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CASGLU CARDIAU
,
SIGARETS

Cydnabyddir cefnogaeth
Bwrdd yr faith Gymraeg
i'r cyhoeddiad hwn.

Annwyl Ddarllenydd,
Yn ystod yr 1880au cafodd
rhywun yn yr Amerig y syniad 0
roi cerdyn a IIun arno mewn
paced 0 sigarets. Fel arfer roedd
hwn yn un 0 set 0 banner cant
ac roedd yn cymell y smociwr i
brynu mwy er rnwyn cwblhau'r
set. Y chydig flynyddoedd yn
ddiweddarach
gwelwyd
y
cerdyn cyntaf mewn paced
sigarets W.D.& H.O. Wills ym
Mhrydain ac roedd yr hobi 0
gasglu cardiau wedi cychwyn sef
'Cartophily'
fel y'i gelwir.
Rhwng 1917 a 1922 ni welwyd
cardiau yn y pacedi oherwydd
prinder deunydd.
Gyda dyfodiad yr Ail Ryfel
Byd rhoddwyd y gorau unwaith
eto i'r arferiad ac yn anffodus
dyna ddiwedd, mwy neu lai, ar y
cerdyn
sigaret.
Dros
y
blynyddoedd gwelwyd nifer 0
gwmniau
yn
cyhoeddi
cannoedd 0 setiau ar wahanol
bynciau - ymysg y rhai rnwyaf
poblogaidd roedd pel-droed,
criced, milwrol, a1"w:yry sgrin
fawr a.y.yb, Cydiodd yr hobi
ynof fi yn ystod y 1950au pan

SWYDDOGJON A GOHEBWYR

Straeon ac erthyglau

ar e-bost i
alwenaowen@gmail.com

nau
Tir larll, Llandwrog LL54 STE

neu:
ecorwyddfa@gmail.com

CADEIRYDD
Y PWYLLGOR GWAITH
Geraint Elis
GOLYGYDD CHWARAEON
Richard LI. Jones, 5 Y Ddel, Bethel.
(01248) 670115
FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
Llanrug (677263)
glasgoed@hotmail.com
TREFNYOO

HYSBYSEBION

Eiflon ROberts, Swn-y-Gwynt,

Llanberis(870740)
eifionroberts132@btlnternet.com

TREFNYDD ARIANNOL
Goronwy Hughes, Eithinog,
Rhos, Lfanrug (674839)
TREFNYOO

14 Afon

GWERTHIANT

gafwyd cardiau

TREFNYDD BWNDELU
Marian Jones, Mlnallt, 7 Bro Elidlr,
Dlnorwig(870292)

GOHEBWYR PENTREFI
DEINIOLt=:N: Nla Grutfudd (872133)
BETHEL: Garamt Ells, Cilgeran
(01248) 670726

BRYNREFAIL; Mrs town Prys Roberts·

WilliamS,(joare'f coso (870580)
CAfATHRO; Clive James. Haran, 6ryn
Gwna (Sn438)
CEUNANT: Tryst.~na Sloned Larsen.
Rcdaton CQunant (6507g9)
~W1.4-V-ClO: Mrs Iris &:lowlands.
Glanraton {87227S}
DINOAWIG; Marian Jones,

mewn paced 0 gwm cnoi. Yn
ystod y 1960au daeth cardiau

POST

Olwen Hughes, EithinoQ, 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)

Minalll,

7 aro Elidlr. Dlnorwlg (870292)
LLANBERIS; Gwynelh ac Elfion Roberts,
SINn-y-Gwynt (870740)
LLANAUG: Eryl RoberLS, 3 Bryn Moelyn

pel-droedwyr

I

canwyr pop fel y Bearles a'r
Rolling Stones yn boblogaidd.
Os oes unrhyw un a chardiau
o'r fath yn eu meddiant ac yn
dyrnuno eu gwerthu am bris reg

nvdnwn yn tatcn

0 glywed
ganddynt. Fy rhif ffon yw 01248

670712.
Yn gywir, Ernyr Jones

Annwyl Ddarllenwyr,
Dros y ddwy flynedd ddiwethaf
cefais fy nghornisiynu i greu
nifer 0 fapiau cerdded
a
darganfod hanes lleol yn Arfon.
Ar byn 0 bryd rwyf yn paratoi
taflen
debyg
i
ardal
Llanengan/Abersoch.
Daeth y
rhain i sylw Cwmni Vodafone, a
chefais fy nhalu gan y cwmni i
dreulio dau fis gyda Sefydliad
Prydeinig y Galon i hyrwyddo
cerdded er lIes iechyd ac i
ddarganfod hanes yr un pryd.
Rwyf yn trefnu cyfres 0 deithiau
cerdded sy'n dilyn gweddillion
ac olion o'r Oes Haearn. Bvdd
pedair taith i gyd; yn Llyn, yng
Nghonwy, ar Ynys Moo ac yn
Arfon.
Dyddiad taith Arfon fydd
Sadwrn, Mai 28ain. Bydd y
daith gyflawn yn cychwyn o'r
Gors Bach, Llanddeiniolen ac
yn anelu am Beran. Y na i lawr
am Ben tir ac ymlaen am
Dregarth, Rachub, Talybont,
Llandygai a diweddu'n y Garth,
Bangor.Byddwn yn ymweld a
safleoedd yr Oes Haearn ar y
daith ac yn ceisio dyfalu pa
lwybr y byddai pobl yr oes
honno wedi ei ddilyn.
Mae croeso i unrhyw un ymuno
daith neu a rhannau o'r daith.
Gallwch dderbyn yr her o'i
cherdded i gyd, neu gerdded
milltir neu ddwy yn unig. Nid
oes pwysau ar ncb i gasglu arian
at Sefydliad Prydein ig y Galen,
one mae croeso a drolcn i en wi
os gwnewch hynny.
Am ragor 0 fanylion a ffurflenni

I Dros 50? Medr ch
ymddiried yng Nghynnyrch
a Gwasanaethau

1ft
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£20: Alwyn a Mair Williams,
Seion; Er cof am Mr Percy
Jones, Y Berllan, Llanberis.
£13: Mrs A. Sidebotham,
Stockport.
£10: Llew ac Avril Pritchard,
Stryd
Fawr,
Llanberis;
Margaret Griffiths, 2 Bryn
Teg, Llanberis; Gwyn a Mai
Davies, Llanrug; Rita a'r
genod, Tan y Cae, Bethel; EI
cof am Bryngwyn Williams,
Rhiwlas.
£8: Nancy Parry, Penygroes;
Gwilym Ellis, Llandrindod;
J. Evans Hughes, Kirby
Muxloe;
Rhiannwen
Griffith, Y Drenewydd.
£5: Mari Wyn, Tal y Bont
Llanrug;
Geraint
Huws
Roberts,
Bangor;
Ian a
Claire, teulu Peris View,
Llanberis; Teulu'r diweddar
Olwen Roberts, Stryd
Y
Faenol, Llanberis, Mr a Mrs
Arthur
Rowlands,
17
Rhydfadog,
Deiniolen;
Kimberley Owen, Deiniolen.
1\1r 1010 Llywelyn; Parchedig
Dafydd Hughes.
noddi yna cysylltwch a mi mor
fuan a phosibl. Gyda diolch,
Gareth Roberts,
Frondcg,
Gallr y Foe-I,
Deiniolen, LLS 5 3EF

01286872462
neu garmeltg-fsmail.net

COFIWCH DDWEUD
EICHDWEUD
Gydag etboliadau
Cynulliad
Cenedlaethol
Cymru
a'r
refferendwm
ar y sysrem
bleidleisio ar gyfer etholiadau

seneddol y Deyrnas Unedig yn
cael eu cynnal ar 5 Mai 2011,
mae'n bwysig fed pobl yn
cofrestru ar gyfer pleidleisio.
Os nad yd ych ar y gofres tr
etholwyr ac eisiau pleidleisio yn
etholiadau
Cvnulliad

Cvmru

Cenedlaethol

a'r

y system
bleidleisto ar gyfer etholiadau
seneddol y Deyrnas Unedig a
fydd yn cael eu cynnal ar 5 Mai
2011, rnae'n rhaid eich bod wedi
cofrestru erbyn Spm ar ddydd
refferendwm

ar

Iau, 14 Ebrill 2011.
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Dywedodd Dilys Phillips,
Swyddog Cofrestru Etholiadol
Cyngor Gwynedd:
'Rwy'n allnog pawb i 5icrhau
eu hod wed i c()fre~tru fel y
galla11( gJrmryd rhan yn )f broses
ddenlocrataidd - hcb blcidlai~
does gennych chi ddim llais.
Mae sicrhau
fod gcnnych
bltidlai~ yn lOll yn rll\vydd
iawn.'
Am fvry 0 \vybodaeth am
gofrestru
i bleidleisio
)'ng
Ngwynedd,
cysylltwch
a'r

Cyngor ar 01766 771000 neu
www.gwynedd.gov.uk/etholiad

neu ww\v.fymhleidlaisi.co.uk

j

HELFA DRYSOR FFOTOG
Y n ystod

"
yr W),l
Ffilmiau
yn
Llanberis

Mynydd
dyfeisiwyd helfa drysor wahanol
gan y ffotograffydd
Gareth

Roberts.
Yr her oedd
i
deuluoedd
a'u plant ddilyn
llwybr 0 amgylch )T pentref a
dyfalu ble tynnwyd hen luniau.
Yna, tynnu llun o'r safleoedd fel
ac y maent heddiw. Roedd y
daith )'n rhan 0 ymgyrch Gareth
i gael pobl i gerdded
a
darganfod.
Daeth bron i ddeg ar hugain 0
deuluoedd ac unigolion i roi
cynnig ar yr helfa drysor, gyda
nifer helaeth yn cacl pob un o'r
atebion yn gywir. Er mwyn
didoli'r enillwyr, roedd angen
tynnu'r llun gorau 0 Gastell
Dolbadarn.
Grace Wooden 0
Ysgol Dolbadarn
ddaeth yn
fuddugol, a Jay Clough 0 Ysgol
Cwm y Glo yn ail.
Yn dilyn llwyddiant yr helfa,
gobaith Gareth yw eynllunio
teithiau cyffelyb rnewn pentrefi
eraill.

Grace Wooden yn derbyn ei gwobr gan Sally Ellis, Tiefnydd yr WjJI Jay Clougli yn derbyn ei wobr gall
Ffilmiau a i\1r Rolant W}tlL1le, prifathro Ysgol Dolbadarn. Enillodd £15
Mr Garem Jacksolz, prifathro
Ysgol Cunn y Gio. Enillodd £5gall
gaTl Delweddau Gareth Roberts ac £20 i'w uiario yl1 siop Joe Broum.
Delsoeddau Garet'l Roberts a £10
i'w uiario yn siop Joe Broum.
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PERIS,
11 Mehefin 20 11

Hywel Williams
Aelod Seneddol
Etholaeth Arion
~

Os oss g9nnych tatsr yr
hoffech ei orated gyda'ch AS

mewn cymhorthfa, yna
~y~ylltweh!}o gf yn gi
:lvvyddfa yng Nghaemarfon

Mae'n anodd credu, and 2011
fydd wythfed flwyddyn GWyl
Ffidil yr W}Tddfa) a gynhelir yn
Nant Peris bob Mehefin. Tyfodd
yr wyl o'r clwb ffidil lleol, Clwb
Ffidil yr Wyddfa; y bwriad oedd
codi yrnwybyddiaeth 0 chwarae
ffidil traddodiadol yn yr ardal,
rhoi llwyfan i'r cyfoerh 0
gerddoriacth ffidil Gyrnrcig, a
rhoi SiatVDS i ni glywed a d~1SgU
gan brif ffidlwyr rraddod iadol
gwledydd craill. Bellach mae'r
Wyl wedi doc! yn rhan annatod 0
galendr digwyddiadau yr ardal
ac mae'n adnabyddus
ledlcd
Cymru am gerddoriaeth o'r radd
flaenaf yn ogystal a'i naws
croesswgar, cynnes.
Mae'r daihlu yo cychwyn nos
Wener gyda sesiwn agorcd yn
ystafell gefn glyd y Vaynol

Arms. Y n vsrod \' dvdd Sadwrn
bydd gvr·clthdai. ffid~l ar gyfcr

neu ym Ma ngor

pob safon gan gynn\vys siawns i
drio'r ffidil am y tro cyntat,

Swyddfa Etholaeth
8 Stryd y Castell Caemarfon LL551SE

gweirh dy gitar a chyfle i'r rhai

07286·672076

---neu --70 gtryd

rawr Dansor LLG7 1NR
0124B- 17294B
williitm;h
~rli~mf,)nt,uk

rnentrus

brofi'r crwth air llif

gerddorol'
Un o uchafbwynriau'r

Wyl

ydi'r cyngcrdu rnuc-agored yn
nhafarn y Vaynol Arms am~er
~inio, ll~ clpYir pl.:rfformwyr 0

bob

oedran

~

~dlon. ac

b,rdd

sesiwn werin drwy'r prynhawn
gyda chroeso i bawb ymuno.
Caiff y rhai egniol dro ar
ddawns y glocsen a bydd
gweithgareddau
i blant megis
sioe
bypedau.
Lleolir
)'
cyngerdd gyda'r nos yn eglwys
hynafol Sant Peris, sydd ar ei
newydd wedd wedi'r gwaith
atgyweirio, am 7.30.
Y mysg )I[ artistiaid

eleni
bydd Paul Anderson, sydd yn
arbenigo }'n8 ngherddoriaeth
bro ei mehyd, sef gogleddddwyrain yr Alban. Mac Paul
yn un 0 bcif ffidlwyr yr Alban ac
yn gallu olrhain
ei achau
athrawon ffidil hyd at Niel Gow,
[ad cerddonaeth ffidil yr t\lban.
o Ddulyn daw Imogen
Gunner,
ffidlwraig
ifanc
benigamp a ddisgrifiwyd
yn

ddiwenuar fel 'f\n exceptional

mUSICIan
and
a superb
interpreter of traditional music'
(Rock n Reel). Yn ymuno a hi
hydd ei grWp, yr Imoband, sydd
yn adnabyddus am eu hegni, eu
trefniannau gwreiddiol a'u gallu
cerddorol.
CaVY--ngiy",,'cd gorau ffidlo
Gogledd Cymru bcf}Td gan Over

Llu11 buddugol Jay

Clough

0

Gastell Dolbadam.
Gl-VASA:\Afltl
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• PRJODASAU
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RHOSTIO
MOCHYN
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POB ACHLVSUR

* Cig 0 ffcrmydd lleo!
* Parr-ion rhwng 40 a 4001
Gyda sa~\lsata! a st\vffin mewn
rholiau
* Elo ~alad hcfyd os dymunwch
DEWCS, MAE O'N FLASUS!
cY"'Y lltw~ S

JOHN DRYNAFON
LLANRUL.

675190/673188
ffon svmudol: 07798 718188

"D"~ClC "

G" t:liln: www,ydyncig.co,uk
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Ar ddibyn Ilwyd Uaddwyd Ilanc

Rwy'n berson plwyfol iawn.
Wedi cael fy ngeni a fy magu ac
wedi cael y fraint 0 fy\v drwy
gydol fy oes 0 fewn i ffiniau
plwyf Llanddciniolen. 0 ydw,
dwi wedi gwneud fy siar 0
deithio, ac mi alIa i ddweud yn
gwbwl onest fy mod i wedi
gweld bob man yr oeddwn yn
awyddus i'w weld yn yr hen fyd
'rna. A'r daith ora 0 bob taith a
wnes ydi'r daith
)111
of i
Landdeiniolen' .
Dwi wedi cael fy nghaethiwo
tipyn y dyddiau hyn. Henaint
yn pwyso arna i, a'r ffon wedi
dod yn gydymaith i mi. Ond mi
rydw i'n lwcus iawn. Mae gen i
olygfa fendigedig o'r tY acw. Yr
Wyddfa
a'i chriw
yn un
panorama 0 'mlaen i, ac mi ges i
fonws ychwanegol
eleni pan
ymddangosodd y cewri 011 yn eu
gynnau gwynion.
Na, doedd
dim angen mynd dramor i gael
golygfa gyffelyb.
Mi fydda i yn hoffi mynd
ambell dro yn y gaeaf 'rotund y
pas', hynny ydi dilyn trwyn y car
i gyfeiriad Dyffryn Ogwen, ac er
bod 'na garped 0 eira ar y ffyrdd,
gyrru yn wyliadwrus heibio i
Dyn-y-Maes, gan nadreddu fy
ffordd tuag at Lyn Ogwen, a
chael Tryfan, Efnisien Eryri, a'i
gadernid balch yn fur creigiog 0
arian o'm blaen. Mae Tryfan yn
wahanol i bob mynydd arall.
Mae golwg heriol arno. Ac mi
dreulia
i awr
ddifyr
yn
synfyfyrio yn ei gysgod.
'Llofrudd 0 fYnydd wjif fit,
meddai un o'n prifeirdd am y
mynydd hwn. Llofrudd y bu
mitoedd 0 raffau yn bongian am
ei wddf ae yn pendilio uwell ei
grcigiau
danheddog.
Ond
llofrulld
:;crch
hynn)'
na
chahvyd ef yn euog gan yr un
crwner
0 lofruddio
yr un
dringwr a feiddiodd dresmasu
ei ~t~d.
N!l~y 'gruJr hoff 0 fl'J'ail1 a
rl,eih"1' sy'n euog bob tro 0 dorri
rheoltlu'r mynydd.
Mae'n
debyg mai yo y
dechreu~d " cre\,vyd ei {lamn,
pan ruodd terfysg erchyll ynS

nghrombil daear, gan falurio ei
chrystyn
brau
a chwydu'r
creigiau
fel gwaddod
drwy
eigion dyfroedd,
i ymgaledu
tua'i grib, gan lusgo ei gawraidd
gorff tuag at ei 'Adda' a'i 'Efa',
Mac'n bur debyg hefyd i'r
mynydd ysgithrog hwn roddi
cilfach yn ffau i sawl Ilwynog a
lloches i sawl eryr gael sangfa
i'w nyth.
o lusgo'n 61 dros ysgwydd y
canrifoedd,
mi fydda i yn
dychrnygu
gweld
y gaer
greigiog hon yn amddiffynfa i'r
Brythoniaid dewr, ac yn darian
i'r Celtiaid
ym mrwydr
eu
rhyddid. Yrna, yn sicr, y bu
annibyniaeth
Gwalia
yn
llechwraidd lercian. Bu gwaed y
dewrion
yn
rhuddo'r
llecbweddau
hyn,
a
bu
storrnydd canrifoedd )'0 dygn
sgwrio ei fare oddi ar greithiau'r
•
graig.
Ond y dydd o'r blaen, roedd
Trvfan dan Iantell 0 eira, a swn
rhyfeloedd ymhell 0 Ddyffryn
Ogwen. Ei falchder mud dan
goban wen, a thawelwch
yn
teyrnasu.
Dim ond rhuthr
ambell gar salwn a thuchan
ambell lori ar yr AS, a bref
ambell ddafad farus o'r ucheldir
a dorrai ar y distawrwydd. Nid
oedd cadernid balch y mynydd
yn denu'r dringwyr, ac nid oedd
heddwch ei lwybrau troellog yn
croesawu'r sawl a ddymunai
nadreddu ei ffordd tua'i grib,
gan i'r rhew a'r eira barlysu'r
cyfan. Ond cyn hir daw tymor y
dringo drachefn ac Ie ddylila'r
miloedd
o'r
dinasocdd
i
dderbyn her ei binaclau ac i
aleb galwad anorfod ei greigiau.
Dadlennir
gogonianl Eryri i'r
sawl a barchan l y ganvedd, ond
g\vae y rhyfygus rai a [eiddiant
benuilio
wrth rimyn 0 raIT
uwchben
ei glogwyni,
la,
Ilofrlldd 0 fynydd yw h\vn, ac
angau yw gwobr y sa\-vl ali
dirmyga.
Pel y canodd
y
diweddar
Brifardd
Emrys

moethus

Edw9rds:

ar sacl ar

gyfer lIogi preifat.
• Cerbyd 7 ac 14 sedd ar sael ar

gyrer relIllwyr

fTllteS

awyr lie

gr avf~rI~ajorQif~t.
• Adrarl leiltlitJu grwp - yr hOil drefniadau wedt'u gwneud:
archgbiadau OWQ~tv a Ilono. tgithiall. archgbiadnu th(;l9trn

digvvyddiauau
Y Sgwar, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd LL55 4AA
FfOn: Oll6(j·(j7~17:J ' FftJcs: OllHfj·fj711Z6

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

Baw a gwaed ar wyneb gwyn,
A briwiau - mab i rywun.
Diolch
am
gael
hel
mcddyliau
unwaith
cto dan
gysgod Tryfan. Fe alwa i eto, reit
siwr os byw ac iach,
i

'Hen wyf a chadarn hefyd
Hvn na balch awenau byd.'
~

•

•

Grwp hamdden

annibynnol yw
Arlunwyr Sarn, wedi tyfu allan
o gyn-ddosbarth WEAl Coleg
Harlech.
Does
dim
polisi
cyffredin nac undod pwnc nac
arddull. Mae pawb yn dilyn ei
drywydd ei hun .

Byddwn
yn
cynnal
arddangosfa
flynyddol
am
wythnos yn N euadd Goffa Sarn
Mellteyrn ym Mhen Llyn, ein
cartref.
Eleni, rydym wedi
mentro ymhellach, cyn belled a
Llanberis, a gobeithiwn yn fawr
y bydd toreth 0 ddarllenwyr Yr
Eco yn troi mewn i Fynydd
Gwefru i'n gweld. Mae'n debyg
}' bydd rnwy 0 argoel gwynt ar
for nag ar haul ar fynydd yo y
cynnyrch! Lluniadwyr naturiol
ydan ni, yn dibynnu'n gryf ar y
byd
o'n
cwmpas
am
ysbrydoliaeth.

~

• Gwvllau Prydginig a Chyfandirol.
• ~haglen TripiaU DyddiOI.
• Corbydau

O'i nwyf aeth rhywun ifanc,
!'w drist-cyn-ei-amser-dranc
Gwr hoff 0 graig a rheffyn

ddychmygu'r
gorffennol
ac i
edmygu' ei fawredd mud - a'i
ofni.
Troi trwyn y car am adre yn
ol i Landdeiniolen' a dychmygu
clywed Tryfan yn sibrwd sibrwd geiriau fy hen gyfaill,
Rolant 0 Fon. Geiriau agoriadol
'A wdl y Graig1•

..A.lLUNCASGLU HEN L..~
BRO'ECO'R
DFA'
Yn dilyn y sesiwn gyntaf yn Pete's Eats, Llanberis yn ystod yr
Wyl Ffilmiau, daeth sawl llun diddorol dros ben i law. Yn dilyn
y scsiwn, derbyniodd Gareth Roberts wahoddiad i ymweld a
charrefi, un yo arbennig a chasgliad helaeth 0 hen luniau.
Uchafbwym y sesiwn oedd dcrbyn copi ar CD 0 hen ffi]rn a
dynnwyd gan wr o'r enw Ivo Peters. Roedd yn dangos rhannau
o Chwarel Dinorwig ac yn dilyn taith y tren o'r Gilfach Ddu i
Benscoins, Anhygoel! Tybir fod y ffilm wedi ei thynnu ar
ddiwedd y 1950'au. Oes rhywun yn cofio'r gwr hwn yn ymweld
air chwarcl a'r ardal? Bydd trefniant yn cael ci wneud i gynnal y
sesiwn nesaf yn Llanrug }'TI ystod mis Mehefin. Cewch y
manylion air dyddiad yn y rhifyn ncsaf.

Problem gyda'ch cyfrifiadur?

•
•
r ,

.....

Am wasanaeth cyfeillgar i ddatrys
a gwella eich cyfrifiadur cysylltwch

a Gomer Roberts

Ffon : 01286 870462

Symudol : 07962 712368

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

BETHEL

--

Geralnt Ells, Cilgeran. Ffon: (01248) 670726

CI ..WB BRO BETHEL. Daeth
nifer dda 0 aelodau ynghyd y
mis yma dan lywyddiaeth
y
Prifardd Selwyn Griffith, ac
wrth
groesawu
pawb
cydyrndeimlwyd
a dwy o'r
aelodau, sef Edith Jones a Rita
Williams, y ddwy wedi cael
profedigaeth
yn ddiweddar,
Anfonwyd cofion at Mair G.
Jones
a Nerys
Owen
a
dymunwyd gwellhad buan i'r
ddwy. Da oedd gweld Megan
Humphreys
unwaith eLO yn
dilyn anffawd a gafwyd adeg yr
•
eira mawr.
Braf oedd cael croesawu Mair
Price, Caernarfon, erbyn hyn
ond wedi byw ym Methel am 30
o flynyddoedd, i annerch. Gan
fod dyddiad llenwi'r Cyfrifiad
newydd basio aeth y siaradwraig
a ni 'n61 gan mlynedd a chael
cipolwg ar sut yr ocdd pethau
ym Mhrydain
Fawr y pryd
hynny, Dyna'r cyfnod pan y
daeth ceir yn amlwg am y tro
cyntaf
ac,
o'r
herwydd,
ffurfiwyd yr A.A. (Automobile
Association). Caws om hanes am
ymgyrch y Suffragettes i sicrhau
pleidlais i ferched ac, wrth gwrs,
roedd David Lloyd George wedi
gwneud enw iddo'i hun vn
•
Llundain,
ac
ym
1911
cyflwynodd y mesur cyntaf gan
Lywodraeth
Prydain Fawr i
yswirio
gweithwyr
rhag
cffeithiau afiechyd a diweithdra.
Pasiwyd
deddf
Yswiriant
Cenedlaethol Lloyd George ym
mis Rhagfyr 1911. Yn ogystal a
hyn oedd wedi digwydd yn yr
ardal yma - hanesion digon
pwysig
i ymddangos
yrn

y baned.
Bydd
y cyfarfod
nesaf
brynhawn Mawrth, Mai 3ydd,
yng nghwmni'r Parchedig W. R.
Williams a rbennir manylion am
•
y trip peruymor.
DIOLCH.
Dymuna
Rita,
Manon, Meinir a Menna a'r
teulu ddiolch i bawb 0 fro'r Eco
am bob arwydd 0 gydymdeimlad
a dderbyniwyd
yn dilyn eu
profedigaetb. Maent wedi colli
pried, (ad a thaid oedd yn
annwyl iawn iddynt ac mae
bwlch enfawr ar yr aelwyd yn
Elan.
Daeih cannoedd 0 bob cwr 0
Gymru i'r angladd,a thystia hyn
i
garedigrwydd
a
chymwynasgarwch
tawel
Collwyn i lawer 0 bobl drwy'r
Gwasanaeth Tan, Eisteddfodau
Cenedlaethol
ac arnryw 0
feysydd eraill. Casglwyd £3,000
er cof Iydd yn cael ei rannu
rhwng Apel Eisteddfod yr Urdd
2012 ac Apel Patagonia Ysgol
Brynrefail.
Diolch i'r Parch Marcus
Robinson am ei gefnogaeih ali
arweiniad ddydd )Tr angladd, i
Richard Llwyd Jones am ei
farddoniaeth ac i Mrs Glcnys
Griffiths
a
Gethin
yr
organyddion.
Bu'r cyfan yn
gysur mawr i'r teulu.
Ein dioleh hcfyd i Gwyneth
a'r
merehed
am
drefnu'r
lluniaeth ardderchog.
DIOLeI!. Mae Nora Parry,
Wilnor, yn diolch 0 galon i'r
teulu, cymdogion a ffrincliau am
eu
caredigrwydd
a'u
dymuniadau
da yn dilyn ei
damwain yn ddiwcddar.
DYMUNA
Beryl a Dafydd
Parry, IIafod Elen, ddiolch i
deuiu a chymdogion a ffrindiau

mhapurau ncwydd y cyfnod.
Tnlwyd gair 0 ddiolch gan y

dderbyniasant

hanesion y wlad cafwyd nifer

0

stonan cliddorol a doniol am yr

Parchedi2

Marcu

am y dyrnuniadau

gorau

a

ar aehlysUI eu

priodas Emrallt

W}'fl

MERCHED Y WAWR. Cafwyd
noson
hyn~d ~ ddifyr
~
chyffrou~ no~ Perchcr, 13 Ebrill,
pan ddacth An\ven Roberts ali
chyfeillion o'r Felinheli atom i

Robin:;on i Mail' Price am t:in
rytyYi5 yn 01 yn ddiddorol i",,'ll

mcwn hanes, ac i Beti Owen a
Gwyneth Williams am ofalu am

ddysgu eu sgiliau dawnsio Salsa.
Da oedd gweld mol' heini a
medrus oedd rhai o'n haelodau
wrth iddynt gymryd rhan yn y
dawnsio a'r hwyl. Diolchwyd i
Anwen yn galonogol iawn gan
Eirlys Williams a thystiodd i
bawb gael noson hapus oedd yn
help i ni gadw yn heini.
Yr oedd )''11 braf cael croesawu
Edwina, ein trysorydd, yn 61
atom ar 61 iddi gael triniaeth ar
ei llygaid.
Anfonwvd•
ein cofion a'n
dyrnuniadau gorau am adferiad
buan at Falmai Owen, sydd wedi
cael damwain yn y ty ac wedi
terri ei [fer. Hefyd anfonwyd ein
cofion a'n dymuniadau gorau at
Jenkin, ~1f Glenys, sydd heb
fod yn dda yn ddiweddar a
Brian, gwr Eirlys Sharpe, sydd
yn derbyn cwrs 0 driniaeth ar
hyn 0 bryd. Dymunwyd yn dda
hefyd i Gwyneth Jones sydd yn
mynd i gael triniaeth ar ei phenglin yn fuan.
Braf oedd cael llongyfarch
Eirlys a Gwilym Williams, Y

Dd61, ar ddathlu eu Priodas
Ruddem ac yr oedd y gangen yn
hynod falch 0 gael llongyfarch
Helcdd Hughes, wyres Gwyneth
Price, ar ei llwyddiant 0 gael ei
dewis i ganu can Wmff ar raglen
Cyw ar S4C.
Soniodd em Ilywydd, Rhian
Hughes,
am y tri cwrs
ysgrifennu yn NhS' Newydd; am
Wav.rrthon noddedig y mudiad
yn Eisteddfod yr U rdd eleni, ac
am y cynllun darllen stori i'r
Ysgolion
Meithrin
Ileol.
Gofynnir yn garedig i bawb sydd
heb gael cyfle eto iddod ac arian
raffl cenedlaethol
y mudiad,
ynghyd a'u dewis 0 fwyd a'r
arian ar gyfer ein noson
pentyrnor

ym

Mwyty LIeu,
Dinas Dinllc ar 8 Mehefin, i'r
cyfarfod nesaf ar 11 Mai.

Yr oedd y baned ar ddiwedd
noson
mor
fyrlymus
yn
werthfawr iawn a diolchwyd i
Ellen Ellis, Alice Jones ac Eirlys
Williams
am ei pharatoi.
Enillydd lwcus y raffl Y tro hwn
oedd Gwyneth Jones.

CABAN
(Veritate.Scientia.Labore)
'Run llarwydd a phinwydd sy'n gwarchod ffin
rhyngddi a'r pentref ers degawdau'r drin.
I lawr acw roedd gweithdy Willie Land,
heddiw cwrs antur a gwarchodfa grand,
roedd cofeb lechen yn rhywle fan hyn
i'r bardd na welodd Yr Wyddfa ond gwyn ...
Fform Sics a'r Llyfrgell oedd y 'stafell hon
(uchelgais disgyblion y parthau - bron!)
Daw iasau'r gorffennol heddiw yn lleng,
a nawr dcallaf gyd-ddyhead gwrengceiniog ar geiniog, aeth sylltau i gyd
i godi'r 'Cownti' - a gwella eu byd.
5lraffaglodd y tadau mewn rwll a gwal
wrth grafu bywoliaeth am gyflog sal ...
Daw lleisiau f''athrawon, los Cern, Bob Mor
o gilfachau y lie - cyfoeth 0 stor
am Y Boss) C~di, Dafydd, dau Jems, Wil Fon,

a MIss Parry Beiol- ann9.ryl yw'r son!
Daeth gtvasanaethyddes a'm saig i'r ford,
ond eto, mor fclys, doi cord 'r 81 cord
o 8gbr pumdegau - mabinogi'r lIe
am deil, Duw a Wyr) yn llinynnau'r

we.

Oddi allan mae gciriau gyfyd ias
o gofch i'r Cownti ar garreg las ...

Dylan Griffith
Tr~fnwr AnslaaJau Ann:"yn"ol

a

mewn c~ban a phone, Did Lladtn ~'r iaith
ond carent "Cw~rionedd, Gwyhodaeth, C'\.vaith"

Lleol

yr YS801er eyn eo'
[u'n gIcdu, [u'n UbtliLh, fU'n \jylftlCll uru:
hen arwyddnir
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-

rliNllAnVVAVN

GWfJ,th Cmlg Bmd,
CWdAAJI,,~fhTbiHllhAfllV" PU~Mf"1
24 AWf' Y Dytld

CaptlGorf~
YnC~fJnMlh"lr

rrrtfac
RollA~I
BWROO YR IAITH

OlMRAEO 'WEL5H
LANOUAOr. OOAftD

gefnogi ein
hysbysebwyr

cmmYnAU CLASUBOL VB WYDDPA
CY"•• i~~
UOWItfttl UeWltCe"Yd II~U.lIIDPCD
Aft GYF£R PRIOOASAU. PElBLWYOO It ACHlYSUROI ARBEJIlG

tBAlu

Co/iwch

www.bwrdd-yr-iaith.org.uk

_

.-

LLANBERIS

_

Gwyneth ac Eition Roberts, Swn-y-Gwynt, Ftcn: 870740

DALIER
SYLW. Dyddiad
Cymanfa'r Annibynwyr
wedi
newid i 4 Mehefin.
Cynhelir
Cymanfa'r
Annibynwyr Cylch Deiniolen a
Chwm ~r Glo bnawn SuI, 4
Mehefin am 2.00 o'r gloch yn
Neuadd
Gymuned

Penisarwaun.
NI threfnir bws, mae digon 0
le i barcio ar fuarth yr ysgol.
Arweinydd y Gan }rw Gareth
Jones, Llanberis. Bydd Te Bach
i ddilyn i bawb sy'n dymuno
aros.
DIOLCH.
Dymuna Llew ac
Avril Pritchard,
Srryd Fawr
Llanberis,
ddiolch
i'w
ffrindiau, teulu a chymdogion
am eu caredigrwydd ar achlysur
eu Priodas Aur ar Fawrth y
2Sain.
GAIR 0 DDIOLCH. Dyrnuna
Margaret Griffiths, 2 Bryn Teg,
ddiolch 0 galon i'w theulu,
ffrindiau a chymdogion am eu
holl garedigrwydd tuag ati ar 61
ei damwain yn ddiweddar.
BABI NEWYDD.
Llongyfarchiadau i Ian a Claire
ar enedigaeth
eu mab bach,
Dafydd John, a hefyd j Eleri ac
Eilir, Peris View, ar ddod yn
nain a thaid am y tro eyntaf, ac
i Catherine Ll. Williams ar
ddod yn hen nain,
DIOLCH. Dymuna Ian a Claire
ddiolch
0 galon
i'w teulu,
ffrindiau a chymdogion am y
Ilu cardiau, arian ac anrhegion a
dderbyniwyd
ar
achlysur
gencdigaeth
eu mab bach.
Diolch.
'"
COR
MEIBION
DYFFRYN
PERIS. Ar nos Wener, Ebrill y
laf, cymerodd y Cor ran mewn
Cyngerdd
Elusennol
yn

Neuadd

Dwvfor
~

Pwllheli.

Artistiaid eraill a gymerodd ran
oedd Hywel [ones, John ac

Alun, Seimon Menai ac Ann
IIafod, Band Pwllheli a Ronw a

Wi1.
Aeth elw'r noson tuag at
Liwcirnia, Clefyd Siwgr, Stroc a
Chronfa Gymunedol Catherine.

Yn ystod y misoedd nesaf
bydd y Cor yn ymweld a
Chlawdd Newydd (Rhuthun),
Llandudno, Betws Y Coed ac
yn
cymryd
rhan
mewn
achosion oddi mewn i'r ardal
hon.
DIOLCHIADAU.
Dymuna
Jan ice,
Noel
a
theulu'r
diweddar Olwen Roberts, Stryd
y Faenol, ddiolch 0 galon i'w
teulu, ffrindiau a ehymdogion
am
bob
arwydd
0
gydymdeimlad
a
charedigrwydd
a ddangoswyd
tuag atynt yn eu profedigaeth 0
golli eu hannwyl fam.
Diolch
hefyd
i'r Parch
Robert
Townsend
am
ei
wasanaeth,
ac hefyd i Mr
Gwynfor
Jones
0
E.W.
Pri tchard, am ei drefniadau
trylwyr ae urddasol.
NEWID
DOSBARTHWR.
Wedi
nifer
helaeth
0
flynyddoedd,
mae
Dafydd
Hughes,
Stryd Thomas,
yn
rhoi'r gorau i ddosbarthu'r Eco
yn ei ddarn o'r Pentref. Diolch
yn fawr i Dafydd ac i bawb arall
sy'n ymgymryd a'r gwaith yma.
Gobeithiwn
y cawn rywun i
gymryd lle Dafydd!
DIOIJCH.
Dymuna
Jane
O'Donnel a rheulu'r diweddar
Elsa Williams, 12 Well Street,
Llanberis, ddiolch i bawb am
bob arwydd 0 gydymdeimlad a
ddangoswyd tuag atynt yn eu
profedigaeth, Diolch am y llu
cardiau,
galwadau
ffon a'r
rhoddion
tuag at Feddygfa
Llanberis. Diolch arbennig i'r
Parch John Pritchard am ei
wasanaeth yn yr angladd ac i

doniol gan Mr Williams ac
roedd pawb wedi rnwynhau'r
noson. Llywyddwyd y noson
gan y Parch John Pritchard a
rhoddwyd y diolchiadau
gan
Mr
John
Huw
Hughes.
Cyflwynwyd tusw 0 flodau i
Mrs Williams.
Diolch i Aneuryn a'r staff am
y bwyd ardderchog-fel
arfer!
Bydd
tyrnor
nesaf
Y
Gymdeithas yn dechrau ym mis
Hydref ac mi fydd cyfarfod o'r
pwyllgor, i drefnu rhaglen, yn
cyfarfod
yn
ystod
mis
Gorffennaf
- dyddiad
i'w
drefnu!
DIOLCHIADAU.
Dymuna
Mrs Betty Jones, Y Berllan, a'r

teulu ddiolch i bawb am bob
arwydd
0 gydymdeimlad
a
dderbyniwyd
ar 61 colli Mr
Percy Jones ar yr 22ain 0
Fawrth.
Diolch
i'r Parch
John
Pritchard
a'r Parch Marcus
Robinson am eu cefnogaeth, ac
i'r ymgymerwr Dylan Jones,
Penisarwaun.
Diolch yo arbennig i ferched
'Caredig' a fu'n gofalu amdano
dros y blynyddoedd pan oedd
yn wael. Diolch yn fawr am y
llu
cardiau
ae
arian
a
dderbyniwyd. Mae'r arian wedi
ei yrru i'r Limb Centre yn
Wrecsam, er cof am Mr Percy
Jones.

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

YREGLWYS
BRESBYTERAIDD
CYDYMDEIMLO
Estynnwyd
cydymdeimlad
a
Gwyneth Evans, Ty'n Buarth,
yn yr oedfa nos SuI, Ebrill
IOfed, yn ei phrofedigaeth
0
golli ei ddiweddar
chwaer,
Ceridwen Jones 0 Gaernarfon,
ar Ebrill 1af. Anfonwyd hefyd
ein cofion cynhesaf fel Eglwys
at Gwyneth a hithau erbyn hyn

yn preswylio

yng Nghartref

Dwynfa, Bon tnewydd.
OEDFA'R
PASG Edrychir
ymlaen at ddathlu Gwyl y Pasg
dan arweiniad y Parch Reuben
Roberts, Bontnewydd, pryd y
gweinyddir
y Sacrament
0
Swper yr Arglwydd yn yr ocdfa

am 5.30 yr hwyr,
OEDFAON MAl
8 am 5.30: Parch S.O.
Hughes. Hen Golwyn
IS am 5.30: Parch Eifion Wyn
Williams, Llanfairfechan
22 am 5.30: Parch Eric Jones,
Bangor
29 am 2.00: l\1r Carwyn
Siddall, Niwbwrch
Y GYMDEITHAS.
Bydd
cyfarfod
nesaf
y
Gymdeithas nos Iau, Mai 12fed
gyda sgwrs gan Gareth Roberts
ar y testun
'Crwydro
a
Darganfod'.
Cadeirydd
y noson fydd
Dafydd G. Ellis, Gweledfa.
Croeso eynnes iawn i unrhyw
un ymuno ar y noson.

CWM V GLO
Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. Ffon: (01286) 872275

L.W. Prncnard am eu trcfniant
gofalus. Diolch yn fawr i bawb.
Y
GYMDEITHAS
UNDEBOL. Terfynwyd tymor
y Gvmdeithas
gyda chinio
ardderchog
yng
Ngwesty
Dolbadarn ar nos Fawrth y
12fed 0 Ebrill. Y Gwesteion
oedd y Parch a Mrs W.R.
Williams, Y Fclinhcli.
Cawsom
storiau
difyr a

DALIER
SYLW. Dyddiad
Cyrnanfa'r Annibynwyr
wedi
newid i 4 Mehefm.
Cynhelir
Cymanfa'r
Annibynwyr eylch Deiniolen a
Chwm y Glo bnawn Sui, 4
Mehefin am 2.00 o'r gloch yn
Neuadd
Gyrnuned
Penisarwaun. NI thrcfnir bws,
mae digon 0 Ie i barcio ar fuarth

yr ysgol. Arweinydd y Gall )".V
Gareth Jones, Llanberis. Bydd
Te Bach i ddilyn i bawb sy'n
dymuno aros.
•
LLONGYFARCHIADAU
1
Dewi, 13 D61 Afon ar achlysur
dathlu ei ben blwydd yn 18 oed.
DIOLCH i plant yr ysgol am
blygu'r Eco mor dda y mis
diwethaf.

CDH

ORIEL
CWM

Ymgynghorwyr Ariannvl
Annibynnol

Z Strvd \' Plas, Caernarron
(012Q') '72727
!j LIYI>Ouueu, fturull y Ll) 11,
f!U'c J\I1en!U.H~nunr
(01~4Q>6'4.460

Dewch acorn am gyngor ynghylch

vswinant a matenon artannoi

81 FEIBION

===:J

Cwm y Glo

Bwthyn Gadlys
lLANBERIS

~£on/J;f3CS! (012Qb) R'70RR2

Ffon; 870444

ar o,,~l ~U'y sa fle

* Gwerthwr Glo

* Cisw Gwrss CanoloG
A\vdurdodir !l rlIeolJr Ulln vr
Awdurdol1 (ful~!UlaeI1lauArlanno!

l==:

ch cadw'n gynne5 ac yn glyd!

j7

Gwasanaeth Ftranuc

Lluniau

0

bob math

Priiji~\lRllC~)!nol
Arddallho5fa 0 luruuu
hyyreiddiol gru1
Art~stiaid Llcol
RimMd s. Humphreys

-

DEINIOLEN
Mrs Nia Gruffudd. Fto": (872133)

DALIER

SYLW.

Dyddiad

Cymanfa'r

Annibynwyr

wedi

newid i 4 Mehefin.
Cynhelir
Cymanfa'r
Annibynwyr Cylch Deiniolen a
Chwrn }' Glo bnawn SuI, 4
Mehefin am 2.00 o'r gloch yn
Neuadd
Gymuned
Penisarwaun.
NI threfnir bws, mae digon 0 le
i barcio ar fuarth yr ysgol.
Arweinydd y Gan yw Gareth
Jones, Llanberis. Bydd Te Bach
i ddilyn i bawb sy'n dymuno
aros.
DIOLCR. Dymuna Arthur a
Meira, Rhydfadog, ddiolch i'w
teulu, cymdogion a ffrindiau am
)' llu cardiau, anrhegion ac arian
a dderbyniwyd ar ben-blwydd
Meira yn 80 oed ae ar achlysur
eu Priodas
Ddiemwnt
yn
ddiweddar, DioJch yn fawr.
Teyrnged i Mr Bryngwyn
Williams gan ei gyfaill,
Dafydd Cefn Coch

Trist

iawn

clywed am
farwolaeth Bryngwyn, a hunodd
ar yr ail 0 Ebrill 2011 yn 77
mlwydd oed. 0 ganlyniad i'r
amgylchiadau
uchod braint
oedd cael cyfle gan ei wraig i
dalu teyrnged i hen gymydog a
chyfaill rnynwesol.
Ganwyd
Bryngwyn
ar y
pedwerydd ar bymtheg 0 Awst,
un naw tri tri mewn ryddyn o'r
enw Pen Bryngwyn, sydd a'i
leoliad oddeutu milltir a hanner
uwchlaw pentref Deiniolen, ar
lethrau
Gwaen Gynfi.
0
ganlyniad i'r bwriad 0 godi
adeilad i ddal a phuro dwr 0
afon Mar(;hlyn i wasanacthu
eartrcfi Deiniolen a'r cylch, bu'n
rhaid
i deulu
Bryngwyn
ymadacl
0'1' tyddyn
am y
rheswm fod ei leoliad bron ar
Ian yr afon.

Ynghanol

oedd

~T

tri

degau.

a

BryngW)TD ond yn ddyfl\vydd
oed, symudodd y teulu i dyddyn
o'r err\v Ffridd Uebaf. Yn un

LI

Mwy 0 Le i'r Iesu
Oedfa fisol yn Capel Coch,
Llsnberis.
Trefnir

ac.;o
arwCl n; r yr oed fa

gall j~uellC[id ac arV!'einwyr
(~Ir.(CJ\un Ieuenctid
Cr~s1:nogol).

Os nn.d aes oedfl nos yn
e~ch capell et;11wlsch~7mae
efOC!O evnncs I eIll dOOa

atom i'r oedfa hon a
8)'nhelir ar yr ail nos SuI o'r
ml~.

Byd('}'T (lrllfil ne\ilfilm S.OO

0'1 ,10,,11\ 110~Sui. Mai 8.
ichi aras !lm
bunet! ur 01 )'I utillfu,

(:t'()~~Obefyd

naw tri saith, daeth fy nhad a
mam, fy chwaer a minnau yn
ychydig fisoedd oed i fyw i
dyddyn uwchlaw Ffridd Uehaf
ac heb fod ymhell i ffwrdd. Pan
ddechreuodd
fy chwaer
a
minnau
fynychu
Ysgol
Llandinorwig,
Bryngwyn
a
Margaret, ei chwaer, oedd yo
cymryd gofal ohonom tra ar ein
taith yn 61 a blaen drwy'r
llwybrau. Daeth Bryngwyn a
minnau yn gyfeillion cu.
Mewn blynyddoedd, daeth yn
amser j Bryngwyn adael yr ysgol
a chafodd ei ddymuniad, sef cael
gwai th ar fferm oedd ar derfyn
tir ei rieni. Wedi gweithio yn y
fan
honno
am
gyfnod
symudodd i weithio ar fferm
Ynys Llecheirion, sydd heb fod
ymhell o'r fan hyn. Er hynny,
ymuno
air fyddin
wnaeth
Bryngwyn
ar gyrraedd
ei
ddeunaw oed. Ar 61 dychwelyd
gartref
o'r
fan
honno
ymgymerodd a sawl gorchwyl,
gan gynn\vys gyrru lori a chario
glo gyda Eddie Wyn.
Rwyf yn cofio pan yr oedd pobl
yr ardal a'r pentref yn trafod
gwroldeb Bryngwyn yn dilyn "
iddo achub plenryn oedd yn ei
wely pan aeth un o'r ryddynnod
ar dan tra bod ei rieni yn y cae
yn trin y gwair.

Symudiad nesaf Bryngwyn
oedd mynd i weithio i chwarel
Dinorwig. Tybiaf mai yn ystod
ei yrfa chwarelyddol y priodwyd
Bryngwyn a Mai, a ehartrefu yn
Ffridd
Uchaf.
Symudodd
gweddill ei dculu i dyddyn o'r
enw Rhwng y Ddwyryd. Yn
fuan ar 01 iddynt briodi daeth
:;tad y Faenol ymlacn gyda
ehynllun 0 aildrefnu'r stad a
chollodd
Bryngwyn
ei dir.
Roedd hi'n ymddangos
mai
cyflwr y tai a'r bydai oedd Yslad
yn gymr)ld i ys ryriaeth yn
hYlrach na'r ffermwyr air tiro 0
ganlyniad i golli tir, codi pac

wnaeth Bryngwyn a Mai a
symud i fy\\1 i Rhi\vlas. Yn fuan

Hefyd cafwyd adloniant gao
ar 61 hynny caeodd chwarel
Mari Gwilym a gwrando ar lais
Dinorwig
ond, yn ffodus,
swynol Robat Arwyn.
cafodd Bryngwyn waith gyda'r
Yo )' cyfarfod nesaf bydd Nia
Cyngor Sir. Prynodd dir mcwn
Wyn Williams yn trafod hen
sawl ardal ar gyfer cario ymlaen
bethau.
Dymuna
pawb o'r
i fagu defaid Cymreig.
aelodau anfon cofion at y rhai
Roedd gan Bryngwyn lygaid
sydd heb fod yn dda yn
craff cyn belled ag yr oedd dcwis
ddiweddar a gobeithir cael eu
hyrddod a magu defaid Cymreig
gweld yn y cyfarfodydd yn fuan.
o safon uchel yn y cwestiwn.
Hefyd
carai
yr
aelodau
Enillodd lawer iawn 0 wobrau,
ddymuno hwyl fawr i Margaret
ynghyd a phrisiau uchel am
a Buddug fydd yn ymwe1d aIr
ddefaid a hyrddod.
Wladfa dros y Pasg ac edrychir
Roedd Bryngwyn yn aelod
ymlaen at glywed yr hanes.
ffyddion 0 Gyrndeithas Defaid
Dyna un noson wedi ei llenwi y
Mynydd Arfon ac wedi cadeirio
tymor nesaf! !!!
ei chyfarfodydd sawl tro. Yr un
JAMBOR!
YR
URDD.
modd gyda Undeb Arnaethwyr
plant y pentref
Cymru, y rhai oedd mor agos at Mwynhaodd
gael eymryd rhan yn Jam bori yr
ei galen.
Bydd colled fawr ar 61 Urdd ar Sadwrn, 9 Ebrill yng
Nghaernarfon.
Cafodd pawb
Bryngwyn.
Mae
cin
cydymdeimlad yn fawr tuag at gyfle i gerdded trwy strydoedd y
ei wraig ali deulu oll, ynghyd §.Ii dre
a
mwynhau'r
gweithgareddau yn y castell.
gyfeillion.
APEL
EISTEDDOFD
YR
Diolch i i chwi 011 am eich
URDD ERYRI 2012. Roffai'r
gwrandawiad.
GWYL
DEINIOI.JEN
A'R pwyllgor ddiolch i blant yr
CYLCH. Cynhaliwyd disgo yn ysgol am eu cyfraniad tuag at )'T.
ddiweddar yn Nhy Elidir ar apel, Cafwyd dathliad Dydd
GW)TlDewi yn yr )7sg01a'r plant
gyfer plant )' pentref
Yn
yn gwisgo eu dillad Cymreig.
ogysial, dewiswyd y Frenhines
Yn ogystal, hoffai'r pwyllgor
ali gosgordd ar gyfer gWyl elcni,
ddiolch i Mrs Falmai Williams,
sef:
Mrs Helen Sutherland a Mrs
Leanne - Brenhines;
Jackie Jones a gymerodd ran
Chloe - Tywysoges;
mewn taith gerdded noddedig
Cian ac Ahmed - Tywyswyr;
ar 8 Ebrill, gyda'r arian yn
Beca - Merch }' Blodau.
mynd iuag at yr apel.
Fe welir nifer 0 weithgareddau
Owen
yn arwain tag at yr Wyl, fydd yn DYMUNA Kimberley
cael ei chynnal eleni ar 25 ddiolch i'w theulu, ffrindiau a
chymdogion am yr holl gardiau,
Mehefin.
anrhegion
ac
arian
a
MERCHED
Y
WAWR.
dderbyniodd ar ei phen-blwydd
Treuliwyd cyfarfod mis Mawrth
yng Ngwesty Padarn Lake yn yn 18 oed.
DYMUNA
Mai, Gwynfryn,
Llanbcris yn dathlu G\V;,1 Dewi
Eirwen ac Alwyn a theulu'r
a chafod cinio ardderchog yno
diweddar
Owen
Bryngwyn
ac, am fod y cinio Nadolig wedi
gorfod cael ei ohirio oherwydd y Williams (D.B.) 16 Bro Rhiwen,
tywydd rna\vr ac er ci bod yn tis Rhiwlas, ddiolch i ba\.vb am y
air
Ma\-vrth erbyn hyn! cafwyd Sion llu cardiau, y rhoddion
Corn cudd i ym,veld aIr aelodau.
caredigrwydd
a dderb}7niwyd
ganddynt yn dilyn eu coIled
Ar y nawfed 0 Ebrill aeth nifer
o'r aelodau i Ginio'r I.JIy\\'ydd fawr. Diolch ilr Parchetlig Nia
William::. am y gwasanacth ae i
l~enedlaethol
yn
Meifod,
Dafydd Morris am y deyrnged.
Bontne,vydd. Caf\vyd di\vrnod
arbcnnig
yno yn cinia\va a Dioleh hcfyd i Dylan Griffith
am ei drefniadau gofalus.
(;hafw)Td sgwrs gan y Ll¥,vydd

Lenedlaelhol,

Mrs

Mererid
James 0 Castell Ne\.~TddEmlyn.

Blodau

DODREFN PERKINS
(Safle'r hen Nelson) CAERNARFON

(AL\VYN A SARAH JONES)

Ff6n: 870605

Ff6n: (01286) 676 040

• Pob math 0 ddodrefn Iy
• Cegin, 'sfafell fyw, Ilofft
• Prisiau cystadleuol
• Carpedi, Llenni a
Llariau Pren

• Basggdi Planhigion

.. Planhigion Gardd
• 8asgedi Crog

..Hefyd, Compost ar
werth
~~ODD O'R GALON
YW SLODAU

CYSTADLEUAETH
GWYL
GWYDDONIAETH

Ysgoloriaeth
i Gwenlli

PRIFYSGOL BANGOR

Mae'n
bleser
o'r mwyaf
cyhoeddi fod Gwenlli Haf, 0
bentref
Llanrug,
wedi
ei
henwebu gan Brifysgol Cymru
Drindod Dewi Sant i dderbyn
Prif Ysgoloriaeth
y Coleg
Cymraeg Cenedlaethol a fydd
yn cychwyn ym mlwyddyn
academaidd
2011-12 a fydd,
dros ei gyrfa yn y brifysgol, yn
werth £3,000.
Ar hyn 0 bryd y mae Gwenlli
yn astudio Cymraeg, Saesneg ac
Addysg Grefyddol ar gyfer Iefel
A ac yn gobeithio
astudio
Addysg Grefyddol yn ddwysach

SBOTOLAU
ar
CHRIS ROBERTS
Y Steven Spielberg
Newydd?

Y mae Chris Roberts, sydd ym
mlwyddyn 12, wcdi hen arfer

gweithio

ym myd

ffilmiau.

a fo.

Rrs pa bryd wyt ti di bod yn
cerdded ym myd ffilmiau?
Cymerais ran yn [filmio fy ffilm

gynraf pan ocddwn yn ddeg oed
gydll ffilm ffilglen ",ryddo-nol am
)'11

y by\! yn uiflannu ond

cnws nhlsntvn bach.
A beth ~ydddi bod yn diSW)'dd

yn ddiwedd~r?
V r her

clel1.1

oeJd

creU

rllIm

0

fewn penwythnos ar gyfer 'G\V)'}

Gofidiau vn boddi
yn nyfnder yr aeon.
~

Poena u yn diflann u
yng nghyfiawnder y IIi.
Hiraeth
dim ond gair diysryr
mwyach.

Llonydd gorffencdig
Y\V Uonydd yr afon.

yn )' brifysgol. Ni does ganddi
sicrwydd eta yn ei dewis a yrfa
ond efallai y gwelwn ni hi yn 61
ym Mrynrefail
fel athrawes
Addysg Grefyddol yn y dyfodol

Trydar adar
yn sisial yr awe I
wrth alw i wylio'r nos yn galw,
AI y garreg
eisteddai f''annwyl gariad.
F)' nghariad
sy'n rhosyn eoch heb ddrain.
Safem fan honno
i wylied yr haul yn mynd i lawr
a gadael i'r dail
sibrwd iaith ein meddyliau.

- pwy a wyr?
Geneth Bryrefs - da 'de!

Ffilmiau Pies' yn y Galeri
Caernarfon
cyn ci yrru i
'Cystadleuaeth
Zoom
Ffilmiau'r
Ifainc'
sydd yn
gystadleuaeth cenedlaethol. Yn
y seremoni a gynhaliwyd yn
Tonypandy ar )' Sed Fawrth
2011 dyfarnwyd cin ffilm 'Merd:
ei Thad' y ffilrn Gymraeg orau
yn y gystadleuaeth. Yn wir, yr
oedd yn gystadleuaeth agos dros
ben a I...isa Davies, Cyfarwyddwr
Zoom' yn dweud mai eleni oedd
y gystadleuaeth orau erioed
Ym
mhle
ac
am
beth
wnaethpwyd y ffilm?
WeI, Ie wnaethpwyd y ffilm yng
Nghaernarfon
)rn nhy Dcwi
Rhys, 'Dyff yix Pobol» CWT11 ac y
rnae'r ffilm yn portrcadu Mirain
fir fore ei phriodas a'i thad yn
ceisio ei pherswadio rnewn llu 0
wahanol ffyrdd i beidio a
phriodi'r dyn rhyfedd a Iyddai'n
\\'1'

Cafodd ein gohebydd gyfweliad

bawb

Fe ddaeth Mari Tachwedd a
chlod mawr iddi ei hun, ei
theulu ac i Ysgol Brynrefail yn
ddiweddar trwy ennill y wobr

gyntaf am farddoniaeth
yng
Ngwyl Gwyddoniaeth Prifysgol
Bangor. Derbyniodd
Mari ei
gwobr gan Faer Bangor, Mrs
Dorothy Bulled M.B.E., ar fore
Sadwm 12fed Mawrrh 2011 yn
Amgueddfa ac Oriel Gelfyddyd
Bangor.
Glan yr Afon
Diane i Ian yr afon,
diane i ben draw byd.

M/\RI T,\CHWEDU

,..

PEL DROED CWPAN CYMRU 2011

iddi.

A dyrna'r tro cyntaf y bu
cystadlu?
Na, yr ydym yn cystadlu yn

flynyddol.
ddiwethaf

flwyddyn
ein [film 'Sj'P re is ,

ddyfarnwyd

Y

'Y Perfformiad

COl·OU y11 yr Iailh

Gymracf)'.

o

Ysgol Llanf:,Jllitl 5-0 yn Y roumd gy1t-derJY11ol y mae tim peldroed genetliod Ysgol Brynrefail dan 14 drwodd i'r gim derfynol a
gynhehr ar gae T.N.S. ylZg Nghroesosuiallt. Sgornoyd y goliau gan
Alaw Prys (3), Lois Regan (1) a Kushla Eoeriu-Kingston (1).
Genod R,Yllre!s -da de!
gU1'O

1\c i ddiweddu rnald i mt orvn
beth )'w J)' hoff rf:lm ora"
criocd mewn unrbyw iaith?
IIcb os rule on i bai, a dwi)n
1101101 u<lifriful, 'J'r1ury l'>OpP"~S',
am nifer lu 0 wahanol resvmau'

....... .•.

• ~ ••••

.._t.

~
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THE LEGACY
ROYAL VICTORIA HOTEL
LLANBE~IS

rron: 06444 119 004
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LANSIO CYFROL NE
r

_j
Mae'r wyneb yn un sy'n bollol
gyfarwydd i wylwyr S4C, ond
faint ohonorn sy'n gwybod rnwy
am Nia Parr}' nag a gaiff ei
ddatgelu gan ei gwen enwog?
Mewn cyfrol newydd gan Wasg
Gwynedd fel rhan o'r gyfres
Nabod, mae'r gyflwynwraig, y
cynhyrchydd
a'r
iiwror
Cymraeg yn rhoi cipolwg o'i
hanes, o'i dyddiau cynnar yn
Nwyran
ar Yn)TS Mon i
Landrillo-yn-Rhos,
0 Ysgol y
Creuddyn i Brifysgol Abertawe,
yna'r cyfnod yn byw a gweithio
yng
Nghaerdydd
cyn
ymgartrefu yn Rhostryfan yng
Ngwynedd a dod yn fam ei hun
y llyncdd.
Mae'r gyfrol hwyliog hon ar
ffurf llyfr Iloffion, syn olrhain
hanes bywyd a gyrfa Nia law yn
llaw a lluniau 0 albwm personol

TAITH
Y GERDDI
Pel rhan o'r ymgyrch leol
i godi arian tuag at yr Urdd
mae taith gerdded 0 amgylch
gerddi Llanrug ar wedi ei
threfnu
ar gyfer
dydd

Nia a'i theulu. Yn ogystal a
hanes ei gyrfa, ei theulu a'i
ffrindiau, cawn gyfle i glywed
Nia yn son am ei hoff a'i chas
bethau, o'i hoffter 0 deithio a
dawnsio salsa i'w ffobia am
unrhyw beth efo ffangs! Cawn
glywed hefyd am ei thaleru fel
bardd, ei diddordeb mewn cadw
dyddiadur a chreu rhestrau, a
sawl [faith annisgwyl arall fel ei
dawn
i
ddadansoddi
breuddwydion.
Ond mae'r llyfr yma hefyd
wedi bod yn gyfle i Nia fynd
haenen yn ddyfnach, ac yn y
gyfrol mae hi'n siarad yn ddiflewyn ar dafod am )' pethau
sy'n bwysig iddi - yr iaith
Gymraeg a'r ddelwedd negyddol
o 'gyfryngis', sut y daeth i nabod
ei hun yn well a delio gyda
chyf~odau tywyll mewn bywyd,
megis colli hyder fel mercb
ifanc a'r profiad ingol 0 gael
trafferth i feichiogi a chario
plentyn.
Meddai Marred Glynn Jones,
cyd-awdur Nia ar y gyfrol, 'Yr
hyn a'm synnodd i ryw raddau
oedd parodrwydd Nia i rannu ei
phrofiadau mewn ffordd mor
onest.
Rydym
i gyd yn
gyfarwydd a'r ferch benfelen
honno a'r wen hawddgar, ond
mae'r gyfrol yma'n dangos fod y
wen honno wedi gorchfygu

Nia gyda'r Cfl11 0 Wasg Guiynedd yn ystod y lansiad suiyddogol yn Nant
Gumheyrn.
ambell i her go fawr dros y
blynyddoedd, ac mae agwedd
bositif Nia tuag at fywyd yn
wers bwysig i ni i gyd.'
Ychwanegodd Nia, 'Roedd yn
brofiad go od mynd ati i
ysgrifennu'r llyfr, yn enwedig a
finnau wedi arfer holi pobl
eraill
am eu bywydau
ar
raglcnni fel Cwpwrdd Dillad!
Ro'n i eisiau bod }''D one t am fy
mhrofiadau rnewn bywvd, ac
mae wedi bod yn hyfryd cael y
cyfraniadau arbennig gan deulu
a ffrindiau. Dwi'n gobeithio v
bydd pob1 yn mwynhau darlle~
fy stori!'
Nia Parry: Guienuxh! (Cyfres
N abod) Gwasg Gwynedd, £6.95
ISBN 0-86074-271-7

Cofiwch ddefnyddio

Nia Parry gyda Morgan Jones, ei
Cll_vd-gyflwY71ydd ar S4C.
Ar gael o'ch siop lyfrau leo!
neu gwales.com

Gwasanaethau
SWVDDFA POST BETHEL 6(ri~~=~;J!r~)·
(01248) 670261

ORIAU AGOR

6 a.m.-3 p.m. (Su_!_L

Cewch groeso cynnes gan CLED A SUSAN
C.?fiwCh am ern gwasanaeth newid pres tremor, yswiriant, talu
biliau, etc., yn ogystal

a gwasanaethau

Garddio
Gorwel

arferol Swyddfa'r Post.

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

Sadwrn, Mehefin 11.
Mae

nifer

arddwyr

0

eisoes yn brysur yn chwynnu
ac yn

plannu,

ond

BOCSO
PFRWYl'HAU A LLUSIAU

mae

creoso i fwy ymuno yn y

~·tl
OIl
Wedl el ddanfon
~,
~. AM DDW yn DeDI

diwrnod 0 hwyl,
Cysylltwch

a Meri
kobens, Benw Gwvmon ar

675605 i

ni gael ttrefnu
diwrnod gwerth chweil.

CERIS JONES
Teglon,
Stead Tolybont

Dtirrei J 0" 1eS
Con ractiuir n~.~~/sio
CEGINAU

LLANIlUG

$77362
neu svrnudol

07979620996
• TI"W~i....II,ai,.

l'f

+l'tl"\ittu

• Ownnh MOT
• Mecon:c prof;odol ;own
• rrtslou c;y~ladlc:;uol

YSTAIi~LLomo
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-

A llORIAU
9 RIiLJ~R"9

rfa,.rug calrnado'J

Siop Waunfawr
(Howard a Debbie)

PilY Point, Papur Newyclcl,
Cardiau Cymraeg, Cy/chgronau,
Bwydydd, Nwycldau Ty
Ffon:

(01286) 650834

Diolch am gQfnogi'r tenter nswvdd

ar agor 7.30 - 6_30
8.00 - 8.00 (Sauwrn)
9.00 - 12.00 (Sui)

e-bost: siopwaunfawr@live.com

O'R CYNGHORAU
CYNGOR CYMUNED
LLANRUG
Mewn cyfarfod o'r Cyngor a
gynhaliwyd ar y 15fed 0 Fawrth
penderfynwyd:
• Rhoi grant 0 £500 i Gynl1yn
EFE am 2010-11 a gofyn am
gyfrifon eyfredol cr m wyn
penderfynu os am roi cyfraniad

am 2011-12.
• Cynnal eyfarfod arbennig ar
29ain 0 Fawrth i agor y tendrau
•
am gontractau torn gwair am y
flwyddyn.
• Prynu arwyddion gyda 'Dim
Gwydr' ar )' b1aen a 'Cadweh
Llanrug yn daelus' neu 'Cadwch
Cwm y Glo yn daelus' ar y tu 61
a'u gosod ar giatiau'r eaeau
•

chwarae,

• Cael 2 fin }'n y ddau gae
ehwarac yn Llanrug a gwneud 4
slab eoncrid wrth y giatiau i'w
gosod arnynt.
• Nad oedd gwrthwynebiad i'r
ceisiadau cynllunio eanlynol:
• Estyniad oehr - 1 Bryn Afon
Terrace, Llanrug
• Newidiadau
mewnol
ae
allanol i Hafod Gethin, Plas
Gwyn, Llanrug.
• Cael mwv- 0 wvbodaeth lleol ar
~

y cais am dystysgrif datblygiad
eyfreithloni ar gyfcr 2 eiddo fel
tai preswyl - Afonwy Cottage,
Pontrug.
• Rhoi'r granLiau canlynol:
• Seindorf Llanrug - £700.
• CPD Llanrug Unedig - £700.
• Gofyn i Gyngor Gwynedd
wagio un bin 200 litr o'r
fynwent yn wythnosol.
• Anfon llythyr at berehnogion
y tai sy'n defnyddio'r ffordd ger
Dol wen, Ffordd yr Orsaf i gael
ei barn os y byddent yn hoffi
cadw'r lamp neu beidio yn dilyn
cwyruon bod pobl ifane yn ereu
trafferth )TIlO.
• Hysbysu Tim Pareio Gwynedd
am achosion 0 geir yn pareio
mewn
lleoedd
sy'n aehosi
anhawsrer i drafnidiaeth Iynd
heibio ar Ffordd yr Orsaf,
Llanrug. Rhoddwyd esiampl 0
yrrwr bws yn gorfod ehwilio am
berehennog car er mwyn sym ud
ymlaen. Roedd pryder y bydd y
cwmni bysiau yn penderfynu
peidio a mynd trwy'r pentre[ os
y\v hyn yn parhau.
•
Peidio
ag adnewyddu
aelodaeth BCTV am 2011-12.
• Adnewyddu
aelodaeth Un
Llais Cymru am 2011-12.

CYNGOR CYMUNED
LLANDDEINIOLEN

Praesept
Cyflwynodd

Crynodeb 0 gyfarfod Mawrth
Cyfraniad
i
Eisteddfod
Genedlaethol
yr
Urdd.
Yehwanegwyd at y penderfyniad
blaenorol i rannu'r rhodd yn
£500 yr un i'r tair ardal 1. Dinorwig, Deiniolen a CIWl y
Bont;
2. Penisa'rwaun a Brynrefail;
3. Bethel.
Sedd
wag.
Cyflwynwyd
rhybudd Gwynedd a osodwyd
ym Mhost Bethel ar yr 22ain 0
Chwefror, daw'r eyfnod i ofyn
am etholiad i ben ar )rr 11eg 0
Fawrth.
Eisteddfodau
lleol.
Gwobr
arbcnnig
- dywedwyd
mai
ymateb
gwan
gafwyd
yn
Eisteddfod Bethel a £5 yn unig a
roddwyd. Dim cystadleuaeth yn
Eist Deiniolen. Penderfynwyd
edryeh ar y sefyllfa eto ar 61
derbyn
canlyniadau
Eisteddfodau

Rhiwlas

a

Phenisa'rwaun
Biniau hal en. Ateb Gwynedd
nad ydynt yn bwriadu gosod
biniau ychwanegol yn y dyfodol
agos a'u bod yn ail-asesu eu trefn
do barthu er mwyn Ilunio polisi
newydd,
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Awgrymwyd gofyn i Wynedd
be fuasai'r scfyLlfa pe bai'r
Cyngor Cymuned yn ariannu
gosodiadau a chyfrannu at eu
llenwi.

Biniau

man ysbwricl. Ateb
Steffan Jones ei fod yn edrych ar
y sefyllfa, yn enwedig gcr Co-op
Deiniolen.
Rhiwlas.
Dvwedcdd
Hefin
Willianls bod ceir yn achosi
snawsterau
yno.
Buasai'n

amhosibl i'r gwasanaethau brys
1Ynd at hyd y Stryd Uchaf pe bai
angen - gofyn i Wynedd a oes
modd llcdu'r

Ion neu wella'r

scfyllfa mewn rhyw ffordd.
Crcmlyn, Bethel. Derbyniwyd
cais Gwynedd am gyfraruad y
Cyngor 0 £2,000 at y Cynllun
Cvnnnl Y1l1yl Cwyrdd.

Llincllau rnelyn. Dcrbynlwyd
rhybudd Gwynedd i'\v gosod ger
Post Bethel.

Alun F re

blynyddol.
Huw P. Hughes
Ianylion trethi Gwynedd yn y
gwahanol
ardaloedd
ae
ychwanegodd y bydd gofyn i
Gynghorau Cymuned gyfrannu
at gyfarpar rneysydd ehwarae
a.y.y.b. gan bod }' Sir yn torri i
lawr ar wariant. Dywedodd
Richard Ll.J ones bod treth
Llanddeiniolen yr isaf ond un
yng Ngwynedd a gellid dyblu'r
braesept heb amharu llawer ar y
trethdalwyr,

Clwt

y

Bont.
Gofynnodd
Williams
beth y\V

Gwilym
bwriad Gwynedd

ynglyn

llinellau melyn yno.
Cofeb y Chwarelwyr, Dinorwig.
Dywedodd Gwilym Williams ei
fod wedi ymweld a'r sane a bod
cyflwr y gofeb yn dda.
Yr Allt
Ddu,
Dinorwig.
Dywedodd Phylip Jones bod
ieuenctid yn dringo'r elogwyn
heb
oruehwyliaeth
gan
awgrymu i Bare Padarn osod
arwyddion "Perygl" yno.
Maine
Dinorwig.
Penderfynwyd
gofyn caniatad
Pare Padarn i'w gosod y tu
mewn i'r ffens 0 flaen )' lleoliad
blaenorol.
Safle
ail-gylehu
Rhiwlas.
Cyfeiriodd Hefin Williams at y
dympio sy'n digwydd yno,
angen gofyn i Wynedd osod
arwydd "Dim taflu ysbwriel"
yno a chyfeiriad safle ail-gylchu
Llandygai arno.
Cynllunio.
Derbyniwyd
tri
chais a chaniatawyd saith eais

gan Wynedd.
Llwybrau
Danfonwyd cais i Wynedd i
newid categoriau'r
llwybrau
canlynol naill ai i 1 neu 2:
113. Cefn G\vyn, Bethel.
45. Capel Sardis at )T hen ysgol,

Dinorwg
96. Pen Pw11Coch.
90. CW[ Rail i cae Hywel.
95. Cae Corn 109, Pant Afon.

94. Gors ly' Gwyn,
94. Gors i Cae Corniog
64. Cac Llel i Lon Castell
69. Cae Ma~'r i Cefn Braich
Dyddiad y cyfarfod nesaI
3ydd 0 Fai 2011.
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Ar fore dydd Mawrth yn ddiffael, yn ystod y cyfnod
cofrestru, y mae'r Clwb Darllen
yn ymgynnull
yn Llyfrgell
Ysgol Brynrefail ac yn fuan
clywir dim ond bwrlwm lleisiau
isel tra bydd y disgyblioo
blwyddyn 7 yn darllen llyfrau
gyda myfyrwyr blwyddyn 12.
Y rnae'r clwb yn rhoi cyfleu
euraidd i ddisgyblion blwyddyn
7 ymarfer a chaboli eu darllen
yn y ddwy iaith, gan fod sgiliau
darlIen, yn hanfodol ym mhob
pwnc a astudir yn yr Ysgol.
Gwirfoddol Y'v presenoldeb
blwyddyn 12 ond, fel y gwelir
o'r lluniau, y mae nifer helaeth
o'r flwyddyn yo ffyddlon iawn
i'r Clwb ae yn bresennol bob
wythnos. Iddynt hwy hefyd y
mae sgiliau gwrando, y sgiliau 0
ddysgu pryd a sut i ymyrryd yn
wenhfawr dros ben.
Yn trefnu'r cyfan oll mae Mrs
Gwenno
Bebb
o'r
adran
Gymraeg sydd yn cadw llygad
barcud ar y trefniadau.
Yn ystod )' Ilwyddyn Ysgol y
mae cyflc i ni ddangos ein
gwerthfawrogiad
0 waith
ac
ymroddiad blwyddyn 7 trwy
gyflwyno tystysgrifau, nid yn
unig
am eu presenoldeb
ffyddlon,
ond
am
eu
dyfalbarhad i wella eu sgiliau
darllen.

RAFFL PASG 2011
CYMDEITHAS
CYFEILLION
YSGOL
BRYNREFAIL

Aelodau y Clwb Darllen eleni wedi derbyn eli tystysgnfau gan .Wr
DilWYll Roberts, Dirprur) Bennaeth.

ADDYSG BERSONOL a CHYMDEITHASOL
BLWYDDYN 10

Mae dosbarth 10E yn dilyn ewrs
'Pathfinder', gyda chyrnorth eu

hathrawes tvls Alaw Llwyd, sy'n
eu cynorthwyo i ganolbwyntio
ar yrfaoedd y bydden
diddordeb
ynddynt

t)

efallai, a
yn y

Yn y lluniau Ie welwch
fyfyrwyr blwyddyn
10E yn
Llyfrgell yr Ysgol yn chwilio
am gwrnniau neu golegau ac yn
eu llythyru i ofyn am fwy 0
wybodaeth am y swyddi neu'r
hyfforddiant sy'n cael ei gynnig
ganddynt.
Y rnae'r rhaglen Pathfinder
yn canolbwyntio, yn y dechrau
cychwyn,
ar ddiddordebau
unigolion, a'r dull 0 weithio
sydd orau ganddynl. Yna mae'r
rhaglen
)711
cydweddu
y

got}'DIC)D cynnar

dyloaOJ.
~iaeJr cwrs yn rhoi rhestr 0
20 swydd iddynt sy'n cyd-fynd
a'u diddordebau R'U sgiliau.

nyn

gyda

swyddi, gyrfaoedd neu addysg
bellach •yn nhermau pynciau
neu gyrsiau.

Bu disgyblion blynyddoedd 7,8
a 9 yn brysur iawn dros yr
wythnosau diwethaf am y gorau
yn gwerthu tocynnau raffl ar ran
'Cymdcithas Cyfeillion Ysgol
Brynrefail'. Gwnaethpwyd elw 0
£1,800 ar 61 talu'r cosiau, a bydd
yr arian yrna yo mynd tuag at
prynu bws mini newydd i'r
ysgol.
Diolch
i bawb am eu
cefnogaeth.
Gwobrau ac Enillwyr
1af: £100 i Mr Alan Vincent
Owen, 4 Rhos Rug, Llanrug,
LL554BG.
2ail: £50 i Mr Elfed Morris, 12
Rhos Llwyn, Llangefni, LL77
7QA.
3ydd: £25 i Mr Paul Jones, 10
Gallt-Y-Sil, Caernarfon, LL5S
2SX.
Yn ogystal roedd gwobrau
ariannol i'r gwerthwyr gorau,
Cafodd Nia Elin Roberts, 8S
Bethel, £20 am werthu £100.
Caryl Emlyn Baylis 71, Cwm y
GIo £15 am werthu £73, a
Sophie Louise Hughes
71,
Penisarwaun, £10 am werthu
£66.

DIWRNOD TRWYNAU
COCH
A'r neuadd dan ei sang fe ddaeth
nifer 0 ymgeiswyr i ddangos eu
doniau yn j! gystadleuaeth
i
ddarganfod
myfyriwr/wyr
mwyaf
taleruog
Ysgol
Brynrefail. Wrth gwrs, yr oedd
yr holl elw yn mynd tuag at
gronfa'r 'Diwruod Trwynau
Coch'.
Trefnwyd yr 011 gan yr is brif
fachgen, Ben Jones, a oedd wrth
ci [odd gyda'r cyfanswm 0 £820
a gyfrannwyd tuag at Gronfa'r
Trwynau
Coch
0
weithzareddau'r diwrnod.
Fe ddaeth tri ar ddeg 0
ymgeiswyr
yrnlaen,
yn
unigolion ac yn grwpiau, ac fe
bcnderfyn",,'yd yr en iflwyr at" y

gymeradwyaeth
uchaf,
sef
Dafydd Long a William Morgan
o flwyddyn 11.

Cafwyd
cyrneradwyaeth
fyddarol i Dafydd Long am ei
'beatbocsio' a William Morgan
oedd yn dawnsio i'r rhythmau.

EL (01248) 670451
881,11 ".g .. ....._-'-DnIdIoD
GWAITH ADEILADU

CYFFREDINOL
OWAITH C~RRIG • DRYSAU
LLWYBRAU· FFENSIO • PATIO
AGnR ~YLF[INI

A ydych yn ystyned newid eich car 0 fewn y flwyddyn
nesaf? Ystriwch y ffeithiau hyn
1 Mae tn-cnwerter y ceir newydd a gwff eu gwerthu ym
Mnrydaln

yn COllI Il1wrlg Z:;J'ro e ,",0'tO ou gwerth

ernrn

au

bod vn naw m L~ OQd
? MeQ cwrnnlau maWl a chwmn19tl I~~io a 11001yn darbvn
OdOeUlU 20 Yo0 c1c1l:>gownt wnn orynu eu ceu ClC felly mae'r
eorbvdau hyn vn dod ar y farchnad am bOSlBU LSe) ac tel arter
mewn cyOW'f (hag-orol wach ceel eu cynnal a'u caQw h~b
ystyned

C()Ct.A"

J Mllt uennvm nroneo 0 10 rnlynenu yn pryn", Q gwor~hu CO&{
aJ-IQw ne rydyrn. Ar oyfo.f~dl'l. yn tr:l.fall10 m110 tJlltlrool1d
000 wytnno~yn CllWl110 om y bargelruon 90rau er mwyn ou
cynnlg 1bOOI Gwynedd ar elw sydd tel arfer 0 gwmpa:) 5 'V
a'r pns
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ATEBION
Ymddiheuriadau am golofn fer
y mis hwn, ond diolcb i bawb o'r
darllenwyr
am
ymateb
i
gyrnaint o'r gwahanol destunau
a ymdangosodd eleni.
Trydan.
Mae'r ddadl ynglyn a pha ardal
oedd yr olaf i dderbyn trydan yn
parhau. Cafwyd gal wad ffon gan
Mrs Helen Jones, Caernarfon
(Bethel gynt) yn dweud fod
Capel Cysegr, Bethel wcdi cael
cyflenwad trydan ym mis Awst
1937 a hynny yn dilyn ail-.agor
y capel yn dilyn
gwaith
aigyweirio sylweddol. Gal\vad
ffon arall gan Glyn Thomas,
Caernarfon
(Llanddeiniolen
gynt), yo nodi mai yo ystod
1958 y daeth
trydan
i
Landdeiniolen.
Mae'n cofio'r
pol ion yn cael eu gosod 0 Fethel
i fyny tua'r Llan. Ychydig
ddyddiau cyn i'r "Eco' fynd i'r
wasg y rnis hwn dacth galwad
ffon arall gan Eirwyn William::;,
Cwm y Glo yn adrodd mai yng
ngwanwyn 1958 y daeth trydan i
ardal Penllyn, Bwlch Gwnnog
a'r Clcgir, Gosodwyd y polion ar
hyd letbrau isaf cefn Du 0 ardal
Tan y Coed heibio i'r Parciau
Gleision ac i'r Clegir. Yn yr un
flwyddyn hefyd, meddai roedd y
bibell nwy yn cael ci gosod ar
draws fir y Llwyncoed
i
gyfeiriad Llanberis. Ai dyma
felly, ddiwedd yr hen waith nwy
yn Llanberis?
Mae'n wcddol amlwg bellach
fod y rhan fwyaf 0 ardalocdd y
fro wedi derbyn cyt1enwad
trydan
erbyn
diwedd
y
pumdegau, ac mai ambel1 i dy
neu fferro anghysbcll yn unig
oedd ar 61. Mae'n syndod
meddwl rnai hanner canrif vn
unig yn 81 sydd ers hynny, a'r
fa{~ ll'i)'yiuiullnu it ",cJ~vYLIyn e;

sgil mcwn cyn lleied 0 amser.
Damwain Gallt }' Foel.
Fel roedd yr "Eco" diwethaf ar
fin mynd i'r wasg daeth llythyr
gan Margaret Cynfi, Deiniolen
yn rhoi mwy 0 wybodaeth am y
ddarnwain bws ar AlIt y Foel.
Conductor y bws oedd Meurig, a
briododd yn ddiweddarach ag
Isabel, cyfnither
i Margaret
Cynfi, Pan sylweddolodd fod y
bws
allan
0
reolaeth,
gorweddodd ar ei hyd ar lawr y
bws, a doedd 0 na'r dreifar ddim
gwaeth. Ond lladdwyd merch
ifanc o'r enw Katie Williams,
Fron Deg. Roedd hi yn chwaer i
Mrs Harriet Davies (gwraig
Billy Davies, arweinydd
y
band), ac yn chwaer hefyd i
Miss Maria Williams a fu'n
brifathrawes
yng Ngharrnel.
Ch waer
aral1
oedd
Mrs
Matheson, mam Connie a [innie
a anfonwyd yn 61 i'r ardal fel
ifaciwis dros gyfnod y rhyfel.
Roedd brawd iddynt, Die, yn
ddreifiar i gwrnni Crosville.
Gall gadarnhau fod mam Katie
yn sefyll wrth y drws a gweld y
ddam wain yn digwydd.
Symud defaid.
Soniais beth amser yn 01 am
hafotai, a'r arfer 0 syrnud yno
dros gyfnod yr haf Diflannodd
yr arfer hwnnw ers cantoedd,
ond parhaodd yr arfer 0 syrnud
defaid 0 borfa frasach llawr
gwlad yn y gaeaf yn 01 i borfa'r
mynydd yn ystod yr haf. Rhain
Williams, Caerdydd (Llanberis
gynt) sy'n cofio hynny'n
digwydd, fel yr adroddodd
mewn
llythyr
diweddar,
Dyddai'r bugeiliaid yn cerdded
y defaid drwy ben tref Llanberis
o gyfeiriad caernarfon.
"Pan
gly\vn hwy "n brefil byddai poh
~lentyn yn carlQ ocn dr\vy'r

Pan sefydlwyd Ysgol Brynrefail yn Llanrug, peidiodd yr
ysgolion canol a bod, a daethant yn ysgolion cynradd, gan fod
pawb bellach yn cael mynychu'r ysgol uwchradd newydd.
Anfonwyd y llun 0 drip Ysgol Ganol Llanrug gan Mrs Mona
Thomas (Roberts gynt). Y n y llun gwelir:
Rhes gefn: Brian Jones, Crawia, Bryn Lewis, Nan Llystyn
Williams, Leslie Larsen, a Iu'n athro yn yr ysgol am
flynyddoedd, a Mona Roberts. Y n sefyll 0 Ilaen yr athro mae
Margaret Jones, Beryl Thomas a Johnnie Evans. Y ferch gyda'i
phen yn unig yn y golwg Y'V Megan Thomas. Does dim en wau
ar gyfer y ddau fachgen yn y blaen ar y chwith a'r dde eitbaf.
Ond ym rnhle tynnwyd y 1]un?
pentref at y Fictoria cyn ei roi
yn 61 i'w fam. Doedd y defaid
ddim yn fodIon, a chai'r plant eu
cornio. Roedd ogla' defaid ar
bawb yn mynd
adra, a'r
marnau'n dwrdio!" Dim ond
rhyw bedair gwaith y mae cof
gan Rhian am hyn yn digwydd,
a daeth lori i gario'r defaid i'r
mynydd wedyn.
Enwau Pyllau a Llynoedd.
Diddorol oedd darllen colofn
'Ar Ben Arall y Lein' y mis
diwethaf a gweld fod arwyddion
i'w gosod ar Iannau'r
afon
(Rhythallt
rhwng Penllyn a
Phontrhythallt,
Saint
0
Bontrythallt
i'r mor), Er i mi
dreulio fy mhlentyndod
yn
chwarae ar Ian yr afon ym
Mhontrhyiliallt, "docdd yr enw
Llyn Tomos I..ewis ddim yn
gyfarwydd i mi. Yr enwau a
ddefnyddiem ni ar y pyllau o'r
Bont i Crawia oedd Llyn Du a
Llyn Du
bach, Llyn Pysgod bach (sydd
hellnch wedi ci len,Y.i.), P"yll
Sesb\vl FOal Cefn Rhuddallt>

Llyn Garreg fawr, Fflat Cefn
Hogia, Pwll Rhaead/Rhuad,
Rhaed/Rhuad,
Llyn Garreg
Dorth, Pwl1 Garreg Ll'godan,
Llyn Doctor a Llyn Tywod.
Mae'n bosibl fod enwau'n cael
eu bathu
o'r newydd
0
genhedlaeth i genhedlaeth wrth
gwrs.
Magic Lantern gynnar.
Anfonwyd )' tocyn gan Eryl
Roberts, Llanrug. Roedd ym
meddiant ei thad, y diweddar
Llew Hughes, Cwm y Glo, ac y
rnae'n hysbysebu "arddangosiad
ysblenydd" yn Ysgol Bryn Eryr,
Llanrug.
Roedd yn arferol
cynnal budd gyngherddau
ar
gyfer gwabanol unigolion oedd
wedi dioddef damweiniau yn y

chwarel, neu'n dioddef

DIItP

a arn
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Cil y Mynydd Waunfawr Gwynedd
A Uned 5 Gwyrfai Mill Bontn@wydd

(01286)650552 Mob. 07712779475
10

salwch

tymor-hir, ac yn analluog i
gynnal eu teuluoedd. Byddai
cefnogacth
dda
i'r
Iath
gyngberddau gan gyfeillion a
chymdogion y dioddefwyr.
Ond yn Ysgol Bryn Eryr, nid
budd g)nerCld a gynh911wyd,
ond sioe fftlmiau gynnar, Ull Cl
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Marian Jones. Ffon: (01286) 870291
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Yn yr Yagoldy uchod, gan

R. D. WILLIA MS, Ysw., Gyfreithiwr, Oaernarfon,
NOS SADWRN, CHWEFROR 23,1889.
Cenir amryw Donau yn ystod y Cymrfod.
Yr olw at gynorthwyo Ellert Hughes, Talgwynedd, Cwmyglo.
TOC'Y"N"-O:a:

W.l3Pc:a:::ro:r:N":r:OG

ddenu llond yr
ysgol i weld y "dissolving
views". Pictiwrs nos Sadwrn
lleol, a hynny mor gynnar a
1889 yn Llanrug!
Yr oxyhydrogen
light
a
ddefnyddiwyd
i ddangos
y
lluniau, a dyma'r math peryclaf.
Bu Ilawer dam wain (rhai'n
angeuol) wrth ddefnyddio'r dull
hwn, ond mae'n debyg nad oedd
cynulleidfa
Cwm y Glo a
Llanrug yn ymwybodol 0 hynny
ar y pryd. Ellen Hughes,
Talgwynedd, Cwm y Glo oedd
i'w chynorthwyo gyda budd y

noson, ond hyd yrna, methais a
darganfod unrhyw wybodaeth
amdani na pham yr oedd yn

WASTAD AR Y TV FAS

mi wrthododd gredu bod ei
ffrindiau wedi ei weld. Ar byd yr
wythnos
honno, oni fyddai
llawenydd y lleill yn ddirgelwch
iddo? Oni fyddai'r tangnefedd a
dcimlent yn ddicithr iddo? Oni
fyddai'r hyder oedd ganddynt
fod Duw am eu hanlon yn nerth
yr Ysbryd Glan i gyhoeddi
maddeuant i bechaduriaid yn
anodd i Thomas ei amgyffred?
W)rtbnos hir iawn oedd hi, ac
yntau'n
amharod
i gredu'r
newyddion da, a thrwy hynny'n
amddifad 0 ortolcuu a gobaith y
disgyblion eraill.

fyddai'n sicr

0

Does gen i ddirn byd yn erbyn
'sgotwrs, Mewn gwirionedd,
mae gen i ffrindiau da sy'n
'sgota. A thros y blynyddoedd,
mi fum i'n ddigon diolchgar am
'sgodyn da, ffres a ddaliodd un
neu ddau ohonyn nhw. Ond
fedra i yn fy myw a deal! pa
bleser sydd i'w gael 0 sefyll ar
Ian neu yng nghanol afon am
oriau heh ddal dim ond annwyd.
Ac oes, mae'n rhaid i mi
gyfaddcf mai dirgelwch llwyr i
m i 0 nvd yw'r gwahaniaetn

rh vvng un wialen neu un bluen
a'r lla11. Rhowch fi rhwng dau
'\jeQ~wr, u buan iawn y daw'n
J:lmJ\uu mgt n yW'r py~godyn
sydd allan Q'r dm!

Mae nawh ohonom.

mae'n

tlcbyg> yn tcilTIlo'n ddlcirhr
mewn rh;li ~efyllr!loedd. Mae'n
ddlrgelwch llwyr i rai SUl all eu
ffrindiau wirioni cfo criced. Mae
craill yn mcr}lu'n glir a deal1 sur
all
ncb
fwynhau
rIled eom!1rllthon Ac m!le'n ~lWr gen i
tod yna ddloOll 0 bob1 sy'n cae1
LItillerlh 1 \VCld pa blcscr a I!alff
yr \.lO ohonom me\.vn oedfa'r
dyddi!lu hyn! Mor rhwydd ytu
rellnlo nld ydYlll yn 11~rrllYI1. !l'n
bod, \;h)ycdl y Tr)yYIlilU GOCl1 erB
t:al\.vm} l,vnstad ar y tu [ns}.

GnItaf ddychmygu

hod yr

anghenus.
Clwy traed air genau.

Un cywiriad bycban ynglyn a'r
mis diwethaf Yn 1957 y daeth y
clwy i'r ardal, gan dorri allan yn
y Bryngwyn a lledu'n fuan
drwy'r fro.
Dyna'r cyfan am y mis. Cofiwch

anfon unrhyw wybodaerh neu
ymholiad i Dafydd Whiteside
Thomas, Bron y Nant, Llanrug,
Caernarfon
(Ffon:
01286
673515)

A ',v3stad ar y tu fas' fydd
pawb sy'n gwrthod
crcdu/r

Efengyl. nen bly}!u mcwu
edifeirwch, heb dderbyn Iesu
GrlS(
)fn
WaredWf,
heh
)rmuuiri~u YI1UU\J ("I Are1w)'uu,
heb grctlu gciriau'r
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A ninnau
unwaith
eto yn
nhymor y Grawys, mae llawer
ohonom yn teithio tua'r fynwent.
Y r oedd yn braf iawn wrth fynd
yno ar SuI y Fam, gweld y
fynwent yn edrych mor dwt.
Mae Cyngor Gwynedd
i'w
llongyfarch ar y gwaith da y
maent wedi ei wneud ar y
fynwent a chan fod y lIe dan
garped 0 flodau, yr oedd yn
edrych ar ei gorau. Wedi dweud
byn y mae un peth ar goll, sef y
dWr. Gan ei fod wedi bod yno ers
rhai blynyddoedd bellach, yr
oedd pawb yn cymryd yn

ganiataol fod dwr ar gael, ond er
hyn mae yn rhaid talu diolch i
Gyngor Gwynedd am y ffordd y
maent wedi cael trefn ar fynwcnt
Macpela Deiniolen. Diolch yn
fawr iawn i swyddogion
y
Cyngor.
SUL Y PASG. Ar y dydd uchod
fe fu Cyfarfod Pregethu Cefn y
Waun yn Eglwys Ebenescr
Deiniolen. Y cenad gwadd Y'-\"r
Parch
Trefor
Lewis,
Hen
Golwyn. Bydd dau wasanaeth:
am 10 y bore a 5 yr hwyr. Croeso
cynnes
i bawb
i'r ddau
wasanaeth.

CYNGERDD PATAGONIA

Sion Elwyn a Lois Eifion, Sian

Y m mis Hydref eleni, mi fydd
tri 0 bobl ifainc Bethel yn
wynebu antur fwyaf eu bywydau
hyd yma. Bydd Gethin Wyn
Griffiths,
Manon
Elwyn
Hughes a Bronwen Price yn
teithio
i Batagonia
bell i
ymgymryd a gwaith gwirfoddol
gyda disgyblion
}'11 un
0
ysgolion y Wladfa.
Mae'r tri wrthi fel lladd
nadroedd y dyddiau hyn yn
ymlafnio i godi £2000 yr un i'w
galluogi i dalu eu treuliau i fynd
i Batagonia.
Eisoes,
mae
Bronwen wedi cvnnal
ocsiwn
..
addewidion ac mae Gethin yn
cynnal gig yn y Clwb Rygbi yng
Nghaernarfon, nos Iau, Ebrill
21 am 7.30 o'r gloch gyda pbris
mynediad yn £6 (a'r tocynnau ar
gael ganddo ef, Palas Print a NaN og). Mae Manon E1wyn, sy'n
17 oed, wedi bod wrthi'n brysur
tu hwnt yn trefnu cyngerdd
mawreddog sydd i'w gynnal yn
Neuadd Ysgol Brynrefail nos
Fercher, Mai 10, am 7 o'r gloch.
Cyflwynir
eitemau
gan
Bronwen Price a Sioned Webb,

ac Emyr Gibson, Gwyn Owen,
Piantel (sef Annette Bryn Parry
a Dylan Cernyw), disgyblion
Ysgol Gynradd Bethel, Elfed
Morgan
Morris,
Lleisiau'r
Mignedd,
a Seindorf Arian
Ieuenctid
Deiniolen.
Pris
mynediad ydi £5 (un pris i
bawb) ac rnae'r tocynnau ar gael
o Swyddfa Ysgol Brynrefail,
Post Bethel, 0 Na-nog a Palas
Print yng Nghaernarfon,
0
gartref Manon (Bryn Ogwen,
Bethel) neu drwy ffonio 01248
670517 neu 07717610285
Yr actor a'r donoliwr Mici
Plwrn fydd yn cyflwyno'r
artistiaid yn ei ddull hwyliog
unigryw ei hun ac nid oes
amheuaeth na chawn noson i'w
chofio. Hoffai Manon nodi bod
pob un sy'n cymryd rhan yn y
cyngerdd yn rhoi eu gwasanaeih
yn rhad ac am ddim er mwyn ei
hclpu i gyrraedd ei tharged 0
£2000. At hynny, rnae'n hynod
ddiolchgar i bawb yn yr ardal a'r tu hwnt - sydd wedi rhoi
rboddion ariannol iddi tuag at
ei chostau.

r---Trwsio ac Adnewyddu Dodrefn+-n
Wedi tom darn 0 ddodrefn?
Hoff gelfi wedi mvnd i edrvch vn dri5t?

Cysylliwch ani i roi bywyd newydd itch trysor

Dennis &tJulicJoncs
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LLANRUG
Eryl Roberts. 3 Bryn Moelyn. Ff6n: (01286) 675384

Y
SEFYD LIAD
CO FFA.
Enillwyr Mawrth y Clwb Cant
oedd: 1. C. Evans, 9 Nant y
Glyn; 2. D.W. Thomas, Bran y
Nant;
3. M.W.
Williams,
Talybont.
PLAID CYMRU. Enillwyr y
Clwb Cant mis Ebrill oedd: 1.
Rolant Wyn; 2. Meirwen Lloyd.
DIOLCHIADAU. Dymuna Mai
a Gwyn Davies ddiolch i'w
teu]u, ffrindiau a chymdogion
am y llu cardiau, blodau, arian
ac anrhegion a dderbyniwyd ar
achlysur eu Priodas Aur yn
ddiweddar. Diolch 0 galen i
bawb.
Hefyd fe ddymuna 1010 ac
Aislinn Eilian, Iwerddon (Bryn
Moelyn) ddiolch 0 galon am
bob cefnogaeth
yn noddi
Aislinn ar ei thaith i Affrica fis
Mehefin
i godi arian at
Ymchwil
Caner, Bydd yn
cerdded am 10 diwrnod yn
Tanzania ac roedd angen codi
£3,500
i'r
Ymchwil
cyn
cychwyn. Diolch yn fawr iawn,
Derbyniodd £500 gan bobl lleol.
PRIODAS AUR.
Llongyfarchiadau
mawr i John
a Menna
Williams,
Fferm
Minffordd
ar ddathlu
eu
Priodas Aur ar 14 Ebrill. Pob
dymuniad
da
i chi
a
mwynhewch
eich
gwyliau
arbennig mis nesaf.
Dathlu eu Priodas Arian mae
Robin ac Evelyn Williams,
hanner ffordd at gyrracdd Dad a
Mam! Pob bendith i chithau a
dymuniadau gorau.
MARWOLAETH. Bu farw Mrs
Betty Morgan, Fferm Llwyn
Bedw, Bethel gynt, yn dilyn
gwaeledd hir. Cydymdeimlwn
a'r teulu i gyd, yn en wedig Sian,
sy'n byw yn Rhes Rhyddalli.
BORE COFFI IIAFAN ELAN.
M",~ Bor~"'\.lCofn ~y~ui\;)'\;11WYl1
bob dydd Mcrcher 0 10.15

vmlnan vn H!lf~n R1~n_ M~e
crocso

mawr

'b

I

'
cnslyn\'IlYJ'

y

gorau at Elwyn Roberts, 1 Cefn
Elan,
sydd
wedi
derbyn
llawdriniaeth
yn
Y sbyty
Gwynedd. Brysiwch wella.
Anfonwn yr un dymuniad da i
bawb sydd ddim yn dda.
BABI NEWYDD.
Llongyfarchiadau mawr i Ann a
Now Griffiths, Hawddamor, ar
ddod yn daid a nain unwaith eto
i Iago, mab bach newydd i Nia a
Deiniol a brawd i lanto. Pob
dyrnuniad da i chi i gyd fel
teulu.

YSGOL GYNRADD
Llongyfarchiadau
i Mrs Rhian
Jones (athrawes Blwyddyn 6) a
Dyfrig ar enedigaeth Osian
LIYr, brawd
bach i Cai.
Dymuniadau
gorau i chi fel
teulu.
Bu'n fis prysur iawn yn
nhermau chwaraeon yn yr ysgol
a bu sawl cystadleuaeth:
Bu tim pel-rwyd [genethod
Blwyddyn
5
a
6)
yn
llwyddiannus
gan ddod yn
gyntaf mewn cystadleuaeth
a
drcfnwyd gao enethod Ysgol
Brynrefail sydd yn dilyn cwrs
BTEC
mewn
Chwaraeon.
Diolch i Miss Catrin Jones am
eu hyfforddi.
Bu'r bechgyn (Blwyddyn 5 a
6) yn cymryd rhan mewn
cystadlaethau
rygbi a pheldroed a drefnwyd gan yr Urdd.
Diolch i Mr Wyn Griffith a 1\11'
Geraint Iwan am eu hyfforddi.
Bu Blwyddyn 1 a 2 yng
Nghae'r Gors, Rhosgadfan, yn
cael blas ar SUl fyddai diwrnod
golchi

yng

nghyfnod

Oes

Fictoria.
Bu
Georgina
a
Ccri
(Blwyddyn 6) yn llwyddiannus
ar arholiadau'r delyn. Da iawn a
daliwch ati!
Mae rhai 0 ddisgyblion
Blwyddyn ~ il 6 wcdi cacl hwyl
Iawr yo treulio wyrnnos ym
Mhla..~Menai vn cael blas at bob
math 0 chwaraeon dJ.rr, ac wedi.

pcn[rcf a'u lI-rinQiau 1 }rrnuno.

mwynJJau

Oewch ymlaen i gael paned

ofn£ldwy!
Yn Ei~Lelltl[ou Sir yr Urcld
btl Tom; T.lewelyn (Hlwyddyn

9

:5gwrs.
RRY~IWCH

WH:LLA. Cofion

cu

hunain

yn

2) yn fuddugol ar yr Unawd dan
8 oed, a chystadleuaeth
yr
Unawd Cerdd Darn. Daeth ei
chwaer,
Leisa
Gwenllian
(Blwyddyn 4) yn fuddugol ar yr
Unawd 8-10 oed. Pob lwc i'r
ddau ohonynt yn Eisteddfod
Gencdlaethol
yr Urdd yn
Abertawe.
Daeth Elain Elis (Blwyddyn
4) yn ail yng nghystadleuaeth
Dawnsio Disgo Sir yr Urdd. Da
iawn, Elain.
MERCHED
Y
WAWR.
Estynnwyd
croeso cynnes i
bawb gan y Llywydd, Menna
Williams.
Cychwynnwyd y noson drwy
gan u
Can
y
M udiad.
Llongyferchir Menna a John ar
achlysur eu Priodas Aur, a
llongyfarchwyd Eirianwen ar
ddathlu pen-blwydd arbennig.
Ganwyd mab bychan arall i N ia,
merch
Ann
Lloyd.
Llongyfarchiadau
i Ann ar
ddod yn nain i lago.
Cynhelir
Chwaraeon
y
Rhanbarth nos Wener, 13 Mai,
yn Neuadd Penygroes am 6.30.
Bydd Arddangosfa
Celf a
Chrefft yn y Groeslon ar 17
Mehefin: nos Wener am 6.30 i'r
rhai sy'n cystadlu a 7.30 i'r Ileill.
Bydd sgwrs gan Rhiannon
Parry a Margaret Williams,
Pandy Tudur. Pob dymuniad da
i Ann Lloyd, Olwen Huws a
Margaret a Jean, sy'n barod i
gefnogi'r gangen.
Derbyniwyd gair 0 ddiolch
gan Bwyllgor Cylch yr Urdd am
wasanaerh y gangen yn ~' caffi
yn ystod Eisteddfod Cylch yr
Urdd yn Ysgol Brynrefail.
Dymunir diolch i'r aelodau am
eu
cydweiihrediad
a'u
cefnogaeth.
Trefnir
Cyrsiau
Sgwennu yn Ty Newydd 0 29
Ebrill
i 1 Mai,
pryd
y
canolbwyntir ar y Stori Fer.
Mai 20-22. TeSlun a Thirlun
fydd dan sylw gyda'r tiwtor
Eurig Salisbury, a chyfranwyr
cratll fyud Yr t\lhro Gwyn

Thomas a Twm Elias.
Cvnhelir

Penwvthnos
Preswyl Merched y Wawr a'r
Clybll:lU u\Vl:l\vr ~r Mecli ~-ll
yng N sholes Prifyssol Bangor.

'B\vrlwm a Banlams'. Pris £160.
Dyddiad cau - 7 Gorffennaf .

Bu rhai aelodau yrn Meifod,
Bontnewydd ar 2 Ebrill yng
N ghinio'r
Llywydd
Cenedlaethol, Mererid James.
Roedd arddangosfa chwaethus
yno 0 esgidiau gan enwogion fel
Sian Lloyd, Margaret Williams,
Rhian Roberts ac era ill ar gyfer
y prosiect casglu esgidiau, cetris
inc, ffonau symudol a siam piau
er budd Achub y Plant. Mae'r
casglu yn mynd yn ei flaen yn
rhagorol.
Wedi
cinio
ardderchog cafwyd sgwrs ddifyr
gan Mari Gwilym, cyn aelod 0
Theatr Ieuenctid Genedlaethol
Llundain,
actores
a
chyflwynydd
ac mae wedi
ysgrifennu llawer 0 sgriptiau a
dramau ar gyfer y theatr, radio
a'r teledu. Yn iaith unigryw y
Cofi bu'n olrhain ei hanes 0 fyw
yng Nghaernarfon
ac, yng
ngeiriau
Meirion MacIntyre
Huws, mae'n gwybod:
lWae'11fib' a does na'm seren
he110 i mi uwch fy mhen,
Dun'n geiban, ond yn guiybod
mai yma wyf innau ifod.
Yn dilyn cafwyd adloniant
hyfryd gan Robat Arwyn. Fel
Mari Gwilym, yntau'n enedigol
o Ddyffryn Nantlle, graddiodd
mewn
Cerddoriaeth
ym
Mhrifysgol Caerdydd ac yna
ennill
Diploma
mewn
Llyfrgellyddiaeth
yn
Aberystwyth. Mae bellach yn
Brif Lyfrgellydd
Cyngor Sir
Dinbych ac wedi cyhoeddi deg
cyfrol 0 ganeuon. M\vynha\v)rd
ei ddatganiad 0 Benedictus ar y
piano a'i ddatganiad lleisiol 0
Yfory, Anfonaf Angel, Caraf Di
o Bell a Calla 0 dy Galon. Weditr
diolchiadau
canwyd Can y
Mudiad ac yna ffarwelio wedi
diwrnod pleserus dros ben.
Bu rhai 0 aelodau'r gangen
yng N gwyl y Pum Rhan barth
yn Ysgol Friars, Bangor ar
Sadwrn, 9 Ebrill. Yn yr un
modd fe fwynhaodd pawb y
diwrnod gyda chinio arbennig
Icl )f arfer ac adloniant o'r safon
uchaf gan aelodau 0 fand jazz
Yszol Try fan" sioe ffasiwn 'So

PaThad aTdudalen 13

•
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DEWCN ATOM Nil

cynyrchion Coed'
Gatiau. Ffensus ac ati
am brisiau cystadleuOI
Uned 1, f!ferm 9ryn Afon

AICneOIOn ar Qyrer y rnewglsL
MYNNWCH V GORAU

fGWYNANT
PIERCE

Gabon, Yr Hen Y:sgul, Drynrefiall
www.caban-cyf.org
caban@caban-cyt.org
111~ACCA~~08 (~aHi) 01211GGg~ 41;2 (ewyddta)

LLANRUG
Ff6n: (01286) 674183
(0569) 699901

ParhadLLANBERIS
YSGOL DOLBADARN

NANT PERIS
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PWYLLGOR
APEL
LLANBERIS A NANTPERIS
- EISTEDDFOD
YR URDn
2012
Cynhelir
cyfarfod
nesaf y
Pwyllgor yn y Ganolfan am 7 o'r
gloch dydd Mawrth 17 Mai.
Mae croeso i unrhyw un ddod
i'r cyfarfod hwn.

Ymuieliad Ysgol Y Bannau. Braf
oedd cael croesawu disgyblion
Blwyddyn 4 Y sgol y Bannau,
Aberhonddu atom unwaith etc.
Roeddyn t ar gwrs preswyl yng
N ghanolfan Tan Y Bwlch ac ar
ymweliad a Llanberis.
Dnngo'n Uchel. Bu dwy chwaer
o'r ysgol, Zoe a Ruby, yn
cystadl u mewn cystadleuaeth
ddringo. Yn dilyn eu llwyddiant
yn Ileal bu'r ddwy yn cystadlu
ar
lefcl
Cymru
gyfan.
Llongyfarchiadau
mawr i'r
ddwy ohonynt.

PRYNHAWNIAU neu
NOSWEITHIAU 4-10
DYDO SUL 8YB-4VP
GcuaMlluletk CabgPu. 111)0H6..

ddiwrnod i'w gofio!
Cymdeithas Rhieni a C/~yfeiLlion. Ymuieliad y Pasg i Goleg y Bala.
Cynhelir y Ras Hwyaid eleni ar Bu disgyblion blwyddyn 3 a 4
yn dilyn Stori'r Pasg yng
18 Mai. Mae croeso i bawb ddod
Ngholeg y Bala. Cawsant groeso
draw at y Ganolfan erbyn 6 o'r
mawr yn y Coleg a diwrnod i'w
gloch i weld cychwyn y ras.
gofio.
Priodas Hapus. Pob Ddymuniad
da i Mr Gareth Jones a Miss Nia
Roberts
sy'n
priodi
yng
Sychlanhau- Altro
Nghyprus dros y Pasg.
Guieuhgareddau Awyr Agored.
Ailwnio
Cafodd disgyblion Blwyddyn 6
Gwasanaeth
dreulio'r bore yn 'Rhaffau ac
Casglu a Danfon
Ysgolion' yn ddiweddar. Yn y
prynhawn cafodd y disgyblion
54 Stryd Fawr, Llanberis
weithgareddau sgiliau tim dan
ofal Mr Dilwyn SandersonFfan:
Jones 0 gwmni 'Mentro Mor a
GWASANAETH GOLCHI A SMWDDIO
Mynydd'.
Cafodd
pawb

ebost-

Awydd £1,000 tuag at eich
prosiect chwaraeon
cymunedol?

Mae'r Gist Gymunedol yn
cynnig grant 0 hyd at £1,000
i gefnogi cynlluniau
chwaraeon a
gweithgareddau egniol
newydd neu ychwanegol yn
y gymuned.
Cysylltwch i:
Rhian Dobson
Swyddog Datblygu
Chwaraeon
01758704 054

870088

co.uk

Am gymorth:
• i gychwyn prosiect
•i gael hyfforddiant
•
••
• 1 gcisio am grant
co c}. N 'C e L L
• i redeg mudiad
G W
Y
NED
0
Y,., CPT 09' , ·...0' ~u,"!'foddol 0 chymu~~do'
• i wirfoddoli
SlJpp()rctllt vO!UII'OI;r aori communfly 9fO.'PI
cysylltwch it Mantell Gwynedd
- yn cefnogi grwpiau gWlrfoddol a chyrounedol
ymholiadau@mantellgwynedd.com www.mantellgwynedd.com
01286672626 neu 01341 422575
£IUIlOt1

GQfresrreciig 106BBS1· Cofr..,~trwvd yng Nghymru· Cwmnl Cyfynechg drwy Warant 3420271

BYSUS RHIWLAS

GOFALU AM EIN CYMUNEDAU
.ASESU MEWNOl A CHYNllUN GOFAL
GOFAl PERSONOL..BATHIO

·CYMORTH I GODI A MYND I'M GWfLU
EISTEDD YN YSTOD Y DYDD

A GYOAIH NOS
GLANHAU. SIOPA e COGINIO OWTIN

·e~~NOCIP09L
.CYSVLLTU A GWASANAETHAU

ARHENIGOL
AyJycl-. yn 1,0": uwe;tl,:o a phobi neu "an~: ClVrfA ftAwydt.l?
Mae Caredlg Oyf yn awyddus i Syf10gi pobl 11001I W~lthlO

OvCl~rncwmnl MAQnvnorodlanr ~ Cn@Jnoo~@[nrrwytldt Dr onel.

Bysus bach a mawr ar gael ar gyfer pob
math 0 logi preifat - nosweithiau allan,
partion, tripiau ac ati. Gwasanaeth
personol a thelerau rhesymol gan

D. P.0

(01248) 361044

ENS

RHIWLAS

E. W. Pritchard
CENTRAL GARAGE, Llanberis
Ffon; (01286) 870202

I

TREFNWYR ANGLADDAU

Rydym rn fGGfYYtlQ rn Qy~9n(01 fTl~o'r cwmnl yn ehansu ac
OI'\S~1'Iaw~'tk~t' I w~it~16 UP\~I,fi\t)" ~m~~'.
~m~t)r
unum
nQU

.
_._. ,.

t'lvl1!l'r nee Am fgnyllon op.ll~cnCY~v"twcn a·
rota nQUEllis Wyn Jones ar-

~

Bangor 01248 612622· Uun iGwener Oriau'r Swyddfa 9-5pm,

UI'D F3· INne· FFORDDYPARC· PARC MlNAI· CWlN~DD un Me
FFON-01248 672622 • FFACS- 01248 672601
EDOST- P.o_$t caredi9~~m

.olz

JOHN HUG ES ali Ell

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

DALIER
Cymanfa'r

SYLW. Dyddiad
Annibynwyr wedi

newid i 4 Mehefin.

Cynhelir
Cyrnanfa'r
Annibynwyr Cylch Deiniolcn a
Chwrn y Glo bnawn SuI, 4
Mehefin am 2.00 o'r gloch yn
Neuadd
Gymuned
Penisarwaun.
NI thrcfnir bws, mac digon 0
le i barcio ar fuarth )'T ysgol.
Arweinydd y Gan }'V.' Gareth
Jones, Llanberis. Bydd Te Bach
i ddilyn i bawb sy'n dymuno
arcs.
YSGOL GYMUNED.
Lhoyddiant. Rydym fel ysgol yn
ymfalchio yn y Ilwyddiant a
gafodd y plant yn Eisteddfod Sir
yr Urdd yn Neuadd Pritchard
Jones Bangor dydd Sadwrn, 26
Mawrth. Cafwyd cyntaf gyda'r
Gan Actol, Parti Unsain a'r Cor
ac ail gyda'r Parti Deulais.
Cafodd Magi y 3edd wobr am
Lefaru i BI.S a 6, ac yn ogystal
cafodd y wobr gyntaf gyda'i
gwai th celf yn y Sir ac yn a\VT
bydd y gwaith yn mynd ymlaen
i'w feirniadu )'11 yr Eisteddfod
Genediaethol.
Llongyfarchiadau
mawr .iddynt
i gyd a dymunwn y gorau i bawb
wrth gystadlu yn Abertawe ym

mis Mehefin. Byddwn yn trefnu
gweithgareddau
i godi arian
tuag at y costau a buasem yn
dd iolchgar iawn 0 dderbyn
cefnogaeth gan bawb.
Adran Urdd yr Ysgol. Aeth nifer
o'r aelodau ar ymweliad a'r
Ganolfan Ailgylchu yn Stad
Ddiwydiannol
Cibyn
Caernarfon bnawn dydd Llun, 4
Ebrill.
Taith Gerdded Noddedlg. Cafodd
pawb hwyl garw wrth ymuno
gyda llawer 0 blant 0 ysgolion
erail! yn y cylch fore dydd
G\\ eller, 8 Ebrill. Roeud pa\vb
yn ccrddcd
0 Facs Parcio
Morrisons yng N ghaernarfon ar
hyd 140n Rifton tUllg llt PlllS
Menai. Roedd y t)'\vydd yn
lendlgedlg a 0101cn 1 Mr Alun

SMALA
www.smala.net

2.000
o ga rd ia u
busnes

lliw
+

hysgol,

Trip. Treuliodd

dosbarth
y
Babanod ddiwrnod yn Fferm y
Foel ddydd Mercher, 13 Ebrill
fel rhan o'u thema 'Y Fferm'.
Disgo. Cynhaliwyd
disgo i'r
ysgol gyfan
bnawn
dydd
Gwener, 1S EbriII. Dosbarth
Mrs Ray oedd wedi trefnu fel
Than o'u therna 'Bywyd yn y
60au' a cafodd pawb hwyl i
ddiweddu'r tymor,
Fran ~'1 yl1 Y1'71Weld aIr ysgol.
Daeth Mrs Shirley Owen i
drafod gyda disgyblion BI.S a 6
sur i fynd ati i greu stori/drama
gyffrous
er
rnwyn
ei
pherfformio gan Gwrnni Fran
Wen. Roedd yn bwysig ein bod
ni fel disgyblion yn defnyddio
dychymyg creadigol er mwyn
llwyddo i greu stori ddiddorol
yn dwyn y teitlSwyn y Coed',
Cawsom lawer 0 hwyl yn
cydweithio gyda Mrs Owen yn
trafod a mynd i mewn i wahanol
gymeriadau ar y gadair boeth.
Roeddem
yna
yn
holi
cwestiynau i ddisgyblion oedd
yn eistedd yn y gadair yn eu tro.

IIcfyd

rocduem

yn

cadw

nodiadau ar bapur A3 ac yna
dod a'r syniadau i gyd at ei
gilydd. Hoffem ni ddiolch at'
ran disgyblion blwyddyn 5 a 6
am y prOlll:lCl a gawsom gyc1a

pawb ohonoch sydd wedi bod
yn sal yn teimlo'n

\vell yn y
f}'WYdd Dcndigedlg a gat\v)7d ym

Yn y Ganolfan Llanberis
Nos Fercher 18fed. 0 Fai am 8 olr gloch
Dan Arweiniad Dei Thomas

£tI."i~_
"Cerddi'r Garreg Ateb"
<1\1

Sef Cerddi. Ynghyd A Lluniou Perthnosol
o DdyHryn Pcris Air Fro

LLawn

£80

Roberts am drefnu ac i bawb am
gasglu arian noddi. Bydd yr
arian yn mynd tuag at darged
Penisarwaun
a Brynrefail
ar
gyfcr Eisteddfod yr Urdd Eryri
2012. Roedd rhai o'r plant wedi
bod yn brysur iawn yn gwneud
baner gyda logo'r ysgol arni i'w
defnyddio ar y daith. Diolch i
bawb a fu wrthi
yn eu
cynorthwyo.
GWyl Gyhoeddi Eisteddfod Eryri
2012.
Ymunodd
rhai
o'r
disgyblion ynghyd a'u rhieni a
staff yr ysgol yn y miri ar
strydoedd Caernarfon ac yn y
Castell fore Sadwrn, 9 Ebrill.
Roedd yn braf gweld y faner yn
cael ei chario yn cynrychioli ein

Mrs Owen ac roedd hefyd yn
help i ni fyd ati i greu ein stori
ein hunain. Llawer 0 ddiolcb.
Magi Tudur a Catrin Walker
YSGOL SUL BOSRA. Wedi
bwrlwm SuI y Mamau a chreu
cardiau'r Pasg, bu'r aelodau,
athrawon a rhieni ar dren fach
Llyn Padarn fore Sui, 17 Ebrill.
Derbyniodd
bob plentyn wy
Pasg ac roedd pawb wedi
mwynhau eu hunain yn fa \v r.
Diolch i Ffiona am wneud y
trefniadau a diolch i mr Evie
Jones a'i chwiorydd, Nancy a
Dilys, am eu caredigrwydd
hwythau.
Bydd yr Ysgol SuI yn
ailgychwyn fore SuI, 8 Mai.
Bydd digon 0 waith o'u blaenau
gyda Chymanfa'r Annibynwyr
yn N euadd Gym uned yr Ysgol
bnawn SuI, 4 Mehefin am 2.00
o'r gloch (sylwer ar y newid
dyddiad).
Er
mwyn
cael
cymdeithasu gydag ysgolion SuI
Cylch Deiniolen a Chwm y glo,
darperir Te Bach i'r plant a
phawb sy'n dymuno ymuno.
Cynhelir
Cymanfa'r
Methodistiaid
yng N ghapel
Ebeneser
Caernarfon
bnawn
SuI, 11 Mehefin am 2.00 o'r
gloch. Bydd Te Bach yno hefyd
er
mwyn
cyrndeithasu
ag
YsgoJion SuI Seilo, Tregarth, ac
Ysgol Sul Ebeneser, Caernarfon.
PWYLLGOR
NEUADD.
Tynnwyd Clwb Cant Ebrill a'r
enillwyr lwcus oedd: Dafydd
Owen, Brynhyfryd
a Gwen
Roberts, Bron y Gaer.
Cynhelir Pwyllgor nos Lun,
9 Mai am 7.30 i drefnu
gweithgareddau pellach.
EIS1~EDDFOD
GENEDLAETHOL
YR
URDD 2012. Atgoffir chwi am y
pwyllgor, nos Lun, 9 Mai am
7.00 o'r gloch yn yr Ystafell
Gymuned. Aeth cefnogaeth gref
o'r peniref ar Orymdaith yng
Nghaernarfon
fore Sadwrn, 9
Ebrill, ac mae darogan am
Eisteddfod i'w chofio )~m
Mharc
Glynllifon y fl\v},ddyn nesaf.
GWELLHAI). Gobeithio fod

Of"~........_
TAW

01286 660 364

07887 654 251

Dydd y Gyfrol ar werth ar y Noson ae mewn siopau lIeol y pris yw £5.
Fe fydd lIuniaeth ysgafn ar gael a bydd elw'r gwerthiant i'w rhannu

rhvvng Pla3 Pongwaith, aG Apel Llanbori~ tuay at Ei~tcddfod yr Urdd, Eryri

Mawrth ac Ebrill. Ein cofion al
Eiriona,
Glyn Euron, gan
obeithio ei bod hirhau'n well
erbyn hyn.
PEN-BLWYDDI
ARBENNIG.
Llongyfarchiadau
i Gwynfor
Roberts ar achlysur pen-blwydd
arbennig ar 21 Ebrill ac i Mari
DeinioI, 12 Bryn Eglwys, a Iydd
yn dathlu ei phen-blwydd yn un
ar hugain ar 11 Mai. Pob
dymuniad da i'r ddau ohonoch.
EISTEDDFOD
BENTREF
2011. Cynhelir Noson Goffi nos
Iau, 12 Mai am 6.30 yn y
Neuadd Gymuned. Bydd cyfle i
rannu Testunau'r Eisteddfod a
gynhelir
nos
Wener,
1
Gorffennaf.
Beirniad
Cerdd
fydd Ken Huws, Pennaeth
Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog
a'r beirniad Llefaru fydd yr
actores,
Mari
Gwilym
Caernarfon. Edrychir ymlaen
am nason 0 gystadlu brwd.
DIOLCR.
Dymuna
Mrs
Blodwen Mowll ddiolch yn [awr
i'w boll ffrindiau
am eu
dymuniadau
da,
am
yr
anrhegion
a'r llu cardiau a
dderbyniodd
ar achlysur ei
phen-blwydd arbennig. Diolch
yn arbennig i'r teulu am noson
hwyliog annisgwyl
ac am y
caredigrwydd
tuag ati bob
amser.
Yr un modd, dymuna Die
Parry, Tawelfa, ddioich i'r teulu,
ffrindiau a chyn-ddisgyblion ac
athrawon Ysgol Brynrefail am y
galwadau ffon, y llu cardiau ac
anrbegion ar achlysur ei benblwydd arbennig yntau. Llawer
a ddiolch i Myfanwy a'r teulu
am y dathl u gwych
ym
Mhortmeirion
ac yna ymhlith
ffrindiau yn y Caban, Brynrcfail
nos Sadwrn, 9 Ebrill. Diolch 0
gal on i bawb.
Y
CARNIFAL.
Cynhelir
gweithgareddau'r Carnifal eleni
o Orffennaf 4 hyd 10fed.
EGLWYS SANTES HELEN.
Yn
dilyn
gwasanaethau'r
Groglith aIr Pasg, diolch i ba\vb
am eu rhodd 0 flodau ar g}rfer
addl1rno'r EgI\v}rs ac am bob
cymorth gyda'r gwaith.
GYRFAOHDD CHWIST
CynheIlr y G}rrfaoedd bob nos
Fawrth am 7.30 yh.
DAWNSIO LLINELL.
Cynhelir Dawnsio LJinell yn
Neuadd 'j1r cgl\.\'Ys b()b nos Iau
am

7.30.

Croeso

cynnes

i

unrhyw un sydd a diddordeh.
BOCSIO CIC. Mae Cl\vb Bocsio
Cic Dinorwig yn a\vr yn cael ci
g)lnnal yma yn Ncuadd yr
Eglwys bob nos Wener am
7.00vh.
ARI-IOI.IADAU.
Poh
dyrnuniad da i bob un ohonoch
sy'n
sefyll
yr
amrywlol
arholiadau yn ~'stod y m i~ocdd
nesaf.
rob
h \vyl ar
yr
adoJ}'giadau - fe f}rc1d Y g)vaith
caled yn siwr 0 ddangos rfrwYlh.
YASG liArUS 20 II.

Dymunir Pasga g\",yliau haplls i

bavt'b ohonocll.

Parhad LLANBERIS

NANT PERIS

-

.

•

YSGOL DOLBADARN
Ymuieliad Ysgol Y Bannau. Braf
oedd cael croesawu disgyblion
Blwyddyn 4 Ysgol y Bannau,
Aberhonddu atom unwaith eto.
Roeddynt ar gwrs preswyl yng
N ghanolfan Tan Y Bwlch ac ar
ymweliad a Llanberis.
Dringo'n Uchel. Bu dwy chwaer
o'r ysgol, Zoe a Ruby, yn
cystadlu mewn cystadleuaeth
ddringo. Yn dilyn eu Ilwyddiant
yn Ileal bu'r ddwy yn cystadlu
ar
Iefel
Cymru
gyfan.
Llongyfarchiadau
mawr i'r
ddwy ohonynt.
Cymdeithas Rhieni a Chyfeillion.
Cynhelir y Ras H wyaid eleni ar
18 Mai. Mae croeso i bawb ddod
draw at y Ganolfan erbyn 6 o'r
gloch i weld cychwyn y ras.
Priodas Hapus. Pob Ddymuniad
da i Mr Gareth Jones a Miss Nia
Roberts
sy'n
priodi
yng
Nghyprus dros y Pasg.

Guieithgareddau

AWJ.Jr

A gored.

Cafodd disgyblion Blwyddyn 6
dreulio'r bore yn 'Rhaffau ac
Y sgolion' yn ddiweddar. Y n y
prynhawn cafodd y disgyblion
wcithgareddau sgiliau tim dan
ofal Mr Dilwyn SandersonJones 0 gwrnni 'Mentro Mor a
Mynydd'.
Cafodd
pawb

A

PWYLLGOR
LLANBERIS

APEL
A NANTPERIS

- EISTEDDFOD YR URDD
2012
Cynhelir
cyfarfod
nesaf y
Pwyllgor yn y Ganolfan am 7 o'r
gloch dydd Mawrth 17 Mai.
Mae croeso i unrhyw un ddod
i'r cyfarfod hwn.

PRYNHAWNIAU

neu

NOSWEITHIAU 4-10
DYDD SUl gVB-4VP
Gw'&tlICDeik ~fa

ddiwrnod i'w gofio!
Ymuieliad y Pasg i Goleg y Bala.
Bu disgyblion blwyddyn 3 a 4
yn dilyn Stori'r
Pasg yng
Ngholeg y Bala. Cawsant groeso
mawr yn y Coleg a diwrnod i'w
gofio.

Mae'r Gist Gymunedol yn
cynnig grant 0 hyd at £1,000
I gefnogi cynlluniau
chwaraeon a
gweithgareddau
egniol
newydd neu ychwanegol yn
y gymuned

54 Stryd Fawr, Llanberis

870088

'0_

Awydd £1,000 tuag at eich
prosiect chwaraeon
cymunedol?

Sychlanhau •Altro
Ailwnio
Gwasanaeth
Casglu a Danfon

Ffon:

tl

Cysylltwch A:
Rh,an Dobson
Swyddog Datblygu
Chwaraeon

GWASANAETH GOLCHI A SMWDDIO

01758 704 054
co uk

Am gymorth:
gychwyn prosiect
•i gael hyfforddiant
•
••
• 1 geisio am grant
• i redeg mudiad
• j

• l'

ro
G

wirfoddoli
l~

cysylltwch

a

W

0. N t:
V

H

eLL
E

0
0
y~ C,./fll1,1 qr"fp'<1U qw r/oddt)j 0 '/lymu I,dol
Supporl'n~ volunlOI'l ond ommunltv,roups

Mantell Gwynedd

- yn cefnogi grwpiau gwirfoddol a chymunedol
ymholiadau@mantellgwynedd.com
wwvy.mantellgwynedd.cQm
01286672626 "au 01341 422575
Elusen Gofrostrodlg '068851' Cofrestrwyd yng Nghymru· Cwmnl Cyfynedig drwy Weranl 3420271

BYSUS RHIWLAS

GOFALU AM EIN CYMUNEDAU
ASESU MEWNOL A CHVNLLUN GOFAL

COFAL PERSONOL-DATHIO
CYMORTH I GODI A MYND I'R GWELU

EISTEDD YN YSTOD Y DYDD

Bysus bach a mawr ar gaeJ ar gyfer pob
math 0 log! prelfat - nosweithiau allan,
partion, tripiau ac ati. Gwasanaeth

personal a thelerau rhesymol gan

(01248) 361044

D. P.0

AS

A GYDA'R NOS

E. W. Pritchard

GLANHAU 510PA GOGINIO OWTIN
CtfN061fOHL
CYSYLLTU A GWASANAtfMAU
AR8~NI(jOL
A ydYlih yo hoffi gWCiithio a phobl neu ffiln~i Qyrfa novvydd?
Mae Caredl9 ey( yn awyddus i gyflogi pobl lIeol i weithlo
Oyt1~'r'I
M~~ ~yfforddl~r'lt
~l!hl!tr'loo~~th
trwy~nl ~rO~QI
Rydyrn yn reeJW110 yn gy:;on ret rnee'r cwmni yn eneneu ac
enuen gwelthvvyr i vveithio unei man ernser, ernser lIown neu
sydo'r nos. Am fanylion pellach cysylltwch a-

nul"'",

CENTRAL GARAGE, Llanberis
L__

Ffon: (01286) 870202
_

TREFNWYR ANGLADDAU

lola neu Ellis vsv« Jones ar-

Hlngor 0114U011011 Uuo i6wI!nl!r Orilu'r 3wyddfl ~.~pm.

lARD LO carmel Qwynedd

Q~29B 992{1SQ

CADW PETHAU'N Y TEULU!

COLLI ARWYDDION!
Cafwyd cychwyn anhygoel i
gyfres Rasys Mynydd
Nos
Fawrth ym mhentrefY Fron. Ar
noson oedd yn debycach
i
Dachwedd
na
dechrau'r
gwanwyn, gyda niwl trwchus,
glaw a gwynt cryf, daeth dros
gant 0 redwyr ynghyd i redeg
Ras Moel Tryfan. chysidro'r
amgylchiadau,
roedd
yn
rhyfeddol fod bron i ugain 0
blant wedi troi allan hefyd. Ond
nid y tywydd fu'r unig brobleml
Y chydig arnser cyn i'r ras
gychwyn, bu rhyw greadur disynnwyr 0 amgylch cwrs y plan t
yn tynnu'r holl arwyddion
a
chyfarwyddiadau
i lawr! 0
ganlyniad, doedd gan y plant
ddim syniad pa lwybr i'w
ddilyn, ond diolch i'r drefn, ac

er gwaethaf y tywydd, daeth pob
un yn 61 yn ddiogel. Y nos
Fawrth ganlynol daeth 112 0
redwyr i gystadlu ar y Foel Lus
uwchben
Penmaenrnawr,
a
dychwelyd i'r Fron ar gyfer Ras
Mynydd
Mawr yr wythnos
wedyn. Erbyn i'r rhifyn hwn o'r
"Eeo" eich cyrraedd
bydd
pedwaredd ras y gyfresx wedi ei
chynnal ym Mhendinas, Nant
Peris, a chwech aral1 i'w
cwblhau cyn diwedd y gyfres,
sef Moel y Gest (Mai lOfed),
Aber (Mai 24ain), Moelfre,
Llanfairfechan
(Mehefin 7fed)
Y Gogarth (Mehefin l4eg) Tri
Bryn
Craig
Llwyd,
Penmaenrnawr (Mehefin 2lain)
gan ddiweddu ar Foel Eilio,
Llanberis ar Fehefin 28ain.

Mae'r teulu Phillips 0 Benisarwaun
yn dathlu achlysur
unigryw, Y mae nifer 0 deuluoedd wedi dathlu gweld brodyr
yn chwarae pel-droed ond mae'n rhyfeddol gweld tri brawd yn
chwarae i'r un tim pel-droed. Ond dyna ydi hanes Gethin,
Matthew a Sion Phillips, gyda dyrchafiad Sian, yr ieuengaf,
o'r ail dim i dim cyntaf Clwb Pel-droed Llanrug Unedig.
A beth sydd a wnelo hyn i gyd ag Y sgol Brynrefail? Wei
mae Sian yn aelod o'r chweched dosbarth presennol ym
Mrynrefail a'r ddau frawd yn gyn-ddisgyblion, Gethin ym
Mhrifysgol Bangor a Matthew, erbyn hyn, yn ennill ei damaid
fel Ceroegydd.

YGAMPLAWN
fydd y sefyllfa yng
Nghyngrair dartiau Caernarfon
a'r Cylch eleni? Y dafarn dan sylw
yw'r Bull yn Neiniolen.
Mae
traddodiad
cryf
0
dimau
cystadleuol
yno
ers
sawl
blwyddyn. Y rymor diwethaf
'ymfudodd' rhai chwaraewyr i
dimau eraill, ond yn 01 i'r nyih
•
maent wedi dychwelyd eleni. A'r
tymor yn dirwyn i ben bydd y
ddau dim - yr A a'r B - )'n eamu
ymlaen ar ddiwedd Y tymor i
dderbyn tlysau. Mae'r tim A
eisioes wedi gwneud yn siwr o'r
bencampwriacth
yn Adran Un
gyda tair gem o'u tymor yn
weddill. Gyda lair gem o'r
Ai dyna

Llais ar Fwrdd
Criced

eoli

Nodwyd dros y blynyddoedd
gyfraniad
Peter
Evison
0
Gaearhro i sawl camp yn )'1'
ardal o'i gyfnod
pel-droed
gyda'r Darans, ei redeg mynydd
a'r yrfa griced llwyddianus rnae'n dal i chwarae- dros 40
tymor gyda Bangor. Erbyn hyn
mae Peter wedi ymddeol o'i
waith dyddiol gyda'r Cyngor
Sir, and nid oes amser i
hamddena.
Mae
Peter
yn
hyfforddwr

criced

uchaf - hdvanccd
hyn 0 bryd mae'n
Nicola Williams
dathlYSl' cr~ced
rouui
rnagtcn

y~~ol10n
d dau

0:;'

1

ADLAIS

o/r raddfa

Coach . f\r
cynorthwyo
• swyddog
M~n/Arfon

ymwcld

Ai arwydd fy mod yn heneiddio
Y\V fod tudalen arbennig yn y
Daily POS[ )'11 cael In\V)' 0 sytw yn
ddiweddar, a svlwi Ie: v dywedodd

~

lle

dretn. (~y~ylltwch a'r

tel llais Criced Ieuenctid

yuych

Fwrdd

am dderbyn

zwasanae:h hyfforddianr dan

v

cynllun. Ond, llongyiarchiadau
hefyd i Peter um ei llpwyn tilld
fel \fy 1111yr\fJliol y\1\1 y voSlcud

Rhcoli

Criced

Cymru.

Dlolcn iddo am ei harodrwydo j
lenwi'r swydd, ac yn sicr ni ellid
clleJ l]ni~ rnwy synhwyrol 9r ein
rhi1D )no 'nohoriuor"u

Ol)'lll.'

Ar Ben Arall y Lein
pcl-Jr()cd. Rrflbi. Criccd. Hoci. Rhedes.

)' ~Ul11P l11UI;;rhy)y

ar

Pyssota. Beth b~'lllla6

weIr u hyd )vf[h i ddcchfilU (mor

ncwydd

!lUO~91l.Ym myd y tly~aot.!l C.!lwn nliroddi.!ld.!lu cygon 'Ar b~n
"1.-11yl\iill', Gvf\lio e)Yllllllni ou),1 PJD~Ol))r - neu bUlDhidr - yn
ddl\U~tftf!1f. ~ th~iml() ~ll ~iom fod yr nfonydd yn lsel ar
ddcch "all'J [Ylllal~Olld era lli allai Ma\.vrLtl 3yllll., llyllll lani()
~)'jl1Vl'lwrr)
UiiiUll o)'u),n,

uu uuuu

It" 11)"n"II" m~,"44,Y.l1vn)'4J

}'W'r "lw"d

i7r h~liw_tlnfortydd]

~'r nrn rrddt'vn nwrw'n rnvo(]
~!alenn: s11onydJ.

zhywun yn dd.i\veddar cu bod yn

'hel o'n corlan ni erbyn hyn.'
Cofnodwyd msrwolaeth Robert
Sawl
Robert Jones ond dim ond un, Bob
Royal ()ak. Pam ei gofnc)di yn
JOl1.CS

0

arclul

Bcvh.es da.

Gynghrair
SOlar
61, mae
ganddynt fantais 0 ddau bwynt
dros yr hen elynion Pen-nionyn.
Mae'r tim B eisioes yn sicr o'r ail
safle yn Adran Dau. Mae
ganddynt gyfle da i ddiweddu'n
ail yn y gynghrair 501 hefyd.
Erbyn i'r golofn weld golau dydd
yna bydd y saflcoedd wedi eu
penderfynu'n derfynol. Gallai fod
yn ddipyn 0 barti Pasg draw yn y
Bull eleni. Tim arall sydd yn
chwysu wedi gaeaf hir 0 ymlafnio
yw tim p\vl Y Bedol. Maen ( wedi
arwain
ail adran
cynghrair
Caernarfon ers bcdwarcdd gem y
tymor, Y na gyda'r 'boced olaf' yn
nesau cafwyd 'rhediad' ~al,ac fe
fydd rhaid ennill gem olaf )'
tymor os am unrhyw obaith.
dibynnu ar gem olaf y ryrnor
rhwng }' Darans a Llechid ar Fae
Padam. Denwyd cannoedd yno
yn sicr rorf fwya'r maes
a gol
Roger Owen yIl rhoi'r ilws 1
Llechid gyda unig gol y gem.
Roedd\vn i yno, ac yn dal i gofio >'
torfcydd ill allan i'r Royal Oak yn
Rachub pan ddychwclodd
yr

oiau 11'1 01 'adref'.

Orrd beth am

l1.0

Eco'r Wyddfa? WeI, fe rocdd Bob

arwyddiad?
Drwy
gys)lllLiadau roedd Bob wedi
clywed hanes rhyw go]-geidwad 0

yn sysyllciedis as

SO\-vtll

UII

o'r selnau

Bob

a'r

o'r enw Murray

Cook.

mwyaf hanesyddol
yn hanes
dyffryn Peris, a hynny drwy un
weithred
neu
arwyddiad

Danfonwyd modur i'r De i n61 ~,
gol-geidwad a'i ddanfon yn 01
\'vedi'r gem. Hyd heddi\v co fir am

rhyfeddol.

berffornltad Cook y noc;on honno.

Roh oedd cadcirydd

cl\vb Llechid

CellS yn

nh)'TTlor

1?6+<i5, Gyfnull \;ryf yn hune\) )'
CgernmOn wd Distrlcr, ond y
{)'I110r 11)'1111)'10w\l\l )' u\l"u e1),YU
I .1!)nberi~ g Llechtd YM dd10~ Y
ddau dim amarur cryfaf }'11~

N~110~lydd CYIllfU, f....
"111"'Yillvr
~odd )' Darans. Dan arwc~n;o.d
I,al Juno, c:nfllllwyll C\Vpdn I(lu a

Yn l>icr,)'Darans oedd y tim gorau

a ~brc)yyd llu 0 g)'I1cuon - ond IIi
ellid CurD Cook. G\vnged S9\vl
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