
0] 'tpphpn Edwards. Trefnydd
y R1~, rruan argoell am
~y~latlleuaeLll gyffrous iawn.
y trueni yw na fyd\.1 8'''Y1''''Yr
~4C yn cael rhannu'r cyffro
hwnnw, fel yn y blynyddoedd
dlwcthaf
C", ta bylllCb:l.oS "V\rcdi rhoi
~ryhod i Bwyllgor R~~yr
Wyddf~~~ fydd~i-f rl~yn cael
ei darlledu elent, lanstodd SiC
eu tY11101J1CWY~~0 fi.lglc;nni
~I- DJydd C'''Y1 Ddewi. V
sloB~l,\ a ddefllyddir gnnddy"t
}'lv "Calon Cened1': (;ycl~
Gel11JU Olvmpatdd Llundain
yn cacl blacnonacth UUJ\YCUU
Gorffcnnaf ar un Q bl-if
Jd :gw)'(..~d::ldau chw:lr·a.con
C'ymru, tea gofyn colon p:.l
geDlJdl?

FA

ou r~nd~ffyni~d
I\II~~dyddiad R1«! yr vV}Tddf!l
wedi el bennu er blwyddyn.
RocJd Pwyllgor y Ras yn
yn"'lwybodol 0'r ft'a; ll"l ei bod
hefyd yn gvchwyn y Gernau
Olympaidd yr Ull pryd, 011d
docdd hyllny ddinl yrl J~bYSQl
o a~al rhc-dwyr rh~8 cy,,~adlu,
san mai cystadlouthau none,
oedd ar raglen y Gernau
Olympuidd or y l. Yl.llvyrll,
SitlwJ'l~l'l.f\d oedd g·1 C l'lcf)'d r
yn'''~Tbodol 0'1' dydd~adytnhell
~yt\mi~(~hw~fl'l\t'_
l\Illfl K:l~ yr 'fVy(j(JfJ yn
1l1lIg\\Iydrnad llY110d b\vy ig
u phoblogeidd yll y calcndr
~h,Y~r~c;QnJ nid yll \lnig
rUB N5hYlnr"'r ond yn
l'hY'~gwl~dl\l. H.l~O~~ ~l{!ni,
Jl1Je [llllJ.U 0 J1fraulC a K1\fsia
w'YJi t"''ill~Jerlyn\'l cy::;t"Jlu. Yn

DI as
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yn B""'irfoddoli J ~t;\~:\rdt(), ac
~o ~ilil~h4't'1'h},t'~'1=,dr,1
oedd \"(1(11 cvruno i redeg
ar y dyddiud gwreiddiol.
Anfon"7,1 r wybod.1.cUl. .\1'11

y newid dydct11d i wahanol
gyleh{!Tonau rhedeg ac t'r wasg
a'r cyfryngeu.
Ond ".~dIJr l'\oU "W'~f:h ail-
'~r;o, (I:\C'lh ~4C: yn 01 a

d~tld nad oedd yn b()~ihl
iddym ddarllcuu ill y dyddlnd
n~wy~~ ~h)'Y~i~h,OnJ rv..JJ
y slanel t» (.ld15on boJlon
darlledL,'r r:\s P'" b,,;',. p",,),IIB(\t'
yn nawtd y dyddind am vr
ennrn .1'1 cnvnnat bjtnemu
cyn y dyddidU gwrciddiul,
Yn d11Yl1 ail bYturtocl blJ'>)
Y<;l .. JC1-+Y n(.")JJ }' fry1l5or,
er teQWch i'w noddwyt' :\'t'
~rhlenvyr, I JfO\ V:YUd'[ 21dJ!1
o Orff~nn.uJ M 11)'~17r~YY)'~S 1C

Mae'n deby801 na fydd Jl~
rr WrdJfa rn- cael e~darlledu
1r S4C (!iQni, ~ hvnnv ar
i bll'yIIgor y fil~gci~io cu
sorau 1 srJjJnlfurflo a

d'V~ut\i~ddu't' ~idt\~I_
Me\V1I cyfnfod brvs O'I

p))'yll~ur rn gYl111dldl.11 Y11111116
Chw.:fror, c~"f..vy,l,~J,Ic,,11rl.:lcl
ocJd yn bos;bl; ~4~ dJan50s y
l'h!1g]~n!lrt~rol if bonwvthnos
l)JAr IlIL\ GlJrfI1::nnaf lJJ1Cl ~vyllll
llllli U) lIla ddyddlad \iY\illwyJ.1
r C<;l'l'l>\~ Olrmp~!JJ I'J'
LJu'"'lJ~n.
Pi' Mwy~ t~fl!;1\ (!;"f'k~" f"rl
Y f1C YII CJtll til rmnuo J',
Llar Ileuu. PEI1UClfYl10ltl1 y
pwyllgo[ llymud dyudiilU Y fdlJ
),IIJ»c;n ""r ..IUl.Qs) '" 1~r1~J~yC1-
cr,n !lnh-wrll.L,,~od. (~oIYB:l.~
w!llth CV~Vll![uQ[o noddwyr y
11lO, \..fu \..CfllO~lY)'11lJlll111i \)~dd

C.\~OBR



PAvVR [ (~ANU
Caneuoll i'[ teulu. Yl1blant uc
oeuolioll.
Cerddoria~th gal"\ gdw," Lloyd
Jone<:, seirl3.u S~~Dily!: B~yll~.
Rydd Y llyfr ~rwerth Yil Plas P~n
Gw~irll. CJIuef yr IIenocd,
Mae~ Padarn, Llunberis]
ar brYllllUrYll SilQW,'n) 17 0

Pawrth, rh-"~5 1-4 o/r gloch.
Prls y 11yfr yw tt7 _00

•

At10dd rlloi dyddiad pcnodol
i'r ail ymch'4]ili~di chwilio anl
hanas d-wychWler ~ f:lgwyd yn
Ncfyn, !Jt'iododd y d(_j\.V}'r dau
ber:,on 0 Lanbabo: CatherU1e
Wynne, priod William
Robinson, Llanbabo, a jaI1C
Wy1ll1C; 1808: priod Richard
R(\b~rts, I~lanbabo. Nid vvyf
yn SiCI lie roeudYl1t yo by)y,
Ncfyn neu Dciniolen, 11eu ai 0
Llanbabo Sir Pon oeddynt?
O~ oes gan unrllY',", berlion
wybodacth am yr uchod, os
gyvelwell yll dda a fcdr\,\-'cll
gysyll6 r mi, Arthur Willi:tm~
ar
Ncfyn 017Sg 721449, nell
Hryn:lrl:\i<:,
Y t1roD,Nefyn, P\vll11cli, LL53
6IIU

f 10,00 Cwyn Hefin ac
Ifanwy Jones, Rhandir,
Brynrcfail

Yrnchwil Teuluol
Yr wy f yn chwilio am
wybodaeth neu bertl1nasall
i berson oedd yn cadw Siop
Sglodion yn Neiniolcn yn y
blynyddoedd rhwng 1950-60
o'r enw Fulcan neu (Vulcan).
Ar lafar y11 Ne!yIl roedd yll

cacl ci adnabod fel Daf-ydd
Llanbabo. Roedd hetyd yn
teithio llawer i'r America. Hen
lane oedd Dafydd. Roedd gan
hen berthnasau iddo yn Nefyn
Sloop feehan o'r enw Vulcan,
eiddn i'r Captcll_John IIuglles,

£20: Eira, Cwenno, Siwn
Ifan, Elis Arddu a Beca Mai
er cof am Geraint Morris,
Hafoty, Gwaun Cwm
Brwynog: Er cof all) Elfyl1
Tllol11.a::i, gall y tcult.l.

f 100: Fira Evans, Bran
yr Wyddfa, Ffordd
Glanrnoelyn, Llanrug.

RHODDION

BelluLl1, lIlac Cyngor CpTIuncd Llanddeinlolcn :}'r CynSh.ot'ydd
Tla!Larscl.'_w~c4; C:1<,1 :\~('bi6rt g~~Y .'-wyddf~ Bo~tyn CJdJID.hall Y
hydd y bl\vCllllythyrJll yn lael el ailo au Yll Nlldll y Gaer, d hYllJ1Y
cyn ~Yllltd ugY 170nlo~d, (Coly5ydd)

AnnwylOlygydd
Bl\\Tdl Llythyrdu Diflanedig Tan y Caer - sydd ar 8011ers dechl'au
11li~Rll~g!yr 2011
Y n~ac'r cyfryw f1-wcl"l. 11y.hyrau w~di ~io~od mewn mm tra
defnyddiol, ~ gwn fod defnydd he]aeth yn cae} ei ,vneud 0110110.

liollvyd y11ythyr-gludwyr yngllylcl1 ei ddifl""lliad dros nos, on<-111i
wyddcnt unrhyw be-th o'i ha.nes_ Danfonwyd Ilythyr i bencadlys
I)dc~bnrthll'rl)o~t.Clbyn, CaerIlarfon, UIlU u'rGdllOlfan G)'~¥Yl1t,
14 Lly:, Castan, Pure Menai] Bangof] y ca.fwyd atcb a datrys y
dir~\;lw\;llJ dlolch 1Reily \VJliams, VmB}'nsheryd d yna. IJyfynnaf
Q'i llythyr 19[cd lonnv.rr 2{111:
'Call:1f 8!ld~t'nh_~ufed y hoc~ wedi ei \ymud ollen.'\1Ydd roedd
y pnlyn wed! pydru - mae' J. dYlna'[ ne)vytltl CalOll0go1 (nluc
l~Jlliuniau yn eu ]le i dilo\)oo y bo~;) p9~~} '"' gobe{thlwl1 .i hyn
fod wed! cligwyJJ ~r1ynY 'SW"at'\wyn/ nc ymdd~heU1'a Kelly '~rti
'tolnr1'l.yw;\l.,h,lu.slod ~ ~cho~~
V~~;fennvvyd :\~i 1 S~d~t\h~ud2rhyn el lly[llyr a phwyslelsio
g'WL1rth blwch Ilytllyrlll aT y groesffordd ger Tall y G(ler, plwyt
Llanuuellllulcll. !\haid bufalu loJ y blry",ll lly~11)'ra\.~yn Nhan r
Gaer yn Ctlt:lci ddio~\Jlw ft~JJ~f~l.ydJardnlwy-l' heddiw :lC yfory_

DIJ/)Jtfd GutQ

Neuadd Glasgoed
Pel1isa'rwaun

LL55 JBB

Eisteddfod Gadeiriol Bontncwydd
Plesct' Bany Pwyilgol' gyl10eddi y eyn helir yr Eisteddfod ar ddydd
f;ad-wrl" olaf rni~Ebrlll hob blwyddyn 0 hyn yrnlaen. Y dydtliad ar
8Yf~t' 21112 yw f-4~hriI12S.Felly rnC)\\fCl1 nodYll yn eich dyddiauurJ
gygt~dlpllwyr:l chynlllleidfa. a dev.rch ifwYllhau Ull0 eilSteddrodau
hyn:lf gogledd CYIllfll. 1'Vlae'r rhe:>lr lc~tullau ~i\)ocs ar g.lel.

Annwyl Ddarllenwyr,
Mac CLERA (Cymdeithas Offerynnau Traddodiadol Cymru) ar
fin cyrraedd Llanberis! Dystiwch y delyn, tiwniwch cich ffliwt a
thynnwch y ffidil o'r to!
Mae Clera wrthi yn trefnu rhaglen uchelgeisiol 0 weithdai gwerin
ar gyfer y flwyddyn nesaf dan yr enw Sesiwn Dros Gymru. Y
bwriad Y'V cynnal 40 gweithdy rrnsol (hannei diwrnod) dros
gyfnod 0 flwyddynJ rnowri 4 ardal wahanol (goglcdd-ddwyrain /
gogledd-orllewin / de-orllewin / de-ddwyrain), sef 10 gweithdy
Ihob ardal.
Y llcoliad ar gyfel' cyfres y G"\...ranwyn fydd Amgueddfa Lechi
Llanbcris. Dyddiadau y g\\Teithdai yma Y",7: Dydd Sul2S Mawrth
2012, Dydd Sul22 Ebrl1l20 12 a Dydd adwrn 19 Mai 2012.
Bydd 3 dosbarth ym mhob gweithdy, ar gyfer gwahanol lefelau 0

allu a phrofiad cerddorol ac mi fydd niferoedd wedi eu cyfyngu
i 10 mewn dosbarth. Bydd dosbarth lefel sylfaen arbennig gyda
gtephen Ree<: (Ar Log, Crasdant) yn canolbwyntio ar ddysgu sut
1chwarna 0'1' glust - addas lawn iofferynwyr clasurol sy '1111e,vyJd
igcruuorlaetll draddcdiadol....
Y s= a.rgyfcr mynychu y\vu7.S0ygweithdy, l112 am docyn teulu
a (15go ryngtadau.Argymhclltr cofrestru 0 flacJll1aw oherwyd<..l y
~},fynoiad at' nifer00dd_ Dswch run jig!
Am I1711>,I£onpel1ach cysylltwch a:
Catrin Meiriorl / Se~jwn Dtos Gynu«
(012B6) B31311 {;"trin@sesiwn.org.uk
www.sesiwn.org.uk / wli1w.clera.org

LLYTHYRAU

Mai
Mehchn
Gorffennaf

19Ebrill
24Mai
21 Mehcfin

Ble
Cwrn yGlo

Deiniolen
Brynrcfail
Bethel

Plygu
29 Mawrth

26 Ebrill
31 Mai
28 Mehchn

Gosod
22 Mawrth

Rhifyn Copi
Ebrill 18 Mawrth

====
15 Ebrill
2() Mai
17Mehefin

DYDDIAD ALLEOLIAD PLYGU'RECO 2012

~1;7dli~JCun".. I ''''''I"'Uu
Dil~"-rrlll1YUllti)ill 0'[ 11111)J;
Nll:\ IAU.l~MAt,rlll n

D~unvl1l1J I~\tlr
t)olrorA...I!nn rcrll~l'\rulol
l\l0.\ UI 1XMA \\11ITf1

(\" 0"",1,...J.. r" ~~d3.
Dy\.l\lJil~ VQ;,v.J

NOS !Al], 211\ILA.WKIH

'Jl lUll T'YNNESA l'

CADEIRYDD
YPWYLLGOR GWAITH
('"!cra.m~flis
GOLYGYDD CHWARAEON
Ricl'<lrJ u.jon,,'s, S V DJAl, Bt'thcl.
(012-tb) 670115
PPOTOORAPPWR
Gl'Y)'11dllfl i\lSh~ll>JGl.l::'2i0':ct,
111\r\fug(b771b~)
~lilljbO ,"Y(W11V~111~11,~911.l
TREFNYDD HVS:OV~~nION
Fifion Roberts, xwn-y-Gwynt,
Llanbcris (870740)
eif onrobe rts 132@>btlntcrnet.colll
TREFNYDD ARIANNOL
Goronwy Huyl1eS. Bltl1ln()i!. 14Non
N1Q;)]Ll.:ltu-U8(6~ 1S~~)
~n ~PO~
Oltvtln HIIQhe~.~llhinO~, 14MOll
R110:i1 Ll.Ull"U8 (6"-1_g~O)
TIWFNYDD B\\1ND~LU
MMinl'l J(lI'\~Il,J\Ilin~lIt,7 Bro I:':lJdlf,
Dinor'''lB (870292)

(;()H ~R\V\'R.I).Hi\'·J·Rf:FI
DEIDJULtN:Nld Grulfuuu (t>7Z,lJJ)
RJ;:THF:l! G~r;\int Eli~.Cllgeran
(() 1?.JQ ) ~'0716
BRVNR..£PAJT : Mro;Lowri p"},, nnhO!rt~-
~Ylll!dllL),Gol1rc'c Coed (070060)
CAJiA:l'HRO! Chve]ames. Hlltan, Bryn
Cwu.., {6"'I'I..{jll'
CEUNANT, T7"la..n."<:'nncJ Lu-"C'tl.
DoddfullJC'UUlUl\ (O~Q7??)
CWM·Y·GLO: tyl~ lID l\u~~ltl.llU~,
tylJOr.lton (1S"'Zl7j)
11IN(11{\\lG! \l:trl:tn Jone~.lV1rnalll.
~ (l,·o P.I;du·,llu,or'l."~~(}l7fllLJ1J
LLANRF.RTS: c."')'n~th.lC'niLon
l~....b.,rl"l !,.-;\-~c"'7-nt <R"O-40'
LL.r\.Nl\LJG; IJr)) ltubtllJJ J Dryn
\'b:.lyn t f.,7~~~Vl)
NANT PE.Rle:::T l;nn'Jn"~ .../, ~3rtt
t)'rulUl1(1i71~*O)

IJJffill)A.I()YAU:\f: ~ll~ !\nJl Elj'O.11),
~ych"r.h (R'"i14t17)
~Ay..r \' t't\J!.l'\. ~{l...Az.~r\ Ol'rT'Y.
1l'1-)'-111J~1(~~~76)
i\VA.UNrAWJt: )\'11'Nan ItullCll;',
(1:uila!(\n. LVAI1"f,\W!' (~\O\70)

Straeon Ole crth} glau
ar e-bo~t i

D.lf)Tdd "Vhit\:~jdc '111()lU.l..

Rt'ol1y ant, I lanrug
012866-3515

ecorwyJdfa@'glllail.eom

swuiuoraov., L()HEB\' ) R
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Argraffwyd gall
WasgDwyfor

Pcnygrocs 01286 881911

Cydnnbyddir ccfnogaeth
Bwrdd yr Iaith Gymraeg
i'r cyhoeddiad hwn.
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BWflMlllIeth ffrltmio Lluniau
DeYVi~etmo 0 luniau yn yr Onel tiC tlr y wefiJll

Wall:arn Selwyn, Aob PiOfWJJ K~i\h ~onl Koilh Nl~rvvy Ia rT1VYY,
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fll/"~ti JfiNp,,,,, .... ir/or1Jol (I ~},YfT'"n.tI",·iwirfoddoli )~orrtnj \OlunrarJ/ ona comml.ln,tv "OUD'
cy-yll~vvch :. lUIa...~ell C~edd

yn {ivfnuSI gmpiou Qvrlrt()(J(1010 Gtlymuncclol
ymnollQOauCIDmaoteUcWVoeoo.com www.manrelfowvnerJO.com
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FFRAMIA
Part! Ptldarn, Llanborlo

{0128G} 870022
www.lra",i••eo",
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C)'llxor yr
€ISTEDDFOD
GEN En lAETl-lO L

ar Ynys Enlli llc bu'n rhedeg yr ysgol yno
ond pan oedd ell mab Slon yo selthmls
ocd ymadawsanr i Nantbwlchyrheym
yl"l ardal Ccirionnydd. TreulioJd
flynyddoedd olaf ei hoes yn Rhoslan .1C

mae ei beddrod ymMynwent Llanrug .
Dt'o~ y l.,lynyddoedd bu'n ymwclydd
cyson a theulu 1V1eillionenymMhenllyn,
drws nesaf i gartref ei phlentyndod, 3
I.~od531"1 ;.'lJ"l"llafar yr acl"llysuron ar6enrug
yn ('1bY""Yd.
'('r,..ry BydoJ ci gyria, cyfrEd 1'll san
feirniaid llcnyddol rei "un 0 ferched
athrylignr Cyn,,\!'u", "yn fardd S"vreiddiol
a chyffrous" a daeth nifer 0 wobrau
eisteddfodol I'w rhan.
Ond yn 1<jS3 pan enillodd y Garon
yl Eisteddfod Genedlaethol - y fcrch
gyntaf i ,vncud hyrlny - am ei phryddest

..Y Ll4ll1~naburio] oedd 1C;ymdcltl'l3S LCl'lyddol Capel Brynrefail
gynnal cyfarfod i'w hanrhydeddu. Trefnwyd y noson ar Hydref
)()ain 1~)3 gan Rol WlllidJ11Sa'r diweddar John Morris a dynar
pryd 1 cyfl'¥),110dd ltitlluu uUdllun u'r Scrcmoni ar lwyfaIl
Prifwyl y Rhyl i'rV~golJ,;nb:\t\od :\'r Dystysgrif"wreiddlol ocdd yn
nodI ei buddugoliacth iGapel Bryn retail. DIOS y blynyddoedd
edmYb-rwydy darlur\ aJ r dYSlysgr.i.f ar fur y Festri ban lawer Ull. Yn
dilyn t'r defnydd O't' adeilad ddod iben yn ddiwedddr fel eiddo/r
tigllvyJ.: Br{!~byt{!raldd, dlogel\vyd y llun ~"rdy~ty~gri£
Darthpwyd j'rpellderfyllldd I1d\"'f gm ~\vyddogion yr eglwys lllai
dOErll fyddal cyfi\'-Yllu'r lyfryw 1Ysgol Brynrefall, Llallfug l·\.V
hllfddClngo~ fcl tcyrngcd i gYl1-ddi5gybl ymhlith crailI a enillodd
un 0 brit )yobrau Ei:lteddfod GCI1CdillCLhul Cyrnru.
LO),)TriPr)'~Robcll~ WlllidIl10

.iawn.
S~dl~roedd ai th~d yt\ h~nnll 0 Grici~th
de yn greftrwr gwych ac roedd wedi
adeiladu a'i ddwylo ei hun weuhdy wrth
ochr r ~l(\r·P.1 man" :\ oedd yn hruu'\u
() noutu p1G!:L1y Ty Coch, Caarnarfon,
a Badw~li'r .~IOp.Roodd }T S'VQithdy yrt
gyrcnran I chwarotwyr lieol i ymdrin
~1 phyncuu arnronyddol, llanyddol
a chrefyddol. Yn anffodus yn ystod
tndegau'r ganrif ddrwethaf ymhen thai
171)'lyJJ\] ...JJ yyt,;Jii'r tculu udacl, aeth
t: adcil.al.~ar ~lrll.
Bu farw ei marn wedi gwaeledd blynyddoedd a Dily~ and yn un
ar ddpg ()OO.

Meddai am Gape] Brynrefail yng nghyfnod ei phlentyndod:
"Y cupcl lnr IlJIYVuuld fy lYIJlclrddwy;:, yo cncth fach ctthaf lrj~l':
R\.,'n (.~(.li::;5Yblyt"l Ysgol Y Babanod, Bryl1rc{~il av y11 1958 pan
opdd yr y~goJyn dQthlu ei hg_nn~r c~nmlwyddi~nt ysgrifennodd
geruu i'r planl dall y telLI "Dychwelyu" a ~llyfre~0 englYIlion
"V l=t"Im" ;'V-)' Cyflwy1"\.O t'r \TsBoL.Vn UI' :lr l"YJ"thcB oc(.~ )'1"\ d~l)'n
QJ haddygg yn Y~golSir Rrynr~f~il, ~~th iGol('g y Brifysgol ym
ManROf.
I lillIlL~)'Y) IltlIll yr detll gyIltaf reI PI jralllrd\'\fC~ d uych\velyd
ly~di C),1110dllU 111 LIUI1UdiJl i Dryncngilll, Lmonydd de y~gol
Ll\\'1[<;~11~lnyn Yl'h~n",irDr~f.Jdwyn,P'l11 JJy~llwcl\)JJ Jru\..ll\.:(ll
lJr l~"'\lS1r U~cwr11"rfQn"~yl1 \lthrilW~i)111yi)~olrrollJc~, Pwlll1\.:liJ
<:rf~rf\.~r/~pl"lJ.~QJL~o.Y'l .lllY'l 111Hf)' ...1~h~J~...th y dJ\lui fyry

SlOP ar y ~IQt,;i>ffordd ~elpont PCuliYll
.\ o<:~l\.l \.ll"l,,,~i~lly!'l DY1P"'~ vt,;JJ \:i
cl,,\<lrtref.
Il~~th hi ~'i rhi~n~ rno 0 ardal r ~fOt'

yn t't.lfionydd pan oodd yn blentyn ifanc

COFIO DILYSCADWALADR
(1902-1979 )

Mae bron idrigain mlynedd ers pan enillodd Dilys Cadwaladr Goron yr Eisteddfod Genedlacthol.
Sawl un sy'n ymwybodol tybed fod y dystysgrif gy£l'vyn'''Yd iddi ar yr achlysur arbcnnig hwnnw

wcdi bod yma yn ileol ers 1953?
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THE LEGACY
ROYAL VICTORIA HOTEL
I.L.f\N~cRIS

tp'Ir4 d.IJV4 ",
firon: 08444 1,g oo~ RHIWLAS

By ~ blfh il DUwr ar ga@l 2r gymr pob
math 0 logi PI~itlt- nosweitltiau lllanJ
plIfion, tripilu Ie Iti Ow 1lItth
yuoonol. dl,l" ... ,h$tJyDlo1lill1 (01248)~61044

• P.

BYSUS RHIWLAS

Mae cynlluniau ar gyfer y
dyfodol Y'1 cynn,~s creu
llwybr natur a ffi",'ry 0 flychau
nythu yn ogystal ag ychwanegu
cwrs cyfeiriannu ac adnodau
i ddysgu am weithgareddau
awyr ago red eraill
www.girlguiding.
caernarfonshiro.org

Rydyro wedi clirio'r 7 en" 0

lawryf anhrctddtadwy a mieri,
crcu 400 mctr 0 lwybrau trocd
a chadair olwyn yn y goedwig
a llwybr pren trwy'r ardal
gornog sydd erioed wedl c~eI
ei ddefnyddio o'r blaen. Rydym
wedi plannu dros 400 metr 0

blanhigion gwrychoedd a 50 0

goeu, clirio sbwriel 0 ffrwd ac
ycli wanegu ychydig 0 flychau
nythu ar grfer pryfed ac adar.

Maa'r wobr gymaint i'n
partneriald de y rnae'n ni I
a 11eb gymortl1 myfyrvryr
Bagloriaeth Cymru 0 Goleg
Mcn.:ti a BTCV nifydden"l wedl
gallu cy.flawni ~ymrunt yll Yl'
dll1~Crd bennwyu ell gyf'er y
pro'licCL. Ni fylldwn \'vedi
arhed eil1 coeti r l1eb gefllogdeul

Rydym wedi bod yn gweithio
ar brosiect y Comisiwn
Coedwigaeth 'Gwella
Coetiroedd iGymru' yn ystod
y 4 blyncdd diwethaf yn y
coetiroedd brodorol hynafol 0

amgylch ein hostel a gwersyll
gwyliau yng Nghaeathro.

Mae Gcidwragedd o'r
ardal wedi ennill gwobr
Amgylchedd Cymru 'Gwobr
Cymru Daclus 20 II' ar gyfer
Gwella Coetir.

Gwobr Amgylchedd Cymru
Amgylchedd Cymru, y
Comisiwn Coedwigaeth,
Cadw Cymru'n Daclus, Coed
i Bawb a CSV sydd nid yn
unig yn darparu arian tuag at
y gwaith a'r offer ond hefyd
wedi rhoi planhigion a choed,
cyhoeddusrwydd a chymorth
arbenigol fel y bo ei angen.

yr Henoed, Maes Padarn,
Llanberis, ar brynhawn
Sadwrn, yr 17eg 0 Fawrth,
rhwng 2 a 4. Pris y LIyfr ~r £7.
Y GYMDE1'fHAS
UNDEBOL Cafwyd noson
hwyliog a braf yn y CWIS nos
Fawrth y 14eg 0 Chwefror dan
arweiniad y Parchedig john
Pritchard. Roedd y cwestiynau
o amryw bynciau. Rhannwyd
y gynulleidfa yn ddwy, Tim
A a Tim B. Tim B a cniliodd
o rill marciau ond bu Tim A
yn protestio eu bod wedi cael
cam!' Diolch i'r Cwis Feistr am
baratoi mor drylwyr, a diolch
hefyd ir rhat awnaeth y baned
ar y diwedd.
Bydd y cyfarfod nesaf o'r
(:ymd~lth~c: or Nos J:,;nwrth,
Mawrth 13~g. Ar y noson
hon byddwn yn ymwcld a
'Maithrinfa Madarch' yn
Nantrnor, Beddgelert. Cawn
wedyn baned mewn gwesty
lleol a sgwrs gan Cynan Jones,
Perchennog y Fci thrl 11fa, ar
CPfyngu\'1 Cwyllt~
CYDNABYDDIAPTH
Dymuna F.ira, Cweno, Sian
Ifall, EIJ:-' Ardclu, Beca Mal a
11ull ueulu'r di"veddar Geralnt
Murri~, 0 TTafory, GWdlLl1 Cvvrn
Bnryllog, ddi()1ch I b1Wb
am yr hall g~di3U, llythyrnll,
ngg~~~llon ~ dd{!rbyniwyd yn
eu profedig:Jeth drist. l)iolch
i .tafT g\lveinyddu Ward Alaw
am eu goEal arbennig ac i'r
Parchedig John Pritchard
am ei gefnogaet11 yn ystod
cystudd Geraint a hefyd
dIn ei \'vd~dnaeth angladdoL
Diolch l1efyd I DyldIl Grl ffith,
Trclllwyr J\nglduuau, ~I·ro.sy
Wuun, urn ei urefnjadau gofalu~
a lhryl''''yr

DIOLCH. Dymuna lwan
Wyn, Carlinig, ddiolch 0
galon i'w dculu a'i ffrindiau
aJTI y llu cardiau ac anrhegion
a dderbyniodd ar achlysur
ei ben-blwydd yn 21ain yn
ddiweddar,
CAPELCOCH.
Moli: Cynhelir oedfa Moli
yn Capel COC}l am 5.00 o'r
gloch nos Sui, Mawrth II, ac
cstynnwn wahoddiad i bawb
ohonoch i yrnuno a ill dan
arweiniad aelodau iau'r eglwys.
Oedfa Deulu: Cynhelir Oedfa
Deulu yn Capel Coch am 10.30
0'1" gloch ddydd SuI, Mawrtll
25. Croeso cvnnes i. bawb.
DIOLeH. Dymuna Blldl1ug
Wakeham ddiolch 0 galon i'w
thetllu, f[r~nd;au a chymdoB;on
am ell caredisrwydd, y l1u
cardiau ar galwadau ffon tra bu
yn yr y~byty ac ar 81dod adref.
Dinlch yn fawr inwn.
DI01,CH. Dvmuna Mrs
Berty Humphrey, Nant, Coed
y Du(1) ddiolch yn fawr lawn
I'r tculu u fl'rindiau am yr 11011
8:ll"dia1.1,bloda\.ll anrhesion ac
anan :ldderbynlodd nrnchly~ur
darhlu ei pr1en-bl\vydd yn 90
oed yrl dLli\,ve(!(lar. DlolcJl
lle[yu I bJ\vh A Al~V(.llldyo Y ry
yn y~tod }' dydd, !l'iwn~udY"
ddlWft\od bythBcfi~d'W}'.Hydd
yr it'iM\ ~ dd"t'hyt"li-wyd yn
caQl Ql roi i'r Cilnig Il~ol tlllS
at gael 24 hour .Blood J.1res<:ure
Monitor. Diolch 0 galon i
bawb!
LLYFRNEWYDD Mac IlyEr
ncv.rydd, PAWB I GANU, sy'n
cYllnwy!: C3netlOn l'r teulu,
yn blJJlt J.C yn oedolfon, gyOl
ch~rddor1delI1 gan ndWin
LloydJolle.) d ~elriall gan Dlly~
Blo\ylit1J )'n \;"..1 ..i l~n()io bunol
Mawrth. Yydd y llyfr ar \.vcrtb
yn PIa!: Peng\v3ith, CartrQt-

LLANBERIS Gwyneth ac Eifion Roberts, Swn-y-G\''I)'llt, Ffon: 870740
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Daeth newydd trist i'r hall ardal blociau pren go lawn gilydd bran yn ddyddiol y ward a threuliodd y Nadolig
ynddiweddargydamarwolaeth wedi eu gosod yn ~- er hynny anaml ia'V11 yno gydagEira a'r plant. Rocdd
Geraint Rees Morris 0 Hafoty; hynod 0 gelfydd y byddai'n son am ei yn gymerlad hynod 0 swil a
Gwaun C,~ Brwynog, ddydd gan Geraint, Prif,~ anhwylder, ac os oedd boneddigaidd ac yn hynod 0
Gwcncr yr 20fcd 0 Ionawr, yn uchelgais Ceraint o'n g\.yncud roedd yn ddiolchgar am bob cymorth
40 oed. Er mal byr iawn ocdd o'r cychwyn oedd cyfeirio at y salwch yn ystod ei gystudd. Dwi'n
ei fywyd mi lwyddodd 0 i'w cael trefn ar y fel 'yr hen berb rna' cofio fel y bydda fO'11 diolch
fyw i'r eithaf ae mae'r amryw 0 tirwedd a chadw'r Doedd 0 byth yn sawl gwaith i'r nyrsys ar bob
atgofion plcscrus sydd gen i, ei hen le yn union cwynoj hyd yn oed achlysur. Diolchodd hyd yn
dculu a'i holl gydnabod 0110no fel ag yr oedd pan ocdd ar ganol oed i'r meddygon am roi'r
yn brawf 0 hynny. Mae wedi 0 flynyddoedd derbyn triniacthau newyddion gwaethaf posib
bod yn un 0 freintiau bywyd ei yn 01. Roedd a moddion di-ri, iddo.
adnabod a mwynhau ei gwmni ganddo gyn11uniau i rhywfodd neu'i gilydd Y plant oedd ci fywyd ae yntau
difyr a charedig. dacluso hen adeiladau roedd o'n dal i fugcilio ocdd euharwrhwythau. Doedd
Er 0 Ddeiniolen yn enedigol, amaethyddol y ewm, gweld de wrthi'n brysur yn meddwl dim byd yn ormod 0 drafferth
Geraillt Foty oedd 0 i bawb yn gwartheg yn pori at' y 1Tridd am syriiadau nC''''Ydd iHafoty. i'r hen blant ac roeddel~nh'W'n
Llanboris. Cafodd ei fagu yn a chael godro a chorddi yn 61 Doedd pethau ddim wactad yn wastad ar ei feddwl.
Cefn Cuch de yna syrnududd yr hen drefn. Roedd yu gas hawdd - fc gafodd Gcraint de Un o'r ~gyr.:;iau arnlaf gall
gydag Elra, ej wralg, i Dy ganddo scgura a docdd 0 ddirn Eira eu siar 0 draflertluon efo'r Geraint oedd ei edmygcdd a'l
Capel Dinorwig cyn symud yn medru cistcdd yn llonydd awdurdodau wrth geisio cael ddiolchgarwch o'i wraig Eira.
ac ymgartrefu yn y Hafoty yng am funud. Dw I'n eofio fel yr hawliau cynllunio i ",'ella ell Arhosodd yn driw wrth ei ochr
Ngwaun Cwm Brwynog tua oedd rhaid iddo aros gartrefyn ffordd 0 fyw ond fe lwyddont trwy'r 11011drin iaeth au Yl) Ward
deng mlynedd yn 01.Roedd 0 ystod tyrnor yr WYlla llyncdd yn ci hymgai:s i greu cartref Alaw. Roedd hi'n ielthio'n 61 a
feliy wedi treulio er holl oes yn am nad oedd o'n ddigon da. cysurus traddodiadol Cymreig. blaen ir ysbyty'n ddyddiol ac
byw dl Ylle[l)laLI. Koedd o'n nlctI1u'n gIir a .t\r y dechrau roedd ym)velJ yn dal i gynnal aelwyd 11apus
Br 11101' oJ1Jog yw lleoliad y d~1'1ynlAYl1.. as Ysbyty C"'1ncdd y11 1101101 i'r plant. Gofalodd amdanynt
fl~rlndYI rocdd symud yno yn BuSai} oedd Ceraini nid ddieithr iGeraint ~c ro~dd o'n ~r gw~~th3fyr holl mawsternll
Sl~p 0 b~nd~l'tyl:\i~d. Ro~dd ftiu'tnwr. Bllg!\il hynod 0 dwt, tQimlo'n S"vbl :1113110'1 gyne1in gm hyd yn oed ofalu eu bOl1
y ty'n pry~ur fynd yn adfJil gofalus, cclredlg d l)1reff1u~. yno. Fedra i ddinl nledd,vl yn mynychu Ysgo} SuI Capel
llwyr ~r y pryJ g~ll 11~Jocdd Yl1 ,-virrocdd 0 yn nlcdru bod "rn ddau Ie mot' wallat~ol, Cocl'l yn rhcolaidd cr gvvacth..J
neb 'Wedi byw rno ers dros yn bOQr\tl~ " d1.~t ~ m!\1'\wl ~r C::~f l-T~toty yng N~~n.lln yr hoI] drl1ferthion. Diolch i
11Jnl1erCJllrir Je roedd y tfordd J.degau J.Croedd rlldld 1 bob Cwm Bn.vynog a'i Ua\~.'el\Vlll UJ Elra. DloldllnalVf. Roedd y
ynu Illt\'V11 Lyfl\vr ufuatl~vy. dirn fod Yll berffaitll .., docdd a'i olygfcydd tymhorol a ddau yn deall ei gilydd i'r dinl.
D J 1" I] r, 1 J 1 dd' d' dId b d dd' 1 l' b LOb dd . d . dymi\) ~y~lwn 1,yr \lniK ~y yn n~l~1 0 ~ lro 1J.l~ lS0J.l a. p ~ryS1.1re y 10 YS yey S u rna au Barla crlOc I

YI' at·dal hcb 'lctterbo:x' Ban i-od R.~edd rhaid n-w.11~tldp0l'~th y Gwyl1~dd ... net1 y" t:""'ylach (;er:\lnt:\c H.ir~o~ddrheiny ...
Y" eJddo 11.ydyl1. oed ht 11."WD.ti lIordd laV\1'll.~crud y.f:torddM'ill. ccgin HMOty:\W~t'dAl~w.Ond ~c y" d~ll fod, t\Trth gwrg.
w~<:;:\_n;l.c~hf ~~n l.,o~~_ Qocdd 5at'1ddo'r dd.l.'Wni~-edru w~d..i d,,,~t1d hyt'\t\y t~dd~~th Tr~uliodd (\i neg yn hyw ~r
At ben hytt t gyd, docdd yn~ trot ei laV\Tat unrhyw beth. Codi i arfer a'i fynych ymweliadau y mynydd ac mae Geralllt
ddim tryuall nd llinell iT(JIl waliauJ g050d llcelli to, trCll~io, a )yard AluW) gun ddiolch yn bcllach "redi mynd 61 i'r
"'"~ 1.9~J\.~ all8~.ll .lollblas~1"o'r 5'~.:Uth s~er, wo;!lJ;o ~c rn y dili1l-uan.~ ~/rs~ili oall dd'Wc~ld 111.yl1.ydd yn nk Ccfn COC]..'I
tu meWll i gyd. Ond un blaen. Dim gwalluniacth betll sa,vl tro: 'nlae'r genod Inn. yn yn unol a'i ddymuniad,
penderfynol oedd Ger~int ~c oedd yn gal1.-\),rocdd ci oc;gn l'j dda efo fi: a mynyddoedd Eryri o'i
roeddganddo gyIl11uniau ma1VI o.sodiad bob am~er }'n drefnu~ Roedd yn arnl\vg fod GeraiIll gWlllpas. 'Mi a yn1drechai!>
3.1.' or"cry lic_Un OIl'Qolyofcydd a thwt. yn dipyn 0 ffefryn 8"n y nyr~y~ ymdrech deg; medd yr hen air.
mwy~f coti~d'''Y 1 mi l!rioed Roedd 0 lC liirJ wrtl1 eu yn Alaw. Ni chytacldefodc1 yr D(), fe yrndreehodd Geraint
oedd ~vcld y m)vg yn codi 0 bodduu yn y rOly. Y rOly ocdd un nyrB hYll crlocd Olld docdd ynldrt:ch hynod 0 deg, gOllest
slmnal'r Poty pan syn1.udodd ell paradrys ac yl'lO roeddrr,t dim rhaid iddynt. Roedd hyn a chywir. Roedd Geraint ofn
y teulu b~ch I mewn L'"VcJItref yn mynnlJ bu(} bl1b anl -er. yll amlwg i bJ\\/b. )rr oIl oedd i ddlIll un munud o'j alll\er
IlC1¥),dd. Roedd yn ga~ ganJdo fynu yn rhaid iddo (o \VI1Cud oedd fy11d llcibio hcb iddQ \vncud
NiJ ty mod('rn mnhono_ i.1r <:Eil:lC at!_ R_oedd yn ~ielfen da.nsos y wen ~~\\Tr'na! Roedd el ddyletswydd yn yr hen fyd
Doedd YI1Jddull drysdu plasrig Y11nllaWel\vcll Y fl)Yllydd Yll ganddyn nllw fedd\~ll nlawr yn1a.
ffals OL,.d fl." llrt.r:ach drysau buoelho e~braidd ac ~1. oofal\'l ohono. Ptnl'wel i fab y mynydd. Bydd
dellV Q,O id'Vll £yda cl1licied anl y tiro Yn y~tody llynetld fe dUcltlllodd lllraelh dnhygoel ar ei 01 Olld
Y clo Y'"l 05°1' d ..wf' : aelryd Ond dacth tro or fyd I-'l:tn ei 6el~-61wydd yn ddcugain hcfyd Ilu 0 algotion melys ...
JJlllYQ.oel 0 gY~Llrus a llapus. ddaerll y sal\vcll 111111i'w raIl oed yn Ward Maw, Llaeth Inely~ lawn,
DQc:J~l rna J",lin1.11ori;\u wc~li sa",·l bl\-"'Y~idy.L)'Yl)' 61 bcllacl1.. l1awenydd mawr wrth ddod yn 1{el1Jones
Ot1 l~mtn"tdd1(\- (\rtd IIort1U Hrl nl gyf1rfod n~ugy~ylltu ~'n drud iJlC Dlch pan oedL1 0 yn Blaen (idol

~----~ ~ ~~~~~~~~~ ~w
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YSGOL (J"V\'AUNGYNFI
Rhodd arbennig cr cof am Selwyn Iolcn a jean Pare lone
AI brynhawn tV1crcher,rlach,,,,edd 9fedJ dcrbyniodd Mr GareLI1Ll.
Parry, Pennaeth yr ysgol, rodd arbennig iawn gan y bardd Dafydd
Guto ~r rn.n yr ysgol. Yn dilY'1 ennill cadair Eisteddfod Deiniolen
ar tlydret- 29ain, penderfynodd 11:tfydd (-:;utogyfl\rynolr gadair
P.isteddfodol, (Deuuolcn a'r Cylcll 2011) iYsgol Gwaul1, Gynfi
el cof am Jean Pare Jone~ a S~lwyn (~l'tffith.BlotJean P~rc Jones
yll y~gri[enyddes tu hwnt 0 ddi1.vyd ac yn hynod 0 gym'vrnasgar
i'.c Eiotcddfod leo1 a mudiadau lien I erdill JIll gryn tlynyddo~dd.
Dylll\Jl1.l gofio llcfyd y diweddar a.rnrydda\vn ~el'vyn (;r;ffith,
cyn-Archddell'Y}'dd Eiotcddfod Gelledlaetlll)l Cymru, pel
droed~~r 0 hi, lienor, beirniuu ei:,tcdllfodau byellaJn a lllJ.\VflOn
Y" JdjwahAnJ a cbolofnydd difyr IIdi-flulO yI1 ardaI Eco'rWydllfa.
M!1~I)~fydd Gll~Ohefyd wcdi cyflwyno d\yygyfrol 0 farddo111dcth
SelWYlll'r y~gol. Mn.e'r b~rdd a'r lienor, Karen O~enJ hcfyd ,yedi
cyll"vyno el Uyfr Slarad tn.vy'j Het sef cyt"rol 0 fnrddonia~th a
llurua\,l o'i llciddo l'r y~gol, elO er cof am]eall Parc]ol1es a Sel\vyn
Tolell. IJerhyni\.vyd trydydd rhodd igofio am y ddaLl gan Gareth
Robert~ sef, llyfr Y Ser yn eu Tyner'\TCh - ffotograffatl Gareth
Roberts a detholiad 0 gerddi gan MyrdcUn ap Dafydd - y ddau
wedi ::trwyddo'r IIyE...
.tYIllc pawb y11 yr y~golyn ddiolchgar Ofn3d\\T}T i l)~fydd (~uto,
IZru-en Owen, GUfClh Roberl:S a Myrddl11 ap Dafydd am eu
Cru'~dlgn,..rydd ac an'l y rl'loddiol'l gw.;rt11filwr. Hyderv.-l1 y bylld
llarlleJl y cyfrtll::Jll yn e~g('")rar ychydig mwy 0 cgin feirdd )'n
If ardal. Yn wjr, rhoddlon allil1ydeddus iawn i gofio'r dd~u
gymwynaswr bro ~ S'vln.d.

LLEISIAU LLANllABS. Nos Sadwrn Chwcfror 11eg,
cafodd plant y cor gytlc i ganll mewn cyngerdd y11g
Ngwesry'r Eryrod, Llanrwst. Cafwyd noson hynod 0 ddifyr
gyd:l ch}·fl·aniadau gall y plant y11 ogystal r Lyndsey, Elfed
Morgan Morris, Dylan Cernyw ac araill. CaIo(..~d" plant gyfle
ar ddiwedd y noson i ganu gyda Lyndsey Elfed a Dylan a
mwynhaodd pawb )'11. fawr, Dydd ymarferion yn parhau rwan
yn barod at y daith fawr i'r \tVyl BaI1 Gelt~jdd yn yr Iwcrddon
ylD rrris Ebrill.

John Willi~tns ~ Mrs I-I:\n''l~h
Wjllj!lm~. M~8'vydDt' John
}Tn PQn-y-H\V'I~h, GalJ~ y Poel
n.c, W(\(it d~rbyn e; addyso,
:lQth i LJtlrtJ~n8 yn yr India
f"l meddYB cenhadol. Yno
~ytArftlMiss I-Iannah R.obcJ:L~
(\ B~r\i<:an."':\Lln ac yno fe'u
priod't~d ~cyno hefyd y B~l,ed
eu tri phlentyn hyn~t:Robert
fra er, John a liaul,.ven. Ymhen-
an1serJ ymsefydlodd Dr J01m
yn Llundain. Bomi\'yYd eu
cartref yn Eppingdale yn ystod
yr fill R.yfel Byd yna buont
yn bY') }n Ley tOllS Lone ae Yll
addol~ rna Nghapcl C/n"lrae~
Waltl,:,\ msto,,,. lloedc.l y pl.:ult
(yn cynnwys Eilian erbyn hyn)
yn Gymry pybyr ae yn ~larad
Cymrac8 yn rhuBl.
1reullodd ~r~~Qrttl~ pum
11l1yncdd ddeg y rl1yfel yng
nSh:ll"tJ'C[ c~ [0(.iryb) Alicl;} ~i
g\vr ].R. Lrtttit1'. :l'll merch,
LlJ~abcll1. C;liOl1d el ~dc1y~g
yn YD10d y lyfnoo 11WIl yn
Y~~Ql Drynrefail d ehredar
n"la! yn(.") y safo\lJ r (S'llior~
Uy~dal I" my1"\jcl1U C~felC'rfn
y W:,\ttrt Syd~'r i(?ul\.l a d:\cth
yn Q.yrll:lf yn yr Arhl.\li~d \itoi
un f11yYddYll (d llYllny yn y
C)'fllUU PUll ocdd brl ffiJ\Vr ~r
y~l\",l~vli..d 1111'1111))').
(''hwltl"l lncJ<lwl 1lftJ \7\;\) 01ltl

Qih~ :"I" ';1 0'1" !C\.l)\.1 D~llu08
hwn.

Yll abscnoldeb )' Llywydd
}Tngngllyfarfod 111.i~Chwefror
crocsawyd pawb ynShycl g.lI1

Brenda, yr Is-lywydd, ac ar 61
canu Can y Mudiad trafodwyd
11a\'"cr 0 faterion }' Mudiad.
Hefyd penderfynwyd mai i'r
Garddf6uJ Pclinheli, fydd yr
aelodau yl1 mynd i gael ciruo
G\\'Yl Dewi. DOl oedd gweld
Ann yn 61wedi bod yn Seland
newydd a hefyd cia deall fod y
teulu yn iawn yno ac yl1 falch
iawn 0 weld Nain.
Croesawyd } \\ raig wadd sef
M~rioll IIuollt!s a o~JJ YJl S~11

am ttl gwarth gwirfoddol yn
Antur r'achwen ae hefyd yn yr
Lldi<l. Difyr iawn ocdd ei :;~TrSJ
yn enwedig gan fod Mentor
Pachwen yll ein hardal ni ae
:hcfyd fod ganddYllt SafE. yn y
pentret. G,~ledda fydd hanes
yr uelodau yng Jlg11yfarf(1(i mrs
lv{",,,,rrth pilil Iyddant yn dathlu
G~vvlDdewi.•

CYMDF,ITHA~
UNDr.nOL DFI lULEI .
Wrlll groe~:lu p~wb i'r
GyrndQjth~~, cydymli~IMlodd
IJlywydd y no~on, Y
c.:ynghorydd I,~t\ P. Jones] r
Mr~ M(llf!\ R~,~I~nds wcdi.
lTI2r\vol:lQth ~i8"~r,M r A.W
Ko'vIJn(t~. Anfonwyd ccfion
at Mr~JennIe Wllll:;un~ nML~~
Belly Wil]ialll~, y dd\vy \Vedl
cae! dUlll,Yain yl1 ddiwelldar
ond yn S'vella erbyn byn acwedi
dod adref o'r ysbyty. Roeddem
fel Cymdeitlld:' yn falcll1awn 0
,-"cld I l)i\l"<;ll~Jib IJri~ T110n1i1~
a sobQi~hlo y bydd 0 a 1.1rs
Thom~Clyn ynt8M~re~~,'nha.pu<:
yn NeillJoJen
Cro~sawyd Ar"Ycl ]o11e5,
Hogl!\'r W}rddf:\, a.tom a

chaf\\ yll ~g\VT~ dl11udorol, fpl
<ll-tCl"} o~ncldo ~nl y bardtl a'r
))(1""" 0 1~~nbcr~~1y d~"W"cdd.",
or. Ro\vlJndt1ugh~~.
Diolcl1wyd Yllgynl1c ILldu k!Jn
M..J, LI,WilliamD,
UU n.OD~RT FRASER
WILLIAM~"
)'n eyl.1}'t\ yt\ t\; 8:\I"~rc~yn C."l ....,
:1leylll1 C~(!r, hIl tttt'w [11' U.
rra)erWlllldlIl~, yn ~jrnl\vydd
\Jiid. Geay ll)~~Ld1l1 l)IJDt
~ rl'rmth~~ \J l) yriun. Du'"
~n5]~Jjyn.fi k1S1~t\jr"''il Cynllac~
.AllrtnOha.t'n( lie rocJd yn
lmgnor.
fi()t::t1d fit J\er VIl t!lO 1 1)1'

Dechreuwyd cyfart"od 111is

Ionawr drwy ganu Can v
Mudiad J chrocsawyd pawb
ynghyd gall y Llywydd a
ddyrnunodd Flwyddyn
Newydd Dda ibawb.An fonwyd
cofion at rai o'r aelodau oedd
ddim YJl dda. Trafodwyd rhai
o faterion }r Mudiad ac yna
crocsawyd y cwpwl g\vadd, sef
Gwyndaf a Mair 0 Lanrug, a
chafwyd noson hYIIOd ddifyr a
hwyliog ganddynt. Mair yll son
am eu hymweliad a Phatagonia
yn dJi,vcdd~u- a Gwyndaf
vng ngofal y ~1(l1diall, oe(.~d
)'n dangos ) gwahanol letydd
Y" o c(.IJCl").t wcJi ymwcld a
hwy DIOlchwyd iddynt san
Helen a ocdd el hun wedi bod
ar yr un daith. V nos Weller
canlynnl ~eth rhai 0 r ~elodal.l
I'r gystaulcuaeth Dowlio Deg i
(~~"olfn.r\ Gl:\sfryll, y Pf6r, ond
~rrt~ ttl llwyddjan~ y tro l"lwn

Lnwynhaodd pa,vb y 110S011yn
f~"Tr:l d~li('ra~i.

~fERCHEDY'VA'VR

DEINI OLEN lV[rsNia Grutfudd. Ffon: (872133)
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N~I"AffQniVY~hoeoo oes ~741.nc\,l cVY~hi
WWW,OaQUk,Ora,uk/prOf1u(t~

Am br~ h@b rwym@digtJ@th. @wth i!
Age Concern GY)ynedd Q Mon
Ty ~~iont,~fol'ddt;(lnt{l~1-l~I{lr"I
Cocrnorfon LLSS ZYD
~fon:01211' '711l10
(or ollor ~orTl JlJfTl Man LaFri)

•

CutailJ, Ct!rrl8JJt~LJ;
UWIlJJJIUlCClllt1mtrutwy a rlll~ono(

~lAlt'r !I PyJJ
[t7~J CMfJWY~ PNifIJt

Til (ju~lr,",rIJII'rNoll J1ntal

Ian Gn 'th
Trc!niUT Anxladdau A,cnr "not fJ L1Goi

Tft8ft-y- WA~N It~NIAAftWAUN

• Y~wiritlnt Cnr
• Nwy a Thrydan
• Cynlluniau AngladdQu

• Y~wiritlnt Cnrtr@f
• Yswiriant Teithio
• LQrymQUPer~onol

Cynnyrch a gwasanaethau
priodol ar9y/er Y rhai
dros 50 oed

Ffan: 870277

• Basgedi Planhigion
• Planhigion Gardd
• Basged i Crog
• Hefydl Compost ar
werth

Pl6~C8:
(01286) 872882
Gwasanaeth Fframio
Lluniau 0 bob math
AT gael ar y sane
Prisiau Rhesymol

Arddangosfa 0 luniau
gwreiddiol gan Artistiaid

Lleol
Richard S. Humphreys

(ALWYN A SARAH J~fS)

FfOn: 870605
CWm'lGlo

Blodau

RHODD O'R GALON
YW BLODAU

EISTEDDFODYRURDD.
Dymunir pob llwyddiant i holl
aelodau Aelwyd yr Urdd yn y
pcntref a fydd yn cystadlu yll
cistcddfodau lleol yr Urdd dros
yr wythnosau nesaf Diolch
i Lyndsey ac Elcri am yr holl
waith hyfforddj J wnaed dros y
misoedd diweddar,
c:'\VELLIAN'f. Dymunir
gwelliant buan iBetty Williams
yndilynei damwaln ddiweddar,
ag i unrhyw Ul1 arall o'r ardal
a fu'n dioddef anhwylder yn
ddiweddar,
l\;fAR'VOLAETH. Ddau
ddiwrnod cyn y Nadolig,
bu {.lrw Mr Ray Howells,
4 Cwyrfai Terrace gynt.
Yillfudodd i Pcrndale yn ne
Cymru Qfo'j briod, Annie
Eurwen, ar 01 i'r chwarcl gau a
bu'n cadw '1y Lapel Peruel yno.
Yr oedd yn aelod 0 gor mcibiou
Pendyrus ac YJl gweithlo yn
y pyllau ~lo. Bu cl dl1g1ddd yn
Amlosofa Pontypridd, Gedy
ddwy chwnsr ~ mab, Bryn, :1

dau 0 \vyIIOI1, Oscar a Roxy.
CydymJcinJ""'I)' t= f,\,v1" r'r
teulu yn eu s~n_ra'u lnraoth.
LLONG)rr!\R(~HTt\Dt\U
mawr i Osian Trcfvr} 1 Bron
l-l~l~n, (~lwt y Bont, ar ei
lwyddunt mswn gwnruno:
i:?L\;teddf(ldJu yn ddrwaddar.
vn 111~tgddtod lll\-'Tllog o!1prh
yn gyntat' 1111 Lsraru. y Sadwrn
canlynol aeth 1 gysradtu yn
TIilltcddfod GarndlJlbellnldcl1
p~n dJ~cth yn fudJ~~oI ill yr
Unawd a'l'Llcf"'l.r\'lj l-lcfyt.l Cl' (lad
}T\V Osian yn ddim and saith
oed cltillodd wobr arbclll1igJ

scf rhodd Cor Mci biOll. Dv\'yfor
am y pertformlad gorau yn yr
adran gerdd dan un ar byoltheg
oed. Eisteddfod Tra,Y~fynydd
ocdd y ncsaf; OSi~l,)Yln,,,eld r
hl a ch!lfodd dd,"'Ywohr gynt~f
yn V [eli llOllllO llefyu, y naJll
~n1Ganu aIr 11~11all1 LCCul u. Du
i:lwn chdi, (l<:l!ln, ~d:llier !l~i,

FESTru EBENEZER,
DETNTOLEN
Dyddiau rhoddion
Prif bwrpas y festri, wrth
rcswm, yw bod yn lle i gynnal
gwasanaethau eglwysi Cefn y
Waun, Ebenezer a'r ysgol SuI
ond, yl"l ogystal, mac }Tn gartref
i wasanaethau achlysurol
eraill. Defnyddir yr adeilad
hefyd fel Neuadd Bentref
ar gyfer Elsteddfod, rhai
~veitl1g.:trcddau'r Seindorf
cyngherddau a ~veithgarcddau
eraill i godi arian at wahanol
anghenion.
Mae cost fawr i'w chynnal yn
.llynyJJol onJ yn ychwanegol
at hynny maen rhaid ballach
!;o::,od S'')'re~Q~yddiollncwydd
ynddi o llwybr dl~g(!l y tn allan.
Fe! mae'i ~c[yll[d ariannol ar
hyn 0 brvd bvdd rhaid cau'r
Pestri 0 fcwn tua lair blynedd.
Dnd gobenhrwn OSgOl hynny,
wIth g),VIt> , u bWneud pob
ymdrech ~ tJadw a QW'clla'r
adeilad.
Gwahoddtr yr ardalwyr i
orfr~nD.\'l ~,tYJ.'aJ<!~lad a bydd
y ~~~trt ~r ~gor 1 dderbyn aich
roduron O~ dYIIIUIl\VLll:
DydJ C,verlCJ.) y 9cJ 0 r ~'Yr~ll)
o 2 t~n 4 y prynh!\,.."n;
J dydd xrdwrn. y 1O~d o
rawrth,o 10un Iunuer tlydcl
Dthunnwn ar ~1[ll[~tn(lg1gth
J·L~llC~rp(1Igrwy(lLl.
Cl1)l1\'IDEI~ILIR yn
ddwys ~ydu MI~ !Yll:iru
Ro~lKl1J\i, rulyJfHJv~J I{~YiIl
a Wendy a o"...,eddal y ieulu yn
dilyn man\rolaeth di\\Teddar
S'""rJ t~J K th~iJ hoff\l~J Ml,
At"t-h\lr Rowl:'\T'ld<:.
Cydynluelmllf hefyd I~thetllll
MrGeraint Morris, Ccfn Coch,
a fu far)'Y yn ddiwcddar ,vedi
brrydr dde"""r. .hsf_YnJ'\WT\ C~I"\

cydymdeimlad c.t\~'Y.sa.f~tochi
gyu fel teulu yn dllyn Ygalled
~11fcr~11Qll1Vl11

Par/tad DEINIOLEN



C~fiwehddMnyddio ORlAU AGaR

SWVDDFA POST BETHEL e(~~~~ag:~)'
{01248) 670261 ,~a m....!} p m (Sui)

c~w~t\aro~~oey"nMg~nCL~DA SUSAN
C9fl~" "m 91n SWWfttnfol91hn9wi~ PfV~ tr\lmor, yvwiri.-nt, tl'lv
orllau. etc. vn ogvstal a gwasanaethau arferol Swvddfa'r fOst.

A "'yel Paypoinlloteri a ~h.iriant • Tynnu "res (Cashhadc)

allan. Diolchwyd i Gwyneth
am drefnu'r baned a'r ram, i
Mali a Rhian am baratoi ac 1

Buddug am ei rhodd at y raffl.

CWo i ddathlu Gwyl DC\\Ti
Sant fydd nesaf, ar Fawrth
14, yng Ngwesty Meifod,
Bontnewydd.

CYl\'IDEITHAS
LENYDDOL UNDEBOL.
Un 0 blant Bethel oedd
yn annerch yr aelodau rnis
Chwefror sef Dr. Anghared
Price. Croesawyd hi a phawb
aral1 gan y LI}"-rydd, Y Dr. J.
Elwyn Hughes. Testun e: gwrs
uedd T, IL Parry Willrams a
chaf\ryd ganddi gipolwS ar ei
yrfa gynnar a chanolbwyntio
ar ddyddiadau P""Ysig o'i
blentyndod hyd at 1920 p~n
gafodd ei benodi'n Athro )'n
y Gymraeg ym Mhrlfysgol
Aberystwyth. Diolchwyd
iddi :un sgt\Trsio yn hynod
o gartrefol gan Anne Elis, a
diolchwyd i ferched y tc san y
Lly\vydd. Bydd Ycytarfod nesaf
110S Fawrth, Mawrtll 20[ed, yn
~~~tri('y~~gr yrtS rtshwmrtl
Brenda ''\Tyn _lonec. yn ,on am
'5trcic fd""r y PCIlfllYIl

rai blynyddoedd ac sydd erbyn
hyn wedi yrnddeol. Cawsorn
wybod am y berthynas agos
sydd rhwng Buddug a Freya
a'u gofal arn y naill a'r llall
ynghyd a'u hanesion hwyliog,
a'u rnwynhad 0 deithio a
cherdded. Diolchodd Glenys
i Buddug am ddod i rannu ei
phrofladatl n ni ac am ei S""aith
arnhrlsladwy dros Gymdeithas
Cwn Tywys i'r Deillion.

Cydymdeirnlwyd ac Anna
Lewis a Sharon O\'Ven yll eu
profedlgaelh 0 golli cu mam,
sef Mrs Nancy Owen.
Llongyfarcl"l¥t,d 1010 a Laura,
mab Mair Price, ar ell priodas,
gan ddyrnuno pob bendith i'r
dd~u.

Dymunwyd g,vellhad buan 1

Lynwen yn dilyn llawdriniaeth
rl"l ddiwcddar. Diolcl"lwyd i
l-;leny~ a.c Eirly~am gymeryd
rIld!l y11 y 'Dlslawr~vyd(.i
Noddcdj8' ~c ar Cll JIW},ddi~nt
yn cwblhau'[ dasg ac i'r rbai a
wirfod"loloc1d i wa\'l at" syfer
~rdcbtlgo~f~~fydd ym mhahell
y MudidU yll 1:,1 leudfud yr
Urdd eleni.
D~ll~n,~d 8oh~bla~th yn
yrl)\'Vlleud a'[ IvluUldU d thu

'lrd~Clwb P~l-droed !lethel dd:t"l"lyr"l c."\cly tymor Bor:.'l\_'ohonl.
Ot\d, ~1'bt'ynht\wn ~~dwrn ~ dd~tht'~uCh\,,~frcr, ~ hjt:h~u'n
IlJ1Ver IJWll rllY oer I ~~r InJld(ldu\ y ("{)fi" J 1.IJnrug, g\velwyd
tim pcntr\;fDcthcl yn brwydro y11 crbYl1y1 OCLl1id tllilll rlifY~bOl
Qnnoor yna nahwp!"'lfl nob Parry.
r~l sydd l'\V lllillywyl JI Yl~i~l ymJ., rnll y\V'Il ddlgon clel elch
dCWi~ fc] Ci!ydd y mae disg1~ll tl fod Y11 llU111a.L1Wr hefyli Yn
y~tQ~y1.11~1111e.1'g11t~fy1' o~dJfulJ1'\i),l IIugll\j~ yll rllcacg y
lhncll UJll5 eyn.l I-Iut)o M()!-:~Lurnonu'r :.1.;J I":l.nnet'.

).'11 dl)}!,wyl yn Y LWL cilyuillull yr urull LluyLlllught:~ Michael
Owel"} a Oax:rCl"lJones] cyn di~sybl])1'1. O;:"} .;ctl"l9gi,

Calll eta a 4-2 ill llllie~V 1I~lnOlld ct.:! yw g\VQld yr hOgl~Uyn
urryuuuCl ihcfnubj'r tim pcntrcf.

MERCHED Y WAWR.
Nos Percher, Chwcfror Sfed,
croesawyd niter dda o'r aelodau
gan ein LIY""'Ydd a chanwyd
Can y Mudiad gyda Glenys yn
cyfcilio. Croesawyd yn gynnes
iawn i'n plith Buddug Jones a'i
chi tywys, Freya.

Cafwyd noson ddifyr yn eu
cwmni ac fe gyAwynodd
Duddug i ni gefndir o'r
g\vaith arbennig sydd yn cael
el wneud wrth hyfforddi a
throsglwyddo ci ty"\vys i'w
bcrchcnnog ncwydd. Soruodd.

neTt IELJ\l)( fiYTII

CLWB BRO BETHEL Wrth
groesawu pawb i'r cyfarfod gan
y Llywydd, YParchedig Marcus
Wyn Robinson, anfonwyd
cofion at Myra Griffith a
Gwyneth Hughes, y ddwy
wed i cael llawdriniaeth yn
ddiweddar ac yn gwella erbyn
11Y11 yn dilyn cael dod adref o'r
Ysbyty. Llongyfarchwyd Nancy
Williams, Rhoslyn, ar ddod yn
hen Nain a Luned Davies ar
ddod yn Nain i Erin, merch
fach Sioned a Jake. Dymunwyd
yn dda i Nancy Williams,
Dro Egl'~'Ys sydd yo dlsgwyl
n"'lynd i Ysbyty C'''Ynedd am
lawdriniaeth. Croecawyd
Manon Ellis Williams a
chafwyd ganddi sgwrsyn dwyn
y teitl 'O'r Gogledd i'r De: Bu
al1~1~am burn rnlynedd yn
Affrlca 0 dan gynl1l1n elnsennol
Charities Aid Foundation, ac
yna i dde Korea am flwyddyn.
Roedd yn ddifyr sylwi, wrth
cdrych ar luniau .sut oedd un
yn pontic rhwng y cyfoethog
a'r difrein tiedig, a bod dim
darpariaeth bwyd i'r plant
yn yr ysgollon. Erbyn hyn
mae Manon yn Brif Swyddog
Gwasanaerh Cynnal Gofalwyr
sy'n helpu i wneud gofalu yn
brofiad cadarnhaol. Diolchwyd
i(.~di8~'ny Lly\>vyJd am rannu ei
phrohadau gyd~ 'r aelodan.
Dathll1 Cwyl Ddewi yng
nghwrnnt plant yr Ysgol ar
wahoddlad y Pcnnacth a'r Sta1T
fydd y cyfarfod nesaf a hynny
ar bn:1wn Tau M::l"'-'Tth ] af~

Geraint Elrs, Cilgeran. Ffon: (01248) 670726
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fro": (01100) 07410a
<a~O) AOOOOi

D~WC~,Mhll O'N f1Jl~U~l
CyYytllWch ~

JOIlN RRVNAf:ON
Ll.ANRUC

V D'f'N esc _ Gm90 I ~73188
IKm mwi1f, oms "-8186
GYKfim; """IJdyg~t(V.1Ik

Cynyrch ion Coed:
Gatiau, Ff6n6u6 aQatl
am bri~jau GY5tadleuoi

• Sio 0 U=u,yJd tf,eo~,
. - fiItfon dlwng 4Qi tOOl
!! ,GJda eaWJfAbJ ashvff~D\e_

"hVtiAli
• fifo saladhetyd D8 dYmQ.w~1I

~",WYNANT
IERCE

RHOSTIO
MOCFlYN

hl\ QYI'IiR
rOD 1\ tlLn:;UR

CWAC;ANAIrrH LlEOLAR CYfER
PARTtON • l"RIOOASAU

r~N-"LwYDD
BfDYDO' DAWNS • GWYLIAU

fl oeddcch cbl'n g\veiL1llo ar y 1111? ytlYCl1 chl'n adnabod rllain?
Dcw~111Jr Dolb~Jarn neu cY1>yl1twcl1a n1i ar 01286 238-+95.

AI 6130 mlynedd mae criw ffi1m dogfen The Keep yn dod yn 61i'r
ardal. Bydd Stephanc Pitcr, arbenigwraig coluro'r £filma'r ffilmiwr
dogfen Stewart Buck yma o'r 6ed 0 Ebrill. Bydd y criw yn arcs yng
ngwesty Dolbadarn am yr wythnos acyn falch 0 gyfarfod unrhyw
un a gwybodaeth am y ffilm.

Apellhe Keep eto!

CV'IOII~tor~ll- H~ninn' Prinda~~ual!Al!hly~uronArbnnnig

ISinil) (])Ytdll~ul (~n:RllI;R~) ~~wng
~2.30 a 3.00 o'r gioGIl

T~ gACJ...Ip~gDVDD RHWNQ 2.30 ~ 6.00

~RVDAU DA AR GAEL
POD DYDD

CANOL DIDO

A GYDA'R NOS

,...._Trwsio ac Adnewyddu Dodrefn
Wedi torri darn Q ddodrern~

Hoff selfi wedi mynd iedrych yn drist~
Cy~y"Mcn0 F\j iroi b'Md n~VJYddi'ch try~or

Dennis &1ulie Jones
l.=.----.. -""-01186 0)02)) __ ...-...o.............==J

Newyddion y Capel.
Cynhelir y cyfarfodydd canlynol ym nus Mawrth:
Su14edd: 11 :00 Ysgol Sulj 2:00 Cweillidog. (Ni chynhelir y
Cyfarfod Blynyddol fel yr hysbysebwyd ynghynt.)
11: Ysgol Sul
18: 10:00 Mr john H. Hughes; 11:00 YsgolSui
25: 11 :00 Ysgol SuI
Gweiutdog y Capel, fel rhan 0 Ofalaeth Glannau'r Seiont,
yw'r Parchedig Marcus Wyn Robinson. Gellir cysylltu r fo
trwy 'r {fOIl ar 01248671255 neu 07879 218503, ar c-byst
marCllS\ryn@btinternet.com <olailto:m.:u·cus"vyn@>btintcrnet.
com> neu trwy Swyddogion y Capel.
G)'1111~11ry Cyfarfod Blynyddol ar 01 yr Ocdfa ar ddydd Sul, 6
°Pa; Rydd yr Adrodchad Ylynyddol ar gael ern y Cyfarfod.

Blact o'r Pl~to Mc\e'r newydd yw Hen Enwau 0
cyfryn8au llcol wedt ,1JroJJ ArfonJ Llyn ae Eifiollydd.
profiad tngohon Dyffryn brodor 0 Gaernarfon yw'r
Nantllc ar 61 iddynt weld a-wduL) GlcJ.lda CarlO,Mac'r llyfr
fod bwc o'r fro yn teithio j yn llawn 0 drafodaeth YT1glyn
Aw~t.r\.\li..\ :,cf Tafalfl o'r U11 ao ystyr l1ifcr rrraw'r 0 errwau
enw ynl Ml1orth111adog. Felly yn ac 0 amgylch Caeathro,
mae gan dngolton Caeathro Y cyhoeddwr Y'A' G\'Va~g
bws ~Y'11111YIIJi'r tWltitt:\,vay\:/! y n"'j111.yn all' pris '10,95
Pc b~cel1 yn di~gwyl b"vs ceiniog.A ocs eyRe am ~~~rs i
10·100 ~l~ Rym Mhenllyn, drtgolion V fro yrna?
(~Jernart(_)n byddwch yn gweld Laches ar gyfer ..o? Un
). ~.. iliK\.l ',-Vhitc,,·uYij' df Y Q g)llcU\jtcfilu sy'n cael eu
sBr~n B""'Ybod~('~h clec~t'oneo darparu 8!l.nCyn80r ('YJ''nl.lncd
cv'n hvsbvcu nmcarnu ~ phon Y \;Vlunfl\Vr yng Nghaenthro
draw tcnluau'r lJY U~ lleol. ywr Iloches 1 deuhwyr bws
Cobcilluo l"l.\ fyJd y 1y~y\) l C~\ernar[oll. Yn an1Todu~
hryJM rhwt\8 Caornarfon a ~1'~cryn dipyn 0 amser mae'r
Chaeathro yn dilyn yr un srrwythur wedi cael defnydd
di'v~JJ d chwmru 'WIlitcwaY5t aral1 Eel toiled cyhocddus,
:'I d~flnnl"l\'lfel cnl'\Iyl,~a.d ilc~l"la.d C;ofynnlt" ~ \.lnipoliol',\ Sy'l"l
yt\ Y cyrt'\orth iweithl·ed-wyt' ~t wybodus Q ~l,\W\:.\Ll) Y <:~wl
y dreth tanwydd ~ lleihad yng svn cam-ddefnyddio eiddo
ngr"llt Llywodracth Cyl11fU at cyhoeddus - llCU pryd mae'r
Soll~d;(\n hyc:yc:S\",l~diS? dr(\c:~dd yn digwydd - gysylltLl
Hell Efllvau. Teirl llyfr a rl1y,vun me,vn awtlurdod.

CAEATHRO



Swyddfa Etholaeth
8 Stryd y Castell Caemarfon LL551SE

01286-672076
---neu ---
70 Stryd fawr Bangor U57 1NR

01248- 372948
williamsh arliament.uk

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

mewn cymhorthfa, yna
cysylltwch ag ef yn ei

swyddfa yng Nghaernarfon
neu ym Mangor

Hywel Williams
Aelod Seneddol
Etholaeth Arfon

Bin dymuniadau gorall iddo.
LLYFRAU LLAFAR
CThIRU Yn dilyn cais am
gefnogaeth ariannol tuag
at waith y Gymdeithas,
balch oeddym 0 dderbyn
cydnabyddiaeth am ein rhodd
i gefnogi'r cynllun sydd yn
paratoi yn agos i 4000 0 lyfrau
ar gasetiau a chryno ddisgiau
yn flynyddol yng Nghymru i
ddeillion a'r rhai sy'n rhannol
ddal1.
LLYf It NEWYI) D Pel un
a dreuliodd rai blynyddoedd
yn ein plith ynl Mrynrcfail
balch ydym 0 gyhoeddi y bydd
detholiad 0 waith Dilys Baylis,
Llanberis sydd ar drothwy ei
chanrnlwydd oed ar werth yn
fuan. Teitl y lIyfr yw 'Pawb i
Ganu' ae mae 'n cynnwys ei
cherddi hi wedi eu gosod i
gerddoriaeth ei diwcddar frawd
Edwin Lloydjones. Bydd y llyfr
ar wcrth YmMhlas Pengwaith,
Llanberis brynhawn adwrn,
Mawrth 17eg rhwng 2 a 4 o'r
gloc11a'i bris yw £7.00.

Am fwy 0 wybodaeth
am ein gwosonoeth 5ain
Odisgriflo cysylltwch a
Gwifren Gwylwyr or
0870 600 4141neu ewch i
s4c.co.uk.

Mae Sain Odisgriflo ar
gael yn Gymraeg ar nifer
o raglenni 54C. Mae
disgrifladau 0 symudiadau
a mynegiant yn rhoi bywyd
i raglenni or gyfer pobl sy'n
cael trafferth gweld.

'Sylla Eirlys yn
bryderus or sgrin
ei chytrincdur.'

am 2.00

am 5.30

anIS.30

11

18

25
•elD

hysbysebwyr

yw cofnodi marwolaeth
Geraint Rees Morrris 0 Hafoty,
Gwaun CWIn Brwynog ac
yn ddiweddar 0 5 Mintfordd
wedi gwaeledd blin YJl 40
mlwydd oed. Estynnwn ein
cydymdcimlad dwysaf a'j briod
Eira Wyn a'r teulu ieuanc yn eu
coIled a'u hiraeth,
GENEDIGAETH
Llongyfarchiadau i Gwyn
Helin ac Ifanwy Jones, Rhandir
ar ddod yn daid a nain unwaith
eto, Ar Chwefror 9fed ganed
merch fach, GwenJ10, iCatrin a
Rhys a chwaer iG1.1tO.
YR EGLWYS
BRESBYTERAll)O
OEDFA C)~N Nos Sill
Chwefror Sed cafwyd oedfa
fendithiol dan arweiniad y
Parch Eifian Wyn Williams,
Llanfairfechan pryd y
g'\veinydd\vyd y Sacrament
o Swper yr Arglwydd. Balch
hcfyd oeddym 0 nodi fod un
o'n blaenoriaid, Bertie Roberts,
Llwyncoed Bach wedi cael dod
adref wedi nifer 0 wythnosau
yn Ysbyty Eryri, Caernarfon.

1890' i adrodd hancs y ffilrnio,
Mwynhawyd noson ddifyr a
hwyliog yn ei gwlnni. Cafwyd
lluniacth ar ddiwcdd y noson
wcdi ei drcfnu gan b"vyllgor
y Grwp. Llongyfarchwyd
Pat Jones y llywydd ar gael
ei hethol fel cadeirydd
Ffedarasiwl1 SYM GWYl1eddi
Caernarfon, Fel llywydd Ileol
mac wedi bod yn frwdfrydig
a gweithgar dros gyfnod
maith yn ennyn diddordeb a
chefnogaeth yr aelodau yn y
gwahanol wcithgareddau. Mae
dymuniadau gorau y gangen yn
mynd iddi.
y Canon Idris Thomas oedd y
gwr gwadd yllg nghyfarfod nos
Tau, Chwefror 16eg. Testun
ei Sg\VTS oedd cysylltiadau
a mis Chwefror. Aeth trwy
gysylltiadau arbennig a seintiau
gan gyfcirio at rai hanesion,
cnglynion a dyddiadau pwysig
yn ystod y mis, yn eu plith
ddydd Mawrth Ynyd a dydd
Mercher Lludw, Diolchwyd yn
gynnes iddo gan Ifanwy Jones.
CYDYMD EIJ\tfLO Trist

am 5.304

OEDFAON 1\'fAWRTH

SEFYDLTAD Y
MERCHED Pat Joncs, y
llywydd ac Anita Long oedd
wedi trefnu'r cyfarfod nos
Iau, Ionawr 1ge9. Cafwyd
cyfle gyda rhaglcn 'Power
Point' i Fwynhau lluniau 0

weithgarcddau'r gangen dros
y fl'vyddyr\ ddiwethal , yn
cu nlysg y daith gerdded a'r
bcicio ac uchatbwyntiau Sioc
Amaethyddol Llanelwedd.
Yn dilyn trafodwyd nifer 0

wcuhgareddau ar gyfer 2012 a
chroesawyd tair aelod nc\-rydd
t'r gangen.
No lau, Chwefror 9fed
cynhaliwyd Cyfarfod
Blynyddol Grwp Eryri yng
Nghlwb Cymdeithasol
Llanberis. Rhoddwyd
adroddiad gan yr wyth
Sefyclliad sy'n rhan o'r Grwp
am eu gweithgareddau yn
ystod y flwyddyn acth heibio.
Croesawyd hcfyd y Parch
Marcus Robinson fel siaradwr
gwadd ac fel un gymrodd ran
yn y gyfres dcledu 'Snowdonia

Parch Dafydd Lloyd Hughes,
Caernarfon

Mr T Alun Williams, Caernarfon

Mr Charles Wyn jones, Llanrug

Parch Ddr Dafydd WynWi liam,
Bodedern

BRYNREF AIL Mrs Lowri Prys Roberts-Williams. Ffon: 870580
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Mynodild om ddim ond gwnoir Qligligd
Uorhyw olw a\ ORRAN {..Iusa" sy'o holp.u plant di-SarUof yo Armania)

G~j.f-IDnaae
CanlllGn Armlnaidd aan Slda CG8{Walvlrbam;tonJ

Nos WQnQrMawrth 30ain anl Jpm
Yna HlH

iAchub (n@u iGau)
REHOBOTH

Er iddo farw yn yrysbyty bu i'w
gorff gael ei gludo i'w gartre£
Hafoty, lle y bu gwasanacth
i'r teulu. Cafwyd gwasanaeth
cyhoeddus yngNghapel Coch,
Llanberis, ac yr oedd y capel yn
orlawn 0 deulu a ffrindiau wedi
dod idalu'r deyrnged olaf iddo,
y rhan fwyaf hefo deigryn yn
eu llygaid. Ar 61 Y g,,,asanaeth
cafodd ei gladdu ar dir Cefn
COCll, lie bu i Geraint gael ei
ddwyn i fyny pan yn blentyn,
Mae ein cydymdeimlad yn
fawr hefo Eira a'r plant, a'i dad
a'i fam, Heulwen a Dafydd a'r
teulu oll yn eu galar a'u hiraeth
yn ystod y dyddiau tywyll yma.
Gobeit11io y cewch nerth ac
iechyd oddi uchod, gan fcd
Duw gyda chwi yn y storm fel
ag yn yr hindda, ac fe'ch eynnaJ
a'ch ceidw. Pob Bendith arnoch
fel tculu,
I) £ N - B L 'V Y D D .
Llongyfarchiadau calonnog i
Mrs Alice Thomas, 1 Bro £lidir
gynt) sydd yn cartrefu ym
Mhlas Pell G'\vaith, Llanberts
a1' ddathlu ei phen-blwydd yn
93 oed yn ystod y lnis. Deall
l1.adydych wedi bod yn rhy ddn
yn ddiweddru'; gobeithio eich
bod yn gweDa a'ch bod wedi
gallu n~wynhau cich diwrnod
nla,vr.

GWASANAETH
YN EICH CARTREF

~lARWOLAETH. Ar 20fcd
o Ionawr daeth y newydd
trist i'r ardal am farwolaeth
Geraint Morris, mab Dafydd a
Heulwen Morris, Cefn COCI1.
Brawd hoff iWil, John, Alwena
a'i frawd ieuengaf Dylan.
Roedd yn briod annwyl iawn i
Eira, tad hoffus Gwenno, Sion
Ifan, Ellis Arddu a Rebecca
Mai a thaid annwylJac.
Profedigaeth fawr iawn i'r teulu
gan nad oedd Geraint ond
deugain oed. Bu yn wael am
tua wyth mlynedd a chafodd
gystudd mawr ond, cr pa rnor
wacl ydocdd, bu yn gwcithio
trwy'r cyfan.
Bu ef a'i briod, Gwen no, yn
cadw rry Capel MC ym:l yn
Ninorwig. Yr oedd yn ofalwr
da ac yn bared ei gymwyna~
unrhyw bryd. Yn ystod yr
amser yr oedd yr henaduriacth
eisiau cau'r capel bu iddo ef
ac Eira gwflio hcfo'r aclodau i
drlo cadw y capel ar agor.AI 61
ei gau bu iddynt symud i fyw i
Hafoty ar o,hr yr Wyddfa. Yr
oedd wedi bod yn gwcit11io Uf

y ty ynlil CfBrhai blYllyddoedd
ond yo fuaJl iawn ar 61 iddynt
symud fe dorrodd ei iechyd .
F~ fu angladd G~raint ar 27
Ionawr dan ofal y gWCil1idog) y
Pafcl1cdigJo1111 Prltcl1ard.

DINORWIG Marian jones.
Ffan: (01286) 870291

~~lN~IOClRool A
FFEHMYDD

LLWYDRAU A PATIOS
Cvvoitb Croyol a ConGrotio
fflltia3 urVG a landeri

BLOCfAfIO,_---·,.--1

CWAITII CAADDIO
TURRI UWAIR

TDRRI CLDDDIAU
TORAI A TAIN COrD

GWAITH GunlO
10

Bwthyn Gadlys
LLA ERIS
Flon: 870444
* Gwertnwr Gro
*Olew Gwres Canolog
i'ch cadw;n gynnss ac yn grlydl

A'I
•

Mae gan Gynllun Efe wefan ers dwy flynedd bel1ach, ond mae
wedi ei diweddaru yn ddiweddar.

Mae'n ddigon hawdd dod 0 hyd i'r wefan ar www.cynllunefe.org.
Neu fe allwch ddod 0 hyd iddi yn ddigon rhwydd trwy g'\'vglo
'cynllun cfc'

Cewch ar wefan hanes Efe a'r newyddion diweddaraf am y
cyfari'odydd a'r gv.rcitl'lgareddau a dremir. Cewch hefyd wrth
S"\Tl'S yr holl fanylion cyswllt holl bwysig er m,rytl trefnu neu holi
am weithgareddau.

Ond un cyngor bach pwysig. Er bod 11awer ohonorn wcdi hcn
gyfarwyddo erbyn hyn a chyfeirio at Efe a'i waith, gan wybod
yn iawn mai son yr ydym am y genhadacth Gristnogol hon i
gyflwyno'r Efengyl iFro'r Eco, nid yw Google mor gyfarwydd a'r
fenter! Oherwydd os dywed,vch wrth Google chwilio am fEfc~fe
gewch chi bethau felExclusive First Editions neu Export Furni ture
Expo. Ac OB c)Yc11chi i www.cfc.org <http.r'/wwwcfc.org> fc
~cw~ll~11iwcfan mudiad o'renw Education for Employmentl

Pclly} c;ohwcll o~gwcl,,,cllyn dda - www.cynlluncfc.org amdani,
Ond mi ddaliwn nl i S6n an"l 'waifu £fe~ 8a1'1obci~hio y byddwch
chith~ll'nd~~ll yn i~wn mru ~ m c~nh~da~th lQol ymhlith yr
lf~ncyr ydym yn ~6n!

GWEFANEFE

Llongyfarchiadau iLeon Radnor, Ashville House ar ddathlu ci
benblwydd yn 21ain oed.

Adref or Ysbyty. Dymunwn wellhad Ilwyr abum iElfyn Evans,
1Macs Gerddi yl1 dilyn triniaeth yn Ysbyty G"711edd.

C YGLO Mrs Iris Rowlands, Glanraton.
Ffan: (01286) S72275
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rr yaym I gya yn ornotcnuer lawn iGareth rnce 0 stert t.onure Llonrug ern gynnal n050n (JaW5a gwin er (Jodi
ar:an luaa al aronfa'r Vsaol , 'in benodol, Par!i Pendalar_ Cyflwynodd Gareih y siec i a~ll)dau'r pwyllgl)r fu1n
uvmnn am uasoiu tuau at y nronra a tnrsrnu'r naru elenl_
~

•

Beth sy'n well, dwad, na bod ar gwrs Cymraeg yn
Gal~ri. gyda M~Lowrl Wyn R~b~rts.a chael cyfle yn
ystod yr egwyl i gwrdd y digrifwr enwog, John Bishop.
Vn oillio Emyr, Ilid Jones, Ffion Erin ac Elain Roberts,
yr atob yw _lDIM1



Mae myfyrwyr y ehweched dosbarth wodi hon arfar
ea~1Mam neu Dad iddarllen stort iddynt cyn iddyn nhw
fynd i gysgu. ond ar fore dydd Mercher maent yn cael
bonws. Yn ystod emser oofrestru y mae rhai disgyblion
o flwyddyn ., yn rhoi o'u hamser prin i ddarllen stori
foreol iddyn nhw. Yn fuan iawn y maa'r Llyfrgall yn Ilawn
a fwrlwm tletstau isel ac y mae myfyrwyr y chweched
yn brwydro am le ar gyfer y fraint.
Cofiwch, mae anawaith AU daffro nhw wedyn ar gyfer
su gwers gyntaf~

cvnnauwyn y uwasanaetn i uorraur Holocaust yn
Neuadd f"owis. f"rifY:igol BClngor. er ddydd Gwener
27ain lonawr 2012. 05\fwyd cyfraniadau gan
ddisgyblion o'r holl ysgolion uwehradd. Cynryehiolwyd
YQgol 8rynrQfaii gan y prif ddisgytJl. Gethin Griffiths.
a ouaruanoou nanes Martha Blend, merch ltanc 6 oed
a oroeeoud gael ei oneroheru yn 6uchenwald, er iddi
golli gweddill ei Iheulu.
Mewn gwasanaQth nwvs catwyd cyrraruadau
ychwanegol gan Yr Athro EmeritwB Gwyn Thomas a
Ilafariad yn Kaddish gan Vr Athro Stephen Stern, Coleg
GQtty~burg_
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DVddSadwrn 31 Mawrth
Rhwng 9 a 4 o'r gloch

• rng Nghart"'I Band Jftordd Qlanmoc/cn
Stondin 8a~Gnnau a phaned 0 de ar ,act!...,.

YN LLANRUG

Seindorf Arian Llanrug
DIWRNOD

PELB()N\VS AI'EL )'RURDD. Dyma'r enill\vyr di\V'eddaraf:
Ionawr 21: Rhif 19 -Jeall WilliilffisJ MiIlfforddj

Ionawr 28: Rhjf I - Tomos L1wyd, Glasgoedi

Chwefror 4: Rhif 46 - Gwcnan Jones) 7 Ffordd Glanffylll1.011j

Ch\vefror 11! Rhjf 0 - Hefto Jones, Pant M\vyn:

Ch,,,,efror 18: Rhif24 Jennifer Thomas} 48 Glanffynnon.

Diolcll i lJa\vb am gefnogi'r apel dros y flwyddyn ddi\"etllaf.

OEDFAONMISMAWRTH.
4: Y t-;weinidog a gweinyddir y Cymun
11; Dr 1-1,Tcg.i.d Robert~

18: YG"veinidog
2S~ Parch DdT. Geralnt 1'lldur.

4 Disgwylfa Terrj 3. Sharon
Owen, S6 Bro Rhyddallt.
PLAID CThIRU. Enillwyr
Clwb Cant Mis Chwefror
oedd: 1.Meryl Green, Annedd
Wen, Pontrug; 2. G,vyn Hefin
Jones, Rhandir, Brynrefail.

bra,,,,d Alwcna. Mae ein cohon
hefyd yn ymestyn i'r rhieni,
brodyr a chwiorydd a'r hol1
deulu yn ardal Dinorwig.
SEF\1)LIAD COFFA.
Enillwyr Clwb Cant Mis
Ionawr: 1. Mrs J. Jones, 4
Disgwylfa Terri 2. Mrs J. Jones}

CAI'EIJ Y RHOS. Ddechrau mis Chwefror, yn ystod oedfa'r
bore, bedyddiwyd Ifan Rhys, mab bach Iwan a Heledd, Pen y Cae,
a brawd bach 1Sara. Gweinyddwyd gar1 ein gweinidog, y Parch
Marcus Wyn Robinson a'r orgal1ydd oedd Mail: Lloyd Hughes.
Roedd Han yn dathlu ei bcn-blwydd cyntaf ar yr un diwrnod ac fe
ganwyd Pen-blwydd Hapus iddo.

cynrychioli fy mhentref ers 1996. Mi faswn wrth fy modd yn cael
fy ail-ethel ar Fai 3 gan fod llawer mwy 0waith i'w wneud. Dwi'n
awyddus isicrhau digon 0 arian igyflogi athrawes ychwanegol yn
yr Ysgol Gynradd, gan fod nifcr y disgyblion yn parhau igynyddu.
Hefyd, pan ddaw cais cynllunio iddatblygu Cae'r Eglwys, byddaf
yn sicrhau fod unrhyw gynllun yn gwella problernau Ffordd yr
Orsaf Y Sgwar, a diogelwch ein plant ger yr ysgol. Rwyf hefyd
am weld mwy 0 dai fforddiadwy }'l1 y pentref a hefyd tai addas
ar gyfer yr henoed, ond mae'n rhaid sicrhau fod y pentref ddim
yn cael ei or-ddatblygu. Mac digon 0 gynl1uniau a syniadau ar y
gweill, a'r cyfan er mwyn sierhau bod Llanrug yn parhau yn ardal
braf a diogel idrigolion fyw a gweithio yndcli.
Ychwanegodd: 'Diolch i bai .../b am eu cefnogaeth dros }' pedair
blynedd diwethaf ac, os mai dymuniad pobl Llanrug yw i mi
barhau i'w cynrychioli ar Cyngor Gwynedd, braint o'r mwyaf
fydd gwneud hynny'
Charles WynJones, Dwyros, Llanrug - 01286 676733

cpt :."
_

y ~gWar"llanrUO. C;tllrnJrfon" Ciwyn@dd l~!i 4AA
~,~"~01JRi.i~1~ • ~f~M!0'211'-(;]"2'

I;-Met! IlIf8@SIIU6Ril..M_ull j GWAf~n! WUMI..6rvbKiA.M_uk

• Owy~QUPrydolnis I Chyflndlrol. ~~
• Rhl810n TripiQu Oyddiol.
- Corbydou mooltlUJ or yoci or
O~A"116ei ~1"6i~t.

• Cerbyd , ac 1A sedd ar aael ar
gVf@f l!irtIWvr mi§@Sitwvr ~c
ar ByJer loS: proj~t,

• J.dran tcithiou arwp - yr hoI! drolrluduu YY~i/U BYYn;ud.
:lrCnQnl~o~UOW~lV g 1I0no.rAJr"~u.gl't!t\Aa~l!~Utt\A~m
diQYYYddiodau

bwc: yn gadael Llanrug am
6.30 y bore ac yll dychwelyd
yr un diwrnod. Bydd lle ar y
bws i gefnogwyr l1CU i rai sy'n
dymuno ymwcld ag Abcrtawe,
Rha8'velir y bydd oddeutu
6 awr ar gael i'w dreulio yn y
ddinas. Y gost Iydd £15. Am
fwy 0 fanylion cysyllter a Mike
'Thomas ar 6750S4.
Bydd Y Band yo cynnal
Diwrnod Golchl Ceir a stondin
gacelllldu yng Nghartre'r Band,
Ffordd Glanmoclyn, rhwng 9 a
4 o'r Bloch ddydd Sadwrn, 31
M~wrth. V 80st fydd £5 Y C::t.r,

yr e],v tuag at gosf:au teithlo i'r
gystad]~uaeth.
PRTODAS AUR_
Llongyf~ch1:ld~u ma\V'r i
Sel,V)Tl1 ac .A.nwen Mc)rris
(Gwennlo11, pfordd Bethel)
gynt a fydd yn dathlu eu
Priodas AUf ar 31 Ma\vrth.
DYl11ulliadau gorau a llawer 0

8C\riod oddi Wl-tll Siwsall, Neil)
S;hane a [Za'7.i:t.
l>R.OffDTGAETH.
E:>lYllllWIl ein cydymdeirnlad
diffucillt at Al"vClld Ii John
J()ne~, (.'orl~n y Rhos, yn eu
profl:digactb 0 golli Geraint,

DOSRARTH DERBYN,
Y~gol Gynradd. Hoflai staff a
phlant y dosbarth ddiolch yn
arw i'r canlynol am eu cymorth
i'r plant gae1dysgu beth sydd yn
mynd ymlaen yn y Gymuned:
I).C. Edwards o'r Heddlu; Mrs
Buddug JOIle~ a Freya y ci
tywys ac i Filfeddygfa Cibyn
am ganiatau .i.'l' plant ymweld a
hwy. Diolch t= fawl',
DYMUNA aelodau PV.71lgor
1\pel Llanrug a Chwm y Glo
(Eisteddfod Genedlaethol
Urdd Cob~itL-l CYlnr~hr 2011) dd.ltgan C\.l

djolch8al>-vc11 ~ bobl y fro an').
srfrannu tU:lB :It yr apQl dros
y tlwyddyn ddiw('thaf. R.ydym
w~di c~gglu £9,000 0 fewn
bl\vyddyn ac yn dri ch\varter
ffordd tuag at gyrraedd y larged
o £12,000. Pc dymullai unrhyw
un gy-f'r3nnll mwy m!l~ cro~~o
iLldynt gysylltu aMr Meir\ven
Lloyd ilf 675359.
\' '\I.IND 0 ItP.Bydcl~cll'ldorf
Arim Llanrug yn cysta_dltl ym
I'v[hencdllll)Wllaelll Bancliau
Prc~ Gyilli u, y 1) Ncudull
BranS'ryn, Abertawe, ddydd
5ad\vrn, 17 N1Jw[[11. Bytitl

Charles Wyn Jones yn sefylI am yCyngor eto
Mewn cyfarfod 0 Gangen Plaid Cymru Llanrug eyn y Nadolig,
eafodd Charles Wyn Jones ei ddewis fel ymgeisydd swyddogoI
Plaid ar gyfer etholiadau llcol Cyngor Gwynedd sydd i'w cynnal
ar Pai 3, 2012.
Yn 61 Cadeirydd Cangen Llanrug, Phyllis Ellis: 'Ni ddacth enw
arall ger bron a chafodd Charles Wyn Jones ei et1101 yn unfrydol
gan y Gangen.'
Mae Charles wedi cynrychioli'r pentref fel Cynghorydd Cyngor
Gwynedd ers 1996.
Meddai Phyllis, 'Ers yr etholiad diwethaf yn 2008 mae Charles
wedi gweithio'n ddygn iawn ar ran trigolion y pentrefa'r gymuned.
Bu'n gefnogol iawn i sicrhau arian tuag at bob math 0 brosiectau
er budd y gymuned. Yn eu mysg Dosbarthiadau Newydd i'r Ysgol
Gynradd, Neuadd Newydd Band Llanrug, a chychwyn ar wella
palmantau stadau tai'r pentref
Yn &1Charles Wyn Jones! 'Mae hi wcdi bod yn fraint cael

LLANRUG Er)'l Roberts. 3 Bryn MoclY11.Ffon: (01286) 675384



MYNNWGH Y GOflAU
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Yr Wyn 11911mwvsf bla!lJs,
$elsiS cairo'

ClOooltt p~(JJ i'W tJwyta
ArvhotiQn ar gyfw y rhowgist

IIryn .c Ansela WilliaMe

~9~ Ho~ LLANnUt!
ftcn.

(01286) 673574
peN CIGYDDION V FAO

LI:S

Enillydd y raffi oedd A11n,
Penisanvalln, a diolch\\ryd
i Ol\\ren, Margaret) Linda
ac Eiri::tllwel1 al11 y baned.
Bydd\\TO yn dathlu G\vyl
Dde\vi no~ Fa\'\ rtll, Ma\vrili
lOfed. Byddwn yIl bwyta illn
6.30 d gddacl un19.00

Diolchwyd i Gwilym arn orig
hytlOd 0 ddifyr ac addysgladol
a phetai ganddo nifer 0 boteli
ar \'\Terthar y noson, buasai pob
un o'r aelodau \vedi pryntl un
achos: 'Nid oe~ gl\vyf na all ei
wel1a:

Ca11Jl101 yr olew 0 bob rhan 0

Gymru ac, yn ddiweddarach,
pob rhan o'r byd, Bcllach
byddai'n hysbysebu'r olew
rhinweddol hwn drwy bosteri,
bagiau papur, poteli gyda
hysbysebion bachog, bocsys
bach crand, cardiau post a
samplau am ddim - doedd dim
dal, ar 61 rhwbio Olew Morris
Evans byddai'n gwella'r fogfa,
broncitis, ffiiw; anwyd, cryd
cyrnalau.Iyrnbego, neu unrhyw
anhwylder bron rnewn pobl ac
anifeiliaid. Ymac'r cynhwysion
yn dal yn gyfrinach gan y tculu
ond gwyddorn fod linseed,
turpentine, suLH'uric asid a
photasiwm yndd() Bu Morris
Evans farw yn 1925 yn 6S
mlwydd ocd ond mae son am
ei olew yn dal yn fyw yng nghof
nifer 0 bobl.

. . . "• Irrr~l~~glrQ JQnlou

• Gwo;fh MOT
• Maconi( profiodol iown
• rriliau cyl1Odlcuol

neu l)1lludol

07979620996

CERIS JONES
Te9lon,

~fAd Tolybon+

LLANIUG

677362

Byddai'n nlynd 0 ~\"mpas
y penlTefi )rn ei \Vertllu, a
bydJai'll derbyn IIytl1yra\1 yn

Rocdd Morris yn 1.1110 12 0

blant a chychwynnodd weithio
YJl y chwarel yn byrntheg
oed. Yn dair ar hugain oed
agorodd siop yn Llan, sef
Liverpool House. Yng nghefn
y siop rocdd sied fawr ac yno
roedd yll gwneud yr olew
meddyginiaethol - olew i
weIla pob cur mewn pob) ac
anifeiliaid. Roedd Morris yn
berchen calon fawr, daeth
ar dra\vs meddyg 0 Lincoln
heb ddimai goch y delyn ac fe
roddodd Morris bres idclo a
thr\vy'r post yn ddi'\Teddaracll
derbyniodd gynhwysion yr
olew oedd iwella bob cur! Bu'n
garedig la,\rn \\"Ttll drempyn
tla\'\Td 11efyd am flynyddoedd
ac i ddiolch iddo rhoddodd y
trempyn dclarn 0 bapur bratiog
iddo gyda chynhW}rsion yr
ole\v arno. A dYI1a gycll\'\ryn
taitll yr olew anl11risiadwy.
Ole\v Morri EvallS aJll 1/6e y
botel!

mac Seren Arian yn cynnig
pecyn teithio gyda de\V1S 0

westai, cytle i ymweld a thref
neu ddinas 0 ddiddordeb, ac
yna ar y St11 ymweld a'r go feb.
Mae'r pris yn cynnwys un
nos on - cinio, gwely a brecwast
a thaith mewn bws moethus.
Os gellir cael rhif 0 ifyrru
cynulleidfaoedd drwy son am
ei hen daid, Morris Evans) oedd
yn byw yn Llan Ffcstiniog.

IDI· VINYL • TilLS
GANO~IJ1J 0 aATRYMAU IDOEWIS;

A _MAl MrWN f'llJt:g

y filae iliddordeb Inawr bull
raj 0 ~elod::tll'r g::tngen 0 gJ.el
y1t\'\-\Teld ~ ~emprlngtl~m I \veld
bedJ GW~llllia.n. Al·30 11ehcfill

Cynllelir Pantomeim Clybiau
Fferm\"Yr lfanc yn Ventle
CyJllru] LlandlldllO ar 11
Mawrth - bydd pcrfformiadau
Cynlraeg a Saesneg. Cynllelir
G\vyl y Ptlm Rhallbarth ar
Sad,vrn) 12!v1aiyIl Ysgol Friars)
Bangor. Bydd eyfie i glywed
Cor y Boncathod, l",ran Pril:e,
Fferm Ffactor} Cynan Jones
a'i Ardd P~d~rch.1C eittlmall
cerddor()1 eralil.

Mat; CWI1UliDa wrtlli'11 paratoi
cyfrcs 0 raglenni i'w dangos ar
S4C yn adrodd hanes yr Ail
Ryfcl Byd trwy eirinu y Cymry
fu'n ymladd ynddo ac yn byw
drwyddo. as oes gennych
unrhyw luniau, llythyrau,
dyddiaduron Cymraeg yn
adrodd hancs y cyfnod 1939-45
a fuasech garediced a chysylltu
a Cwrnni Da, Cac LIenor, Lon
Pare, Caernarfon neu ffonio
01286 685300, e-bosti mali.
parry- jooes@cwnl11ida.tv.

o Fawrth, sef pobi tciscnnau cri
i wneud ~vahaniaeth i blant
yng Nghymru. Dr\\'Y werthu'r
teisennau cri yn ystod Dydd
Gwyl Dewi gellir gwneud
gwahaniaet11 idros 350 0 blunt
sydd :1 pharlys yr ymennydd.
Gellir cacl mwy 0 wybodaeth a
syniadau 0 www.bobathwales.
org neu neges e-bost
fun draising@bobathwales.org
neu tfonio 02920522600.

l\[ERCHED Y\VA\\TR,

y 11.1.a.~C..ll~oli"an'Ihcrapi Plal\t
Cymru yn cyn11algwcithgat'edd
l>obturo~ Bobat11' o'r 1i'r 8fed

•

Cychwynnwyd y n05011

drwy ganu can y Mudiad.
Darllenwyd llythyr 0 ddiolch
gan Margaret Parry wedi ei
thriniaeth yn ddiweddar a
dymunir gwellhad buan iddi.
Diolchir i bawb fu'n barod i
hclpu yng Nghaffi'r Eisteddfod
Cylch ar 25 Chwcfror a diolchir
hcfyd am gyfraniadau at y
caffi. Llongyfcrchir y gangen
ar ddod yn ail yn y Bowlio
Dt:g - a phob dymuni~d Ja i'l'
tin1 ym Mc11chn. 1v1.le aelodau
or gangen eisoes wedi anton
enwau CYl11raeg 'tai, lfernl.ydd a
chaeau' ond os oes gan unrhyw
un ragor 0 enwau, y dyddiad
cau yw 1Mawrth • does dim
gwahaniaeth pa fodd y byddant
;yn cyrraedd y ganolfan, e.e,
e-bost, mewn llythyr ayyb.

Un 0 brosiectau'r Llywydd
Cenedlaethol eleni yw casglu
all,veddi ac fe fydd yr el\V'll

rnynd tuag at y Mudiad. Os
oes unrhyw un gyda rhai nad
ydycll yn eu defnyddio bellach,
dowell a nhw i'r cyfarfodydd.

Ich\vi adar\vyr, atgoffir chi fod
Blyc11au Adar neu ystlumod
ar gael am £S, wedi eu
hadeiladu'n tinion a gofynion
y CYl11lunGlastir gan \veithwyr
busnes cymunedol D,vr
Cerist, ger Dinas Ma,vdd,vy.
Os am archebu eich bJychnu
ftool\.\Tch 01660 531201 neu
07917 J 35905.

Parhad LLANRUG



GWAITH AOEILAOU
CYFFRcDINOL

Qwaith Cerrig- walio a gwynebu
Cwaith Tir- dreinio

DeClO ~ Ffensio - Patios
Llwybrau-Co"er~tlo- Dr~if~
Qloe Paving a Tnarmaeio

GW5itb 0 ~~fon.DydA pri§iJ I tIIfttViflOI (Vn 9'Wbwl V~wiri~di9)

N01-man Closs

Trl chlog\vyn lOCS fod ifyth,1Taith a choel,
Tri ~hlo~'Yn Inav.'reJdog a IIctllrau 111ocl.

ond crbY11I1Cddi\v gwyddom mai Dlytll
'r haul-ll}fgad-goleuni cry" 11yd byth.

Roedd ar C;ymrlt angen defedJ.u 'Jlgll1wIll

a cl1fud di\vylliaJlt yll Ile'r m'~lrll\vcllll\"m,

nu bardd braiIll a defoil- 1010a'} lu
yma - yn 61 son - ar y ~lOgwyllcry:

Dyma 'Y Bigi]' - llc'r glgfran a'i thras
a defaid mentrus 'rnl rhyw flewyn glas ...

Yn gwarchod yr ardal eto mae LIn
amlwg ibawb - fel Pl'01111l11i\"rs ei )lUI1...

) sgriblo hinsawddol ar hgyrna\.l'r br)·nj
awgrym yw'r cyfan a'i phrydferth'\\Tch ~yn...

clasur 0 wyneb fel 'Helen' y lle
)'n denu i'w weld - a'u dal yrl ei g\VC

Rh\,\'TI8 TryfaJl a'r Derlwyn mae'r CI0g\'~')'11Mawr
ac ynddo mae proffil mol' landeg a'r wawr,

am strygl chwarelwyr yn rnynnu eu 11a\"'I,
a thegwch hacddiannol er llach pob diawl.

Cyn-Gambraidd Y''' mater Creigiau Pen'Ilyn
end pwysicach na hynny'r SOJl fa!l hyn

Ond bu cysylltiadau eraill, - eyn co'
nyddu eu hanes yng ngwerin y fro.

Daeareg Y creu ydyw sciliau'r rhain
ac oesau 0 naddu gall rewlifoedd main.

Mae Brenhines yr Wyddfa - rhwng dau fryn,
Bigil, a Chraig 'r Undeb drawym Mhen'Ilyn.

Wrth libart fy nghartref ar lethrau Each-Wen
tri chlogwyn gan-v a gyfyd eu pen.

Tri Chlogwyn

PRVN HAWN IAU neu
NOSWEITHIAU 1-10
0100 ~Ul iVQ-4VP
Gtna3tIJod. Co3gtn. flnadu

JOHN rruTCHl\RD

Ac '-V't"th 1 nl ,,,,eld )"1" yn'l.gyrcl'l. 110J1 i ~cllub un pY~Kodyn yl1
nh~l-n'l.aUgwarc;llod r11\1110 ~cilJigaetll y DID'Y byw, luac'll bosibl),
deuWl1 yn f,,,,,pClldcrfyllol 0 ymg)'rcllu dros aJl1dditrYIl gwcddill
y 81•ea.diga.etl,) l'loru'l.o. Ac 0 wncud 11ynnYI n"lae'n bosibl Y dcuwn i
werthfa~"rogi ho.rddwch ~ rhyfeddod y greadigacth 0'1' llC-wydd,
Yn b\\rysicach fyth, gobeithio y dell\'\In i bm'chu, a 11yd yn oed i
g!lfU, 1111ni'l4]r y sr(\ndis~~th.

l1nd fe ga\"'n y cymhelliad cryf:\f i'w 8.ll·u yn yr Hfe11gyl sy'n
dweud fod Duw, yn JeSt! Grist, '-"Ted1myt"\d j'r afaell"r llygredd
m1A.:ry~wl,~efy hlldreddi sydd ynom I gyd:lc c:ydd ~m ('it' dif:l'rt
derfynol a thrag\vyddol. Fe dalodd lesu bris mwy () la,ver na'r
miliynau 0 bWllloeud y bydd rhaill eu !nv-aria j ddalry~ argyfwng
Llyn radarJl. A\.. 111d~'n haeJdu ei gal U alll dalu'r pris IlVVIII1\V.

Wedi blynyddoedd 0 drafod a dadlau cyhoeddwyd adroddiad yr
ymchwiliad i'r llygredd yn Llyn Padarn a effeithiodd yo ddifrifol
ar bysgod y Llyn, ac yn benodol ar y torgoch Sy'11 U11igf}T\V' iddo.
Mae'r adroddiad hwnnw, fel y clywyd ar y rhaglen .Manylu' ar
Radio Cymru'r noson o'r blaen, yn cadarnhau mai'r gollyngiadau
carthffosiaeth sy'n bennaf cyfrifol run y llygredd. Gobeithio
y gwneir popeth angenrheidiol 1 ddatrys y broblem er mwyn
~rarchod y Llyn ac achub y torgoch.

Yn aml iawn, fe gysylltwn ill lygrcdd r rhannau eraill o'r byd, ond
mae'r achos hwn yn ein hatgoffa rnor rhwydd y gellir difrodi ein
cynefin ninnau. Felly, diolchwn am ddyfalbarhad y cyfeillion sydd
wedi mynnu rynnu sylwat y broblem hon, ac sydd trwy hynny'n
ymdrechu i warchod un darn arbenrug 0 greadlgaeth Duw,
Clywn }'n arnl am ddifodiaJ1.t ~vallarlol ry,yogat:tllau ar draws Y
byd, a byddai'n drasiedi ac yn gywiIydd os caniateir i rywogacth
arbennig 0 bysgod gael ei go11iam byth 0 ddyfroedd Llyn Padarn.

Mac gwarcllod y greadigactll YJl rhan o'n cyfrifoldeb fel pobl. Ac
yn arnl lawn, yn ein hyrnateb i un pelt) bach y gtVllawn ill11YDllY.
Gallwn siarad am amddiffyn y blaned, end mae'n rhaid troi'r
siarad hwnnw'n wcirhrcdu \<, rth till traed, A thybed nail oes gyfle
i ill yn lleol wncud cin rhan fechan dros y torgoch trwy bwyso ar
yr awdurdodau, a Dwr Cymru'n benodol, iwneud popeth posibl
er mwyll ymatcb i'r adroddiad 11)V11?PV.,5Wl1 arnynt iwneud pob
JUT} -l11gCI1Xll.,;iJiQl CWfsicrhau 1111 fyJJ gollyngiaJau cal tl11011yn
llifo i Jdyfroc;JJ y Llyn) fel Y bellir arbed y _py~gOJYIl prin (heb
s,Yn am warchod y LIYIl er budd )'bobllcol a'r yrnwelwyr a ddaw
yrna i'w fwynhau).

LLYGREDD Y LLYN



Dafyuu vYil1iam) mill 'G)'iellnO~ Ull QJr ~\:ffyla\'l a arrer~ C1.1pedoli
yn LlclIlbcrili O\iJJ yl10, RQcdd 'C'",ennoJ wcdi ei ndnabod 0 }Tn
gnt n,,'Wyr KJl'labu Da'7Jd y ceHyl! Nid yw M r~Hughe!: yn eofto
~ba fferm y pcrthyn{\1'(-::w~t\no~ 'l'ybQd (')es rh.Y1vurl 0 ddarllen'~r
yr "beo" yn gwyhod?
W~dl'l' t'hyti!l, bu l):lfydLl Wllliam~ yrl gweithio i hwnlni
DJ.WilliJms, llrLul~V1c1c lrOll\-VOlk~, CaCfll111-{on,fel gof trin
IlJi?rlrn, ae YDI111lth ci wdiLll J11aCtrcloca~ tilrJdQra\.~J).'l<lWl" Castell
Dr} 11 Dra:l, a'r ~)yait111l\lw~rl1 0 i\lIl~ylel"l y lampa1.1yno.
Lluwcr0 JJiul\,ll i"h~ am ddod ne n-;lorsyllL~d y t'tAl") ~ chetfyl!:ltr'r
Rhyfcl n)Td Cyn~:\f~

C~tfrlRhr!~l.
Daetl", sto.·; oll' d,-,dale-t'Itl!\~~ t'k.t.fyn diwprh!l_fyr ·<.hco"J( JtgOfiOll
:It''i'\ Ct ih~d f Mt'Q J~nruQ.Hllghe,~,nryru·efJil. DafyLld Y\'illidfllL>
o~lid oi l,lnw,Q.Cyr Oetlll Yfl[JU yn fdb iWil1idlll Willidllli.lJ DoJ )'
L;of. 1 l::lnl)~llS (a)vdur y llyfr dl llYJlanu\Jtl1"w'r p~J.1\T;;f).VI,\ ,stoel
y fUlyfcl ftyu GYllldffcli lla.ni\)J1WY~ iP~atl,\c ~of~lu~m y ceayl~1.1.
G~YdiLl1 p~JuLu,JJ .~~,·rf w..JJ'\1 sef YT'hyt'l ~ W1'\:'II 8MU~f y~
L1Wl17~.i~,'(",-~hc; .Jwcd~5:\ctl"L~~~':ld:,\l ;'y c~HYLitl yn \~~(!n~g
A)<r\ol 11"1 yr r.:I'TJ:lj Ph~5<'o:'\ddY~S6&dtl'~yno, ona un diwrnou,
~1.,¢~1'\.-u- d.l!'o.,",~l'~ftyl .,~d Q~dd vn yrll:.lrph () Il~vbli'r un u'[ ddlVY
~ru.tJ:\.A~ l'f' tt'1wlio !l thy Il~u'r cetryl, dueull dJJll tyciu tlrlllj llCl1 i
[)~y{l(1WI]11Jm~ o'r diwcdd droi i'r GYJllidCl; - \1 ~"r\7J~y ccff)' 1
yn ;,[ond d 11oIlyud. 0 \idr)'\rl1 Y'" twy lTla~).wl, srl'\~cddolodd

mwy 0
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cyfall ar ~v-a.)garyIn mllcdwar ban byd. Mac ....ngel1
wybodactll am y te~llu nodedig l''\\I'n.CysyIJh,'\Tch!

y Cyrnant gyda'r bobl ifanc. Btl
FarwYll1&95.
Roeddhen nain Margaret Cynfi
yn chwaer i fam Syr Hel1ry, a
daeth hithau 0 '1v'n B\vlcyn,
Din:t.<; i he]pu ei chwaeT gydatr
tYJld 0 lJlant. Pn()uodd l1ithau
ch\Vare}\\Tf l1eo1) dL drll0jodd y
leulu'n 11eol.
Yll y Po~tJ rocdd merel1. o'r cnw
Magdalen, a JJ\-\ryd ar 0] gwratg
Robert Jones, Rhosiall. Bu f)T\v
yll YRl'lyl, yn ddi-blant, ac yno
y bu far,~ yn y 19 U'au. Aetll
bldWd drall, William Morris
Jones i'r ·M~ricia, a phriodl
yn ud:ll Poultney, Vermont a
rnercll 0 Ddeilllolcll!
B\.l1r~w~{arallJJohn (-:;bds~one,
yn feddyg yn IJI~ngoilen, a
(ll\~aer,Nel d fuLlouu Ilt:f)Td,
ond Oill) 011diFr)TllSicllcyn fl"l'l

MAn. Yn 81 Ilyfryn yn d:lthlll
daucanml\vyddiant Capel
BClllCl, WUUll[IlWf, dywcdir fod
~hwacr ~t·alla'r en,",Ma8d~l~n

Teulu'r Post, )rWaUllfalVl·.
Ddlwedd y llyncdd soniais
am dculu Syr I lcn!., Morris
Jonesl genedigol o'r Waunfawr,
a ddaeth yn aelod seneddol
RllyJdfrydol dros Ddinbycl't
ac a l'lyrwyddodd y <:yru:td 0

YSDl'~t"ennydd Gwla.dcl droC!
Cymrll mot' SYt'\.n~r 5 di\v~dd
yr.AJl RytC!1Byd.
Bellach tlaeth 111'\ry 0
wybodacth am y tcul\.l Yl111co),
diolch i Mr<; Mnrgaret Cynfi,
Deilliolen. DY't1Cdhi eu bod yn
c.:ldisgynyddion iRobert ]one<;,
Rhoslan, and llad oedd gandul
y ~Yl1iadlieiaf palll y J~ctl1allt
Q Dillas yn LIyt1 i sadw po<:t
yn y Waunfawr. Roedd nain
5yr Hem}' YII a\VUU1CSJ de
y::;grifl;llllOdd lyfrrl~ bychat1
0'1' ~nw 'Rhcdd NJln~
lVlagdJlen Jorle ([)ritllld.rd yn
udiweJdar~\"b) ocdd ~ihcnwJ

.'\c yt' oedd Y" ,"",},re<: i Rol1er~
Jl)n2~. Rho~l:1n.Ar[erat gynnal
cyfarfouyuu crcfyddolllI BOllt

mlwydd oed ac adroddodd fod
y dafam yn hwylus i drigolion
y gymdogaeth, a hyd yo oed yn
hanfodol iddynt. Ychwanegodd
fad tcithwyr yn aml yn galw
yn y dafarn ac yn defnyddic'r
eyfleusterau yn y stablau igadw
eu ceffylau. Dywedodd hefyd
fod y dafarn yll brysurach ar
ddyddiau Llun, yn dilyn tal.
A dyna'r cyfan a geir yn
yr adroddiad. Hyd yn llyn
rnethais a clod ar draws unrhyw
gofnod 0 bendcrfyniad yr
awdurdodau, ond fe gauwyd y
Snowdon Valley mewn amser,
a pheidiodd a bod yn dafarn.
Byddai'n ddiddorol gwybod
O~oes rhai o'r darllenwyr a llun
ohoni pan yn dafarn.

traffcrthion wedi bod yno, ond
mai elw 0 yfed yn unig a wneid,
ac nid o'r ffaith ei bod hefyd yn
hysbysebu'r dafarn yn westy.
Galwodd y faine dri 0 dystion
o Lanberis i draddodi pam
nad oedd augen y dafarn. Eu
henwau oedd Mr J. Evans
Owen, y Parch Thomas
Lloyd a Mr Griffith Parry.
Yn anffodus, ni roir cyfciriad
iddynt na galwedigaeth. Y
cyfan a gofnodir o'u tystiolaeth
oedd y tr.litll eu bod 0110'1' farl1
nad oedd angen y ty tafam ar
Lanbcris.
.Ar ran y taf~U'nwr, galwyd
Mr Hdward jones, Compton
HOllse. Dywedodd el fod yn 72

oherwydd ((tIle redundancy of
public houses in Llanberis,"
Galwyd yr Arlogydd Griffiths i
roi tystiolaeth ar ran yr heddlu.
Roedd gwerth trethiannol y
Snowdon Valley yn £41 a deg
swllt y Ilwyddyn, Roedd yno
wyth 0 1offtydd, lolfa, 'coffee

, C ial 'roo 111 COll1111crCl' room,
parlwr bach, dwy geginJ siop
yn sownd yn y dafarn, pedair
atic, ystafell rnolchi, stablau a
chwt eadw coets. Poblogaeth
plwyf Llanberis oedd 3015,
ac yr oedd digon 0 <..lafarndai
trwyddcdig yll y pl""Yf - un
am bob 335 o'r boblogaeth.
Roedd chwech tafarn 0 fcwn y
pl\ryFl'\cb gyfrif yr un ar gopa'r
'\I\Tyddfn na Thy Cwrw, Yr oedd
trwyddad gwarthu cwrw ar
gyfer pob 520 0'[ boblogaeth.
Cyfaddefodd yr Arolygydd
Gnffiths fod y dafarn yn
gwneud busnes da, nad oedd

Cau'r Snowdon Valley
Hotel, Llanberis.
Mewn adroddiad dan y
Ddeddf Drwyddedu 1904,
argymhellwyd fod tafarn y
Snowdon Valley, Llanberis
yn cael ei chau. Cyflwynwyd
yr adroddiad i'r awdurdodau
priodol ym .Mawrth 1909.
Roedd yrnater i'w drosglwyddo
i'r Awdurdod Iawndal a
fyddaitn cysidro'r adroddiad ac
yn penderfynu a oedd y dafarn
i arcs ax agor neu i'w chau, a
iawndal i'w dalu i'r perchennog
a/neu'r tenant,
Trwydded O'V'crthu cvvrw

ocdd g:m y Snowdon Valley, a'r
person oedd yn dal y drwyddcd
oedd Charles J01'111Williams. Y
bragwyr SQdl11e~ 0 Wrc~sa111
ocdd percllnogion y dafarn.
Rocdd yr Uslu~iaid yn
~~hwyncbu adn~wyddu
tr""Yddcd y Snowdon Valley



Swyddfa Etholtt@th
8 Stryd V [a~'oll CaamarfonLL§51Sf

011116-611016
m-=-=-_ neH ---
10 Stryd Fawr Bangor LL67 1NR

01248- 372948
lunffrM_'6n~~t Mru. ov.uk

05 oe5 gennych tater yr
hoffech ei drafod gyda'ch AC

mewn cymhorthfa, yna
GY3ylltwch ag ef y.n ei

swyddfa yng NQh~ernarlon
neu ym Mangor

A/un FIred Jones
Aelod Cynulliad

Arfon
T

Byddai adrannau etholiadol Cwm y Glo, Llanbcris, Llanrug
a'r Waunfawr yn dod yn rhan 0 ctholaeth newydd Gwynedd,
ac y rnae'r Wyncdd newydd yn anferthol 0 ran arwynebcdd.
Byddai't1. CYlln,'fS ctholaeth brc5cIl1101 Dwyfor Mcmonnydd,
yr holl gyn1unedau o'r hen Arfon i'r de 0 afon Saint, cymuncdau
deheuol dyffryn Conwy, yll ogystal a Machynlleth, Glantwymyn
a Llanbrynrnair 0 Ogledd Powys.

A sut byddai llyn yn efleithio ar unigolion 0 fewn bro'r "Eco"?
Mae etholwyr 1\.10n 11101' anwadal, gallai trigoliou Llanddeiniolen
gael aelod ~c1)eddol 0 blaid wahallol yn eu cynrychioli bob yn
ail etholi:l(i. ~ydda.t hi 0 tnntais cael dal.l aelod ~cneddol yn
cynrycllioli dalgylch Ysgol BrYl1refail? Ble by(idai canolfan aelod
Mcnai ae Ynys l\.lon - Llal1g\!flli 11CUFangor? A pha nl0rYJ11ar[erol
fyddni hi i etl'lol'vvr 0 b('n dra ...~
Dinor\vig deithio i Langcfni i
weld ei aelod seneddol? Gellir
hefyd ystyrlet1 fajnt 0 ~ia\vns
fyduai gall aclod seneudol y
WylledJ l"l\:wydd i yrnweld a·j
holl etll0lwyr.

Dyna rai 0'[ ystyriaetllall i
bendroni ynglyn i hwy. Ac
O~ dymWl\Vcll ddatgaIl etCll
bal-n neu holi yllglyn a'r
newjdladau arfaethedig, ylll
Inae cyflc i cllwvi gyfarfod yllg
Nghaerr,arfon al' Y 'fed a'r Sfe(.,~
o P~wrth yng Ngwe<:ty'r Celtic
Royal. as aIn f\\I)T 0 \\'ybodaeth
cysylltwcllllr ywe ar ~afle"""'Y.
comHln-cYJnru .gov.uk

Rh h ' "E '"wygo ror CO.
Mae 'na Pethel a Brynrefail ar Ynys Mon eisoes. Ydy'n nhw angen
dau arall? A thybed fydd 'Llanbabo' yn dychwelyd? A sut bydd
Llanberis, Llanrug a'r Waunfawr yn dygymod a Llanbrynmair,
GlantwYlnyn a Machynlleth? Ar goll yn bared?

WeI ystyriwchmai dyna allaiddigwyddyn ol cynigion CYChwynl101
arolwg y Comisiwn Ffiruau 1 Gymru, sy'n bwriadu newid yr
etholacthau sencddol. Yn 61 Y gwybodusion gwleidyddol, dylai
aelodau seneddol gyllrycluoli cyfartaledd 0 76,641 0 etholwyr,
72,810 yw 'r nifcr lleiafo etholwyr a ddylaifod yill rnhob ctholaeth.
Peidiwch a holi sut na pham y daethpwyd at y fath ystadegau, ond
ar hyn 0 bryd mae 39 o'r 40 etholaeth yng Nghyrnru yn is na'r
cyfanswm lleiafrifol, Felly, rhaid cwtogi ar nifer yr etholaethau.

Mae'r cynnigion yn effeithio ar ardal y1' "Eco" Byddai adrannau
etholiadol Bethel, Deiniolen a Phenisarwaun yn dod yn rhan
o etholaeth newydd Mcnai ac YllYS M6n. 0 fewn yr etholaeth
newydd hon hefyd byddai cyrnunedau Bangor, dyffryn Ogwcn
a Llanfairfcchan.

Y l"'l"lis nesaf, olrl1.ai'l l).\lnes
un 0 glperiaid y fro, a mwy 0

bytiau, Cofiwcl1 anfon unrhY'.v
,vyboJaetll J llUlllll.:U Yllllloliad
olm h.lnes bro'r ClEco" iDllfydd
\Vhitcside Thon,.a::i, Br0.11 y
Nant, T Jant'uB, C~(lrn:U'fon_
~f()n! 01286 67~,\ 1'\.

deuluoedd Allt Coed Mawr
oedd yn byw bellter 0'1' capel.
Y mae arnryw yn ein plith yn
trysori y cof am y llewyrch

y a fu yno unwaith, ac am y
bendithion a dderbyruwyd
yn yr addoldy bach, Ers tro
bellach symudodd y teuluoedd
o'r rhan hon o'r gymdogaerh a
SaCSOll sydd yn byw gan nwyaf
yn y tai. Gwnaed ysgoldy
Penrallt yn ddiangheuraid, ac
yn hytrach na gweld yr adeilad
yn dadfeilio penderfynwyd
ei wcrthu, a chafwyd pris teg
amdano,"
Y fi sydd wedi tanlinellu'r
frawddeg uchod. Fyddai
unrhyw adroddiad capel
yn meiddio cyhoeddrr fath
fra,vddeg heddiw mewn
Cybl0d 0 fod mor 'wleidyddol
gywtr? Ac eto, rnae'n slwr rnai
dargan y gwir plaen yr oedd
swyddogion Capel Bethel, Y
Waunfawr yn 1961 heb feddwl
cythruddo neb.
Yll 1960)' cyhoedd\'\ryd "yLon
\Vell" - darll 0 llunun~ofiilllt
I{dl~Robert~.YIU lllllelloudu'r
l'lUllal'lgoliant l-l'''fll11W Illde'Il

son llawer am ci the"lliu
yn8 nghyffiniau/r Alit Coed
Ma"~t'_Tybcd a "\"Yd(.,4a~ hi yn
Ninbych }'ll 1961 Inai iai tll
cstron a siaredid yng ngl1.artreh
('i hY'1aliaid :.'1.1' y llccyn tir
11l\7nn\v rhwng y W~ll111fawra'r
Rhosgadfan ?

Wen yn alulytl1rcnnog!
Prj n i:lwn }'\v' r ,-vybocheth y
gellaI.~ ei ddarganfod anl 11yrlt
a hclYl1t y capel a'i aclodau.
Byddwn yl' f~lcl'l 0 dderbyn
unrhyw wybodncth pell!lch
lmdmo_
Does gen I ddlm dyddiad sicr
o pryd y cau\vyu y capel, olld
8"vn iddo C.lel ei werthu yn
IQ60j 61. n:,\w'r wybodaeth fl~
Adroddind Hlynyddol Bethel,
y W1Ut\t~Wt'~m y fllvyddyn
1961. A dym:l ddyfynnu'r
pl1"~grMtyn II~\~t\:
·'Ym~~ut\ diswydd;~dydylcm
gyfMrl0 !l~o( ~et ovver~h;an!
Y~6oldy IJ('nr~ll~. Codwyd Ylo
Y~801dy 8~J' n'\lynedd r"l. f,1
leI ca.n5cn 0 <?'B1,,"Is !lethel, i\

bu Vs501 g\.,l lCW)'r~h\l~l~Y"l
yn9 ~'ll llYIlyJJocdd la,)C1.
CviJ Pi~~l:l11tlClyd yn fynycl1
llCbltl\'V cyfurfodydLi plJI1L
1JlullC:U(Jg ryttddol. nU yr
y)goldy Yl1 RaITdeliad nlJ1Vr 1

Mewn adroddiad blynyddol
un 0 gapeli Methodistaiaid y
fro y gwelais ddatgaruad braidd
yn annisgwyl am y mewnlihad
Scisnig i'r fro) a hynny mor
gynnar a dechrau'r 1960'au. Ac
igyrion bro'r "Eco' yr awn y tro
hwn a mentro i fEniau "LIeu':
Yn 61 William Hobley yn
'Hanes Methodistiaeth
Arfon, adeiladwyd capel bach
Pcnrallt, ar Allt Coed Mawr
yn 1864; Y ttr yn rhodd gan
Evan Owen, Pcnrallt. Yr ocdd
gwasanaeth cyn hynllY yn cac 1
ei gynnal yn achlysurol yng
Ngwrcdog, Roedd prcgcth
yn cacl ei thraddodi ym
Mhenrallt unwaith y mis, ac
aelodau o'r Waunfawr oedd yn
cynorthwyo gyda'r gwaith yn Y
capel bychall.
Mewn ndl'oddiad yn dyddio
o lQQS dywcdir fod i Yel'l.rallt
"tfyddlondeh m('""n n'lan

anghY5\bel1." Cynhelid
dosbarthiadall darllen I blant
yn y~toct yr \vythno~, ~c yn
ogy~t~lJ·rdo~b1rth hWrtJ t'oedd
lIn ar~.l] i oedollon ~ oedd :lm

ddy~gu dJrll(ln. Anodd credll
rhy\vsut tod cynlfer 0 drigolion
ardal i\]It Coed Ma1VT a'[ Lon

Pryd cychwynnodd
mcwnl iliad?

CHWILOTA
Parhad



17~oygwaithdy I 111 toeyn taulu I {,§go~",ngladau

Dydd Sui, 25 Mawrth
Dydd Sui, 22 Ebrill L;~ ~'\~

Dydd ~adwrn,19 Mai (,L~

TREFNWVA ANGLADDAU

Ffon: (01286) 870202

E. W. Pritchard
CENTRAL GARAGE, llanberis

EISTEDDFODBENTREF GAlR 0 DDIOLCH.
2012. Cynhelir yr Eisteddfod Dyrnuna Margaret a'r teulu,
elcni nos Wcncr, 6 (~orffennaf~ Carrog, Waun, ddiolch 0

Cynhelir Pwyllgor ar nos Iau, galen am yr holl arwyddion
15 Mawrth am 6.30 i ddewis 0 gydymdeimlad yn eu
tCStllI13U. profedigaeth 0 go]li brawd ac
G\'\1ELLHAD. Y mae cwythr annwyl ia'~.rJl-sef Elfyn.
arwyddion 0 gychwyn y Bydd Yrhoddion yn mynd tuag,
gt-V'anwyn 0 n C'Armpas a at 'Bws Mini, Cyfeilhon Ysgol
gobeithir fod y rhai ohonoch Brynrcfail, Llanrug.
sydd wedi bod yn sal yn prysur CERDDOR 0 FRI.
wella. Anfonwn ein cofion Llongyfarchiadau mawr i Lois
anwylaf at ELinor JOllC.sJ Bron Eifion ar ei Ilwyddiannau }n
y \Vaun, a da oedd deall fod Eisteddfod Ryngolegol 2012 a
Myra Griffith yn gwclla wcdi gynhali\vyd ym Manger, Drwy
triniacth i'w chalon yn Ysbyty anogaeth ac ymlafnio caled
Broadgrccn, Lerpwl. Lois, Bangor fu'n fuddugol
YSGOL SUL BOSRA. gyda 4000 bwyntiau at y blaen
Estynnwyd crceso mawr i i Aberystwyth, Caerdydd,
Morgan atom a gobeithio y Y Drindod ac Abertawe.
bydd yn 111wyl111auci hun yll Cipiodd Lois Y wobr gyntaf
em plith. BlI prysurdeb mawr ar y piano a'r alaw werin. Hi
yn ddiweddar yn creu cardiau hefyd fu'n hyfforddi'r partion
Santee Dwynwen a Sail Ffolant a'r corau, Pinacl ei llwyddiant
a (~"ryl Ddewi. Mae cytnod oedd derbyn Tlws y Cerddor
prysur eto ou blaenau gyda a hi oedd yn ail hefyd yn y
dwy Gymanfa i gymryd rhan gystadleuaeth hon.
yuddynt. Trefnir Cymanfa'r Y mac LOis yn edrych ymlaeu
Annibynwyr ym mie Medi eleni rwan i gael emu un 0 gancuoll
ond bydd eylch DClfliolen, Can i Gymru ar Pawrtll
Llanberi a ninnau yn trefnu 4ydd. 'Cain' Y'\' enw'r gan a
bws i Gymanfa'r Urdd yllg chyfansoddwyd yr alaw gan
NB1ynllifol'l at' 3ydd Mehehn. Nia Williams, cyd-fyfyri",.rr i
Bydd Cymanfa'r Methodi<:tiaid Lois, :l'r geiriau gm 'hin Owen,
yn SeUoh, Tregarth, ar 24 Ynys Mon. Pob 1,\fCi ti, Lois.
Mehcfin. Y mae'r plallt a'r Eitl dYlnuniad da hefyd i
athrawon III anfoll cu COhOI,} .1.t Gwily'n Rhys, Bethel) ynt.lu
Anti Elinor - lln gefnogol iawn 11efyd yn C:lt'lU un 0 ganellon
iweithgareddau'r Ysgol Sui bob C~n i Gymru ac ,fel Lois,
umser. yn gyIl-ddi~gybl 0 Ysgol

Brynrcf"ail.

• Itob math 0 ddodr9fn tj
• tegin, 'stalell I Ilofft
• Prl§lou cy§todl@uol
• ~arllecliJLlenni a
Lloriau Pren

R6n: (01lI6) 616 04U

(§atIA" hAft NAIISR) CAiRNARFON

DODREFN PERKINS

ofalu am y Di<:go.
Diolchir i tlyddloruard y
Ci"tyb 100 urn uunt:wyudu cu
haelodaeth. Buasem yrl l1.ynod
falel). 0 ~e]odau t'\ewydd Ban
fod cost tawr o'n blaenau i""ell:l
:;afOl] goleuo'r Neuadd. Y Jllat:
cwpwrdd arddangos tnrinl'lOa1..1
a ch"vpanau eisoes yo ei Ie ~
diolchir i'r ysgol a pllwyllgor
yr Eisteddfod Belltref am
ysgwyddo'r gost 0 bron i£.500.
Gofynnir yn garedig am eich
cydweithrediad arfcrol dnry
g('fnogi ('in hymgyrch i godi
arian tuag at \vella'r sy~tem
oleuo yn y Neuadd GYJllUncd,
CRON~APkNSI\,NWVR.
Pel -BOll\VS Loteri -
Llo11~y[drl..llidJdu i l:nillyJu
mlC: TOn~l'\TrJNfl'S Jenn R.oberts
jzyda Rhif 1.

D3thlu. Ilydd""'l"l yn dnthlu
Dydd G\vyl Ddswi ~ Diwrnod
y Llyfr ar fa\v[rll 1af. Bydd y
plal1t yl1 cdcl eyne i Jdod i'r
y:1gQl lllcwn gr'{i~g Gymrcig
yn ogy~t:ll ~ dod 3'll hoff lyfr.
Bydtlwn yn cael cinio blasus
o gig ocn Cymrcig i orffcn y
dathlli.
PWYLL(;()R NFUADD.
Ellill\vyr Clwb Ca11t Cllv\Tefror
yw Ifan Griffit11, Tai Arthur ac
Iwan Parry, Tawelfa.
CYllllali'vyd NO~Oll D\-'Vyo\ven
at' nos Percher) 2.5 Ionawr a buJI:

cy<:t:ldl:l~thall 0 lunio c~rdyn,
addufll0 bag, addu!I)O lei 'en y
a chrcu poster Dis80 yn l'\ynod
() ~~fonol. 01IY"''W''Yd gyd~
Dl~~u D\vynvven a dio]c11ir
i Clesni, Tania a Miriam am

Bu tri 0 blant ifanc y pentref, 7-10 oed, am dro un Sul braf 0

gwmpas y pentref Fe'u digalonnwyd yn fawr 0 ganfod }'r
11011sbwriel J cnarthton cwn yn anharddu ell cynefin. Bur
tri yll brysur yl1 llunio postcri cffcithiol lawn a'u dosbarthu 0

gwmpas y pcntref 'Din"} Sbwricl' oedd y neges fawr, Diolch
hyth tod gennym rai mor ilanc sy'n ymwybodol 0 effaitll
andwyol sbwnel. Mawr obeithir y bydd y neges gynhwysfawr
yn cyrraedd calon y plant 11)'Ila phcrchnoglon CWI). Da lawn
chi, Enlli, loan a Catrin Elen am etch cenadwri amhrisiadwy:
Dim Sbwncl- codwch cf de cwch a fo i'r bin.

PENISARWA UN Mrs At11lE,'ans, Sycharth. Ffon: (01286) 872407



mae Anna yn ci wncud gydag
ysgolion a ch ymunedau, gan
gyrnl"VYS ein hysgol ni yrna yn
y Waunfa",rr.Roedd yn amlwg
bod Anna wrth ei bodd yn ei
gwaith ac yn medru cyfleu'r
un l')n-\1dfrydedd ac ahaith j'r

bobl ifanc sy'n gweitlllo gyda
hi. Roedd yn ddiddorol iawn
g\veld yllulliall 'cynt' ac 'wedyn'
ac hefyd wynebatl hapllS y:
plant, yn amlwgyn mwynhall't'l
tawr. Wrth roi gair 0 ddiolch
canmolodd Mrs RIliall Ells
y ffordd yr oedd Anna wedi
Inynd at i ddysgll Cynlraeg yn
rhugl, a dywedodd ei bod yl1

bleser ei cly\ved yn C)'f1\vyllO ci
sg,vrs yn Gymraeg.

C}'llhelir Cil1io G\vyl De\vi y
gallgcn ar Fa,vrth 1 yllg Ngllal11
fultur Waunfa,vr a nos lau, 29
Ma,vrtll, byddwll yll croe:>dWU
Wl} i\aron 0 Ldlld,vrog i rui
sgwrs yl1 y Gdllolfall. RydYlll
bob anlser yll f~11ch0 \'\'cl(l
wynebau newyd(l yn ein plith.

Gymorth it hVfforddj nl IImyneadgar I bob oedran cr
rnryn : chi lod ..u M~l"'IhAU dAfnydd~Aleh eyfrlfiadur'

• •

G~"raig wadd y n05011 oedd
Mrs Anna William~ o'r
pentref. Daw Anna 0 NOf\VY
yn ""retddiol ond mac hi a'i
theulu wcdi ymgartrefu yn y
Waun ers rhai blynyddoedd.
Mae Anna yn s,V)'ddog
prosiect eio Partncriacth
Dywyd G,vyl1t Eryri ac yn
gw~itllio gyuag y~golion a
chymunedau \,:1" Il1)VYll 11(U'ddu
eu cynldogaethau ac all110g

bywyd gwyllt. I gyd-fyIld a'r
5gwrl5 Cd)YSOl11 :;ioc ~lcididu
llyfryd ac ruedd pa\vb yn
rllyfeddu tiL y g\\faitll g1\rych

Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y
flwyddyn 2012 yn y Ganolfan
nos lau.Zolonawr.adyletswydd
trist y Llywydd, Mrs lola Ynyr,
oedd cydymdcimlo yl1ddwys a
Mrs Olwen Owen a'r teulu 011
M eu prof~di8aeth lem 0 Bolli
Elizabeth, merch Mrs °we11.
Mac cin mcddyliau'n troi'n
amI y dyddiall hyn at Ol\VCI1J

G\V'enno a Hll'''' a'll tellluoedd
ac at Sterhcn a'I' bcchgyn yn cu
called arw.

Amwasanaelh cylei1lea,.iddotrys
;;I UW81138id1 eyfrlfiaClur cvsyllrwcfl

~ Comor A9bvrt.
..rOn: 0128ti 8704&2

Symudol ; 0'0;2 -t 2UO

~rnRCHED YWAWR

a'i ffrindiau am y caredigrwydd
a'r cymorth mae wedi ei
dderhyn tra bu yn yr ysbyty ac
ar 0] dod adref.
YMDDEOLIAD. Dymunwn
yruddeoliad hapus i Aled
Taylor, Baladeulyn, Stad Dol
Erddi wedi iddo fod yn Warden
ym Mharc Cenedlaethol Eryri
aln dros ddcng rnlyncdd ar
hugain.
CYDYMDEIMLO.
Anfonwn ein cydymcimlad
dwys at Talina Legget a theulu
Gwynant, Teras Glyn Afon,
yn cu profedigacth 0 golli tad
a thaid annwyl, sef y diweddar
MrR.Legget, Arwel.

Williams, Bryn Difyr a Dennis
Bound, Bro Waun, a gor-wyr i
Mrs M. Jone I Glasfryn, Teras
Glyn Afon.
ADREF O'R YSBYTY.
Crocso adref o'r ysbyty i
Karen Morris, Bryn Celyn j

Nia Gosset, Cam Cyntaf a
I{e11}JPine Cottage, sydd wedi
brifo ei throed. Bu Mrs Glenys
Williams, Ty'n Weirglodd,
ac Eurwyn Willi ams , Pare,
hefyd yn yr ysbyty am gyhlod.
Dymunwn wellhad buan 1 chi
Igyd ac y byddwch yn crytbau
""cdi cacl dod adref.
DI0 LCH. Dymuna Karen,
Bryn Celyn, ddiolch i'w theulu

VVVYW. bwrdd-yr-ia,ith. org. uk

CWROO YR IAITH
OVU QAbO ..WbL~~
LANGUAGE BOARD

cydngbyddir cefnogaeth

Slop DenlrefWaunfawr
Hoffem ein cyflwyno ein hunain ichi fel Cled a SUSaIl,Swyddfa
BOSl BelJlel

Mec'n dcbyz clch bodynzwybodbod yrumg stopyn WaUIUa\Vr
yn cau ddiwcdd y 11115 11\'\'11 - ergyd drum i chi, drigolion yr
.ll'd~l, ac yn eich amddifadu 0wasanacth ";YI11Ul1Cdol pYrJsig.
\Vcdi ystyri.cd fll. of.Jus, fodd bynnao, rydym wedi penderfynu
ymgyl'n,/,d a'r gwaith ac ailagor y SlOr yn syth, sel:" fore SuI,
lon~wr 29, 2012. Yr tm fydd y n'''Yddau a'r gw:1~an:1eth :1

gyrugir ond m~Q'nrh!1.id nodI m~1ymgymerl~d drag dro fydd
11Wll ar y decl1rau a l1ynny am ddau reswm.
Yo y 11ecynta£ 11oft"ernweld a fydd cefnogaeth 11ob1Wallnfawr
yn parhau'r un mor gySOll i'r siop ag a lOllYll Y gorfTellnol, ac
fellYYll cyfiawnhau ei chadw'n agorcd al' gyfer pobl WaUl1fa\vr
) IT"a r cymrllau.

Yn all, rydym yn a1.vvddus iail-sefydltl'r gangen leol o'r Swyddfa
B05t yo Waunfawr - gtYd.)d11aetll a gollwyd ychydig yn 61.
Bwri~d\V"nwneud c~i~i ni gynnal B"",asanacthau'r Swyddfa Bost
ttrtwatth eto yn Wa.unfawl'. Er m"ryn gwncud hynny, mae gofyn
i ni gyt1\\ryno tystJolaeth gadarn i J\'l.rdllrdodall'r Swytidfa Bost
fUll digun 0 bobI yr ardal yn defnyddlo'l ~lop ac, 0 ganlyruad,
y11dcbygol 0 y,'ncud dcfnydd digQnol hefyd o'r Swyddfa Bo~t.
Gyda hyn all meW1"1Bo1""ol edrych,,,n yn'lI:let'\ at eich croesawu
l'r <:10P ~ ch~el elch cefnog~eth yn ein menter. Fel ('hwith~u,
lCll11lvVIl bud wugelu'I ~iOD bcntrc[, Yllg11yd a :;~\ryddfaBO~l,
yl"1 Ull cyirani>\!"lt~~8 at w~r~ho& h\.lUill1.iKeth il~ 5\llllibynia~tll
eln rentrefi yng ngh~fn gwlad Cymrtl. Cydiwcb yn y eyRe a
111ynnlvch g:J.dw etch g\'v:J.~ln3{!thau 11001
Gyda'ch cefiloRdeth cl11, galI\vn Sllrllau parlud un 0 brif
)' y UUl:lllldU Lulun y Kymuned 1eol.

neges 1ru:
GENEDIGAETHAU.
Dacth Morus ac Ann Elfryn,
Coed Gwydryn, yn daid a nain
am y tro cyntaf. Ganwyd merch
fach, Lili, i Heledd ac Aled.
Llongyfarchiadau mawr ichi.
Daeth Robat a Bethan
Williams, Gwernydd, hefyd
yn daid a nain i wyres fach,
Cari Louise, merch Ceirion a
Donna, chwacr fach i Chloe.
Llongyfarchiadau i chwithau
11efyd.
Mab bycl1.an, Morgall, a anwyd
i Karen a Michael Owen, Sud
Bro Watln, brawd i Fiona,
'Iomos, Ellll1yj Chloe a Guto.
Wyr bach newydd i Megan

• •

Diolchwn yn fawr i Howard
a Debbie a dymunwn y gorau
iddynt i'r dyfodol. Diolchwn
yn fawr hefyd a dyrnunwn yn
dda i Cled a Susan. Dyma eu

CLWB 300. Enillwyr y Clwh
am fi~Ionawr oedd: £30: Mrs
I..eshe Williams, 4 Ty Hen;
£20: Ms Sylvia Thompson, 21
Bro '~aen; £10: ~s FUtian
Elis, Ty'n Llidiart,
DIOLCH. Daeth y gwaith 0

blygu rhifyn y 111is diwethaf c'r
Eco j ben yn dda iawn. Diolch
i'r rhai ddaeth i festri EgI,,"Ysy
Waun i ymgymryd a'r gwaith
ac i swyddogion y capel am
gacl ci wneud yng nghlydwch
y festri.
SlOP Y PENTREf. Tipyn
o fra,,, oedd deall bod lIoward
d Debbie wedi penderfynu
can SlOp y pantref wedi tair
blynedd a banner 0 gynnal
y gV.'dsdllaeUl, ond daeth
ncwyddion da fod Cled a
Susan, Swyddfa Bost Bethel,
wedi dod igadw'r gwasanaeth
yrnlaen innl yma yn y Waun.

WAUNFX Mrs Nail Roberts, Pantafon. Ffon: (01286) 650570



Cais 61-v\reithredol i gadw
adcilad sacthyddiacth a
decking pren ,vrtll y caffi - Parc
Cwyliau Bryn Tcg Llalifug.

,If. (:yfrannu grnnt 0 £725 i(~l'\1b
lJel-droed Llanrug Unedig.

~ Cofyn i Ml' £mlyn Jones
wneud ~t ochr newydd yn
y fyn'Wcl1.~Bat1. ci bod m~wn
fl d . b' I 1 IJ,cy \""1' rwg ac 1 clntlo r !pat

);y!~gos.

• Cael VIiS anl gli lio'r Jlll\T~Ogar
l\vybrg_u'r fynwent a oedd yn ell

gwneud yn llithrig lawn.

Estyniad i'r dosbarthiadau
presennol a dymchwcl yr
uned ddysgu dros dro - Ysgol
Gynradd Llanrug, Llanrug.

.E lynlad oehr un lla\"\rr a Iledu'r
fynedfa bresennol - Bryn Mair,
Ffordd Cra\\ria, Llanrug.

i Nau ocdd gwrtllwynebiad i'r
ceisiadau canlynol:

O'r Cynghorau
C ngor

muned
L anrug

barn. Derbyniwyd adroddiad
Phyllis Ellis i'w ddanfon I
Reolwr Cynllunio'r (Polisi)
Awdurdod. Derbyniwyd hefyd
)Tr adroddiad a ddanfonwyd
gan Mrs Larsen.
Debyniwyd saith cais
Deddf Cynllunio Gwlad a
Thref 1990.
2 garafan sefydlogyn 1Ty Mawr
Cottages, Llanddeiniolcn.
Llwybrau.
Capel Cysegr, Bethel.
Dywedodd Huw P. Hughes nad
y~v'r Ilens wedt et hatgywetrlo
wrth ochr 11"vybr yma - llythyr
iWynedd.

... (;wrthwynebu'r cais i
Adciladu 6 ry- fi.orddi~dwy ~
l........ynedL. newydd T~r dros y
iforoJ i GaIl:j IIdfuo, LlllllfUb
hall lOU Yll):;uLul1 y p\;Jllrel
l:illOl:llyn l1i1Wllujj rod y lu Lll1LlJl
_i'rffiIlldU ddlbly~u.

Mewn ~arfod a gynhuli wyd a
17fed 0 Iona,,,r 2012 g"vnaed y
penderfyniadau canlynol.

~ Trefnu bod y biniau yn y
caeau chwarae yn cae! eu
gwagio pob bythefnos ar gost 0
£615 Yn"vyddyn.

..Hy~by~u'r S\v)'ddog Llwybrau
bod U,vybr Gelliod yI1 hvdlyd
lawn a bod problcl11 tcbyg a1'y
llwybr rhwng yr Eglwys a Pant
Tirion sydd wedi g'\vaethygu
~rs gosod pibcllatl yn yr at·da I
y11 ddiwedda.r.

~ Gofyn eta am fwy 0 finl:lU
ac anvydclion ba\v ci yn y
gymuned a datgan ~lom y
Cyngor nad ydyrlt \\redi cael eu
{1erhyn hyd yma.

BJ~l4~loan Willim1Q, Elin Thomas, Carwyn Owen aGeorgia
Parloncon.

BI.2: Mabli Baines a I Iarri Willianls.

Mae Catnn Elen Jonec: a Carwyn O'4Jen wedi eu dewis fel
Llysgenhadon Chwaraeon i'r Ysgol. Ell gwaith fydd hyrwyddo
cliwaraeun o Iewn yr ysgol, Pob I\VL lddynt gyda'r gwauh yma.
Yl'l"l,,\·eliaJau.CatoJJ Dosbarth BI 5 ol 6 gync i grc\-l S'"cfal1 yn
yt' AmB\l('ddf~ I ..e-chi yn T.Jat,benc: ddydd Mawrth, 31 lona"V'r.
R.oedd pawl")wedi m"\~hau'r profiad yn ar\\1.

Dydd Llun, 6 Ch\vefror, daeth Mr Dilvvyn Griffith dra\v i'rysgol
1r01 ~g\vr~ Jdludorol iblalll CA2 alll y Tuduriald. Dallgosodd
)ymU1101 i\rt~ffa\..tau iddynt d oedd yn ymwl1cud d'r CyfllOd.

Fel rhan O'll thema Cartrcfi, aeth dosbarth y Cyfnod Sylfaen
i yn1.wcld a BrOl1. lIa\'11 yn yr Amgueddl~ Lechi yn Llanberls
bn~wn dyad NI~tvrrh. 7 C:hwefror. C:alvsant l1efyd gylle 1

gynlryd rllall IIle\VIl tywellhdy yn ym\,vneud d golelll dillad ers
tillWll1.

Dyuu Llun, zo Cllwl:lrOr, dacL11 Mdrk y C0116Uri)Vf i'r Yi5bo1
i ~Yl111fll G)'Ycillldy 'Paid CyttwrJJJ Dw~\)d' ~r ID)VY11 ~Q~i
ynl)yybyuUi(1Crll nl .) a f 0 bl:ry~lon cy[uritlu t1 131 .5 il 6 u

bcrygloll J\lLOl101.

DiDt\iUJ£oJ yr UruJ 2,012,. MU\i'r pli:Ull w~Ji boJ )"11 bry~ur
Yl1 Pill'(1l0i lIt )'f(111(11101!:)'ljtadlilctl1ilu Yl1 YlltOU yr ")'ytl1l10llilu
dlW~LI)df. !JYJIllIIIWIl bob lwe IddYl1L YII YI t:l~leddrod Cylcl1
Vil Y\ROl 1)1Yllr~IJII llydd ~JdWrll. I) CIIWefrllI. Yn lll!YSlal
bydd.Jl1LVII [Y~lJdluYllyrAdrm GillJ. Chr~ffi J LleJ1Vlicliaerll.

Ddelll MI. fullirc QCLlllrCt:i gYlllldl G\'Vdjdllderl1 Doreol Yl1 y1'
Y\t!lJI <If l.111ylll.1 MtiWrLl1, LB Cll~vefror. DloIcLl idLlu dIll roi ci
lUl1.'Cr idllod arOll1 yo achl},.)urol.

Cyngor Y~gol. Dyma enwaur disgyblion fydd yl1 cynrychioli'r
CYllgOl Y5gol.

RI So ~ h· ('~trln\ar~ Donelly, Arnie l.ewie, Twm Herd, C'atrin
bien Jone~ ~ l\J~~~~h~Pre~~onJones.

Parhad PENISARWAUN

gyEer gosodiadau a bod angen Mhcnisa'rwaun wcdi gosod
caniatad perchnogion tai ar eu posteri ar hyd y pentref i
cyfcr. Trafodwyd ymhellach wahardd gadael baw cwn a'u
yr angen am faes parcio ond bod yn gofyn iddi drefnu cael
am nad oes tir cyhoeddus ar bin baw cwn ger yr ysgol.
gael mae prynu tir allan o'r 2. yn gofyn iWynedd am leoli
cwestiwn. Maes Parcio ym Mrynrefail.
Blwch postio Tan Gaer. Penderfynwyd cefnogi y ddau
Dywedodd Phyllis Ellis gan gais iWynedd.
bod cymaint 0 arnscr wcdi Dwr Cymru. Cyfeiriodd I Iefin
mynd heibio bod ytrigolion yn 'Villiams at ymgyrch y Bwrdd
pryderu nad yw'n fwriad gan Dwr i atgyweirio pibellau sy'n
y Post Brenhinol i ail osod y gollwng. Y cysylltiad i &,,~no
blwch -llythyr i'w hntgoffa eto. am ddwr yn goll\-\Togyw 0800
Perusa'rwaun.baw C",,'11. 281 432 neu www.dwrcyrnru.
Danfonwyd 11CgC~l'r cyfarfod corn
gan Y Cynghorydd Mrs Pat Cynllunio,
Larsen: Cynllun Datblygu Llcol ar y
1. yn dwcud bod plant ym Cyd Mon a C"")'Dedd - gofyn

----------------------------------------------------

Crynodcb 0 gyfarfod
Chwefror.
Cychwynnwyd y cyfarfod trwy
weddi
A4244 Groeslon Ty Mawr/
Pentir - ateb Gwynedd na
chofnodwyd damwain ar y
ffordd yma 0 fewn y pum
mlynedd ddiwethaf
Llochesau Dws. Gall bod cyflwr
y lloches s= y:>gol Bethel t»
ddrwg, penderfynwyd gofyn i
Wynedd osod un newydd yno
Brynrefail. DY'\Tedodd Pat
Jones ei bod wedi cyfarfod
d Swyuuug o Adran Ffyrdd
Gwynedd ar y safle i y tyried
gosod llincllau l11C1Yl1. Y
canlyniad Y'V nad ocs arian ar

O'r Cynghorau
Cyngor Llanddeiniolen
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§H3()~ GWASANAETH
~ Casglu a Danfon
Gwasanaeth Golchi a Smwddio

(Co11\vch fod yn rlla.id i Cll1
gofrestru i dderbyn eich cerdyn
no11o am ddim felly cysyllh~ch
a'ch pwll nofio lleol am fwy a
,vybodaeth:

Mae llawer 0 byllall nona yn
cynnig gweithgaredd an1 ddinl
g)rda 11yfiorddwr cynlwysedig
bob wythnos, nlae'r anlseroedd
a'r gweifugareddau yn amrywio
ym mhob pwll, felly cysylltwcll
a_'chcanolfan hamdden leol a
flaen llaw am £\\'Y 0 fanylion.

gyda chi i gael h\"Yl. Gall nofio
hefyd eic11 ymlJ.CiO'11ll\vyr ac
mae'n ffordd wych 0 ryddhau
straen.

glefyd y galon a stroc.

Dywedodd Dyfed Glyn
Davies, Swyddog Datblygu
Gv.reithgareddau D,,,r CYllgor
GV\rynedd: 'Mae O"l\"Ya nl\"Y 0
bobl dros 60 oed yn mantcislO
ar y cynliun nofio aln ddim
yn1a yng Ng"vynedd, ac rydym
yn falch 0 ,veld LIY'vodraetll
Cynlnl yn cefll0gi'r cYllllun
unwaith cto clclli.

'Mae lllilllteisioll nofio yn
ddiddiwedd, mae'n ymarfer
corff pcrffaitll ar gyfer colli
p',vysau, yn ogystal mae'r pwll
yn Ie ~"Ych i gyfarfod pobl
ne\rydd nell fynd a'ch ffrindiau

AI ddi\vedd 2011 fe goll\vyd aelod ffydd10n ia""110'1' Gytndcitha~,
sefRon Miers, Capel Coch, Ynys Mon. Ron oedd yn rhedeg safle
,,'e llwyddianIlus dro ben ar ran y clwb. as oes unrhyw un gyda'r
\'rybodaeth a'r anlser i gynl1al y saf1e buasai'r clwb yl1 ddiolchgar
dros ben pe baech yn cysylltu.

Huw Price Hughes.

awr ncu ddwy ar y diwrnod agoriadol. &: 20ed Mawrth y bydd
y llynnocdd, hcblaw Dywarchen (1 af Ebrill)) yn dechrau arni.
Gyda problcmau Padarn, Llynnoedd Nantlle J. Cwellyn fydd y
dynfa. I'r rhai sydd a'u bryd ar frithyll yr Enfys dyma ddyddiau
stocio Dywarchcn, 19Mawrth, yn barod am y diwrnod ago: iadol.
Wedyn 141Ylai, 1811ehefin, 17Gor£fennaf a 13 Awst.

RV\.yf wedi cael fy rhoi ar ddeall t-odgwaith i'w wneud hefyd, drwy
nawdd Cynllun Afonydd C) 111ru,i ail osod criw ar lin o byllau
Crawia, sydd }'ll bresennol yn rhwystr go fawr i'r Scwin a'r Eog
redeg y Seiont ar adegau a ddwr iscl, Gobeithio cwblhau'r g\\'aith
ytna cyn yr 11:1f.

Mae sicr cich bod wedi sylweddoli drwy'r cyfryngau, )TJl cnwcdig
y teledu, fod eisiau i bawb wneud ln~,'Y0 gcrddcd a ~vajtll
gwirfoddol drwy roi cymorth i gynlluniau arngylchcddol. We],
beth am rhyw ychydig 0 waith ar lannau ein dyfroedd: agor llwybr
yma ac ac\v, gwneud rhyw llecyn bach anl seibia11t. Cysylltwc11 )'11

Uu)mae digon 0 \vaith i'wwneud ond yn anffodus does dinl arian
idalu!!
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Ar Gyfer Eich Holl Anghenion Gwres A Plymio
Gwaith proffesiynol olr safon orau pob amser

Ngwyncdd am ddim. Os llad
yw nofio yn 61 ac ymlaen 0

ddiddordeb i chi n1.ae digon
o "veithgareddau d\trr eraill ar
gael. Er erlghraifft cerdded neu
redeg yn y dwr, sesi\vn aquafit,
gwcrsi notio, sesiynau gwella
stroc ac ynlarfer corff aquagym.

Mac gan 110fio lavvcr 0
fantei'ion, gan gynllwyS:
gwella ffitrwydd, tynhau
cyhyrau'r corff, gwella ystum a
hyblygrwydd a ~vella cyflyru
cardiofasgw]aidd. Gall rag len
ymarfer sy'n cynnwys nofio
gynorth\vyo i ostwng p\vysedd
gwaed uchel gan leihau'r risg 0

Os ydych yn 60 oed neuJn hyn
ac y11awyddus i roi cynnig ar
rywbeth ncwydd, yna mae
gall y 'Felltcr Nofio am Ddim'
ryvvbeth i'\v gylmig ichi. Mae'r
fenter yn Ull cenedlaethol sy'n
cael ei ariannu gan LY'vodraeth
Cymru a'i redeg gall \'\TaSa1laeth
hamdden Cyngor G\vynedd.
Mac \vcdi'i anelu at wella
iechyd a llcs bob] 11yn a'u
l1annog i fod yll fvvy co.r1Iorol
ac egllOioL

Yll ystod y scsiynau dcwisol
gall drigolion 0 Wynedd
sy)n 60 oed neu'n hyn gael
defnyddio pyllau nofio yng

Mentrwch i'r dwr gyda Menter Nofio am Ddim 60+

Ar 20cd Chwefror Zf 12 roedd broblernau 'r l1y11yll destun rhaglen
Manylu ar Radio Cymru ac fe gafwyd e boniad gall lawer un, yn
cynnwys Aviantaeth yr Amgylchedd ar Lyngor Cefn Cwlad, ond
gwnhodcdd Dwr Cymru gymryd rhan. Mac'n ddigon amlwg i
bawb nad ocs llawer 0 fwriad ganddynt wneud dim yl1y dyfodol
agos. 0 bosib, yr urng ffordd fydd ir Cynulliad Cenedlaethol
g,ln1u i mcwn a rhoi gorc11Y'11yni'r cwmni wneud beth sy'n
angenrheidiol 0 Iewn amscr pcnodcdig, sef rhyw flwyddyn.
Ond ,11 Y funud, mae'n edrych yn debyg fod y Cynulliad rnor
benderfynol a'r C\VlnJ1idwr i anwybyddu pawb. Mae'r ]1011beth
yn drewi mewn ffiv\y nag un ystyr.

Fcl carn pellach yo y drychineb Yll1accfais alwad am sg\'{rs gyda
,>",r} l.~~~ogionadran bysgodfcydd y1' Asiantacth ar ddechrau
Chwefror, a tydi'r ston ddim yn gwella! Roeddynt eisiau datgelu
c.1nl}Yni.ldau(H}rdroacou~tic' j ddargal1fod }T set}~llfa bresenriol
gyda mferoedd y torgoch yn ystod 2011. Dim byd positif mae
gC11nyf of11J y teb}Tgr"'J'dd Y',T fod 011d rl1'\vl1g 500-600 0'1' pysgod
unigryw yma ar 61, nid Y'vniferfel hyn yn gynallad\vy at y dyfodol.
Yr amcan )'\V y bydd y torgoch wcdi rnarw allan 0 Lyn Padarn
ymhcn 3-5 mlynedd, trychineb arall 0 fcddwl yll 61 i 1994 pan
oedd 600 o'r pysgod yma yn dod i'r enwair. PIuell arall yng nghap
yr a,vdurdodau am gael1\. seren mewn difatcrwch.

Mae'Ll alnlwg fod gwaith trafod gyda lla\vcr corR- gan ei bod yn
aml\vg fad dim ~verth ar ha\vliau pysgota l'adarll a'r Seiont tra
bydd y sefyllfa bresennol yn bodoli.

Er yr holl dY"''YI1,,·chmae rhaid bod yn bositif ac edrych ymlaen
gan cin bod ar drothwy tymor arall, gyda'r afonydd yn agor eu
drysall ar 3ydd Ma\VTth. Araf ia\vn fydd pethau hyd at ddechrau
Ebrill 011d,wrth g\vrs, bydd yn rllaid cael gwlychu pluen am rh}f\v

Yn anllodus mae pethau yn dal i rygnu 'rnlacn gyda Llyn Padarn.
Hr fod adroddiadau a beirniadaeth ar sut mae Dwr Cymru yn
ymdrin a'r mater, yn 61pob gol"Tg rnaent yn anwybyddu'r cwbwl.

•I
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Cefnogwch

Ym myd pel-droed Ileal
gohiriwyd nifer 0 gcmau yn
ystod y mis ohcrwydd cyflwr
gwlyb y meysydd. Gemau
cwpan oedd y mwyafrif, ac
mae gan Llanberis a Llanrug
nifer 0 gemau rnewn llaw yn
eu cynghreiriau. Tymor hir
o'u blaenau felly, ond gall y
ddau dim ganolbwyntio ar y
gynghrair wedi ffarwelio a'r
cwpanan. Ni ddylai unrhyw
un boeni am ddisgyn eleni.
Yn wir mae adran ] yr
Alliance - cynghrair Llanrug
- yn gystadleuol iawn. Un o'r
ceffylau blaen Y',r Hotspurs
Caergybi. Yn anffodus, daeth
Llanrug ar eu traws mewn
sawl c'''Pan eleni. Gemau agos
pob tro, a'r un oedd y stori yng
Nghaergybi yng Nghwpan
Barritt yn rownd yr \vyth
olaf. Chwip 0 gem, ac nid am
y tro cyntaf eleni, gol hwyr
Mel McGuinness yn gyrru'r
Monwysion i'r rownd gyn
derf)rnol.

DAUGAP?
Braf cyhoeddi y gall Gruffydd
John Williams ennill capiau
cenedlaethol ar ddwy lefel
cleni. Fel aelod 0'r garfan
Ysgolion, mae'n siwr 0

wireddu'r freuddwyd yn
ystod y tymor. Ond, daeth
cap eisoes fel aelod 0 dim dan
18 lled-broffesiynol Cymru.
Llwyddodd y tim i drcchu
Eire 0 2-1 draw yn Wexford.
Llongyfarchiadau.

YNHWETO ..!

Elan Jones

ac unwaith eto, roedd
cynrychiolaeth dda o'r fro yn
amlwg. Daeth Alun Vaughan
Llanberis gynt, ond bellach
o'r Felinheli) yn ail yn y brif
ras, ac Arwel Lcwsi yn gyntaf
dros 50 oed. Roedd Jenny
Heming yn ail ferch dros 40
oed. Ymhlith aelodau eraill
a fu'n helpu'r Clwb j gipio'r
prif wobrau roedd Matt Ward
(Pcnisa'rwaun gynt) a Bridget
Ripley (Fachwen).
Erbyn i'r rhifyn hwn eich
cyrraedd bydd y tymor rasio
mynyddoedd eisoes wcdi
cychwyn. Ras Moel-y-ci 0

Dregarth oedd y gyntaf yn y
calendr, a daeth dros gant a
hanner 0 red'vyryno i gystadlu.
Bydd gwybodaeth am y gyfres
rasys nos Fawrth, fydd yn
cychwyn £is Ebrill, yn cael eu
cyhoeddi yn y rhifyn nesaf.

Daeth Y tymor rhedeg
traws-gwlad i ben yng
Nghroesoswallt, a thimau
Eryri yn ennill prif wobrau'r
gynghrair am y gaeaf Ymhlith
yr cnillwyr rocdd Jcnny
Heming (Llanberis) yn ail
ferch dros 40 ced, Maggie
Oliver (Dinorwig) yn drydedd
ferch dros 60 oed, ac Arwel
Lewis (Bethel) yn ail dros SO
oed, Enillodd Maggie Oliver
wobr ychwanegol hefyd, sef
Tlws Bebi ngton, a gy£l"vyn\vyd
iddi ar ran y Gynghrair Traws
gwlad gyda chanmoliaeth
uehel am ei gwaith dros y
blynyddoedd yn hybu rhedeg
traws-gwlad ac yn annog
aelodau Clwb Rhedwyr Eryri i
gymryd rhan yn y gamp.
Yn Rhug, Corwen, cYlmaliwyd
pencampwriaethau traws-
gwlad Gogledd Cymru,

Traws-gwlad yn darfod ond rasio mynydd yn cychwyn,

Chwaraeon
HYRWYDDO'ROLY~lPWJ
Yn ddi-os, mac agosatrwydd tanio'r Hlam Olympaidd yn
cynhyrfu'r galen. Ie, taniwyd sawl dad} hefyd, gyda chwyn
benodol fod sawl mudiad 'gwreiddiau chwaraeon' yn colli
nawdd er nlwyn ariannu'r sioe fawr, Hefyd, yll ddiamheuol,
Gemau Olympaidd Llundain a gawLl.Tu hwnt i'r dadleuon a'r
biliau i'w talu, mae'n siwr y bydd y cystadlu yn cyrracdd safon
aruchel.
Mae cyfleusterau gwych yno, ac eisoes trefnwyd ambell
gystadleuaeth i'w 'trio allan:
Un o'r rhain yw'r velodrome seiclo. Trac cyflym eithriadol
ac eisoes torrwyd recordiau byd yno. Mae ambell i Gymry
yl1 y tirnau hefyd a'r prif hyfforddwr yw David Brailsford, a'i
wreiddiau yn ardal Dciniolen. Dilyn'-\TT1 ci ddylanwad yn y Nathan Hughes
gamp sydd wed: dod yn hynod boblogaidd yn y blynyddoedd
diwcthal,

~1dCcynlluu yn yr ysgollon cynradd i ddewis llys-gcnhadon
Olympaidd. Yn Ysgol Bethel dcwiswyd El~ll JOI1CS \.l Nathan
Hugllcs 0 flwyddyn 6. Mae Nathan yl1. b~l drocdiwr safonol
gyda tl'llm Rethelac PJan yn mwynhau gymnn<:teg a dnwns

Y syniad Y'Y fod Y 11ysgcl111adon yl1 cynnal diddordcb yll Y
Gemau, Casglir gwybodaeth, croniclo hanes a chreu llyfr
lloffion. RWY'll siwr y bydd cynnyrch yn llenwi sawl rnur Ysgol
yn ystod y misoedd nesaf
Datblygiad i'w ganmol yw'r cynllun Dal i Fynd. Dyma gcisio
adlewyrchu prif ddymuniad y Gemau tad yr unigolyn yn gosod
her bersonol ac anelu am yr eithaf Y syniad Y''' fod y plant yn
rhedeg pellter penodol bob dydd. Mae trac wedi ei osod ar gae
yr Ysgol. Fe gyfl1"'Yllirtystysgrif i'r disgybl wedi iddynt gyflawni
pellter neilltuol. Y pellter cychwynnol yw 10 Km! Gwelais LIn
dystysgrif ar y mur wedi ei gyflwyno ar 61cyrraedd 90Km.
Yin myd chwaraeon eniLlodd carfan nofio'r ysgol Darian Arfon
yr Urdd, a daeth tim pel-rwyd yr Ysgol yn drydydd yn eu
cystadleuaeth hwy,



Daeth I(ICfaJl Forrest 0

Geunant yn gyntaf yn y
gystadleuacth 1 fcchgyn dan 11
ocd. Mae'n athletwr naturiol,
ac yn aelod 0 Glwb Trac
Menai. Mae cisoes wedi ennill
nifer 0 wobrau yll y maes, gan
gynnwys pcncampwriaethau
trav\'-s-g'vlad yr Urdd, Dyrna
enw i'w gadw mewn cof ar
g),(er y dyfodol.

Ddiwedd Ionawr ar dirocdd
Stad Rhug ger Corwen
cynhaliwyd Pencampwriaethau
Traws-gwlad Gogledd CYl1lfU.

Roedd Mer hclaeth 0 redwyr
yn cystadlu, a chryn drpyn 0

oedolion o'r fro. Ond bachgen
o Ysgol Gynradd Llanrug oedd
yr unig un iddod a ~,:ol.,r ytl 01
i'r ardal.


