd
derfynol
yng
Nghanolfan
Hamdden Porthmadog y mis

DIOLCHIADAU.
Dymuna
Brenda, Heather, Ian a'r teulu
011ddioleh 0 waelod ealon am yr
arwyddion 0 gydymdeimlad a
charedigrwydd
a ddangoswyd
tuag atynt yn eu profedigaeth.
Diolch hefyd i bawb am eu
rhoddion hael tuag at Ward
Alaw ac Eglwys Sant Padarn,
Llanberis. Casglwyd £800 er cof
annwyl am Brynley, Dioleh yn
fawr iawn.
DIOLeH.
Dymuna Christine
Pa~ton,
34 M.aes Padarn,
ddiolch 0 galon 1 bawb am yr
anrhegion, arian a'r IIu cardiau a
dderbyniodd
ar achlysur
ei
phen-blwydd
mis Rhagfyr,
Diolch
arbennig
i Danny,
Mel isa, Cai ac Elin am y parti a
hefyd i Danny am y trip i New
York, diolch i bawb.
CYMDEITHAS
UNDEBOL.
Cafwyd noson ddiddorol yn yr
Archifdy yng Nghaernarfon ar
nos Fawrth yr 8fed 0 Fis
Mawrth. Caws om weld 11awer 0
ddogfennau
oedd
yn
gysylltiedig a Chapel Coch a
Llanheris. Fe gawsom ein tywys
drwy'r ystordai a chawsom weld
fel mae dogfennau bregus yn
cael eu hatgyweirio.
Diolch arbennig i staff yr
Archifdy am ein goleuo a'n
tywys 0 amgylch blc, fel arfer,
nad y\V yrnwelwyr
yn cae I
mynd. Braint yn wir,

I

derfynu

Tymor

nesaf,

Eisteddfod Ysgol. Mae mis
Ma\vrth yn adeg pl}'sur iawn
rhwng
paratoi
ar
gvfer
Eisteddfod yr Urdd, Diwrnod y
LI)rfr a Dydd GWyI Ddewi. I
ddathlu 001 ein nawdd sant
rocdd y plant wedi gwisgo
mewn dillad addas i'r diwrnod.
Hrs tair blynedd bellach hefyd
rydym yn cynnal eisteddfod
ysgol. Ceir cystadlaethau canu,
adrodd a chclf i bob ocdran.
Uchafbwynt
y dathlu
yw'r
gystadleuaeth corau rhwng y tai.
ry Padarn enillodd fwyaf 0
farciau eleni.
Diolch i IW9n Williams, sy'n
gyn-ddisgybl
ac yn asrudio
cerdd ym Mangor, am ddod
aLom i felrniadu.

y

Gymdeithas byddwn yn caelell
cinio blynyddol yng Ngwesty
Dolbadarn ar y 12fed 0 Ebrill
am 7 yll. Y gwesteion fydd )'

rarcnedtz a Mrs W R W,lli9ms
y Felinhcli.

Cofiwch fod angen rhoi'r
F\vydlen
a'r
arian
i'r
ysgrifennydd
erbyn y Sed 0
Ebrill. Diolch yn fawr.
GAIR 0 DDIOLCH Dymuna
Ml't1 Dvri\j Roberli> (1C El,vyn,
fron
Oleu,
ddalgan eu
gwerthfawrogiad
diffuant am
bob arwydd 0 gydymdeimlad a
h",'Y yrl eu coIled lern 0 golli

CYNGOR CYMUNED LLANBERIS
Mae/r Cyngor eto eleni yn estyn gwahoddiad i fudiadau gwirfoddol
IIQolwnoud lai! am gymGrth ariannol 0 Gronfa Cymorthdaliadau
BychJn y Cyngor. Cyfyngir y ceisiadau i fudiadau lIeol neu fudiadau

~y'n gW(:lithrlldu'n lI~oL
Dylid anfon ((Ji~yn ogy~till a mantolen ariannol am y flwyddyn
dfidnnol ddiWe[haf at y Clerc
(yn 1dydd olaf 0 fbrill .. 2011

Anfonwch at :
CI~rc Cyngor

Cymun~d LI~nberis {EW},Ty'n Twil, Nantperi5,
Coernarfon. LLJ5 4UL.

neuiydd. Roedd yr
Eisteddfod yn gyfle gwych i'r
ysgol ddefnyddio
y llwyfan
newydd a hwylus mae wedi ei
dderbyn yn rhodd gan Bwyllgor
y Ganolfan. Diolch i'r Pwyllgor
am yr haelioni.
Guieithgareddau Bra ill. Mae
Sarah 0 gwmni Dawns i Bawb
yn cynnal sesiynau dawns efo
disgyblion 8-9 oed ar hyn 0
bryd. Mae'r weithgaredd yrna
yn cael ei noddi gan Asiantaeth
Gelfyddydol Gwynedd a Mon.
Cafodd
Disgyblion
blynyddoedd 4-6 gyflwyniad i
beryglon
ysmygu
gan
y
consuriwr
Howard
Hughes.
Maen t rwan yn awyddus i
ymuno a Chlwb Bygiau Baco.
Bu'r disgyblion hynaf yng
nghweithdy Starlab a drefnwyd
gan Techniquest yn y Mynydd
Gwefru. Roedd y sioe yn rhoi
synaid da i'r plant 0 anferthed y
bydysawd,
Bu
Gareth
Roberts
0
Ddeiniolen yn siarad efo'r plant
am ei brosiect yn hel lluniau a
chofnodi llwybrau yn yr ardal.
Roedd y wcithgaredd yma yn
gysylltiedig a Gwyl Ffilmiau
Llanberis.
Truiynau Cock a Guialltiau
GwalltgoJ. I godi arian ar
ddiwrnod y trwynau coch fe
bcnderfynodd y Cyogor Y sgol y
dylai plant a staff ddod i'r ysgol
efo gwalltiau gwalltgof - hyd yn
oed y Penoaeth! Cafwyd amser
hwyliog a chodwyd dros £200 at
yr aches.
Yr un diwrnod cafodd y
disgyhlion
sy'n cael gwersi
offerynnol Iynd i gyfarfod a
Jack I..iebeck, y fiolynydd
cnwog ocdd yn ymwel.d a
Penccunant. Roedd yn brofiad
i'r plant gael clywed y cerddor
cnwog
yn chwarae ei ffidil.
Diolch j Steffan am y croeso.
Dymulziadau Goral~. Dymunwn
yn dda i Mrs Bethan Morris
Parry sydd wedi ei phenodi i
swydd cymhorthydd yn Ysgol
Llandegai.
Mae Mrs Belhan
\\redi bod yn dilyn rhaglen
hyfforddiant
ero ni dros y
flwyddyn ddiwethaf.
Erbyn i'r Eco }'mddangos
Lluiyfan

bydd Lowri Jones a Bethan
Williams
sy'n astudio
ym
Mangor wedi ymuno a ni ar
gyfnod 0 Brofiad Ysgol. Croeso
atom.

GWASANAETH
MEDDYGOL
NEWYDD
Newid Rhif Ffon Gwasanaeth
y Tu Allan i Oriau Meddygon
Teulu Gogledd Cymru
o 1 Ebrill 2011 bydd y
Gwasanaeth Tu Allan i Oriau
Meddygon
Teulu
Gogledd

Cymru yo cael ei ddarparu gan
Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi
Cadwaladr.
Ni
fydd
y
gwasanaethau na'r lleoliadau lIe
rnae'r gofal yn cael ei ddarparu
yn newid. Bydd rhif ffon
newydd ar gyfer y Gwasanaeth y
Tu Allan i Oriau ar gael rhwng
6.30pm a 8.00am 0 ddydd Llun
j ddydd Gwener a thrwy'r dydd
a'r nos ar benwythnosau
a
gwyliau bane. Os oes angen
gweld meddyg arnoch yn ystod
yr amseroedd
hyn ffoniwch
0300 123 S5 66.
Os byddwch yn cysylltu aIr
gwasanaeth, byddwch )'D cael
eich asesu dros y ffon a'ch
cynghori
ynghylch
y gofal
mwyaf addas i chi. Gall hyn fod
yn gyngor dros y ffon gan
feddyg neu nyrs neu efallai y
byddwch yn cael apwyntiad i
weld meddyg mewn Canolfan
Driniaeth y Tu Allan i Oriau yn
lleol.
Nid canolfannau galw heibio
neu gerdded i mewn mo'r
Canolfannau
Trin iaeth y Tu
Allan i Oriau hyn. Rhaid i
glcifion drefnu apwynriad cyn
cael eu gweld drwy ffonio'r Rhif
y Tu Allan i Oriau: 0300 123 55
66.
Ffoniwch 999 neu ewch i'r
Aciran Achosion Brys (A&E)

agosaf ar gyfer argyf)'llgau fel
colli ymwybyddiacrh,
poen
difrifol yn y frest, damweiniau
difrifol neu golli gwaed difrifol.

Eisteddfod Yr Urdd
Glynillfon Mebefin 2012

Cynhelir

Cyfarfod Cyhoeddus
I Dre/nu Pwyllgor Apel YnLlanberis
i God;Arian at

Eisteddfod Yr Urdd 2012

Y Cyrfarfod i Ddechrau am 7o rgloch
Nos Fawrth Ebrill 12'·..· c;;;;;\
l
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Cor Meibion Dinas Bangor
Y mae'r trcfniadau eisoes wedi
cychwyn ar gyfcr taith y Cor i
Awstria ym mis Medi. Y mae
nifer dda o'r aelodau am ymuno
ar y daith fydd yn parhau am
wythnos, 0 6-13 Medi. Bydd y
Cor yn hedfan i Munich ac yna
teithio ymlaen i bentref Soli yn
ardal y Tirol yn Awstria.
Hwn fydd Y irydydd gwaith i
Gor Bangor yrnweld a Soll. Bu'r
Cor yno yn 1996 a 2001 yn canu
mewn cyngherddau efo cor )'
Kufsteiner Singkreis, sef cor
cymysg arbcnnig 0 dda 0 dref
gyfagos
Kufstein.
Cynhelir
cyngerdd yn eglwys hardd Soll
sydd yn cael ei chyfrif fel
enghraifft
wych
0
bensaerniaeth
cyfnod y baroe
yn Awstria. Gobeithir trefnu un
eyngerdd arall naill ai yn nhrcf
Kufstein neu yn nhref Worgl,

nepell 0 Soll. Bydd y Cor yn
darparu rhag1en arbennig at
gyfcr yr yrnweliad gan gynnwys
dwy gan rnewn Almacneg a
threfniant arbennig ar gyfcr y
daith gan Gwilym Lewis o'r
alaw werin Gymreig, 'Tl'OS Y
Garreg'.
Y n ystod yr wythnosau nesaf
bydd sawl gweithgaredd gan y
Cor gan ddeehrau gyda chanu
mewn
priodas
yn Egl W}'S
L1anbeblig,Caernarfon
ar 9
Ebrill, ac yna }' cyntaf 0 gyfres 0
gyngherddau
eglwys St John
I...
landudno yn nechrau Mai.
Bydd croeso i yrnwelwyr
ddod i unrhyw ymarfer )' Cor
yn
Ysgol
y
Faenol,
Penrhosgarnedd,
bob
nos
Fercher am 7-30 yr h wyr. Ac,
wrth gwrs, bydd croeso i
ddarpar aelodau ncwydd.

Croeso Mawr i Bawb
i Eisteddfod
Genedlaethol yr Urdd
Abertawe a'r Fro 2011
Mae'r Eisteddfod ar y gorwel a
banner tymor yr haf yn agosau.
Mae croeso cynnes iawn yn eich
aros yn Abertawe ac arlwy wych
o gyngherddau gyda'r nos a'r
Maes
yn
fwrlwm
0
weithgareddau
i bob oed. I
bryn u tocynnau ar gyfer yr
Eisteddfod a'r sioeau nos ewch
i'r wefan neu ffoniwcb 0845 257
1639.
Nos Sui, 29 Mai am 8.00
Cyngerdd Agoriadol gyda Alex
Jones, John Owen Jones, Elgan
Llyr Thomas, Da\\'nsWYT Talog,
Ysgol Gerdd Mark Kermin a
113\\er mwvNos Lun, 30 Mai am 6,30
Cystadleuaeth ). Gao Actol i
Ysgolion Cynradd yn }
Tocynnau: £8 a £6.
Nos Fawrth, 31 Mai a nos
Fercher, 1 Mehefin am 8.00
Sioe Ysgolion C) nradd yr ardal
'Mellrith •vr Helfcshia'
Cynhyrchiad gan Gwrnni
Theatr Na N'Og }n seiliedig ar
hanes llongddrylliad yr

Helfeshia ar Draerh Rhosslili
vn
1887.
•
Tocvnnau: £12 a £10.
"
Nos Wener, 3 Mehefin am 6.30
Cystadleuacth )' Ccrddorfeydd
yn y pafil iwn.

Gyda Elwyn (Hogia'r Wyddfa)
----

Llun rhyfeddol 0 gwt Mochal
Fjiar 0 Ul1 0 hen boncydd chuiarel
Dinorung. (llun gan Gwyndaf)

Mwy 0 Le i'r Iesu

Tocynnau £12 a £10.

Pafiliwn

Capel Rehoboth Nan
Nos Wener 15fed.
o Ebrill am 7o'rgloch

'wedi gwrthsefyll
grym amser a natur'

Oedfa fisol newydd, yn

Capel Coch, Llanberis.
Trefnir ac arweinir yr oedfa
gan ieucnctid ac arweinwyr
CIC (Clwb Ieuenctid
Cristnogol).

Os nad oes oedfa nos yn eich
capel / eglwys chi, mae croeso
cvnnes
i chi ddod atom i'r
•
oedfa hon a gynhelir ar yr ail
nos Sui o'r mis.
Bydd yr ocdfa nesaf am 5.00
o'r gloch, nos Sui, Ebrill 10.
Croeso hefyd i chi aros am
baned ar 61 yr oed fa.

CYNGERDD
PATAGONIA

Tocvnnau: £6.
Dydd Sui,S Mehefin am 11,00

Ac Artistiaid Eraill ----

Cymanfa Ganu yn }' Pafiliwn

My.nediad am ddim

Nos Fawrth, Mai 10, 2011
Ncuadd Ysgol Brynrefail
Mynediad: £5 i bawb

Tocvnnau:
£6.
~

Casgliad at GYMDEITHAS YR IAITH

Manylion.07566256783

Dysgu mwy am

Amguoddfa Lloyd

Mici Plwm yn eyflwyno:
Elfed Morgan Morris, Gwyn

George
Bydd

u

Nast

Thomas,

Owen, Lois ninon a Sinn
0

Wasanaeth Amgueddfeydd
a'r
Celfyddydau Cyngor Gwynedd yn
cyflwyno darllth "Hanes Sefydlu
Amgueddfa lloyd George" yn
llanystumdwy, nos Wener, 18

Wed! el ddanfon

AM DDIM yn lleol

Elwyn, Lleisiau'r Mignedd,
Piantel, Plant Ysgol Gynradd
Bethel, Seindorf Arian
Ieuenctid Deiniolen,
Sian ac Emyr Gibson, Sioned
Webb a Bronwen Price

Mawrth am 7.30pm. Mynediad
f!i. Am ddim i Gyfeillion
Amgueddfa Lloyd George.

4_1~lli'INrllC)"TI~N
,

ANTUP.. WAUNf'AWR
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Stori wedi ei seilio ar Glwy Traed a'r
Genau yn yr ardal: 1958
Rhywdro yn ysiod dyddiau olaf
Mai, penderfynodd barchu ei
addewid. Fe ai i'w gwcld. Yn un
profiadol, efleithiol ac oncst yn
ei waith, cysidrai ei hun yn
11awer llai abl mewn sgiliau
cymdeithasu.
Doedd sgwrsio
am faterion cyffredin bob dydd
na man siarad ddim yn un o'i
gryfderau.
Buasai'r flwyddyn fiaenorol,
pum deg wyth, yn anodd. Am y
tro eyntaf erioed yn ei yrfa,
ternlasai rhyw anniddigrwydd a
achosodd
iddo gwestiynu'n
ddwys ei ymrwymiad i'w alwad
Yn ystod Medi cafodd wys oddi
wrth yr Adran Amaethyddiaeth
i fod yo gyfrifol am un o'r
niferus dimau 0 ddynion l1add
anifeiliaid.
Yn dilyn,
bu
misoedd
0
danau
enfawr,
myglyd; bob nos y fflamau oren
yn cysgodlunio
coesau-bliihdrafflith a chyrff chwyddedig
miloedd 0 anifeiliaid heintus ac
iaeh ar en coelcerthi angladdol.
Roedd yr arogl ffiaidd yn dal i
ymdroi yn )'T ardal. Yn filfeddyg
cydwybodol l1wyddasai i o£alu
bod pob aelod o'i dim wedi
'eyflawni'r
weithrcd'
rnewn
modd mor drugarog a phosib.
Ei ddyletswydd unig a beichus 0
ei hun oedd vrnweld
a'r
ffermydd
air tyddynnod
i
draddodi'r
ddedfryd.
Bu i'r
haint anrheithio'r
mynydd-dir
gan adael iawelwch
iasol a
chaeau'n
amddifad
o'u
hanifeiliaj d.
Gallai ei chlywed hi nvan; ei
llai yn torri.
'W nei di ddim gadael iddi
ddiodda na wnei? Ddoi di'n 61
yma i 'ngweld i pan fydd hyn i
gyd drosodd, lngwas it Ti wedi
bod yn ffeind \vrtha i.'
Ffeind? Caredig? Wedi 11add
ei
hunig
fuwch!
Roedd
rhywbeth truenus ond tawel yn
ei hosgo, yn setyll yno'r diwrnod
h\.vnn\.lJ yn ei barclod bras yn

s..vyli.o'r

u-yc yn yrnadael.
Yl1 unol Air tluu~)yiu roeud ur

ci ffordd i'w gweld. I fod yn
onest bu'n dyfalu'n amI beth

neu ei glywed yn troedio'r
llechi, oedodd ennyd cyn curo'r
drws. Anarferol oedd gweld ei
drws
ynghau.
Adwaenid
trigolion yr ardal yn ddiwahan
am eu croeso-drws-agored, ac
yn ogystal roedd hi'n ddiwrnod
cynnes braf. Curodd cilwaith
gan drio'r glicied. Roedd y drws
ar glo. Am eiliad fflachiodd y
gwaethaf i'w feddwl, ond na,
clywai'r goriad yn crafu'n y clo a
dyna'r lle'r oedd hi. Ers pan y'i
gwelodd ddiweihaf roedd hi
wedi mynd yn fyehan bach,
wedi
crebachu.
Pan
adnabyddodd hi pwy oedd yno,
llanwodd ei llygaid ac ymledodd
gwen dros ei hwyneb.
'0 machgen i, chdi sy 'na. Tyd
i mewn!'
Gwyrodd a chamodd dros y
rhiniog i'w dilyn. Teirnlai'r
tyddyn yn oer.
Amneidodd. 'Stedda'n fanna.
Nes di ddeud y buaset ti'n dwad
- a dyma ti wedi cadw dy air.
Dwi mor falch 0 dy weld di. Sut
wyt ti? Ti di cael arnsar caled
dwi'n siwr,' a go11yngodd ei hun
}'TI araf i'w chadair yr ochr arall
i'r hen simdde fawr.
'Diolch. Dwi'n iawn, dioleh.
Mae'n dda gen i'ch gweld chitha
hefyd. Dw i wedi bod yn
meddwl llawar amdanach chi.'
Nodiodd ei phen yn gynnil.
'Mi gymri banad gnei? Ro'n i'n
mynd i gael un fy hun. Mae te'n
blasu'n llawar gwell efo cwrnni,
'n tydi!' gwthiodd yn erbyn
breichiau'r gadair i godi.
'Fuas\,vn i'n mwynhau panad.
Ga i 'neud rhywbeth i helpu?'
Gwcnodd. 'Diolch i ti, ond
na, dw i dipyn yn ara and mi
fedra i 'neud 'rvsdi - 'stedda di
yma; a 11usgodd ei gwadnau i'r
•
gegln.
soffa, cadwai cyrlan 0
gath ddu a gwyn un llygad
cysglyd arno. Tusw 0 flodau, nid
O'r

o ardd y tyddyn, oedd yn y jwg
B10yw

Y bwrdd

ur

ffawydd.

y llygtdyn
tan yng
nghefn y gral yn gwneud ci orau
i dorri'r ias yn yr ystafell. Fe fu
Rocdd

allai fod wedl dlgwydll iddi, heb
sglein ar }' dresal rhywdro a
Q'Wyly, U\i yn byw meWll lIe InOl
focdll y llclltri glci:>ion yn ll\vyd
!ln~hy~bell.
Tro.'n m~'fyt"i(\> yn llwch cu scgurdod.
Daeth yn ei hoI ()'r gegin.
~yl \vcddolodd
ei fod \vec..l
i
cyrra\;ud, Gan barcio'r car wfth
Rocdd 0 \vedi gweld y llcstri o'r
y gwrych ar ochr y Ion gerrig

hlaen,

\i~rduodd
yr y~hydig
)grhennl gt y gi9t oedd yn y
b..vl~h yn y w~l liJ~lv arl ..h yr
1l,,1111 t~~h!\t1 6 tl~~rt Y tY·

phutrymiiu

Rhygnodd

wrth iddo'i
UUlIhi(l'n ggor~d. Ar y chwith i't'

brc8cthwr
diwt'nl\d

rucuu llwyn lilfanr wedi
~orJyfu ae wedi crasu yn unic)n
f'Wl y pl"nhiJicion )'n Y lJoliuu

wcdvn. uocud dim Ilawer

suI,

y

sint

tIl Wtl

brvwngv<;h
Ilwyd.

mclyn

Q

J"n

y ff~neljtri
wyn~h!llJ

Ymwt.h.iAi
danr ~r lIe

cr£\,"v1,,\.l'r

11"vybr

~t

rhwn}!

J dr)Y~",

I\~ddyt1~u.
Gan dybio cfailai iddi ei weld
70

!lrnynt.

lsieni

gwyn,

eocth

tenau

a

Anrheg priodas.

a

chain
Nid

wrf~rai ~uucfnyddio ond ar y
~\J I ran
fydd~ yrn\velydd 0
)rfl

y

dod am de... nes
~yt1h~bt'wt'\S... !l
0 Of..

Tv\vllilrodd y rc poeth o'r
lcbol priuu. Rhoc:l ci "''Dan a
S05er yn of'ulu~ar )' bwrdd cnvn
wrth c~ yrnyl] pl~t bach] ac
est~rnnodd hlar h~r~ menyn
eyda llldf~lli hcliicth 0 fara brith
t'lcwydd e; bob~ arno.

Gwenodd

yntau

llygaid.
ddau damad,
wir,
chditha'n hogyn ar dy brifiant.'
Roedd o'n ddeg ar hugain oed as
oedd o'n ddiwrnod. Hogyn ar ei
brifiant!
Gwenodd eto. 'Mae hwn yn
edrach yn arbennig a mae'r
arogl yn fendigcdig. Ew, diolch i
chi.'
Ddvwedodd
hi
ddim.
•
Sylwodd nad oedd hi'n bwyta.
'Sut 'da chi'n dwad ymlaen
erbyn hyn? Da chi'n gweld
pethau dipyn yn anodd ar 01 y
clwv?'
-Dw i'n iawn am wn i, wsdi,
ddim yn rhy ddrwg; )T cryd
cymala 'ma'n dipyn 0 niwsans ar
brvdia. fedra i ddim mynd 0
g\\ mpas cystal a medrwn i.'
'Mae r bara
brith
'ma'r
arbennig.'
Crychodd ei 11ygaid yn ei
gwen. Rhaid iti fynd a pheth
adra eto chdi. Mae gen i fwy na
'Cyrn

digon,'
'Y da chi'n pobi 11awer felly?'
Gwyddai fod y cyfyngiadau'n

fath.'

Saib arall i gyfeiliant y cloc
mawr.
Ochneidiodd
yn ysgafn.
'Deud wrtha i, 'ngwas i, aeth Sal
yn dawal?'
Teimlai ei hun yn gwyro tuag
ati ac yn cymryd ei dwylo main
yn ei ddwyIo eydnerth ei hun.
'Do, mi aeth Sal yn dawal. Mi
aeth i gysgu'n dawal braf, a fi
oedd efo hi.'
Yn ymwybodol o'i gofid adeg
yr haint, fe drefnodd i Sal gael ei
cherdded i'r lori wartheg a fo ei
hun yn dawel a thosturiol fu'n
gyfrifol am roi chwistrelliad
iddi, ymhell o'r tyddyn.
'Ma hi'n dawal ei lie,' clywodd
ei hun yn dweud. 'Y di, mac Sal
yn dawal a di-boen.'
'Diolch, 'ngwas i,' meddai gan
symud y gwlith o'i llygaid gyda
chornel ei barclod. 'Fuost ti'n
ffeind iawn wrth Sal a finna y
diwrnod yna. 'Na i byth angofio
mor dda fuost ti.'
Edrychodd o'i chwmpas. 'Nes
i feddwl cael ci bach, ond wn i
ddi m pa mar hir )' medra i gario
'mlaen i fyw yma, felly nes i

dal i fodoli a sylweddolai nad
oedd llawer 0 ddim arall fedrai
hi ) mddiddori vnddo ar ei phen
ei hun yn ei chartref pell.
'Ydw, dw i'n trio pobi mwy
nag oeddwn i'n arfer, mae'n
debyg.
Ffrindiau'n
galw
weithiau.
Maen nhw'n ffeind
iaw n. Helpu fi os dw i angen
rhywbeth, a mae nhw'n lecio fy
mara brith i. Dw i'n meddwl
mal dyna pam mae rhai ohonyn
nh'''''n d\'·ad!' a ch,,,,arddodd yn
ysgafn. '0 ia. rna nh\v'n dwad a
llefrith imi er:>...
D)·rna pr) d ) bydda j yn
d\,veud
y
peth
anghywir
meddyliodd,
and
aelh
hi
ymlaen. ~\1.ae hi \\·edi bod yn
11a\vcr sobrach ar rai erill,

'0.' Ni wyddai sut i yrnateb.
Gallai ddychmygu patrwm ei
dyfodol.
Gydag ymdrech, cododd o'i
chadair a mynd am y gegin.
Dychwelodd gyda boes bychan
o 'Roses' a rhY\vbeth arall mewn
bag papur llwyd. 'I chdi mae
hwn. Nes i brynu 0 i ti am fod
yn ffeind efo Sal. Gobeithio bod
chdi'n lecio siocled. A dyma ti
fara brith ffres i fyod adra.
Mwynha nhw, 'ngwas i.'
Roedd hi'n amser yrnadael.
Gafaelodd yn ei d\lJylo a chan

'nS"vas i. Fel ti'n g\\)·bod. Ti

ddiolch

wedi 8\veld lla",·ar d'r,,·i'n siwr.'
Oedodd 'Ond di'na [0, d,v inna'n
colli Sal. Ar 61 i Daf)'dd farw, hi
Qcdd fy ffrind oora. C'rvnlni '....
I>li.
Mac lIe gwag ar t:i hOI ill:
Bual>ai'n
,vedd'r""
am
flynyddoedd.
Gofalodd
yn
dyner am Dafydd gydol ei
waelc;du und illlio fu raid iddo

ailfeddw I.'

iddi

eto

am

ei

charcdigrwydd, ffarweliodd a hi
a phlygodd cl ffordd allan dr\\ry
ffram y drws llwydwyrdd.
Cerddodd y dtlau at y giar, Yn
araf caeodd hi. Nodiodd hlthau
ei phen ac yml,vybrodd ar hyd y
crawiau a'r danl y llew yn 01 i',v
chartref.
Gwy liodd hi nes

caeodd y drws.

y ch .....arelV\.·r'ar
Wrth iddo aoor drws year
61 rreulio'r rhan f,\\'af o'i M\'vd
clywodd hi'n galw. A ffon yn un
-.
byr ar \vyneb y graig. Arho odc..l llaw, y tusw blodau o'r j\vg ar y
hi yn y tyddyn a chadwai fuwch
bwrdd yn y llaw ara11, rocdtl yo
ac ychyllig 0 ieir yn union a'r stryff'aglio luag ato. Cyfarfu a hi
drcfn pan oedd Dafydd yn t)rw.
wrth y g.lat,
'Rb(J'r Thain ar fcdd Sal.
Rl)(;Utl yn i:lr[criiic..l C)'ffrcdin i
yntau

~ 'fellbth

-

chwarcJ\.vyr

yn

oadw Jchydi~
atod~fr

y tyddynnod
0

flnif~iliiliJ i

mymryn
ann~8onol
Jl~ffit am l!lfllrio

0

J.!yilOil
i
arl!lwydd Y FaenuJ.
'D\\ i'1l i Chtllli hi. mae geo i
hiracth arndani; sibrydodd reI

pc wrthl'l hun.
Telmlll

llli!lD o'i ddyfnder

rwan.
pawb yn ffeind

'ngwa~ i. Diolch.'
Wnh 'tyylio'l chefn yn mynu

tua'r
~y~hodd ei lysaid a
chefn ei 19\1}. Gwelodd y drw~ Y"
C9U.
Yn y C9r> ei!jteddodd;
elir}'ch()dd ~r y hlod::lu ar y sedd
gyferbyn cyn [roi'r l!oriac..l i
ddy~hwelyd i fyd lla fyddui bYlh
brrudd yr Un f9.th.

ty,

NORAH Q'BRIF.).f

'Mac pavvb 'd~ bod mor ffeintl,

i fyw ei

fel pe bai'n ceisio ei darbwyIlo ei
hun. 'Ond 'di petha ddim 'r un

I

ailadroddodd

DINORWIG
Marian

Mae 'na siori tu 01 i amryw 0
ganeuon fel y gwyddon ni. SULa
pham y cyfansoddwyd nhw, ac
ymhle? Rhyw brofiad personol
tu 61 i'r cerddi. Dwi'n cofio
gwylio
y gem
bel-droed
gofiadwy honno rhwng Lloegr
a'r Ariannin,
pan sgoriodd
Maradona ddwy gal arbennig i
chwalu gobeithio y Saeson yng
Nghwpan y Byd. Roedd Arwel,
Hogia'r Wyddfa, yn gwylio'r
fuddugoliaeth fawr hefo fi ac yn
ymfalchio yn noniau y 'srwcyn
bach bywiog dan fop 0 wallt du'.
Fe benderfynon ni yn syth ar
61 yr ail gal fod y dewin hwn yn
haeddu can, ac ymhen ychydig
oriau ar 61 y chwiban ola' roedd
y gciriau a'r alaw wedi eu
cyfansoddi, a'r gerdd 'Mara dona'
ar gof a chadw, Wrth gwrs,
roedd ambell Sais penboeth yn
bendaru
fod y dewin wedi
llawio'r bel pan sgoriodd y gol
gynia'. Lol botas maip! Roedd y
dewin bach hwn yn ormod 0
'hen law' i chwarae rhyw driciau
anonest felly.
Cyd-ddigwyddiad
hollol
annisgwyl
i rni pan es ar
fordaith rownd De America a
chael glanio gyda llong, fel y
Mimosa, ym Mhorth Madryn,
oedd mynd i gaffi o'r enw Ty Te
Caerdydd a chlywed Hogia'r
Wyddfa yn canu yn ~r cefndir.
Air gan roeddan nhw yn ganu?
Ia, Maradona ...
y prynh~\vn h\vnnw yn l'T un
t.:affi <.iacchun 0'1' parti a oecl<.l )'n
ein diddan u ata i gan ymfalchio
yn y ffaith ei fod 0 wedi ennill ar
y Brif Adroddiad yn Eisreddfod
y Wladfa. Yn naturiol roeddwn
)'n fwy na pharod i\v longyfarch
Ran holi herh oedd ~r darn
pra'rvf? Y r atch - Maradona. Ydi
mae'r 'hen law' wedi bod yn arwr
yn yr Ariannin
dros
y
blyn~rddoedd, nr fllCS ~, beldrocc1 )'n o~~lal d\' ar [aei> yr
Eisteddfod.
Ar daith rownd y byd gydn fy

- yr oeddwn pan gyfansoddwyd
y gan "Iraeth Bondai'. Torheulo
ar yr union draeth )'1' oeddan ni,
ac yn gwylio 'y tywod mor
euraid a'r tonnau fel llaeth' pan
gydiodd yr awen. Cyn diwedd y
dydd roedd Gwyn wedi dechrau
hymian alaw ar gyfer y gerdd.
Wrth ddwyn i gof fy nheithiau i
sawl gwlad hefo Gwyn, mi fydda
i bob tro yn cofio am 'heulwen a
llan w a thrai, a'r tonnau fel
llaeth ar y traeth ym Mondai'.
Oes mae 'na stori tu 61 i
am bell ddarn adrodd syrnl i
blant hefyd. Dwi'n mynd yn 01
sawl blwyddyn
rwan pan
oeddwn yn blcntyn tua wyth
oed yn Bryn Alun, Bethel.
'Nhad a'i gyfaill, Bob Gwilyrn,
yn sgwrsio gyda'i gilydd a finna
)rn gwrando'n fusneslyd hefo un
glust a chlywed:
'0) ma'r Ion ger Erwbian wedi
cau yn gyfan gwbl. Syrcas fawr
wedi pasio yn ystod y nos) ar ei
ffordd 0 Fethesda i Gaernarfon,
a'r eliffant wedi mynnu gwneud
ei fusnas 0 flaen tai Erwbian.
Does 'na ddirn posib i neb na
diim basro.
' ,
'Dew,' medda Bob Gwilym,
'biti na fasa gynnon ni dreilar,
mi rasa stwff fel'na yn gneud
byd 0 les i'r gerddi 'rna am
flynyddoedd.'
Dis tawrwyd d. Roedd y wyrth
ger Erwbian yn chwarae ar fy
rneddwl i ac i ffwrdd a fi hefo'r
b\vccd f,vya y ce~ afael ynddi lua
Erwbian. Lon ar gau? Mynydd
o faw eliffant? Choeliais i fawr.
Dim olion 0 gwbwI fod dim
wedi digwydd yno. Es adre yn
ddigon siomedig hefo pwced
\vag a dY'vedais yr hanes wrth
Manl. G\venodd Mam a gof)ln,
lWyddost ti pa ddiwrnod ydi
hi? Mae'n gynta 0 Ebrill, 'ng\vas

hen l5yfuil1 rFyddl<>."I1'f d:wcdJa.r

hefyd. Cymcn.vch

rr. G)V)'ll JOIIC~-

G)vyn Trcoucth

• 1

1.

blynyddoedd ,vedyn
)' ,yfun\)uddais
y darn adarodd
Ymhen

'Fnvl Ebrill'. Oes, mae 'na stori
tu 6l i ambell ddarn adrodd
ofal dros

P~ll"V)·thnos 'm~.

Jones. Ffon: (01286) 870291

DIOLCH.
Dymuna Hannah,
Annette,
Olwen, Marina a'r
teulu oll ddatgan eu diolch
diffuanr i bawb ym mro'r Eco
am
bob
arwydd
0
gydymdeimlad
a ddangoswyd
tuag atynt yn eu profedigaeth
lern 0 golli gwr, tad, tad yng
nghyfraith a thaid annwyl iawn.
Diolch 0 galon am y llu cardiau,
ymweliadau, galwadau [fan a'r
holl roddion a dderbyniwyd er
cof am Evan Bryn ruag at Uned
Gofal Dwys, Ysbyry Gwynedd a
Sefydliad y Galon.
Diolch
yn arbennig
i'r
Parchedig John Pritchard a'r
Parchedig Robert Townsend am
y gwasanaeih coffa hyfryd a'u
bugeilio caredig, ac i Gareth
Jones yr Organydd. Diolch 0
galon i'r Y mgyrnerwyr Dylan a
Meinir Griffirh am eu gwaith
arbennig,
eu cyrnorth
a'u
cefnogaeth diflino vn ystod eu
profedigaeth.
Diolch 0 galon i chi i gyd.
CLWB
ORWIG.
Daihlodd
aelodau y clwb uchod Wy'l Dewi
eleni trwy ddod ynghyd i ginio
yng Nghanolfan
Blue Peris.
Pleser mawr oedd cael croesawu
Mrs Megan Morris a ,\irs Ann
Lo yn 61 wedi eu gwaeledd
diweddar,
Digwyddai
fod yn benblwydd Mrs Alice Griffith yr
un diwrnod, a chafodd pawb
ran o'r delsen pen-bl\\.'ydd a
baratowyd
ar
ei
chyfer.
I...longyfarch\vyd Mrs Elizabeth
Jones hefyd ar ddathlu ei phenbl\v,..dd hithau
\. di\vrnod
canlynoI.
Diolch\vyd i Miss M()rfudd
JOI1CS a Mr::, Belty Bower am
addurno r
h\vrdd
mor
cbwaethus gyda chennin Pedro
Rhann\\'yd y blodau ymysg yr
aelodau
ar
y
di\vedd.
Diolcbwyd
hefyd
i Mrs
Kathleen Davies a Mrs Beryl
Griffith am eu rhoddion
ar

-

gyfer y raffl.
GWELLHAD.
Y r oedd yn
ddrwg gennym ddeall fod Mr
Dave Woods, Fron Heulog a Mr
Reginald Jones, 9 Bro Elidir,
wedi bod i mewn yn Ysbyty
Gwynedd yn derbyn triniaeth
yn ysiod y mis. Hyderwn y
bydd y ddau yn cael llwyr
iachad, Brysiwch wclla yn fuan.
LLADRAD.
Ar brynhawn y
3ydd 0 Fawrth, pryd yr oedd
Mr a Mrs Ray Bower, Tan y
Marian, yn mwynhau
cinio
Gwyl Dewi yng Nghanolfan
Blue Peris, ac allan o'r cartref
am rhyw dair awr, yr oedd
rhywun neu rywrai wedi malu
drws cefn y cartref ac wedi
mynd i mewn yno gyda'r
bwriad 0 ddwyn, Cafodd llawer
o bethau gwerthfawr a phethau
yr oedd Betty yn rneddwl llawer
ohonyni, eu dwyn ac roeddynt
wedi gadael dipyn 0 lanast ar eu
hal.
Mae'n anodd credu sut yr
oedd neb yn gallu gwneud y
lath beth pan fod y ddau yn
bensiynwyr
a'u hiechyd yn
ddigon bregus. Betty wedi bod i
mewn ac allan o'r ysbyty dros
gyfnod y N adolig ac, fel yr oedd
yn dechrau gwella, peth fel hyn
yn digwydd. Gobeithio y bydd
i'r Heddlu eu dal yn lled [uan er
rnwyn tawelwch meddwl i'r
hen oed vn
- .vr ardal.
Os oes unrh)'W un )'n
gwybod rhywbeth am y lladrad
a [uasent
mor garedig
a
chysylltu air Heddlu )'n yr orsaf
yn Llanberis neu Caernarfon.
Does dim bwys pa mor fychan
yw'r \vybodaeth,
gall fod 0
gymorth i'r Heddlu gan rod
angen cosbi rhai fel hyn.
Ray a Belty, c}'merwch gysur
o'r wybodaeth fod yr ardal i gyd
yn c)'dymdeimlo yn fa\vr iawn a
chwi, a phawb ~'n methu coelio
fod petb fel byn yn c)rmryd lIe
yn yr ardal yma.

y

Cofiwch gefnogi ein hysbysebwyr
Harddwch elch cartref gyda

• GwvlialJ PrvdQinlO a Chyfandlrol.
I ~naglQrl Trlplau DVddlOI.
• CArbydaLI mo~thus
8yfer lIoSi preifat.

• C~rbyd J

ar gasl ar
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g)10f loitllyyYr maul> oyvyr ~v
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Ysgolion Gwynedd yn brwydro
i ennill yn y gala nofio
Cafodd nifer 0 ddisgyblion
ysgolion
cynradd
Gwynedd
lawer 0 hW)TI yn y dwr yn
ddiweddar mcwn dwy gala nofio
gyffrous iawn.
Yng Nghanolfan Hamdden
Arfon, Caernarfon, cynhaliwyd
gala nofio i ysgolion cynradd a
llai na 8S 0 ddisgyblion ddydd
Iau 10 Chwefror 2011 ac ar y
diwrnod canlynol, tro'r ysgolion
cynradd
gyda dros 8S 0
ddisgyblion oedd hi i ddangos
eu doniau yn }' pwll.
Cafwyd cystadlu brwd gan y
disgyblion i gyd, ond Y sgol y
Felinheli ddaetb i'r brig yn y
gystadleuaeth iysgolion a llai na
85 0 blant, gyda sgor terfynol 0
71, gydag Ysgol Bethel yn ail ac
Ysgol Waunfawr yn drydydd.
Roedd 12 0 ysgolion yn cymryd
rhan ar y diwrnod.
Llwyddodd yr vsgolion sydd
a mwy na 85 0 ddisgyblion i roi
sioe a banner hefyd gyda phum
ysgol yn cystadlu. Y5g01 Y Gel1i,
Caernarfon enillodd gyda sgor 0
134, gydag Ysgol Llanrug yn ail
ac
Ysgol
Dolbadarn
yn
drydydd.
Dywedodd
Dyfed
Glyn
Davies,
Swyddog

r-

Ngwynedd, cysylltwch

a

Dyfed

Glyn
Davies,
Swyddog
Datblygu Gweithgareddau Dwr
Cyngor Gwynedd ar (01286)
677983.
Neu
am fwy 0
wybodaeth am unrhyw un 0
ganolfannau
hamdden
Gwynedd
ewch
i

www.gwynedd.gov.uk/canolfann

I
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Nos Lun, Mawrth 21ain yn
Acadcmi )- Celfyddydau
yn
Lerpwl agorwyd arddangosfa 0
wai th yr arlunydd Frank Green.
Yn enedigol 0 Chirbury, swydd
Arnwythig, symudodd y teulu
yn 61 i Lerpwl yn 1944. Ond
mae Frank bcl lach yn u.n
ohonom ni gan iddo ef, ei wraig
Meryl a'u plan l Rh ian, Ieuan a
Sian ymgartrefu
yn Annedd
Wen} Pontrug. Yma y bu i'r

siop fframio yma yn dal i fynd 0
nerth i nerth, ar agor chwe
diwrnod yr wythnos ac yn
gwerthu printiau 0 olygfeydd
arnrywiol Lerpwl. Ar hyn 0
bryd mae Frank yn gweithio ar
luniau 0 strydoedd Lerpwl - y
rhat a ru a'r rhai sydd ar fin cael
eu dymchwel.

'Sgowsar' ddysgu a rneistrioli'r

weithwyr
Prank a rhai o'i
ffrindiau y gynulleidfa. Roedd
pob un yn uchel iawn eu clod
a'u parch 0 Frank ac roedd yn
amlwg
cymaint
oedd
cyfeillgarwch pa\vb tuag ato.
Cyfcir;'Wyd
"\..0 f\;;1 arlunyclll

l

yng Ngholeg Celf Lerpwl. Wedi

ennill

ysgoloriaeth

arbennig
gan ddinas Lerpwl bu'n peiruio
o ewmpas penrref San Ln7ero
U\vCh arfordir yr Amalfi yn }'l'

Eid91. Ruin d)'sgu wedyn yn
Kirkby tra'n dal i arlunio 0
g\vmpas y ddinas - yn bcnnaf
mewn olc;;wa phai)rcl.
Dychwe)odd ilr Eidul, y
1 bcnl.r~f

flc;lliluco

Lro

h)vn

lle bU'n

gweithio ar dirluniau yn bcnnaf
mewo dyfrl11'\.v. n~r~'llQpry\.! 'j bu
i Prank dg'j~fii1l'r Dldalc}! a

llynny yn our rhugJ.Ar dchwedd
1()69

~~fyQlvllll galcfl

yn

Brcc1cfield

'ROgd North. V no
bu'n '4r~~"n~uo
liUIIIllU 0'[ arllill
fel ~rroedd yr
ell dvrnch\v{)l.
Yn
1Cj7~3

adcl1~J~uY11 cael

adnewyddwycl
Oul\liclll I\UiiU. M~e'rat.llerl
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Cawsom noson arbennig
ddiddorol

yn

ac

"n

!l',.

o'r

hyn a elwid yn
ddiweddar
yn Gymdeithas
Clefyd Parkinson.
Byth ers
hynny buorn yn cyfarfod yn fi 01
- erbyn hyn ar bnawn Gwener
olaf bob mis am ddau o'r gloch
yn Festri Capel Rhosygad,
Llanfairpwllgwyngyll.
Cawn
siaradwyr ar amrywiol dcstunau,
a chyflc am baned a sgwrs a
chyfnewid profiadau.
Pwrpas y gyrndeithas,
ar
raddfa Brydeinig, ydi darparu
gwybodaeih
a chefnogaeth,
ymchwilio i achos )' clefyd ac i
ddulliau o'i drin, gyda'r gobaith,

yn ) pen draw, 0 ddarganfod
moddion gwellhad. Yn lleol, ar
waban i'r eyfarfodydd rnisol
byddwn yn trefnu trip yo yr haf
a chinio Nadolig.
Sefyll yn dal tun mewn
arcbfarchnadocdd
arnryw
0
weithiau bob blwyddyn yw ein
prif ffordd 0 godi arian, ond
rydym hefyd yn derbyn llawer
trwy garedigrwydd cyfeillion yn
rhedeg ambell farathon, cynnal

coffi,

Cyfarchodd

rhai

cymdcithasol

ac

0

Lerpwl.
0

gyn gyd

hancsyddol

a

bod ei \vaith yn gynnyrcb un 0
nrlunwyr gorau a fagwyd yn
Lcrp)vl. Nld yn amI mae
proffwyd yn cae! cymain [ 0
mrhydedd yn el tvl9d ei hllnl
Roedd dros 300 0 ddarluniau ar
y w~liau yn Lerp\vl - cyfr~n 0
\Vailll
frank oedd hynn~'.
Ymhlith rho; 0 6arel~}c51wy~iit
suydoedd Lero\vl. golygfeydd y
(-;rand Na~o"al Y" Ainu<;',; il
phvrlrCUUtlU 0 dcu Iu a l1ri n di!lu.
hraf oedd owc1d y. Wyddfa a'i
chriw. uion ~e~ont "c ilruul
fODTlllg. IJiolrll ~'r!lnk run

prynwyd
hen \1iQP

leo I

gwneud cardiau
Nadolig - a hyd yn oed dawnsio
am ddeuddeg awr! Daw llawer 0
arian i'r coffrau hefyd trwy
roddion ef cof am anwyliaid,
Mae rhai yn nodi bod yr arian
a rod dan t inni i'w ddefnyddio
yn benodol er budd dioddefwyr
lieol, ac rydym fell}' yn gallu
darparu offer, therapi arngen,
gofal seibiant neu help mag at
deithio i unrhyw un sy'n aelod
o'r gyrndeithas os yo rnynychu'r
gangen neu beidio. Ar waban i
hyn rydym yn anfon arian i
hybu ymchwil yn rheolaidd ae
Y11 2010 anfonwyd £10,000.
Mae Ebrill 11-15 yo W}rthnos
Yrnwybyddiaeth
Parkinson,
pryd y bydd staff y gymdeithas
yn teithio Cymru o'r naill
gangen i'r 11al1 gan orffen yn
Llanfair,
yrn maes
parcio
Pringle, tua banner awr wedi
dau ar y pnawn Gwener, DO~7Ch
i'n eefnogi! Os am unrhyw
fanylion pellach, croeso i chi
ffonio Myfanwy Bennett Jones
ar (01248) 714677.
bore

II

----

Gymraeg.
Yn y 60 au cynnar, bu'n fyfyriwr

Ym 1989 }T sefydlwyd y gangen

auhamdden

Arddangosfa Artist
Arbennig: _~Frank
Green
__
~

I

I-

Datblygu Gweithgareddau D\Vr
Cyngor Gwynedd:
'Cafwyd
dau
ddiwrnod
llwyddiannus iawn yn y gala
nofio gyda nifer 0 ddisgyblion
ysgolion cynradd ardal Arfon
yn mwynhau cystadlu yn y pwll
gan gynrychioli eu hysgolion.
Roedd hi'n braf gweld nofio 0
safon uehel iawn gan y plant, ac
yn bwysieach, roedd pawb i
weld yn caelilawer iawn 0 hwyl.
'Llongyfarchiadau
mawr i
Ysgol y Felinheli ac Ysgol y
Gelli am ddod yn fuddugol, a
diolch i bob ysgol a gystadlodd.
Hoffwn ddioleh i holl staff
Canolfan Harndden Arfon am
eu help yn ystod y ddau
ddiwrnod.'
Am wybodaeth bellach am
nofio a gweithgareddau dwr yng

Parkinsons Cymru:
Cangen Arfon a Mon

aael

lloil~far[hiaddu
mawr !)r dreft\ll arddansosfa
5ampus 0 Wi\lth nrbcunig ia\vn.
bod

ynQ

I

Frank Green y1lg ngJlwfflni Hazel WilliatJls, Maeres Dinas LerpwL a
agorodd yr arddangos/a'n swyddogol.

BYSUS RHIWLAS
Rysug bach a mawr aT saeJ at" oy.{cr pob
math 01°61 preifi1.t - notiweithiau allan,
partIoo, tril'iau ac ali. Cwasal1aeth
pCrt1Vl1ol il

thclerdu rhesymol gan

D.-P. 0 E-BOST

(01248) 361044

- _-

YR :ECO! ~~()rwydclfa@gma;l.com

l

Ar Ben Arall y Lein

Dechrau tyrnor digon araf, mi es

allan ar y diwrnod cyntaf, sef 3
Mawrth, ac roedd yn eithriadol
o oer gyda'r afon yn isel. Rocdd
yr ysfa wedi bod yn cynyddu ers
rhai dyddiau iwlychu pluen ar y
darn o'r Afon Rhvthallt
0 Rhes
•
Madog,
Stablau
at
Bontrhythallt.
Mae gwaith
ardderchog wedi ei wneud yma,
yn rhannol gan Asiantaeth yr
Amgylchedd
ac
aelodau'r
Gymdeiihas, i lanhau'r afon a'r
glannau. Yn ogystal a bod yn
ddelfrydol i 'sgotwrs bydd hefyd
yn sicr 0 leihau rhywfaint ar }'
gorlifo sydd yn ardal Cwm )' Glo
a Phen I...
lyn.
Ond idroi yn 61 at y 'sgota, ni
chefais blwc 0 gwbwl ond mi
gefais gwmpeini go ddifyr, sef
alarch fawr, Mae'n amlwg fod
hon yn cael ei bwydo yn
rbeolaidd ac yn disgwyl tamaid
pan fo'n gweld rhywun ar yr
afon. Tipyn allan 0 gymeriad yn
fy mhrofiad i, gan eel arfer ar yr
amser yma o'r flwyddyn pan
maent
yn dechrau
nythu
chwythu bygythion mae elyrch.
Pan ddacth hyn i fyny mewn

sgwrs yn )' Siambr Straeon yn
Crawia cefais ar ddeall fod yr
hen alarch wedi bod yn cadw
cwrnpeini cyson i'r rhai oedd yn
olanllau'r afon hcfyd.

Gobeithio
eich bod wcdi
sylwj fy mod "'elli tlefn}'ddio'r
enw cywi r ar )' rhan o'r aeon
sy'n rhedeg 0 Pcn Llyn at
Bon rrhyrhall [, ~ef yr Afon
Rhythall r. Mae'r
clwb yn
ymdrcchu i ddefnyddio'r enwau
pr~oJ(~lltcol] 8a~1fod nif~r yn

dod i'r ardal ac yo dcchrau rhoi
cu hcn\vau eu hunain ar rannau
o'n dyfrocdd,
er enghraifft
'Whilehouse Pool' yn lle P\vll
r()n ~~rdd1ZCI J\her }rr Afon

Caledffrwd ym Mrynrefail.
Fel rhan 0 ymgyrch i godi
ymwybyddiaeth
'rydyrn wcdi
cael tipyn 0 arian 0 Gynllun
Pysgota Cynaliadwy
Cymru,
arian
o'r
Cynulliad
Cenedlaethol
ond yn cael ei
wind-up gan Asiantaeth
yr
Arngylchedd. Drwy'r cynllun
yma mae arwyddion yn cael eu
paratoi gyda'r enwau priodol
arnynt. Er enghraifft )'11 Mhen
Llyn yr enwau fydd - Rhyd
Bach, Rhyd Mawr, Seston Fawr,
Pwll Fon a Llyn Garreg Fran.
Ac yn Mhontrhythallt:
Llyn
Du, Llyn Tomos Lewis, Llyn
Garreg Fawr, Fflatiau
Hen
Lanciau
(Ffla[
Hogiau)
a
Rheuad.
Cyfeiriais y mis diwethaf ein
bod yn disgwyl gweld yr
adroddiad ar su t i ymdrin a
phroblemau
Llyn Padarn yn
dod i law crbyn
diwedd
Chwefror. Y dyddiad nesa['rwyf
wedi'i gael ~'W y bydd yr
adroddiad drafft i law erbyn
diwcdd Mawrth. 0 fewn amser i
gael irafodaeth yng nghyfarfod
ncsaf 0 Fforwm Padarn. Wedyn
bydd yr adroddiad gyflawn ar
gael yn ystod Mai, eleni
gobeithio! !
Gyda'r tywydd yn cynhesu
mac'r wyau eogiaid yo Neorfa
Crawia a deorfa'r Asianraeth yn
Nolgel1au wedi deori. Mae
cddcutu
21,000 0 eogiaid
bychan i'w stocio allan at
ddiwedd Mai. as bydd popeth
yn iawn bydd }' py god bach
yma yn cacl cu rhannu rhwng
Afon Atddu, Llanberis. Afon
Goch a Caledffrwd, Dciniolcn.
Bydd hefyd oddeutu 4,000 yn
cael eu cadw yn 61 hyd at Mcdi a
bydd rhain yl1 cacl eu didoli

}rmhellach i lcoliadau eto i',v
cytuno.
Llyn Dywarchen fydd )rn cael
y ;,yl\v 0 lafEbfill, gyda'[ S[OCiO
cyntaf ar 2R Mawrth syda
hrirhyll

}'r Enfys. Bydd stocio

wedyn yn fiSt)1 hyd al ddiwedd
Medi.
lIuw PRICE IIUGIIES

TAIR ALLAN 0 BUMP
-DIGON DA?
Wedi cyfres siomedig yr Hydref
buasai
nifer yn fodlon
a
llwyddiant 60% 0 ran cnnill i
Gymru ym Mhencampwriaeth y
Chwe Gwlad. Ar y cyfan
siomedig oedd y perfformiadau,
yn enwedig
0
gofio bod
camgymeriadau
elfennol
a
diffyg disgyblaeth wedi britho
pob un o'r gemau. Er i'r pac
berfforrnio
yn
foddhaol,
siomedig iawn oedd cyfraniad
yr olwyr, Digon 0 enwau 'mawr'
a bechgyn 'mawr' yno ond prin
yw'r gallu i dorri'r llinell neu
gymeryd yr opsiwn iawn ar y
foment
dyngedfennol .
Dangoswyd hynny'n eglur draw
ym Mharis heb ddoniau Shane
Williams ar gael, Mae iipyn 0
waith 0 flaen ~. garfan cyn
Cwpan )' Byd yr Hydrcf yma.
Mae llygedyn 0 obaith yrn
mherfformiadau cvnhenid
rhai
o'r garfan dan 20 oed. and, prin
yw'r cyfle maent yn ei gael dan y
system ranbarthol syn drwm 0
drarnorwvr,•
Un
calondid
~'\V fod
amddiffyn Cyrnru yn foddhaol,
ond rhaid rhvwsut
ddod a'r
•
clfcnnau cynhenid 0 drin pel a
bylchu yn 61. T) bed a fuasai pas
gyflymach Peel, yn hytrach na
Philips) wedi bod ) n well
opsiwn. Y d)' Hook )'n faswr 0
reddf? A elhr darblygu y George
North cryf, tywvllodrus
yn
ganolwr?
Ie, gem 0 ofyn cwestiynau 0
hyd )'n hytrach na darganfod
atebion )'\\' bywyd cefnogwyr
cyfoes rygbi Cyrnru. Nr garfan
hyfforddi?

yn ddiweddar caed safon uchel 0
ddyfarnu, gyda'r ail-chwarae yn
aml yn cadarnha u cywirdeb y
swyddogion.
Cofio cyfraniad y gwledydd
llai hefyd yn enwedig
yr
Iwerddon.
Diddorol oedd gwrando ar y
drafodaeth am Joyce ac Eoin
Morgan, sydd wedi chwarae i
Loegr ac Iwerddon.
Gwir )'
dywedodd yr unigryw David
'Bumble'
Lloyd, '[here are
financial implications for the
individual to consider.' Pawb a'i
bris, hwnna ydi o!
Elfen
braf
y\V gweld
pwysigrwydd
y troellwr
yn
dychwelyd.
Rhaid
edmygu
crefft ac agwedd ymosodol
Swann )rn arbennig. Ac rwy'n
siwr }' bydd llygaid y Saeson ar
droellwr
ifanc llaw chwith
Iwerddon.
Erbyn i chwi ddarllen hyn
byddwn yn gwybod pwy fydd
yn y rownd derfynol, I mi, y
ddwy garfan fwyaf cytbwys yw
Awstralia a'r India. Nid yw
Lloegr yn ddigon cyson eu
perfforrniad ac yn sicr yn colli
agwedd ymosodol Peterson a
Broad. Cawn weld

A FUAWR
FAWR?
Rwy'n sgwennu'r llith y mis
yma yng Nghaerdydd
ar
ddechrau wythnos y gem
bel-droed
fawr
rhwng
a Lloegr, Stadiwm
llawn, y prif chwaraewyr yn
01, a gem gystadleuol gyntaf
C)IJlll'U

Garry Speed fel rheolwr.
Wn i ddirn beth fydd y
canlyniad
- pen neu'r
galon? - ond yn sicr mae
pwysau ar y chwarac\vyr i
ad-ennill
parch
y
eefnog\ryr. Tybed a ddaeth
~r gem ar adeg anghy\vir
gyda mcddyliau'r Cymry 0
gl)7biau
Caerdydd,
Aberlawe, SpLlrs ac Arsenal
ar w()brau uwch gyda'u

LLYGAID
"

SGWAR
Dyna yw f)' sefyllfa
,
'd'
s}'malnt
0•r crlce

0

wylio cyn

0 r

Cwp"n

Byd )rn ddi\veddar.
Cafwyd
~emau cofiadwy} perfformiadau
unigol cofiad ...vy a'r darluniau'r
c\vmniau teledu yn benigamp.
Yn vJ~hanolj'r hyd pel-droed,

clybiau.
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CLWB BEICIO MYNYDD
ERYRI

-- ..._
.

Fel roedd yr Beo yn dod o'r wasg
roedd clwb newydd sbon danlli
yn cael ei sefydlu 0 fewn y fro.
Ar nos Fercher 30ain 0 Iis
Mawrth yn Y Sefydhad Coffa,
Llanruo, )' gwclodd y clwb hwn
olau dydd am y tro cynraf Tri 0
fechgyn icuanc yn byw yn
Llanrug sydd tu 61 i'r fenter, sef
Gareth Roberts, Dylan Arnold a
Steven Jones. Mac'r tri wcdi bod
yn mwynhau beicio mynydd crs
rhai bly'nvddoedd, ~ bel.lach yn
tcimlo fod angen cl\vo i
h}'r\vyddo'r
g!lmp )·mhlith
plant, ieu~nctid al;; oedollOn y

-

--

"--=

..

Y bwriad vw
-. cvfarfod bob .vn
ail
SuI
mcwn
gwahanol
ganolfannau
sy'n
arbenigo
rncwn llwybrau beicio rnynydd,
gan gynnwys
Plas Menai,
Coeuwlgoeud Gwydir, Berws y
Coed) Penmachno a Beddgelert,
a hyd yn oed mor beli a
Llandegla.
Bwriedir
hefyd
gynnal rhai noswei thiau beicio
yn ystod yr wyihnos.
Mae croeso i blan l, ieuenctid,
oedolion a rhai hollol ddibrofiau

ymuno a'r cl\vb. Am f\vy 0
w)'bodaeth
gall"vch 1) nd ar
Fa~eboo.k a weipIO 'CI\vh Beicio
fro fle ltIual ellall~aclJ.
Myn~rdd Eryri' neu gysyillu ar eTrwy 8~,fr..vn8 tudall,.D ~r bQ~t, \)(;f cbml:rvri((( gIDall.com
:Facebook, ceisiwyd cael rhyw
neu ffonio Gareth RobertI) ar
syniad 0 fain t 0 ddiddordcb
07964529504.
oedd me\vn ~efvdlu
cl\vh o'r
By'dd mwy 0 \v~rhodacth am
ruth, a ~haW~i;4nl dros 400 0 \veithgareddau'[ cl\vb i'~'
gael yn
ymholiadau!
rhifyn nesaf ~'TcCEco"

Pel.droediwr IfallC Addawol
Mac Jack Salishury Burman 0 Lanrug )rn mynnu chwarae a phel
hob crfle posiblJ al,..wc;di nlupio'i bt:n cfo lilll pEI.drlled Lern\.vl Yn
~CIOd U Ulm HlwyllL1yt\ I I_le\:vod I.lanrug, maetn ymarfcr )'n
rheoI3~dd 8Jd~ 1'1"")bv~ nQ~f'uwftll )'n Yll~(}1fir] n fe[all. J\1l,1eelsoe~
wedl eyel d!lll lWfl~ 1 ~rmnf'fer yn AcoJc:>m! P~l Jr\1~J L\lrp)YIJ bUD
d1"~~11Qlli lli)"vrnlld Yll Ldel ei byrrorddi g!ln ~t!ltfproffC~lYl101 y

vl,yb. Yn

un ()'[ c,'[n()dau

h!'n cynh!lll\uyd ttVt't\~ment ~)rholl
hlAt\t o~dcl v.·eJ~ ~)'n)''il1w'1\i)Yri)~ i1 dileLll JaCK ~rn 9i1 mewn
cvsr~C1leu~eth cicioll ~o~h. Mne1.l'l. edr).ch ),l"Ill"" •.l wm ci Ylll\ycliud
ll\.i)df
1

¥litod

n'r t\ci1l1emi, ac

mde

el1rvd Qr dd11yn ei

fyd p~l-drocd rroffcs~ynol.

a.r,-"t·r,S te\'en Gerrard

PLANNU'R
EGIN
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Brake
Liners
(Ferodo),
Caernarfon
Town
Res.,
Caernarfon Y.M.C.A ..) Mcbees
Utd., Mountain Rangers. Dyna
oedd y timau ynghlwm a thre
Caernarfon pan ddechreuais i
chwarae yn y Caernarfon and
District ganol y chwe degau.
Pum taith i herio'r Cofis yn
lliwiau Bethesda, Llechid Celts
a'r Normal. 1 feddwl fod canran
uchel o'r carfannau Cofiaidd vn
hogiau lleol mae'n rhoi darlun - 0
gryfder pel-drocd y dre yn y
cyfnod. Yn fuan wedyn daeth
cyfnod
y
chwaraewyr
'mcwnfudol'
0
Lerpwl,
Wrecsam, etc. Y ng nghanol y
60au roedd urn cryf 0 hyd yn
Ysgol }' eire. Byddai nifer 0
hogiau yr Ysgol yo chwarae i
dim y Y.M.C.A. gyda hen
bennau fel Bobby Haines yn
ceisio ychwanegu
tipyn
0
brofiad. Colli pob gem bron
iawn., ond daeth
nifer 0
chwaraewyr
da o'r cychwyn
siomcdig yno. Heb son am y
rheolwr,
y ficar
fyddai'n
smocio'n ddi-baid. Son am
gymeriad.
Nos Wener diwethaf denwyd
bron iawn i 2,000 'r Oval i weld
y Dre yn herio'r Crwydriaid.
Awyrgylch wych, digon 0 goliau
ac ymdrech dda gan }.ddau dim
i chwarae pel-droed ar ):'llawr. A
thimau llawn hogiau Ileol.
Mae system
ieuenctid
\'0
•
•
dcnu siap ar yr Oval erbyn hyn.
Yr unig wendid welaf i yw fod
nifer o'r garfan ieuencrid - sy'n
chwarae ar y SuI fel arfcr - yn
chwarae i glybiau IIeol ar y
Sadwrn - neu ddim efallai os
oes gem ar y SuI. Yn amlwg os
y\v lim Caernarfon yo parhau i
ddatblygu'n Ilwyddiannus yna
bydd penderfyniadau anodd i'w
wneud gan rai o'r chwaraewyr,
Anodd yw dangos leyrngarwch i
ddau feislf. Braf fuasai medd\vl
y gallasai
tiIll Caernarfon
ddychwelyd i Gvnghrair C:ymru
me\vn rhy,-"v bedair blyncdd
gyda'r mw)rafrif o'r garfan yn
'J1eol', I hynn)T ddigwydd yna
gwel.af nifer 0'0 timau lIeu! yn
colli eu ch\varacwyr dawDus.
funser a ddengys.

Mae'r tymor bellach
wedi
cychwyn 0 ddifrif, a dwy ras
lleol eisoes wedi eu cynnal. Yn
ystod Chwefror daetb dros gant
a deg ar bugain 0 redwyr i
gystadlu
yrn Moel-y-ci
ar
ddiwrnod sych ond oer. Roedd
yo wlyb iawn dan draed, yn
enwedig ar hyd mawnogydd y
copa ac 0 fewn y goedwig, ond
daeth pawb yn 61 yn ddiogel.
Bu peth llwyddiant ileal, yn
bennaf ymhlith y rhedwyr hyn,
Daeth Ali Thomas, Llanberis,
yn ail ferch dros 40 oed. Y n y
dosbarth i ferched dros SO oed,
daeih Bridget Ripley yn ail a
Stel Farrar yn drydydd, y ddwy
o ardal Dinorwig. O'r un ardal,
daeth Maggie Oliver yn ferch
gyntaf dros 60 oed. Daeth
Ma thew
Ward
(gyn t
0
Benisa'rwaen) yo drydydd yn yr
aciran i ddynion dros 40 oed, a
Dafydd Thomas, Llanrug yn
gyntaf yo adran )' dynion dros
60 oed. Yn y rasys plant daeth
Zoe Wood, l..
lanberis, ac Anna
Whiteside Thomas, Llanrug, yn
ail a thrydydd yn yr oedran dan
bed air ar ddeg.
Bythefnos yn ddiweddarach
cynhaliwyd ras Moel Wnioo ar
g\\.TS newydd yn cych wyn 0
Aber
yn hytrach
nac 0
Lanllechid. Roedd bron i gant 0
redwyr yn cystadlu, a llond bws
wedi teithio o'r Alban yn
unswydd ar gyfer y ras. Nhw
hefyd aetb a nifer o'r gwobrau.
Ond roedd llwyddiant
lleol,
gyda
Paul
Jenkinson
o'r
Waunfawr
yn
drydydd
i
ddynion dros 40 oed, ac Arwel
Lewis, Bethel, yn drydydd dros
SO oed. Owain James
0
Ddeiniolen ddaetb yn gyntaf
dan 18 oed. Unwaith eto, roedd
Maggie Oliver y ferch gyntaf
dros 60 oed a Ste] Farrar vo ail
ferch dros SO oed.
Yo ystod mi~ Ebrill b)Tdd y
gyfres D()blogaldd 0 Rasys Nos
Fawrth yn eyeh\V)rn. Ma~'r ra~
g~Tnlaf j'\V chynnal o'r Fron i
gopa Moel Tryfan, a bydd rasys i
blant 0 wahanol oed ran yn rhan
o'r gyfrc:>.
~

