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Er mai felllyfr iblant yr ysgrifennwyd War Horse gan Michael
MOrptlg0, mae'n ymdd~ngo~ y bydd y ffilm svdd newydd ei
rhvddhau Pfl(ll lunawr, vn lin 0 lwyddiilnnilu mawr elcnt,
1\( y milt: Dyldn jones 0 Lenbcrts wcdi bod il rhan illlw~dd()l

yn y §Wilith ffilmioJ it ph\lmp 0 s~lfylau 0 slabal Dolbadarn
yn chwarae rhan atnlwg ynddi - ~tt~rtY Pryd4!inwyr a',
ltlmi1~nwyr:
M:\c Cwmn;

CcHyl:tu

I:hlm

OV"ahoddl~d

1 ymunc

n'r

I rolbadarn wod: ai ~efydlll er~ Horcemen of the Apocalypse
yn Frodsharn, swydd Cacr.
y 1970 au, a hynny gan Aneurin
jones, t~d Dylan. Hu eu Arhosodd gyda'r cwmm JIll
ccflylau'n cacl cu dcfnyddlo yn chwc mlynedd, a threuliodd
J

Dylan

lwyddi.annau mae Dirgelwch yr
llgof a Pore Pet~ Bach ar S4C,

Trculiodd

Robin Hood, gyda Russell
Crows, Colour O(M~glC (Terry
Pratchett) ac yn fwy drweddar,

stad Dug We1.lb.lgton yn ffilmio
ar gyfer War Horse, ac yr oedd

y gyfres deledu boblogaidd
Merlin, sy'n cael el ffilrnto'n

weithio

rhannol yng Nghacrdydd

Treuliodd

NgJyn Rhonwv pan ffilmiwyd
The I'\.\I~pyno yn 1?8~Ja~yn'l

hefvd gyfnodau yo Sbaen a Forest of Dean,

Yllg Ngl1J~lfyrddjn

acuo ei

a'r

wythnos

bump

yn Basmgstoke ar

yn brofiad unigryw cacl cydbyd-enwog

cfo'r

cyfarwyddwr

Steven

Spielberg.
bythefnos arall yn

ddiweddarach yn ffilmio fel

Pl1QI"tiw~J. i= JysSU

In,,,,y Mac 1$ 0 ocit'ylau san y cwrnrri Alm:lcnwr,
,.o('dd~n~ yn gyfl"ifol am s~t :\M drin c~ffyl~u,Ku'nbrofiad yn Llanbarts, ar stalwyru sv'n ~is Mawrth mae'n debygol
u ~rlryldU Y11 Yl(Oll rfilrruo runhrii>idUWY iddo, oherwydd cucl cu defnyddlo ar~f~r r Q {Q~ i lawr unwaith eto YOB
Wlilow r: Chw.u-el Dtt~on-.r:B r mae bellach yn eoo;]] ci fara SWaith fblmio, yn enwedig pan Ngha~rdydd a'r cyffimau yn
vn 1t.)~7,
JUenYl1vn paratot ccllylau ar fo angen 'stunts. Maern yn cael ffilrnio'r gyfrce olaf 0 Merlin
Di1)'nvJJ Drl~'l~ill\oJAl gwr$ srt":J: 8w.l.l~.l.nol ornhyrch1ad:\\'l cu B""etth:.o r: rheobldd pan i'r HB(l, Dymllnwn hob
r~t'H~tt\'\1o yM M~t\St\l' !\C ym myl1 ffilm !1 thQIQdu - ac nn fyddsnt yn ffilInlo mewn Ilwyddiant iddo - ac t'r cerfylau
cvn (tie]

11UIl

llcfyd. Ymhlitll ci gwahanol rannau o'r wlad.

- yn y dyfodol.

LLANRU G Eryl Roberts.

J Bryn MoelYJ1. Ffan: (o 1286) 675384

NEWlD AELWYD. Croeso

110ngyfarchia d au.

mawr i Mr a Mrs Dafydd
Gibbard, Cian ac Erin, sydd

Dymunwn
longyfarch
Mr
Tecwyn Jones, Cae Rhos, yntau
yn 70 oed ac yn dal i weithlo'n
galed Iawn - arnser rhoi y lori

Bryn
Mair. Mae Mrs PerS1SJames a'r
wcdi

ymgartrcfu

yn

tculu yl'l dymuno iddynt bob
hapusrwydd, wcdi byw yno am

dros harmer cnnrif, ac mae Mrs
James yn diolch am bob gofal
bellach yng Nghartrefy Foelas.

ARBENNIG.
canlynol
blwydJi

ar

Wedi cyrraedd 75 mae Mrs
Mildred WilliaJTI.)J Crawiau.
Pob dyrnuniad da i chi a pha\.",b
arall hefyd.

I)ROFEDIGAETHAU.
Yn
dawel, yn 97 mlwydd oed, bu

PEN-BLWYDDI
Llongyfarchiadau

yn ei gwely?

mawr

ddathlu

i'r
pen-

.lrbCnl'li8.

Mrs Eirwen Williams, Bryn
Gro,
Ffordd
Glantfynnon,
wecli vyrraedd ei 90 rnlwydd

ddiwrnod braE
gyda'r teulu a 11awcl· 0 fFrindiau
~ chymdogion yn galw i mewn

oed. Cafodd

farw Mrs Megan Pritchard, 3
Hafan Elan, Cydymdeimlwn
yn arw a'r teulu i gyd, a'i
chymdogion a ffrindiau.
Hefyd, cydymdcimlwn yo arw
ag £.irian,,,,cn 1 homas Q. Dylan
Owen, plant Mrs Eurwen
Owen, LO Hafan RI3.n, a fu farw
ar lonawr Bfed. 1\nfonwn ein

cOhon at Dyfcd a COltrin ';).'
u
i Rael paned a cnaccn,
Mrs Menna Willial'l1.~1 PfCCI1.1. plont a'r gweddill or plant a'u
.N~.tlltof'dd,
-wecb cy1'f~~dd teuluoedd .
DIOLCH. Dyrnuna teulu y
~1 70 mlwydd oed! .t'ycillal
neb yn credu, wtr Menna - ddiweddar Mrs £urwcn OW'cn,

HMAN

EJ~AN. Yr wythnos cyn V Nadolig.

mwynhaodd

trignlion H!lt!tn Elln, ynyllyd :1 rtrtndtau a pherthnasau o'r
p~ntr~t: ddau ddiwrnod arbennlg iawn. 1\r y dydd Mawrth,
mwynhawyd cinio Nadolig bla~us iawn a baratowyd ym
Maesincla. YIl ystod y tyll10r ysgol paratoir y cinio gan Mrs
Eunvcll Williams a staff

y

gegin

yn Y"sol Brynrefail. Maent

yn c~~J
I'ryrd ~l'dd~rchl)gYTl wvthno~ol. Yo dilYIl Y Cll1it) daeth
(tl\f (\

~t!ltf(:!lrtr(!fi t:ymurledol

Gwyne(lll atYlll ~ganu rnrohlu

j

gyf~ili!'\nt AnWBn R()bQrt~~r yf ()rgJIL
Gwcrth-wyd R!tffl N~dollg a gWl1aed elw u £100 ac ft:'j
cy.tlwynwyd i Ysgol Pendalar, CaernarfOJ1. Enillydd lwcus yr
l1ClIJlpCr Nddoli~o~Ja
Mi~
Mvn~Criffith, 1l-Iafan £Ian.
Ylld, df)r dydd M~r~b~,.,
pi\r~towyd Bwfte Nadoljs ardderchog
iJdynt. Unwil1.th ctoJ cO\W'Sa.nt~nJ.\ c:u'olau acyrti ~1w~~nt
g~m

10 Hafan Elan, ddiolch 0 galon
i bawb am eu cydymdeimlad

1..Carrie Owen
2..Valmai Owen

a'r caredigrwydd tuag atynt
ar achlysur colli marn, nain
allen
nain annwyl. Diolch
hefyd am y rhoddion tuag
at Feddygfa'r
Felinheli
a
Ward
Moelwyn,
Ysbyty
G\rynedd, ac i'r Parch Marcus
Robinson am wasanaethu'n yr
angLadd, a Gwynfor Jones (0
E.vV:Pritchard, Llanberis) am y

CAPEL Y RHOS. Yn ystod

trcfniadau trylwyr.

COHON GORAU. Mae

Dr

Ceri Williams, merch Robin
ac Evelyn Williams, wedi bod
yn yr ysbyty crs wythnosau.

Deallwn ei bod ychydig yn
well erbyn hyn. Cofion gorau a

gwasanaeth bore SuI} Ionawr
15fcdJ bedyddiwyd Ilan Sion,
mab bach Eleri a Sian Arfon

Stokes.
Gweinyddwyd
y
bedydd gan y gweinidog, Y
Parch Marcus Wyn Robinson
a chroesawodd y teuluoedd i'r
gwasanaeth. Pob bendith l'r
teulu bach yn y dyfodol.
OEDFAON
MIS
CHWEFROR.
Chwefror 5; Y gweinidog
12: Parch Dafydd L1. Hughes
19: Y gweinidog

26: Parch Trefor Jones.

PEL BONBWS YR URDD.

brysia i wella, Ceri.
DAMWAIN. Yn

Llongyfarchiadau i'r canlynol
dilyn y ar crtnill yl.l ddiwcddar:
dd::unwain erchyll at y drwrnod Rhagfyr l7 ~ rtuf 121 loan
cvntaf or flwyddyn lie bu i Rogers) Minflordd,
ddwy fcrch ifanc farw, mae'r Rhag{yr 24: rhif 19, Jean
pentref "Wcdi ei ysowrd BYda'r Williams, Minffordd
drychineb. Can fod y ddau Rhagfyr 31 ~ rhif 2, Huw
deulu yn adnabyddus drwy Rogers} MinIIordd
wahanol gysylltiadau lleol, Ionawr 1; rhif 38, Robin
Willian1.s, S~ y Cwyn!
cstynnwn cin cydymdcimlcd
dwy~af a diffUdllt atyllt a~ i1w IOl1awr 14: rhif 33, Macs~n
Llwyd, Y Goedlan.
lTrindiau lawer yn yr ardal.
Scfydliad Coffa
Diolch yn fawr i bawb anl
Ennill'''Yr y Clwb cant am gefnogi'r apel a fydd yn dod i
Rilagfyr
bCll 110:; Sadwrn, 25 Ch"vefror.
I..
Baron
Olvell}
56 Bro O~ gwel-wcl1. yn dda, -wnaiff
pawb ddod ~'r ari.an (£ l yr
R11yudalll
2..Mrs G TIl0111dS, Gwenalll, wythnO:5)
i Mail- l-lughcs,
Rllyddallt Terrace
Glasgoed, cyn hynny.
3 ..Mrs M (~riBith, 2 H~fan Elm
Plaid
ru

Q Fl'l~v. C"fvdJ yawb anrhcEJ BYda' u f6ryn tiRoI i~ro~dd p!lwh

BYSUS RHIWLAS

\vt:Ji llwyr fwynhau }' de\'ld(.~ydd arbennig ym!t.
D~olchod<"i M~8ru'\, N~t\t Y C:lyn, ~ Dily~, H~f~n nIan. M raIl
y criw i B~SSl~,Y Warden, am el holl garedigrwydd ar llyd y

DY6UB blCh 4 m"wI AT5..~1..r syler fOb
m~'h
0 1~ Fl'~U._t - nosw~lhiau alla1\(

tymor ac

CUll

drcfllutr

Cyfilll df CU ~rfer,R.o~ddSOUl Bcssic) yn
nlfcr
'sorachod1 yn e; help,u - Andr~~.1

fcl g;AJl. Corn)
°
1471,-'ylvi~1Anw~'" {'\M!'ltr.
Cofiwch fod bor~ cotfi yn y C;anolfan yn Hafan Elan ootl11ore
~~~rch~r!\rt\ 10.1 S !t gi!m 0 Fingo \vedyn. Mae cr()eso i ulluhyw
Ufl YJllllll0 ~ydJ'rcriw IlWY]il)g~
.
"lUOn

tnr~au ac ali. Cwasana~th
pergoftoJ a thelerau rheSYlll01 gan

pilrt/on(

•

C!RIS JONES
Taalon.
STOd Tolvbont

LLANILUG

677362
~6u~yMut.l~1

07979620996
•
•
•

T~i{) ~Aif ij fd"iou
Uwoith MOT
MG,sni, prQr.Q~91igwn
~ri$:ou eydodlauol

(01248) 361044

RHIWLAS

ELI:S
Bryn ac Angela Williams
London Houstl lLANftUG
ffll'

(01286) 673574
PEN CIGYDDION Y FRO
Vr Wyn 11001mwya.f blaSJs,
SQIQD calmt
Gagoo~ pflod i'w bwyta
Aichebion at gyfar y mawgist

UYNNWCW Y l!ORAU
D~WC11 ATOM Nil

Parhad LLANRUG
YSGOL GYNRADD
Dechrau trist a gawsom fel ysgol i ddechrau'r flwyddyn 2012 gan
ini ddcrbyn newyddion fod Sasha (cymll0rtllydd ym Mlwyddyn

MERCHEDYWAWR

Cynhelir yr Eisteddfod CyIch
ar Sadwrn, 25 Chwefror - mae
2) wedi ci lladd mcwn darnwain car ym mhentref Llanrug.
Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf gyda'r tculu a chofiwn Nadolig i'r Hen Lechan, Y taflen Addewidion Bwyd ar gal
Felinheli. Estynnwyd crocso gan Gwenda.
Sasha yn ein calonnau.
cynnes i bawb gan y Llywydd, Anfonir ein dymuniadau gorau
Bethanne, a diolcliwyd i bawb am wellhad buan iBerian Elias,
TEYRNGED I SASHA
a gymerodd ran yn y Cwis mab Edward a Wena, sy'n
Daeth Sasha l'n plith yll un ar bymtheg oed yn eneth swil a Cenedlaethol
a braf oedd derbyn triniaeth yn Ysbyty
llongyfarch y buddugwyr, sef Walton, Lerpwl.
diyrnhongar, Yrngartrefodd YIl sydyn hefo'r staff a'r plant, a'r plant
Penrhosgarnedd,
Rhanbarth
Daeth y newydd trist am
wrth eu boddau ac yn ei pharchu, a hithau yn ~vybod yn union
~fon, gyda 73 0 farciau. farwolaeth
ann isgwyl cynsut i'w trin. Datblygodd 0 fewn y flwyddyn yn gymhorthydd
~tgoffir pawb am y cwrs Crefft Brifathro
Ysgol Brynrefail,
gwerth chweil, a chwblhau ei chwrs yn llwyddiannus.
y Gogledd i'w gynnal yn Plas Llanrug, set" Elfyn Thomas.
Oherwydd ei llwyddiant a diddordeb yn y plant} ac wedi i Sasha ;Yll Dre, Bala, ar Sadwrn, 21 Cydyrndeirnlir a'r teulu 011 yn
benderfynu mal dyma oedd ei llwybr gyrfa, penderfynodd fwrw Ionawr 0 10.00 o'r gloch i4.00 eu coIled fawr.
Gwr gwadd y noson oedd y,
'mlaen i wneud cwrs pellacb. Roedd ei hail swydd 0 fewn yr ysgol ypnawn.
Distawrwydd
Prifardd Ieuan Wyn, Bethesda,
yn bwysig iawn hefyd iddi Eelgofalwr y plant yng Nghlwb y Grug. Cynhelir
Noddedig
ar
20 Ionawr tuag at cyn-athro yn Ysgol Gynradd
Mawr oedd ei gofal dros y plant a hithau yng ngofal yr arlwyo! !
Urdd Cyfcil1ion Ysbyty Bryn. Llanru81 gwladgarwr a dyn
Dlpyn 0 lanast oedd yn yr ystafell athrawon ar 01 i Sa~h~fed wrthi Diolchwyd i Carys Wyn am ei filltir !:S'~'~r.
Tostun ci_
hefo'r 'Cream Crackers' ar cawstl and roedd pawb yn siwr 0 gael drefnu'r noson arbennig yn yr sgwrs oedd 'Rhamant Enwau
en digoni!
Hen Lechan, roedd pawb wedi Lleoedd. Pwysleisiai
y dylai
pawb
oh orrorn
ddiogclu
I grynhoi, Sasha roedd yn eneth gymwynasgar a phawb yn mwynhau'r bwyd arnheuthun
,
. .
caeau,
ereJgl!lll,
ffrindiau hefo hi. Wrtll edrych ar ei henw maa'r ddwy lythyrcn ac yn union Iel barn Alison enwau r
Taylor yn 'Taste Test' y Daily lonydd, llwybrau, afonydd a'r
olaf ~ef Ii ac A yn cyfleu ej chyrnsriad i nt yn Ysgol Gynl'ndd Po~t.
LlonBYfarchiadau nentydd - llcfydd sy'n llawn
Llanrug, yn tJ1f J. pnnnt, ~~ Hapus nc Annwyl.
Dylid
cofnodi
mawr i'r cogydd, Tomasz hudoliaeth.
Wllawn nt fvtn anghorio'r wen.
iYVyroba a diolcll j'r staff aID ell enwau'r llei)'dd hyn er mwyn
nu Plll}[ tllwyddyn .s !l (\ yn Bilmio'r rhaglen deledu lewis mwyaf gwa::iauactll cyfcillgar.
ell tro~glwyddo j'r genhedlaeth
No~ ~awrth,
10 lona~-vr, ncsaf. Gwyddai'r Hen GYIlli)!
Cynlru' yn GJleri, C~ern~fon. (~~w~nnt
hwyl {awl' yn cymryd
estynnwyd croeso cynnes i y~tyr holl eirilU llefydd a
rhan me\\Tl1amrywiaeth 0 gem!llllloerig.
bawb a dymunwyd BlwyddYll l1ynny'Il
fan\'Vl. Gwyddent
Newydd fendithiol i bawb .lr1'\-,ddocAd cllwau'r llef ydd
gan Bethanne. C'ychwynnwyd a chyplys~"yd enw lIe yo aml
ag
enw
pobl
a chreaduriaid.
gyda
can
y
Mudiad.
Q
Cydyn'ldeilnl'o.ryd yn ddwys 1Yl~ddai rhai enwau :,wyn
iawn :lg Eirianwen 0 golli rhythmall :1 scilua\.l ccrddorol
per~:lin. Cah\T}'d egltlrhad a.r
ei manl. All[onir ein cotion
ann)"l at Margaret Parry ell\VaUIlifer 0 lefydd yn Nyffryn
wedi ei thriniaeth yn yrysbyty. OgwC11 a Dyffryn Peris ganddo
l.,longyfarchwyd Menn~ ~ ~ braf deall fod cymdcithas
gyrraedd pen-blwy<.td arbenlug wedi'j sefydlu i warchod
• Vswiriant Cartref • Yswiriant Cor
a llongyfarchiadau
brwd i rhamaIlt enwau llcoedd cin
• Yswiriant T@ithio • Nwy a Thrydan
MyflnlV'}T :l Die :\r achlysur broydd hardd achos] feI )I
• Lnryrnau
• t;ynlluniau Angladdau
eu Priodas Aur at 3 lon~wr. dywed R. 1ViIliams Parry yrl ei
Pob llWyl j'r aelodau gyda'[ soned :Adref: .Digymar yw ~
Bowlio Deg. Cynhelir Taitll i mrQ dr)ry'r ,read clwn' ae fe
Gaerdydd :l'r Ardd Fotancg ar wyddom ninl1au yn1 Mro'r Eeo
Ebrill ,,7 d 2,8, tal £iO - enwau 'Os Ca\VIl ninnau fryll
rhas blacn os OCS gellnytl!l A 111awildir il Jl11ab\vyr a chraig
If
ddiddordeb. Y mac 6 aclod U llyn'
_0
0
wedi gwirfoddoli i hclrtl ym ci bod hi/n ddylctswydd arllom
Mhabell Merched y Wawr yn i drosglW}'ddo rhamant enwau
r;'.isteddfod Gencc.llaetllol yr lleoedd ein bro i'n plallt ae i
blant ein plant.
Urdd ar 4 Mehefin
Am brl:; heb rwym@dlgo@th. @wch I~
Sioc Tudur OlYCl1. Os ydycll Diolcllwyd
i Ieuan \'Vyn
A9f:>Concern C\Nynedd a Mon
yn ysu lm ga~l noson allan :lIn sgwrs hynod ddifyr ac
Ty ~eIOfll, Frordd ~Onlgc, H(l,lpn
ynb 11gllWllllli tfril1diau lleu'Jl d(Jdysgiadol.
CocrnQr(on I..L55 2YD
ch"",ilio am rywle rhad i fynd i Byddwn yn dathlu GWylDlie\vi
rton: 0129'"9ltO
fwynh:lll Ilond bol (\ ch'\-vct:th~,
yn r.fre\.~t~ryr I len Fria[6J
(Orooor Q{1m-~pmM~~to ~ri)
yna IJytJd Sloe Tudur ()\ven (~ol~SMenru, ar 13 Ma~\Trth
•
--.-.- ---------..--···························,.,'t"'t.,"",., ••••••" ••••••••
alII 0.30 oOr gloch. A ft.las~ch
o
tlJiullordcb
i
[uuiauau
Ilet}
NPII ffoniwch 0100 Oll~ 171.1 t"I~U ~wch j
~.lligQlion,Dinl OJld £3 y locyn ~arcdict::d a tllalu (12 Yll y:
WlYW.ogcuLorg.uk/Prooual
,.,..........................................
.-- ...•.••....--------- .......•.... ~-.-.•............•••.••••
:1'rat"", 0 w~l"tl"l~ant
y tv~rnna\l \.yfar£od IlC~uf ar 14 Cll1~'c[rur
yn Myrtci 1 Hosbl~yl' r C:lr~ref os owelwch yn dJ~~ Y gWr
Glrylledd ac YI1YS MOn. MJe'r gWcldd fydd Gwilym Hvanc: yn
'"1.05Ql,\ yn aJJ~~ i r~i droi) 16
~on dJ11 'Olc)v Murri~ Evans:
j
gCl'lOJ
o~d. I)yci<1iadall~ Cwener, Diolchwyd
am wneud y
10/Zj Bad\~'rIl 11/2; Sill 12/2; Penisar\\l:lun
IJun 1?/1; M~"\wrth2.9 ~ 29.
bm cd itC \,:11111 ydd y ram ot:du
Nos

Fawrth, 13 Rhagfyr,
aeth criw hwyliog i ddathlu'r

Cynnyrch gwasanaethau
priodol ar g~ er y rhoi
drosSOoed
Personol

1 ••••••••••••••

(~Jffi'r urctd. tii~tQdofodCylch.

Marg:lrct l)arry.

2012.
Dymuniadau
gorau Casglwr y newyddion yw Clive
ar gyfer y Flwyddyn Newydd James, Hafan (gerllaw Tafarn
oddi wrth Dim yr Eco yng BrYl1gwna). Y ffordd orau i
Nghaeathro.
Mae Bethan gyflwyno eitemau ar gyfer eu
lwan, Carrog, yn dosbarthu'r
cynnwys yn yr Eco yw ar bapur
Eco yn ardal Rhos-bach ac trwy ei £lwch Ilythyrau!

Aled Thomas, 3 Stad Glandwr

C Y D Y M DEI .{\IILAD.

yng gweddill

Anfonwn
eincat
James,
Hafan, a'i frawd Robin yn yr
Iseldirocdd, adeg morwolaath
cu tad cyn y Nadolig a'u roam

Caeathro a
ehyffiniau. Os nad ydych yn
harod yn derbyn copi i'ch drws
pob mis, beth am danysgrifio
trwy gysylltu ag un ohonynt?

ddechrau'r flwyddyn. Roedd Peter a Selia James yn ymwelwyr i
Gaeathro ddwywaith y £lwyddyn am 3S 0 flynyddoedd.

GWYLIAU MAWR. Croeso adra i Zonia Bowen) Stad
Glyndwr, o'i gwyliau anturus dros droad y flwyddyn 'r India ac
Asia.

NEWYDDION Y CAPEL. Cynhelir y cyfarfodydd canlynol
ym mis Chwefror:
SuI Sed: 11 ;00 Ysgol Sul; 2:00

YN LLANRUG

" fydd yn
Bydd y 3 yn rnan 0 Dim

[Cyfarfod y

swyddogton i ddilyn.]
12fed: Dim Oedfa nac Ysgol Sul [Hanner Tymor.]
1ge9: 2:00 Oedfa deuluol

llNGI~N
J Cynonh
Persunol

Gweinidog.

0

dan arweiniad Mr Dafydd Iwan

26ain: 11 :00 Ysgol SuI.

Ci\NU G.t\.ROLAU. CyfiLn~wmy casgliad noson y Canu Carolau
oedd £48.92. Dydd yr arian yn cael ei roi at yr Ambiwlans Awyr.
TYN FA PISOL Y GYMDEITHAS CAE CHWARAE. Enillwyr y

cafnogi dyn 45 OQd,dgfnyddiwr cadair oiwvn,

Dynfa Fisol ar gyfer mis Ionawr oedd:

gyda'j hoi I annneruon nersonor. bywyd dyddiol
a'i weithgareddau cymdeltheeol.

1af: £40, rhif03, Dilys a Bryn C=;riffiths, Delfryn:

"HAlO 11ft YMGEISWYR FEDRU GVRRU, A DIM VN VSMVGU
11-1 J DIWRNODVRM1HNDS Ilm-B,m 32~ Iwr

2il: £25, rluf 14, Dan jones, Gwel y Mor,
3ydu; £15, rllifOl Bcthau Iw~nJCarrogi

+ydd: £5, rhif 58, Sandra Roberts) 5 Bryn y GoE
]

1 olWlNOO YR WYTHNOS

8Im·.pm 1&'iaM

CYFLOG-£7.S0 yr ilvvr
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iddi
ar ddod yn Iaf am ganu ac
adrodd yn erbyn nifer 0 blant
yn Eisteddfod Dyffryn Ogwen.
Hefyd ar ennill y gwpan am fod
y rnwyaf addawo1 am adrodd ar
y diwrnod, SY'11 dipyn 0 gamp i
blentyn o'i hoed.
llongyfarchladau

DIO LCH. Dymuna Kathryn,
Dafydd a Sian, Y Ddolwen,
a'r teulu ddiolch i bawb 0
Fro'r Beo am bob arwydd 0

mawr

gydymdeimlad, a dderbyniwyd
yn dilyn eu profedigaeth 0
golli Gwilyrn. Maeot wedi
colI i g*r, tad a thaid oedd
yn annwyl lawn iddynt ar 01 C
RON
F A
brwydr ddewr ae mae bwlch
1
~NT
EGLWYS
enfawr ar aelwyd y Ddolwen.
LLANDDEINIOLEN.

Diolchwn am y gofal arbennig
gan Feddygon a Staff Ward
Alaw, Ysbyty Gwynedd. Dioleh

i'r
Parchedigion
Gwynfor
Williams ac Eric Jones am eu

cefnogacth
a'u harweiniad
ddydd yr angladd, i Arwel
Jone:, am ei deyrngcd wych i
Gwil; i Mr~(:leny~ Crifhl:h, yr:
organydde , ac i'r tri chor, SQf
N\lnt1Ie, Bal1gor d Dyffryn Pens

Carem ddiolch i'r canlynol am
eu cyfraniad tuag at gostau
cynnal a chadw Mynwent St
Deiniol, Llanddeiniolen, am y
flwyddyn 2011:

Pricilla

Williams,

Ann

Cilgwyn:£50;

Mrs A. Lowe,
R~e Colwyn! £] 00; Mrs J(~tic

Hughe
£20j

Coed Bolyn Lodge!
Mr Cwynedd Hughes,
J

£10j Mrs Ruby
£ 120i
Bur cyfan yn gy<:llr mawr i'r Harrison, Bakhita.
teulu. Diolch hefyd i Mr Dylan Mrs Ann Hughes, Y Dwrhyn,
Llanrug: £10j Mrs Phyllis
Cri.ftth::o am ei drcfnladau
Jones, Hafen Lon, Rhi\.vlas:
trylwyr ac urddasol.
£10. Mr a Mrs J.M. Griffith,
DIOLCH. Mac Mrs Eunice Llwyn hithin:
[10j Mrs
Roberts, Stad y Rhos, yn Marjorie Roberts, Ty Newydd:
diolch 0 gal OIl i gymdogion a £10j Mr~ Meira Griffith,
c11yf~il1iondIll bob ~efnogdclll d Crud yr Aweni £20j Mr u Mrs
chydyn'l.dc~'\laJ a ddangoswyd
Hlwyn Jones, ~achell: £20; Mr
tddynt yn (Yll proled.i.gacth 0 R.A. Jones, Rhandir Mwyn,
gOlli S't"'f, t~d ~ tha.ld annwyl.
Penrhos: £10; Teultl Y Celli:
DYMUNA Mdlr, 13 Tall £SOj l'vfr a Mrs Ieuan Williams,
y BU:lrth, ddiolcll 0 galOll L1ain yr Ardd; £10j Mrs Mair
i'w chytndogion
a £frind~au Jon~~ a My!'an,"Y Harper;
yn
NQinio]en,
~
bob £40i Mr ~ Mrs C. 'Thomas)
6X . tryd B~ngor, Y Felinheli:
arwydd
0
gydymd~lml~d
ar 61 y brofedigaeth 0 golli £1 OJ Mr~ EI c;beth Edwards,
Caerdydd:£25j
Me a Mrs
Qi br~wd, Rerwyn Williams
o Lanfai rfechan. Bydd Y Danny Humphries, l~ Helen:
rllOddiun yn mYlll1 tuag l[ tl0; IvIr d Mr~John evans, Pen
Pare: £10; Mr leUaIl ElljsJone~
(UIl\,;d yr t\rCI1JldU Ysbyty
Mrs Ann Ellis Williams, Y
Gwynedd.
Ddol-wel1 Pach; £20j Mr~Edit!l
1,I,ONGYFAR(_"'HlADAU.
Jones, Cae Ma"Vl', 'l'refor: f 10;
am eu cyflwyniad arbennig.

SO\'lthport:

u,

Iiuffai tculu a (frindiau G1.VJWf Ml a Mrs Brian 511arpe, Ael y
I-Iu8hes OWC!1.)0 Q~d, 0 GaCdU Bryn: £20j Mrs Anll IIughes,
(;I~lC:lon,Rhiwla.c::,'-ryres hirlysJ
Llanbedrgocll: flO; Mr a Mrs

Bro

Rhoo,Bclh,-=l,

--

ddYlllWIU

H.P. Hughes, Llugwy:
ynghyd a. rhodd di-enw,

yruchod.
Derbynnir
yn
ddiolchgar
tuag at y gost uchod tr",ry
law y Trysorydd: Mr Brian
Sharpe, Ael y Bryn, Bethel,
Caernarfon LlSS 3AA. Sieciau
yn daladwy i 'Cronfa Mynwent
Llanddeiniolen'
Dacth
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Crocsawyd nifer dda 0 aclodau
Croesawyd
pawb ynghyd gan Myfanwy ynghyd gan y Llywydd Dr.
Harper, Arolygwl' yr Ysgol SuI) J. Elwyn Hughes i gyfarfod
a diolchodd i'r athrawon am mis Ionawr o'r Gyrndeithas.
bob cymorth yn y paratoi ac i Un 0 blant y pentref ocdd
yn annerch, sef T_yun Pral1cis
Edwina Morris am addurno'r
Capel. Wrth i'r plant lefaru (Roberts gynt). Mae LYI1n yn
pcnnill fesul un a dangos gweitlUo yn yr Archifdy yng
a hi bellach
cerdyn Nadolig i bawb fe Nghaernarfon
ddaeth neges y po<; yn gliriach_ ydi Prif Archifydd Cyngor
Gwynedd, ac mae lu'n gyfri[ol
O'r 11011 gardialL lli\vgar doedd
am Lln o'r adrnnnau mwyaf
dim un yl1 ddngo~ Icsu Grist
yn y prcscb, feily, wcdi i'r diddorol a phwySlg yn Y sir.
pla11t Ileiaf orymdeitl1.io
0 Gyda cllynlurthlluniaL1
cododd
;:!mgylch y CapQl, c~hryd y 11~nar illllrywiol ddogfennau
golygfa yl1 portreadu Mair, hane-syddol sydd i'w cael yn
Josclf, Angy}jOll, Dugciliaid d'r yr Adran gan dd~ngo~ c:ut 1
hi Brenin. I gloi'r gwasanat:th
Olrhaill haJleS teuluoedd
ac
bu i'r holl blant gyd-gallu
achall a rhannwyd gwybodaeth
'Canwn Ninnau Hapus Can: am sut oedd pobl yn byw yn y
Yn ystod Y g\vasanaeth cafwyd cylchoedd hyn flynyddoedd yn
darlleniadau o'r Beibl, eitelnau 01.
~ y Cornot 8~nHlen, de\'l:lwd
D
iolcl1.\vyd
iddi
yn
gyrulCS iaWIl
gall He1edd a G,~enlli~, a
nm noson hynod 0 ddiddorol
chanu cyI.lulleidfaol. Cyfl\vynir
gan y Uywydd ac hefyd i'r
cy[dn~\vnl y casgliau rllydc.i,
nlerched
a
fu'n
paratoi'r
baned.
se[ £153,00, i Dy Gobaitll. Yn
dilyn, fQ aeth pawb j'r :Pestri Un 0 blallt Bethel fydd YJ1.
i fwynlldU partl bacll a chael annerch etc y tro nesaf a hynny
ym"",eliad gaIl SiGn Corn.
nos Fawrth Chwefror 21, sef
Dr. Angharad Price.

ar ddatrys

• 1 gelSlO am gf2nt
• ; redes rnudiacl
• 1" Wlf- J.~
"O,id
011U

D@wlSQ~O 0 luniau
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gefnogi'r plant wrth iddynt
gyflwyno cpos y NadoligJ

Am Wlt5i!1nal!llh CVfa.llQar I ddAuyg
a gwella ekh c:yfrILdur cysylltwch
G Qgm.r ftgnftD
fa 18" ~0'1215 R7DU2

¢ym9nh t-Jyff~ra"iant amynoo(Jyor I boO ooClran er
mwvnI enl falru mWV"MU
It.'''Vlt~~ .l~h i!Yfrifiadurf

niferus

Robinson. Rocdd Mer fawr
wedi troi allan i ddathlu GWyl
y Geni ae ychwanegwyd at
naws y Gwasanaeth gan GrWp
Pres, dan ofal Hefin Evans,
yo cyfeilio i'r Carolau a'r
emynau a chyflwyno datganiad
ar GYChWYll y Gwasanaeth.
Cyflwynir cyfanswm y casgliad
rhydd, sef £135.00 i

Dr

YSGOL SUL Y CYSEGR.

Am gymorth:

11aMO

CAPEL Y CYSEGR bore
Dydd Nadolig. Braf oedd caeJ
ymuno mcwn
Gwasanaeth
Cymun
ar fore'r Nadolig

Mae costau cynnal a chadw
MY11went y Plwyf yn codi yn
flynyddol ac rydym yn dibynnu yng nghwmni'r Gwejnidog,
Marcus Wyn
yn fawr iawn ar gyfraniadau Eel y Parchedig

Pr9I:ll.m B~a·Gh~yfrtna".. r?

S)'m~~1i 07"a

£20,

6 Q.m-7 30 p m,
(Uun-SadWm)
6 a,m.~ p.rn, (Sui)

CLED A SUSAN

C~w.h

y

A~ ar wefan
YY1lnmnGtJIlYYfl, nOD rttIrCy K8[n Bowgrl. K9[n Arll1fAw II mwy.

~m Gin gYVQoonacth ncvvid pres trdmOr. VSWir1ant, talu
IlJllau.me.,vn ~o~tal a owasanaethau a"mrol Swyddla'r ~$t.

A h.lyd tl.ypo:nt.

9t9ri 0 "hviriant • lynn .. rro~ (Co~hback)

Par ad BE1"HEL Gcraint Elis, Cilgeran. FfoIl: (01248)

670726

MERCHED YWAWR
Nos Fercher, 14 Rbagfyr, aeth
tri deg a thri 0 aelodau'r gallgel1
i Gardd Pan, Y Pelinheli,
am bryd 0 fwyd i ddathlu'r

Nadolig.
Croeswyd

pawb yn gynnes
iawn gan Rita eyn symud
ymlaen i son am lwyddiant
yr Eisteddfod bentref, gan
longyfarch y swyddogion ac
ytl arbenrug y plant a'r bobl
Ifanc am y wledd. Soniodd
hefyd am y ddau gyngerdd
arbennig yn Ysgol Bethel ac
Ysgol Drynrcfail, lie IU~JU

ddiwedd y dydd, dyfarnwyd
iddo wobr prif gornedydd

iawn tuag at y raffl ac i rai 0
aelodau'r pwyllgor am y ram a

gorau. Llongyfarchwyd hefyd
Heledd, 'vyres Gwyneth Price,
ar ei l1wyddiant hithau gyda

dymunodd

Band Deiniolen.
Dau
sydd
wcdi
cael
llawdriniaeth yn ddiweddar
yw Mrs Nancy Owen, marn
AI1Jl a Sharon, hcfyd Steffan
,Wyf Al111e Elis. Dyrnunwyd
aJfcriad iechyd buan iddynt.

llwyddiant
yng
nghy~tadlellaetll y CWiS lilvyl

~

ou

bawb.
Enillwyd y raffl gan Mary,
Dilys, Anwen, GwynethJones,
Gwyneth Williams ac Eirlys
Sharpe.
Agorwyd
y cyfarfod
nos
Percher, Ionawr 11, dewy ganu
Can y Mudiad. Croesawyd
pawb yn gynnes i gyfarfod

gan Rita a
dymunodd Flwyddyn ncwydd
Ddedwydd iawn i bawb.
Dymunwyd gwellhad buan i
Mr~ tiryl Roberts ar 01 derbyn
gorau a'n cofion at Eryl, triniaeth yn ddiweddar gall
gyda
chyfarchion
i ei 1longyfarch III a Dilwyn ar
Dilwyn ar ei ym(.~deol1ad 0. ddod yn daid Q nain i Math.
chvdymdetmlwyd aJoyce yn et Hefyd Ilongyfarchiadau i jen
phrofedigaeth 0 golll pcrthynas gall iddi ill a Mcic ddod yn

Dymunwyd
yn dda hefyd
i Nancy, sydd YIl mynd am
lawdrlniacth yn y~tod mis
ll.l[er faW"r 0 blant: y pcnlrcf
Ionawr.
yn cyml"yd rh~t\n~u ~l'tIJS ~ Anfonwyd atn dymuniadau

chanmol adwy iawn,
Llongyfarchw
vd
c..\11oeXl
PClU"hos8~l"nedd

Nadolig Llawcn i

cyntaf

2012

daid

a nain am y tro cyntaf i
£rin. Anfonwyd coh.on at Ann
a ~I'\at"on, 8~n dde~ll fod eu
Br~ v~JJ J\t~ll ..Ill IwyJJllIDt Cyfclilloll Ysbyty .£ryn ac, yn n'lam, sef'Mrs No.rt~ Ow~n,yn
D<vwlJ .111Mb Cleny:>} ar lin mis Ionawr, fe fydd Clenys yr y~byty n.c 1 11elyth S(lt\ fod
F~llwythnQ~ yn dd~wcddar.
ac I;:irlys yn cym'l'd rh:1.n ~ith~d hjth!ltJ, ~Qf Mr DQ.fydd
Cafodd c: Cl"\~ feI Arwe;nydd
yn y T~'W"elwch Nodded1S
Willin.m~, yn yr y~byty hefyd.
({
f'l'vyddyn
(Cyn8h ..~ir ~rt'I gyfn<,d 0 ddtJJ}' nwr. (;~n fod cyfarf(.)d we{li 11()U
B~ui.auD~ Orlle)'ful Cynl.l"u) Cofyrlll"ryd yn ~~t·edi8 ar i yn ddtwedd~r gydn Mr HtlW
l-1~18hes, cin
Cynghorydd,
Yll dilyn DllllJ M\;lillhrlllith
il~lod~\.l/r
CMn~<vn 'Y" '&loJdi.
o'r
Z, yn cluJ Yl1 B\fl)'~\l111p)"r}r iu· 61 y cmio c-lfwyd cW"is yf10hyd ~ cynrych.iolwyr
PrydLtinJ yn \l~Y~iJ~~ ~lllull Y~f;~I~1.
~ JiQlvho~l~~Iz;.~a~ s!alf lr,,:\h:\nol flld;~d:1u yft ypet\tref
pob ~y~t~Jl\:"Q\:th ~l~lll, Y y gwestyj i swyddowon
y i drafod Cynllun Oatnlygu
dydd 'ilnlYllol t\;illliodd gyd~ ~Mn~~11j ilr Cyngl"lorydd Uuw LIcol, darllen"vyd ychydig 0'1'
nund Tr\;f Tr\;Jcgdf i fYl1Y i H\.l~h~~\Un ci rodd garedig ucha.fbwyn~i~\J 0>r adroddi:ld

Cencdlaerhul )!dll ddiolch ago~.
hcfyd I'r rhai acth i'r cwis i Mac Pwyllgor Anabl Merched
bYllry"llioli ~\ln~~ll
D~th~l.
y Wawl" cleni yn cefnosi Ul"dd

GutcLihcad

i ~ijtildlu

i.l~J

dilyn y cyfarfod hwnnw,
Rita ac Ellen a fu YI10 ar ran
Cangcn Merched y Wawr.

YJl

Roedd yr adroddiad ar gael
i bawb ei darllen ac i gynnig
syniadau,
Cyhoeddwyd manylion am
weithgareddau
0
fewn· y
Mudiad,
sef cystadlaethau
yr Wyl Haf a'r Cwrs Preswyl
Ysgrifenl1u ym Montnewydd
ym mis Ebrill, ynghyd a

gweithgareddau
eraill sydd
ymlaen yn y gyrnuncd.
Rlliw
GIyn,
Swyddog
Datblygu De Arfon i Fwrdd
yr Iaith Gyrnraeg ocdd cin
siaradwraig
ae
cstynnwyd
croeso eynnes iddi. Cafwyd
cyflwyniad
a gwybodaeth
ynghyd a braslun 0 hanes
yr Iaitll1 ~cfnd.u· hal1esyddol
Cymru
a'r
pwyc;igrwydd
0
ddefnyddio'r
(~yn\ra.eg.
D~rbynlwyd gwybodaeth am
r1t~u cygwUt gw~san~ethau
<:yddyn cynnig cymorth drwy
gyfrwng Y GymfJ.eg. Tal\\Tyd ~

diolchi3dall ganJen. Diolchodd
Rita i Bet am c1refI1ll'r l)alled
9C i Anwen, Falrnai ac Alys anl
bn.rntoi. Enjllwyd y r:tfll gan
_Hirlys WiI11Qm~.
Bydd y cyf!lrfod nesQ.f no!.
Fercher, g Chwefror, pm y
c~wn gwmn1 Huddug Jon~s i
~i~ad~rG\\m '1Y'\ry~y D~illion.

i.l~r~
~~__~~__

rr---Trwsio ac Adnewyddu Dodrefn---..

Cydnabyddir cefnogaeth

Wodi torri dam 0 ddodrgfn?

Hoff gelfi wedi mynd i egryGh yn arist?
Cmlltwch Q ni i roi bY'rlYd newydd itCh trysor

Nodd'r.an
I.ywodrapth Cynulhad CY"'"'
Spon~on~cI
by

W.1~h
Au.~lv eo....m~t
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EGLWYS ST GABRiEL.
AI 13 Rhagfyr, yn Eglwys St
Padarn, Llanberis,
yr oedd
gwasanaeth sefydlu ein Piccr
Mewn Gofal newydd, scf y
Parchedig Dr Carol Roberts. Yr

a phawb oedd yn gofalu ac
wedi hyfforddi'r plant a sicrhau
gwisg arbennig i bob plentyn.
Diolch i'r plant hwythau am eu
~vaith canmoladwy.

Dathlwyd
GWyI y Geni
gan yr aelodau nos SuI, 18
Rhagfyr. Roedd y gwasanaeth
yng ngofal ein gweinidog,

oedd y gwa anaeth dan ofal y
Gwir Barchedig Andrew John,
Esgob Bangor. Croeso cynnes
i'r Parch Dr Carol Roberts a'I Y Parch Gwynfor WiIliaITIs.
Sacrament y
gWf, Mr Dafydd Roberts, i'n Gwcinyddwyd
plith.

Cymun.

CAPEL Y TABERNACL.

CYDYMDEIMLAD.

Nos

Fawrth,

13

cynhaliwyd

Rhagfyr,

Gwasanaeth

Yn

Clawdd
Cerrig, ar 5 Ionawr, bu farw
dawel yn ei gartref,

Nadolis Plant Ysgol C~Ym-y-glo
a hyfryd oedd gweld y cspol yn

Peter Treharne Bursnall yo 45
mlwydd oed wadi brwydr hir

llawn. Dlolch I'r Prtfathru, Mr

a dewr yn erbyn salwch bUn.

Cnrenl Jack.::;on, a'r athrawesau

Estynnwn cin cydymdelmlad
dwysaf a'i briod, Aila, a'r plant

DINORWIG
DECHRAU'R

Marian jones.
Ffon: (OI2H6) H70291

Owen a Rhiannon a'r teulu 011
yn eu profedigaeth a'u hiraeth.

ADFERIAD

DUAN.

Anfonwn ein cofion at Meirion

Elidir View, Bwlch,
ar al dod adref wedi cyfnod yn

Williams)

Ysbyty Gwynedd.

UNDEB Y MAMAU. Ail
ddechreuwyd em cyfarfodydd
am y tymor bnawn Mawrth,

17 Ionawr, yn Eglwys Sant
Mair Caernarfon. Agorwyd
y cyfarfod gyda gwasaJ.1acth

iddynt,
Trafodwyd

materion
perthnasol. Bydd y cyfarfod
blynyddol yn cael ei gynnal ar

16 Mehefin, rhwng 10.30-3.30
yIl Venue Cyrnru Llandudno
gwasanacth
yn eael ei
gynnal yn y Gadeirlan Bangor,
nos Wener 15fed Mchefin
am 7.30 o'r gloch. Mae angen
a'r

ticedi i'r ddau achlysur, felly
enwau i Auriel eyn gynted ac
sydd bosib.
Cafwyd paned a sgwrs ac
enillwyd y ram, oedd wedi ei
rhoi gan y gwcsteioJ'l, gan Kath

yng ngofal Mrs
Auriel Howells. Croesawodd
Auricl pa,"vb) yr ocdd an"lryw Jones.
o'r aelodau yn ahcennol
Tcrfynwyd trwy adrodd y gras.
oherwydd salwch ae anfonwyd eyfariod nesaf21 Chwelror yI1
dymuniadau am wcllhad buan
Feed my Lambs.
o

weddi

J

BRYNREFAIL

Mrs Lowri Prys Ro erts-

Williams, Ffoll; 870580

PEN-RLWYDD.

SEFYDLIAD )" 1\1ER(:HEll. Bydd aclodau y sangen lcol
FIWYDDYN. Ganem bndyn Uongyf~rchi~d~t1 i Mrs yn ymuno j changhsnnau Grwp Hryri 0 Sefydliad y Merchcd
WY11Cbu ar flwyddyn newydd, Yvonne Brennm~ Afallon, ar yng Nghlwb Cymdeithasol Llanbens nos Iau, Chwefror 9fcd. y
ga i ddymul10
Blwyddyn ddathlu et phen-blwydd yn 9] gwr gwadd fydd y Parch Marcus Wyn Robinson, Bethel. Fel un
Newydd Dda i bawb. TIl' ein ar 22 Rhagfyr.
a gymerodd ran yn ddiweddar yn }f ddrama deledu 'Snowdonia
bod yn gwybod na fu blwyddyn
NEWl U CARTR£F. Pob 1890' bydd yn rhannu ei brofiad a'i atgofion o'r cynhyrchiad a'r
2011 yn rhy garedig i rai yn
dymuniad da i Mr a Mrs aelodau.
yr urdal, yr ydym yu dyrnuno
Rowland William~, 10 Bro
lddynt flwyddYl1 l\lwer g1vcll
£lidirJ sydJ yn symud 1 [yw 1 YRUGLW1rS HRESBYTERAlDD
~I(\ni. k ddcchral.l blwyddyn
nawydd fel hyn yr ydym yn

em

cOhon at Mrs Alice
Thomas, 1 Bro glidir gynt,
,!;ydd yn c~rtrcfl1 erbyn hyn
anfOl"'l

yn rld~ Pengwairl1, Llanberis,

s~nQbellilio

lsall~J S~ryd Pawr, Dcilliolen.
Gobeithio y cant iechyd a
hapu::,rwydd yl1 y cartIef
newydd.

i ddathlu GWyI y
GenJ brynhawn Sui, Rhagfyr 18fed, gyda nifer cryno o'r aelodau
wedi dod ynghyd. Roedd y gwasanaeth wcdi ci drefnu gnn lywydd

DThfUNWN

y lnis,Jennie Angharad Roberts, 2 Ffrwd Madog. Cymerwyd rhan
gan G\VYl1 I Iefin ac Ifanwy Jones, Lo\vri Roberts V\rilll:lmS, lrfon

adfenad
llwyr i MariUll W Jones YJl TIllis) DWYll\N'en Williams, Dafydd G. Ellis

bod Y11 eadw
yn wcddol ac yl1 barod anl Y dilyn ci hallffawd diweddar.
HwydJyn ncwydd. DYJ11Ul1)Vn Dynluiliadau gOfdU oddi vmll
bob bCl1dl til ac iechyd yn y ei tfrilldlau d'i ChYI11dogion.
ci

£lwyddYllIICwydd

DId.

CW.HLLI-IAD.

YJl

ystod Y

flwyddyn ddiwcthaf mae llawcr
o gwynn yn yr ardal a 11awer
wedi bod i mewn ae allan 0

Vsbyty C""}rncdd. DymunW1'l.
!ldferi~d llwyr ~ bllan iddynt

()£DPA'R NADOLIG. Cynhaliwyd ocdfa

Cefnogwch

)enrue Angharad
Roberts. Roedd rufer 0 aelodau na ~llent gymryd rhan eleni
oh~rwydd anhwylderall) n~ill ai gartrc£ lneWl1 ysbyty l1eu gartref
prcswyl. Anfonwyd ~ofiQn at}'11t 011 a dymuniadau gorau yr
nglwy~ d.ro~ y N.ldolig a'r Plwyudyn Nevvydd. Ar y lerfyn cafOl1d
pa"vb oedd yl1 bre::,cI11101gyfle 1 gymdeithasu
nghaffi Caban.

dros lunlaeth yng

ein

hysbysebwyr

all.

OEDFAON CII\VEFROR
- yr 011 am 5.30 yr bwyr.

Parch Eifion Wyn ''''illiams, Llanf3.irfechan

5:

C ....
vC!i.nyddir y Sacrament

•
IBI
A'I
Bwthyn Gadlys
L N ERIS
Flon! 870444
.. CI@w GwrQ~C~nOJog
i'ch cadwn gynnes ac yn ~lydt

0

Swpcr yr ArgJ,vydd

12:

l'>ar(11Harrll)arr), Caernnrfon

19:

1'a1',11 W.R. Williulnb, Y fcli1llleli

26!

Mr Rober~M. Morris] Pcnygrocs.

.. GWQntlwr Glo

10 __

:l

GWAgANA[;T~
YN EICM CARTREF

D EINI 0 LEN
Y Dl)A\VNS

Mrs Nia Grurfudd. ffon: (872133)

FLODAU.

Urddwyd seremoni Cadeirio'r
Bardd yn Eisteddfod Ysgol
Brynrefail gan ddawns flodau
a berfforrmwyd gan enethod 0
Ysgol Deiniolen, Er yr awr hwyr
yr oedd hwn yn berfformiad

cywir a gloyw a wefreiddiodd y
gynulleidfa.
Mae Ysgol Brynrefail yn
yrnwybodol
iawn o'r 11011
yrnarfer sydd raid ei wneud i
gyrraedd y fath safon ac felly
yn ddiolchgar dros bel'} i staff
a rhieru Y~gol Deiniolon am eu

gwarth paratol. GIld, wyddoch
be? Mac'r c.liolcl1 m"'ryaf
yn mynd I enethod y ddawns
Ilodau. Geuod roeddech yl1
clli

'sbest
I'
~ C~Ja.

Oyl\tfUNAMrs Beryl Griffiths

diwethaf hefyd

blynyddoedd

i'w

i'r Ymgyrnerwr, Dylan Griffith,

theulu, ttnndiau a Rofal\vyr am

I'cuiaarwaun am ci drcfniadau
~rylwyr.

dd;olch

Y"

f~"lJr inwn

yr 11011aurhcgion defnyddiol
a chardiau

o

dder6yniodd

yn

Dyrnuna

DIOL(:H.

PU1'TY
ddlol~l"l
Dymuna
a
Flwyddyn NewydJ Dda i clu i ff"rindiall

y Lad y Nadolig.

nrd.

1) I 0 I.lH. Dymuna Etl rwon l
Brinn, Sslwyn ac Olwen, teulu
y ddiweddar Jennie EW'\'VCll
('-:;old~worthy,
34
Hafod

Albert

dculuJ
chymdogion
i'w

Deiniolen: £100j Merched y
Wawr: £150; Clwb Snwcer
Dciniolen: £400j Qistcddfod
Cndalricl
Deiniolen
J'[
Cylch: f,ZOOj Seindorf Anan
Deinioler\:
£700;
Y~801

Feithrin Demlolen: £250. Yn
ogystal, penderfynwyd
rl101

arn y cardtau ac anrhegton
a dderbyruodd
ar achlysur £100 luag at daith parti canu
ei ben-blwydd arbennig ar Llelsiatl Ll<lnbabs i'l' Wyl BanJdiwrnoJ

cyrrta'r

clcni.

DYMUNA

firyddyn

Gclt~tdd yn yr Iwerddon
ddiweddarach clcni.

yn

13 Tan Y~COL SUL UNDF.R()L
ddl(\lcn
DEINIOLEN
rtnndiau
a ChYITIUU}::;iul1am y nua:r~l"ll {lethel,
bob arrrydJ o };yJrl11J~inll~d o 8:'11(')n 1'W chymdogion n Y plant d gyrnerodd ran yng
~ JJ~!lgoswyd t".\8 atyl'lt p"l ffrtndt~tl yn Nemtolen am ngwasanaerh Nadolig yr ysgol
dllyn marwol~et!"l eu hannryl bob nrwydd 0 gydymdelJ111ad Sul, adruddwyd hancs y geni
tam.
ar 01 y brofedigaeth 0 golli gan y plant yn ardderchog a
ei brd)\rd, Denvyn Wl11lulll~ chymcrodd pawb ei ran yn
i)iolch i b:'\wh ~ gyfrmnodd
o TJdllfai rfeehan.
Bydd y wych, sef Ali~,Deca, Ella, ]a"
mor hael tuag at Gymdeithls
l-:yfeillion Y!:byty ~ryrl ac llloddion yIl IIIYlld tuag ilt Gwion Ll~w~lrn, Cwion Wyn,
Y~byty Bcca, Prys, Clain, Cian a Rhun.
Ym.ch~1 C~"cr. Diolch l'r fUlled yr Arellilau
Diolch hefyd i Catrin Llewelyn
PlrcheruIDon J(lhn Pritchard, G)ryn\;Jd~
p__
0
N
J:;
A am gyfeilio yn ystod y
Dridn Wri~lll de Olaf Dayic~ C
Y MUD I R IE TJ() LAn T H gwasanaell1.
<U'l'l cu swa$anaeth
ar ddydd
LLANBABS.
Cyfarfu'r LLEISIAU
yr an81~dd. Diolch ~rbQt\rug DEINIOLEN.
~r
19.11.11. Mo.'l.eymdt·echion codi arian
f"r gotuwyr llytJtlilll, C\sVrnni dclod\lu
6
ca.is am hl:lg at y daith t'r Wyl B~nGyn10rth
Llaw,
p~wb Dcrl'lyn,wyd
yn
I)verddon
gymarth,
a
dyfarn\vyd Geltaidd
ym
Meddygfa
l)ciniolen
yl,\ parha\'lJ BYda nifer 0
~ chymcl(lgJOn
Jgos am cyfruniad\lu [wI K );Ml11yl'li
Ieuencl~d we;thsareddall w~di eu tt'~fnu
ell
(J.reLl]W1~ytlll uros
y Clwb P~l-~hocd
Olsu. ddiolch a galou 1deulu,

M.ur,

ar gyfer y m isoedd nesaf.
Gwerthfawrogir
cefnogacth
hlng at yr ymg~
i~1godi arran er

mwyn mynd a phlant y pentref
i'r Wyl ar gyfer y pro.G.ld
bythgofiadwy yrna. Cysyllter
a Lyndsey neu BIeri as gellir
~y11nig unrhyw
tuag at y daith.

8efnosaeth

CYDYMDFIMLIR
gyda
thouln n ffrtndiau Jamie Lee
Pleming a fu farwn frawychus
o sydyn yn ddiweddar.

CYNGERDD CAROLAU.
Ar bryuhawn SuI, 18 Rbagfyr,
cynhaliwyd Cyngcrdd Carolau
gyda Seindorf Ari a11. DciniolenJ
C6r Me.i.bion Dyffryn Peris a
l)harti Plant Ysgol Dolbadarn
yn 1v1ynydd GwefrtlJ Ll~nberis.
Cwnacd
c~s81iad arinnnol
i
gyn0 rthwyo
Meddygfa
LI~T,bcri~, Llannlg a Deiniolen

yn ystod y pryll11awn.
Mae'r Trt:fnwYf yn diolch
yn favvr ia\..,n i bawb am eu
cet-no8~eth; fe gasglwyd v200
at yr acllos. Mae'r Feddygfa
wedi anfo11 llythyr 0 ddiolch i
b~wh Q gym~rodd rnn yn trefnu
prynhl\Vn mor llwyddiJJlnu~.

MERCHEI) Y WA'VR
Dechrcu)vyu
cyfru'{od nUL> YllYi> BnIli. Difyr l.\wn oedd
TUI.:l1wedd trW)' g.ulU CAn y ci s~s, yn enwedio j'r rhai
~,.cof~mPity" °1110IDJ!.
CYll-hnf~Thrtl (cgtlI Drynr~fJII M"J;.~JJ rrl:.'J. crocsawyd rn""b ohonom o~dd wt'di ym'{"'~ld
i)'T'lnhyJ
llr('nda, yr i~- ~'fJ yny~. Ar 19 Tachwec1(i,
Wr

clewr Y COfluufau,
- YIll)'Il r111[11

1:1rvnref" yr

°laD-tan

h~ll tldyddlall.

LIY\'Vll

()Vl.....
V dYJ~hwnt

clo llr-lcll':,
i'r Ut;o~iuul

Lakc, Llanbet'I~J lie cafwyd
clnio Nadolig arclctercJll)g a

lVlargarel Ellen de
LY'",),dd. Vmdd,h~t1t'odd
!\" !lQth trl tllirn (.l·r glrlgell i cinan
aIll ei drefnu. Dr\yg
r<'\n rhn; 0'1' 3.clodall nnd o~dd
ID'~t~dlu yn y CWI~ Hwyl i:.lWT1oedd gennyrll glnvcd alTI
ifO 8all\'1 l~od yn bt'~sennol.
(.~~n~dll~thol }lng Ngwe~ty anlTJ\vd lVlona ~yuu \vedl cdel
rrr:'l~~dryd t'h~i rt\ttt~t'j<"n ~Q1l\nt Munor, T.1:1 nrug. nr na li(llllWain a thorri ei braicll.
O~~~ yn ymtiJn~ud 1'r mlldl~c1 til II\.vydtliaIlt.
Jll\.vynha\.vycJ y Eiliychir YIIlldCll at Y cy£artoJ
!lC ~nfonwyd cori(ln :Jt rat o'r Jl()~()n }rll [d\Vf ia\V11 d charm 11Cllu.1 pdl1 gl)'Wir tipyll 0 hanes
yr ilcluddu lo11gy{~r~11
C.\118\!1"l rl1.a1 o)r aelodau a fll ar d:li~h
ael()uau uellu llllilll yl1 dda.
Gro\;~~)Y)'J r gW.L' gwaJJ, scf Penrhosoa.onedd .'lr ddod yn Yl'l' Mhat~sorua yn ddiweddar.
NIl' [2"11!-0 1homas, yn olrh~jn hlddugal dnvv Gymru gyfan.
I)Yllllloa'[ aelodau flwytldyn
._;yflo\lfod
nli~ t)ewyrlJ Oda I ba'\'\Tb.
hall~'\ de Yl1 dango:l ~lt:illiilu 0 l"rculiwyd
5<,\1,\

A

Rllagfyr ynS Ngwesty IJad.,rn

Lliolch

1

:r.-

Braf lawn oodo ggl eroosaw
rs ~llen A. Williams i'r
YGgol er gychwyn y tymor nwn fer eln Dirprwy Banna~th
nawydd. Mae hi yn byw 9yda'i theulu ger Glasinfryn.
Bu Mrs. Williams yn gwgithio yn Vsgol Gyfun Llangefni
am 21 0 flynyddoedd cyn dod atom. ROQdd hi yno yn
wroiddiol fel Pennaeth leithoedd Tramor ae yna. am
yr 17 mlyn~dd diwelhaf, fer Dirprwy Bennaeth yr ysgol
honno. Yn ogySt91 g'l phrOfi!ld h~laath yn Vsgol Oyfun
Ltanuernt, mae Mrs. Williams hgtyd yn brofiadol iawn
fel arolygydd Y\5golion uwcnrann ac mae hi WQdi trauue eyfnod Ilwyddiannus ar seccndiad gyda chwmni Gynnal
- y 9wa~"naeth ymgynghorol rhanbarthol i addysg. Rydym yn hydarus y bydd hi yn gaffaeliad mawr i Ysgol
Brynrafail. Croeso cynnes iawn iddi l'r ysgol a'i chyrnuned a phob dymuniad da iddi wrth ai gwaith yma.
Mr emon Jones. Pgnnaath

V mae pa
ym Mrynrefail yn Iiongyfarch Gruffydd
John am eagl g; dtJgwi~ i fod yn aelod 0 sarf~n tim dan
16 Oymdelthas P@I urosn Ysgolion cvmru. Dyma'r ~il
9Qfnwr ilanc i Qoef el ddewis 0 Frynrefail w@dl galwad
Iw~., P..i~l)jJr aarfan y Ilynedd.
Bydd Gruff yn y g~rf~"
i ~hwarae yn erbyn Lloegr iiaC
AW:Jtralla. a gydd iwc, fe dd9rllgdlr y s~m~u ar gky
SportG.
Mae Gruff yn b&l-drgediwr
amryddawn
sy'n gallu
cnwaras mown nif~r e ~afl~o~dd ewahanol or iddo
vhworac·n gy~on fel cernwr dd@ i dim evntar LI9nrug
Unedig.
Y mae Gruff atsoos wgdl eynryehioli lim ysgolion
Ooa1edd Oymr\l dQn 18 ac mae yn gapten arnynt eiem,

"y

.,

•

n IS

•

ona

s

.,
ODin

"

V mae
e flwyddyn 7 y
dswnus. Yr oadn ein
gdrych ar giliuniau!!!
Pa oan oeddlt ti yn dechrau dri
Dechreuais ddringo pan oeddwn yn
mae hynny am fod fy Mam yn dysgu nnn
felly rown l'n Iwcus i gael dechrau mar ifanc.
Erbyn hyn yr wyl li di eael Ilwyddiant mawr
ddringo.
W@Ido. Elenl cerais fy newts i ymuno gydag Academi
Dringo Gogledd Oymru ac yn cyetadlu yn erbyn eraill 0
wahangl ardaloedd ym Mhrydain.
Vm mhle bu'r ornast dringo fwyaf y buost ynddo1
Wt!1 yn ystOd nannsr tymor vr Hydref 2011, cerats fy
newis i gystadlu mewn gornest dringo yn y Dolomites,
vn yr Eidal, a fi oedd yn gyntaf yn yr Adran lau.
Mae'n debyg dy fod wedi dringo Ilawer 0 fynyddoadd
erbyn hyn ae yn ~u plith ... ?
Wgi yr Wyddfa wrth gwrs, a dringo nld cerdded neu fynd
ar y trent Pen y Fan yn ne Cymru a nawer 0 fynyddoedd
eraill rhy nlferus eu rhestru.
A be wyt tl'n neud 0 ran gwyliau?
Wei dwywaith yflwyddyn yrydym yn mynd i ~ontainbleau
yn I=frainc ac yn treulio'r gwyliau yn dringo clogwyni'r
Ilethrau isel!!
L......

Mg Sitjn owen. Pgnnagth yr
nnran Gelf, wanormiau gan Galeri, Gaernarfon iymuno
a nnroereot gydo'r ertlet Ilegl, Meg"n erQ"dme~dow.
Oynhi:aliwyd y gweithd"i gwreiddiol dros dridiau ym
mis Medi i sriw 0 ddi~Sybli~" blwyddyn 11 gY'n gistgdd
AU h~rht)llgdau TGAU orcm. Nlld vr h011nrostsct oedd
crsu rrnm orsr a uvcnanot gan ddefnyddio'r Arwi\jgiad
yn 1963 fel Y\jbardun oreadigrwydd.
Bydd y ffilm
orffenedig yn c~el ei ddansos fel rhan 0 wyl fawr~ddo9
fydd yn eymryd 110 yn y ~a~t~11yn 2012.
Yn y~tOd ou namsor yn gweithio ovoa Megan
Broadmeadow rhoddwyd cyfleoedd eang i feithrin
eu ~glliau oreadigol trwy ddefnyddio
galluoedd
dychmY9us a sythweledol trwy grau d~lw~ddau ae
artsrtactau gwreiddlol a gwerthfawr.
V mae Megan Aroadmeadow yn artist aml-ddis9ybla~th.
w~di ~iueou ym Mae Colwyn, ac yn gweithlo mewn
cerflunlaeth, perffcrrniad a fidio.
Vm mi§ M~di fo ddorbyniodd

'wyd ~ynae
y
liS' yt\
rn. sn r. ar nos un
Rhagfyr 2011. (I'r eglwy~
d!ln al ~gn() gr y tl/Wydd anffafrlol. f@ gafwyd naws hyfryd y Nadolig gydag eitemau unigol, deuawdau, corawl
a gan y OOin'dorf. Fe gafgga y ~yn ...II~;df~,
9ymy~g~dd 0 rioni, ffrindiau a staff ~u sw~fr~iddio gan y dalgnt oedd
'In d~saleirio a'r wQfr ar wyn~b~U't' di§Qyblion 0 oymryl1 ~U rhan. Cafwyd casgliad ~WirfOddOI ar y noson, a aeth
elenl tu~g ~tgronfa'r ctlvveGhecJ dO~lJflrth, i'vv ddofnydalo 9Qnddynt t",,,s ~t ~chO$,on da. Vn eu iro fe roddwyd
Il~O0'..a ..ian luaa at aronf~ ~alwy~ S~ntPadarn.
n

LLANBERIS

Gwyneth ac Eifion Roberts, S\Vll-y-G\vyllt, Ffon. 870740

DYFRGI YNG NGHAE PEL-DROED LLANBERIS.
Fore Llun, yr ail 0 Ionawr, darganfuwyd corff dyfrgi ar ochr Cae
Pel-droed Llanberis, ychydig lathenni 0 flaen Tal Ffordd Padam.
Roedd y corff yn mesur tua dwy droedfedd a hanner o'i drwyn i
flaen ei gynffon, hcb niwed 0 gwbwI i'w weld ar110,
Cymerwyd y corff gun aclod 0 Gyngor Gwynedd, gyda'r bwriad
o gynnal post mortem arno, cr lllwyn darga11fod beth lnddodd
y creadur ac cdrych ar saron yr anifail pan yn ~v. Dcal1af na fu
ymchwiliad ar y corff ond tybir mai modur wcdi mynd drosto,
arweiniodd at ei farwolaeth.
Wedi I mi son am y darganfyddiad wrth rai 0 drigolion y pentref
deallais nad ocdd y dyfrgi 1110r ddieithr ac y dychmygais, gyda nifer
o'r trigolion wedi g\veld dyfrgwn yn ystad y misoedd diwcthaf
Deallais hefyd fod dau gortr anifail estron, mine, wedi eu
darganfod yn y cyffiniau yn ddiweddar!

DIOLCH.

Dyrnuna

Menai
a Rarry dd;.olcl" o w~clod
calon i'l" tC\.JtlJ cymdogion
a
ffrindiatl am yr hoI! g~fnogn.~th
a'r cydymdeim1ad
di ffu ant
d
dderbyntwvd
wedi'r

brofedlgacrh icm

0 }?;olli merch

annwyl a phoblogaidd
Sash", Dilnielle Jarvis,
h-awycl'\us

iWW11J

mor

sydyn.
lliolch ~
y rhcddion hnol
~ dd~t'byniwyd ttl!\g ~t YC!gol
(~ynt'1dd Ll !1n rug. DioJch yn
~rb~nnJg l·r Parchedig Crlrol
Roberl~, dLllgYlll1al g1ya~anCl<=th
urddai>ol i ddatlllu by''''yJ
0

oedd

Te~lur\ ci sg''''cs

'Llun

Mewn Ffram' a 'Cymdeithas
lli Gwynedd. fiu yn son am y

gwahanol swyddi ybu ynglYn a
11WY, ei waith fel Cynghorydd
yn ci .lL-dal a chael e i bcrs''''3dio
i QYlucryd s"'rydd rhan amser
fel Trefnydd Cymdeithl!: Tai
(~wyn~dd.Somodd hefyd am
\;efydlu Oriel 'T.lun Mewn
ffram' yrn Mhenygroes a'i

R.oedd festri'r cape] )'n llawn,
gyda theuluoedd y plant ac
aelodau a chyfcillion Capel
Coch a Nant Padarn yn uno i
ddathlu'r Wyl, Diolch y11 fa)vr
yr Yc;gol ~ul
am eu gwatth calcd yn paratoi'r
gwasanaeth ac yn hyfforddir
iavvn i atl"lrawon

plant ar gyfer yr oedfa. Cafwyd
cytle j sgwrsio dros balled a
mine pel ar ol yr ocdfa.
Cynhaliwyd ie parri Nadolig
Yilgolio11 SuI Capel Coch a
Dciruolen yn festri'r Capel

waitll yn ffraJTlio a gwcrtllu
lluniau arUsUdlu d ffoto}?;raiT)Yyr
lleol, ledlcd CynlfU. CaW\50Ill
ol",ro 3r nifcr o)r lluniau :l'1" dull nos r:awrth, Rhagfyr 20) ac
O'l1 flr~mio_ Dtolch
yn fawr roedd mor bra[ gweld pawb
iddo. Llywyddwyd y no~on gan efo·( gilydd yn m\vynhau bwyl
S'lr)hKJ K~ i Mr Cwynfor Jones
y 110 011. Roedd yn() \vleud
o .£.W. Pritchard, LI.U1bcr~s ao., Mr John H_ Hugh~s.
cu ~rcfl'\;ndau 6·ylwyr a Bo±n.illS Bydli y cyfarfc)d llesa[ o·r arLJelllug jaWJ1, a cllafodd y
.
lawn.
GYJndeithas ar n()~ Fawrlh, plallt ddigOIl 0 llwyl wrtl1
PRJODAS AUR. Dymun~ Ch\vefror y 14eg, am 7yll yn LI1'rYllldC gCJ11dU C)'n U\, de 61 y
b,y)d, Ac wrtl1 gYl' r~,fe ddacth
M!trsn.rot n. Hugh Gt'iffith~ 9, Fe!\tri Capel COCll pryd y caWll
SiOll Corl1 cleni eto, fel pob
Lln.inw~n Isaf, ddiolch 0 g!lJon G,,\rj~() uan oral Y ParLllerug
(un lld)vdd blwydd)'n ura1l, cEo 11011J :sach
;·w t~1111J, cymdogion l·U hall JOl111 Pritchard,
ffrindl:lu :JID y lll1 cJrdiJu dC gobeiLlllo) , Crot:ilo Cyl1l1C~ i
anrrlegioll a dderbyniwyu ar acladau hen a llewydd,
COCH. Cynl")(liiwyd
acblY!.llf eu pril1uas aut yn ~Al)£L

netl

ddau

0

anrhegion. Cafodd

pob un o'r plant lyfr Beiblaidd
addae i'w ut!J, ac 1111lC'n wcrth
gwcld yr arnrywiaeth 0 lyfrau
ncwydd y mae'r plant yn eu
derbyn bob blwyddyn.
Cynhaliwyd Oedfa (~ymun
fore'r Nadohg yn Capel COCll

dan arwelniad y Gweinidog,
ac unwaith eto cawsorn gWffilll
aelodau'r Ofalaeth a rhai 0 bobl
ifanc yr cglwys oedd gartrct·
dros y Nadolig.
~[OLI. CYl1.helir ocdfa Moli
yn Cap~l each am S.OO o'r

gloch nos SlU, Chwefror 12)at
e tynn\~r}l wahoddiad i bavvb
Olloooc11 i yn1UDo a ni daJl
arweiniau aelodau iau'r cglwy:"
OEDFA DEULU. Cynhclir
Ocdfa Dculu yn Capcl eoch
all1 10.30 o'r glocll ddydd Sul,
Cll,\ycfror 26. Croeso cynl~cs i

b.:l.wb.

o y rl~nt yn

~asal~aethNadoll

ddi\vcddar.

C Y 1\1 DEI
UNDEBOL.

T II A S
No~

Pawrlh,

Ionawr y lOfed, cnt~d no~on
ddIddoro1 yng ngl1WmOJ Mr
Meical Roberts 0 Lanllyflll,

Priodasau

Capel eoch nos ~l11,llhagfyr
l!(,:lc roedd yn hr~fi~uTngweld
bran i 40 0 blant yn cyt1\vyno

Drc1l11a'r Gcni cr 111~Yyll datl11u
dyCodiad y Cwarcd".yy i'n t.,yd.

Oat" liadau

AGhly:;uron Arbennig - CynadleddlY
Pwyllgorau

DODREFN P RKINS
(Safle'r hen Nellon) CAERNAAFON

Bwydl@n Bar

THE LEGACY
ROY A L VICTORIA HOTEL
LLANBf:RIS

Ffon: (01286) 676 040
• 'ob math 0 ddodr@fn t;
• tegin, 'statell tvw, Ilofft
• Prislau cystadleuol
• Carpedi, Llenni a

Ff~n;

Oa444 119 003

..Ioriau Prgn

WAUNFA

Mrs NaIl Roberts, Puntafon. Ffoll; (01286) 650570

CLWB 300.

Enillwyr y Daeth Olwen a Norman
Clwb am tis Rhagfyr oedd: Williams, Llidiart Wen, yn nain
£30: Mrs Alma Jones, Tan y
Fron: £20: Mrs Nan Roberts}

Pantafon, £10: Mrs N. Huws
Roberts, Madryn, 10 Erw Wen,
Caeathro.

DIOLCII.

Mae

GWyl

y

Nadolig drosodd unwaith eto.
Dioleh i'r rhai fu'n paratoi y
gwa~anaellldu
arbenrug yn
Eglwys y Waun ac yn Eglwys
Betws Garmon. Diolch hefyd
am yr addurniadau lliwgar a
osodwyd ar y tai 0 amgyleh y
pentref roeddynt yn slrioli'r
ac(.lal. D~olcll hefjd ; staff

dicgyblion yr Y~~ol am
synB~rdd gworth ChWQl1.Dasth
11

pnwb o'r Nsuadd Bantref yn

ell

a thaid i Mared, mcrch fach a
anwyd iElin ac Arwyn, chwaer
j Cute ac Osian a chyfnither
i Nel ac Efan, Preswylfa.
Llongyfarchiadau
a
pob
dymuniad da ichi,
Llongyfarchiadau
i Yvonne
a Mark Sykes} Festri Capel
Bethel ar enedigacth mab
bychan, Ifan, brawd i Megan,
Sioned a Rhys.
Dymunwn bob hapusrwydd i'r
teuluoedd ae i'r rhai bach.

AD REF

o-n

YSBYTY.

Croasawn G1.\TenOtten, Stad
Pant y WaunJ adref o'r ysbyty
a'n dyrnuniadau gorau

iddi

am

wellhad buan,

canmol ac wedi mwynhau.

CYDYMDEIMLWN

DYWEDDIO.

)'Ii

hyd, yn d~w~l b~~h f~dr~tn(\dd

CYDYMDEIrtfL'YN

l-Idcn WJ1:uns, Garreg J..~wt'
~ M~;lir Pr~tlv~110 Beoygroes,
IQOIUd 1 c.ly(1lltad Jr gyrer eu
r)rioda~. 1\.r R.agfyr 16, Yl1
Beland Ncwyuu, ic brioJodd y

Ll(']~vy~ Ilefyd a Mr~ Olwen

J~"\11Llonsrf~r~hi\\\.l.llJ" pi1.ob

Eu rhyfyg sy'n herio rhyfel yr
heth

MERCHED
YWAWR
Cynhaliwyd clnio Nadolig y
gang en yn Nhafarn y Weun nos
Iau, 1 Rhagfyr. Dioleh i staff
'if dafarn am eu croeso ac am
y bwyd ardderchog, a diolch
iYn arbennig i Mrs Jana Jones
a ddaeth i'n diddanu. Roedd
pawb wrth eu bodd yn ei
chlywed yn son am arferion 'f
Nadolig yn ei chartref draw yn
Ohio yo yr Unol Daleithiau. A
hefyd yn gwrando arni yn canu
mar swynol.
Cyrthclir
c)'f~tr[od
nes.:lf r
g~ns~n
nne: lau, 26 Ionawr yn
y CM\c,lf~n, rryd y bydd Mrs
!Anna Williams, sy'n byw yo
y Waunfawf} yn siarad am ei
~wailh gydc'r Bartnerlaeth
Ccrddi BY'''Y,I gwyllt. Von, at'
1 Mawrth, byddwn yn dathlu
(;wyl Dewi yng nghuffi'r Antur.
Crooso mawr i ~QlodQll hen ~

dd"vys a Cwcndoline
Llongyfarchladau if-lin (-IllWS, Rowlands, .s "Bryn Golau, yn ei
0 go111ci phriod,
Argo~d, M' 01 dywoddud ~ phrofedigacth
Die, de hcfyd atr plant, Graham,
Meung 0 (~rrQrn~fon.
Em Ilongvfarchndau 11efyd 1 Yvonne, Martin u. Gerald a'\.l
5ioned JOJleS, tlafod y Rhyg tculuocdd t= eu coIled 0 Bolli newydd.
ar ct UYlYCUuidJ a jdl11ie 0 {:ad a ~~Jnnn",,},),
C-w-cndoJ.jne a'r
Drevtatyn. DYU1UIUddau gorau Dymunil
tcul\.l
ddat8an
eu
diolch
1'[ ddau bar ifanc.
1'r
PRIODAS \'MHELL 0 am y caredigrwydd
AD REP. Tra'n trefnu gwyliau cydymdeimlad y maent wedi ei
o amorIcl"l r11al 0 wledydd y dderbyn yn ell profedigaeth.

gwel
gwerin obaith o'r gorwel.
Dros orwel, daw'r awel a'r hin
dyner
ledaena'r hen ddewin
a'i rym, wna'r angylion rhin
yn nefoedd drwy'r gynefin.

Cynefin oedd wedi blino, arlwy
pob cirlys sy'n deLfro
iredd wna brwdfrydedd bro
yn awydd i adfywio.

Adfywio WIth ddihuno ddug
obaith,
aberth o'r tir sarrug

yn eu ple er pennau plyg,
eu rhtf ddlddyma'r rhyfyg.

Norman Closs

-'

hysbysebwyr

O\tycn, Stad Tref Eilian, yn ei

pl1foredit;ilcth \l'i cllQll\;J

f~wr
o golli e~ Inercl1.} £Uzabeth)
chwner i Cwenno ~ I-Iuw, prlod
~tephen ~ m~ Rhy~ ~ \;on.

dJ. i cl1.i eich dau.

@l

El12~b~th.

E. W. Pritchard
CENTRAL GARAGE, Llanberis
,.

Ffon:(01286) 870202
TAEFNWYA ANGLADDAU

SWlOO[)~~
,4

1~llllIN'I'() I~

rlDI·

drwy y rhew a'r oerfel,
yn nhrwch eu gwyleiddiwch

Cefnogwch ein

Yll

Anfonwn ein cydymdelmlad
C .E N ld n I (.; A.E T H A U _ ~toCl1yn eich hiraelh.
Llangyt~rch1~d~u i
IIna DYlllUlld Otwen Owen, Trcf
a tlleulu 11 ftel y ftrYI1, dl Eili~11, Stephen } Rl'lys) Si8n)
cl1crugaetll n1ab bitch) hUdlll Cwcnno a I-Iuw ddiolcl, am
Lloyd. nrawd j Jason, T(lcran bob arwydd 0 gyt1ymdei mlad
~ Kyle ac wyr blCh i Angela a'r rll0ddlon 11ClcltUilg ill Ward
Alaw Ysbyty C,,,},nedd er cot'
Parry, DrYIl GolClu.
dymuniad

Eirlysiau

Altro • Ailwnio

'W()~ GWASANAETH

Cas;lu a Danfon

OW3san3clh Golchi a Smwddio

•

CANO~DD0 8ATMYMAU I ODEWIS

.t IHIII M(WN &TQtJll
Ar cytor ~Iell Moll Angh9nion 6wres A Plymio
Gw~jth proff~siynal a'r ~dfan arau pab ilm:JCf

-

CONCORDIA
Callasai'r ddamwain ger Ynys Giglio oddi ar arfordir Yr Eidal fod
llawer iawn gwaeth 0 gofio bod mwy na 4,200 a bobl at y Costa
Concordia pan drodd y Uong anferth hon drosodd. Ar hyn 0
bryd, bedwar diwmod wcdi'r ddamwam, cadarnhawyd bod 11 0
bob1 wedi marw a bod cymaint a 24 ar goll 0 hyd, Mac milocdd
o bobl yn diolch eu bod wedi diane yn ddianaf o'r llong. Ac mae
pawb a welodd luniau'r liong ar ei hock yn y dwr yn sylweddoli
y gallasai hon fad yn un o'r damwciniau gwaathsf a fu arioed ar
y rnor,

Ond er y rhyddhad a deimlir gan bawb bron, mae hon yn
drasiedi wirioneddol i deuluoedd y rhai a fu farw. Oherwydd
faint bynnag a ddamweiniau sy'n digwydd ar y rnor bob dydd,
i'r teuluoedd hynny, y ddamwain hon yw'r waethaf o'r cyfan. Ar
fwynhau ychydig ddyddiau 0 wyliau braf yr ocdd bryd rhai o'r
bob1 a Iu fa1'W) a dim ond gwneud eu 8"""ailli oedd y gweddill.
Ond daeth y cyfan i ben iddynt pan drawodd y Ilong y creigiau
. a hwythau'n methu diane gyda gwcddlll y criw a'r tctthwyr, PobI
ddieit1'lr i ill yw tculuocdd a c;11yfcillion y rllai a gollwyd) ond

oallwn ddychmYQl-l eu poen a'u histwch heddiw.

Ystyry gair Eidaleg (1~eU'1'lwreiddiol ygair Lladin) 'concordiayw
'harrnoni' neu 'gyfeil lgarwch' neu tun deb'. Fe'i rhoddwyd yn enw
i'r llong newydd yn 2005 fel arwydd 0'[ dyhead iweld harrnoni
ac undeb yn parhau rhwng cenhedloedd Ewrop a'i gilydd. (Am
rCSYl1.l.aU
tcbygJ wrth gwrs} y cafodd 'Concorde' ei henw, i nodi'r
harmoni a'r cydweithio a fu rhwng Ffl'ainc a gwledydd Prydain
wrth greu'r awyrel1 enwog honno.)
Mae'n bosibl y bydd prinder 'concordia' yn Yr Eidal y dyddiau
nesaf hyn. Mae'r cwmni llongau yIl amlwg yn brysio i feic'r
capten am yr hyn a ddigwyddodd. A phwy wyr ar hyn a bryd i
ba gyfeiriad arall y bydd y bys cyhuddgar yn pwyntio yn y man.
Ac eta, fel ym mhobman arall yn dilyn damweiniau mawr, bydd
YI10 hefyd ddigon 0 'concordia, am fod galar a cholled rywsut yn
gallu dod a phobl at ei gilydd a'u huno mewn gofal am gyfeillion
yng ngwe\o\ryr profcdigaethsu llym.
Gweddiwn nlnnau am ras Duw i allu cydymdeimlo a'r galarus,
a gWlleud hynny mor ddiffuant a chywir a phosibl. Trwy'r gras
l'lwnnWj boed i ni rywsut gael ein 8"'"neud yn un i'r dioddefus yn
cin cariad a' n goral amdanynt

JOHN PRITCHARD

Stlm"l~iilid

a dymn. eirin.u 0 brohad
rhai sydd wcdi disgrifio cu

sylfnonydd
y gwerrhrawrogiad
S~m~d, Y Pg_rch. Dr Ch~d

Profodd

V!1r::th, bod rhoi cytlQ i bobl

0

wasmaeth

y SJmJrLlid

siarad am eu gwewyr medd1"rl, Stori Gwen
trilJtwch neu Wlobaith yn Cefrus
fy

hYl:1.y sall,,,n fed ;1'r ac mae' r Samanaid yno pan
cryfder i fynd ymlaen gyda fy fydd eu hangen.
addysg mewn coleg drama ~
Stori BrYll
ch:l~gyrfJ t~l J cta res:. Kwyf yn
Salnariaid
R110ddodd
y
awr yn 16 ml'rydd oed.
Golygodd

gyrnaint

StOl-i Sali

mwlio
dn"'Y
)Vfrwnb iddynt )\)b~6.1h~u'r fy hshyfnod
yn. yr yggol Rwy'n dioddef o'r anhwylder
balc;h hwnnw. D)'m~Jr h)'n K uwcl1r!ldd. Bwlio cOl'fforol 1 d~ub~gynol
MS
tU!l ~a.ith
sbo..rdunodd Y owa;~h yn 19S3 meddyliol.
mlyoedd
a does fawr 0
~ ~dnf1_byddwn ni hQddiw fQI
gefllogactll af gael j'r rlldl sydd
gw!\gM~~th Y S!\m!\t'Wd. 0 Er 1 jIll ddwcud wrtl1 yr gyda'r cyflwr llWO. .E.r bod
f~wt'\ d~nBmly"'~dd l'\ Q~fydlu'jA arllrawon at!'l rlliclli, ac er y

SW'!\~~f\~~throcdd nll(\t' y mtli
o~ddyn gwn~lld MTldmynt QU
hl10::lin w~dilleJlll-U 0

drJeln.

Mae'll \lV'asanaeUl Sy'll rhol
cefil0gaeth
eIIlosjynol
gy(nnachul,
ac
mac'r
gwaslUlaetll ar gael ddydd a 110S
bod uydu o'r wythno~ boed
Y11 ~gwr~
ff6nJ C-bO~lJ llytllyrJ
lleFiei5 ~ei5tun
l1CU bYfarfo~
wyneb yn wyneb.
Mae llawcr wcdi
prQh~d~u clrQ\)y

rhal1J1U

eu

blynycldoedd

gofynllwyd i'r nlcrc]led oedd
yu fy lllWllo i roi'r gorau iddi,

"~l ~t:iWl"l\\eth y bwliQ,
Rocdd"'\I\TD Y1)' fFodu$ 0 gael
ccfnogacth
fy r['liel'li ond yr
oeddwn yn dal i f'eio a dibrislo

lIrindiau a theulu YJl ofalus
ohonof, njd ydynt yn nledru
dCdll yr afiCCllyd lla rhoi
gwir gefllogaeth i mi. Mae'r
Samuriaid wedi bod 0 gymortl1
anulrisiadwy i mi.

Mae'r Samarlald wedl S""ran(.io
fy hun. Un noson pcndcrfynais
arnaf yn ddiamod
ac yn
fFonio'r Samarlaid a hnnau ond
dd~r:lofal·n.
Maent
yn
rhoi'r
yn 16 oed a chael rhannl,'r
cyflc i mi siarad a thrafod yr
cwbJ. Nid o~ddwn yn m~drtl
hyn ~y'n rugwydd yn fymywyd
stopio erio oher~vydd eymaint
oedd y rhydd11ad 0 gael 56n am o ddydd i ddydd. Galluogodd
llyn i l1.U fcdru trafod a delio
y" holl hocn oedd wed,'i Sloi
,
ordas emosiynau anodd iawn)
o m tn~'Wn_

0

help i mil ollerwydd

oni bai

am ell help mae'n
debygal na fyddwn i yma
heddiw. Ro~ddwn mor isel.
Diolch yn fa1Vf i ehi am fod
yno pan oedd popeth ardll
\vedi melhu. Mi fyddwn yn ei
gylllerad1~o j uIlrhyw Ull.

Y Samariaid
Y cwmni yn yr unigr"vydd
Y cyf"aill tu &1i7r lein

Y deall a'r cydymdeimlad
Y Ilois pan fa't byd ar ben.
Y gwrmdo, Did ypregethu

Y glllst, ddim y tafod rhydd

y disgwyl yn arnyneddgar
Y cysur ar derfyn dydd.

Bifion Lloyd Jones

GWAITH ADEILADU
CYFFREDINOL

PRVNHAWNIAU nr:u
NOSWEITH tAU ~-IO

su~
8VP-4VP
0uw41lWti
a DWf!u

DYPD

Gw~ithC~fllig-walio ~ gwyt\~bU
GW9ittl Tir-lfrglnio
Dgeio a I="fensio - Patios
Llwybrau- ConcrQtio - OrQif~

B'oe Paving a Tharmaeio
Gwaith

Q

~afon.gyda pri~jaurltn~vmol(Yn gwbwl V~wiriftdiO)

Mrs Williams, hithau o'r un cyff.
Ood yn ogystal a bod yn
addoldy dros dro I ddau enwad
gwallanol, rocdd y Ty Cl\~b
hclyd y11 gartref i'r Odyddioo
(Oddfellows) J ac yn y neuadd
y cynhaliai'r gymdeithas
ei
J chyfrinfa. Roedd
taid Owen
Jones, scf Owen Richard Jones,
En-.r Fair, o cini olen, yn aelod

defnydd o'r Ty Clwb oedd saer
coed o'r enw William Williams,
Cae Rhedyn.
Ymfudodd
i
Batagorua, gydar bwriad 0
sefydlu yno a chael el wraig a'i
ddau blentyn, Muriel ac Emrys,
i ddilyn. Ond dychwelyd heb
o'r Odyddion ac yn dar y swydd
wircddu ci obeithion a wnaeth,
o 'parade marshal: Arferai'r
a sefydlu busnes yn y Ty CI\\Tb,
gymdeithas orymdeithio drwy'r
gan ail-afael yn ei grefft 0 saer
pentref pob dydd Sadwrn 'Cyfri
coed, Ef mae'n debyg oedd y
mawr: a byddai chymdeithas
tenant olaf. Mae Mrs Jennie
gyfeillgar y Rechabiaid
yrl
Williams hefyd yn cofio ymweld
gwneud yr un peth. Weithiau,
a gwcitl1uy'r saer pal'l oedd yn
ncu anal' yt',\ y gw~ith. Cwyddorn byddal'n rnynd yn ffrwgwd
Ty Clwh, Clwt }'Boot.
enetll fach, san g!ldarnhau rna:
rhwng Y ddwy orymdaith, a
Cafwyd cryn dipyu 0 yn1dtcb fod S"..,ahanol Cymdelthasau
\lVilliam Williams, CI\vt y Bent
i'r cais am wybodaeth
ynglyn Cyfeillgar yn bodoli yn yr ardal gwn.ith y 'parade marshal' oedd oedd y tenant olaf.
cadw trefn ar bethau! Mae'r llun
1 smema
yn Nhy Clwb, mor gynnar a diwcdd y 1830'au.
Ymhen blynyddoedd, a'r adeilad
ci-. r Donl. D~olch ~ Mr<: Koetld Ty Glwb yn bodoli Y" da.TI80S Owen Richard jones wedi el adael yn wag a'i b,O,vr
)cn.ni~ Willi!\m~, Rhydt~dog, felly yn Dynn~lr;3wn yn han~~ yn el ll(rai yn sefyl1 lU allan i yn ~liry""i_0l fc'; dymchwelwyd a
Deln iolen, Mrs .Nice Griffith, d.c\~bIygi~d hbenezer, ac erbyn ddrws y gy{rillf'a yn Nl~yClwb.
chodi byngalo yno.
1BoO roedd Wesleaid yr aI·dill Hz- i.'r tri a gysylltodd gofio am
Dinorwig a M.r O"'Wcn Jooc<:,
Llawer 0 ddiolch i'r tri ollonoch
y sinerna Yl1 NI1Y arn SJ-'ylltll ac am ronnu eich
LLl.no~f"ni!tM gyQylltu nc nn fon yn rh",nlu'r Tr Clwb 3m fJ y fodolaath
gwybod~eth am yr zdetlad sydd fl"vyddyn. Buont yn addoh yno Clwb, doedd yr Ul1 ollonynt yn owyboda~th om adailad a Iu'n
hyd 1 S6 \, pan syrnudodd yr coli\) M.r Toum.m~voh. M::\a.'n
uellarh wcdl ei ddymvhwel.
rhan 0 hane Clwt y Dent am
SJal'r ~J",il"d or[crhyn A Ilofft: acllOS j gdPcl 11t:~Yrddyo C~eTai debyg mai B'~r o'r Indl!l ydoedd, dros gaIlri[,
o.'i tad yn CJd\" SlOlldil1 Dldn
--'-""::;-~~~~-.
y felirli hyl1ny yw, gyferbyn 1'r (Tdbcmu~lSLr~~l),
Vn yr l.1n modd, btl Redytldwyr
nwyddau yn y farcllll.1d yng
~dQII~dsydd lledl11\V} 11 Ncuilull
~elndorl' lJellllolerl, dL yl1 ill i ~yt1n!lryr gjd~ll}Tn cyfarfod YIIU Ngl11l~ro~do.tl. Rocdd hefyd yn
lawr na hen ysgol Frlltanaldd y ern iddynt brynu darn 0 dir yng trafci1io 0 amgylch }T pentrefi
Nghlwt y Bont a symud i gapel cyfagos gyda 'portmallteau' yl1
pentref. Aueilad 0 gerrlgydoedd,
S"vcrthu manion at ddefnydd
ne\vydd yno yn 1877,
\l tllo Q lcchi, a oallai Jdal tua 60
Yn ~lMrs Jennie Wi Iliruns, gwraig y ty megis edafeud a
n~tl fwy" hobl ~r (lU hei~tet1d.
Doe~ dIm ,jct 1vydlI PI yd yr roedd c'{vpwl o'r en\,v DJvid a bOlymau, Y f'V llcfyd ocdd yn
adeiladwyd cC, na Kat) bwy, ond Catherine Ku\,rland~ yll byw gy[ri[ol atD y sincm~, C:~f 'm!lglc
J
I
• h
l.u1t~rn: Roedd mam Owen
yoo, Kdll nlili llWY oeJJ gofalwyr
1"l1.ac
r cn.w n :\W~'l
n'\jj t' yw
C~ymd<llth_~ gyfQiLLg~r IleU'I Ty Cl"'Wb. R.ocdd iddyrtt 0 l(ll~f Jane" yrl arfer L1'tvcudffiili sinemil
ddatl f.'\h, ~~t
Rolant Morri~ a lYll TOUlllllldvoh oedd y lIe oeraf
gllJldd ft(n 1ty[riflJl dfllUdllO.
ttoelid Ty Cl)vb meWll ~~wl
plWYJ 'lhomQt; Mor[],. l:}u'r tad farrY y b~ynJdo crlocd. Yo l'iilyn un
ya 1575, fiwyddyn weJi i'r ymweliad, cafodd o.nn'tvyd tn.vm
u~ yl1'V y t>y~tda1Jr OW'~~th"'r
D\iJyJdwyr syn~ud odd, yno. ~bu yn ei g,vely dill ddydllidu ~
cl1.warelwyl" yn ~irt k1,dil nl - yn
Rocddcnt yn haL1.ntl () deulll y Yn 01 Mr Owen J011CBJ mac'11
~~tl ~ait\1og npu dd\\fY Yll fisol
reI nlJtll 0 y\\viriallt [lld~6ulw~11 I)a.rch Wl1li!lm Kawlmds. Mae dcbyg 111ai'r olaf i wneud

Rocdd trigoli()n Llanrug Yll
~m l\J\rg yn [vvy parod i gauw
:lwl ci ~ydd yn eln hMdal l1et'y~10 sawl
l11atllau gwahanol 0 own. Roedd
llrddlw: Gorll}od yo vl1l).»i, yn c~ru(\1 rhat
)-n
ildLuriolJ
.lllc)yn
ardal 109 0 gwn yn y plwyf, J lO~
<!owedi5 pan to'u perchnogion
yn caniatau iddynt tdcddu ar hyd ~macthyddol ble roedd ffermia ohonynl YIl gVVl1 defaid heb
Ond roedd
t">·"\l.,T\cniydd e;n p~t'ltt'l\fi Dot''! tlcfilid yl1 11011 t;,-"'Y"io' 5al1.1i augcn trwydd~d.
Ilefyd 25 0 derrler\») :3 lurcllt,;r}
aIm p()~ibl cJ.U\rV cyfill [dUl[ 0 rhywun ddyfalu m~1ci def'=tlu
1 selter a 4 pugi eto heh :mgen
~wn syd~t yl,\ yr nrd31 hedd~w, oedd y[ Wl rnwyaf ~ylrredi[l
ond ~r~
t~lwm, [oecld anile!l v dcko~"')r\. Yn L1~nberi~ er trnrydded. LVlaeterrier~, lurcbl:fS
lfwyLlLlcd i [uti )11 b\;r.ll..:n t.;;iJ ('nghf'1iftt, dim llnd llid 0 g~VIl il ljcllcr~yn ~WSlymu ~."n 1el:1,
.~c felly! rocdd cyh-if yn t1~1 ~1 uclltl yn boJvli, t\~yr oedJ 1~'< ond dol'~ g~t\1 c1dlm ~yniJd i
ul"lo'lynt
yn g-wrt deflJd n~d Oerll y byddld yn Ul:Ulyd\lio p\.lg.
Wnl,\lld 0 l;!ll:vl un oedd YIn n1110b
rheIn.
a~dd !lI1~entr\vyddet} (w cad,)r, Yll )TIl) roed~~ 1. oJr ~
llfUd). WIth ~rrl~J 1'9~JJ rha:
l,~..ckn0o!o"" yn cael ~11h~lthrto Nid ]I'" \.il1W \.lllrl).yw 5i :\r:J! )'n yn Ll:\ndd~jttiolgn 11efy(1, a'r
ymdcl:tnBog yt\S nghofnodlon
cllwech Yllla oculI yr unig r~i
" orfod prynu [rwyllL.lt:ll,
)'11 11'Vl1 \'lwyh ArrOl'l. n;\d ocdd
:Jc[ y Ihul ow\lJ l\n~cn. ,-,wn- ~ LI!lnbQII~. r~lly hcfyu DCOYD
Uilll110llJ ~rJ"~¢0 r;wnl a '){:. anOcn ~jAwyddgd ~rnynt. MJe'u
~)'n"'L
J...
, ....
ord":\.l tr"'~i~k.
d6fMd h{lb Q.ml\Vlf r~lly, fod pug yll cdci \;i
¥rt_ 1~9A ~Mwyd cylflr l) ~J~vl 91~on)'....~ rn.
dr't.'7dd~ti.
ddeJ"nyddio uf gyf\:J: rl'lyw fath ()
(1f (load yrn Ill111wyu ddl~lch
VI
"El()':
OC[ Ll.ulb".~;;IJ y" LI~n(ld~llliOlen eucLid y walt11 - \}n_~beth ~
LlurlJJ~1n.t91~J."Jll.:u:u-t'5" ~~~w~lY [dllJ)'llTI fllwyul V ~)-YJ1J scf Trl...ed c;awl ci d~f.1.id ~y'n (leI
(~armon
D()~dd WlllnfJWI 386J byda ~~4 ohonyn~ yrt ~t tV£lithto J[ ITermyLiLl yr aroul
(IWlll yn UtC'} (j ~yfi-ifwi' W'~"lar).J ~t,\ d~t~1dn1d oedd angell eu hcdtllW:
~~")~l
C.' I rhan 0 blwyt Llrulb(\hlj~. Uwyddctlu u jO \.rri.;.L nad occld
M~e'r l\Vn ffi1VYdf cylTrCUlll 3n8pn ~"~"Ydd~tI.

Crl~if~~~~.

yn cael cu

a rlloir cyhrl
lnvydded oedd yn

bt.ll)Yi,

~I,\

'femperance H()use Nant
l}er~.
Yn 1911 roedd R. £van Jones,

Y<:gol Nml Peris
yn pOelll'11 alrV Yllglyn a
diogelwch y plant oherwydd
Y CYllilydd mC)'VD traf11idiacth
ar y fFordd fawr drwy'r pentref
Ysgrifellnoud at y CYl1gor Sir yn
bofY11 al iJdynt osod arwyddion
rheol; cytlymder II y ffordd.
Koedd
ugain lnilltir yr awr
bryJ llyl'lny yn cae! c; srfrif yn
ecl1t'ydu~ 0 gytlym!
Khan o'l ududl ocdd Lod
tr"{ludiactl~
cyson
dtwy'r
p~rttr~t hJf :l YJeaf Yll en1veuig
~Jn yIl)\VLl'~"yr Ildd OCdJ\wll~ yn
Yll))y)'bodol\) fodolacH'l yr ysgol
~n ..1bod wcd; el cl'\uddlO ~I'un
ochr 8~ny ~~pt'l,
at: :if yr tlChr
ar!lll gan y "reulperaIlce 11olUle",
Mac'r capel yll dal yno, yr
ysgol "\\Tedi c:\u, on(1 t)eth alll Y
lCillpefdJlCe hou~.?
Pritathro

j

PENISARWAUN
YSGOL

GYMUNED.

Croesawn

Mr Llyr Rees fel

Pennaeth

newydd

yr Ysgol.

Mae'n teimlo'n gartrefol iawn
yo ein plith yn barod. Mae'n
dymuno diolch i'r staff, plant
a'r rhieni am y croeso mac wcdi
ei dderbyn gao bawb.

Mrs

All11 EVClllS,

Sycharth, Ffon: (01286) 872407

a theulu'r diweddar Robert
Henry Pritchard, 45 Pentre

yr hyn yr oeddent wedi' j ofyn
amdano. Edrychir ymlacn am

Ncwydd, Caernarfon, ddiolch
i bawb am bob arwydd 0

dymor hapus, llawn bwrlwm
unwaith yn rhagor. Dymuna

gydymdeimlad tuag atynt 0
golli gWr, tad a thaid arbennig.
Bu hyn 0 gysur mawr i'r teulu.
Diolch 0 galon.

Elusen Achub y Plant ddio1ch

CWIS MWYAF CYMRU. DI()LCH.
Cafodd disgyblion Bl5 a 6 gyfle
i gymryd rhan yn y cwis yma
yng nghwmoi plant 0 Ysgol
Dolbadarn. Aethant i Galeri,
Caernarfon, dydd Mercher, 11
Ionawr, ble roedd cwmni teledu
'Boomerang' yn ffilmio ar gyfer
rhaglen 1St wnsh' Roedd pawb
wcdi mwynhau yll. fawr iawn ac
cdrych"'rn yrnlaen i'w gweld ar

Dymuna Rhian a
Kelvin, Crud yr Awel, 3 Bryn
Eglwys, ddiolch ogalon i'r
teulu, ffrindiau a chymdogion
am y llu cardiau ac anrhegion
ar enedigaeth eu merch fach,
Mali Efa.
Dym una Dafydd, Sycharth,

5

Bryn

.Eglwys,

ddiolch
yn d diffu ant i'r teulu oil,
cymdogion a ffrtndiau lu am eu

y sgnn yn ruan.

carcdigrwydd mawr ar achlysur
CItONfA PENS
• cl bCll blwydd a~·bennlo a.r'
rel Bonwe Lotcrl. EllillyJJ mis No~wyly N::tdoliS·
Rha8frr oedd Mrs Cathcr.i.t).c EGI WY\
,SANTnS
W;lJ~am<:, 10 Bryn Tirion.
HELEN.
Dymuna

am gyfraniad haelionus yn
ystod y Gwasanaeth Cristingl.

PWYLLGOR

NEUADO.

Cyfarfod
Blynyddol nos Iau, 12 Ionawr.
Tynnwyd Clwb Cant Ionawr
Cynhaliwyd

ysgol i arddangos

tariannau
a
chwpanau
gwahanol
weithgarcddau.
Edrychir
ymlaen am Eisteddfod llawn
bwrlwm eto eleni.
PROFEDIGAETH.
Ar
Ionawr
18fed a hynny'n
annisgwyl iawn, yn Ysbyty
Gwynedd, bu farwun 0 fechgyn
disgleiriaf y pentref hwn, sef

William Elfyn Thomas, un a
a'r enillwyr oedd Nia Walker, fa~ryd ym Meillionydd gyda'i
Cyttir, Brynrefail
ac Elgan dad yo Brifathro ar Ysgol Tan
Williams} Pen Gaer. Diolchir i y Coed. Cafodd yrfa tu hwnt 0
Phylis am ofalu am werthiant lwyddiannus, gao cnnill gradd
Webb
Ivory
eto
clcni. yng Ngholeg Rhydychcn. Bu'n
CynbcJir Noson Dwynwen
athro a darlithydd, end pinacl
ar nos Percher, Ionawr 25 ei yrfa oedd bod yn Brifathro
gyda chystadlaethau a DlSgO Ysgol oedd yn agos iawn at
Dwynwcn. Atgoffir pawb e i ci galon) scf Ysgol Brynrcfail,
bod _h~'n arrvser adncwyddu
Llanrug. M~ly~
yw ~tgofion ~i
aelodaetb y Clwb 100. Croaso gydweithwyr a'r dtsgybllon In

cvnnes i aelodau

ohono,

newydd.

Cl'DYMDEIMLAD.

Cydyrndeimltr
y11
ddwys
llwyraf
a iawn a the\.llu Pen y Graig,
Diolchir 1 bswh am gQfnogi'r Eurgam
liaf,
Swyddog cydymdeimlad
hQIbnnws Iorart yn vstod 2011. Cyhoeddusrwydd
yr cluscn, 11011 deulu Gwyddfor Y'l. eu Tudweiliog, sef Cadi ci wraiS,
Byddwn yn parhau aro ~leni ruhub y rlalll, JJiol~h j prof~JigacLl1 0 gQlli'l' 1)~rcl"l~Jigy l1.'lcibion, £n1..yr, Harri a
Byd::1 pnnh lwc i D1Wb.
aclodeu'r TI~lwYD a rhleni Ey\\n Lyn~h\olr[ore)r Nadoli8J MOI'Ban, ei -wyrcs Betti a'r
LLONG1'fAKctJlt\Ot\U i dcloddu
Yo~ol SuI Do~c~ L"d, L\lJ y.ll~ 11ghyfraith a ~l'laid wyrionJ Itobin a Carwyn, a'i
margaret,
Carrog)
Ilylm Wyn RoblrrU;, 'K liryn am y rllodd IldCliol1uG bdll bilI~h. Fc'i rhuddwyd i Ol'ffivy~ chwaer,
gydaJi briod annwyIJ Beryl, y111 WaCll.. Bulr angladd cyhoeddus
,',rion rl dd~thlodd Ql ben- Wa:)dlldeth y Crj:>tin~l.
yl1 Axll10sgfa Ballgor
bnawn
blwydd yn 21run M Y lon~wr. PruODAS
AUR. nlYllwcllt Sal1tc6 Helen.
POD DQndlth 1 tl yn Y dy(odol,
Lloll~yfdfClliuduu
muwr
i GWELLHAD. Anforur cif' Mavvrtl1..,Iona\-¥! I?
Dylm.
Myldllwy d Di", rdlry, TdWClf'u, \iohon bur"," .lL b~wbsy'n ~al APtL £l'O! Ydi, mae baw
DYWE.DDIAIJ_
Cln ar dchlYllUI eu Priodd~ AUf 11eu wedi bud yn sAl dl'OS Y c~n ar hyd y palmant ° Lys y
GQbclthlQ y bydd G""'Ynt hyd ddiwedd pa]man~
(1ynllJni~(1~11 ~orJU j Aled Wyn ar 3 Ionam-. Dymun\l'r JJdu Nadolig.
.Tones) J 7 Bryn -[irion ar el ddiolc11o galon i'r tculu 011'l~i 2012 yll Hwyddyn garedig i Bt')'l'l £glwys yn dal i boeni a
ba\vb.
gwylltio'r trigolion. Bu i un
dd}'\veddiad a Catrin Mdrcu ffruldiau lu am cu dYluuniadau
Roberti) 0 Gacrlldrfon.
da rnewn cardia\J, 8~lw~dau C:obeithio fod My1'~ Gt'lffith, ty gael baw ci drwy'r ty wedi i
C £ N £ DIe A r. T II. ffo~ ~c ~nrh~gion. Diolch 6 Bryn F.glwy~, yn g\vella wec.ii un O'f wyrion ifanc sathru ba\\T
a oedd llnion 0 flacn y glAt,
Llong)'far~ll.iadau 1 £iOl'led ~1Ab~"f\tg t'r tetl1u ~gOg ~m triOlQ.etb yn Y~byty GWYlledd.
Lcw~s a/~ cl"lymar ar enediB~eth dd~thli~dh~pus J chytle i hel .I::in eonarl Jll1lwyl at .BUllor gan wneuc.l lldllast ar y carped
merch
fach
N",l M~8;, ~tgofion melv~ ilwn.
.Jurles, TIroll Y Waell, sy'n lliw hufen yoghyd il gwadnau
wyres 6Yn~a!·i flen ~ ~:lydf\, YSGOI.l ~UL D()jR1\. :Braf derbyn trinidelll yn Y;,byty ei c5gidiau. Mae'r Gyngor )"n
Yln,rybodolo hyn a rhybuddir
1)~f\~wJI~()~h,t\ nith f~ch i Ni~ oedd ai1gyfarfod ar 01bwrlwm
GWYI1Cdd hef yd.
perchnogion
c~n fod dirwy
d William a 5ldIl. Pob bendith i Y Nudolig il hyfryJ Qcdd CStyIl £lSTTIDDPOD
R ~NT1U.P.
Cynhaliwyd
dr<'m a~ dt:ilir unrhytv gi yn
chi fEI tculu,
crocso ~ :.gUn. 'Thomas a!om.
GAIR 0 DDI0 LeII. Yu f:~~n Corn yn hynod 0 hael 1)wyllgorno~ tatl, 12 IOnat"'f, tro~eddu. Mae baglall p\.vTpa~ol
nyn"l1.1nn RC'H-y, f.:h:1n, Rethan tl.Ug at bob un J balch oeddem yn yr Y.~tafeII Gynluned. ar gael yn rhad iaW11.
yn
adnabod
o ddeall fod clwb weill \.-del Gy llilclir yL Ei\iteddfod ",r Oa ydy~h
Orifennaf 6ed. Dewiswyd y perchnogion cWn nad ydynt
beirni~id gan obeithio y ca\,vn yn prynu'r Eco, a fuasech
ymateb cadarnhaol. CYlllle11f garedlccd a chario'r genadv.'ri
Hoffcoh Ghi hybu:
y pwy11bor nebaf nOD Iilu, 15 hon icldynt godi'r baw a mynd
ag cf i'r bin. Di.olch yll f::twr.
M.lwrth i &J\:wi:1 t~5t\.lna\.l.
SWVC1 //QO/
V mae c'vpwrdd
hardd
Busn@siJU c@fn gw/ad
w~di'j hrynu ~ y cyd a"r

FUW
u

Econolnl

w/Qdig

Trwy gQfnogl Y~wjrl9nt fiiUW7
Y~vviriElnt Gor, ty ntju unrhyw fUGncG

liJy"dGoddi yn oieh eymUnftd
.... - ,_._~.o ~~-'-"'_1"
C,7-~- •.1
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Ei11

O'r_Cynghorau
Parhad CYNGOR GWYNEDD
Lansio

artneriaeth

ar gymunedau

Ileol. Trwy

gydweithio
mewn
ffordd
ddeallusol
a chanolbwyntio,
Gwynedd- on
gallwn dargedu grwpiau risg
Mac
partncriacth
arloesol
uchel a'r grwpiau Sy'J1 agored
diogclwcl1. y ffyrdd rhwng
Gwynedd,
Mon
a'r
tri i niwed gan bwysleisio 'r neges
gwasanaeth brys wedi cael ei nad Y'" diogelwch ar y ffyrdd
lansio yn swyddogol 111.e-v.'TI yn ddamwain'
drgwyddiad diogelwch y ffyrdd Bwriad y bartncriacth newydd
yw sicrhau bod holl asiantau'r
}'Ilg Ngholeg Meirion-Dwyfor,
bartneriaeth
yn
gweithio
Glynllifon.
Mae'r cytundeb cyntaf o'i fath gyda'i gilydd i sicrhau cydlynu
dio8('I'W'ch ar y
yn~ N~llYlllru
YIl gQly~u y ne8eseuon
bydd P~tn~t'l~~th
DioS~Iwch ffyrdd ar draws Gwynedd a

r::ryrtl(l
Gwynedd-Men
)'11 ~wc..;lJ tilna",
Q
Cynsoc
Cwvnodd, Cyngor Sir Ynys
:Y10n, I Icddlu Goglcdd Cymru,
(~"\>\I"O Q:'I

n:'\ ('~I",:'\\1

A 1'1""\h~'W'I:l
n c:

11~\71 'j11~11)'J

orJ01.B un uchclt5,,~::, llc;:hau'r
nlt~r 0 hohl (ly'n C!1~1~uIJ[dd
11~Uell 11JllJfU'Il lldifrifol ar y
yl JJ,
'Yll rllY lin I rydym yn gweld
';~lll
Ylti~J\l'" ~r
\1\)i~d~lllWCilUQ '"
bC~

tr

D~nderfyJlwyd:

• t=t\dw ~tgynn!\.J cyf!\.rtodydd
, CYllgOI al IlOS fal'Vfrll.
Dosb..u-J\u
LcclYl1nau
codi
c..b-wriel i :lelodatl gyd,,' r hwrlad
L)

gdel

gwirfoullolwyr

j'w

...Io!fnyddl.o I ~la.cl\..l.:;obrwal"lanol
.'~tf~I(\(\tld(\ f(\~ Y SYtY\\lt\cd,
l-;ofyn 1 C;yn~o,' C;wynedd
:\}IllUL1 Y hill ger Illynedfa
uilllt y G1yn yn nc:; i'w lcoliud

~)YlciJJivl }.;\:l llrryul' llO~J r
rl>\1.1t r~~Ql
~tll1y ~l·~.Jir
~\J b9J

~'n lallu' r sbw-r~cl at" r lIa,,,r yo.
hVr"!ll'h n!l'1 ~ll1l1(),'" hin.
GorYll J'r WJrlielllJld TrJffig
YIIT\Yt:ll1 (l'r dllidl Yll 111Colaidd
~"ll lUU \i\iir yll \i~\il ~uy"r~iv"1"
)·ltl1'ill»'ri ~l.1.'ilr'l'

ocdran,'

Nododd

Huw

Beirlun"'ydd
Ml)n:

0

Percy,

Prif

Gyngor Sir Vt\y<:

ohono, pall rwyf wrth lyw'r
car. Rwyf hefyd yn meddwl
fy mod wedi dysgu sut i fod
yn deithiwr m,,"Y cyfrifol, ac i
ddweud wrth yrrwr car os rwyf
yn meddwl eu bod yn gyrru'r
car yn bcryglus. Mae'r wefan

newydd yn syruad da, fe wnaiff

8~~1 ~ichynncl yng Ngholeg

lanslwyd

Meirton-Dwyfor gan et fad yn

helpu gynvyr ifanc ddysgu am
ddiogelwch ffordd,'
Ycl"l'W'al"l.c

gwefan

newydd

i'r lan::;iad roi llawer iawn

fynd ord:l t:JWei~h5areddau

Parlncriacll,

D~oocJwcll.

cyd

Gwynpdd-Mc)n

-

i hyffordd:
Krrwrr if~n~ ac i 'l11nQg PQbl
ifat\c i adnel C:l1' 0<: ydynt yn
poeni am yrrwr yn mynd YJl
rlly gyfiym, yll dcf.llyddio /forl
t\eu't\ d~ft\yddio cyftttri~tl n~u

www.

o gyngor, gwybodaeth
ac
~wgrynli~d~u
Yl1g1Yll ~ ~11~JW

yn dd;~B(.'l'W'ch !"It' R-yrdd yn y

dd\-vy \Ir,

Dyweuoud

y

~c ll'l;l.~ ys~~d('fi~u d~m'W'('il'l;:1'-l

yng

ffyrdd
ddlfrifl11,

JtlIIIW~lllidL4

gyrwyr

I)'CU

Nghyml'll
Yll

yn

ell\vedig

i:>y'rl YlllWll\,;uJ d
de~~l'lwyrrhWIl.8 l?

a 2,6 oed.
'Mac

m:'\~et'
I

bob

un

yn
0

JI

hpn

0 bryd

alcohol.'
Yl1
y~tod y dydd,

cilfodd

myfyr ...ryr
Colcn l.tlciriol1
'D~"Yfo" 8Yfl~ i ~ti\_t'~d:1 holi

~wyddogJon dlogelwcll Jr y
ffyrdd 0 wahanol a~idntdellldu'r
b"rLncri\lclh,
8Yd~g
~Fiaeth
0 ddiswyddi~d~t,
~ chytlwyni~d:1u
h~fyd yn
cael eu cy1111algyLla'r bwriall 0
b~~l ..i~olle~e" diQ~el"yc;l"1"1"
y ffyl'dd ytnysg QYT'ryr if~"lc,

Dywcdodd

Megan Jones

Ddeinielen

sy' n fyfyriwr ynB

0

Ngholeg Meirion.IJwyf(lr:

• Gwrth-wynebu'r
cais 01·
ynl 11111clltrc[ L1d111 ug n1Cl,rn vycithrcdol i gad)v nc\yiu
cy{110d hic 111dc'rysgol gyilladd dcfnydd fe~ri i uned b)"y i
a'r ,sool u'Wcl'lrad(.1 yn llawll..
ornnrys b~Iconi yn C~pcl
(ii) Bod prind~r 0 fyng~]o~ n~u M~wr~ Llmrng
g~n n~d
gartrefi adLla~af gyfer llelloed
y~V'll audas i'r rIlall yIlc:l ()'r
pelltref a'i fod yll. effeltlllo
yn y gymuned,
(iii) Rod problemall parcio ar fwynderall higolion tni
erlbyd YllllllllelltrefCwJl1 y Glo cyfagos. l>enderfyllwyd llefyd
a f)'Jdai OJl.dyll. c~cl eu ~neud
datoan prydeI' am Jdeft.yJJ
llawer owae~h pe bydd~i mwy 0 :lcluysurol 0'r ciddo :l tydd::ti yn
ddatblygtl yn dtg\vydd yno,
effeitruo yn waeth ar drlgolion
• nud MIller} lY[M[Ut1 alIt carrrcll cyfagl)~.
gYUd'r
rCll~dcr d'i I\drdJ1
• Ndd ocdd ~"{rd1wyncbiad
rriffrrdd LYl1 mYIIcbi barIl itr cdil> i duciluuu ~iop it 1.11iUi:>b
toiled) derbYl"lfM}
\If y ~ynllwll i "J\fil"Jw 7 ~y newydd}
fbrdcUadwy ar c:.,{le I Iell. Vs501 5""c~~ll.dyl canolfan
M()T a
Q1i\ Mtll~lyt\, LIMti'ug. R.o~dd
~wyddfa. yn London GlrJge,
hefyd lngen g\vybod O~ oedd C\VID y GIo,
allRen t'r (~yn!!or lverthu dam 0 Gvvrtill,vynebu
Cudi
ly
dlr ill ITfcr y dutblY~iad,
newydd u ~OljoJ tun\.. i>cptit.;
tlddas

i deuluoedd

elSloes

N"J \)\iJJ \lwrLIIYYYI1Cbi~J

i'r
An!~n r srl'W'a(.~au canlynol ~ ca~s ~ ~deil."\dll l~"\od'\.lrdy SC1"lBI
t.,;y"gOt' l~~~"~dd
t~lyM1t~h ~t' o('h f' 7' !'\ '" 1"\ t:\dtI !'\ (" h r(\11
1'1 [Jj~Jill ~yIWJLIJU vnylyn J mvnflc1i~c1 cprhYL1l11 newydd
Gllyruun Dt1lbly~u'r Bir.
Clne~v Id ffill Lefll 1 ftllO:J Well,
110.1 "~~5on0 Ja! srJd r Llal""ln.l0·
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'Roedd bod yn rhan o'r lansiad
yt1 brofiad da iawn. Nid ydwyf
yn gyrru car hyd yn hyn, ond
rwyf wed i dysgu llawer iawn
ynglyn a beth y dylwn i feddwl
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Adroddiad y Cadeirydd 201 I
Mae'n rhaid dweud bod tymhorau gwell wedi bod na'r un a aeth

heibio, am saw 1 rheswm, Roedd y gaeaf y 11ynedd yn oerach nac
ers degawdau,gydag eira ar lawr y dyffrynnoedd, a'n IIynnoedd
wedi cau dan rew am wythnosau, a'r copaon yn wyn am fisoedd
.Ychydig aeth ati 1 bysgota ar ddechrau'r tymor, gyda chynigion
yl1brin a'r brithyll a ddaliwyd yn ein dyfroedd yn deneuach na'u
gwelwyd ers tro, hyd yn oed wrth i fis Ebrill hebrwng y 8"V'anwyn

.,
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mewn dyffryn cyfagos. Mae tymheredd Llyn Padarn ger Afon Y
Bala - lie mae'r torgoch yn claddu bellaeh - ac yn y dyfndcroedd
i'r fro.
wetthiau hyd at ddwy radd yn gynhcsach nac unrhyw fan tebyg yn
Yn ffodus bu gwellhad, yn arbenrug ar y llynnoedd. AI Lyn
Llyn Cwellyn. Mae lefel cemegaullygredig, yn arbcnnigy ffosffad,
Cwellyn, CWIll Dwythwch a Llynnoedd Cwm Silyn, wedi iddi
yn Llyn Padarn ymhell tu hwot i unrhyw lcfel naturiol. Mae'r
hi gynhesu, cafwyd pysgota brithyll da ar ddiwedd y S"'V'an\vyn ddau lyn yn ddwfn iawn - cartrcf naturiol y torgoch - ond wrth
a thrwy'r haf. Mae mwy 0 son bob blwyddyn am y pleser sydd
gymharu gwahanol ddyfnderoedd gwelir bod y ffosffad yma wedi
i'w gael wrth bysgota brithyll cynhenid, gwyllt, mewn dyfroedd
bwydo algai, a hwnnw wrth farw yn sugno ocsigcn o'r dwr nes
naturiol ac ardaloedd anghysbell a gyda thirlun godidogyn gefndir
bod dyfnderoedd Pndarn ballach heb ddigon 0 ocsigen j gynnal
i'r gun1.p, Mae peryg i 111 gymcryd y pethau yrna'n ganlataol gan mai
pysgod, a hyn yn arbennigyn y dyfnderoedd lIe triga'r torgoch. Ni
dyma' n pysoo~a aderol ill yo yc ardaloedd yrn a, ond mae nifer dda
all y torgoch fyw yno bellach, Mae rhywogaeth urugryw Padarn
o ymwclwyr, 0 wledydd Prydai.l'l \\ thrumor wedl dod yI1 benodol
a Pheris, salvelinu perisli, sydd wedi ffynnu yn em dyffryn ers
i flasu'r prohad a'r sialens yma ar rai 0'11 dyfroedd eto eleni, ac
deg milo flynyddoedd, yn symbol o'n ardal a'n mynyddoedd a'n
wedi rnwynhau'r croeso a'r adloniant am bns toeyn dyddiol neu
dyfroedd, wedl ei ddifa dros ychydig ddegawdau. Mae cymaint
wythnos. Roedd pysgota llwyddiannus yl1 Dywarchen ar hyd y
o son a brolio'r cyrff sydd yl1 gyfufol am bhsrnona'r byd naturiol
tymor .Yn Ilgj ffodu~, wrfu gwr~, docdd Llyn Padam dlawd ddim
ac amddiffyn yr amgylclledd ill- cin rhan, ond rnae'n rhaid gofyn,
wedi cynnlg cystal pysgota, A'i thorgoch? Prin iawn oeddynt yn WiT, gyda'r hoI I wylwyr yn eu tyrrau ifori sut bu ffasiwn ofer
clcni, Tybcd a'u gwelwn elU?
~~ge\11l1~tod
?
Roedd glunnau'r Llyfni'n da"Yelach yn ystod yr b~, ~e ~r bod
Gobeithlwn y hydd modd symud ymlaen gyda chan'lau yrnarferol

gwyniadauweUi ell dal roed(1 yniferoedd ynllru glgni.ArYl'Afon
Brianl Illde'[ .seWin yn (Jel mwy 0 lonydd
~nweirwyr 'Wedi
rhili blYllyduo~dd 11wmJ and y gwir }Ttl) bod trpyn i'w cael) ae
lffibillll unigoJyn w~di dyf{\lbarhau a llwyddo l S~~l
d~ll\ldllU du
drot! wythno~n.u't' h~f,yn cynnwys owFadau
0 faint sylweddol.

s~n

doll j'r rhwyd ary Gwyrf!tl, ~~ ~t(\i'rrh~i'7dd yn
crwyurfl'j glmn:1u yn gy~on !t~yn gyfoxwydd efo/r dirgel fannau,
Roedd tipyn 0 \;on yn y wasg ac :lr lawr gwlad bod cogiaid yn
niferlJ\, llWfi mQwn !lrdalo~ddcr~ill ~ phan lanwyd dyfroedd y
giant gyd!\ llifosydd A'W~l roedd disowrl1aJau gobcilhioI anl
rl;ldi!\d~ud~. Hll {\mbell cOBym rrUsAwstJ gan K)'1111wy\)un o'r Llyn
ond ef:o roedd yo y.1'l"lJJ~ngo~ndd ocdddIl III am gael el11slar 0'[
ll~igi~~
lor\,;ithio~ 0 eogldiu d ddisg\vyll(l. nu dwr YIn ml~Mgdt
Rocdd tllgwedl

n pho~itif t ddechrall adfery sefyllfa. 0:;; peidl\l'r llY~'Teddolleddlw
ytnl:l~n, bydd anscn blynyddoedd i'r llyn droi'n 01 itw gyflwr
no~uriol, Doe~ dilll po;sib cyUilWllldU ocdi Yillhellach.
ncwyddion gobeithiol am ein tymor? Roedd
llwyddi~t y pysgota :11' y llynnocdd eraill a'r brilhyll ar yr afonydd
yn ystod yt' hal' yn blesccus, Yn yt)tod lni~Mai actl1p\"yd a rllai
miloedd 0 eog m3n i'w stocio i'r Afon Hwch a'r Arddu - pysgod
oedd 'Wcdi eu ll1.agu yn Nolgellau wcdi i ni ddal eog j'\V godro ar
ddiwedd 2010. Mac'r rllain, a'r pysgt)d rhywfaint yn fwy a aeth i'r
Arddu eto yn y~tod mi~ Hydref, wed) goroesi'n dda a gobeithiwn y
byddant yn l1Wb i nifer yr eog a ddaw yn 6J j'r Seiont yn y dyfodol.
Oes llnrhyw

Mde arwerrhianl ger 'sgota ary gweill ~ty gwmwyn. M~e'n bwysig
i J11gaeJ syniad faInt 0 dd~unydd dd~,,,, i law felly cysylltwch efo
aelod:lll'r pwyllgor yn yr wythnosau nesaf os ocs offer pysgota
yr hoff~~h ei wcrthuJ os S''Vclwch yn dda, OhClwydd lratfcrtll
Llyn Padarn mac'r ysgrifennydd wedi bargeinio rhenti is ar rai
(J'n ctyfroedd. M1~hyn yn ncwyddion da gyda phctllau fel y

olld cr chwipio'r pyllau roedl1 pysgod yn brln -1'W gw~ld heb son
dill eo dal. Wedyn Cd Fwyd c}ffnod t!ych, ~ dyddl~ll mis I-Tydref yn
gynhe~lcll n~c Qrio~d 0'" hl~~t\,:1 dim ond ar ddiwedd y tyJllOr
y daeth ill eto a rhywfaint 0 gysur ac am bell eog bras yo dod i
law. Mae'r rylllorbellJcll yn ymg~tyni fi~-r!\~hwedd a pysgod giSn
mnenf ar hyn
WQdi QU b~~t1 ~ rh~i
eto wcdj eu c~d'W i1-wgodco,

bryd. Tra'n coho mai taJ. aelodaeth a gwcrthiant
tocynn{\\.l yw ein prif ffynhOlln~ll inCWI11, d lilra bod codi prisiau
Trisrwcll mJwr y flwyddyn o~dd yr t\.drodd~adau a ddactl"l i l~w
yo un ffOl·dd 0 g\!islo ~ynnal yr .incwm, nlae peryg llefyd colli
YII dltguddiO gwir ~~fyllf~ Llyn I)~darn. Rydym III fel aclodilu a
aclodau a gwanio'r Gymdeithas, Am y pcdwerydd tynlar yn
~wyddogion \..vgd, tynnu ~ylw at y llYWedd ers u8ain nJynedd,
olynol, Felly,pcnderfynwyd peidio ~odj pri~iau,011d pwy::;leisiwn
vvedi nlYIlychu cyt"lrtodydd, w~di cf~n ~chos;on lIY~Jac wcdi dal
hefyd bod talu cyn Mawrth y cYllta[ yn rhatacl1 itr aclod a 11efyd 0
ati i gel.slo cael yr J"vdurdod~ui ID'dn~bod dwyster y broblem,
f:1ntlli m~wr j'r Gymdeithas dalu ei ffordd yl1.ysto(.I y nwyddyn a
d thrwy hYll ~yrnud ymlaen i'W darrys. Rhwygtrgdig1ethntl,
gobeitl1i\VTI (leI eich cefnog~~th yn hyn.
byeh1>ID~~U1 \,wynion il cl1du til y~ilUun ar 01 y Ilall oedd yr
yrnateb l~yJ n\;" Ji\~tl1yr albili ~rdd1d~ ddwy flYlledd yn 01, de DlulGhafarclcll fllani ba",rb sydd wedi cyfrannu atwellhgareddau'r
c!o BYda byoytlu~J ~yfr~i~ltiQldocdd po~ib g\vadu belldch mae Gyl11d~ilhu~yn yotod y flwyddyn: y trysorydd, y cyfanvyddwyr
d~ffr5"h~olaclh ar ",,~\.~J1111vn
w~rtllifo6itlClh yn 11jfo l'r llyn dros ~.; ~,..lvd~\l'r pwy11bofJ yn ogy~[ala'r rhai sydd yrl w~itbgar tu 01i'r
y blynyddoedd sydd wed: .~ChOS~Jl·
brobl~m, M~~'r
cdnlyruadtlu llel"\nlin cl~no a cl1.ynnal y gl\11lflaU a'r CYC110d, a thrCfllU tocynnau
yn ".,t!\WtA. M~~'r
oblYlYada~~i be1"llJ'cf Ll~llb~ri\) ~Jr urdul yl1 ~/r ~~opau. Mae'r criw yn Cr~"Yiil hcfyd wcdi rhcJeg tiPYll efo'r
M~yn 11dt:Juu diolch, Huff~"ll LldialLh }'ll arbenllig
hl\ll8Yt'h~cddol/,'\'r ~dro~ at·.,[ i. g~~l ~drodditlU elf 01 adrodwdU ~C\.itl1. ~tQ~iv,
ar ddlw~dd y fiwyddyn iff YBgrifennydd aIll ci waltll yn 20 11.
yn hy!r~ch na dech..au adf~r ~flwr r llyn Yl) g,ywilyddus. Mde
crynodc"b o)r aJro~l~li~J
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0
gofil0dion
cyfarfod Ionawr .
Maes Parcio, Brynrefail. Ateb

Gwynedd

nad oes cyllid ar

gyfer hyn ar h yn 0 bryd ond
ystyrir gosod llinellau rnelyn
yl~y pentref Ychwanegodd Pat
jones bod rhaid caellle i adael
ceir yn rhywle ac awgrymodd

gyfarfod

a

wir.

swyddogion

Gwynedd ar y safle.
Gwaith patchio Rhiwlas. Ateb
Gwynedd bod y gwaith wedi ei
wneud ond sicrhaodd Elspeth
Mitcheson nad ydyw hynny'n

Rhieni
ac
Athrawon
ysgol
Gwaun
Gynfi. Derbyniwyd eu cais
am arian ar gyfer clirio eira a
graeanu,
Gwrthodwyd
cais
C)rffelyb oddi wrth Brifathro'r
ysgol rai misoedd yn 61 gan
y gallai cefnogi ysgol yn
ariannol, 0 bosib, greu cynsail.
Penderfynwyd
sefyll at y
penderfyniad hwnnw,
Llochesau bws, Dinorwig.
Ateb Gwynedd nad cyfrifoldeb
y gang gymunedol yw clirio
sbwriel 0 lochesau a bod y cais
wedi ei anfon ymlaen i'r Adran

Cwaith Bwrdeistrefol gan bod
diffyg naill ar y ddarpariaeth
biniau neu lanhau yno.
Ffordd Winllan, Penisa'rwaun.
Derbyniwyd adroddiad Aled
Green bod llifogydd drwg ar y
ffordd yma o'r arwydd 30mya
at Wiollan a Thros Waun.

Dywedodd y Clerc ei ei fod
eisoes wedi cysylltu a'r Post
Brenhinol ynglyn air blwch
postio. Cysylltir a'r Adran
Oleuadau, Cwm y Glo ynglYll
a golau Capel Glasgoed.
Bagiau bin.
Dywedodd
Elspeth Mitcheson bod rhai

Gwnaeth

pobl yn cael deuddeg bag bin

Phyllis Ellis ddau

bwynt:
1. bod y blwch postio ger Tan
Gaer wedi diflannu a
2.
bod golau diffygiol
ger Capel Glasgoed, yn 61
swyddogion Gwynedd diffyg
yng
llghyilenwad
trydan
Scottish Power yw'r broblem.

du gan Wynedd ac eraill ddim.
Addawodd wneud ymhohadau.
Cynllunio, Cais am adeiladu 3

tYI ger Y'Bedol,

Bethel,

Ty mawr

Cottages. Hysbyswyd
Gwynedd bod dwy garafan
sefydlog arysafle a derbyniwyd
cadarnhad eu bod yn edrych j
mewn i'r scfyllfa.

Cefnogwch ein hysbysehwyr

Chwaraeon
Denwyd turf (lela iLrthtn Duon ell daeth Llanrug a GareUl
ar ~yrer ymwenad HOL~l)UrS Edwarci~YIl rhwydo a groeslad
( '!lQrgybi ym mhsdwnredd Rhy~ xobartc. :\J.wl arbedtad
jAl\wt\d Tlw~ Cymt't1. At' 8~" li!'l S!'lt'\ David R~ll w~dyn ~.t-vv-mcafryd aQ""'cdd bosi.bl· se re.n Bern yn YB i L{\nru

r

ol

o'

y J~~\.lJ~nlJK]J", ph~t>--iQ I fyny}r n.u., actl,. Lla~llu~
lly£n a \fhyd-\;hwClTa\; t>tlfollol. a Rllj\) Roberts yll troi yl1 y
!;M1.

Rhald cenmol agwcdd nlcd

C1Yl't

rhaglan arddorchog Q baratoir
3M glwb Ll~uBIbr~f !!yl'tlJi

dal

fod

fjnd, ~d~ards yn r'!"lyddhall
j\j(c(:u1nn~~~ a ph~~ 8~lfydd,
~'1' 'by~h~'
yn codi'r b~lyn
gelfydd dros Ball.

rhwydo, Dc~
Owen yn ei barudrwvdd j roddi IllW1Ud da 1 Laurug and III
cyflQ tr iauanctid. 0 ddnrllsn y ddeuair drydsdd gol. B~ll yn

t"l~rcr0' u Ch"V:ll':lcryr wcd~

dathlysu o' u tim!'\u iellenci:1d.
DyM:1 w~t'~ hwy~iBi ~:1wlelwb,

ChwihMi'r cllWMr"~ Q "11 Q chr i'r

chwcch

il

i rwystro'r Monwysion
and, gyd(l phum munud i

llall. Koedd pasio'r ymwelwy [

Amser ychwanegol. 0 un pell
yn fury llyfn, gyda'r amryd dawn j'r cae j'r 11all, Ball eto'n serennu.
Mel McGullllles
d
MiKe Ylld gyda 5 JllUllUd df ell y gol
Edwards yn flaenwyr perYF:lus. holl bwysig. Cic rydd 0 30 lath
011d roedd alnddiffyl1 Terry i'r Hot5pur~, Chwip 0 crgyd
j

Jon.;s ac :gibon W.illiaxns yl"l saJ."l Gibbs Ol").J Ball yo taflu e~
O\r:benr"\;o' 'Ilat:odd y dda1.,~d1m y h.l.,n ~ oa.dw1r b~l
ond y
ryst ond, n.r yr hanner, d~-sB~r bel yn disO)'I' t dl'ocd kd-wards
a b-w-nn-w-'n rh-wydo. 3-2 i'r
oedd yr hanes.
H()t~pW'~
w~dig~mgofudwy.

~an,

ltoedd

chwj p 0 ail IlJlmer

Cymru
J::efyllfl

yn~ rydym

m~wn
j~ch. Gobeithio y

y datblygiad yn parhatl,
ac yn y (liwedej gweld y llif
aIlgeIlrheiuiol a fechgyrl 'ileal'
g\VelWD

denu'r torf'eydd.
Gobeitllio bod dyddiau arjan
11eo] yn llenwi pOcedi eslrOll yll
pry~ur ddiflannu,

cin di:lgwyl. 0 [cwn purrl Diulch i'[ ddau d1l11 dill yn bwydo tirnuu y11yr Uwch Diolch arhennig i hogia'r 'cw-t
b~n.dithiol
mUllud
rocdd MCGUllU1CJJ udloniilllt i')')' bunmol, Oli hyn G)' Ilbllrair. Yr Yilldeilltlud 0 t~'@1 Y p~~idi~l1
YIl

)"(~di

rl1wrdo

0

10

l1uth.

Yn

JlY trydydJ

hA_n pol-Jrv_J

(d1n.ll~Ql) Q (fo;~ll~ll 11~QIJ~yJn ~bn~wno~r_

TIPYN 0 GYMERIAD
_()ni~i.Qm~wn l'hifyn hl1~not'ol ml dd~tblygi~ct C~ Llwyd
]olles 0 Ys~olf1etllel yn Y11yd tennis. ChWi gofiwcb ei fod ar ei
tfordd i DWllldlTIent Prydc:inig draw yn NOlliIIghuill, Dr colli
l:i bl:rn gYilLu~ )'J1 61 Y daet11 de Clll1ill pob un oJr genluu eraill
a ~ortren yn ail ar ddiwe(.ld r cysladill. Tipft")' 0 bcr1lonn.l.~d! Y
pen-wythnos canlynol en;llodd dwmamenllleol yng ngogledd
Cymru. BVddwn yn C:lctwgolwg ar ei {ldatbJygiad. Buan id\A.rn
b)'tlUW11 )"Cdl bll110 CllMUlray~
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Ie, dyna fu Ffordd Farrar i nifer ohonorn. Cae1 ehwarae yno oedd

chwarae ar Wembley. Yno y bu John Charles a Best, Naples a
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Uydd 8!lt\ddl\ dipyf\ o dd~t'lurt1~Ui'w ~t8aff1.run ftMwlilio ~'r han
];:el cefowr de, neu Banoi CAe
~ae.
ymosodol) mae yn gyifyrddus

llong"farch Grtl.b- ar ei tuiewis.
~~il pernormudau vn

}f

ddwy

8t!m yma, fQ wahnddir cartan
i Seciwn Ymarfor run ddau

ddiwtnod yng l(.!h!l ne\"}'dd.
Wedi hy~y d~''''l~tr
}' g!\rfl1t\

gcncdlaethol i ch,·..arae yn y
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sef Jamie Mcdaid hef).d yn y
i Wpi.o'r
bcncampwriacth.
sarfan. R."")'f ~r~di
3"eld Jamie?
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Y fam gyffredino] yw ei Cacrnarfon. GyUd Porthmadog
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ChWM~.J~odd Brynrefgil. c;\VI~gofe .( C}rmru
~igam gyf\t!'tf dl'!lw!lr fydd Jo~h Robinson, i\.JlaeJosh
r~a~ r ~Otnti:).u Ncwydd. "'-Tedi ei dd~Wf~i s~rfhn r~lDcchrau cunpw: drwy
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