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Yn dilyn eu llwyddiant gyda'u
perfforrniad 0 'Ffordd
Tangnefedd' yn Eglwys Sant
Padarn, Llanberis, ac Eglwys
Crist, Llandinorwig, yn ystod
tymor y Nadolig y flwyddyn
diwethaf, bu 'Criw Gareth' yn
can u ym Mhlygain yr
Esgobaeth yn Nhrawsfynydd ac
mewn Cymanfa Ganu yng
Nghapel Penygarnedd,
Pentraeth. Maent hefyd wedi eu
gwahodd iganu yo y Gadeirlan
ym Mangor ac hefyd mewn
eglwys yn Llanedwyn, Dyffryn
Ardudwy, Pwy fuasai'n meddwl,
y Nadolig diwethaf, y buasai'r
cor wedi mynd 0 nerth i nerth
fel hyn ac wedi dal ati hefo'r
perfformio?

Yn ystod yr wytnosau
diwethaf mae'r cor hefyd wedi
bod wrthi'n ddygn yn pararoi
cyflwyniad arall, sefLlwybrau'r
Groes'. Caiff y cyflwyniad hwn
ei berfformio yo:

Eglwys Sant Padarn,
Llanberis

6 Mai am 7.00 o'r gloch
Tocynnau ar gael wrth y drws.

Perfformiad
Arail gao
LL-55

Y Sioe Gelf yn ddiweddar). Bydd
gwaith celf Ffion, sy'n deiliio o'i
chydweithio a'r sgwenwyr, yn
cael ei arddangos yn Nhy
Newydd yn ystod yr wyI. Bydd
cyfle hefyd i gael cinio a sgwrs
yng nghwmni Yr Arglwydd
Dafydd Ells-Thomas, yna
mwynhau cerddoriaeth hyfryd
Gwenan Gibbard a'i thelyn, ym
mwyty Gwesry Mynydd
Ednyfed, Cricieth.

Yn glo i'r wyl eleni bydd
cyfle ibawb 0 bob oed fwynhau
prynhawn braf yng ngardd
hyfryd Ty Newydd - Hwyl yr
Wyl. Beth am ddod i gael te ar y
lawnt a gwrando ar stori neu
ddwy gan y sroriwr adnabyddus,
Daniel Morden, mwynhau sioe
bypedau Cwmni Cortyn, a
chanu a dawnsio 0 amgylch yr
ardd yng nghwmni Gwyneth
Glyn a'r band cyffrous,
Newfolks. Hwyl i'r teulu i gyd.

Annwyl Olygydd,
A

Rhagflas 0 Wyl Ty Newydd
Mehefin 7-10,2007

Penwythnos 0 eiriau yn dod a
bwyd, diod, cerddoriaeth,

awyr iach, celf a chwmniaeth,.
Yn gychwyn iWyl Lenyddol Ty
Newydd eleni, fe fydd dau 0
sgwenwyr am yr arngylchfyd a
chefn gwlad mwyaf amlwg
Prydain, Robert Macfarlane a
Jim Perrin, yn darllen eu gwaith
ac yn cael eu holi gan Mike
Harding - cerddor, digrifwr a
darlledwr ar Radio 2. Cynhelir y
digwyddiad hwn yn Galeri,
Caernarfon, nos Iau, 7 Mehefin.
Ar nos Wener, yr 8fed, fe fydd
sgwrs gan Robert Minhinnick a
cherddoriaeth i ddilyn.

Bydd dydd Sadwrn, y 9fed,
yn fwrlwm 0 weithgareddau, yn
cynnwys gweithdy sgwennu
cywydd yn Nhy Newydd dan
ofal y Prifardd Tudur Dylan
Jones. Darlleniad a chinio ym ~
Mhorthmeirion yng nghwmni'r
beirdd, Carol Ann Duffy a
Gillian Clarke. Yn 61 i Westy'r
Marine wedyn i ymuno a Jon
Gower yn holi tair 0 ferched
sydd wedi ennill prif wobrau yr
Eisteddfod Genedlaethol -
Eigra Lewis Roberts, Mererid
Hopwood ac Angharad Price.
Bydd cyfle i fwynhau trafodaeth
ar wairh yr awduron, Gwyneth
Lewis a Gwen Pritchard Jones.
Gyda'r nos, cewch bryd 0 fwyd
ym mwyty No. 29 Fish
Restaurant yng Nghricieth, a
chyfle i gyfarfod a thri awdur 0
dramor sydd yn ymweld a'r wyl
a chlywed Gwyneth Lewis a
Robert Minhinnick yn darlien
eu gwairh.

Yn binacl y noson cynhelir
cystadleuacth newydd sbon i
ddarganfod Pencerdd Ty
Newydd 2007 - 12 0 feirdd, yo
cynnwys Mererid Hopwood,
Twm Morys, Tudur Dylan
jones, Iwan Llwyd, Ceri Wyn
Jones a Myrddin ap Dafydd yn
cystadlu am y teitl 0 Bencerdd
Ty Newydd. Bydd rhaid iddynt I

berfformio un gerdd ddwys ac
un gerdd ddigri, a byddant yn
cael eu beirniadu gan T. James
Jones, gyda mymryn 0 help gan
y gynullcidfa. A bydd Mei Mac
yn ceisio cadw trefn ar bawb!

Ymunwch a ni ddydd SuI, y
1Ofed, am ddiwrnod arall yn
llawn 0 weithgareddau, gan
gychwyn a theithiau cerdded yn
Llanysrumdwy - ar hyd y traeth
yng ngh\vrnni'r naturiaeth,vr
Duncan Brown, neu ar hyd yr
afon yng nghwmni Nigel
Bro\vn. Yn 81 yn Nhy Newydd
wed)ro fe fydd Jaois Esbergs 0
Lama a'r artist g\\7cledol, Ffion
Rhys, 0 G)rmru yn cae I eu holi
gan Robert Minhinnick am
brosiect Sealines (amlygwyd ar

Mae camras
yr heddlu 'rna
'mhobman

Derbymwyd cerdd hynod
ddiddorol gan 'ffugenw' yn
ddiweddar, a sbardunodd
drafodaeth yn ystod cyfarfod
misol golygyddion ECO'T WyddJa.

Y cwestiwn mawr oedd
cynnwys y gerdd ai peidio.

INa, md oherwydd unrhy\v
\vall gramadegol neu gam
gynghanedd, ond yn hyrrach am
y diffyg 0 gynn\vys en\v a
manylion cys\vllt y bardd h}rnod
grefftus.

Ni fyddwn yn cynnwys
unrhyw lythyr, crlhygl na
cherdd yn nhudalennau'r Beo
heb dderbyn manylion cyswlit
yr 3\\Tdur, neu'r bardd.

Lwcus ia\\7n, (Gynghorydd'!
Y GOLYGYDDIOK

£20.50: Mr P.W.Williams, Corby.
£20: Mr a Mrs Myrddyn
Pritchard, Llanberis; Elin Mai
Jones, Llanberis; Mrs S.E.
Thomas, Min y Rhos, Llanrug.
£10.50: Mr R. W. Roberts,
Blaenau Ffestiniog; Mrs J.
Williams, Morfa Bychan; Jenny
Davies, Llangeitho; l\1.rs G.
McCarthy, Childwall; Mrs O.
Ebrell, Coventry; Mrs G.
Beswick, New Brighton; Mrs A. I
Sidebotharn, Whaley Bridge;
Emrys Owen, Solihull.
£10: Ernest Owen, 8 Rhes
Efrog, Llanberis; Mrs Nancy
Jones, 79 Maes Padarn,
Llanberis; Mrs Lily Owen, 4
Cefn Elan, Llanrug; Mrs
Megan Jones, Greuor Villa,
Brynrefail; Mrs Jennie A.
Roberts, 2 Ffrwd Madog,
Brynrefail; Hifion Griffiths, 12
Llys y Gwynt, Penisarwaun;
Glyn a Rhian Tomos.
£6: Dienw, Waunfa\vr.
£5.50: Mrs Bessie Williams,
Llanfairpwll; Mrs Olive
Thomas, Llanddaniel; Mrs
Nancy Lovatt, Aberystwyth;
Mr Alun Williams, Waunfa\'1f.
£5: Ralph a Nancy Jones,
Ffordd yr Orsaf, Llanberis;
Jimmy ac Annwen Clarke,
Caernarfon; Hywel a Margaret
Williams, Nant Forgan, C\VID
y-glo; John Evans Hughes,
Kirby Muxloe; Mr Owen Jones,
Llangefni; Mr G. Huws
Roberts, Bangor; Miss E.
Williams, Llwyndyrys; Mrs
Jean Hughes, 2 Bryn-Gro, Cwm
y Glo.
£2.50: Mrs Alvona Jones,
Prestaryn; Mr Meurig Owen,
Lewisham; Ronnie 'Llanbabs'
Williams, Aylestone.
£0.50: Mr Arwyn Thomas,
Stourbridge; Mrs R. E.
Griffiths, Newtown: Di-Enw,

RHODDION

/ DVDDIAD A LLEOLIAD PLVGU'R ECO "'
Trofnydd Plygu: Mrs Shioned Griffith, Pantafon, Waunfawr. (01286) 650570 ....)...._

Rhityn Dyddiad Copi Dyddiad Plygu Ble Cysylltu a Rhif Ffon

Mehefin 21 Mal 31 Mai 8rynrefail Gwyn H. Jones 870848
•

2

Y RHIFYN NESAF
Deunydd i law'r

golYQyddion perthnasol

NOS LUN, 21 MAl
Os gwelwch yn dda

Daw'r rhifyn nesaf o'r wasg
NOS IAU, 31 Mai

TREFNYDD ARIANNOL
Goronwy Hughes, Eithinog, 14 Aton
Rhos, Llanrug (674839)

TREFNYOO GWERTHIANT POST
Olwen Hughes, Eithlnog, 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)

TREFNYOD PLYGU
Shioned Griffith (650570)

TREFNYDD BWNOELU
Marian Jones, Minallt, 7 Bro Elidir,
Dinorwig (870292)

GOHEBWYR PENTREFI
BETHEL: Gerain! Ells Cilgeran
(01248) 670726
BRVNREFAIL: Mrs Lown Prys Roberts
Williams, Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO: Clive James. Hatan, Bryn
Gwna (677438)
CIiiUNANTi TrY\1IUn 11~Ioned L.ar~enl
8edaton, Ceunant (650799)
CWM·Y·GLO:Mrs Iris Rowlands.
Glanrafon (672275)
DINORWIG:Marian Jones. Minalit.
7 Bro Elldlr. Dlnorwig (610292)
L.L.ANBERIS: Gwyneth ac Elfion Roberts,
SWn-y-Gwynt (870740)
LLANRUG: Eryl Roberts. 3 Bryn Moelyn
(675384)
NANT PERIS! tnnos Jones. 6 Nanl
Ffynnon (671620)
PENISARWAUN; Mrs Ann ~vans, Sycharth
(B72407)
TAN-Y-COED: MISS Anwen Parry,
Ael.y-Bryn (872276)
WAUNFAWR: Mrs Nan Roberts. Pantafon.
Waunfawr (650570)

CAOEIRyob
Y PWYLLGOR GWAITH
Geralnt Elis

GOLYGYOO CHWARAEON
Richard LI. Jones, 5 Y Dd61, Bethel.
(01248) 670115

FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
Llanrug (677263)

TREFNYDD HYSBYSEBION
Eifion Roberts, Swn-y-Gwynt,
Llanberis (870740)
eifion@ elfionroberts9. wanadoo.co uk

TIm GoIY9yddoi
Erthyglau a newyddion

at ohebwyr pentref neu i
Penarth

Ffordd yr Orsaf
LLANRUG LL554BA

Ymholiadau Golygyddol
Llinos Jones

01248 374 962
Ilinoshaf@hotmail.com

07733211332
Straeon ae erthyglau ar e-bost

storiau@ecorwyddfa.co.uk

SWYDDOGION A GOHEBWYR

RHIF 344
MAl 2007

Argraffwyd gan Wasg Gwynedd
Clbyn, Caemarfon

Cydnabyddlr cefnogaeth
Bwrdd yr faith Gymraeg
i't cyhoeddiad nwr:



41A STRYD FAWR, LLANBERIS
Ff6n: (01286) 872501

-
ENS RHIWLAS

Bws 22 sedd ar gael ar gyfer pob
math 0 logi preifat - nosweithiau
allan, partlon, tripiau ac an.
Gwasanaeth personol a thelerau
rhesymol gan (01248) 361044

'D. P.0

Am Offer TV a Gardd ...
BWS BACH AR LOG

Ffoniwch Lloyd ar
l:l.L 01286 830 805(b. /.~ /.. /.:-"••• ·Y·Y·Y- '..e '-:' •

Cefnogwch
ein hysbysebwyr

•••:y

Gosodwr Teils
Arbenigwr mewn waliau a Iloriau

Gwaith bach neu fawr
Gwaith da bob amser
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PEN-BLWYDD ARBENNIG.
Llongyfarchiadau calonnoq lawn I
Mrs Megan Jones, Grauor Villa, ar
ddathlu pen-blwydd arbenruq ar 29
Mawrth. Dymuna ddiolch yn fawr l'r
plant, teulu, ffrindiau a chymdogion
am y lIu cardiau, anrhegion ac arian
a dderbyniodd ar achlysur dathlu el
ph_en-blwyddyn 80 oed.
COR lL-5S. 8ydd Cor LL-55 yn
cyflwyno 'Llwybrau'r Groes yn
Eglwys Sant Padarn, Llanberis ar 6
Mai am 7.00 yr hwyr. Tocynnau ar
gael wrth y drws. Dewch yn lIu I
ddilyn Llwybrau'r Groes.DIOLCH.
Dymuna Mrs Jennie A. Roberts, 2
Ffrwd Madog, ddiolch 0 galon I Elen
a Simon. Bethan ac Amy a'r teulu
011, cymdogion a lIu 0 ftnndiau am y
cardiau, blodau ac anrhegion a
dderbyniodd ar achlysur el phen
blwydd yn 80 oed. Diolch yn fawr
am ddiwmod hapus a'r dymuniadau
da.
YMDDEOLIAD. Dymunwn yn dda i
Oafydd G. Ellis, Gweledfa, ar ei
ymddeoliad yn ddiweddar. Yn frodor
o Odolwyddelan, gadawodd ei
swydd mewn coedwigaeth bron i
ddeugain mlynedd yn 61 i ddilyn
hyfforddiant ar gyfer gyrfa fel
swyddog prawf, a dyna'r pryd yr
ymgartrefodd ef a'l deulu ym
Mrynrefail. Bu'n gefnogol ar hyd y
blynyddoedd i weithgareddau
cymdeithasol. diwylhannol a
chrefyddol yn y pentref. Dymunwn
iechyd a phob hapusrwydd iddo i'r
dyfodol i fwynhau ei ddiddordebau
amrywiol ac fel cadeirydd Menter
Fachwen
CROESFAN Wythnos cyn y Pasg
bu caffaeliad mawr i dngolion y nalll
ochr i'r petnref sydd yn gorfod
croesi y ftordd osgoi A4244 yn
teunyddiol. Mae'r groesfan newydd
i'w chroesawu yn fawr er sicrhau
mwy 0 ddiogelwch wrth geisio
croesi y ftordd brysur hon.
COFtON. Yn dilyn trlniaeth yn
Ysbyty Gwynedd anfonwn ein
cofion a'n dymuniadau gorau am
wellhad buan i Helen Maud Jones,S
Trem Elllan. Dymuna Helen dorolch
am yr holl garedigrwydd a
dderbyniodd yn ystod yr wythnosau
diwethaf.
LLONGYFARCHIADAU i Verna
Jones. Meililonen, ar dderbyn
Tysstysgrif am gyfnod maith 0 waith
gwirfoddol yn y Gynghorfa
Gyhoeddus i Ddinasyddion
YR EGLWYS BRESBYTERAIDD
Yn ystod oedfaon diweddar. cafwyd

cyfle i longyfarch dwy o'r aelodau,
Jennie A. Roberts, Ffrwd Madog, a
Megan Jones, Greuor Villa, ar eu
pen-blwydd arbennig yn 80 oed;
dymuno'n dda i Gwyneth Evans a
oedd yn ymweld a Ysbyty
Mancetnion ar 12 Ebrill, a
chroesawu Robert John Williams yn
61 i'r oedfaon wedi cyfnod 0
anhwylder.

Nos Sui y Pasg. cafwyd oedfa
arbennig dan arweiniad y Parchedig
Dafydd Lloyd Hughes, pryd y
gweinyddwyd y Sacrament 0 Swper
yr Arglwydd.
THEATR SEILO. Nos Sadwrn. 31
Mawrth, aeth grWp o'r aelodau i
berfformiad Cymdeithas y Gronyn
Gwenith yn Theatr Seilo.
Caernarfon.

Mwynhaodd pawb berfformiad
ardderchog y cwmni. sef portread 0
T. Rowland Hughes, 'Y Dewraf o'n
Hawduron', y sgript wedi at
chyfansoddi gan y Parch Harri Parri.
Y GYMDEITHAS. Nos lau, 12 Ebrill,
cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y
Gymdaithas yn y Ganolfan.
Llywyddwyd y noson gan John
McBryde, Bryn Llwyd. a dywysodd
yr aelodau yn ei fyfyrdod agonadol
at dymor y gwanwyn ac yn arbennig
at arwydcocad Amser mewn
perthynas a bywyd. Yn dilyn.
croesawodd y siaradwr gwadd. sef
y Parcheotq Emlyn Richards.
Cernars. Cafwyd darhth arbennig 0
gelfydd a diddorol ganddo dan y teltl
'Potsiars Mon'. Dros luniaeth a
baratowyd gan Pat Jones a Carol
Houston, cafwyd cyfle i
werthfawrogi a thrafod yr hyn a
glywyd a meynegi diolch gwresog
am noson gofiadwy. Bydd y cyfarlod
nesat nos iau, 10 Mal, pryd y
disgwylir Dafydd Whiteside Thomas
i rOI sgwrs dan y teltl 'Melinau'r
Saint'.
OEDFAON MAl 2007.
6: Cymanfa Dosbarth Padarn
13: am 5.30: Mr John McBryde,

Brynrefail
20: am 10.00: Parchg Reuben

Roberts. Bontnewydd
27' Pentecost. am 10 00 Mr

Maldwyn Thomas, Bangor.
Nos lau, 5 Mai, am 6.30 bydd
Henadunaeth Arlon yn ymweld c}'r
Eglwys. Cynhelir y cyfarfod yn Y
Caban. Disgwylir y Parchg. Gwyn
Rhydderch I rol cyflwyniad am
weithgareddau Coleg y Bala a
gwelnyddlr y Sacrament 0 Swper yr
Arglwydd.

GWELLHAD. Gyda'r tywydd braf
yn codi calon, gobeithio fod pawb
sy'n sal yn teimlo'n well. Ein cofion
annwyl at Delyth, Pengaer, sy'n
disgwyl cae I triniaeth yn Ysbyty
Gwynedd.

Ein cofion annwyl nstyo at
Bedwyr, sydd wedi derbyn dwy
driniaeth fawr yn Ysbyty Christie,

I

Manceinion. Dal ati i gryfhau,
Beds.

Ein cofion hefyd at William
Oliver, Gors, sy'n derbyn triniaeth
yn Ysbyty Gwynedd.
CLWB YR HENOED. Enillydd Pel
Bonws Loteri mis Mawrth oedd
MISS Rhian Roberts, Ysgol
Gymuned. Llongyfarchladau.
PRIODAS RUDDEM.
Llongyfarchiadau mawr i Pat ac
Arnold Jones, 1 Tai Arthur, ar
achlysur eu Priodas Ruddem yn
ddiweddar. Dymuna'r ddau
ddiolch 0 galon i'r teulu,
cymdogion a ffrindiau am eu
caredigrwydd ar achlysur hapus.
PWYLLGOR NEUADD. Tynnwyd
Clwb Cant Ebrill a'r eniJlwyr oedd:
Helen Owen, 7 Bryn Hyfryd; Nansi
Williams, 15 Brynttrion: Megan
Glyn, Gors. Brynrefail.

Bydd aelodau'r Pwyllgor yn dod
yn wylaidd ar etch gofyn i brynu
pel ar gyfer Ras Beli' a gynhelir ar
lethr iard yr ysgol. er diogelwch.
yn hytrach nag I lawr Lon Cae
Hywel fel y crybwyllwyd yn y rtutyn
diwethaf. Pris pel fydd £1 yr un a
chynhehr y weithgaredd hon ar
nos Fercher. 16 Mai am 6.00 o'r
gloch. Cychwynnir y ras gan
Catrin Fychan, yr actores, un sydd
hefyd yn athrawes lanw yn yr
ysgol. Bydd Gareth Jones, y
Pennaeth, yno i'w chynorthwyo
hefyd.

Bydd byrddau gwerthu ar yr
iard a chroeso i unrhyw un osod
bwrdd gwerthu am £3 y bwrdd.
8ydd paned, diod oren a chwn
poeth ar werth, ynghyd a raftl.
Bydd gwobr deilwng i'r bel Iwcus.
Diolchir i chwi am etch cefnogaeth
arferoI.
YSGOL GYMUNED.
Croeso. Croesawn Mrs Sian
Williams i'n plith fel cymhorthydd
dosbarth yn ystod absenoldeb
mamolaeth Miss Rhian Roberts,
gan ddymuno'r gorau iddi hi yn
ystod y cyfnod yma.
Ymwetted. Dydd Gwener, 20
Ebrill. aeth plant dosbarthiadau 3,
4,5 a 6 i ymweld a Plas Mawr a Ty
Aberconwy yng Nghonwy, fel rhan
o'u gwaith thoma. Cafwyd diwrnod
diddorol iawn.
Gwetsi Tenis. Mae plant
dosbarthiadau 3. 4. 5 a 6 wedi
cychwyn ar eu gwersi tents yn y
Ganolfan Hamdden ar fore dydd
lau.

CARTREF NEWYDD. Pob
dymuniad da i Jean a Gwynfor yn
eu cartref newydd - Treflys.
Rydym mor falch eich bod wedi
aros yma ym Mhenisarwaun. Pob
bendith i chwi yn eich cartref
newydd.

Croesewir Sandra a David
Greene a'r teulu sydd wedi
ymgartrefu yn Tai Croesion.
Deellir fod gan Sandra gysylltiad
agos a'r pentret, y mae ei nain a'i
thaid yn gorffwyso ym mynwent
Santes Helen. Gobeitho y
byddwch yn hapus yn eich cartref
hyfryd.
EISTEDDFOD BENTREF.
Cynhelir yr Eisteddfod nos Wener,
11 Mai, yn y Neuadd Gymuned, i
gychwyn am 6.00 o'r gloch. Y
benruald prysur fydd Jenny Lynn:
Cerdd, Adrodd a Lien; Anwen
Hughes: Coginio a Mari Williams:
Gwaith Llaw. Llywydd y noson
fydd Gwenllian Parry. Gobeithir
cael cefnogaeth gref eto eleni.

"COR LL-SS. Bydd Cor LL-55 yn
cyflwyno 'Llwybrau'r Groes yn
Eglwys Sant Padarn, Llanberis ar
6 Mai am 7.00 yr hwyr. Tocynnau
ar gael wrth y drws. Dewch yn lIu i
ddilyn Llwybrau'r Groes.
CYMDEITHAS Y BEIBLAU.
Cynhelir Gwasanaeth Cymdeithas
y Beiblau Cylch Deiniolen, bnawn
Sui olaf ym Mehetin Bydd
manyhon lIawn yn y rhifyn nesaf.
PEN-BLWYDD ARBENNIG.
Llongyfarchiadau i'r Parch Tegid
Roberts ar achlysur pen-blwydd
arbennig ar Sui y Pasg. Ymlaen i
'Oed yr Addewid' Man, Tegid!
YSGOL SUL BOSRA. Mrsoedd
lIawn bwrlwm fydd Mai a Mehefin
l'r aelodau ifanc. Cynhellr
Cyrnanta'r Anrubynwyr bnawn SuI.
20 Mai yng NghapeJ Jeriwsalem,
LJanberis am 2.00 o'r gloch.
Gwneir casgliad tuag at y
Gymanfa.

Bydd y bws yn cychwyn 0
Ddeiniolen am 1.25; Penisarwaun
am 1.30; Cwm-y-glo am 1.35, ac
yn Llanberis am 1.45. Y pris fydd
£1 i oedohon. TAER erfynnir am
eich cefnogaeth.

Bydd yr aelodau yn cymryd
rhan yng Nghymanfa'r
Methodistiaid bnawn Sui, 17
M{Jh{Jfln ~m 2.00 c'r gloeh yng
Nghapel Bosra.

Bnawn Sui olaf Mehefin. sef
24ain, cynhelir Gwasanaeth Sui y
Beiblau
DIOLCH. Dymuna Eifion Griffiths,
12 Llys y Gwynt, ddrolch i bawb
am eu cvrnumaoau da ar achlysur
el ben-blwydd yn 80 oed.

Mrs Lowri Prys Roberts-Williams, Godre'r Coed. Ffon; 870580Mrs Ann Evans, Sycharth. Ffon: (01286) 872407
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ysgol gynradd yr Hendre,
Caernarfon, mae hi'n sicr yn
deall ei chynulleidfa'n dda iawn.

Meddai Gwen,
CRown i wastad wedi

mwynhau mynd i Feddgelerr, ac
wrth gwrs wedi adrodd y stori
sawl gwaith i'r hen blant tra'n
aihrawes, ac roedd rhyw gnoi
wedi bod i sgwennu fersiwn fwy
cyfoes oboni. Ac yna dyma daro
ar y syniad 0 sgwennu am un 0
ddisgynyddion Gelerr, ond ei
wneud o'n dipyn 0 fwrddrwg!'

Ychwanega, 'Arferai fy nhad
ddcud ei fod yn sicr mod i'n arfer
bod yn gi mewn rhyw oes o'r
blaen am mod i wastad yn
'bondio' gydag unrhyw gi'n syth!
Rydyrn ni wastad wedi cael ci yn
Y ty" - deud y gwir, y Del yn y
stori ydy Del ein ci dcfaid ni!'

Gyda lluniau gwreiddiol
bendigedig gan yr artist ifanc 0
Borthmadog, Perra Brown, dyma
stori fu'n sicr 0 fod yn gystal
clasur a'r un am y Gelert
gwreiddiol.
Y Lansiad
Lansiwyd Gelert yn Ysgol yr
Hendre'n ddiweddar (isod), WIth
i Gwen Pritchard-Jones
ddyehwelyd yn 61 i'r ysgol
gynradd lle bu'n athrawes yn yr
1980au.

Cafodd Dosbarth 5 Mrs Ann
Jones fodd i fyw wrth glywed
Gwen yn darllen o'r gyfrol, eyn
bach u ar y cyfle i ofyn eu
cwesriynan eu hunain wrth yr
awdures arobryn.

Wedi'r sgwrs, cafwyd cyfle i
fwynhau bisgedi arbennig siap
e\v· n yr oedd Gwen wedi eu
paratoi.

Os hoffech ebirhau f)'1ld ali i
greu'r bisgedi hyn, d)'ma'r rysair
yn syml. Ond cofi,vch ofyn
eaniatad gan riant neu oedolyn
arail cyn mynd ati i bobi!
CYlzhwysion:
4 owns Blawd Plaen
2 owns Semolina
2 ov,.'ns Siwgr Caster
4 owns 0 fenyn wedi ei feddalu
tleLI 2 o\vns menyn + 2 owns

•margarln
Dull:
C)rmysgv,'ch y men)'n a'r si\.vgr
mewn powlen fawr
Hidlwch }' blawd a'r semolIna i
mewn i'r gymysgedd a churo'r
holl beth gyda'i gilydd ran fod
gennych gym}'Sgedd tebyg i bht
stiff
Tylinwch y gymysgedd
Taenwch y gymysgedd ar fordyn
wedi ei daenu efo rip)'n 0 ilawd
a'i rolio g)'da phin rholio
Torr,vch y paslri'n ddarnau man
naill ai gyda ch)rllcll neu dorrwr
arbennig
Gosodwch y siapiau ar dun wcdi
ci iro'n dda
Priciwch \vyneb pob hisged yn
ysgafn g)rda ffore
Dodweh y siapiau yn y popty a'u
coginio ar dymheredd 0 150"C
neu Marc Nwy 3 a'u eoginio am
20-25 munud
I \vneud bisgedi sioeled,
ychwanegwch lond ll\vy fwrdd 0

bo\·"d\vr coco gyda'r blawd plaen
a'r semolina yng ngham 2

Gogwydd Newydd ar Stori
Geiert
Geierl

Gwen Pritchard Jones
(Gwasg y Bwthyn, £5.00)

Mae'r awdur vledi troi ei llaw
un"vaith eto at lyfrau plant gyda
chyhoeddiad ei ehyfrol
fendigcdig.

Ci chwareus, direidus yw
Gelert, sy'n hanu 0 linach
anrhydeddus 0 gwAn. Ei ben,
hen, hen, hen dad-eu - neu dad
gil - oedd Gelerl, ci ffyddlon y
'rywysog IJlywelyn Fa\vr.

Yngbyd a'j ffrindiau, mae'r
Gelert presennol byth a beunydd
mewn pob math 0 htlbu1on, ond
buan y daw newid ar fyd \\'edi
damwain. A gwaeth)'gu \maiff
perhau Wflh iddyn t ymdrechu'n
galed i achub eu cdwy-goesiaid'
Gerainr ac Emyr.

Nid yw G\ven, a gipiodd Wobr
Goffa Daniel Owen gyda'i nofel
hanes}'ddol DYCU'Y1 Ellezdrau vn
Eisteddfod Abcrtawe a'r Cylch y
llynedd, yn ddieithr i fyd
l1enyddiaclh plant. Eisoes wcdi
cyhoeddi sawillyfr llun a stori ar
gyfer plant iau, dyma'i chyfrol
gyntaf ar gyfer darllen\v}'r 8-11
oed. Ond fel eyn-athra\ves yn

dW)TSyn eu mysg, ond yn sicr
bydd pob un ohonynt yn aros yn
y cof am flynyddoedd lawer, ac
yn cynnig cipolwg cwbl newydd
ar iaith yn gyffredinol.
Am yr awdnr:
Mae Menna hefyd yn
yrngyrchwraig frwd tros hawliau
merehed a'r lleiafrifoedd led led y
byd, yn enwedig plant

Mae hi wedi cyhoeddi wyth
casgliad 0 farddoniaeth yn
ogystal a nofelau a drarnau.
Ymysg ei chyfrolau, mae'r
antholegau dwyieithog Cell
Angel a Cusan Dyn Dalllblind
l\tlanJs Kiss; y gyfrol Perffaitlz
Nam. Mae hi hefyd wedi
sgwennu cyfrol blant, Rana
Rebel; ac wedi golygu'r antholeg
Eingl-Gymreig Tile Bloodaxe
Book of Modem welsh Poetry

Mae hi hefyd yn gyn Fardd
Plant Cymru S4C, teitl a
feddodd ym 2002-03

Fe'i ganwyd yn 1951. Yn fam
i ddau 0 blant mae hi bcllach yn
byw yn Llandysul, yng
ngorllewin Cymru .

Mae ein dyled yn fauir i Menna
Elfyn gall ei bod Iii umhi'n
adnetoyddu ein Cymraeg tmy ei
defnyddio fel offeryn sy'n llwyr
atebol i gymhlethdodau bywyd yr
unfed gannf ar hugain. Mae uiedi
gosod ffruiydriad wrth droed
cloguiyn.y Gymraeg gan roi defnydd
i ni adeiladu heuilydd allan o'r
cyfyttg-gjlngor moesol a
gwletdyddol.

Gwyneth Lewis
Mae'n anodd meddwl am. unrhyui
fardd arall yl1y Gyl11raegsydd wedi
gwtzezld cY71lai,zfa Melzna Elfytl I
gyflell a dadal1soddz profiadau a
theinzladatl t1letc/zed (a phobl 0 bob
111atll) yn ail Izanner yr tlgeilzfed
gal1riJ, ytt ddigyfaddawd ac eto 'n
dyn.er.

Ceridwen Lloyd Morgan

yn ddiarwybod i'r unigolyn. Yn
ddysgwr neu'n siaradwr rhugl,
mae'r ymennydd yn sbwng i swn

• •- a swyn - gelrlau.
Y ehwilfrydedd dynol yrna 3

brofodd yn sbardun i un o'n
beirdd arnlycaf wrth fynd ati i
greu eyfrol newydd 0

Iarddoniaeth. 0 ganlyniad,
mae'r antholeg Er Dy Fod gan
Menna Elfyn yn gyfanwaith
celfydd, ond syml, sy'n dathlu
geiriau ac sy'n gyflwyniad
perffaith i fyd yr awen i'r rhai
hynny ohonom sy'n mynd i'r
afael a'r iaith am y tro cyntaf.

Mae'r gyfrol arloesol hon yn
torri cwys newydd ym myd
1lenyddiaeth Gymraeg.
Profiadau dysgwyr ar y daith
ieithyddol yw thema nifer o'r
cerddi ynddi, gyda Ilawer
ohonynt yn meddu ar
gyflwyniad gan ddysgwr am eu
profiad hwy o'r iaith Gymraeg.
Dyna i chi'r frawddeg honno'n
cyflwyno'r gerdd (Wyth DegJ: 'Ir
lakes one word eighty times on
the tongue before it feels
natural,' Tan hynny, fel y nodir
gan Menna'n ei cherdd 'Llwybr
Cyhoeddus':
' ... gall swn a sain
Droi ein geiriau yn sigl-di-gwt.'

Meddai Menna,
'Dwi'm yn credu bod neb

wedi ceisio sgrifennu
barddoniaeth gyda dysgwyr
mewn cof o'r blaen, a gobeithio y
bydd Y eerddi'n taro tant gyda
dysgwyr aehos eu bod nhw'n
ymwneud a'r broses 0 ddy~gu
iaith aral1.'

Belh felly a'i ysgogodd yn )'
lie eynta[ i fynd ali i greu cyfrol
o'r fath?

'Fe sylweddoles i un di,:vrnod
fod gen i fwy 0 ffrindiau s)r'n
ddysgwyr neu sydd ddim yn
medru'r Gymraeg, nag sydd gen
i 0 Gymry Cymraeg. Ac )'n ami
iawn, mae ffrindiau'n gyrru e
bysr ara i'n gof)ln beth yw )'styr
gair penodol, neu sawl gair
Cymraeg sydd am 'sgwarnog ae
ati, ac 0 hynny dechreues i
fcddwl am y pontio yna, y
ddeialog honno sy'n mynd
ymlaen rhwng rhywun sy'n
siarad un iaith a rhywun sy'n
siarad iaith arall.'

Mae ei phrofiadau personol hi
ei hun hefyd wedi profi'n
werthfawr tu hwnt \rJrth fynd 3ti
i sgrifennu'r eerddi hyn, fel yr
eglura:

'D\vi'n eael gwahoddiad i
fynd i ymweJd a sawl gwlad, naiil
ai i ddysgu neu i ddarllen fy
marddoniaelh, ae yn ami )'n
eanfod fy hun mewn gwlad
dramor ble nad yd\v I'n deall yr
iaith, fell), rwyf yn gallu
uniaerhu a phrofiadau dysgwyr.'

Ond nid dysgwyr yn unig all
fwynhau'r gyfrol fendigedig bon.
Mae'r cerddi'n rhai b)rrion, syml
o ran ieirh\vedd ond yn lla\vn
delweddau, lhemau a sylwadau
am fywyd. Mae'r rhelyw yn rhai
ysgafn, doniol, gydag ambel1 un

Taitb dysgwyr yn
sbarduno'r awen

ErDyFod
Menna Elfyn

(Gwasg Gomer, £6.99)
I knmJ.) rwo Welsh wards because
whetz I go lip and dlYWn in [Ize 11ft in
the BEC, I Jlear the 'uJords
( 1"\ , ,urysatt n cau ...

Ne\vvddiadurwr Radio Wales-
Mac'n rhyfedd sut mae iaith yn
treiddio i ym\vybyddiaeth y
rhelyw ohonom - a hynny bron

Cyfrol newydd
gan feistres ei chrefft

F'Annwy/ Leusa
Mair Wynn Hughes

(Gwasg )T Bwthyn, £6.00)
Hwyrach fod e-byst a negeseuon
testun yn frith y dyddiau hyn,
ond cyfrwng y llythyr sy'n mynd
a bryd yr awdures yn ei nofcl
ddiweddaraf.

Mae'r gyfrol, sydd wedi ei
hanelu at ddarllenwyr yn eu
harddegau cynnar, yn adrodd
hanes William, mab ifanc 0 gefn
gwlad Cymru sy'n enlistio yn )'
Rhyfel Mawr, Cawn ei hanes
trwy gyfrwng ei lythyrau
myfyrgar, teirnladwy a hynod
bersonol at ei gariad Leusa, a'i
eiriau'n pwysleisio'n boenus )'
newid byd i'r gwas fferm a ganfu
ei hun yn ffosydd Ffrainc.

Uffern ar y ddaear yw bywyd i
William a'i gyfeillion Reuben a
Daniel wedi iddynt gyrraedd y
rheng flaen. Rhaid ymdopi a
phla chwain a 11ygod mawr, y 'tir
neb' peryglus, y saethu a'r sielio
di-baid, heb son am weld cyrff
cyd-filwyr yn suddo i'r mwd
gludiog.

Dyrna gofiant teirnladwy i
gyfnod cythryblus yn ein hanes,
sy'n cynnig cipolwg ar ochr
ddynol rhyfel, a'r creithiau
hynny sy'n parhau ymhell wedi
i'r ymladd orffen ar faes y
frwydr. Dyma hefyd gyfrol
ddiweddaraf un o'n hawduron
amlycaf a mwyaf toreithiog, ac
un sydd wedi cyfareddu plant 0
bob oed ers bron ibanner canrif.
Nid yn unig ei bod wedi ennill
Gwobr Tir Na N'Og ar sawl
achl)'sur, ond fe'i cyflwyn\vyd yn
ddi\veddar gyda Thlws Mar)r
Vaughan Jones am ei chyfraniad
i fyd llenyddiaeth iblanc.

Meddai Maldwyn Thomas 0
Wasg y Bwthyn,

<Rydym yn falch ia\vn, iawn 0
gael y eyfle i gyhoeddi un arill 0
\veithiau Malr Wynn Hughes,
sydd heb os nac oni bai gyda'r
a\vduron gorau yng Nghymru
heddiw, ae sydd yn enilJydd
teilwng iawn 0 Wobr Goffa Mary
Vaughan Jones.

'Maen nh\v'n deud mai plant
yw'r beirniaid caletaf, felly mae
llwyddian[ Mair yo dangos ei
bod yn feisrr corn ar ei chrefft, ac
rwy'n argyhoeddedig y b)1dd
F'Arlnw_vl Lezlsa yn derbyn
croe~o'r un lTIOrgynncs a'r un
era ill o'i ll}'frau.·

LLYFRAU NEWYDD

•



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

. ....
• •r ,

Problem 9yda'ch cyfrifiadur?

Am wasanaeth cyfeillgar i ddatrys
3 gwella eich cyfrifiadur cysylltwch

a Gomer Roberts
Ff6n : 01286 870462

Symudol . 07962 712368

Am gymorth:
• i8)·chwyn prosicct
•igael hyfforddiant
• igeisio am grant Q) c. l\: t: eLL
•i redeg mudiad G W Y NED 0

I'n 1""0 I ""NP'"'' 9"" r 'fldG (J .IV,"J '''('Ill•iwirfoddoli 'I'D7T"".J V!>llInt 'y 11 ,j ,<In lIunl!, j .'I'ln

cysylltwch a Mantell Gwynedd
- vn csfnoqt grwplau gwirfoddol a chvrnunedol

vmhQljaua..u@mantellgvvvnedd.com www.m~ntcI19wynedd.com
01286 672626 nau 01341 422575

!;'U'l!'n Gofrastrodlg 106B81:i1•CofrA!:trwyd yng Nghymru • Cwmnl cvtvn!!dJg Clrwv Warant 3410271

F ramia Gwasanaeth Fframio Lluniau
Arbenigwyr ar fframio gwaith cdau a nodwydd

----,
Nifer helaeth 0 luniau ar werth • Dewis eang yn cynnwys:

WILLIAM SELWYN • KEITH ANDREW
KEITH BOWEN • ROB PIERCY--

PARe PADARN, LLANBERIS (870922)
(Ar gau dydd Sui a dydd Llun yn YSlOU y gaeaf)

Dewis eang 0Welyau a 3P SUItes
Llenni Venetian a Llenni Roler.
5,000 Ilathen sgwar 0 garpedl mewn stoe - GLANHAU CARPEDI
allweh chi fforddio prynu 0 batrymau? I GYDA STIMVAK _

FfoniFfacs:
(01286) 650291~--------------~WAUNFAWR

Ar Agor
9-7 pm

9-5 pm Sadwrn

Ar Gau
Sui a Mereher

LLEUFER O. ac N.PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI

•eln
Hysbysebwyr

Cefnogwch Sawl Gwaith?
Deg gwaith igyd y mae'r
rhif7 yn ymddangos yn y
rhif anferthol!

Caban, Yr Hen Ysgol, Brynrefail
www.caban-cyf.org caban@caban-cyf.org

01286 685 500 (caffi) 01286 685 462 (swyddfa)

Nod cansn Cyf yw rneou gwe,thredlad cynaliadWy sydd yn
cynhyrchu mcwm drwy el bnf weittlgareddau retemw

(CaNITrwyddedlg rstareu Cynhadledd a G\vasanaeth Argraffu a
Llungoplo) ae ar yr un pryd igefnogi busnes ueo: (Unedau Busnes

Caban) er mwyn creucvneeeno gwarth.

Cwmni cydweithredoldi-elw yw Caban Cyf. wedi el sefydlu i
hwyluso datblygiad econornaidd cefn gwlad.

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

WAUNFAWR
Iry Rhydd I Bwyd Cartref I Prydau Plant

I Vstafell Deulu I Cinio Oydd Sui Traddodiadol
I Cerddoriaeth Fyw I Cwrw Go lawn

Ffon: 650218

\)ON

Bob hwyl i ehwi i gyd,
oddi wrth

S.\10~ACH ~1:\\X'R

Un digri ydi Mot,
Corgi Now Ciaffi Pot,
Mae o'n eyfarth 'Miawow',
Ond callia wnei di, 'rhen beth,
Neu'n shwr iti, ciath fyddi di,
Ac heel 0 heel nid blwming ci!

Mawr! Andros 0 fawr!
Wir i ehwi! Anfertholl
Sawl gwaith allweh
ehwi gyfrif y rhif 7 yn y
rhif hir hwn, sef
7070787777793457127

f

I
Offerynnau cerddorol
ydyw'r lleill igyd! Beth
am fynd ati i greu stori,
neu beth am greu eerdd
am offerynnau cerddorol,
a danfon y storiau neu'r
penillion atom ni yrna, sef
Y Golygydd, Eeo'r
Wyddfa, Penarth, Ffordd
yr Orsaf, Llanrug.

Yr un rhyfedd
ydy'r ci a'r asgwrn yn ei
geg!

-Annwyl Blant,
Ychydig 0 hwyl y tro hwn!

Clwtyn Criw Triw Edrychwch ar y lluniau. Pa un ydy'r un rhyfedd? Mae'r
ateb cywir gyferbyn.

Yr Atebion



Ffon: Llanberis (01286) 870253

an errs•
......ua ity_ ote

Priodasau Dathliadau
• Achlysuron Arbennig Cynadleddau

Pwyllgorau Bwydlen Bar
• Cinio Dydd Sui

Am groeso cartrefol Cymreig bob amser Aneuryn Jones a'r staff

• '-r. ....:. .. ....___ - .. -- .....• • .. 'IIIP" ..
~ -...... -"~. -

LLANBERIS Ffon: 870277
arn

G~est:y

•

TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU

Ffon: (01286) 870202

• •

GWASANAETH GOLeHI A SMWDDIO
Ff6n: 870088

Sychlanhau- Altro
Ailwnio

Gwasanaeth
Casglu a Danfon

54 Stryd Fawr
Llanberis

Croesewir chwi'n gynnes iawn i'r
oedfaon, a fydd yn dechrau am 2.00
a 5.30 o'r gloch.
COR LL-55. Bydd Cor LL-55 yn
cytlwyno "Llwybrau'r Groes yn
Eglwys Sant Padarn, Llanberis ar 6
Mai am 7.00 yr hwyr. Tocynnau ar
gael wrth y drws. Dewch yn lIu i
ddllyn Llwybrau'r Groes.

IIwyth cardlau. anrhegion a'r
dymuniadau da maent wedl eu
derbyn ar ddod yn rhieni am y tro
eyntaf.
CYRDDAU PREGETHU. Cynhelir
Cyrddau Pregethu'r Sulgwyn yn
Sardis (8) ddydd Sui, 27 Mai.

Y pregethwr gwadd fydd y
Parchg. Tudur Rowlands, Rhewl, un
a blant y Fachwen

www.ceunant.co.uk
steven@ceunant.co.uk(01286)872606

AR AGOR gam.- gpm. BOB OYDO ORWV'R FLWVDDVN
DIODYDD GYDA SCON NEU DEISEN (Dim prydiau 0 gwbwl)
MAN PARCIO 0 FLAEN Y BWTHYN YN ADDAS I'R ANABL

Oriel arbennig 0 luniau Syr Kyffln Williams
a Ilu 0 arlunwyr Cymreig eraill

PEN V CEUNANT ISAF
BWTHYN AADEILAOWYD AR

WAElOOION LLWYBR YR WYDDFA
(0 LLANBERIS)

YN YSTOO Y 18ed. GANRIF
CEWCH GROESO ARBENNIG

, YMA1 YN QGYSTAl A
GOl YGFEVOO GWYCH OROS

LLYN PAOARN A DYFFRYN PERIS

Cytartu'r aetocau eto, dan
Iywyddiaeth John Cantrell, ar 29
Mawrth. Croesawyd John a Dennis
Glass yn 61 o'u gwyliau a
1I0ngytarchwyd Rex Faulkener ar ei
ben-blwydd. Soniodd amryw o'r
aelodau am eu pleser 0 weld yr
olygfa odidog o'r cennin Pedr 0
gwmpas y Gofeb l'r Chwarelwyr yn
yr Alit Ddu.

Mwynhawyd cwis i adnabod 40 0
ganeuon poblogaidd ac yna
ymunodd pawb i'w cyd-ganu.
Enillwyd y gwobrau raftl, a roddwyd
gan Margaret Faulkener, Betty
Bower a Joan Glass gan Rose
Cantrell, Ray Bower, Betty Lloyd
Roberts, Anne Williams a Betty Ann
Jones. Diolchwyd i Martin a Glenys
o'r Veg Van am eu cyfraniadau 0
ffrwythau a lIysiau. Rhoddwyd y te
gan Margaret Faulkener a Betty
Bower.
DWY O'R UN ENW. Pnawn
arbenruq oedd hi dydd Gwener y
Groglith pan gyfarfu Mrs Alice
Thomas, 1 Bro Elidir, Dinorwlg, a'i
wyres, Alis Glyn a anwyd ar y 13eg
o Fawrth, am y tro cyntaf. Mae'r
ddwy yn rhannu yr un enw a'r nain
hapus mor falch bod Glyn Tomos, ei
mab, a'i briod, Rhian, wedi
penderfynu enwi eu merch fach ar 61
nain Oinoriwg. Tynnwyd nifer 0
luniau i ddathlu'r achlysur arbennig
hwn a dyma un ohonynt. Oyrna'r
degfed tro i Mrs Thomas fod yn nain.

Hoffai Glyn a Rhian Tomos
ddiolch i bawb 0 fro'r Eco am y

. ... .CLWB ORWIG. Croesawyd
aelodau'r Clwb uchod yng
Nghanolfan Blue Peris ar 15
Mawrth. 'Atqotron' oedd thema'r
cytarfod a bu amryw o'r aelodau'n
adrodd am y pronadau a oedd yn dal
yn fyw yn eu cot.

Sonlodd Betty Bower am y pleser
a brofodd pan dderbyniodd gerdyn
Nadollg y lIynedd oddi wrth deulu 0
ffoaduriaid 0 Vietnam y bu'n eu
helpu i ymgartrefu ym Mangor, 25
mlynedd yn 61. Cofio am ddefod y
Fari Lwyd a wnai Margaret
Faulkener pan yn ymweld a'i
chartref yn ne Cymru, a niter fawr 0
bobl yn galw yno dan ganu a chario
ysgerbwd 0 ben cettyl. Disgrifiodd
Nellie Wyn yr arferiad a gofial 0
addurno ffynhonnau ym mhentreft
Swydd Derby. Daeth Kathleen
Davies a Llytr Gweddi a gytlwynwyd
iddi'n ferch ifanc pan arferai fynychu
Capel Hebron ar lethrau'r Wyddfa. a
Betty Lloyd Roberts yn dangos el
chasgliad 0 luniau diddorol.
Hanesyn digrif am ei brofiad yn fuan
wedi iddo ymuno a'r Heddlu a
gafwyd gan John Cantrell, a
dangosodd Selwyn Williams nifer 0
lunlau a dynnodd o'r aelodau'n
mwynhau eu elmo Nadolig yn y
clwb .

Enillwyd y gwobrau raftl, a oedd
yn rhodd gan Alice Griffith, Megan
Morris a Betty Lloyd Roberts gan
Morfudd Jones, Anne Lo, Rose
Cantrell a Nellie Wyn Jones.
Rhoddwyd y te gan Megan Morris
ac Alice Griftith.

Miss Marian Jones, Minallt, 7 Bro Elidir, Oinorwlg. 670292

DINORWIG

•



FFENESTRI • DRVSAU • CONSERFATERIS
CYFLENWYR AWDURDODAU LLEOL

Busnes teuluol gyda blynyddoedd 0 brofiad
Ffoniwch - 'dio'n costio dim; gael pris

HEN YSGOL GLANMOELYN
LLANRUG L'L55 2RG

(01286) 678618 (dydd)
(01248) 670081 (nos)

FFE ESTRI
CELTIC WINDOWS

Harddwch eich cartref gyda

• Gwyliau cerbyd Prydeinig a Chvfandirol.
• Rhaglen Tripiau Dvddiol.
• Cerbydau moethus ar gael ar gyfer IIogi preifat.
• Cerbyd 7 ae 14 sedd ar gael ar
gyfer teithwyr maes awyr ae
ar gyfer logi preifat.

• Adran teithiau grwp - yr holl
drefniadau wedi'u gwneud:
arehebiadau gwesty a lIong,
teithiau, archebiadau theatr
a digwyddiadau.

Y Sgwar. Llanrug. Caernarfon, Gwynedd LL55 4AA
Ffon: 01286·675175 Ffacs:01286·671126 E·bost: lnfo@arvonia.co.uk

Gwefan: www.arvonia.co.ukL-_________________ _ ~

cpt t

heffaith ar yr amgylchedd a byw
bywyd dyddiol mwy cynaladwy.
Bydd modd trafod nifer 0
bynciau, gan gynnwys arben ynni
(ac arian), ailgylchu, lleihau
gwastraff, compostio yn y cartref,
teithio, buddion siopa'n Ileal a
chefnogi busnesau Ileol.

Cwmni bychan yw Sustainable
Gwynedd Cynaladwy Cyf. wedi ei
leoli ym Mhorthmadog ac mae'n
canolbwyntio ar Wynedd. Ein nod
yw hyrwyddo egwyddorion
cynaladwyedd yng Ngwynedd
mewn gwahanol ffyrdd.

Mac Gwynedd Gynaladwy yn
cael ei ariann u gan Gyngor
Gwynedd, Cyngor Cefn Gwlad
Cymru a Mantell Gwynedd. Am
fwy 0 fanylion am y sgyrsiau neu'r
cwrnni, cysylltwch a Cynthia
Hughes ar (01766) 543 033 neu
e-bost:
cynthiars-gwyneddgynaladwyorg.uk

I drin a thrwsio
pob math 0

beiriannau qwnlo
MENAI SEWING

MACHINE CENTRE
21 Stryd Fawr

PORTHAETHWV
Ff6n: (01248) 714043
neu Caernarfon

Ff6n: (01286) 674520

Edau, Nodwyddau
ae ati mewn stoe

GWYNEDD
GYNALADWY
Y dyddiau yma mae pob papur
newydd neu fwletin newyddion ar
y teledu yn ymwneud ag effeithiau
newid hinsawdd (climat» change].
Mae'n dorcalonnus gweld y
trychinebau naturiol sy'n
digwydd yn Y byd heddiw, e.e. y
tswnami yn Asia yn 2004, corwynt
Katrina yn New Orleans yn 2005
a'r rhew yn roddi yn yr Arctig gan
ddifa cynefin yr arth wen.

Mae gan Sustainable Gwynedd
Gynaladwy dim 0 siaradwyr
profiadol sy'n fodlon dod, yn rhad
ac am ddim, i'ch clwb neu eich
cymdeithas chi. Gallent roi sgwrs
neu sesiwn sy'n canolbwyntio ar
gamau ymarferol a hawdd y gall
pawb ei wneud i leihau ein

mohonoch. Dyna a ddysgodd
cyfaill da i mi, sef y diweddar
Ted Breeze Jones. Ie, adarydd
ewbwl di-ddirn ydyw hwnnw
sy'n tynnu sylw ato'i hunan,
gan ymyrryd ar fyd adar.

Pa adar a'u cywion am y tro
eyntaf y tymor nythu hwnnw
oedd yng ngardd E ae M,
meddeeh? Do, mi ymddangos
odd y Feistres a'r Meistar. Par
diwyd ryfeddol 0 adar Llwyd y
Berth oeddynt, ae yn ymdebygu
o ran rnaint a lliw i adar y to,
ond eu bod llawer mwy llwyd 0
ran lliwiau 0 gwmpas eu
pennau, a rhannau uchaf eu
cyrff yn strirnynnog-frown. Y
mae eu pigau hefyd yn feiniach
na phigau adar y to, a 1liwiau
orenaidd a geir ar eu coesau.

Yn ystod y gaeaf byddant yn
hereio mynd ar hyd y llawr ar y
lleindir ger fy nghartref A'u
bwyd? Yr yrnborth a gludent i'r
eywion y mis Mai dan sylw
oedd man bryfed, ond cefais ar
ddeall hefyd eu bod yn
chwannog am ambell bryfyn cop
(corryn), ac ni wnant ychwaith
droi ymaith eu pigau 0 weld
hadau gwair! Yn ystod y tymor
bythu ant ati hyd at deirgwaith
i fagu teuluoedd, a bydd y I
fenyw'n dodwy oddeutu 4-5 0
wyau lliw glas golau. Y fam
fydd yn eistedd ar y nyth, ac
ymhen pythefnos, tair wythnos
fan bellaf, bydd y cywion yn
gadael y nyth ac yn dysgu
hedfan, a'u rheini yn eu
hyfforddi i ddal eu bwyd eu
hunain.

Byddant yn hedfan yn yr
awyr a rhwng brigau'r coed, yn
gwbwl rydd, ar eu hynt. Ie! Ie!
Hynny ydyw oni bai ei bod Jli 0
gwmpas - na, nid y grath, ond
hi, y Gog lwydlas, sy'n bethynea
nythod adar eraill, ae un o'r
adar sy'n ysglyfaeth parod iddi
ydyw Llwyd y Berth: Dyna
paharn y ceir enw arall ar yr
aderyn hwn, sef Gwas y Gog.

Y tro nesaf: Gwiwer lliw'r
eira yn nalgylch Eco'r Wyddfa.
Tan hynny daliwch ati iwylio'n
ofalus a pharehu bywyd gwyllt,
ae nid ei beryglu a'i ddifa.

Cegau Agored
Cefais alwad teliffon - ni fydda
i'n cael rheini'n aml, a diolch
byth am hynny clywaf rhywun
yn gweiddil

'Mae'n rhaid iti weld hyn,
Gutol Tyrd draw! Cofia 'ngwas i
ddyfod a'th gamera hefo chdi!'
elywais rhwyun yn fy
nghyfarwyddo. Y rna, yng
Nghymru roeddwn i, a dyna
fynd ati i chwilio am y camera
a'r geriach ffotograffu - rhag
ofn mai'r dieithr, hyd yn oed yr
anghyffredin, y byddwn i'n cael
y fraint o'u cyfarfod y pnawn
braf hwnnw! A oedd ffilm yn
sbar gennyf? Oedd! Doeth 0
beth bob amser ydyw cadw un
wrth gefn! Felly, ar 12 Mai y
llynedd, dyma deithio i dy
cyfeillion selog, ac yno, eto dan
gyfarwyddiadau, symudais yn
dra gofalus ar hyd 1lwybr yr
ardd, hefo E ysgwydd wrth
ysgwyddM, hyd nes eyrraedd
llwyn, ac M yn syrnud y brigau
deiliog i un oehr.

'Mae'n rhaid bod yn eithaf
sgut a phheidio tarfu'n ormodol
ar drefn byd natur,' meddwn
wrthynt.

'lawn, sti,' sibrydodd E.
'Mae'r tad a'r farn ar hyd y fan
ma'n hela.'

A beth lechai yng nghanol y
llwyn ond nyth: un crwn fel
banner wy, wedi ei ffuufio'n
gelfydd 0 dwt. Ie, nyth! Gwead
perffai th 0 ddail, brigsu, a
mymryn 0 wreiddiau, ac wedi ei
adeiladu hefo rnwsogl a gwlan,
a'r cyfan yn cadw'r cywion yn
ddiddos a chynnes.

'Ers pryd y maent yma?'
holais, ac eglurodd M na
wyddai E mwy na hithau fod
yno nyth 0 gwbwl hyd nes sylwi
ar bar 0 adar, 'run ffunud ag
adar to, yn diflannu i ganol y
11wyn isel 0 ran ei dyfiant, yna'n
gadael ac yn dychwelyd hefo
bwyd yn eu gylfinau. A dyna
sefyll o'r neilltu ac encilio i
gegin y ty a gwylio. I'r adarydd,
hynny ynghyd a sylwi ar
arferion, sydd 0 bwys, a gofalu
na wel yr aderyn, neu'r adar,

-



ddiflas a'i anfon i gysgu. Ei ateb
fyddai,

'D" dWI n me ru gwrando'n well
wrth gau Iy llygaid.' Roedd hi'n
anodd cerdded stryd yn Llyn yn ei
gwmni. Bob yn ail cam roedd 0
wedi aros i sgwrsio hefo rhywun a
bu'n maid imi ffarwelio ag 0 sawl
tro gan ddeud,

'Mi wela i di bnawn Mawrth,
Huw - nofio, Pare Menai.'

Yr un peth ar gae Steddfod -
roedd o'n nabod cymaint! Roedd
Huw yn ddyn Steddfod ac yn
ddyn Sioe. Mwy 0 ddyn sioe 0
bosib - dyna oedd ei brifwyl 0 -
cael mynd gyda'i garafan i dreulio
wythnos yn Llanelwedd. Sawl tro
bu'n ddadl rhyngom - p'run ydi
gwir brifwyl Cymru. Fi yn
bleidiol dros brifwyl mis Awst, yn
naturiol, a Huw yr un mor gadarn
dros brifwyl yr anifeiliaid. Ac,
wrth gwrs, fan honno roedd ei
ddiddordeb penna fo, hefo'r
ceffylau a'r cobiau. Do, cawsom
sawl dadl ond wnaethon ni 'rioed
ffraeo, fedrech ch i ddim ffraeo efo
Huw. Ond mi roedd o'n
Steddfodwr ffyddlon hefyd a bu'n
eynnig ei wasanaeth am
flynyddoedd fel stiward.

Pan oeddwn i'n amheus ynglyn
a'r cyfrifolddeb 0 sefyll etholiad ar
gyfer bod yn Archdderwydd,
roedd Huw yn bendant y dylwn
wneud.

'Gwna,' medda fo, 'dwi'n
edrach ymlaen at gael galw chdi ar
yr Archdderwydd.' A bob tro wrth
i mi arwain yr orymdaith o'r
llwyfan, mi fydda fo wrth y drws
yn rhoi arwydd cadarnhaol a wine
imi fad popeth wedi rnynd yo ok.

Buom yn trafcd llawer am
broblemau a chyfrifoldeb
Cynghorau Cymuned. Roedd 0 yn
aelod ffyddlon ers bJynyddoedd ar
Gyngor Llanwnda a minnau yn
Glerc iGyngor Llanddeiniolen.

Pan glywais am ei farw sydyn
roeddwn i'n cymryd y byddai'r
angladd wedi bod, ond roeddwn
adre 0 fewn diwrnod ac roedd hyn
yn rhyddhad mawr i mi. Cafodd
angladd nas anghofir yn fuan.
Angladd cymwynaswr, Angladd
yr oedd cymdeithas gyfan yn
teimlo fod dyletswydd arni hithau
i dalu'r gymwynas olaf iddo fo.

Fedra i ddim llai na meddwl y
byddai Huw wedi bod wrth ei
fadd yn ffermio. Roedd y tir yn
agos ia\vn at ei galon.

Y sgwrs aLa a gawsom ni oedd
traIod y pel-droediwr, Dixie Dean.
Roedd 0 wedi clywed Showr:, a wnetl
i ar y radio yn dathlu
canmlwyddiant ei eni, ae fel y bu i
Dixie farw ar Bare Goodison yn
ystod gem darbi yn erbyn Lerpwi.
Daethom i'r canlyniad pe cai 0
ddewis lIe i farw, mai yno ar Bare
Goodison fyddai ei ddewis.

Fedra inna ddim Ilai na
meddwl, petai Huw wedi caeI y
dewis, y byddai ynlau'n berffaith
fodion 0 gael ffarwelio a'r hen fyd
'rna ar ddrn 0 dir ei filltir sgwar) y
tir a roddodd gymaint 0 bleser
iddo fo gyda'i geffylau a'i gobiau.

Hwyl, 'rhen gyfaill. Diolch am
gael dy gwmni a'th gyfeillgarwch.
Fe wela idi.

Colli Cyfaill
Dod adre mewn tacsi 0 Faes Awyr
Manceinion yr oeddwn i. Yr un
tacsi ag arfer a'r un dreifar -
Brian. Wedi cael y manylion
diweddara am y byd pel-droed
lleol ganddo, fy nghwestiwn nesa
oedd,

'Os 'na rywun dwi'n nabod
wedi marw tra roeddwn i ffwrdd?'

'Oeddach chi'n nabod Huw
Jones Llanwnda?' 'Oeddacb chi!'
Doedd Huv....'rioed wedi marw! A
dyna sut y clywais i am farw un
o'm ffrinidiau penna.

Mae ganddon ni i gyd
ffrindiau, a diolch amdanyn nhw,
ond mae gwir ffrindiau yn brin, ac
roedd Huw yn un o'r rheiny. Un y
gallwn i lwyr ymddiried ynddo;
un y gallwn i rannu cyfrinachau
ag 0, ae un a oedd bob amser yn
fwy na pharod ei gymwynas.
Roedd hi'n fraint cael bod yn
ffrind i Huw. Oeddan, roeddan
ni'n dipyn 0 fets.

Chwarae ffwtbol gyda'n gilydd
yn nhirn y Cownti Sgwl.
Cymdogion i'n gilydd fel
prifathrawon. Fo yn Bodfeurig a
minnau ar y pryd yn bwrw fy
mhrenrisiaeth yn Rhiwlas. Bum
ar ei ofyn sawl tro am gyngor
ynglyn a phroblemau rhedeg
ysgol, ae yn hynod ddiolchgar i
dderbyn ei gyngor doeth ar fwy
nac un achlysur.

Roedden ni'n dau yn yrnddeol
yr un adeg. Buom yn gweithio
gyda'n gilydd am gyfnod yn yr
Aciran Addysg Grefyddol yn hen
goleg y Santes Fair ym Mangor.
Roedd 'na fwrdd snweer yno a
dyna oedd ein pleser ar awr ginio.

Mynd i Anfield yn wed dol
rheolaidd ar un cyfnod: ein dau
yn cefnogi'r cochion. Ae yn
ddiweddar iawn fe gytunom a'n
gilydd y byddai'n rhaid ini fynd 0
leia unwaith eto i deml Anfield,
cyn iddyn nhw symud i'r stadiwm
newydd. Mor hawdd ydi trefnu i'r
dyfodol yn teo

Mynd i nofio gyda'n gilydd i
BIas Menai. Wei, plymio i'r dwr 0
leia, a chael seibiant a sgwrs. Mwy
o sgwrsio nag 0 nofio. Un da am
sgwrs oedd Huw.

Wclais i neb oedd yn nabod
cymaint 0 bobl ag O. Sawl tro y
gofynnodd i mi,

'Wyt ti'n cofio hwn a hwn?'
Finna ddim syniad. 'WeI, wyt
siwr, roedd oJn 'rysgol hefo ni:
Roedd 0 ar gymaint 0 bwyllgorau
ae yn aelod 0 «;:lwlcymdeithas leal
a byddai'n pregelhu bob ul bran.
mewn mwy nag un capel.

Mi fydda \vrlh ei fodd yn dod
gyda mi pan fydd\vn yn rhoi sg\vrs
1ambell gymdeirhas neu gangen 0
Ferched y Wawr, yn enwcdig yn
ardal LlYn. Yn wir, roedd\-vn i'n
fwy na balch fwy nag unwaith ei
fod 0 gyda mi neu fyddwn i byth
wedi dod 0 hyd i ambeille. Oedd,
roedd o'n 'co-pcilot' eitha
dibynnoJ ar deithiau iwlad Llyn.
Wrth gwrs, roedd 0 wcdi clywed fy
nhipyn 11eges i sawl lro ac mi
fydda fo'n eau'i lygaid lra byddwn
i'n traethu. Mi fyddwn inna'n
edIi,v hyn iddo gan awgrymu yn
gellweirus nad oeddwn i mor

Cyngor Cym1Jned
Waunfawr

Dymuna'r Cyngor benodi Clerc
rhan amser, cyfrifoldebau'n

eynnwys rheolaeth o'r eyllido
a'r fynwent. Telir cyflog ar y

Raddfa Genedlaethol.
Ymholiadau llafar:

Clive James (01286) 677438
Ceisiadau ysgrifeneclig erbyn
16.00 dydd Iau, 10 Mai at:

Y Cadeirydd,
Cyngor Cyrnuned Waunfawr

IIafan, Caeathro,
Caernarfon LLS5 2SS
Cynhelir cyfweliadau

nos Lun, 14Mai

y-bryn, ddloleh i'w theulu a'i
ffrindiau am y cardiau, anrhegion
a'r galwadau ffOnar 01 iddi fod yn yr
ysbyty. Hefyd diolch i'r nyrs, Anwen
Williams, am yr holl help.
DATHLU PEN-BLWYDD.
Llongyfarchiadau i Gareth Alun,
Tyddyn Prion, ar gyrraedd ei
ddeunaw oed yn ddiweddar.
Dymunwn bob IIwyddiant i ti i'r
dyfodol.
YMDDEOLIAD. Dymunwn bob
hapusrwydd i John a Nora
Ferrarese, Gilfach, ar eu
hymddeoliad o'u gotal am Garej
Pant Waun. Dymunwn yn dda
hefyd i'r rheolwr newydd a'r staff
sydd wedi ymgymryd a'r swydd 0
otalu am y garej
ADREF O'R YSBYTY. Mae Mrs B.
Westphall, Stad Tret Eilian, a
Marian Wyn Jones ar hyn 0 bryd yn
yr ysbyty. Anfonwn ein cotion
cynhesaf at y ddwy ohonynt.
ADREF O'R YSBYTY. Croeso
adref o'r ysbyty i Pryderi Tomos,
Stad Tref Eilian, ac hefyd iMr Wyn
Griffith, Ger-y-nant, wedi iddo
dderbyn llawdrtruaem.
CYMDYMDEIMLWN yn ddwys
iawn a Mrs Shirley Parry, Stad Pant
y Waun, yn ei phrotedigaeth 0 golli
chwaer yn frawychus 0 sydyn.
OYMUNO'N DDA. Mae hi'n dymor
yr haf yn yr ysgolion a'r colegau ac
yn amser prysur a phwysig iawn i'n
plant a'n pobl ifanc. Dymunwn yn
dda I bob un fydd yn sefyll
arholiadau eleni.
LLWYODIANT EISTEDDFODOL.
Llongyfarchiadau i Myra Turner,
Collfryn, ar ei IIwyddiant mewn
cystadlaethau lIefaru mewn nifer 0
eisteddfodau yn ddiweddar.
LLWYDDIANT CEROOOROL
Llongyfarchiadau I Faye Latham,
Haul a Gwynt, am Iwyddo gyda
theilyngdod yn arholiad Gradd 2
Clarinet ac I Beca Tomos, Angorfa,
ar Iwyddo gydag anrhydedd yn
arnonao Gradd 1 Clarinet. Oa iawn
chi, genod. Oaliwch ati.
LLONGYFARCHIADAU I Rhys
Sian, Pant Teg, ar ei ddywedcfiad a
Louise Garland 0 Wlad yr Haf.
NOSON GOFF I. Cynhelir Noson
Goffi a stondinau yn y Ganolfan,
Waunfawr am 6.30 o'r gloch, nos
Wener, 11MaL Bydd yr elw i gyd yn
mynd tuag at Ysgol newydd
Pendalar.

Dewch i gefnogi yr achos da
yma. Merched y Wawr a Sefydliad
y Merched sydd yn trefnu'r noson.

GVvvL FAI Antur Waunfawr, p'nawn
Sadwrn Mal 5 rhwng 1 a 4 o'r gloch
y p'nawn. Hwyl i'r holl deulu gyda
adloniant a stondinau.

Agoriad Swyddogol ein Sgubor
Grefftau newydd. Mynediad £1 i
oedolion, SOc i blant. Croeso
cynnes i bawb.
Y CLWB 300. Enillwyr y Clwb 300
am tis Mawrth oedd: £40: Mrs
Olwen Morgan, Cartrefle; £25: Mrs
Beryl Jones, 061 y Coed; £10: Mrs
Betty Thomas, Ty'n Llain.
SEFYDLIAD Y MERCHED. Y
wraig wadd yn y Sefydliad ar 5
Ebrill oedd Mrs Karen Jones, Tan
y-Waun. Croesawodd y Llywydd,
Catherine Jones, hi i'r cyfarlod gan
ddweud mor falch oedd ei bod
wedi cytuno i ddod atom ar fyr
rybudd. Eglurodd Karen sut y
daeth i gymryd diddordeb mewn
arlunio ac yna wedyn troi at y grefft
unigryw 0 wneud lIuniau gyda
darnau 0 wydr. Gwaith cywrain
lawn. Roedd pawb wedi mwynhau
el sgwrs yn tawr iawn.

Pat Parry fydd YO arwain y
cyfarlod nesaf ar 3 Mai i drafod y
penderfyniadau sydd j'w tratod yn y
cyfarlod Blynyddol ym mis
Mehefin.
MERCHED Y WAWR. Catwyd dau
gyfarfod o'r gangen yn ystod mis
Mawrth. Ar noson GWyI Ddewi
mwynhawyd noson gymdeithasol a
danteithion traddodiadol, wedi eu
paratoi gan y swyddogion, ym
Mhen y Graig, eartref ein lIywydd,
Sylvia Prys Jones.

Ar 22 Mawrth, Mrs Bethan Wyn
Jones, y naturiaethwraig 0 Fan,
ddaeth atom i rol sgwrs, gyda
chymorth fideo ar yr anifail prin
hwnnw, y wiwer goeh. Mae
ymdrechion glew ac eitha
IIwyddiannus yn cael eu gwneud
mewn rhai 0 goedwigoedd Ynys
Men i geisio ei hachub. Roedd y
sgwrs yn hynod fanwl a dlddorol a
dysgwyd nifer 0 ffeithiau dadlennol.
meg is yr un nad yw'r greadures
faeh sione yn treulio misoedd y
gaeaf yn cysgu, ond yn hytrach yn
paru ae yn magu el theuJul

Ar 26 Ebrill, byddwn yn ymweld
a'r Ganolfan Ailgylchu yng
Nghaernarion yng ngwhmni Mr
Dafydd Arlon Jones, ac ar 24 Mal
byddwn yn eynnal ein Cyfarfod
Blynyddol yn y Ganolfan. Dewch
yn lIu gyda'ch syniadau ar gyfer y
tymor nesaL
GENEOIGAETH.
Llongyfarchiadau i Derec a Liz
Williams, Bryn Beddau, ar
enedigaeth eu trydydd Wyr bach.
Ganwyd Oyfrig Sion Pari i'w mab,
Derfel, a'i briod, Ceri, yn Ysbyty
High Wycombe.
OIOLCH. Dymuna Erin Hat, 6 Ael-

NOSON GOFFI A
STONDINAU

yn y Ganolfan, Waunfawr
Nos Wener, 11 Mai
am 6.30 o'r gloch

Yr elw igyd i
Y5g01 newydd Pendalar

Trefnwyd gan:
Sefydliad y Merched
a Merched y Wawr

DEWCH YN LLU I GEFNOGI

WAUNFAWR--

Mrs Nan Roberts, Pantaton. Fton: (01286) 650570
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CERIS JONES
legion, Stad Tolybont

LLANRUG
677362

Cylch Deiniolen a Chwm-y-glo,
bnawn Sui, 20 Mai yng Nghape/
Jeriwsalem, Llanberis. Gwneir
casgliad tuag at Gronfa'r Gymanfa.

8ydd y bws yn gadael Deiniolen
am 1.25; Penlsarwaun am 1.30;
Cwm-y-glo am 1.35 ae yn cyrraedd
uanbens am 1.45.

Pris fydd £1 i oedolion. TAER
erfynnir am eich cefnogaeth.
CAPEL COCH: Bu plant yr Ysgol
Sui yn brysur yn lIunio cardiau Pasg
ar gyfer y gystadleuaeth a drefnwyd
ar gyfer plant yr Ofalaeth. Drolch yn
tawr iawn i bawb 0 Ysgol Sui Capel
Coch ac Ysgol Sui Unedig Deiniolen
a wnaeth gerdyn. Diolch hefyd IMrs
Nia Thomas, Rhes y Cae, am ei
gwaith fel beirniad ac am ddewis
enillwyr y gwahanol oedrannau, a'r
prif enillydd. Dyma'r enillwyr:
Meithrin: 1. Nia Thomas, Deiniolen;
2. Alis Jones, Deiniolen; 3. Lowri
Collins, Capel Coch.
Derbyn: 1. Eban Jones, Capel
Coch; 2. Beca Jones, Deiniolen; 3.
Glain Hughes, Deiniolen.
81. 1-2: 1. Aled Pritchard, Capel
Coch: 2. Dafydd Orrit, Capel Coch;
3. Moli Jones ac Aron Jones, Capel
Coch.
81. 3-4: 1. Emma Tong, Deiniolen:
2. Steffan Jones, Deiniolen; 3. Lois
Williams, Capel Coch.
81. 5-6: 1. Adam Jones, Capel
Coch; 2. a 3. Kate Pritchard, Capel
Coch.
Uwchradd: 1 Tudur Williams,
Oerruolen: 2. Miriam Pritchard.
Capel Coch.
Pnf enillydd: Robin Pritchard, Capel
Coch.
Llongyfarchiadau mawr i'r enlllwyr a
diolch yn fawr iawn i bawb am yr
holl gardiau. Diolch hefyd t'r rhieni
am annog y plant j gymryd rhan.

Cyhoeddwyd yr enillwyr yn ystod
y Noson Goffi a gynhaliwyd er budd
Cronta adnoddau Capel Coch nos
Fercher, Mawrth 28. Cafwyd
cefnogaeth dda i'r noson honno a
diolchwn i bawb a ddaeth yno i
gefnogi'r ymdrech.

Roedd gennym hetyd
gystadleuaeth i lunio erthygl y Pasg
ar gyfer Gronyn, taflen newyddion
wythnosol yr OfaJaeth. Beiriniad y
gystadleuaeth honno oedd Mr John
H. Hughes, Tan-y-clogwyn, a
dyfarnodd ef y wobr gyntaf i Mr Bert
Parry, Llanberis a'r ail wobr I Mrs
Margaret Cynfi GriffIth, Deiniolen.
Diolch i'r awdurdon a'r beirniad am
eu gwaith. Cyhoeddwyd y ddwy
erthygl fuddugol yn rhifyn Sui y
Pasg Gronyn

COR LL-SS. Bydd Cor LL-55 yn
cyflwyno 'Llwybrau'r Groes yn
Eglwys Sant Padarn, Llanberis ar 6
Mai am 7.00 yr hwyr. Tocynnau ar
gael wrth y drws. Dewch yn llu i
ddilyn Llwybrau'r Groes.
DYMUNA Ernest Owen, 8 Rhes
Efrog, ddlolch 0 galon rw deulu,
ffrlndiau, cymdogion a lIawer eraill
am y cardiau, rhoddion a
dymuniadau da am wellhad buan a
dderbyniodd tra yn Ysbyty
Gwynedd yn ddiweddar, ac am yr
holl ymwehadau ar 01 dod adref.
Diolch yn fawr i bawb.
CYMDEITHAS LENYDDOL
UNDEBOL LLANBERIS.
Terfynwyd tymor y Gymdeithas ar
nos Fawrth, 3 Ebrill, gyda chiruo
blasus yn y Bistro, Llanberis. Y gwr
gwadd oedd y Prifardd Twm Morris
a chawsom noson ddiddorol a
hwyliog yn ei gwmni yn son am ei
waith a'i swyddogaeth fel bardd, yn
ei ffordd hamddenol ei hun.
Llywyddwyd y noson gan y
Parchedig John Pritchard a
rhoddwyd y diolchiadau gan Mr
Gareth Jones.

Cawsom wledd, fel arter, yn y
Bistro gan Danny a Nerys. Bydd
coiled enfawr i ni yn y Gymdeithas
(a phawb arall hefyd) ar ei holau.
Rydym wedi bod yno yn ciniawa ers
sawl bwlyddyn bellach.

Dlolch i'r ddau am eu
cydweithrediad parod bob amser. Ar
ran y Gymdelthas Undebol dymunaf
ymddeoliad hapus lawn i chwi.
Rydych yn ei haeddu.
DIOLCH. Dymuna Ralph a Nancy
Jones ddiolch yn ddiffuant am y Ilu
carclau ac anrhegion a
dderbyniwyd ganddynt odd I wrth
deulu a ffrindiau I ddymuno'n dda
iddynt yn eu cart ref newydd yn
Ffordd yr Orsaf. Yn anffortunus,
ychydig ddyddiau ar 61 symud,
cafodd Nancy ddamwain yn y ty'. Ei
dymuniad yw diolch yn gynnes iawn
i'w theulu a'i ffrindiau am y cardiau,
gaJwadau ffon, blodau ac amryw
anrhegion eraul. Dlolch I bawb am,
eu consyrn.
DYMUNA Nancy Jones, 79 Maes
Padarn, a Diana Pntchard, 11 Stryd
Ceunant, ddiolch i'w cymdogion a
ffnndiau am bob arwydd 0
gydymdeimlad a dderbyniwyd
ganddynt yn eu profedigaeth 0 gOlli
eu chwaer, Nellie Thomas, yn
Coventry.
DYMUNA Nancy Jones, 79 Maes
Padarn, ddiolch i'w theulu, ffrindiau
a chyrndoqron am y cardiau,
anrhegion a blodau a dderbyniodd
ar ei phen-blwydd yn ddiweddar.
ARWEINYDD NEWYDD. Yn ystod
cyfarfod ymarter Cor Dyffryn Peris
nos Lun, 16 Ebrill. estynnwyd
croeso i'r Arweinydd newydd, sef
Oafydd Roberts, i'n plith.

Mae Dafydd yn byw yn Lhthfaen
ac yn adelladwr/ffermwr yn 61 ei
alwedigaeth. Ar hyn 0 bryd mae 0
hefyd yn ddirprwy-arweinydd Cor
Cymysg Godre'r Elf!.

Bu, ac y mae Dafydd, yn cymryd
rhan mewn cyngherddau led led
Prydain fel unawdydd ac mewn
deuawd gyda'i chwaer, Ann
Williams, ac adnabyddir hwy fel
Dafydd ac Ann. Cafodd, pan yn
ifane, hyfforddiant lleisiol gyda Joan
Carlisle (Llangollen) ac, yn
ddiweddarach, gyda Gwyneth Sol
Owen (Pwllheli).
CYMANFA'R ANNIBYNWYR.
Cynhelir Cymanfa'r Annibynwyr,

Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. Ffcn: (01286) 872275 Gwyneth ae Eifion Roberts, Swn-y-Gwynt. Ffon: 870740

CWMYGLO LLANBERIS

..\wdurdodir a rheolir gan yr
Awdurdod Gwasanaethau Ariannol

YmgynghON'Vr Arlsnnol
Annibynnol

27 Stryd y Bont, Caernarfon
(01286) 672727

a hefyd ern swyddfa newydd
8 Llys Onnen, Ffordd y Llyn,

Pare Menai, Bangor
(01248) 355055

Dewch atom am gyngor ynghylch
yswirian t a rnaterion ariannol

CDH

~IORIEL'
CWM

~:::::::::::.J Cwm y G10
FfonJFfacs: (01286)870882

Gwasanaeth Fframio
Lluniau 0 bob math
ar gael ar y safle
Prisiau Rhesymol

Arddangosfa oluniau
gwrciddiol gan
Artistiaid LIeoJ

Richard S. Humphreys

am 1.30; Cwm-y-glo am 1.35 ac
yn cyrraedd Llanberis am 1.45.

Pris fydd £1 i oedollon. TAER
erfynnlr am eich cefnogaeth.
UNDEB Y MAMAU. Cyfarfu'r
gangen yn yr Ysgol Gymuned nos
tun, 2 EbrilL Croesawood Mrs
Dorothy Jones, Arweinydd y
Gangen bawb i'r cyfarfod a
chafwyd gwasanaeth byr.
Derbyniwyd ymddiheunadau oddi
wrth Mrs Marjorie Roberts a Mrs
Menna Roberts. Trafodwyd rhai
materion a godwyd ym mhwyllgor
y cyngor ym Mangor ar 28
Tachwedd. 8ydd y pwyllgor nesaf
yn cael ei gynnal ym
Mhorthmadog ar 24 Ebrill.

Croesawodd Dorothy ein
gwraig waod, Mrs Margaret
Walker 0 Borthmadog. Cafwyd
sgwrs ddiddorol ganddi am ei
bywyd fel gwraig ficer tra roedd yn
byw yn Lloegr flynyddoedd yn 61.

Y gwesteion oedd Miss Meira
Williams a Mrs Marjorie Roberts.
Ahoddwyd y raffl ganddynt hefyd
ac fe'i henillwyd gan Mrs Walker.
Diolchwyd i'r qwesteron a Mrs
Walker gan Dorothy. Terfynwyd
trwy adrodd y Gras.
DIOLCH. Dymuna Les ddiolch I
Judith, Nigel a Cynthia am y
noson fendlgedig a gafodd yng
ngwesty Porthmeirion i ddathlu ei
ben-blwydd yn 70. Hefyd diolch i'w
deulu, ffrindiau a cnyrndoqion am
y cardiau a'r anrhegion a
dderbymodd.

.. Cig 0 ffermydd Ileol
.. Partion rhwng 40 a 400!

...Gyda SilWS alaI a stwflin mewn
rholiau

...ruo salad hefyd os dymunwch

RHOSTIO
MOCHYN

AJ{' GYFER
POD ACIILYSUR

GWASANAETH LLEOl AR GYFER
PARTi'ON • PRrODASAU

PflN-BLWYDD
BEDYDD • DAWNS • CWYlIAU

DEWCS, MAE O'N FLASUS!
Cysylltwch i

JOHN BRYNAFON
lLANRUG

Y DYl>.CIC 'r 675190 /673188
ff6n ..\ rnudol: 07798 718788
wefan: www.ydyncig.co.uk

•

Cefnogwch
ein hysbysebwyr

CYMANFA'R ANNIBYNWYR.
Cynhelir Cymanfa'r Annibynwyr,
Cylch Deiniolen a Chwm-y-glo,
bnawn Sui, 20 MaJ yng Nghape/
Jeriwsalem, Llanberis. Gwneir
casgliad tuag at Gronta'r
Gymanfa.

Bydd y bws yn gadael
Oemtoten am 1.25; Penisarwaun

PRIODAS AUR. Llongyfarchiadau
a phob dymuniad da i Margaret a
Hywel Williams, Nant Forgan, ar
achlysur dathlu eu Priodas Aur.
LLONGYFARCHIADAU i Mr Les
Orrttt, Moranedd, ar achlysur
dathlu e; ben-blwydd yn 70 oed.
DIOLCH. Dymuna Hywel a
Margaret, Nant Forgan, ddiolch i'r
teulu, ffrindiau a chymdogion am y
cardiau, blodau ac anrhegion a
gawsant ar achlysur dathlu eu
Priodas Aur.
YN Y FYDDIN. Ar 22 Mai, bydd
Craig, mab Beryl ac Islwyn Jones,
7 Dol Afon, yn mynd ar
ddyletswydd gyda'r Fyddin i Irac
am chwe mis. Byddwn yn meddwl
yn ddyddiol amdano a'r teulu.

•



Uned 1, Fferm Bryn Afon
LLANRUG

Ffon: (01286) 674183
(0589) 899901

Cynyrchion Coed:
Gatiau, Ffensus ac ati
am brisiau cystadleuol

GWYNANT
PIERCE

• 8asgedi Planhigion,
Blodau Ffres a Silc

• Danton blodau 7 diwrnod
yr wythnos drwy'r fro

• Gwasanaeth Tudalennau
SiaradlTalking Pages
118247

• Planhlgion Gardd a
Basgedi Crog

RHODD O'R GALaN YW BLODAU

(Auv '.J AND SARAH JONES)

Ff6n 870605

Blodau

MYNNWCH Y GORAU
DEWCH ATOM NI!

Yr wyn lIeol mwyaf blasus,
Selsig cartref

CI90edd parod Iw bwyta
Archebion ar gyfer y rhewgist

London House, LLANRUG
Ft6n:

(01286) 673574
PEN CIGYDDION Y FRO

WfiVELI:S
Bryn ac Angela Williams

Perchnogion Newydd!
yn parhau'r traddodiad gwych

Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. Fton: (01286) 675384

cardiau, blodau ac ymweliadau a
dderbyniodd tra bu yn yr ysbyty
ae ar 61 dod adref.

Diolch arbennig i'r eymdogion,
Mrs Judith Jones a Mrs Merlwen
Jones, am eu caredigrwydd ae i'r
meddygon a staff wardiau Tryfan
a Gogarth, Ysbyty Gwynedd.-COR LL-55. Bydd Cor LL-55 yn
eyflwyno 'Llwybrau'r Groes yn
Eglwys Sant Padarn, Llanberis ar
6 Mai am 7.00 yr hwyr. Toeynnau
ar gael wrth y drws. Dewch yn lIu
i ddilyn Llwybrau'r Groes.

CLWB BRO BETHEL. Elfyn Owen
oedd y siaradwr gwadd yng
nghyfarfod mis Ebrill a chafwyd
ganddo sgwrs am, ei waith fel
Rheolwr Gofal a Thrwsio
Gwynedd Cyf. Nod yr Asiantaeth
yw galluogi pobl hyn a phobl anabl
j aros yn eu cartrefi eu hunaln 0
fewn y gymuned leol drwy wella
cyflwr eu cartrefi i lefel sy'n
gyfforddus, diogel a hwylus.
Roedd eyfle ar y diwedd i ofyn
cwesttynau a chafwyd trafodaeth
ar nifer 0 bynciau. Braf oedd eael
gwybod fod Gofal a Thrwsio
Gwynedd Cyf. erbyn hyn wedi
dathlu deng mlynedd 0 wasanaeth
yr Asiantaeth ar draws Gwynedd.

Bydd y trip pentymor yn mynd i
Wrecsam ar ddydd Mawrth, 5
Mehefin. A wnaiff pawb sy'n
dymuno mynd ar y trip roi gwybod
i Maud Williams neu Nerys Owen
erbyn y cyfarfod nesaf os
gwelwch yn dda.

leuan Williams fydd y gwr
gwadd y tro nesaf, a hynny ar 8
Mal.
MERCHED Y WAWR. Cawsom
gwmnl Mr Hywel Jones 0 Gig
Rose Cymru yn ein eyfarfod mis
Ebrill, Cafodd groeso cynnes gan
ein lIywydd, Anne Ells. Difyr fu'r
sgwrs yn dilyn eyehwyn cwmni
eydweithredol gan ffurfio cwmni
Bwydlyn ym Mhen Llyn Trodd y
syniad yn reahti ae erbyn hyn
cyflogir nifer fawr 0 drigolion yr
ardal yn y siop gig ym Mhwllheli
a'r siop iysrau a ffrwythau ym
Mhorthmadog. Cawsom flasu cig
Brasada ae, wrth gwrs, y cig
eidion 0 Ben Llyn. Diolchwyd i Mr
Jones yn hwyliog iawn gan un 0
genod Pen Llyn, set Rhian
Hughes.

Dymunwyd yn dda t'r eanlynol
yn EIsteddfod Genedlaethol yr
Urdd yng Nghaerfyrddin. Sion
Elwyn. fydd yn rhan 0 ddeuawd
offerynol gyda Lois Eifion 0
Benisarwaun; parti eerdd dant
(adran) dan 12 oed dan otal
Manon Dauneey Griffiths; band
adran Bethel, a hetyd nifer 0 blant
Bethel sy'n aelodau 0 fand Ysgol
Brynrefail. Pob Iwc i ehwi I gyd.

Elisabeth Evans, Margaret
Williams ac Eirlys Sharpe oedd
yng ngofal y baned ae enillydd y
raffl oedd Alys Jones.

Swyddogion y gangen eros
2007/2008 fydd: Llywydd:
Margaret Druce; Is-Iywydd: Mair
Price; Ysgrifennydd: Joyce
Roberts: Is-ysgnfennydd: Glenys
Griffiths' Trysorydd. Edith Jones:
Is-drysorydd: Betl Owen.
Pwyllgor: Ahian Hughes, Brenda
Jones, Mair Read, Eirlys Williams I

Delyth Williams ae Elisabeth
Evans.

Sian Davies fydd em gwraig
wadd y mis nesaf ar nos Fercher.
9 Mai, yn rhoi arddangosfa 0 Gelf
a Chrefft. Fe fydd y tymor yn dod
i ben gydag ymweliad a Llaeth y
Llan, Llanefydd, ar nos Fercher,
13 Mehefin.
LLONGYFAACHIADAU i Gwion
Wyn ar ennill ar y gystadleuaeth
chwarae piano yn Eisteddfod y
Bontnewydd nos lau, 5 Ebrill.
DIOLCH. Hoffai Nan Owen,
Berwyn, ddioleh 0 galon am y Ilu

Geralnt Ells, Cilgeran. Fton: (01248) 670726

BETHEL

."

SEFYDLIAD COFFA. Enillwyr y
Clwb 100 am tis Ebrill oedd: £20:
A.V. Owen, 4 Rhos Rug; £7: Mrs C.
Griffiths, Tan y Fron; £5: Mrs G.
Thomas, Wenallt.
BABI NEWYDD. Llongyfarchladau
mawr i Heulwen a Steve, 35
Qlanffynnon, ar onedigaeth Alaw
Swyn, chwaer fach I Heledd.
DYMUNA Lily Owen, 4 Cefn Elan,
ddiolch I'W theulu, ffrindiau a
chymdogion am y cardiau.
anrheqron, arran a'r blodau ar
achlysur el phen-blwydd yn 90 oed.
DYMUNA Leri Sioned, Fflon,
Bethan a Cara (Bodffordd), ddiolch
yn ddlffuant am bob arwydd 0
gydymdeimlad a dderbyniwyd
ganddynt yn ystod eu profedigaeth
lem ac anmsqwyt. Dlolch 0 galon.
CAPEL Y RHOS. Ar Fawrth 31ain,
priodwyd Gwenlli Matr Pugh a Shaun
Holdsworth. Gweinyddwyd gan y cyn
wetnldog y Parch D. Lloyd Hughes.
Mae'r cwpl ifanc wedi ymgartrefu ym
Mhenlsa'rwaun ac rnae'r ddau yn
athrawon yn Ysgol Friars Bangor.
Pob dymuruad da iddynt l'r dyfodol.

Fore Sui, Ebrlll 1af, oedd
gwasanaeth cyntaf y Parch. Marcus
Wyn RobInson fel ein gwetnldog
newydd Yn ystod y gwasanaeth
bedyddrwyd dwy chwaer 0 Rhes
Rhythallt - Ffion Haf ac Alaw
Angharad. Croesawyd y teulu a lIu 0
ffrindiau i'r gwasanaeth.

Ar nos Fercher, 18ted 0 Ebrill,
cynhahwyd gwasaneth sefydlu y
Parch. Marcus Robinson yn
welnJdog swyddogol ar Gapel y
Rhos Llanrug ac ar Gapel Cysegr
Bethel. Brat lawn oedd gweld y capel
yn gyfforddus lawn gyda chynulledlfa
dailwng o'r ddau gape!. Croesawyd
nifer 0 ffrindlau a chyn aetccau'r
gweinidog 0 eglwysl eraill.
Dywedodd un ohonynt ar y noson.

'Ern coiled m sydd yn ennill i
chwi ' Cafwyd gwasanaeth bendithiol
iawn a dilynwyd yr oedfa gyda
lIuniaeth arbennig J ddathlu'r
achlysur Paratowyd y bwyd gan
aelodau 0 Cysegr ac 0 Gapel y
Rhos Diolch 0 galon t bawb
gyfrannodd mewn unrhyw Hordd
tuag at yr achlysur arbenniq hwn.

Mawr obeumr y bydd Y Parch.
Marcus Robinson yn setlo i lawr yn
hapus iawn yn ern plith. Gobeithio y
gallwn ninnau, fel aelodau, fod yn
gefn iddo yn al waith. Dymunwn pob
bendith iddo ar ddechrau cyfnod
newydd arall yn el weinidogaeth.
TREFN GWASANAETHAU MIS MAl
cvnnsnr y gwasanaethau am 10 o'r
gloch y bore, yn ogystal a'r Ysgol Sui
6. Y Gweinidog;
13: Parch. Ddr Goraint Tudur;
20' Y Parch Nan Wyn P. Davies:
27: (Penetecost): Y Parch. Trefor

Jones.
Mrs Sally Thomas vn dathlu ei oneti
b/wydd yn 102 gyda'; metcti, Rachel.

COR LL-55. Bydd Cor LL-55 yn
cyflwyno 'Llwybrau'r Groes yn
Eglwys Sant Padarn, Llanberis ar 6
Mai am 7 00 yr hwyr. Tocynnau ar
gael wrth y drws. Dewch yn Ilu I
ddilyn Llwybrau'r Groes.YR YSGOL
GYNRADD. Ar ddiwedd tyrnor y
Pasg roeddem yn ffarwelio ag Anti
Delyth. sydd wedi derbyn swydd yn
Ysgol Waunfawr. Bu Anti Delyth yn
goruchwylio amser cinio yma ac mae
hi wedl cwblhau cwrs Cam wrth
Gam. Diolch yn fawr i chi am eich
gwaith caled a dymunwn yn dda i chi
yn eich swydd newydd.

Diolch yn fawr i Mr Phil Owen, tad
Ela, sydd yn blismon, am ddod i'r
dosbarth derbyn i siarad gyda'r
plant.

Estynnwn ein cydymdeimlad
dwysaf ag Anti Glenys, sydd wedi
colli el mam yn ystod y gwyilau.
Rydym yn meddwl amdanoch.
YMDDEOL 0 DDOSBARTHU.
Dymunwn ddiolch yn enfawr i Mrs
Enid Whiteside Thomas, Dolwar, am
ddosbarthu'r Eco yn ei harda] ers y
eychwyn cyntaf. Mae yn awr am
ymddeol o'r gwaith gwirtoddoJ yma
ae fe fydd Mr Hefin Jones, Dolwen.
yn cario r gwalth ymlaen. Dioleh yn
fawr i chi eich dau am y gwaith
gwerthfawr yma.
DIOLCH. Dymuna Anwen a Jimmy
Clarke (20 Tal y Bont) ddiolch 0
galon r'r teulu, ttrinoiau a
chyrndoqron am eu caredigrwydd ar
achlysur eu priodas ar 30 Mawrth.
Maent weoi ymgartrefu yn Maes
Cadnant, Caernarton.

Dymunwn yn dda i'r cwpwi ar
gychwyn eu bywyd priodasol.
PEN-BLWYDD ARBENNIG lAWN.
Dathlodd Mrs Sarah E. Thomas
(Sally), Min y Rhos, Ffordd yr Orsaf,
ei phen-blwydd yn 102 oed ar 9
Mawrth. Llongyfarchiadau calonnog
a dymuniadau gorau iddi, y trigolyn
hynat, wedi ei geni a'i magu yn
Llanrug

Dymuna hithau ddiolch 0 galon
I'W theulu a'i chyfeillion am eu
caredigrwydd tuag ati. Cafwyd
diwrnod i'w gofio eto ym Min y Rhos
ar ddiwrnod ei phen-blwydd.

LLANRUG



ORIAU AGOR
6 a.m.-7.30 p.m.
(Llun-Sadwrn)

6 a.m.-6 p.m. (Sui)

Cofiwch
anfon eich Ilythyrau

i'r golygyddion
drwy e-bostlo:

storiau @ecorwyddfa.co.uk

Dymuna'r Cyngor benodi
Clerc rhan amser,

cyfrifoldebau'n cynnwys
rheolaeth o'r cyllido a'r
fyn wen t. Telir cyflog ar y
Raddfa Genedlaethol.

Ymholiadaullafar: Clive
James (01286) 677438

Ceisiadau ysgrifenedig erbyn
16.00 dydd Iau, 10 Mai at:

Y Cadeirydd,
Cyngor Cymuned Waunfawr

Hafan, Caeathro,
Caernarfon LL55 2SS
Cynhelir cyfweliadau

nos Lun, 14 Mai

Cyngor Cymuned
Waunfawr

."'" Ali' LOI),,"'llntfHWJJ.QSo« .,.,~o .1 ••vtlw,uol1l i.. I ~oI9ld('ho!illnv, I\"JoJl (;-..... , ..P'1 I., ~ lit' not ,fSA.i ., a...t,.,
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gall ddyfynnU'f cyfeirnod: ECO'R WYDDFA

Am rwy 0 wybodaeth ymwulwch fl ni yn:
•

Ase Concern Gwynedd a Me.,
Tv Ssiont. Ffordd Sanres Helen.
Caornerton, Gwynedd LL55 2YD

01286678310

Cyflen\Nadau Trydan a Nwy

Cynlluniau Angladd

Yswiriant Teithio

Cewch groeso cynnes gan
CLEOA SUSAN

Cofiwch am ein gwasanaeth newid pres tramor,
yswiriant, talu biliau, etc" yn ogystal a
gwasanaethau arferol Swyddfa'r Post.
A hefyd Paypoint, Loteri a Pheiriant
Tynnu Pres (Cashback)

Cofiwch ddefnyddio
SWYDDFA POST BETHEL
(01248) 670261

£40: O. H. Williams, Tai
Glangwna; £25: Sharon Thomas,
Bryn y Got; £15: Bethan Iwan,
Carrog; £5: Oewi Parry, Cefn
Rhos.
TAFARN BRYNGWNA. Erbyn
hyn mae Steffan ac Alison ap
Geraint wedi symud I Langefni.
Mae Rhian yn parhau i astudio yn
y coleg ym Mangor ac yn warden
hostel.

Preswylwyr newydd Tafarn
Bryngwna yw Derek a Michele
Roberts a'u mab, Dylan, a'r
ferch, Louise. Maent yn bwriadu
rhedeg tafarn leol, groesawgar
gyda phrydau canol dydd a
chyda'r nos. Beth am fwrw
heibio.
COR LL-55. Bydd Cor LL-55 yn
cyflwyno 'Llwybrau'r Groes yn
Eglwys Sant Padarn, Llanberis ar
6 Mai am 7.00 yr hwyr. Tocynnau
ar gael wrth y drws. Dewch yn IIu
i ddllyn Llwybrau'r Groes.

VS\Niriant Cerbydau a Diffyg ar y Modur
Vswiriant Cartref

• PECYNNAU GWYLIAU YM MHRYDAIN, EWROP AC
YMHELLACH.

· TEITHIAU I GYNGHERDDAU A THEA TRAU.
• TREFNU PECYNNAU GWYLIAU I GRWPIAU A

MUDIADAU AM BRISIAU RHESYMOL.
• BWSIAU MODERN A MOETHUS
• GWESTAI 0 SAFON
· CWMNITEULUOL
· MANNAU CODI YN CYNNWYS: LLANBERlS, CWM Y

GLO A LLANR,(;G.

Am fwy 0 fanyllon am eln telthlau, ffonlwGh
eln swyddfa ar y Man yn Nghaernarfon ar 01286 672333

~

-.- ~ ~

LIAU SEREN ARIAN

GWASANAETHAU'R CAPEL.
Bydd Y Gwasanaethau canlynol
yn cael eu cynnal yn ystod mis
Mai:
6: 11.00 Ysgol Sui

2.00 Parch Cledwyn Griffith
13: 11.00 Ysgol Sui
20: 10.00: Mr J. H. Hughes

11.00 Ysgol Sui
27: Dim ysgol SuI.
CYNGOR CYMUNEO
WAUNFAWR
Cynhelir Cyfarfod Blynyddol y
Cyngor nos Fercher, 16 Mai, am
7.15 yr hwyr yn Y Ganoltan,
Waunfawr. Yn ystod y cyfarfod
gall etholwyr ofyn cwestiynau i'r
cynghorwyr.
HELFA WYAU PASG. Cafwyd
bore 0 hwyl gan blant iau'r
pentref ar Sui y Pasg. Oiolch i
haelioni hapchwaraewyr Tynfa
Misol Cymdeithas Cae Chwarae
Caeathro, prynwyd a chuddiwyd
wyau Pasg yng ngerddi enwog
Bryn Eden. Ar 01 i bawb, rhai eto
cymorth eraill, Iwyddo i gasglu'r
wy cywir roedd lIuniaeth 0 fri, yn
addas i bawb 0 bob oed, wedi ei
ddarparu gan Eifion ac Edwina
a'r teulu. Dlolch yn fawr i bawb.
PEN-BLWYOO 0 BWYS.
Llongyfarchiadau i Oafydd
Roberts, Tai Brynteg, ar ddathlu
pen-blwydd oed yr addewid.
TYNFA MISOL. Enillwr Tynfa
Misol Cymdeithas Cae Chwarae
Caeathro ar gyfer mis Ebrill
oedd:

CAEATHRO
Clive James, Hafan, Bryn Gwna.

Ffon: (01286) 679501 (gwalth). Sn438 (cartref)llwyr wrth fynnu gwneud
hynny. Os gallwn gadw'n
cymanfaoedd yn gyfryngau
buddiol i'n helpu i addoli'r
Arglwydd, wrth gwrs bod
gwerth i'w diogelu. Ond mae
hefyd angen chwilio am
gyfryngau newydd a meddwl
am gyfarfodydd ncwydd a fydd
yn galluogi'n heglwysi i ddwyn
eu tystiolaeth ac i ddatgan eu
mawl i'w Harglwydd. Y mae
yna rai ymdrechion felly i roi
cyfle ieglwysi ddod at ei gilydd
yo achlysurol i gydaddoli. Yo
naturiol, mae rhai yn llwyddo'n
well na'i gilydd, ond gweddiwn
am fendi th Du w ar yr holl
ymdrechion hyn.

Y peth mawr yw bod Du w yn
cael ei folio Dyna ddiben pob
cymanfa; a dyna, gobeithio,
ddiben yr holl wei thgareddau
hen a newydd, arferol a
neilltuol, sydd gennym yn ein
heglwysi 0 hyd. Canu mawl i'r
Goruchaf a thystio am ei Fab
yw ein gwaith a'n braint, Fel
unigolion, ac fel eglwysi,
mynnwn wneud hynny. Yn
nerth ein Duw gallwn fwynhau
canu mawl iddo ac addoli'r
Duw sydd wedi'n caru a'n
gwneud yn blant iddo'i hun. A
diolch bod gennym hen
gyfryngau yn ogystal a rhai
newydd i wneud hynny yng
nghwmni pobl yr Arglwydd.

JOHN PRITCHARD

Er gwell neu er gwaeth, rwy'n
un o'r bobl hynny sy'n hoffi'r
pethau cyfarwydd. Dyna pam
fod y cyfnod rhwng dechrau
mis Mai a chanol mis
Gorffennaf wedi tueddu i'm
bwrw oddi ar fy echel ers i mi
ddod i'rn heglwysi presennol
dros ddeunaw mlynedd yn 61.
Mae'r patrwm sefydlog sydd
gennym i oedfaon }T Sui weddill
y flwyddyn yn cael ei dorri gan
gyfarfodydd gwahanol y cyfnod
hwn, yn cynnwys mwy nag un
cyrnanfa ganu. Mae'r oedfaon
arbennig hyn yn gyfle wrth
gwrs i fwynhau cwmni pobl 0
eglwysi eraill, ac mae tipyn 0
newid ynddo'i hun yn beth
braf.

Ond 0 dipyn i beth, gwelwyd
llai o'r cyfarfodydd ychwanegol
hyn, ac 0 ganlyniad ers
blwyddyn neu ddwy bu llai 0
alw am ganslo neu ail drefnu'r
oedfaon arferol. Penllanw'r
newid syfrdanol a welwyd dros
y chwarter canrif diwethaf yw
peth felly, wrth gwrs. Rwy'n
ddigon hen, er enghraifft, i
gofio Cymanfa Ganu
Annibynwyr Llyn ac Eifionydd
a'i thair oedfa ar ddydd Llun; a
chapel Tabernacl, Porthmadog,
bob yn ail flwyddyn a chapel
Penmount, Pwllheli, yn rhwydd
lawn. Mae'r ffaith fod angen
benthyca'r ddau gapel
Presbyteraidd, am nad oedd gan
yr Annibynwyr gapeli digon
mawr, yn dyst i faint y
cynulleidfaoedd! Y fath newid a
gafwyd!

Mae'n anodd gwybod beth
i'w feddwl 0 ddiflaniad y
gym a0 fa. Mae'r drafferth a
gawn i ddal i gynnal y fath
weithgarwch yn arwydd o'n
llesgedd fcl cglwysi, ac mae
hynny'n ofid mawr. Ac ero,
rnae'n bwysig hefyd nad ydym
yn teimlo bod raid i ni gynnal
pethau er mwyn eu cynnal.
Does dim rhinwedd Cristnogol
mewn cynnal pethau yn unig
am ein bod wedi arfer eu
cynnal. Gallwn ddigalonni'n

CANUMAWL



anhygoel a wnaed gan ein
disgyblion eleni. Llwyddodd
pob un ohonynt i godi ell hoed
darllen .yn sylweddol, a
derbyniasan t dystysgrif fel
prawf o'u llwyddiant.

Y Cyn1111n Darllen boreau yn darilen gyda thim 0
diwtoriaid o'r chweched
dosbarth, dan arweiniad Mrs
Sharon Griffiths a Mrs Gwenno
Bebb.

Braf yw gweld y eynnydd

disgyblion sydd angen yehydig
o hwb gyda'u darllen, yn naill
ai'r Gymraeg, y Saesneg neu'r
ddwy iaith, dreulio cyfnod yn y

Rhaglen lwyddiannus er hybu a
chodi cyrhaeddiad darllen ein
disgyblion yma ym Mrynrefail
yw'r Cynllun Darllen. Caiff

Llongyfarchiadau gwresog i'r
canlynol ar eu 11wyddiant mewn
cystadleuaeth Traws Gwlad yn
Aberhonddu yn ddiweddar: Ceri
Roberts ac Elin James yng
nghystadleuaeth Blwyddyn 7;
Hannah Hellfield ac Esra Warren

cysiadleuol yn erbyn Ysgol
Emrys ap Iwan, gyda'r sgor
terfynol yn 18 i 17. Mae'r
bechgyn rwan drwodd i rownd
gyn-derfynol cwpan Eryri.

Rygbi

- ..

gystadleuwyr Bro'r
Eco yn Eisteddfod yr

Urdd 2007 J

Pob lwc iholl

Ymweliad 'Hei
Hogia'

Fe! rhan 0 raglen hybu
darllen ymysg pobl ifanc
ymwelodd criw 0 aetorion
adnabyddus a'r ysgol er
mwyn perfformio pytiau 0
olygfeydd eyffrous mewn
nofelau eyfoes. Trefnodd yr
Adran Gymraeg fod holl
ddisgyblion Blwyddyn 8 yn
mynd i gael eyfle i
fwynhau'r perfformiad,
felly eafodd bron i 130 0
ddisgyblion fwynhau.
Derbyniodd yr aetorion
groeso cynnes gan y
disgyblion a chafwyd
ymateb positif tu hwnt gan
y disgyblion eu hunain. Yn
y llun mae rhai o'r
disgylion gyda'r aetorion.

•

Rhedeg Traws Gwlad
Mae tim Rygbi Blwyddyn 10
wedi bod yn brasgamu trwy eu
gornestau, gyda'r llwyddiant
diweddaraf yn dod mewn gem
yn erbyn Ysgol Dyffryn
Nantlle, trwy ennill 0 29 pwynt
i ddirn. Cafwyd gem tipyn mwy

a Sharon Hanks ym Mlwyddyn
8/9, a Llion Jones ym Mlwyddyn
10/11. Roedd dros 90 0 gysiadleu
wyr yrnhob categori a llwyddodd
ein disgylion ni i orf[en mewn
safle hynod anrhydeddus. Ras yr
Wyddfa nesaf??

••





• •

Dau lun 0 Llanberis wedi eu cyfuno - sgwn ipryd tynnwyd rhain?

, '

Am gyfle i ennill copi 0
Y Llyfr Enwau

anfonwch eich atebion i
storiau@ecorwyddfa.co. uk
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gwyllt Gwynedd.
'Y n ogystal a rhoi gwybod

aeth ar gyflwr em bywyd gwyllt,
bydd yr arolwg hefyd yn ein
galluogi i dargedu prosiecrau
gwaith ar gyfer rhywogaethau
penodol. as nad ydym yn
gwybod am bresenoldeb rhyw
greadur arbennig, sut mae
disgwyl ymdrechu i'w helpu yn
y mannau hynny?' meddai Bryn
Griffiths, Swyddog Bio
amrywiaeth Cyngor Gwynedd.

'Rydyrn eisiau i bawb gymryd
rhan yn }T arolwg hwn - os
vdynt un ai yn gwylio natur yn
rheolaidd neu'n cofnodi bywyd
gwyllt am y tro cynraf - mae gan
pawb rol yn yr arolwg. as ydych
chi'n gweld un o'r
rhywogaerhau sydd yn yr arolwg
gwnewch nodyn 0 ble (byddai
cyfeirnod grid )TD wychl), a'r
dyddiad.'

Os ydych yn ansicr wrth
adnabod rhai o'r rhywogaethau,
gallwch fynd i'n gwefan am fwy
o wybodaeth neu luniau i'ch
helpu,' ychwanegodd.

Mae'r rhywogaethau, ac
arwyddion )' gwanwyn, yn
wed dol hawdd i'w hadnabod
ond mae cvfle hefvd i- .
ychwanegu mwy 0 wybodaerh
petai rhywun wedi dod ar draws
rhvwbeth arall 0 ddiddordeb.-Am restr lawn o'r
rhywogaethau dan sylw neu i
gymryd rhan yn yr arolwg ewch
i safle we Natur Gwynedd:
www.gwynedd.gov, uklbioamryw
iaeth-cofnodion neu os am
ffurflen bapur i'w llcnwi,
cysyll twch a Thim
Bioarnrywiaeth Cyngor
Gwynedd ar (01286) 679381.

Ychwanegodd Bryn, 'and
gobeithiwn hefyd y bydd pobl
yn mwynhau cymryd rhan yn yr
arolwg a thrwy hynny yn dod i
adnabod natur eu hardal leol yn
well.

Cofiwch, mae pob cofnod yn
\verthfa\Vf ia,vn i ni felly ewch
ati edrvchwch allan a~

chofnod\vch fywyd g\vyll[ eich
ardal !'Ilid A,zgJlarad J01les.

Ydych chi wedi clywed Y gwcw
yn canu eleni? Neu, ydych chi
wedi sylwi ar y werinol yn
gwibio heibio, neu'r clychau'r
gog yn eu blodau urddasol?
Dyrna ychydig o'r nifer 0
wahanol arwyddion fod tymor y
gwanwyn wedi ein cyrraedd!

Os allwch chi helpu gyda
chwcstiynau fel hyn neu'n hoff 0
arsylwi ar fyd natur, mae
Partneriaeth Natur Gwynedd
angen eich help!

Bydd Arolwg ~.Gwanwyn, yr
ail rnewn cyfres 0 arolygon 0
dymhorau'r Ilwyddyn, yn cael ci
gynnal ledled Gwynedd ac yn
gofyn am gofnodion 0 wahanol
fywyd gwyllt yr ydych chi yn eu
gweld yn ystod )' gwanwyn.

Mae Natur Gwynedd yn
awyddus iwybod lle'r ydych chi
wedi gweld rhywogacthau
amrywiol, megis )' fran goesgoch
neu'r gornchwiglen, neu pa fath
o gasys wyau (rnorgathod a
chathod mor) ydych chi welsoch
chi wedi'u golchi ar Ian y mor.

Gyda newid hinsawdd i'w
weld yn dylanwadu ar y
rymhorau, mae swyddogion
hefyd yn awyddus iwybod pryd
y gwelwcb neu y clywch chi rai 0
arwyddion }T tymor - ee. can
adnabyddus y gwcw! Gyda
chyrnaint 0 rywogaethau yn
diflannu ac arnseriad y
tymhorau }TJl newid 0 ganlyniad
i ncwid hinsawdd, bydd
gw ybodaeth fel hyn 0 gyrnorth
mawr wrth fonitro cyflwr bywyd

Galwad y Gwanwyn!

ChrIS Roberts.

IeSIYll Ouxn.

Heledd A'IJIG Roberts.

(Alrhac/ 0 (/'((/'1/(.'11 ~/7H(.'/I)

gwcithio'n gyson efo'r cwrnni
er }' cychwyn yn 2000.

Yn ystod y tri mis yn arwain
at y sioe fe weithiodd y plant a'r
bobl ifanc yn anhygoel 0 galed
ym mhob SeSi\VD, yn dysgu
caneuon, dawnsfeydd a sgript, a
hoffai Yrnddiriedolwyr Rygarug
ddiolch i BAWB fu'n gweithio
mor galed ruag at lwyddiant y
sioe eleni.

Os hoffech fury 0 wybodaeth
am weithgareddau RYGARUG
neu os hoffech fod yn aelod
cysyllrwch a'r Ysgrifennydd,
Swyddfa Rygarug, d/o Ysgol
Gynradd Llanrug, Llanrug,
Caernarfon, Gwynedd. LLSS
4AL, neu drwy e-bost at
pennaethi[' llanrug.gwynedd.sch.uk
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Alun Ffred Jones (Arfon) a
Dafydd Wigley (Gogledd Cymru)

Rhowch eich dwy bleidlais i
Blaid Cymru ar Fai y 3ydd i
gael y ddau i'r Cynulliad

•

ETHOLIAD CYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU
3 Mai 2007

Hyrwyddwyd gan Plaid Cymru, 8 Stryd y Castell, Caernarfon, Gwynedd (01286) 672510

PLAID CYMRU

•

VOLVO

I:JOSC.H
service

~

SAAB

Car Service

Cibyn Ind. Est., Caernarfon, Gwynedd LL55 2BD
(01286) 673559 www.a-v-w.co.uk

Ceir BenthY9
AM DDIM

<{
0_. 0

a- I- ~

(1)2
(/)

~ 0
CO '1

(1)
c:.e
>c l-

.e res 0
w

U c.:J
::>s res w
Q..

-c
-c CI)
>~COD)
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AUDI SEAT VOLKSWAGEN

Y Dewis -
arall Dibynadwy

1Io....--r-1~~~ iWasanaeth
~~ Y Prif Ddeliwr.

Beth bynnag
rydych yn ei yrru,

o Audi i VW...

• Pob math 0 ddodrefn ty
• Cegin, Istafell fyw, Ilofft
• Prisiau cystadleuol
• Carpedi, Llenni a
Lloriau Pren

Ffon: (01286) 676 040

•

DODREFN PERKINS
(Safle'r hen Nelson)

CAERNARFON

Hoffech chi eistedd yn y gadair ddu enwog? Dyrna'ch cyfle!
Mae Mastermind Cymru yn chwilio am gystadleuwyr ar gyfcr y gyfres
nesaf

Gweler y daflen am fanylion pellach neu ewch i bbc.co.uk/
rnastermindcvmru

CYMRU

u..,•
,
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gwasanaeth newydd 0 dan yr
enw 'Gangiau Cymunedol
Gwynedd' a yw'n bosibl iddynt
hwy glirio'r safleoedd.

Mae'r Cwnstabl Philip
Kennedy (Rheolwr Rhawd
Gymunedol) yn awyddus iawn i
gynnal cyfarfodydd yn
wythnosol ar gyfer trigolion
lleol. as bydd gan rhywun
unrhyw bryderon ac eisiau eu
trafod gyda'r heddlu yna bydd
croeso i unrhyw un droi i
mewn. Mae'n bur debyg mai yn
y Sefydliad Coffa Llanrug y
cynhelir rhain. Fe gawn fwy 0
wybodaeth yn fuan. I gysylltu
a'r Cwnstabl Kennedy cewch
ffonio ei ffon sym udol ar
07810814037 yn ystod ei oriau
gwaith. Tu allan i rheiny bydd
angen ffonio y rhif arfeol -
01286 673333
Aeth dau gynghorydd, ynghyd
a'r clerc, i'r Cyfarfod
Cynghorau Tref a Chymunedau
yng Nghaernarfon i gael ateb i
gwestiynau a anfonwyd i'r
swyddogion ymlaen llaw.
Addawyd fod y llinellau melyn
a gwaharddiad cyflymder yo
mynd i gael eu gosod yn fuan
yng Nghwm y Glo. Mae gwaith
wedi ei gychwyn ar y
palmentydd ac ar y briffordd

•yno eisoes.
Trafodwyd yr amcanbris gan
Menter Fachwen ar gyfer torri
gwair yn yr ardd gymunedol
yng Nghwm y Glo. Pasiwyd fod
hwn yn cael ei dderbyn.
Gofynnwyd i'r cynghorwyr
ddewis enw ar gyfer y tai
newydd fydd yn cael eu
hadeiladu yng Nghwm y Glo
yn fuan. Penderfynwyd ar yr
en\\' Cae Ty Draw, gan mal
dyma'r enw sydd wedi cael ei
ddefnyddio gan y trigolion ar
hyd }'blynyddoedd am y llecyn
hwn.
Mae'r ganolfan Caergylchu
wedi ei hagor yn y Cibyn yng
Nghaernarfon a gobei thir rWan
y bydd pawb yn man teisio ar y
cyfleusterau yma.
Gofynnwyd i'r cyngor ysryried
derbyn gwasanaeth cwmni
UHY Hacker Young fel
Archwil\vyr AIIanol ar g)rfer
2007/2008. Pasiwyd i barhau
gyda'r gwasanaeth hwn.
C)'nhelir y cyfarfod nesaf yn Y
Sefydliad Coffa )rn Llanrug ar
Ebrill17eg am 7 o'r gloch.

y cais wedi ei newid i un t9' yn
unig a bod hynny wedi ei. ,gamatau.
Cais a ganiatawyd gan Wynedd:
Addasu adeilad allannol i 2
uned gwyliau: Fferm Garth
Fawr, Y Felinheli.
Dyddiad y cyfarfod nesaf: Sed 0
Fehefin.

•gywu.
Datganwyd buddiant

personol gan sawl cynghorydd
gan fod ceisiadau am gymorth
ariannol ar y rhaglen.
Dosbarthwyd arian fel a
ganlyn: £30 i Gymdei thas
Alzheimer; Eisteddfod
Genedlaethol yr U rdd
Caerfyrddin; Cyfeillion
Samariaid Gogledd Cymru;
Cymdeithas Spina Bifida &
Hydrocephalus Gogledd
Cymru; Clwb Rygbi
Caernarfon.
£IS0 iYsgol Cwm y Glo tuag at
gostau eu taith i lawr i
Eisteddfod Genedlaethol yr
Urdd; £500 i Ysgol Feithrin
Llanrug; £550 i Glwb Pel
droed Llanrug; £1800 i
Sefydliad Coffa Llanrug.
Ceisiadau Cynllunio newydd
Dim gwrthwynebiad i godi
lolfa wydr yo 1 Cae Newydd,
Llanrug, nac i ddymchwel y
porth car presennol a chodi un
newydd yn 3 Plas Pan tafon,
Llanrug. Nid oedd
gwrthwynebiad i godi estyniad
ar Tan y Coed Canol, Ceunant,
ond mynegwyd pryder ynglyn
a'r adeiladau, fel y caban pren
sydd tu allan i'r cwrtil.
Mae'r safle bws ger Corlan y
Rhos wrthi'n cael ei lanhau a'i
drwsio o'r diwedd. Fe wneir y
gwaith gan Mr. Eddie Pugh a'i
fab Alyn. Mae Cyngor
Gwynedd yn gweud
ymholiadau am y cord uchel
sydd 0 gwmpas Corlan y Rhos.
Mae amheuaeth ynglyn a phwy
biau'r coed, ac felly pwy ddylai
dalu am eu terri.

Daeth i sylw fod 11an!lst
mawr ar y llwybr cyhoeddus
wrth afon Ogwen yn Llanrug
ac mae'n amlwg fod cryn yfed
yn digwydd )'no. Y clerc i
gysyllru a'r Heddlu, Asiantacth
yr Amgylchedd a pherchennog
y tir gerllaw.

Yn ystod yr wythnosau
ru\vethaf, mac cryn lanast wedi
casgiu yng nghorneli cae
chwarae Pwll Moelyn. Y clerc i
gysylltu ag Adram Gwarchod y
Cyhoedd a hefyd gofyn i'r

Cynhaliwyd y cyfarfod
diwethaf yn Ysgol Gymuned
Cwm y Glo ar Fawrth 20fed.
Croesawodd y Cadeirydd,
Dafydd W. Thomas, bawb i'r
cyfarfod a chadarnhawyd
cofnodion Chwefror 17eg yn

Cyfarfu'r Cyngor ar y 3ydd 0
Ebrill.
Gweddi Offrymwyd y weddi
gan Richard Ll. Jones.
Cofnodion Mawrth
Cywiriad: Teithwyr Chwarel
Fachell. Cyfarfod a Chyngor
Gwynedd yr oedd y Bar
Gyfreithiwr ac nid a Huw P.
Hughes fel unigolyn.
Ychwanegodd H. P. H. y bydd
rhybydd iddynt adael y safle yr
wythnos yma.

Derbyniwyd y cofnodion yn
gywir fel arall,
Materion o'r Cofnodion
Cysgodfannau bu». Cyfeiriwyd at
sawl cysgodfan a fandaleidd
iwyd eto ac ystyriwyd
cysgodfannau cefn a tho yn
unig, paneli metel yn lIe
pollycarbonate neu eu diddymu'n
Ilwyr. Penderfynwyd eu gwneud
yn ddiogel ac ystyried eu
hatgyweirio rhyw dro eto os
bydd llai 0 fandaliaeth yn y
pentrefi. Ar hyn 0 bryd mae
ieuenctid 0 Lanrug yn teithio i
Fethel a Ddeiniolen gyda'r
nosau.
U,I Llais Cymru. Gofynnodd
Len Jones a oedd ateb i'r llythyr
yn gwrthod talu aelodaeth
oherwydd eu diffyg trefn,
addawodd y Clerc eu hatgoffa.
Tauielyddion ar ffordd Tremeilian
- ateb Gwynedd nad yw'r ffordd
yn ddigon llydan. Dywedodd
Phyllis Ellis y bydd arwyddion
cyfyngder cyflymdra yn yr ardal
gyda hyn.

Awgrymodd Geraint Hughes
bod y Cyngor yma yn cyflwyno
anghenion gwella ansawdd
ffyrdd i Wynedd ac
ychwanegodd Len Jones mai'r
gWyn fwyaf ar hyn 0 bryd yw
cyflwr waliau y mae tirfeddian
wyr yn gyfrifol arndanynt.

Cyfeiriodd Elspeth
Mitcheson at y ceir car werth'
wrth ochr y ffyrdd a dywedodd
Huw P. Hughes nad yw'r ddeddf
iI dd"fnyddir gan y Siroedd yrt
cynnwys parcio ar bafin neu
welltglas ar ochr ffordd.

Cyfeiriwyd at adeiladau bler
a sbwriel - adrodd iWynedd.
Cysgodfall Bws Rhiwlas. Pris
llochcs cefn a tho fyddai £3,500.
Mae Gwynedd yn gobeithio y
gcllir sicrhau arran ar gyfer y
math yma 0 brosiect o'r
Cynulliad 0 2008 ymlaen.
GeTlan, Clwt y BOtlt. Cofnod
Gwynedd o'r cyfarfod gyda
Gwilym Williams ar y safle.
1. Ceisir alaI dwr rhag dod i'r

ffordd ond os na fydd hynny
yn Ilwyddianus rhoir blwch
halen yno erbyn y gaeaf' nesai.

2. Trefnir seidio'r ffordd lIe mae
angen. .

3. Rhoir ~ylw i'r bwlch sydd yn
y wal yn {llan.

Scad Cremlyn, . Belhel.
Derbyniwyd, [rwy law Huw P.

4. Dengys y cynllun fynedfa
newydd igeir. Bydd lleoliad y
fynedfa newydd yma yn
cymryd lle y llecyn parcio
presennol. Mae lleoedd
parcio yn brio iawn yno'n
barod.

Stryd Tabernacl, Deiniolen:
derbyniwyd ateb Gwynedd bod

CYNGOR CYMUNED
LLANRUG

Dymchwel y ty presennol a
chodi ty newydd: Inglenook>
Stryd y Capel, Rhiwlas.
Gofynnwyd am fwy 0 fanylion
am y cais yma fel:
1. Beth fydd uchder yr adeilad a

fwriedir?
2. Mae un mur o'r ad~ilad a

fwriedir ei ddymchwel hefyd
yn rhan 0 fur y Capel. Pa
drefniadau a wnaed i sicrhau
y bydd wal y Capel yn iawn ae
o safon derbyniol?

3. A fydd y t:9 newydd yn
g\lI/eddu i'r ardal o'i gwmpas?

Hughes, ddeiseb y trigolion i
Wynedd yn ymbil am gael golau
cyhoeddus yno.
First Hydro. Perygl 0 lifogydd i'r
cwm 0 Lyn Padam. Ateb yn
cadarnhau eu hadroddiad i'r
Cyngor ym mis Chwefror 2006
na ollyngir dwr 0 Lyn Peris i
Lyn Padarn tan i lifogydd gilio.

Ateb yn dweud nad yw'r
gwastraff chwarel sydd
ganddynt yn addas i wynebu
llwybrau, mae deunydd
pwrpasol i'w gael 0 chwarel
Penrhyn. Gellir rhoi cais iddynt
am gymorth ariannol ar gyfer
wynebu 11wybrau.
Derbyniwyd diolch am gymorth
ariannol oddi wrth Bwyligor
Neuadd Penisa'rwaun.

•Gohebiaethau a materion
eraill
Cefnogwyd awgrym Hefin
Williams i ofyn i Wynedd roi
biniau brown ym mynwenrydd
yr ardal.
Derbyniwyd:
1. gwahoddiad Bwrdd y Fyddin
i 'Sesiuim Fnffio' yn Galeri,
Caernarfon.

2. adroddiad 'Gwynedd ar y
Cyd'

3. Adeiladu i'r Dyfodol
Gwynedd - Gwasanaethau
preswyl 1Bobl Hyn.

4. rhifyn Mynd amdani - Her
Iechyd Cymru.

S. taflen ar y newidiadau i'r
rheolaeth parcio

6. Llunio'r dyfodol- Awdurdod
Pare Cendlaethol Eryri

7. gwybodaeth ar 'Cymru yn ei
Blodau' a drefnir gan The
Royal Horticultural Society.
Cefnogwyd syniad Geraint
Hughes i ofyn i'r
Gymdeithas ddanfon y
manylion iysgolion yr ardal.

8. manylion etholiad y
Cynulliad

Cynllunio
Cei iadau a dderbyniwyd:
Adeiladu storfa: Pare Padarn.
Estyniad: 1. Helen Villa, Cl \-VI: Y
Bont.
Dymchwel rhan 0 adeilad a
chodi adeilad amaetbydol:
Fferm Bron Eilian, Dinorwig.
Estyniad deulawr: 32, Perure
Helen, Deiniolen.

CYNGOR CYMUNED
LLANDDEINIOLEN



Garmon dros ystlys Moel Eilio
ae i lawr iLanberis. Cawn fwy 0
hanes y cloddio a'r dynion a fu'n
gysylltiedig a'r gwaith yn y
rhifynnau nesaf.
Sefydlu'r Urdd yn Llanberis
Mae Eisteddfod Genedlaethol
yr Urdd ar ein gwarthaf
unwaith eto, ac er mai yn y de y
cynhelir hi eleni, mae nifer 0
blant yr ardal wedi llwyddo i
fynd trwodd i'r cystadleuthau
terfynol. Pryd tybed y
dechreuwyd sefydlu
canghennau o'r Urdd yn y fro
hon? Roedd tua 700 0 aelodau
yn perthyn i'r mudiad pan
sefydlwyd ef yn 1922, ond mae
dros 50,000 0 aelodau erbyn
heddiw.

Mae'r llun 0 Gangen
Llanberis ym meddiant Mrs
Dwynwen Roberts (Pritchard
gynt), Frondeg, Llanberis, a
diolch i Eifion Roberts am
gofnodi'r enwau ac anfon y
wybodaeth ymlaen i mi. Tybir
mai lIun yw hwn 0 aelodau
gwreiddiol Cangen Llanberis,
ac iddi gael ei sefydlu tua 1926.
Tynnwyd y llun ar y darn tir
sydd ar y chwith, ychydig yn
uwch na Olgra Terrace, ac yr
oedd y gangen yn cyfarfod yn
Festri Capel Preswylfa. Credir
fod 0 leiaf bedwar o'r aelodau
gwreiddiol yn fyw heddiw,

Yn hytrach na rhoi'r enwau
yn y llun, aeth Eifion a Mrs
Roberts ati i geisio rhoi eu
cysylltiadau a phobl eraill yn
Llanberis, er mwyn i'r
genhedlaeth bresennol geisio eu
hadnabod ..

Os oes camgyrneriadau, neu
os oes enwau anghywir, yna
cysylltwch ag Eifion Roberts
(Becws gynt). Nid yw'r enwau
yn golygu fawr ddim i mi, ond i
chwi drigolion Llanberis ...
(Rhes flaen): 1. jennie Thomas
(chwaer John Sam); 2. Priscilla
Mae Thomas (chwaer Peris
Thomas); 3. Leah Lloyd (Becws
Jobn Lloyd).
(Rhes gyntaj): 1. ?, 2. Dwynwen
Pritchard, Frondeg; 3. Megan
Lloyd Hughes (chwaer Ifan
Wilson); 4. Julia Hughes (mam
Ken Sellers); 5. Grace Annie
Jones (chwaer Wil Madog); 6.
Catherine Lloyd (chwaer Bob
Lloyd, Charlotte Street); 7.
Gwen Penny (mam Noel
Owen); 8. Jenny Rees Hughes
(gwraig Tom Lennon); 9.
Michael Lewis Thomas (brawd
John Sam); 10. Dick Williams
(Dic Chips); 11. ?; 12. Ifan
Kitchener (Yankee Street); 13.
Jackie Asblet Hughes (Rock
Terrace, mab Bob Hughes,
codwr canu Capel Preswylfa);
14. Selwyn Rowlands, Bee Hive;
1S. Ted Burgess (hanner brawd
Norman Pritchard); 16. Owain
Lloyd (brawd Leah Lloyd); 17.
Ifan Huw Jones (brawd Wil
Madog).
(Rhes Ganol): 1. Huw Griffiths
(tad lona Griffiths); 2. Willie
Glyn (brawd Jennie Wheldon);

11wyddian t ariannol y cwmni.
Hanes anhygoel yw hanes y

ras ei hun, a'r modd y
cynl1wynwyd gan Le Matin i
gael Goddard wedi ei arestio
eyn cyrraedd Paris rhag ofn igar
o'r Iseldiroedd ennill car 0
Ffrainc! Mae'r hanes i'w gael yn
y llyfr 1M Mad Motorists gan
Allen Andrews.

Ond beth sydd a wnelo hyn
011 a Betws Garmon? Unwaith
eto, mae'r hanes yn dod a ni'n 61
i Dan y Garreg. Yo rhifyn
Nadolig/Ionawr soniais am wr
o'r enw johannes G. Stegoe, gwr
o'r Iseldiroedd, yo byw yno. Y
sillafiad cywir ar yr enw yw
Stegwee, ac yr oedd wedi symud
i Fetws Garmon i helpu gyda
rhai 0 broblemau technegol y
gwaith mwyn haearn ar
lethrau'r Foel Eilio. A johannes
G. Stegwee oedd un 0 brif
beiriannwyr Cwmni Spiiker, ac
ef fu'n gyfrifol am deithio gyda
Charles Goddard 0 ffatri
Trompenburg i Baris. Teithiodd
y ddau 0 Amsterdam i Reims
mewn ger isel, a gynlluniwyd yn
arbennig i gar Spyker ymdopi a
diffeithdiroedd Asia.

Wedi cyrraedd Paris, Stegwee
oedd yr un a fu'n gyfrifol am
oruchwylio gwai th peirianneg a
mecanyddol y car am y tro olaf
cyn iddo gael ei anfon ar long i
Peking ar gyfer cych wyn y ras.

Er fod car Spyker wedi
llwyddo yn y ras 0 Peking i
Baris, ac er iddo dderbyn
canmo1iaeth uchel am
beirianwaith y car, dair wythnos
wedi cwblhau'r ras galwyd
cyfarfod anghyffredin 0
gyfranddalwyr y cwmni. Cafodd
Jacobus Spiiker ei ddiswyddo
fel cyfarwyddwr. Ar y 1af 0
Ebrill 1908 aeth y cwmni'n
fethdalwyr - a dyna ddiwedd
cysylltiad y teulu Spilker,
Ailffurfiwyd y cwmni gyda'r un
enw, ond a chyfarwyddwyr
newydd, a daeth yn
llwyddiannus ym maes
peirianneg yn enwedig
awyrennau.
o fewn ychydig flynyddoedd

yr oedd Spijker a Stegwee ym
mro'r Eco - a'u diddordeb yng
ngwaith mwyn haearn llethrau
Moel Eilio. Sefydlodd teulu
Stegwec ym Metws Garmon am
gyfnod, ac yr oedd mab y
peiriannydd yn parhau mewn
cysylltiad a'r ddiweddar Mary
Vaughan Jones, Waunfawr hyd
tua 1990.

Yr oedd nifer 0 gwrnniau
wedi bod yn cloddio yrna'n
barod; yn eu plith, Syr Alfred
Hickman a'i Gwmni 0
Wolverhampton. Cloddiwyd am
haearn yn y Garreg Fawr Iron
Mine (yr uchaf ar y llethrau),
Ystrad (Betws Garmon Iron Ore
and Smelting Company) a'r
Silurian Iron Ore Company.
Roedd y cyfan wedi cau erbyn
1920.

Cwmni Hickman, mae'n
debyg, a fu'n gyfrifol am
adeiladu'r aerial ropeway 0 Fetws

Bradford, y teulu Elsworth. Ar
Chwefror 20fed 1907, hwyliodd
y stemar Berlin 0 Harwich am yr
Ise1diroedd. Ar ei bwrdd roedd
Hendrik Spijker, yn dychwelyd
ar 61 ei daith marchnata, Daeth
yn storm anferthol, a drylliwyd
}' 110ng. Collodd 129 0 bobl eu
bywydau, a Hendrik Spijker yn
cu plith.

Doedd hi ddim yn amser da
iawn felly iCharles Godard ofyn
am gar i gystadlu mewn ras 0
Peking i Paris; ras a allai
gostio'n ddrud j gwmni oedd
eisoes mewn trafferthion
ariannol. Er hynny,
penderfynodd Jacobus Spijker
ei gefnogi, a chynnig gwobr 0
10 000 franc iddo os cnillai!
Doedd yr arian ddim ganddo,
ond os byddai Godard yn ennill,
yna byddai'r clod a'r gwerthiant
ar geir Spyker yn sicrhau

car i Spyker. Roedd y cwmni
wedi bod yn gwerth u eu ceir ym
Mhrydain ers tua pedair
blynedd, a hynny trwy asiant yn
Bradford. Yn anffodus, erbyn
diwedd 1906, roedd Cwmni
Spyker mewn trafferthion
ariannol, a daeth Hendrik
Spiiker i Brydain i geisio
eytundebau mwy ffafriol gyda'i
asiant newydd, y British
Automobile Syndicate. Ond
roedd ar yr un pryd yn ceisio
marchnata gyda'i gyfeillion 0

. -
Ar y diwrnod olaf 0 fis Ionawr
1907 ymddangosodd pennawd
ym mhapur dyddiol Le Matin
ym Mharis yn herio modurwyr i
fentro ar daith anhygoel 0 Baris
i Peking. 0 fewn ychydig oriau
i'r papur ymddangos, roedd y
Marquis de Dion, Llywydd y de
Dion-Bouton Motor Corporation
a sylfaenydd Clwb Moduro
Ffrainc, wedi derbyn y sialens.
Un arall a dderbyniodd y sia1ens
oedd Con tal, perchennog
cwmni oedd yn cynhyrchu
cerbydau tair olwyn - y mototri
- fawr mwy na'r beiciau tair
olwyn a ddefnyddid i werthu
hufen ia. 0 fewn wythnos roedd
cyfanswm y rhai a dderbyniodd
y sia1ens wedi cyrraedd deg, a
phob un ohonynt yn eiddo i
gwmniau cynhyrchu ceir. Yn
fuan iawn hefyd, penderfynodd
y pwyIlgor a drefnodd y fath
sialens, i gynnal y ras 0 Peking i
Baris er mwyn osgoi'r tymor
gwlyb yn China, a rhoi
rhywfaint 0 gymorrh i'r
'gyrrwyr gwirion' fel y daeth y
cystadleuwyr i gael eu
hadnabod.

Amcangyfrifid fod angen tua
£20,000 i gynnal car a thim ar
gyfer y daith. Oherwydd y gost,
penderfynodd y mwyafrif o'r
cwmniau gwtogi ar eu cynigion
eynharaeh, a chystadlu gydag
un car yn unig. Charles Godard,
eyn joei a gyrrwr moto-beic ar y
'Wall of Death' yn un 0 ffeiriau
mwyaf Paris oedd un o'r
gyrrwyr a gollodd ei Ie yn y ras.
Roedd wedi ei ddcwis i ddreifio
ail gar Metallurgique 0 Wlad
Belg, Ond roedd a'i fryd ar
wneud y daith ac aeth ar ci
union i weld cynrychiolydd
Cwmni Spiiker ym Mharis, ac
wedi hir drafod, prynodd diced
tren iAmsterdam a chyflwyno'i
hun yn Ffatri Trornpenburg,
cartref y gwneuthurwyr ccir
Spijkcr,

Jacobus Spilker a'i frawd,
Hendrik, oedd perchnogion y
cwmni, ac er rnwyn marchnata
eu cerbydau y tu allan i'r
Iseldiroedd, newidiwyd enw'r

PEKING, PARIS A
BETWS GARMON

•-.•



& CI('iAREITES. FROM
BOCikingand Enquiry Of'lc~

for
CtlOSVILLE MOTOR

SERVICE
Telephone :SS-1

Monday. Ju,y ISlh. tor 1 DB\'5
. udy Ho;liduy and .)tlul Dougl:!.; in
THE SOLID G()LD _CADILLAC :t;
Wednesday. Jot)' 17.". for 2 lliv"
Ed (; Roblno:;on. K< \/1' McCarthy III

NIGH1'~ <\RE (:\)----~..:::..:..~
Fr,dllY. July 19th. FOr 1Davs
DirJ. BOg<)Tdc and ~U-'o1n Stephen in

FOR RE'."I ER, '"OR WORSE (fI

WALL'S rCE CREAM
etc.

BEFORE THE SHOW,
STOCK ISTS OF ALL TH E

LEADING BRANDS

GET YOUR SWEETS. CHOCOLATES

J. G. <)WEN
GLASGOW nOUSE (SHOP GONGOL)

LLANBSlUS

\V!!dnf~dll\. Jull' jist. For 2 O.J'~
Spence, T 3C)' and Roberl WaS!ncr In

l'H[ MOUNTAIN (i';

-

t'rida), July 16th. for 1 OM~"
Anthony S:c..: and Laurence Harvev
_~:....:TORM OVER me NILE ~
Monday, Ju:,Y 19th. FOr 1 D••)~
Pi1ylllc; Calvert and Guy Rolfe in

IT'S NEVER TOO I.A 1"£ (lI

"V..t1r)C(j(ht. luI}, ~"lh, For 1 Oa}"
ICI Itnl! HJ~den all;:: I nl~n (J, ..~ •.1

THE KILLINC (v- .

f·,i1qy. Jiit,. IZtlr. FOI : I)~'!
Terence M(\"~an ttn(J Yolande Oon:OI1

THEY CAN 'r HANC ME (,\)---- -

Munda.) I lu i,Y 22nd. for 1 Days
WIII"lnl Hol<.l~nand Deborah Kel r in
1'"[ Pll()UD AND PRO"-ANE rc

,)){()\\'! '.(i \''I.,I ') riu- ))1::5 I

)JI( It kl.~ .\'\;1) J ·\f 1\us.

Llanberis.
Empire Cinema,

\ 1~11 11-11:

Wednesday, July JOth. For 1 0a,Y5
RrllU Croebv and r1,Ur Gaynor In

ANVfHIN(! COES \'1)

t , 1 I \\ II,,,,, "".' '\ , 1,,,,, ••
JIIGH :,':'I{EET, 1..1.:"~Hl·:RI:i

Ot)~nNightl)l except ['rtday and Il1id Day FrHlay.
FOr Ihe Bell Qua";~' fish ~nd ChipS.

~fTER THE PICTURES OOn'1 10rGei your
FISH" eMIPS It)m

THE BELMONT SUPPER BAR

PRIC ES: '9 and I 3

[A~H EVEN INC al 7-0 p.m,
SATURDAV <I, 5·30 ann I'\) p.m.

•
CONCERT HALL CINEMA

I.LANnlI{I~ - ]I~I.3~"

Io- Jl 'L Y. 1957

cynhaliwyd Cyfarfod Dathlu ei y rhifyn nesaf
Ddychweliad. Traddododd Cofiwch anfon unrhyw
yntau ddarlith i'w gynulleidfa ymholiad neu hanesyn i Dafydd
ar yr ymdrech y bu ef yn rhan WhiLeside Thomas, Bron y
ohoni i ddileu caethwasaeth yn Nant, Llanrug, Caernarfon.
America. Adroddodd hefyd am (01286673515).
ei brofiad yn gaplan am ,-- _
ddwy flynedd ar gatrawd 0
Iilwyr duon. Tybed oes rhai
o deulu Erasmus Jones yn
parhau yn yr ardal?
Teulu 0 Benisarwaen
Bu gwraig 0 dde Lloegr
mewn cysylltiad a mi'n
ddiweddar yn chwilio am
gysylltiadau teuluol ym
Mhenisarwaen. Mae'n
awyddus i dderbyn
gwybodaeth am deulu y
diweddar Gwyndaf
Rowlands, 21 Bryntirion,
gyn L,a fu farw yn 1970 ac a
gladdwyd ym mynwent
Sanies Helen. Mae'n fwy na
phosibl fod amryw o'r
darllen~ yn adnabod
aclodau o'r teulu.
Cysyllrwch a mi, a gallaf
anfon y wybodaeth yrnlaen
neu eich rhoi mcwn
cysylltiad a'r wraig 0 Loegr.

A dyna ddigon, mi
dybiaf, i gnoi cil arno am y
rnis. Mwy 0 hanes gwaith
haearn Berws Garmon a'r

I PVf'IlI.,r 1I'I'·l·'aerial ropeway i Lanberis yn L-- --l

Mt.nclay, lui) Sib For 1 ))IlY8
Roberl Mi'chu,n !lnd Genevlcve Pa{!c

I:OREICN INTRICUE ~

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

I"rida~. July 5th. "or 2 01)\ ~
Charlce Chaplin in

THE COLD RU<:H (i)

--- --_.

~'cdne.dIlY. July ;l-d. Vor O.r"
Fl\ln" 5in.III4I und Kim Nov ...... in

THE MAN WITH THE
COLDEN ARM IX,

Mu.ldll}. July rsr. t'or 1 Dill')
K II k I)UlJl;ld'l. E)(l M;l rt inell i in

INDIAN FIGHTER til

fyddai'n manteisio o'r
diwydiant yrnwelwyr, mae'n
debyg. Os oes rhywun a mwy 0
wybodaeth am y Llanberis
Improvement Association, a'r
math 0 welliannau oedd
ganddynt dan sylw, yna
anfonwch air.

Mae gao Eifion hefyd raglen
yn dyddio 0 1957 sy'n rhestru'r
ffilmiau oedd i'w dangos yn y
sinema am fis Gorffennaf. cy
Concert Hall Cinema' oedd yr
enw a ddefnyddid erbyn hyn, ac
mae'n ddiddorol gweld fod rhai
o'r busnesau lleol yn manteisio
ar y eyfle i hysbysebu eu
nwyddau - Shop Gongol am
bethau da i fynd i'r pictiwrs, a
sglodion a sgodyn o'r Belmont
Supper Bar wedi'r sioel
Dathlu Diwedd Caethwasaeth
Mae'r 'yrnddiheuro' drosodd, a
William Wilberforce wedi ei
anfarwoli mcwn ffilm ac ar
stampiau post. Ond beth am y
cysylltiadau Cymreig? Yn Y
Genedl Gymreig am fis AWSl
1887, ceir adroddiad am y Parch
Erasmus Jones yn dychwelyd
i'w fro enedigol, ac yn cael
croeso brwd yn Scion.
Llanddeiniolen. Yno, yn y capel
bach (sydd newydd ei
ddyrnchwel yo ystod yr
wythnosau diwethaf),

3. Die Glanllyn; 4. ?; 5. Huw
Mac (ewythr Islwyn Coed); 6.
Edwin Jones (brawd Mrs
Bayliss); 7. Bob Roberts
(Moulder); 8. Bob Lloyd
(Charlotte Street); 9. Wil
Madog, 10. Jackie Griffith (mab
Bob Woolfall); 11. John Glyn
(Glanllyn - lladdwyd yn yr Ail
Ryfel Byd); 12. Elwyn Lloyd
Hughes (tad Gwyndaf,
ffotograffydd yr Eco); 13. Arfon
Glyn (Cambrian Terrace).
(Rhes Geftl): 1. Gweinidog Capel
Wesla?; 2. Ceinwen Hughes
(mam Elwyn Wilson Jones),; 3.
Alice Lloyd (mam John Elwyn
Thomas); 4. Enid (chwaer
Gwilym Trapar),;5. Olwen
Stesion; 6. Enid (Elidir View);
7. Eirlys Erlan Davies (chwaer
Dafydd Parry, Llainwen); 8.
Sybil Pritchard (chwaer Moi
Pritchard, Plas Tirion); 9. ?
(chwaer Olwen resion); 10.
Gwyneth Arfon (modryb
Maureen Lennon); 11. Maggie
Hughes (mam Ruby Price); 12.
Megan Pcris (Llainwcn); 13.
Elizabeth Hughes (chwaer Mrs
Maxwell, Warden Street); 14.
Gracie Wheldon (chwacr Annie
Wheldon); IS. Letitia Thomas
(Newton StICC!); 16. Mary
Gwyneth (marn Dr Carl
Clowes); 17. Meiriona Williams
(chwacr Die Chips); 18. Matilda
Pritchard (Newton Street); 19.
Myfi Davies (gwraig Alun PIal)
Coch); 20. Grace Ann Moxoxn
(Olgra Terrace); 21. Jennie
Maxwell (Warden Street),
Pictiwrs Llanberis
Can Eifion Roberts hefyd y
daeth mwy 0 wybodaeth am yr
hen sinema yn Llanbcris. Mae
ganddo hysbyscb, a
atgynhyrchir yma, yn dyddio 0
1925~ ac a gyhoeddwyd lTn y
Lla1,beris and S'1OWdol1 Official
Gtlid2, Gweler mai yr 'Empire'
ocdd yr enw arno bryd hynny.
Yn ddiddorol, cyhoeddwyd y
cyfcirlyfr am Lanberis gan y
'Llanberis Improvcment
Association'. Tybed P\vy oedd
aelodau'r corff hwnnw? Rhai



wefan i'r dyfodol.
Gallwn hefyd sganio lluniau

a dogfennau yn effeithiol. Ein
bwriad yn creu arch if hanes leol
fydd yn debyg iawn i safle
http://wvlw.rhiw.com - safle
wych ym Mhen Llyn.

Rydym yn gofyn i unigolion
sydd a gwybodaeth a chefndir
eang o'r ardal ymuno gyda ni i
'Hel Straeon' ac i gynnig
syniadau i'r pwyllgor.
e.e., adnabod unigolion a
phensiynwyr lleol fyddai yn
cynnig straeon neu gyfraniad.

Ein gobaith yw y bydd y bobl
mnc 0 fewn y Clwb yn gwneud
y gwaith ffilmio, golygu a
chysodi ar y wefan.
Ffilmiau Hanesyddol
Mae rhywfaint o'r arian fodd
bynnag wedi cael ei glustnodi ar
gyfer creu pedair ffilm fer
broffesiynol, fydd yn cael ei
danfon i archif ffilm y B.B.C. ac
i'r LIyfrgeli Genedlaethol yn
Aberystwyth.

Mae'r B.B.C. yn gwneud
llawer 0 ddarlleniadau
cymunedol sydd yn olrhain
bywyd ardaloedd diwydiannol
ac amaethyddol mewn fformal
digidol. 'Digital Stories'
http :/Jwww.bbc.co.uk/c)rmru/ci
polwgargyrnru/
Profiadau a dehongliad
personol fel arfer y\v'r ffurf
mwyaf effeithiol 0 gofnodi
hanes.
htrp://wW\v.bbc.co.uk/wales/cap
turewales/tg/memory.sh tml
Gwahoddiad i 'Hel Straeon'
I ddechrau'r gwaith mae'n
bwysig adnabod storiau da!
Rydym 'yn gorfod dibynnu ar
arbenigedd pobl eraill i roddi
cyfeiriad a fframwaith i'r
cynllun.

Dyna pam rydyrn yn gofyn i
unigolion lleol bro'r Eco am
gymorth.

Fe hoffwn eich gwahodd i
gyfarfod cynllunio'r grwp.
Cyfarfod anffurfiol lIe bydd
pawb yn cyfrannu syniadau i
ddechrau.
Sgwrs a phaned ar brynhawn
SuI
Lleoliad: Bloc Newydd
Blwyddyn 5 a 6 Ysgol Gynradd
Llanrug.
Amser: 5.30-7.00 p.m.
prynhawn Sul.
Bydd y cyntaf 0 gyfres 0 3
cyfarfod cynllunio brynhawn
dydd SuI, Mawrth 25,2007.
Llawer 0 ddiolch.

ROBIN WlLLlAMS.
Pennaeth

•

Annwyl Gyfeillion
Y chydig fisoedd yn 6L fe wnaeth
aelodau 0 bwyllgor Rygarug ac
Ysgol Gynradd Llanrug gais i
asiant y loteri genedlaethol
'Arian i Bawb' i greu prosiect
arbennig i ddehongli hanes
arbennig Bro yr BCD dros y
ganrif ddiwethaf

Prif amcan y prosiect oedd
dod a phlant ac oedolion hynaf
yr ardal at ei gilydd iddehongli
rhai 0 ddigwyddiadau mwyaf
allweddol ein bro ar gof a
chadw.

Rydym yn awyddus i
recordio lleisiau a ffilmio
cyfweliadau gyda chyrneriadau
lleol. Mae Rygarug ac Ysgol
Gynradd Llanrug wedi sefydlu
gwefan arbrofol. Pwrpas y wefan
)'W arddangos lluniau, ffllmiau,
dyddiaduron a chofnodion am
ddigwyddiadau banesyddol y
fro, a'i rhannu gyda gweddill y
byd.

Wrth drafod y cais rocddem
yn ymwybodol y byddem yn
gorfod cael cefnogaeth )'I
amgueddfeydd lleol, ac hefyd
pobl ardal yr Eco sydd yn
yrnddiddori ac arbenigo rnewn
hanes ileol

Dyma gyfeiriad y safle:
http://web.mac.com/rygarug
gwefan gartref project cyrnun
edol hanesyddol ardal yr BCD.

Drwy ddefnyddio adnoddau
amlgyfrwng megis, carncrau
digidol, camerau fideo, sganiwr,
ac offer recordio modern,
rydyrn yn gobeithio
trosglwyddo rhai 0 ddigwydd
iadau mwyaf trawiadol )'r ardal i
ffurf digidol parhaol ar gof a
chadw,
e.e., Hanes Marconi yn
Waenfawr.

Mae disgyblion yr ysgol
gynradd wedi darganfod hen
ffilmiau Pathe News sydd yn
adrodd hanes Marconi yn yr
ardal.

Mae ffilm hefyd yn dangos
ffrwydron yn cael ei defnyddio i
chwythu'r mastiau enfawr.

Byddai recordio pobl leo I yn
trafod canolfan Marconi yn creu
archif ddiddorol iawn ar "l

w

Ysgol Gynradd Llanrug
Llanrug,

Caernarfon,
LL554AL

Casglu Hanes
Bro'r Eco

Dylan Griffith
TREFNWRANGLADDAU ANNIBYNNOL a LLEOL

TROS.Y·WAEN, PENISARWAUN
Yn gwasanaethu'r holl ardal yn cynnwys

PENISARWAUN, DEINIOLEN, LLANRUG A LLANBERIS
Gwasanaeth teimladwy,
urddasol a phersonol.
24 awr y dydd
Ffoniwch:Dylan (Llys)ar871833

Symudol: 07778127394
~H-E-FY-Dl=====~~====~~~='=

H'o/Y1i'r lioll deulu
Family fun for everyone
Oydd Sadwrn Mai Sed 2001 am 1yh
Saturday 5th of May 2007 at 1pm

Amrywiol stondinau, crefftwyr ac
adloniant._-
Gerddi Bryn Pistyll yn agor am y
tymor newydd.
Siop a Caffi ar agor.
Cystadleuaeth gwisg ffansi 'j blanl

Various stalls, crafts and nme~t.
Bryn Pistyll garde s open ng for the

new sea on.
Shop and cafe wilt open.

Fancy dress competition for c flaren

Ffon 871278
www.ybistro.co.uk

Perchnogion: Danny a Nerys Roberts

--========~CERBYDflU CLflSUROL YR WYDDFfI
Cyrhaeddwch mewn steil - mewn cerbyd Rolls Royce

ar gyfer priodasau, pen-blwyddi ac
achlysuron arbennig eraill

Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol
Cerrig 0 bob math
argael-

Fton: (01286)
672898 (dydd)
676285 (nos)

J.M.
JONES

A'I FEIBION
GWAITH
CERRIG
BEDDAU

YSgwOr
Llanrug

ANTVR
t\\\t

\\IAUNf-A\t\'R

Amlanylion I For details
Antur Waunfawr - 012866507211

heulwen@anturwaunfawr.org
www. anturwaunfawr.org

Mynediad I Admission
Oedolion I Adults £1.00
Plant I Children 50c/p

i-~~--



Ceir darlun a'r Wyddfa a
enwir 'Snowline in Retreat' gan
yr arlunydd, Joe Cornish, fel
rhan 0 waith ffotograffiaeth ar
daith gan yr Ymddiriedolaetb
Genedlaethol a elwir yn
'Exposed! Climate change in
Britain's backyard' yn Oriel
Hooper yn Llundain.

Dy\ved bod lymheredd
copa'r Wyddfa )'n y gwanwyn
wedi cynyddu dro 2.5 el i\vs
yn y 30 mlynedd diwerhaf, a
dj'\ved ysgolheigion Prifysgol
Cymru, Bangor, y ceir 30% yn
llai 0 eira ar gopa'r Wyddfa
n3\Vr o'i gymharu a 1997.

Gellir ym\\leId a'r arddang
osfa yng Nghastell Penrhyn,
Bangor, rhwng 7 Gorffennaf a 2
Medi, 0 ddydd Llun hyd at
ddydd SuI, rhwng 11.00 y bore
a 5.00 y pnawn.

Cofiwch anfon eich Ilythyrau
i'r golygyddion drwy

e-bostio: stor'iau@ecorwyddfa.co.uk

Cyhoeddwyd erthygl yn yr Eco
yn ddiweddar am y
posibilrwydd na fydd eira i'w
v.reld ar gopa'r Wyddfa ynlhen
ychydig llynyddoedd, a
chytuna amr)"v 0 ysgollieigion
a'r hroff\vydoliaelh. Dywed
amrvw na ebawn eir3 0 IInrhy\v•
fath ar y eopa ymhen pymtheg
mlynedd.

Er mwyn addysgu pobl
Prydain am y newldiadau }'n yr
hin~a'vdd, fe defnyddiwyd yr
Wyddfa, gan ysgolheigion
Llundain, fel engraiffr 0 sur y
bydd Y newidiadau hyn yn
cffeithio arnom yng Nghymru
a I..loegr.

Yr yddfa ar Daith

D. Geraint Lewis,
Gomer, £17.99

yn Ynys-y-bwl.'
Rwy'n cofio'r syndod a'r

rhyfeddod a gefais pan
dderbyniais lythyr gan Athro
Cymraeg Coleg Aberystwyth
gydag enw'r pentref wedii
sillafu yn y fath ffordd. Nid
oeddwn i (nac unrhyw un arall
yn y pentre, am wn i) wedi'i
weld wedi'i sillafu fel hyn o'r
blaen! Rwy'n hoffi meddwl fy
mod wedi llwyddo i egluro
ystyr Ynys-y-bwl yn y llyfr
hwn ... '

Ychwanega Geraint, 'Fel
gyda'r cyfrolau cyfatebol eraill,
y cyfan yr wyf i wedi'i wneud
yw casglu ynghyd y gwaith
gwreiddiol a wnaerhpwyd gan
eraill, a'i grynhoi rhwng dau
glawr. Rwy'n gobeithio y bydd
y mapiau, y mynegai a threfn y
cofnodion yn ei gwneud yn
gyfrol hylaw ei defnyddio, a
bod gwaith trylwyr caled eraill,
yn sicrhau ei bod yn gyfrol y
gellid troi ati yn hyderus yn ei
chynnwys.'

Cyhoeddir Y Llyfr Enuiau
gan wasg Gomer, ar yr un pryd
ag y mae prosiect 'Beth sy'
mewn enw? I What's in a
Name?' gan y BBC yn sbarduno
trafodaeth am enwau lleoedd.
Dros y misoedd nesaf rnae'r
BBC yn mynd ati i drafod
tarddiad a chwedloniaeth
enwau lleoedd Cymru ar
deledu, radio ac ar-lein. Bydd
cyfres deledu Saesneg yn cael ei
darlledu ym mis Mai gyda N ia
Roberts 0 Raglen Hymel a Nia
yn ymuno a Trevor Fishlock i
drafod y pwnc difyr hwn.
Y Llyfr EnW01l:
E11waZ/'r [f/lad / A Check-list of
~f7elshPlace-names

• Beth yw Plwmp?
• Ble ddaeth SbIot?
• Beth yw ystyr Ystalyfera?
• Beth yw gwreiddyn

Gwauncaegurwen?

Ydych chi erioed wedi
pendroni am enwau lleoedd
yng Nghymru? Yn crafu pen
wrth geisio esbonio ysryr enw
lle yn eich ardal chi? Os ydych
chi, yna bydd llyfr newydd
dwyieithog, Y Llyfr Enuiau / A
Check-list of U7elsl, Place-names
yn ddelfrydol i chi.

Aeih yr awdur a'r
geiriadurwr toreithiog, D.
Geraint Lewis, ati yn ddyfal i
gasglu miloedd 0 enwau
lleoedd 0 Fon i Fynwy a
chynnig esboniad i'w tarddiad.
Yn y llyfr newydd hwn ceir
yrngais i dynnu ynghyd, mewn
un man, y gwai th a gyflawn wyd
dros y blynyddoedd gan
ysgolheigion, haneswyr,
geiriadurwyr a rhai sy'n
ymddiddori mewn enwau
lleoedd.

Esbonia Geraint Lewis
ychydig am gefndir y prosiect:

'WIlh Iunio Geiriadur Gomer
i'r Ifanc, yr oeddwn, fel dysgwr
fy hUD, yn dyrnuno cynnig
cyrnorth yn y meysydd hynny
yr oeddwn iwedi cael trafferth
gyda nhw pan oeddwn i'n
dysgu'r iaith. Yn y diwedd yr
oedd hyn yn golygu
canolbwyntio ar deithi
arbennig y Gymraeg, a
arweiniodd yn naturiol wedyn
at Y Llyfr Berfau, Y Llyfr
Ansoddeinau, Pa Arddodiad, Y
Treigladur a'r Geiriau Lletchunth.
Yr un llyfr o'r math yma oedd
yn weddill oedd Y Llyfr
Enwau.'

A fan hyn rhaid imi
ddychwelyd at fy ngwreiddiau

. .., '.

"Y LLYFR ENWAU .".. . , -" . . , ..
". ' . ". .. - ',(
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14 Mawnh: Cael golau trydan
yn Llwyn Celyn.
1I Mai: Marw Robert Griffith,
Newton Street, yn sydyn ar fin
caniad yn Bone W)rllt.
14 Mai: Marw hen wraig Yfotty
Newydd, Llanberis.
1 Mehefin: Claddu gwraig
Thomas Jones, Snowdon Street.
3 Mehefin: Claddu plentyn i
William Roberts, Cwmglas
Uchaf.
13 Mehefin: Ashton Smith yn
rhoddi gwahoddiad i weirhwyr
Chwarel Dinorwig i Bare y
Faenol.
J 2 Gorffenna]: Fe aeth trip
capeli Llanberis i Landudno.
Diwrnod braf ond fe ddaeth yn
dywydd mawr gyda'r nos.
2 Awst: Dechreuwyd ar
gwpanau unigol yn Capel Coch.
4 Awst: Dechrau Rhyfel
Germany.
15 Awst: Claddu Ellis Jones,
Ceunan t Sireet.
29 Awst: Claddu gwraig
Thomas Griffith, Bryngwyn,
Llanrug.
22 Medi: Ail dro i Cadi
Williams, Hafod Bach, fynd i'r
America.
24 Medi: Claddu William Jones,
Gellihirbant, ac hefyd
newyddion yn dod am farw Syr
Charles Ashton Smith.
26 iw'edi: Priodi Thomas Ellis
Hughes.
12 Hydref: Marw Will iam
Hughes, Cae Esgob, a cael ei
gladdu ar ddydd Sadwrn.
17 Hydref: Marw Evan Jones.
20 H)ldref' Daeth newyddion
fod Syr Robin Duff Ashton
Smith wedi cael ei ladd yn y
rbyfel ar ddydd Diolchgarwch.
28 Hydref' Priodi William
Griffith, Llainwen Uchaf.
30 Hydref: Tom Ellis Pritchard,
Raily Uebaf, yn priodi.
12 'lachusedd. Agor siop newydd
Star yn Llanberis.
17 Rhagfyr: Claddu gwraig
Tyddyn Eilian, Llanberis, a Mr
Lloyd, Capel Coch, yn dod 0

Northampton i'w chladdu.
24 RILagfyr; Claddu John
Williams, Tan Rhi,v, Pt:ntre
Ca lell. ac hefyd cafodd O\ven
D. Owen, Raily Uehaf, ei ladd
yng ngwaith glo l\.ston a dod aJr
corff j'w gladdu iLanrug.
26 Rhagfyr: Marw gwraig Owen
Roberts,19 Uehaf Ffordd.
27 Rllagfyr: Pregethodd Mr
Hawkings, Caernarfon, me\vn
dillad caci yn Capel Coch.

R. ELWY~ GRIFFITHS

Fe gawn ddechrau y mis hwn
yn y flwyddyn 1901, ac wedyn
fe symudwn i'r flwyddyn 1914,
sef dechrau'r Rhyfel Mawr,
1901
5 Ionaun: Marw John Griffiths,
Plas Tirion.
7 Ionauir: Marw Bethan
Williams, Ceunant Street,
24 Ionaun: Marw gwraig Owen
Williams, Lon Glai.
3 Chwefror: Marw Tom Rodgers,
Butcher.
18 Chuiefror: Marw David
Michael Jones, Ceunant Street.
9 Maumh: Marw John Lewis,
Pentre Castell.
12 Mawrth: Marw gwraig
Griffith Parry, Gorffwysfa.
27 Maumh: Priodi David Price,
Llanberis.
7 Mehefin: Priodi Owain
Thomas Jones. ac hefyd priodi
John Griffith Williams,
Esgeiriau.
22 Mehefin: Claddu Hugh
Owen, Hafod Uchaf.
18 Medi: Marw William
Roberts, Pentre Castell.
27 Medi: Priodi Dick Aber,
Cwm Y glo.
16 Hydre]: Priodi David
Humphries, Blaen y Ddol, ac
hefyd yr un prynhawn claddu
William Edwards, Assurin.
17 Hydref' Claddu gwraig
William Jones, Ty'n Gadlas.
18 Hydref: Marw gwraig
Thomas Jones, Pen y Bwlch.
19 Hydref' Priodi William
Parry, Snowdon Street,
Llanberis.
20 Hydref: Marw merch Evan
Rowlands, Adwy'r Waen.
30 Hydref: Priodi William H.
Evans, Shop Newydd.
23 Tachuiedd: Marw William
Davies, Raily, gym.
28 Tachwedd: Claddu Ellen
Bronfedwa fu farw vn Sir Fan.

"3 R/~ad'yr: Claddu William
Owen, Tai Cwmbrwyniog, a
gafodd ei ladd yn Lerpwl.
6 Rhagfyr: Marw Isaac Parry,
Bethel.
14 Rleagfyr: Marw John
Rodderick WilljamsJ Blacn y
Dd61, ac bef}rd Carad(lg Evans,
Rilllt Goeh.
Ac yn awr mi a\vn i'r fiwyddyn
y deehreuodd y Rhyfel Ma3\~.rr,
scf 1914:
2 Ionawr: Priodi Owen
William yng Nghaernarfon.
3 f01zawr: Claddu mereh Foel
Gron, Dinor"vig.
16 [o1'zawr: Claddu g\vraig
Edward Jones, Compton House.
8 CJlwefror: Marw gwraig Evan
Roberts, Vayno1 Cottages.
10 MawrtJ,: William John }'n
ymadael o'r Fron Olau i
Cwmglas Uchaf.

Dyddiadur Can Mlynedd



union y bydd y mcsurau newydd
yn wcithrcdol. Gobeithir y bydd
y rcfeniw 0 barcio heb awdurdod
yn talu am y Gwasanaeth.

Dywedodd y Cynghorydd
Tomos Evans, sy'n arwain ar
Amgylchedd ar Gyngor
Gwynedd:

'Gan mai dim ond un warden
traffig sy'n gweilhio yn y !:Iir
mae'n b\vy ig fod adnoddau
ychwanegol ar gael yn yr ardal.
Bydd hyn yn ei gwneud yn ha\vs
i'r Cyngor tveithio gyda
chymuncdau lleol i gyflwyno
cynllun parcio trigolion Ilcol yn
unig a sicrhau eu bod yn cael eu
gorfodi.'

Ilwyddiannus rydyrn wedi
pendcrfynu penodi Rheolwr
Parcio, fydd yn gyfrifol am
barcio ar y stryd ac ym rncysydd
parcio'r Cyngor,' rneddai Iwan
Evan) Pennaeth Cynllunio a
Thrafnidiaeth Cyngor
G\v~'nedd.

'Bydd hyn yn cael ei ddilyn
gan henodiad wyddogioD
Parcio i weirhio g).'da'r Rheo}\vr,'
ychwanegodd.

Rhagwelir y bydd scfydlu'r
Uneo Barcio a'r gV\:aith
cysyl1liedig yn eymryd 18 mis
c)'n Y da\v iryro. Unv.1airh y bydd
y drefn ne\vydd yn ei lIe, fe fydd
y Cyngor yn cyhoeddi pryd yn

ffordd, ac )rn effeitbio af lif
traffig a mwynderatl pobl Jeol.

Dyna pam fod C)rngof
Gwynedd wedi penderfynu
cymryd camau statudol i reoli
pareio ar y stryd. Ar hj'O 0 br)ld)
dim ond yr Heddlu a'r un
Warden Traffig sy'n gweithredu
yn y sir s~rdd a'r grym pertllnasol
i ddinvyo pobl sydd \vedi parcio
eu cerbydau mewn mannau
g\vaharddedig.

'Er mw)'n gweithredu'n

Mae Cyngor Gwynedd wedi
penderfynu cymryd cam au
srarudol i reoli parcio ar y stryd.
Bod yn )' lIe iawn ar yr amser
ia\yn - dyna'r oIl yr ydym ni
yrwyr yn poeni ynglyn ag 0 \vrth
fynd ali i barcio ein cerbydau fel
arfer. Ond yn anffodus, nid dyna
yw'[ sefylifa bob anlser gan fod
parcio anghyfreilhlon ar }'
strydoedd ac mewn mannau
gwaharddedig yn medru
cyfadda\vdu ar ddiogelwch y

Swyddogion Parcio ar eu
Ffordd iWynedd

Cawn yma ail hanner
hunangofianrCharles
Arch, dilyniant i'w
gyfrol gyntaf boblogaidd,
Byw dan y Bwa. Y tro
hwn, dilynwn ei hynt a'i
helynt o'r cyfnod }'
gwnaeth y penderfyniad
digon anodd i adael
ffermio ym mro uniaith
Gymraeg Ystrad Ffl ur, i
gydio yn swydd Trefnydd
Fferrnwyr Ifane Maldwyn a
setlo gyda'i deulu yn y
Drenewydd.

Yn y swydd honno, ac
mewn swyddi dylanwadol
eraill y bu ynddynt, profodd
bod ganddo ddawn arbennig
lawn i drin pobol ac i ysbrydoli
eraill. Cawn ddarllen amdano
ef a'i deulu'n cartrefu'n hapus
yn Nhregaron ac yn ardal
Machynlleth, a dod 1 \\ ybod sut
~.daeth i fod yn brif sylwebydd
Sioe Llanelwedd (). llais o'r
"Iwr') - heb son am gael hanes
ei ddyfais athryluhgar, )' ddafad
blastig!

Mae yn y llyfr hefyd adran
yn cynnwys casgliad difyr iawn
o luniau.

Os nad ydych am dderbyn gwybodaeth Iarchnata gan yr Eistedddfod,
uclwcn y blwcb yma. --.,

C feiriad:
~C~o_d_P~o_s_t:__ ~ P_a_purBr~o~: _

Rhif Ffon: Oed:-------------------------=~

Merched Gwyllt 0 Gymru /
Wild Welsh Women
gao Beryl H. Griffiths
£7.95
Glywsoch chi son erioed am
Farged ferch Ifan (0 ardal yr
Eco), pladres 0 ddynes oedd
yn rhwyfo pobl ar draws Llyn
Padam ac yn reslo yn erbyn
dynion pan oedd yn ei 70au?

Fain t wyddoch chi mewn
gwirionedd am Buddug, Siwan,
Nest a Gwenllian? A beth yn

union oedd hanes Betsi
Cadwaladr, y ddynes o'r
Bala roddodd Florence
Nightingale yn ei lie? Pam
fod GwerfyJ Mechain wedi
penderfynu sgwennu cerddi
'masweddus', a beth
ddigwyddodd iMary Lewis,
~llleidr 0 Langelynnin?

4 Dyma gyfrol sy'n crynhoi

I
hanesion merched 0 Gymru

I a lwyddodd idorri'r mowld,
I i dorri'r rhcolau: merchcd
I sydd wedi bod yn arwresau ac
yn seintiau yn ogystal a
merched drwg, Mae ynddi
hefyd arnbell gyrneriad
chwedlonol, yn benna[ am eu

I bod nhw'n straeon mor dda.
Yn y bon, roedden nhw igyd
yn ferched a bywydau hynod
ddifyrl

O'r Tir i'r Twr
Charles Arch
£6.95

\ U llL'~ tl tI L3 ~,/,'1
) I l'\ l .\ -

Llyfrau Newydd 0 Wasg Gwynedd
ar gyfer y gwanwyn

Cwestiwn:
Ar lwyfan awyr agored pwy }'bydd rhai 0 arristiaid Cymru i'w gweld
yn yr Eisteddfod
Ateb:

ddant pawb ar lwyfan S4C.
Ar ben hynny, ar y llwyfannau

awyr agored eraill yn ystod dydd
Gwener, bydd y bytholwyrdd
Healther Jones yn perfforrnio,
ynghyd a'r ddeuawd acwstig
anhygoel 0 Lanrug, Brigyn. Cyfle
heb ei ail i fwvnhau cerddoriaeth~

Cymru, gan ddefnyddio'r
Eisteddfod Rhyngwladol fel
ffenest siop.

Pinacl yr Eisteddfod i ambell
un, fodd bynnag, yw'r
cyngherddau godidog sy'n cael
eu trefnu. Bydd )' temnor byd
en wog, Jose Carreras, yn
perfformio nos SuI, 15 Gorffenaf,
gyda Hayley Westenra 0 Scland
Newydd yn perfformio nos
Wener, 13 Gorffennaf. Efallai mai
Joan Baez, y gan tores werin
Americanaidd, sy'n apelio atoch
ar nos Fawrth, 10 Gorffennaf;
neu Gyngerdd Gwerin gyda Tia
McGraff, cantores roc gwerin
Americanaidd 0 Nashville,
Tennessee, ar y nos Iau, 12
Gorffennaf, gyda'r grwp gwerin 0
dde Cyrnru, Mabon.
Ennill Trip
Am gyfle heb ei ail i ennill
tocynnau i weld cyngerdd Tia
McGraff a Mabon, nos Iau, 12
Gorffennaf, atebwch y cwestiwn
canlynol:
Ar lwyJan awyr agored pwy y bydd
rai 0 artistiaid Cymru i'ui gweld yrl

yr Eisteddfod?
Anfonwch cich ateb gyda'ch
manylion, eyn IS Mehefin, at
Gystadleuaeth Papurau Bro,
Eisteddfod Ryngwladol
Llangollen, Y Pafiliwn, Ffordd yr
Abaty, Llangollen, Sir Ddinbych
LL208SW.

Enw:

Beth sydd well ar ddechrau mis
Gorffcnnaf na gweld heulwen
tesog braf i ddenu rhywun allan
am dro iweld rhyfeddodau? WeI,
dyna'n union sydd i'w weld yn
Llangollen, a hynny yn yr
Eisteddfod Gerddorol
Ryngwladol ddechrau
Gorffennaf, o'r 10-IS.

Cewch ddiwrnod gwerth
chweil yng nghanol lliw a
bwrlwm gWyl lwyddiannus sy'n
croesawu pobl 0 bob cwr o'r byd i
ddathlu dawns, diwylliant a
heddwch, a hynny drwy
gerddoriaeth.

Mae'r cystadlaethau ar lwyfan
y Pafiliwn yn apelio at rai, yn
arbennig felly Cystadleuaeth
Corau'r Byd, nos Sadwrn, 14
Gorffennaf, a chystadlaethau
gwerin, dydd Gwener, 13
Gorffennaf.

Os nad ydych yn un i
fwynhau'r cystadlaethau yn y
pafiliwn, mae'r maes y tu allan yn
llawn bwrlwm a lliw, stondinau,
crefftau, bwyd a diod gyda
chantorion a dawnswyr yn
perfformio ar dri llwyfan awyr
agored.

Eleni, ar Ddiwrnod Celtaidd
Rhyngwladol, sef dydd Gwener,
13 Gorffennaf, bydd llwyfan awyr
agored S4C yn cynnig gwledd
wrth i artistiaid 0 Gymru
arddangos eu doniau i'r byd. Yn
eu plith bydd Fflur Dafydd, Sian
James a'r band a'r grwp gwerin,
Mabon, yn perfformio! Gyda
dawn gyfansoddi [fres Fflur
Dafydd, y garuores werin
amryddawn Sian James a hwyl a
sbri'r twmpath dawns Cymreig
gyda Mabon - bydd rhywbeth at

Cyfle i Ennill Tocynnau i
Gyngerdd Eisteddfod Ryngwladol

Llangollen
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0128687152]

Ar agar tyb - 9yh bob diwrnod
Petrol, Diesel, Nwy Calor aGio

Loteri, Papurau Newydd
Off Licence, Bake'n Bite

Brechdanau a Diodydd Paeth

Golchi a ll'nau Ceir

orsaf

Ociau agor:
Mawrth - Iau: 9am - S.30pm

Gwener: 9am - 7.30pm
Sadwrn: 9am - 4pm

Cysylltwch a Dilys neu Ffion

01286 872414

Siop trin gwallt
Merched, Dynion

a Phlant

Stryd Goodman, Llanberis
(Tu 611'r Bistro)

GwalltGo

• •wynon 1mewn,
'Be 'da chi'n neud, Nain?'
'Sgwennu rhyw bwt bach i

anfon iEco'r Wyddfa.'
'Ga i weld o?'
'Cei siwr.'
Wedi tipyn 0 ddistawrwydd

tra roedd yo darllen,
'PIe mae'r doman landing

yma, Nain? Da chi'n meddwl
fod yna fwy 0 gitars fendar ar 61
yno?'

Ngwas il Doedd ganddo
ddim syniad sut beth oedd fy
ffendar i. WeIodd 0 erioed un.

MAIR ROBERTS, LLANWNDA

roedd yna linell na chaem ei
chrocsi a dyna pam y cefais i
chwip din.

Pan oeddwn yn gorffen
sgwennu hwn daeth un 0 fy

• Gwerthwyr Glo ac
• Olew Gwres Canolog i'ch
cadw'n gynnes ac yn glyd!

Bwthyn Gadlys
LLANBERIS

FFon: 870444

• •A'l FEIBION

Cochion yn cael 'pow-wow'.
Unwaith roeddern wedi dod a
thatws a photel 0 gorona. Roedd
ganddom hen sosban, torri'r
tatws yo 'chips' a llenwi'r
sosban efo'r corona ac yna rhoi'r
'chips' ynddo. Fe eisteddom )'110
am hydoedd yn gwylio ond aeth
y 'chips' ddim yn frown.

Fel tipyn 0 retail therapy fe
fyddem yn mynd i doman
landing weithiau i chwilio am
rywbeth i wella'n tai ond un
diwrnod fe es yn rhy bell.
Gwelais ffendar ddel yno a
phenderfynais fynd a hi efo fi.
Llusgais hi heibio'r Grosvenor,
croesi'r ffordd i Born Hll~7S
Drygist, heibio Plas Tirion i
Iyny i Ben Graig ac ar hyd Pan
Du ac i fyny Llainwen a
chyrraedd Cae Morris Owen )'}1
Coed Mawr. Roedd yn cyrnryd
ei lle yo ardderchog a fy nhy
wedi cael ei weddnewid.

Ddaeth y stori ddim i ben yn
fan'na, gwaetha'r modd. Roedd
gwraig rhywun oedd yn
gweithio efo Nhad yn y chwarel
wedi gweld y perfformans a
phan ddaeth fy nhad adre (C)Tn
iddo fwyta ei swper chwarel)
cefais chwip din go iawn.

Oedd, mi oedd gennym
wialen fedw - un hardd wedi ei
chlymu a rhuban satin coch.
Roedd ganddi le parch us uwch
ben y lle ian. Rhieni clen,
caredig dros ben gawsom ni.
Rhai oedd yn gefn i ni - yn
gadael i ni brifio a datblygu yn
ein ffordd ein huanin. OND

Bum yn Y byty Bryn Seiont
yr wythnos diwetha a chefais fy
atgoffa o'r amser yn y tridegau
pan fyddai criw bach ohonom
yo mynd yno ar 61 yr Y sgol SuI
i ganu i'r cleifion. Ysbyty i bobl
oedd yn dioddef o'r diciau oedd
hi bryd hynny, Dwi'n cofio
Mam yn gofyn i'r ddwy
ohonom:

'Sur aeth hi, genod?' a
finnau'n ateb,

'Roeddan nhw'n licio ni'n
canu a wyddoch chi be, Mam?
Roeddan nhw igyd yn glws, efo
bochau pine.'

Roedd fy chwiorydd a fi yn
perthyn i sawl parti canu ac
adrodd ond roedd chwarae yo
bwysig iawn hefyd. Roedd plant
yn cael chwarae allan yn y stryd
bryd hynny, a dim diwedd ar y
chwaraeon yn troi yn
greadigaethau.

Ond roedd lleoedd arbennig
- 'dens' - gennym hefyd. Roedd
un sbesial iawn yn Cae Bach
Arthur ac un arall yng nghae
Morris Owen Coed Mawr. I'r
fan honno roeddem yn rnynd ar
bnawn Sadwrn i actio yr hyn yr
oeddem wedi gweld Jyngle Jim
a Flash Gordyn yn ei wneud yn
)' pictiwrs y bore hwnnw.

Wythnos diwetha bum yn
gwylio rhaglen ar y teledu -
gwyddonwyr yn trafod arferion
adar. Pe baent wedi dod atom ni
i Goed Arthur fe fuasent wedi
dysgu llawer, Roeddem ni'n
nabod adar ac yn gwybod eu
hcnwau, a phan fyddai haid
drwchus yo myod heibio
gwyddem mai mynd i briodas
neu gynbebrwng yn rhywle yr
oeddent.

Un o'r petbau nad oeddem
byth yn blino ag 0 oedd gweld
P\VY allai wneud y bedd delaf
allan 0 gerrig, mwsog a blodau
gwyllt. Roedd digon 0 rheini 0
gwmpas.

Os oedd hi'n oer fe fyddem
yn gosod cerrig yn gylch a
Ilenwi'r canol efo priciau, a chan
y byddai rhywun wedi dwyn
rnatsus 0 gartrc fe fyddem yn
eistcdd oti gwnlpa5 fel Indiaid

I

'Da chi'n gwybod be - fydda i
weithiau'n meddwl bod Dr.
Who wedi bod acw a mynd a fi
yo ei Dardis. Dwi ddim yo
cwyno oherwydd dwi'n cael
profiadau newydd, difyr.

Geiriau mawr rhai pobl
heddiw yeti, 'Ew mae pethau
wedi newid!' Wrth gwrs y maent
~ newid yw bywyd. Mae 'na
newid pob dydd ym mhrofiad
pawb ohonom. Mae rhai yn
mynd mor bell a dweud fod y
byd wedi rnynd o'i go, yn hurt, a
bod y Seilam yng ngofal y
gwallgofion.

Dwi ddim yn cytuno a nhw.
Mae llawer 0 bethau yn
annealladwy i mi. 'Sgen i ddim
syniad sut i weithio'r internet.
Dwn i ddim beth yw e-bay, e
bost, i-pod, blog, google, ac yn y
blaen, ond mae yna filoedd sydd
yn gwybod, ac yn eu
gwerthfawrogi. lawn te!

Y peth sy'n mynd 0 dan fy
nghroen iydi'r defnydd 0 'Iyfli',
'Iyfio', cwl', 'hiwj', 'wicked',
'bril', 'ffab', 'amazing', ac
ymlaen ac ymlaen. Ffasiwn dros
dro Y'v peth fel yna, gobeithio,
ac yo fuan fe'i gwelwn yn
diflannu.

Mae'n wirioneddol bosib fod
pobl fel fi yn laru llawer
ohonoch wrth fynd ymlaen ac
ymlaen am 'stalwm byth a
beunydd, ond mae atgofion yn
bwysig oherwydd pan fyddwn i,
y nifer prin sydd ar 61, yn rnarw,
fe fyddwn yn mynd a'n atgofion
efo ni. Dydyn nhw ddirn yn
stori fawr, fyd-ysgytwol, ond
maent yn rhan 0 stori Llanber,
Rhan o'r tapestri.

Roeddwn mor falch pan
anfonodd Emrys Owen,
Birmingham, yr erthygl am y
caeau pel-drocd roeddynt yn
cael chwarae arnyn nhw.
Doeddwn i ddim yo cofio rhai
ohonynt. Diolch 'r Hen Em.
Wedi'r cyfan, yma dros dro yr
ydym i warchod cr mwvn Y criw
sy'n dod ar ein holau. Gwir y
dywedodd Elfed:
'Y,Tla mac beddrodau'n iadau
Ynla nlae ein planl yn by\¥.'

CORONA, FFENDAR
A CHWIP DIN




