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Daeth bro'r Eco i sylw Cymru
gyfao ddiwedd Mawrth - a
hynoy am fod yo gartref i
fwyty Indiaidd gorau Cymru
2007.
A Chymru'n gartref i dros
dri chant 0 fwytai Indiaidd,
gall perehennog bwyty Sopna,
Pontrug, deimlo'n hynod faleh
o'i
lwyddian t.
Daeth
y
eyhoeddiad
hwn
wedi
wythnosau Q waith ealed gao
Shadek Ali - neu 'Sid' fel yr
adwaenir ef gan ei gwsmeriaid
ffyddlon.
Rhannwyd y gystadleuaeth
yn dair rownd: y ewsmeriaid
oedd yn gyfrifol am y rownd
agoriadol, ae mi fuon nhw'n
pledleisio'n ddiwyd er mwyn
eyrraedd y rhestr fer 0 ddeg
bwyty: tipyn 0 gamp i'r bwyty
lleol 0 ystyried fod y naw arall
wedi eu lleoli yng N ghaerdydd!
Y n yr ail rownd ymwelodd
panel 0 feirniaid a'r bwyty ac ar
01 cael
eu
plesio,
fe
gyhoeddwyd fod Sopna wedi
cyrraedd y tri olaf. Ar gyfer y
rownd derfynol teithiodd Sid
a'i gogydd i Gacrdydd, ble bu'n
rhaid iddyn nhw goginio pryd i
banel arall 0 feirniaid. Yo dilyn
hynny, eyhoeddwyd mai Sopna
oedd pencampwyr tai Bwyta
Indiaidd Cymru.
Wrth drafod ei lwyddiant
soniodd Shadek am gyfraniad
ei gogydd, Mashuk Ali:
"Dan ni'n hynod £fodus 0
gael cogydd sydd a dros ddwy
flynedd ar hugain 0 brofiad 0
goginio
bwyd
Indiaidd,'
meddai. Mae Shadek Ali yn
ymwybodol iawn 0 leoliad ei
fwyty ae 0 Gymreictod yr ardal.
Mae 0'0 teimlo'n gryf ei bod yn
bwysig cyflogi pobl leol ac yn
falch iawn fod aelodau o'i staff
yn ddwyieithog. Mae'n siarad
'dipyn bach' 0 Gymraeg ei hun
ac yn hyderus y bydd yn hollol
rhugl mewn tair blynedd. Pob
Iwe!

••

Perchennog Sopna - Shadek .411, neu Sid fe! yr adnabyddir 0 gan bawb.
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Annwyl Olygydd
Cystadleuaetn Llun. adar yn
bwydo/yn yr ardd
Fel y gwyddoch, mae'n hynod
bwysig i ni fwydo ein hadar
gwyllt ac yn enwedig yr adeg
yma o'r flwyddyn.
Hoffem fel cwmni, gynnig
gwobr i'ch papur bro am y llun
gorau/doniolaf
0 aderyn/adar
gwyllt unai yn bwyta, neu iyst
yn rnwynhau ei hun/ain.
Gallwch unai feirniadu
)T
gystadleuaeth eich hun, neu mi
wnawn ni ar eich rhan. Gallwch
hefyd rannu yr oedran i gael
cystadleuaeth iblanr dan 12 oed
ac un dan 112!
Y wobr fydd sachaid 0 fwyd
adar gwyllt gorau sydd wedi ei
becynnu mewn sach hessian
aml-ddefnydd brown.
Beth
amdani?
Gallwch
gysylltu a mi drwy e-bost:
info@ w iId - bird-feed. co. uk
< rna i1to: in f 0 @.'wil d - b ir dfeed.co. uk >.
Edrychaf ymlaen i glywed
ganddoch.
Yn gywir
GERALLT ROBERTS

Brynteg
Tregarth
Annwyl Ddarllenwyr,
Dymunwn ddiolch yo ddiffuant
ibawb a fu mor garedig wrthym
yn ystod ein profedigaeth 0 golli
pried, mam a nain annwyl.
Diolch am yr ymweliadau, y
cardiau a'r gal wad au ffon, a'r
swm 0 £750 a dderbyniwyd er
cof tuag at Ward Moelwyn,
Ysbyty Gwynedd a'r clefyd
Motor Neurone.
Diolch yn fawr i bawb
Robert Hugh, Muriel,
Eric a'r teulu
Swyddfa Ffermwyr Ifanc Eryri
Glynllifon
Ffordd Clynnog
Caernarfon

Annwyl Olygydd,
Cais i bawb edrych j'n eu
cypyrddau, twll dan gnsiau a'r aug!

Tybed a oes gan eich darllenwyr
- aclodau presennol a chynaelodau
Mudiad
Fferrnwyr
Ieuainc Eryri - dlws yn eu
cypyrddau, rwll dan grisiau
neu'r atig? Yn ddiweddar,
ceisiodd
Dorothy
Roberts,
Cacrhun
(aelod oes) leoli'r
tlysau drwy \virio rhestrau a hen
rifynnau 0 ErwOZL, blwyddlyfr y
Mudiad,
ond yn anffodus,
darganfyddodd
bod c}roifer a
phed~'ar ar ddeg (14) ar goll!
Mi f~rddwn yn falch 0

Dyddlad Plygu
26 Ebrill
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Cysylltu

Deiniolen

a

Glyn Gnffith
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872 133

dderbyn
gwybodaeth
am
unrhyw
gwpan
sy'n
eicb
meddiant - ffoniwch y swyddfa
(01286) 830214, neu cysylltwch
ag aelod o'ch clwb lleol.
Diolch yn fawr
ELERI E"\',-\NS

Trefn ydd Eryri

Cof golofn Robert Closs
Mewn ymateb i erthygl gan
Margaret
Wyn Roberts
yn
rhifyn mis Mawrth am gofeb
Griffith Ellis, buaswn yn hoffi
cefnogi awgryrn i godi cofeb i
John Closs.
Y n 1999, ar 61 treulio llawer 0
amser
yn
darllen
a
throsglwyddo
i'r
Saesneg
lythyrau wedi eu hysgrifennu
gan
hen
ewythr
i rni,
penderfynnais fynd i Cambria,
Wisconsin,
UDA.
Yna fe
ddarganfyddais
berthynasau
i
mi a oedd yn dal i
ar y fferm
o'r enw Ty'n Llan. Hon oedd y
fferm a adeiladwyd yn 1845 gan
Robert Closs, WyI i Jobn Closs.
Bum yn y fynwent gerllaw, a
gwelais y gofgolofn hardd a
roddwyd ar ei fedd. Gerllaw
roedd beddau nifer o'i blant.
Deallais hefyd fod y capel bach
yn y fynwent wedi ei doi gyda
llechi 0 Chwarel Dinorwig,
Y mae yna nifer o'r Clossiaid
yn byw yn Wisconsin
a
Nebraska. Cefais Iythyr gan
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RHODDION
£20: Hefina Jones a'r teulu, 8
Rhos Rug, Llanrug.
£10: Mrs Betty Humphreys,
Nant, Coed y Dd6l, Llanberis;
Huw Tegid, Arwel, Penisarwaun;
Haf Thomas, Buarthau, Llanrug.
£5.50: Gomer Thomas, Tregartb.
£3.70: Nancy Parry, Penygroes.
£5: Alwena Thomas, 8 Rock
Terrace,
Llanberis;
Michael

Aaron,
ZZ Mac::~ Padarn,
Llanbcris; Sian-Angharad Fisher,
43 061 Elidir, Llanbcris; Muriel
ac Eric Williams,
Brynteg,
Tregarth; Alwyn a Valmai, Hafle,
Dei n iolen;
Iris
Rowlands,
Glan'rafon, Cwm-v-glo;
Mrs
Grace Tate, 1 Bro Deiniol.
£1: Reg, 9 Bro Elidir, Dinorwig;
Eileen Davies, 10 Bro Elidir,
Dmorwig.

Cofgolofn Robert Closs j1711
mynuient Cambria.
Lorraine Hahn (Closs gynt) yn
dweud
fod
Cymdeithas
Gymraeg Wisconsin yn dod i
Gymru, ac yn enwedig i'r
fynwent yn Nant Peris yn ysrod
yr baf. Rwyf yn gobeithio y caf
gyfarfod a hwy rhywdro yn
ystod yr haf.
OLW£N EBBREI.I.
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YMDDIHEURIAD
Dymuna golygyddion yr Eco
ymddiheuro am osod 11uniau
anghywir gydag erihygl Mair
Roberts, Dinas, Llanwnda, yn
y rhifyn diwcihaf

Cofiwch
anfon eich Ilythyrau
i'r golygyddion
drwye-bostio:
storiau@ecorwyddfa.co.uk

Ffon 871278
www.ybistro.co.uk
Perchnogion: Danny a Nerys Roberts
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Rybelwyr

Dinorwig 1925
Bu cryn ymateb
i'r llun a
ymddangosodd ar dudalen flaen yr
Eco y mis diwethaf - er mai yng
nghrynswth y golofn hon y dylai
fod wedi yrnddangos. Efallai mal da
o beth oedd hynny, oherwydd
cafwyd digon 0 wybodaeth amdano,
ac am y rybelwyr - nid prentisiaid a'u hyfforddwyr. Pan fenthyciwyd y
llun gwreiddiol, dim ond dyddiad
yn unig oedd ar gefn y llun, ac ni
wyddai'r benrhyciwr ddim rnv..'Y na
hynny amdano. Y n wir, nid oedd
sierwydd ai llun 0 chwarelwyr
Dinorwig ydoedd. Bellach, mae
gwybodaeth lawn am y llun ac am
bob un o'r rhai sy'n ymddangos
ynddo. Gyda diolch arbennig i'r
Meistri Owie Jones, Caernarfon
(Dinorwig gynt), a Haydn Lewis,
Penisarwaun, am fynd i gymaint
trafferth
i sicrhau'r
wybodaeth
gywir am yr holl bobl yn y llun.
Diolch
hefyd i bawb arall a
gysylltodd gyda gwybodaeth
am
ambell unigolyn.
Bu'r llun yn cael ei arddangos yn
'Ystafell Ddarllen' yr Amgueddfa
Lechi yo Llanberis hyd at rhyw
ddeng mlynedd yn 01. Yn ysrod y
cyfnod
hwnn\v,
gryn
ugaio
mlynedd yn 61 beLIaeh, y cafodd
Ha)'dn Lewis y wybodae(h ~'Oglyn
a'r unigolion yn y IIun; ond mwy
am hynny yn nes ymlaen. Dyma fel
y mae Haydn yn adrodd }'r hanes:
'Pa'l g)rrhaeddodd fy nlzald, Joseph
Sail, oed Ylllddeol, c%dd sw~vdd ifod
yft gyfrifol aTn ddysgu ilhogia bach
rwbela". Byddai'r hyfforddiant )'n
parhau ar1lflwyddyn. Yn waluzrlol i
hogla lard Gi~rach Ddu, oadd yll
gu1eilhio'n ddi-dal ani y chwe mis
Cj.'1110j, roedd y rybelwyr yn cael tal. Yn
ol John Morris, Rhiwen, chwe swift ac
wych geilliog yr wytlznos oedd y cyflog
pan ddechre710ddyn 1927.'
Dyna osod y Ilun yn ei g)'d-deslun
felly. R}'bel\vyr lfane (sef gair }'

chwarel am brentisiaid) yng
ngofal chwarelwr
profiadol
sydd yn y llun, ac mae'n bur
debyg fod pob un ohonynt yn
derbyn rua pump neu chwe
swllt yr wythnos 0 gyflog,
'Byddai't hogia yn mynd 0
guimpas y sied a'r dottle" rwbel i
chuiilio am glyriau bychan diuenl:
a lechi er musyn ymarfer hollu a
naddu. Ytl dilyn yr kyfforddumt,
byddent uiedyn yn symud 1 uieuhio
gyda chwarelwyr profiadol I orffen
dysgu'r grefft. Bryd hynny, fe'u
gelund yn jermon.' Daw'r gair o'r
Saesneg 'journeyman', sef rhywun
ar daith dysgu crefft.
Teithiai Joseph Salt 0 amgylch y
gwahanol bonciau i hyfforddi fel }'
bo'r angen, ond mae'n ymddangos
mai ym Mills Ffeiar Injan y
tynnwyd y Llun. Nr gWr a roes y
wybodaeth i Haydn, yn ogystal ae
enwau pawb yn y llun, oedd y
diweddar Sam Parry, Penisarwauo
(Sam Insiwrans).
Yrnwelodd a'r
Amgueddfa
Lechi dros ugain
mlynedd yn 61 bellach, ac enwodd
pawb yn y llun, gan ei fod ef ei hun
yn eu plith, Dyma felly yr enwau a
gofnodwyd [ua 1983:
Cafwyd mwy 0 W}'bodaeth gan
Mr O\vie Jones am Dafydd Evans y
stiv,Jard. Fe'i mag\vyd yn Bron
Fferam, ond roedd yn b)'W yn Maen
Gwyn, Fach\ven, pan oedd yn
stiward yn y ch\varel. Roedd hefyd
yn un 0 ly\vodraeth"Jyr
Ysgo!
Dinor\vig, ae yn un o'r ychydig
l)'1¥odraelh"Vt'yr oc.;dd yn ymwelydd
eyson a'r ysgol. Roedd ganddo ddau
fab a thair merch.
Dymuna Haydn Le\vis ddiolch i
John Morris, Rhi\veo, ac i Dafydd
Roberts o'r Amgueddfa Lechi am
gymorrh gyda'r \\-'}'bodaeth am y
llun. Fy niolehiadau innau hefyd
am ymateb mor dryI\vyr gan ba\vb.
Gyda llaw, byddai'n ddiddorol

gwybod faint 0 ddisgynyddion
y
rybelwrs yn y llun a'u dilynodd i'r
chwarel, a faint ohonynt sy'n
parhau i fyw yn yr ardal heddiw,
Anfonwch air.
Cofeb Griffith Ellis
Camgymeriadl
Y
Ilun
a
ymddangosodd yn rhifyn Chwefror
c'r Eco oedd llun
gofgolofn
Griffith Ellis - y mab! Gyda diolch
i Margaret Roberts, Caernarfon am
gysylltu gyda'r wybodaeih. Mae'r
gofgolofn fawr farmor yn cofnodi
eladdfa Griffith Ell!is (1821-1869),
Prif
Oruehwyliwr
Chwarelau
Dinorwig, ae Ann, ei wraig, \Vrth ei
ym)-} mae bedd perryal 0 leehfaen,
hanner uehder }' 11al1,s}"n cofnodi
mar\vo1aeth a chladdfa )' tad, sef
Griffith Ellis (1785-1860),
Prif
Arolygydd y Chwarel. Coffeir hefyd
ei wraig, Catherine, a phlant iddo a
fu farw'n ifanc.
I ba un o'r dau Griffith Ellis y
mae'r plac yn yr eglwys felly?
Mynd i'r Pietiwrs
Daelh y Ilun
L)'n Padarn wedi
rhe\\--1ac atgofion pur \vahanol i un
aral1 0 genod Llanberis,
pan
syIwodd ar en\v merch 0 Stryd y
Pictiwrs. Aeth Rhian Williams 0
Gaerdydd ati i gronielo peth o'i
hatgofion
am
y sinema
yn
Uanberis.
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Rhcs gc/tl (0 'r c/twith i'r dde); Closs Jo/res, Jack Penrhiu', To,n Bach, Jack Dan, Arthur Ham Lloyd, Bob Thol~las
WillIe, W1aliy Crtl.Zon a J.fljll J.Worgatl (Felf11hell).
.
Rhes Canol (chwlth 1', dd~): DaVId Eva,lS (stlward), Harry BorTh, Twm Cjlllir (Creigle), Gwilym l~rlce (1Y ltlLtVll), E/jed
Penbryt! (Ffrwd Goelz), Rol Cae Poeth, Ell'lS Dre, Ifor I:>arry(I:>wjlswr), Hum Pritchard (Marciwr).
Rhes Flaell (CIzWIThi'r dde): Huw Ellis (Crlocirl), ETnlYll Gnffith (Fron), JOlz11 BryllgU)Vll Mal.vr,
Alun Willta~ns (Brynllys), Joseplz Salt, Hughie Arlhur Jones, Die Owe1l (Fron Deg), Bob Dart (PenlSaru}Uun),
Gwyn Rhianfa a JO"'1 Evans (lard).
(Ceu/~alll)) Sanl Parry, John,.,y

Ysgol Llanrug 1938,
-----------------~
'Byddai 11l11'1laigref 0 blant yno bob
pnaum Sadunn y11 disgw~vlam y ffilm
gyntaf ani bump 0'" gloch. Yn huiyrach
yll ~v noson, am Wyt}l, jl byddai'r
oedolion yn mynychu. Roedd pawb 0 'r
plant eisiau'r seddau canol yn y blaen,
a byddai yno ddigon 0 uieiddi,
gunchian a chrio, uieithiau d1'VJj'gydol
y perfformiad.
Suill: fyddai'r pris am y seddau
blaen. deunaui am y gweddill: )1 plant
j"l)' blaen, pobl barchus y11 y canol a'r
cariadon _vnj' cefn! Btyd hynny, roedd
ffilmiau'n cael eu graddio 'n U, A neu
X. Gal plant weld !film U ar eu
pennau eu hunain, ond roedd angen
cwlnflloedolytl i gael gweld rlwr A. Du
o gwyn oedd y rhan fw)'af o'r ffi1111iaU,

ond byddai ambelL Iln mew1l Iii'lL'.
lWr a Mrs ff/akeha1n oedd \,
perciznogion, ac mae'n SlWr iddynt gaeL
flawer () broblemau'11 ceisio cael
jfil,nlau oedd jm plesio pawb.
Roedd 111ynd mawr or ffilmiau
Charlie Chapli1l, Patricia Roc, Roy
Rogers a Shirley Tetllple, ac roedd
Lassie yll ffefryn Irefyd. A'T 01 gweld y
Iftl,n ar ddydd Sa dUlnz, byddal
gweddlll yr wythnos ddilylwl yn cael ei
threuiio yn ail-actio'r per/fOrr11iad
1nru'n gwahanol fannau j'n y pellcrefa bie'n 'lJ..·elli clz'l~:araeRobin Hood na
Glloed Doctor? Pob ,nerch eiszau bod
)'11 Maid Mariol'l a phob bachgen at"
fod yn Robi,l Hood.
BLl'r puziwrs j'n f!)ifrwng i lawer un
ddeall a dysgu Saeslleg er lnwyn lnedni
dilyn y stori ar }' jfilnl. '
Tybed oes gan rai eraill atgofion am
y sinema yo Llanberis, a phryd
rybed y daelh y sinema gyntaf i'r
fro?
LJawr Pridd
Cafwyd cai~ yo holi am \vybodaeth
)'nglyn a lloriau pridd, Digoo
posibl nad oes unrhY'v dy yn yr
urdul bcllach sydd yn parhau Ii lla~'r
pridd iddo, ond lybed oes yna
adfeilion yn rhY'vle? Mae'n sier fod
Lal gyda lloriau pridd \vedi gorocsi
ywhell i'r ganrif ddi,vc(haf, ond fod
c),fnod y grantiau adne\vyddu \vcdi
rhoi di\\'edd arnynt.
Roedd }'O arferiad i 'olchi' y
lla\vr pridd gyda huddug, ac yr oedd
hynny }'1l gymorth i roi \\'}'neb
caled eithriadol iddo. Tybed oes
rh)'\vun \vedi clywed am yr arferiad
hwnnw? Ond mae'n si",'r gen i fod
huddug wedi m}tnd yn beth eithaf
dieithr yn y fro erbyn hyn!
Gyda diolch i bawb am ymateb
i'r golofn. Cofi,,.,ch anfon unrhyw
\vybodaerh neu }rmholiad i Dafydd
Whiteside Thomas, Bron y Nant,
Llanrug, Caernarfon. (Ffon: 01286
673515)
~
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Aduniad

Briwsion Byd
DafyddGuto
BETH AMDANI?
Ew! wyddoch chwi fod gennym
yn ein henwlad ddwy Gymdeithas
Byd Narur tu hwnr 0 ddiddorol
sy'n cynna1 eu gweithgareddau
drwy gyfrwng y Gymraeg? A
ydych yn aelod 0 Gymdeithas
Edward Llwyd, (a sefydlwyd yn
1978), neu'n aelod 0 Gymdeithas
Ted Breeze Jones, (a welodd olau
dydd Mis Hydref 2003)? Os
ydych yn hoff 0 adar, anifeiliaid,
blodau, coed, planhigion, pryfed,
pysgod, ymlusgiaid a ballu,
dyma'r union ddwy Gymdeithas }'
dylsech, unwaith yr ymaelodwch
a h\V}I,gael mwynhad o'r mwyaf
o'u cae I yn gwrnni i chwi.
Y mymryn lleiaf fyw erioed
rwan am yr hyn a gynhelir gan y
ddwy Gymdeithas. Ydynr, maent
yn cynnal cyfarfodydd dan do, ble
y byddir yn gwrando ar siaradwyr
yn ymdrin
hefo gwahanol
bynciau. Cynhelir yn ogystal
deithiau cerdded. Ceir ar gael
gylchlytbyrau a chylchgrawn, Y
Naturtaetlnor gan Gymdeithas
Edward Llwyd ddwv waith V
flwyddyn, a Chylchlythyr Llygad
Barcud gan Gyrndeithas
Ted
deirgwaith y flwyddyn. Y mae
Cymdeithas Ted Breeze Jones, yn
ogysial, yn cynnig gosryngiadau
prisiau mewn rhai siopau yng
Ngwynedd.
Yr hyn sy'n gwneud y ddwy
Gymdcithas yn unigryw ydyw eu
bod yn gymdeithasau 'teuluol,'
h.y. ceir rhieni, plant a phobJ
ieuainc, yn ogystal ag oedolion,
yn cefnogi eu gweiihgareddau.
Na! dim byd snobyddlyd
na
thrymaidd yn eu cylch! Y mac'r
cyfan fel bod adref ar yr aelwyd, a
phawb yn cyfrannu yn ei ddull
bach ei hunan. Ar adcgau bydd y
ddwy Gymdeithas yn ymuno a'i
gilydd
ac
yn
mwynhau
cydweithio er mwyn hyrwyddo
byd Narur yma yng Nghymru ein

Byd Natur

o'r fath, oherwydd
drwy glywed, a chanfod enwau yn
Gymraeg y dowch i sylweddoli
bod cyfoeth Cymru i'w ganfod
yrnhli th adar, cread uriaid, a
phlanhigion, ac yn bendifaddau'n
rhywbeth na ellir fyth ei ladrata
oddi arnom, ond inni wneud yr
ymdrech,
a
pharhau
i
ddefnyddio'r
enwau naturiol 0
Gymreig arnynt!
Diddorol
nodi bod logo
Cymdeithas Edward Llwyd wedi
ei seilio ar Lili'r
Wyddfa;
planhigyn
prin, a enwyd yn
Lloydia serotina, er cof am Edward
Llwyd. Darganfyddodd y blodyn
yma yn Eryri yn YSLod rymor yr
haf, y flwyddyn 1688. A dyna
chwi' Beth amdani? A ydych yn
dymuno ymuno? Dowch o'na!
Am fwy 0 fanylion a thelerau,
cysyllrwch hefo:
Richard O. Jones, Ysgrifennydd
Aelodaeth Cyrndeithas Edward
Llwyd,
Pentre
Cwrn, Cwrn,
Diserth, Y Rhyl, Sir Ddinbych
LL18SSD
Ffon: 01745 570631

Annwen
Breeze
Jones,
Ysgrifennydd
Aelodaeth
Cyrndeithas Ted Breeze Jones,
Bryneithin,
Llandecwyn,
Gwynedd LL47 6YF
Pfon: 0] 766770833

Canlyniadau
Cystadleuaeth Gwyl
Ddewi
Pa Anifail?
1. Llythyren gyntaf teitl llyfr
Bcthan Wyn Jones, a
gyhoeddwyd gan Wasg
Carreg Gwalch, 2006.
(Blodau Gwyllt)
2. ,.. Ein Gwlad: llyfr John
Ashton 0 Drefeglwys,
Maldwyn. (A dar Ein Gwlad)
3. Aderyn a ddisgrifir gan
Dafydd ap Gwilym fel cuxuill
/wj.'d ac Y n 11zyned rnewtl
l!zldded lwyr I A clzywydd i

gwlad,

Erfyniaf arnoch, os ydych
dd)'sg\\'r ~'r iaith Gyrnraeg, neu fel
arall, i ymuno a Chymdeithasau
GWASANAETH

en,rych nen.

LlEOL A-RGYFER

PARTi"ON • PRlODASAU
PEN-BLWYDD
8hOY[)O • I)AWNS • GWYLIAU

RHOSTIO
MOCHYN
ARGYFER
POB ACHLYSUR

• Cig 0 ffermydd ileol
• I'arfion rhwng 40 a 40.o!
• Gyda saws alal a snvffin me"vn
rholiau
.. Eto salad hetyd os dymunwch
OEWCS, MAE D'N FLASUS!
Cy:,ylltwch ii

JOHN BRYNAFON
LlANRUG
) DYNtIL ar

675190 / 673188

I ton )),mudol 07798 718788
\\'efan: WW1v.ydyncig.co.uk

l

(Ehedydd)

4. Tn phelh a R..Vlzny- ar lawl
Gw~y-ac .ysgall ac ysgaw (Dd)
5. C)rfro1 y di\vcddar Ted Breeze
Jones sy'n ymwneud a'r
naturiaeth ..vr 0 Fon, T. G.
Walker. (Gwylio'r Gwyllt)
6. Bydd y neidr ddtl/neidr
fraith, yn dodw)t ... (Wyau)
7. Y geinach/pr}·' Ma\I,'r ydy\v.
(Ysg}rfarnog)
8. Can/lath 0 gopa'r 11lynydd,
rh}feddod prin Bardd }rr
Haf. (Ll\vynog)
9. Y r al11wg/cocllgarlgel1. (T\vb y
Dail)
Y mae'r naw llythyren yn
ffurfil)'r cn\-\' Baedd Gwyllt, a
llong)'farchiatlau fif y gwlirn i'r
enillwyr canlynol· T. J. {.ewis, Y
Rhalh,
Caerdydd;
Musus
G. W. J(lneS, C~rm )' Glo, ae
E. G. Munford,
Llanrug.
Y
luae'r
g\\'obrau
wedi eich
cyrraedd bellaeh!
_____

--l

ar 01
Blynyddoedd
Lawer
Mae dwy wraig 0 bentre
Deiniolen wedi cartrefu bellach
yng N ghartref
Plas Mona,
Llanfairpwll - y ddwy dros eu
nawdeg. Cefais bleser yn eu
cwmni y dydd o'r blaen yn
gwrando
arnynt yn atgoffa'i
gilydd 0 bwy oedd yn byw yn ble,
a phwy oedd yn arfer cadw siop
ar hyd strydoedd y pentre. (Gyda
llaw, mae cof y ddwy yn berffaith
glir,a
byddai sesiwn yn eu
cwmni yn drysor i unrhyw
hanesydd.)
Byw adref gyda'i rhieni ac yna
gyda'i phriod wnaeth Mrs May
Jones, yn 10 Deiniol Road. Hi
felly gafodd }r cyfle i brofi'r
cyfnewidiadau a welodd y pentre.
Chwarelwr
oedd ei thad a
chwarelwr oedd ei phriod, nes
iddo symud i weiihio i Saunders
Roe, Biwmares. Gadawodd Mrs
Annie Wiliams, oedd yn arfer
byw yn 10 New Street, ei chartref
pan oedd yn bedair ar ddeg oed a
mynd i weini ar ffermdy yn ardal
Biwmares. Roedd yna was ar y
fferrn
ac,
yrnhen
rhai
blynyddoedd, priododd y ddau a
dechrau ffermio eu hunain mewn
tyddyn bach yr oedd ei nain wedi
ei adael iddo. O'u cartref gallent
weld y submarine Thetis pan aeth
i drafferthion ym Mae Traeth
Coch flynyddoedd lawer yn 61
bellach.
Yma ym Mhlas Mona, ymhen
80 mlynedd, y cyfarfu y ddwy am
y tro CYOLafers iddynt adael yr
ysgol. Ysgol Ganol Deiniolen,
oedd wedi agor ers tua blwyddyn
cyn iddyru hwy adael. Roeddent
yn cofio eu bod, fel plant, yn
cerdded o'r hen ysgol i fyny
trwy'r pentref i'r ysgol newydd ar
ddydd ei hagor.
Cefais fenthyg
llyfr rhyw
bytbefnos }'11 61 gan Mr Robert
Williams
(Bob Caedicwm
roedd ei dad yn arfer gwerth u
llefrith yn y penlre hefo ceffyl a
chert, a byddai ef yn gwneud y
rownd ar adegau pan na fyddai
ysgol). Mae Bob wedi dod i fyw i
Lanfairpwll yn ddiweddar. Llyfr
ydyw a ysgrifennwyd i ddarhlu
Canmlwyddiant
Achos
yr
Annibynwyr
yo Neiniolen ym
1923 ac enw'r awdur yw William
J obn Hughe (Deiniolfryn). Mae
b\vn ~;n llyfr diddorol iav.'n ac yn
siWr 0 fod yn llyfr gwerlhfawr i
hanesvv')rr. Mae'n olrhain hanes
deeruau ad doli yn yr ardal - yn
en\\'i cartrefi lie y cynhelid
oedfaon, ac en\vau'r hen bobl
Cafwyd [y yng NghI\vr y Bont
(nid oedd pentref Ebenezer yn
bod), enw'r percbennog
oedd
Sian Edwards, a thelid £1 y
flwyddyn iddi am gael benthyg ei
fenthyg. Tal\vyd £115,00 am
adeiladu y capel cyntaf, oedd yn
mesur 10 11ath wrth 9 Ilath, ae
ynddo Ie i eistedd 19 0 bobl
Y PARCH W. J. LI:.WTS

Dyddiadur
Can Mlynedd
WeI

dyma

dyddiadur

ychydig

eto

o'r

a ysgrifennodd

Mr

Evan Parry-Jones, ly'r Mawn,
am y flwyddyn 1900, sef troad y
ganrif.
1S Chuiefror 1900: Claddu
Richard
Davies,
Steward
Chwarel.
16 Chwefror: Claddu Owain
Williams, Clwt y Bont,
22 Chuiefror: Claddu Susanna
Hughes.
24 Chwefror: Marw Robert
Hughes, Tab Room.
7 Mawrth: Priodi Edward Jones,
York Terrace.
16 Moumh:
Priodi
Thomas
Rowlands Hughes.
23 Mawrth:
Priodi
Foulk
William Foulkes.
24 Maumh: Claddu G. Davies,
Clark.
27 Ma'lvrth: Marw Thomas
Williams, Llainwen, ar y ffordd
wrth ddod adref o'r chwarel.
8 Ebrill: Marw John O. Jones, ac
hefyd heddiw bu farw yr hen
wraig, Manllwyd.
13 Ebrill: Marw John Hughes,
Pen y Bryn.
8 Mehefin:
Priodi
Thomas
Jones, Ceunant Street.
13 Mehefin: Priodi William
William Owen, Llainwen.
29 Mehefin: Priodi John Ellis, Y
Glyn.
8 Medi: Marw Hugh Hughes,
Fatery.
11 Medi: Priodi Mirris William
Rowlands.
24 Medi: Marw Mam William
Thomas, Llwythwr, Cwm y Glo.
2S Medi: Agor ysgol newydd
Bryn Refail.
5 Hydef· Priodi Hugh Robert
Roberts, Llwythwr,
10 Hydref: Priodi
Richard
Williams, Helfa Fawr.
13 Hydref· Marw Hugh Green,
CWlD y Glo.
15 Tachwedd:
Marw David
Humthrey, Ceunant Street, a
cael ei gladdu ar y 16.
2 Rlzagfyr: Marw Ann Hughes,
Pentre Castell.
19 Rhagfyr: Claddu
Robert
Jones, Tan y Bryn, Fachwen.
Ond
hefyd
priodi
J obn
Williams, Helfa Fawr yn Capel
Coch.
24 Rhagfyr:
Priodi
Robert
Jeffrey, Fatery, Llanberis.
29 Rilagfyr: Manv John Roberts,
Fron Olau. Ac hefyd marw mam
William Owen, Pentre Castell.
Ac yn awr i'r flwyddyn 1907,
gao mlynedd i'r mis hwn:
5 Ebrill: l\1.arw Morris Roberts.
28 Ebnll: Marw O\ven D. Jones,
Ll\vyn Celyn .
Na\vr mi rwyf am symud i'r
flwyddyn 1932, ac edrych ar fis
Ebrill,
pump
a thrigain
mlynedd yn 61:
23 Ebrill: Marw Ellis Williams,
Fron Goch, ac hefyd yr un
di\vrnod
modryb
i Thomas
Jones, Snowdon Slreet.
R. ELWYN GRIFFITH

WAUNFAWR
Mrs Nan Roberts, Pantafon, Ffon: (01286) 650570

I

Wedi
blynyddoedd
0 walth
gwirfaddal yn rhannu'r Eco i'r
dosbarthwyr
sy'n ei gario 0
ddrws l ddrws yn y pentref, ac 0
dderbyn a chadw cyfrifon yr
arian am yr Eco, mae Marian
Wyn Jones am gymryd seibiant.
Ar ran pawb, diolch i chi,
Marian, am eich cymwynas a'ch
gwaith.
_

I

Yn dilyn penderfyniad
Marian i
gymryd seibiant o'r gwaith 0 rannu'r
Eco a derbyn yr anan, mae Haydn a
Glenys,
Rhandir
Mwyn,
wedi
ymgymeryd a'r gwaith. Diolch i'r
ddau ohonynt am fad mor barod I
helpu gyda'r Eco.
CLWB 300. Enillwyr y Clwb 300 am
tis Chwetror oedd: £40: Mr Aled
Taylor, 10 Dolerddi; £25: Mrs H.
Williams, 8 Croes y Waun; £10: Mrs
Barbara Griffith, 10 Bro Waen.
SEFYDLIAD
Y MERCHED.
I
ddathlu dydd GWyI Dewi eleni,
daeth 23 0 blant yr ysgol i'r cyfarfod
i ganu a lIefaru yn ardderchog am
hanes Dewi Sant. Roedd yr holl
aelodau wedi mwynhau'r cyngerdd
yn fawr. Diolchodd
Catherine
Jones, y Llywydd, i'r plant ac i Mrs
Gwenan Dafydd a Mrs Gwenda
Griffith am eu hyfforddi mor drylwyr.
Ar 01 y cyngerdd cafodd y plant, yr
athrawon
a'r holt aeladau
de
arbennig wedi ei baratoi gan yr
aelodau.
Ar 5 Ebrill, Mrs Karen Jones, Tan
y Waun, fydd y wraig wadd. Bydd yn
rhoi arddangosfa Crefft i m. Croeso
cynnes i aelodau newydd. Bydd y
cyfariod yn cael ei gynnal yn Festri
cefn y capel am 1 30 o'r gloch.
GENEDIGAETHAU.
Llongyfarchiadau I Alun a Catrin,
Stad Croes y Waun, ar enedigaeth
merch
tach,
Elain Angharad,
chwaer tach I Gethin, asian a
Meleri, ac wyres tach i Gina Keller,
Stad Ty Hen.
Llongyfarchiadau
hefyd i Don a
Luned Roberts. SOO y Gwynt, ar
ddod yn daid a nain. Ganwyd mao
bychan, Owain Fen. I Martin a
Miriam.
LLONGYFARCHIADAU hetyd i Beti
Greasley, Stad Pant-y-Waun, sydd
yn gapten ar y Ty buddugol yng
nghystadlaethau Eisteddfod Ysgol
Syr Hugh Owen, ac am ennill gwobr
am 01 gwalth cartrcl. Hoffem
longyfarch pob disgybl o'r pentref a

Y!fens

0 amgy/ch

tu'n cymryd rhan yn yr Eisteddfod.
BEDYDD. Fore. SUi. 11 Mawrth.
yng Nghapel
y Waun, gyda'r
Parchedlg
Trefor
Jones
yn
gweinyddu a Mrs Catherine Jones
wrth yr organ, bedyddiwyd Efa
Llwyd. merch fach Iwan a Sara
Davies, Bryn Melyn, a chwaer fach
Sion Ifan.
CROESO ADREF O'R YSBYTY.
Roedd yn braf gweld Mrs Laura
Pierce wedi gwella ar 01 iddi dreulio
cyfnod yn Ysbyty Gwynedd. ac
hefyd Mrs Nora Ferrarese Gilfach,
wedi iddi hithau dreuho cyfnod yn
Ysbyty Gwynedd.
DYMUNWN WELLHAD BUAN i Mrs
Sarah Lewis, Stad Tref Eilian, wedl
iddt dderbyn Ilawdnnraeth ar ei
lIygaid.
Hefyd i Aled Griffith. Blaen y
Nant,
sydd
adref
0 Ysbyty
Gobowen, ble y cafodd lawdriniaeth
ar el benglin.
Mae Carwyn Huumphreys, Stad
Ael y Bryn, wedi brito ei fraich ac
mae yntau mewn plaster pans.
Gobeithiwn y byddwch 011 yn
gwella yn fuan iawn.
CYDYMOEIMLO.
Anfonwn
em
cydymdeimlad
dwysaf at Wendy
Thomas,
Tan y Foel. yn ei
phroteciqaetn 0 golli el mam yn
frawychus 0 sydyn. Hefyd at yr
hogiau yn eu tristwch 0 golli nain a
oedd yn annwyl iddynt.
ANFONWN
ein
cydymdeimlad
dwysaf
at Mrs Olwen Owen,
Noddfa, Stad Tref Eillan, yn ei
phrotediqaeth drist 0 golli ei chwaer.
YSGOL WAUNFAWR
Dydd GWyI De wi Sant. Cafwyd
diwrnod go arbenhig ar Fawrth y
Cyntar. Penderfynodd
y Cyngor
Ysgol y dylat pawb yn yr ysgol
wisgo gwisg draddodiadol Gymreig
neu grys rygbi neu grys pel-droed
Cymru Roedd angen i bawb dalu
£1.00 ac roedd bwyd 'coch' ar gael
yn y pnawn - jeli coch, diod coch,
tost a jam coch yn ogystal
'kebab'
ffrwythau (mefus. babana, kiwi a
grwnwin) i gynrychioli lliwiau baner
Cymru. Brat oedd gweld fod pawb
yn yr ysgol wedi ymuno yn y dathlu.
Treuliwyd y pnawn yn gwneud
gwaith lIaw ar Ddewi Sant tra'n
gwrando ar fiwsig pop Cymraeg.
Aeth cor yr ysgol i ddiddanu
aelodau Sefydliad y Merched yng
Nghapel Croes-y-Waun yn y pnawn
a mwynhaodd pawb y te bach ar y
diwedd. Ololch I bawb fu'n paratoi.

a

Ysgol Waunfawr.

Dafydd Cadwaladr. Daeth Mr
Dafydd Cadwaladr t'r ysgol ar 8
Mawrth
i ddsygu'r
plant am
Gynnaladwyaeth. Bu'n hollti coed
cyll ac yn dangos i'r plant sut y bydd
yn gwneud Hens. Bellach mae Mr
Cadwaladr wedi gosod y Hens ger y
brif fynedfa ac yn yr ardd. Mi fydd
hyn yn gryn fantais 0 ran diogelwch
ac atl.
Trwynau Coch. Catwyd diwrnod 0
hwyl ddydd Gwener, 16 Mawrth.

Roedd pawb yn gwisgo eu dillad eu
nunam, trwyn cocn ae wedi lliwio'u
gwalltlau a chasglwyd £150.00 tuag
at ymgyrch 'Comic Relief'. Yn ystod
y prynhawn cafwyd pnawn 0 'ices'
yn yr Adran lau gyda'r timau Eilio,
Cwellyn a Gwyrfai yn cystadlu'n
erbyn
er gilydd.
Roedd
yno
athrawon gwahanol iawn yn yr
ysgol y diwrnod hwnnw hefyd. Pwy
ydi'r rhain, tybed?

CWM Y GLO
Mrs Iris Rowlands,

Glanrafon.

CYMANFA'R
ANNIBYNWYR,
CYLCH
CWM
Y
GLO
A
DEINIOLEN Cynhehr y Gymanfa
eleni ddydd Sui, 20 Mai, am 2.00
o'r
gloch
yng
Nghapel
Jeriwsalem,
Llanberis.
Taer
ertynnir
am eich presenoldeb.
Trefnir
bws i gludo
aelodau
Deiniolen, Penlsarwaun, Cwm y
Glo a Llanberis.
ADREF O'R YSBYTY. Croeso adref
i Mrs Jean Hughes, 2 Bryn Gro, a
Kevin Cyster 0 Ysbyty Gwynedd.
Dymunwn wellhad buan r'r ddau.
YN YR YSBYTY. Anfonwn ein
coflon at Mr Ted Roberts, Bod
Gwilym, Alit Goch. sydd yn Ysbyty
Frenhinol
Lerpwl.
Dymunwn
well had buan iddo.
DIOLCH. Dymuna Iris Rowlands,
Glan'rafon. ddlolch 0 galon am y
cardiau, anrhegion a'r galwadau
fton a dderbyniodd oddi wrth ei
theulu a ffrlndiau ar achlysur dathlu
ei phen-blwydd yn 60.
UNDEB Y MAMAU. Gweinyddwyd
y Cymun BendigaJd gan y Parch
Robort Townsend yn Eglwys Sant
Gabriel nos Lun, 5 Mawrth. Yn dilyn
y gwasanaeth cafwyd cyfartod a
phaned yn yr Ysgol Gymuned.
Croesawodd Mrs Dorothy Jones,
Arweinydd
y gangen, bawb l'r
cvtartoo.
Derbyniwyd
ymddiheuriadau
oddi wrth Mrs
Marjorie Roberts a Miss Meira
Williams. Trafodwyd rhai matenon
oedd I law gan Dorothy.
Yn gofalu am y lIuniaeth oedd
Mrs Gwen Owen a Dorothy.
Rhoddwyd y raftl ganddynt hefyd
ac fe'i henillwyd gan Mrs Enid
Taylor. Diolchwyd i'r gwesteion gan
Mrs Gwyneth Roberts. Terfynwyd y
cyfariod trwy adrodd y Gras.
YSGOL CWM Y GLO
Mae wedi bod yn fis prysur iawn
yma yn Ysgol Cwm y Glo unwaith
eto
Llonqytarcmadau
mawr r'r
ddau grJ.p Dawnsio Gwerln. Daeth
y GMp Dan 10 yn gyntaf yn yr
Eisteddfod Cyleh ac yn bedwerydd
yn yr Eisteddfod Sir Daeth y grWp
Dan 12 yn gyntaf yn y cylch ac yn

Ffon: (01286) 872275

•

gyntaf yn y Sir hetyd. Oa iawn wir
blant, a phob Iwc yn y Genedlaethol
ym mis Mal.
Daeth amryw 0 wobrau i'n rhan
ni hefyd
gyda'r
gwaith
celf.
Edrychwn ymlaen j weld beth yw eu
hanes yn y Sir
Cafodd yr Adran lau fynd i'r
Brifysgol ym Mangor i gymryd rhan
mewn Gweithdai Gwyddoniaeth.
Roedd
yn ddiwrnod
dlfyr
ac
addysgiadol dros ben.
Cafodd Ddosbarth Llydaw fynd
am ddiwrnod i'r Amgueddfa Lechi
yn Llanberis. Roeddynt wrth eu
bodd yn cael bwrw Iddi i wneud y
gwaith celf
Cafodd Blwyddyn 5 a 6 fynd
draw i Brestatyn ar ymweliad a'r
Pentre
Peryglon.
Cawsom
ddisgyblion Penisarwaun yn gwmni
ac roedd yn gyfle
gwych
i
atgyfnerthu'r hyn yr oedd y plant yn
ymwybodol ohono e1510es, tra'n
codi ymwybyddiaeth am beryglon
cyfoes.
Cafodd yr Adran lau fynd r'r
theatre yn Llandudno I weld sioe
am y Rhufeiniald. Roedd yn hwyl
otnadwy gWlsgo'r sbectol arbennig
a sgrechian nerth ein pennau wrth
'weld'
y saethau
yn gwiblo
amdanoml Orolcnwn yn tawr i'r
Gymdeithas Rhieni ae Athrawon
am eu cyfraniad
hael at y
weithgaredd
Cafodd 8abanod Dosbarth Pens
fynd ar ymweliad i Eglwys Sanl
Gabriel yn y pentref, ac wedyn ar
ddiwrnod arall, teithio
draw i
Fangor
i weld y Gadeirlan.
Diolchwn am y croeso cynnes a
gawsant yn y ddau Ie. Roeddynt
wedi rhyfeddu gyda'r adeiladau ac
roedd Mrs Roberts yn dweud eu
bod tel anqyuon bachl
Diolch t'r Cyngor Ysgol am
arcnsbu Trwynau Coch ar gyfer y
diwrnod codi anan Diolchwn yn
tawr i'r genethod hynaf hefyd a
drefnodd wahanol weithgareddau,
fel paentio ewinedd.
Roedd y
smotiau ar eWlnedd Mrs DaVies yn
werth eu gweld!

•

LLANBERIS
Gwyneth ac Eifion Roberts, Swn·y·Gwynt. Ffon: 870740
YSGOL DOLBADARN.
Ymweld a', Den. Cafodd disgyblion
Blwyddyn 3 a 4 b'nawn difyr iawn yn
ddiweddar yn y Den - y lie chwarae
newydd yn y Mynydd Gwefru.
Roeddynt wedi cael eu gwahodd
yno ar gyfer agoriad swyddogol y
Ganolfan. 'Kev Bach' 0 Champion
103 oedd yn arwain yr hwyl.
Cafodd disgyblton Blwyddyn S
weithdy
pypedau
gyda Owain
Davies 0 Cwmni Cortyn. Roedd y
weithgaredd hon yn rhan 0 broisect
dan nawdd y Cwmni Gyfra.
Bu disgyblion Blwyddyn 4 hefyd
mewn gweithdy celf a gynhaJiwyd
yn yr Amgueddfa Lechi. Yr artist y
tro hwn oedd Catrin Williams.
Arolygiad.
Erbyn
hyn
mae
Adroddiad
yr
Arolygiad
A
gynhaliwyd ychydig cyn y Nadolig
wedi ei gyhoeddi. Mae'r cynnwys yn
destun balchder mawr I bawb sy'n
ymwneud a'r ysgol, gan ei fod yn
ganmoliaethus iawn o'r satonau, y
dysgu a'r addysgu a threfniadaeth
yr ysgol. Nodir bod 'y gofal a'r
gefnogaeth a ddarperir l'r dlsqybllon
yn
rhagorol'
a
chanmolir
cysylltiadau yr ysgol a'i chymuned
ac a'r byd ehangach. Erbyn hyn
mae'r Adroddiad ar gael i'w ddarllen
ar safle gwe Estyn.
Ymweliad
Choleg y Bala. Dydd
lau, 1Sfed 0 Fawrth, aeth disqyblion
Blynyddoedd 3 a 4 ar ymweliad a
Choleg y Bala. Cawsant gyfle i flasu
rhai 0 brofiadau lesu Grist yn ystod
Wythnos y Pasg. Drwy gyfrwg
gweithgareddau ymarterol a storiau
fe gawsant
brofiadau
cofiadwy
iawn. Diolch i staff y coleg am eu
•
croeso
ac
am
arwam
y
gweithgareddau.
Llwyddiant yn yr Urdd. Dydd
Sadwrn, 17 Mawrth, bu'n rhald I ral
o'r disgyblion godi'n fuan i fynd i
ragbrofion yn Eisteddfod Sir yr
Urdd.
Roedd Huw yn cystadlu ar yr
unwawd piano a'r unawd corn
hefyd,
gan
enmll
y
ddwy
gystadleuaeth. Pob hwyl iddo yn y
Genedlaethol yn Shir Gar.
Yn gynharach yn yr wythnos
roedd nJfer dda 0 ddlsgyblion yr
ysgol wedi cae I gwobrau yn y cylch
am eu gwalth celf ar gyfer yr
Eisteddfod
Gwyddonwyr y Dyfodol. Dydd Llun,
5
Mawrth.
aeth
disgybhon
Blynyddoedd
5 a 6 l'r Sios
Wyddoniaeth yn y Brifysgol ym
Mangor. Caws ant ddysgu am bob
math 0 bsthau diddorol drwy sioeau
a gweithgareddau vmarteroi Un or
pethau mwyaf poblogaidd oedd
canfod DNA ntonynl
CAPEL
COCH.
Ddydd
Sui,
Chwefror 25. cawsom gwmni Anna
Jane Evans, Cymorth Cristnogol, yn
oedfa'r bore air Ysgol SuI. Roedd
gyda ni i gyflwyno
'Dechrau
Newydd', sef Apel 2007 Eglwys
Bresbyteraidd Cymru i godi arian i
helpu pobl yn Sierra
Leone.
Soniodd
Anna
Jane
am
ei
hymweliad
dlweddar
Sierra
Leone. a chawsom hanes rhai o'r
bobl y bydd yr arian a godir eleni yn
eu helpu. Mae'n amlwg tod pobl y
wlad angen help mawr, yn arbennig
wrth iddynt geisio dod a'u gwlad I
drefn yn dilyn rhyfel eartref a barodd
am ddeng mlynedd. Yn yr Ysgol
Sui, sonlodd Anna Jane hetyd wrth
y plant am nwyddau Masnach Oeg,
a hithau'n ddechrau Pythefnos

a

Masnach Deg ar y pryd. Er et bod
yn hanner tymor yr Ysgol roedd criw
da 0 blant wedi dod i'r Ysgol Sui i
wrando ami.
Gobeithiwn y bydd y plant wedi
bod yn brysur gartref yn gwneud
cardiau Pasg ar gyfer cystadleuaeth
sydd ynghlwm wrth Noson Goffi
oedd i'w chynnal yn y festri ar
Fawrth 28. Gosodwyd tasg i blant
oed uwchradd
0 osod gelriau
unrhyw emyn addas i'r Pasg ar
daflen gyda chyfrifiadur.
Roedd
cystadleuaeth
hetyd ar gyfer yr
oedolion, i lunio erthygl ar gyfer
Gronyn, tatlen newyddion
yr
Ofalaeth, ar gyfer Sui y Pasg.
Cynhaliwyd y Cyfarfod Misol yn
Capel Coch ar Fawrth 20. gyda
Chapel Coch a Rehoboth yn ei gydgroesawu.
CYNLLUN IEUENCTID
Mae r gobeithion 0 gael gwelthiwr
Cristnogol i'n helpu gyda'r gwaith 0
gyflwyno'r Efengyl i bobl ifanc bro'r
Eco yn parhau. Daethom at ein
gilydd fel pwyllgor yn ystod y mis i
weodio ac I wneud rhagor 0
drefniadau.
Gwyddom fod lIawer 0 eglwysi'r
fro wedi dechrau ystyried ein cais
am arian ar gyfer y cynllun ers
iddynt dderbyn ein lIythyr diweddar.
Diolch i chi, aelodau'r eglwysi, am
roi ystyriaeth l'r mater pwysig hwn.
Un
peth
sydd
angen
ei
bwysleisio yw mai cynllun yr eglwysl
lIeol eu hunain yw hwn.
Nid
rhywbeth sy'n cael ei orfodi arnom
o'r tu allan, ond cynllun sydd wedi
codi o'n phth ni ein hunain. Mae
croeso mawr i unrhyw un I ddod I'r
cyfartodydd gweddi a'r pwyllgorau,
a chynhelir y nesaf yn festri Capel
Coch, Llanberis, am 7.00 o'r gloch,
nos Fercher. Mai g. Dowch i ymuno
eto ni.
Erbyn ein cyfarfod diwethaf, 0
fewn ychydig ddyddiau i dderbyn
ein lIythyr, yr oedd un eglwys wedi
ymateb yn ffurfiol i'r cars am arian
Roeddem yn hynod 0 falch 0 ddeall
bod yr eglwys honno yn addo
£1,000 y flwyddyn i ni dros oair
blynedd y cynllun, set cyfanswm 0
£3,000. Roedd yr eglwys yn egluro
ei bod yn bwriadu codi'r arian trwy
drefnu gwelthgareddau
arbennig
dros y tair blynedd nesaf
Carem feddwl y byddai lIawer 0
eglwysl eraill y fro yn ystyrred 0
ddifri gefn09i'r cynllun yr un mor

Huw Owen, Elin Tomos a Kimberley Jones yn aros am eu fro i
gyf/wyno'u hymgom.
hael. Gydag ymorech ar ein rhan ni
I gyd, gallwn sicrhau'r arian mewn
dim 0 dro gobelthio.
Yr ydym yn dal i geisio arian o'r
'tu allan' fel petai, trwy anfon
ceisiadau
at yr enwadau
yn
genedlaethol, ond yn sylweddoli'r
cyfrifoldeb sydd arnom ni ein hunain
i wneud ern rhan hefyd. Mae r
cynllun hwn yn un cyffrous lawn, ae
yr ydym yn hyderus y gall Duw ei
ddefnyddio
er mwyn cryfhau'r
dystiolaeth Gristnogol yn ei bro.
DYMUNA Michael Aaron, 22 Maes
Padarn, ddiolch i bawb am yr holl
qardrau, anrhegion
ac arian a
dderbyruodd tra bu yn Ysbyty
Gobowen ac ar 01 dod ad ref.
CYMDEITHAS
LENYDDOL
UNDEBOL.
Nos
Fawrth,
6
Chwefror, ni allodd Mr Geraint
George
ddod atom oherwydd
gwaeledd ond cawsom gwis dan
ofal y Parchedig John Pritchard.
Cafwyd
noson
hwyliog
a
IIwyddiannus a diolch 0 galon iddo
am drefnu ar fyr rybudd .
Nos Fawrth, 6 Mawrth, wedi
gwella o'i anhwylder,
cawsom
gwmnl Mr Geraint George yn tratod
'Tirlun, Tirwedd a Phobl'. Soniodd
am ei ddwy gynefin,
set ei
fagwraeth yng Nghwm Tawe ond
erbyn hyn yn byw ym Mrynrefail yn
ardal Eryri. Roedd yn noson
ddiddorol a difyr a diolch iddo am
ailgytuno I ddod atom i gynnal y
noson. Llywyddwyd gan Miss Dilys
Mai Roberts a thalwyd y diolchiadau
gan Mrs Vera Davies.
CYMANFA'R
ANNIBYNWYR.
CYLCH
CWM
Y
GLO
A
DEINIOLEN. Cynhelir y Gymanfa
eleni ddydd Sui, 20 Mai, am 2.00

o'r

gloch

Jeriwsalem,

yng
Llanberis.

Nghapel

erfynnir
am eich presenoldeb.
Trefnir
bws i gludo
aelodau
Deiniolen, Penisarwaun. Cwm y Glo
a Llanberis.
Nos Fawrth, 3 Ebnll am 7 o'r
gloch, byddwn yn dathlu diwedd y
tymor yn ciniawa yn y Bistro yn
Llanbens. Y gwahoddedigion tydd y
Prifardd
a Mrs Twm Morus,
Llanystumdwy. Edrychwn ymlaen
am y noson ae am fwyd da gan
Danny a Nerys.
DYMUNA Sian-Angharad Fisher. 43
Dol Elidir, ddiolch yn fawr iawn l'r
teulu. ffrindiau a chymdogion am y
lIu cardiau, anrhegion ac arian a
dderbymwyo ganddi ar achlysur
dathlu ei phen-blwydd yn 18 oed.
HOFFAI Mrs Setty Humphreys,
Nant, Coed y Ddol, ddiolch 0 galon
i bawb
am
bob
arwydd
0
garedigrwydd ar achlysur ei phenblwydd ac an y rhoddion hael tuag
at Ty Gobatth,
DYMUNA Alwena Thomas, 8 Rock
Terrace.
ddiolch
i'w
theulu,
cyrndoqion a ffrindiau am y cardiau,
galwdau ffon ac am yr ymweliadau
yn dilyn ei damwain.
RAS YR WYDDFA. Bydd sesiynau
ymarfer ar gyfer rasys y plant Ras
Yr Wyddfa yn dechrau ar nos Lun, 9
Ebnll, yn y Ganolfan Llanberis am 6
o'r gloch. Croeso i bawb!

CANOLFAN GYMDEITHASOL
LLANBERIS
Swydd ar Gael

Gofalwr Maes Parcio'r
Ganolfan
Telerau i'w trafod.
Am fwy 0 fanyhon cysylltwch a'r
ysgrifenyddes ar 01286 871043

Taer

a

Gweithio efo Artisfiaid Go lawn, Ar ddechrau'r tymor hwn a diwedd y tymor diwethaf, bu Luned Parri yn artist
preswyl yn yr ysgol. Dan el harwelniad fe luniwyd saw I darn mawr 0 gelt 3D gan y disgyblion.
weithgaredd hon yn bosibl drwy grant gan Asiantaeth Gelfyddydol Gwynedd.

Roedd

y

LLANRUG
Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. Ffon: (01286) 675384
Oherwydd amryfal resymau bu'n
rhaid gohlrlo'r plygu yn Llanrug 0
nos lau I nos Wener, ac yna hyd y
nos Lun ddilynol. Gyda diolch
arbennig
i bawb a ddaeth i
gynorthwyo gyda'r plygu. Mae'n
ymddangos nad oes fawr 0 Iwc yn
perthyn
i'r plygu yn Llanrug;
flwyddyn union yn 01, bu'n rhaid
brwydro drwy'r eira i gario'r papur o'r
Wasg i'r pentret. Fe gyrhaeddodd yr
eira fymryn yn hwyrach eleni.
CAPEL Y RHOS (am 10 o'r gloch)
Dyma dretn yr oedfaon ar gyfer mis
Ebnll

Ebrill 1: Y Gweirudoq, Y Parch.
Marcus Robinson
Ebrill 8, SuI y Pasg: uno yng
Nghysegr, Bethel (dim Ysgol Sui)
Ebrlll 15: Parch. Geraint Hughes
(dim ysgol Sui)
Ebrilf 22: Parch. Olwen Williams
Ebrill 29: Parch Gwynfor Williams
Cynhaliwyd Cyfarfod Gweddi BydEang y chwiorydd
ar bnawn
Gwener, Mawrth 2il. Cafwyd oedfa
gynnes
a
bendithiol
gyda
chynrychiolaeth deilwng o'r eglwys a
chapeli'r pentref. Diolch i bawb
gymrodd ran ao te fwynhawyd
paned a bisged wedyn.
Merched Cristnogol Paragwai yn
Ne America oedd yn gyfrifol am
thema'r gwasanaeth eleni, sef 'Un
ym Mhabelll Duw·. Casglwyd £30
tuag at gronta genedlaethol 'Y Dydd
Gweddi'.
Nos Fercher, Ebrill 18ted, am 7
o'r gloch, cynhelir Gwasanaeth
Sefydlu'r Parch. Marcus Robinson
yn weinidog ar Gapel y Rhos yn
Llanrug ac ar Gapel Cysegr ym
Methel. Dewch i ymuno yn y
gwasanaeth arbennig hwn er mwyn
i nj gael rhoi croeso cynnes i'n
gweinidog newydd ar ddechrau ei
weinldogaeth yn ein plith. 8ydd
lIuniaeth ysgafn ar derfyn yr oedfa.
SEFYDLIAD COFFA. Enillwyr Clwb
Cant mis Mawrth oedd:
£20: Mr G. Thomas, Gwenallt; £7:
Mr G. Hughes, Eithinog; £5: Mr R.
Thomas, 54 Nant y Glyn.
CROESO
ADREF
i
Awen
Humphreys. Stad Minffordd, ar 61
iddi tod yn terthio yn Awstralta am 3

rnis.
DIOLCHIADAU.
Dymuna
Hefin.
Melfyn a Sioned, Teewyn ae Ellen,
gwraig a phlant y diweddar Dic
Jones 8 Rhos Rug, ddioleh 0 galon
i'w teulu, cymdogion a nrlnotau
ymhell
ae agos am yr holl
garedigrwydd a ddangoswyd tuag
atynt yn eu profedigaeth drlst 0 golli
gVir, tad a thaid annwyJ.
Dioleh am yr holl ymweliadau a
galwadau tton ac am y blodau
hardd. Oioleh hefyd am y rnoooion
hael lawn a dderbynlwyd luag at
Ysgol Pendalar a Ty Gobaith,
Conwy. er cot am Ole. Dtolch I'r
Parchedig Robert Townsend am y
gwasanaeth
teimladwy ae i Mr
Arthur Roberts am ei deyrnged
addas. Mawr ein diolch hefyd i Mr
Dylan Griffiths, Penisarwaun, am y
trefnladau gofalus a thrylwyr.
I Gofio Dick Cae Rhos
Chware/wr, Teithiwr a Chefnogwr
Mae bysys Arvonia yn segur,
'Does neb awydd trefnu 'run daith.
Dim golwg o'r gyrrwr yn unman
A'r tripiau yn eyehwyn am saith.
Mae glaswollt hyd I1wybry ehwarel
A'r barcut yn hofra.n uWehbgn:
Mae'r inelan dan haenen 0 fwsog
A'r shifft olaf un ddaeth i ben.

......

Dim hwyl yn Llanrug na Brynrefail,
Fe gollodd y criw eu hen ffrind,
Ac anodd i'r hogia yw derbyn
Bod chwib y 'full time' wedl mynd.
Mae copa yr Wyddfa dan eira,
A'i onon ar balmant y stryd,
A beUach mae Die yn ei wynfyd
Ym mynwes yr lesu yn glyd.
A.O. ROBERTS
PEN-BLWYDD ARBENNIG.
Llonqyfarchladau a phob dymuniad
da i Dafydd Whiteside Thomas ar
ddathlu ei ben-blwydd yn 60 oed.
MERCHED
Y WAWR. Ar nos
Fawrth. 13 Mawrth, bu cangen
Llanrug 0 Ferched y Wawr yn dathlu
GWyI Odewi
yn y Ganoltan
Gymunedol. Estynnodd Megan, yr
Is-Lywydd, groeso cynnes I bawb.
Cydymdeimlwyd
ag
Avril
ar
farwolaeth
el
hWyr
bach
newyddanedig, ae a Gwenda ar
farwotaeth ei hewyrth
Diolehodd Megan i bawb fu'n
cynorthwyo yn y caffl yn Eisteddfod
yr Urdd ae i Gwynfa am roi'r lIefrith
yn rhad ae am ddirn ar y diwrnod.
Oiolchwyd
hefyd
i'r rhai Iu'n
cynrychioli'r gangen yn ail rownd y
gystadleuaeth
Bowlio
Deg.
Llongyfarchwyd Beryl ar dderbyn y
Fedal Gee.
Cyhoeddwyd y noson Gelt a
Chrefft ar 18 Mai yn Nhregarth
(eystadleuaeth
Sioe Llanelwedd
ayyb), ynghyd a'r daith I Ganoltan
Gwniadwaith Voirrey a'r Greyhound
Retail Park (neu Caer yn unig) ar 14
Ebrill.
Cynhelir
GWyt y Pum
Rhanbarth ar 12 MaL
Y wraig wadd oedd Sian Wyn
Gibson, gynt 0 Ddeiniolen. Bu Sian
yn gantores gyda cnwrnnrau opera
ac ar hyn 0 bryd mae hl'n athrawes
canu yn ysgolion
Sir Conwy.
Adroddodd fel y dechrsuodd ganu
mewn
cyngherddau
yn Ysgol
Gwaun Gynfi, yn y capel ac yna
manteisiodd ar wahanol gyfleon i
ganu yn Ysgol Brynretatl. Bu Megan
yn athrawes gerdd iddl ae felly nid
oedd ond naturiol iddl hi gyfeilio iddi
yn ein cyfarfod. Y darn eyntaf a
ddewisodd
Sian ei ganu oedd
'Unwaith Eto yng Nghymru Annwyl'
ae yna rt;!oddodd dro ar 'Neb Ond y
Sawl a Wyr'. Mae ganddi broflad 0
ganu lieder ae opera a chanodd
'F'annwyl Wyt rr yn yr Eldaleg. Bu'n
canu a Chmwni Opera D'Oyly Carte
a chwmni Opera North, a pharhaodd
gyda'i gwaith ledled Lloegr ar 61
priodi a baehgen 0 Ben-y-qroes ae
ymgartrefu'n lleol.
Ond, ar 61 cael y plant, Catrin
Alawa Sicn Wyn, penderfynodd nad

oedd am gario ymlaen a'i gwaith fel
eantores opera. Edrychodd yn 61 ar
y cyfnod pan oedd yn fam uanc trwy
ganu 'Nawr Huna'r Petal Porffor',
set y gan a ganai wrth geisio cael
Catnn i gysgu. I ddiweddu dewisodd
ganu 'Ciltan y Coed' a 'Lie Cerddi

OJ'.
Diolchodd
Mair
i Sian a
disgrifiodd ei chyflwyniad fel .treat
go lawn'; dyna hefyd fuasai pob
aelod oedd yn bresennol yn ei
ddweud am el pherfformiadau
gwefreiddiol.
Yna bu pawb yn mwynhau bwffe
ardderchog oedd wedi ei baratoi gan
yr aelodau. Enillwyd y gwobrau rafft
gan Eirianwen a Meryl a diolchwyd I
Carrie, Megan a Bethanne am
baratoi'r teo
Therapi Holistig yng nqhwrnru
Tanya Marie, Rhosgadtan, yw testun
y eyfarfod nesat a gynhetir ar 10
Ebrill
YR YSGOL GYNRADD.
Dydd G~I Dewi. Gwisgodd y plant
ddillad
traddodiadol
neu wisg
Gymreig i ddathlu diwrnod ein
nawddsant
Diwrnod
y
Trwynau
Coch.
Gwerthwyd pob un trwyn eoch, gyda
phawb yn falch 0 gael eefnogi achos

mor deilwng. Bu cyfle i wisgo'r trwyn
a diliad eoch ar 16 Mawrth.
Eglwys
Sant
Mihangel.
Aeth
Blwyddyn 1 a 2 i ymweld a'r eglwys
fel rhan o'u gwaith thema. Diolch yn
tawr I'r Parchedig Robert Townsend
a'r warden, Mrs Andrea Roberts, am
eu croeso twymgalon.
Cano/fan Ddringo Beacon. Mae
disgyblion Blwyddyn 5 a 6 yn eael
mynd j'r ganolfan yma am wersi ae
maent wrth eu bodd yno.
Eisteddofd
yr
Urdd.
Llongyfarchiadau i'r holl blant sydd
wedl cystadlu eleni, boed hynny yn
yr Eisteddfod Cylch neu'r Eisteddfod
Sir, fel unigolyn neu fel rhan 0 bartl.
Da iawn chi, blant.
PLAID CYMRU. Cafwyd noson
ddifyr 0 Gawl a Chan I ddathlu GWyI
Odewi, nos Fereher, 7 Mawrth, yng
nghwmni Geraint Lovgreen. Roedd
pawb wedi mwynhau noson hwyltog
a dlfyr yn gwrando arne yn darllen el
farddoniaeth a chanu el ganeuon
gwefrelddiol. Diolch yn arbennig I
Nan Humphreys am baratoi'r cawl
blasus, ac rr criw gweithgar fu'n
trefnu a gweini ar y noson.
Phyllis
Elhs, Llywydd Cangen Llanrug, oedd
wrth y lIyw, a threfnwyd y ratfl gan
Meirwen Lloyd.

Oafydd J. Jones, L/ywydd C/wb Rolari Caernarfon. yn cyf/wyno
'Tysteb Rotary am wasanaeth gWlrfoddol i'r Gymuned' I Haf Thomas,
Buarthau, L/anrug, Gwynedd, mewn cydnabyddiaelh o'i gwasanaeth
gwirfoddol arbennlg i'r gymuned.
Mae'r teton ifanc yma wedi gweithio 'n ddif/ino yn casglu dros
£39,000 i wahanol elusennau ers 1995, ae yn wir haeddiannol o'r
Anrhydedd yma a roddwyd iddi gan G/wb Botet! Caernarfon,
ddydd LJun Mawrth 11eg 2007.

Cofiwch ddefnyddio

CERIS JONES
Teglon, Stad Tolybont

SWVDDFA POST BETHEL
(01248) 670261

LLANRUG

677362
neu symudol

07979
620996
•
•
•
•

Trwsio ceir a foniou
Gwaith MOT
Meconic profiodol iown
Prisiau cystodleuol

Cewch groeso cynnes gan

CLEO A SUSAN

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

-

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)
•

•
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CYNGOR CYMUNED
LLANDDEINIOI~EN

Llwybrau
Ffordd Rhos Wian. Cyfeiriodd
Phyllis Ellis at y gwaith draenio
a wnaed yn ddiweddar a bod
gweddill y llwybr mewn cyflwr
difrifol.
Darllenwyd
ateb
Gwynedd yn dal allan eto mai
dim ond llwybr cerdded y
maent yn gyfrifol amdano yno.
Dywedwyd bod Alun Ffred AC
wedi yrnweld a'r sane ac wedi
awgryrnu iWyncdd i roi gwyneb
caled ar hyd y ffordd, heb ei
mabwysiadu.
Cymeradwywyd
hyn gan
benderfynu
ysgrifennu
i
Wynedd
i gefnogi'r
Aelod

NABODIESU
.
'Every good boy deserves food', a
'Face' a '~'olfgang Amadeus Mozart,
Cyfarfu'r cyngor ar y 6ed 0 polisi'r Cyngor yw ystyried
born 1756 Salzburg) died 1791
Fawrth.
rhoddion unwaith y fiwyddyn,
Vienna'. Fel y gwelwch, yn Saesneg y
yn yr Hydref. Dosberthir
eu
cefais i hynny 0 gerddoriaeth
a
Gweddi. Darllenwyd y weddi
taflenni os bydd angen.
ddysgais yn yr ysgol. A thra oedd
safonol gan y Clerc.
cerddoriaeth
vn
ffei thiau
Cyfarfod
Blynyddol
Gwynedd
a
•
Cofnodion Chwefror
hanesyddol a nodau mathamaregol,
Chynghorau
Cyrnuned, dydd
Derbyniwyd
y cofnodion fel
mud ar bapur roedd .Y pwnc a
Iau
y
22ain
0 Fawrth am 18.30.
rhai cywir.
minnau'n Ifrindiau digon da. Ond
Gwirfoddolodd y Gadciryddes,
wedi iddi
wawrio
arnaf
mai
Materion o'r cofnodion
Pat Jones, Phyllis
Ellis a
rhywbeth i'w glywed a'i greu oedd
Ateb Adran Ffyrdd Gwynedd
Geraint Hughes i gynrychioli'r
cerddoriaeth, ac nad ocdd gennyf
eu bod yn benderfynol 0 beidio
Cyngor,
na'r glusr na'r ddawn briodol,
gosod blwch halen ger Gerlan,
Dywedodd
Aled Green bod
tueddu
i
oeri
wnaeth
y
Clwt y Bont, er gwaetha'r perygl
Cynulliad.
arwyddbost Pcnisa'rwaun wedi
gyfeil lgarwch!
o ddamwain yno. Dywedodd
mapiau
a
ei baentio'n ddu a bod coed yn Derbyniwyd
\Vnh ddilyn y gyfrcs Cadi Canu
Gwilym Williams ei fod yn
ar S4C yr wythnosau
diwethaf,
tyfu i'r Ion rhwng Rhosfair a ffurflenni i ddargyfeirio llwybr
teirnlo'n gryf dros hyn a'i fod,
gallwn yn hawdd uniaethu :i'r bobl
Clwt y Bont i Frynteg.
Tan y Gaer - llythyr i Wyoedd.
fel Cynghorydd, yn ceisio'i orau
ocdd yn ymgodymu a'r dasg 0 ganu
Cyfeiriodd Hefin Williams at Dyddiad y Cyfarfod nesa[: 3ydd
mewn cor. Ers dyddiau'r
ysgol
ar ran yr eiholwyr a bod
doriadau
trydan
yn ardal
o Ebrill.
gynradd,
unwaith
yn unig y
Gwynedd
mor
ddifater.
Rhiwlas, y golau'n fflicio ar y
deuthum yn agos i fod yn aclod 0
Y chwanegodd
ei fod
am
3ydd 0 Chwefror a thoriad 0
gar. Cor cerdd dant yn Ysgol
Cyngor Cymuned
ymddiswyddo
0
fod
yn dair awr ar y Sed - llythyr i
Brvnrefail
oedd hwnnw. Ond er i mi
•
Gynghorydd os na allai lwyddo
Llanddeiniolen
Manweb.
fynychu'r yrnarferion yn Ifyddlon,
i gael gwasanaeth rhesymol i'r
Gweithwyr / Contraetwyr
penderfynodd
yr hyfforddwr na
Teithwyr
Chwarel
Fachell
trigolion.
Lleol
allwn aros yn y cor, am fy mod yn
Dywedodd
Huw P. Hughes ei
Symud maine Bethel i'r Cae
canu 'octave yn is na phawb arall'.
fod
ar
fin
cael
trafodaeth gyda
Dyrnuna'r
Cyngor
ffurfio
Chwarae. Daeth dau bris i law:
Minnau ar y pryd, mae'n debyg, yn
bargyfreithiwr
ynglyn
a'r
rhestr o'r uchod ar gyfer:
G.J. K. Jones, Deiniolen a G. W.
rneddwl
mai compliment
ocdd
sefyllfa.
Penderfynwyd
dwyn
y
• Argyweirio eiddo'r Cyngor.
hynny! Boed anwybod yn obaith.
Owen, 18 Crernlyn, Bethel.
mater i sylw Mrs Dilys Phillips,
• Atgyweirio llwybrau
Cyfres dda fu Codi Canu, a difyr
Penderfynwyd derbyn y olaf.
Prif
Swyddog
Gweinyddol
oedd gweld y corau'n datblygu a
cyhoeddus.
Cyflwynwyd pris G. J. K. Jones
Gwynedd
gao
bwysleisio ar y:
gwella. Roedd canu yn brofiad cwbl
• Torri gwair ar lwybrau.
am atgyweirio cysgodfan bws
• Perygl 0 ddarnwain
yno
newydd i'r rnwyafrif o'r bobl yn )
Dinorwig
a phenderfynwyd
Ceisiadau i:
corau a gynrycbioliai
bed ...var
oherwydd
bod
y
fynedfa
ar
fan
gofyn hefyd i G. W. Owen am
John B. Jones, Clerc,
rhanbarth rygbi Cymru. Gan fod
tywyll;
bris.
[ Ilawer ohonynt yn ddi-Gyrnraeg
Ceris,
Deiniolen,
•
Iechyd
cyhoeddus,
gan
eu
bod
Ffordd
osgoi
Bontneuiydd]
hcfyd,
roedd
dysgu'r
geiriau
yn defnyddio tir 0 gwmpas fel
Caernarfon.
LL55
3LU
Caernarfon - copi 0 lythyr
Cymraeg yn gryn her, heb son am
toiled;
Cyngor Bontnewydd yn gofyn i
ddysgu canu rnewn tiwn. Fel y
• Aflonyddwch i fynychwyr yr I
dywedodd un wraig cyn y rownd
Wynedd sut y byddant
yn
Cefnogwch
ein
Hysbysebwyr
Eglwys
gan
rnai
)'DO y maent
dcrfynol,
yrngynghori a'r cyrff priodol
....
yn cael dwr,
'Cyn hyn, nabod y don ocddwn i,
(danfonwyd
copi i HPH ac
heb wybod
y geiriau.'
Yn
Cynllunio
RLJ).
ddiarwybod, mae'n debyg, roedd
Cais i adeiadu tY a mynedfa ar
Tre111 Eilian, Bryllrefail. Ar gais y
bi'n adleisio gelriau G\venallt yn ei
diI
ger
Tan
y
Foel,
Galle
y
FoeI:
Cadeirydd,
yn ystod y mis
gerdd. 'Ar G)'fel1iorn' am 'wybod y
Llinos Jones, 6 Nant Ffynnon
gwnaed
sylw
i
Wynedd
nad
oes
atgoffwyd Gwynedd 0 adde\vid
Ffon: (01286) 871820
geiriau heb adnabod y Gair'.
llawer
0
Ie
ar
y
cynllun
i
geir
Bob Daimond yn 2002 i osod
Mater 0 \\'ybod y don yw cref)'dd
barcio oddi ar y ffordd fa\vr ac a TY'N LLAN. Cafwyd noson 0 Gawl i gymainl 0 bobl heddi",·. l\1aenl yn
tawclyddion ar y ffordd at y slad
yn a Chan yn Ty'n Llan nos lau, lIed gyfarwydd aIr Ff)'dd Grlstnogol,
- ystyrir hyn eto gan Dafydd W. yw'r baleo/zi a fwriedir
gweddu
i'r
ardal
a'r
Mawrth y cyntaf, yng nghwmni
ond mae'r cyfan r,vysu[ yn ni"'iog,
Williams> gan obeithio am ateb
amgylchedd.
Pigyn Clust. Roedd y bwyd yn
heb fa\vr 0 eglurder nae )'~tyr. Rh}~\'
maes 0 law.
'Ybod 1'\1
Cais Fferm Garth Fa\vr, Y dda. a'r canu'n fendlgedig, a don yn suo yn yr is)·m.....
Rhoddion 2006/2007.
cref}'dd: mae yno'n rhy\vle fel
chodwyd dros £200 tuag at elusen
Felinheli,
i addasu adeilad
Derbyniwyd diolch oddi wrth
cerddoriaelh
gefndir
yr
Motor
Neurone.
al1anol
i
12
uned
wyliau:
Clwb Snwcer, Bethel; Neuadd
archfarchnadoedd,
ond heb fa\vr 0
Diolch i bawb am eu cyfraniad
g\vnaed
sylw
i
Wynedd
pe
bai'r
Bentref, Rhiwlas; Eisteddfod
mewn unrhyw Hordd.
svl\vedd
a fa ..."r 0 w\'bodacth
am
•
•
cais
am
anneddle
i
fab
neu
ferch
Gwaun Gynfi a Seindorl Arian
~{ae
geiriau'r
Ffydd
PEN-BLWYDD. Llongyfarchladau I Ddu\v.
y fferm buasai'n si(vr 0 gael ei i Val Owens, 7 Glanrafon Terrace, Gristnogol in ddieithr ia\..n Iddynt.
Deiniolen.
wrthod ganddynt.
Ceil pobl eraill sydd a m\\l)' 1'\V
ar achlysur ei phen-blwydd yn 60
Gohebiaethau
a materion
Cais
i adeiladu stablau a g\vella'r
crefydd na h)rnny. ~laen[ yn g\vynod
oed ar 6 Ebrill
eraill
fynedfa, Rhos yr Wylfa, Y
y geiriau, ac 1l1aCffeiLbiau'r Fry'dd yn
Adran
Priffyrdd
Gwynedd.
Felinheli: pendertynwyd gofyn
gyfar",)'dd iddvnl. Ac eto, nid }\o.,..'r
Rhybudd
0
wai(h
gosod
\vybodaeth Fcihlaidd yn g,vncud
i Wynedd wneud yn siwr y bydd
troedffyrdd, IDCiDDaucroesi ac
fa\vr 0 \Vahanl:leth l'r ffordd v macnl
digon 0 Ie i gerbyd a threlar
ar\vyddion 50mya, BrynrefaiJ.
yn leimlo neu'n ymdd\-\'Yn neu'n
glirio'r ffordd fawr cyn aros i
Penderfynwyd gofyn a fydd y
ymateb j'r h)'n sy'n dig\v)'dd 0
agor y gi:1t.
droedffordd
yn cyrraedd at
ddydd i ddydd.
Ceisiadau Q ganjat3\.vyd gan
[[ordd Trem Eilian. Gwaith
G'vt'yddai G?'ellall t am \verth
Wynedd:
geiriau yn Cln b}"Wyd Cristnogol,
draenio yn ffordd ~r Capel,
Dymch\vel yr adeilad presennol
ond g,velai hefyd nad oedd ~\·ybod
Dinonvig, )fJl parhau.
a
chodi
ty:
lir
ger
Carfan,
gelriau'r
Beihl ynddo'i bun yn
Cyhoeddwyd cyfarfod Pwyllgor
Uanddeiniolen.
ddigon:
Rhan barlh
y
Gogledd,
Estyniad j'r ty ac i'r uned
Gv,rae inni \vybod y gelriau heb
Cynulliad Cenedlaethol Cymru,
wyliau:
Glan
y
BaJa)
Llanberis.
adnabod y Gair A g~erthu ein
yn Stiwdio Barcud ar y 23ain 0
Estyniad: 1 Pen rhos, Bethel.
henaid am doffi a chonffeti [faIr.
Fa\vrtb am 10.00. Y pwnc fydd

I

I

NANT
PERIS
.....

J

Iechyd Meddwl.
Cyngor
Tref
Frenhinol,
Cacrnarfon. Cais am gyfraniad
ariannol al (Ddydd y CynFil\vyr'. Penderfyn\v}ld ateb i
ddweud
ein
bod
yn
cydymdeimlo a'r achlysur ond
8

Estyniad gtvydr: Argraig, Seion.
Y meslyn y gysgodfan feiciau:
Caban Cyf, Brynrefail.
Dymchwel y cyn-gapel a chodi
ty: Capel Seion, Llanddeiniolen.
Dymchwel modurdy a chodi
anecs: Niagaria, Deiniolen.

Nabod Iesu Gri!>t, Y Gair a ddaelh
yn gna\s, d, :,y'n gwneud
ein
Cristnogaetb
yn fyw ac yn real.
Nahod Iesu ~y'n rhoi gwir f)"vyd i
ni, ac yo cin harbed rhag hodloni ar
lal na'r cyfoeth s}'dd gan Ddu\v ar
eln cvfer.
•

J OITh' PRI

rCHARD

CYNGOR CYMUNED
LLANRUG
C>,nhaliwyd y cyfarfod diwethaf
yn y Sefydliad Coffa, Llanrug, ar
Chwefror
20fed
2007.
Croesawodd y Cadeirydd Dafydd
W. Thomas bawb i'r cyfarfod.
Cadarnhawyd
cofnodion lonawr
16eg yn gywir.
Cyflwynwyd adroddiad ariannol
cyfredol gan Goronwy Hughes a
diolchwyd iddo gan y cadeirydd.
Mynegwyd pryder fod sbwriel
plastig yn cael ei chwythu yn
dilyn casglu'r biniau ailgylchu.
Does neb i'w weld yn clirio'r
llanast yma. Hefyd, mae cryn
lanast hyd y lonydd bach 0
gwmpas Tyddyn Rhyddid. Y clerc
i
gysyllru
ag
Adran
yr
Amgylchedd am hyn.
Penderfyniadau
Pwyllgor
Cynllunio Arfon - Caniatawyd y
canlynol:
• codi modurdy
domestig ym
Maes y Bryn, Pontrug.
• Ail leoli dau dy ar y llain 0 dir
ger Hafod y Glyd yn Llanrug.
• Rhan
ddymchwel
y
(y
presennol a gwneud esryniadau
iFwtbyn Ty Draw yng Nghwm
y Glo.
Ceisiadau newydd
Estyniadau y1Zg Nghae Gtoyniog,
Llanrug. Dim gwrthwynebaid ond
fe fynegwyd pryder fod yr annedd
hwn wedi cael ei gwota 0
estyniadau eisoes.
Adeiladu dau dy ger Pool Street,
Cwm y Glo - yn bryderus fod y tai
yn anghydnaws ag adeiladwaith
bensaerniol
draddodiadol
y
pentref. Hefyd mae problemau
llifogydd yn debygol, ac yn fwy
felly o'r dwr wyneb fydd yn llifo i
lawr o'r datblygiad arfaethedig
wrth yr eglwys. Mynegwyd hefyd
y byddai'n llawer gwell datblygu'r
salle hwn ar gyfer datrys y
problemau parcio enbyd sydd yng

Nghwm y Glo erbyn hyn.
Adeiladu
canolfan
ar gyfer
pysgotwyr .vn y Crawia Llanrug.
Mae'r cyngor yn dal wrth eu
penderfyn iad gwreiddiol
ac yn
GWRTHWYNEBU
y cais hwn.
Mae'r ffordd yn hynod 0 beryglus
wrth
bont
Crawia.
Mae
amheuaeth
wei bod
yn y
gorffennol
ynglyn
a
pherchnogaeth
y tir arbennig
yma. Roedd pryder hefyd fod y
ffurflen gais wedi ei llenwi yn
anghywir
- adran
Hawliau
Tramwy'r
Cyhoedd
yn gwbl
aneglur. Hefyd dywedwyd fod 'tS'
annedd'
yno
fel
Defnydd
Presennol - ond y gwir }'\V nad
oes adeilad 0 gwbl yno. Y clerc i
anfon y cais yn 61 ac yn tynnu
sylw at y diffygion hyn.
Pasiwyd fod y fainc ar sgwar
Llanrug yn cael ei symud oddi
yno. Y n anffodus rnae'r llecyn
hwn yn gyrchfan i bob} ifanc ac
mae rhai o'r rheiny yn achosi
Ilanast a difrod. Mae'r heddlu
hefyd yn ymwybodol o'r broblem.
Cynhaliwyd
noson
recriwrio
Ynadon
Heddwch
yng
Nghaernarfon
a chynrychiolwyd
)f Cyngor gan y Cyngh.
Eryl
Roberts, Delyth Ross ac Alan
Pritchard.
Cafwyd
adroddiad
Ilafar gan Alan Pritchard a
diolchwyd iddo gan y cadeirydd.
B),dd y Cyngh. Dafydd
W.
Thomas ac Eryl Roberts, ynghyd
a'r clerc, yn mynd i gyfarfod 0
Gynghorau
Cymuned
a
Ch ynghorau
Tref
yng
Nghaernarfon ar Fawrth 22ain.
Penderfynwyd
ail ymaelodi a'r
undeb Un Llais Cymru.
Cyfarfod nesaf o'r cyngor ar
Fawrth 20fed am 7 o'r gloch yn
Ysgol Gymuned Cwm y Glo.

CYNGOR CYMUNED
LLANBERIS
Cofnodion Mawrth 2007
Cofnodion cyfarfod nos lau

1Sfed

0

y

Fawrth, 2007.

Presennol ac Ymddiheuriadau
Ward Padarn., Emlyn Baylis,
Barry Davies, Elwyn Davie,
Derek
J ones,
Fred
Owen,
Douglas Pritchard, Helen Sharp
(Cadeirvdd), Try ran Thoma
Ward Peris: lola Owen

Ymddiheuriadau:

Gwen da

Roberts
Datgan Buddiant
Mynegwyd buddiant gan nifer
o'r
aelodau
wrth
drafod
dosbarthiad
arian 0 Gronfa y
Cyrnorthdaliadau

Bychan,

Cadarnhau Cofnodion
Cadarnhawyd cofnodion cyfarfod
nos lau y 15fed 0 Chwefror, 2007.
Cynnig ac eilio: DP I FO
Materion yn codi o'r Cofnodion
• Wedi holi chafwyd dim enw ar
gyfer cyfethol aelod newydd i
lenwi
sedd
y cyn aelod
Raymond [ones.

• Nodwyd nad oedd pris codi
carreg fedd yn y Fynwent wedi
ei gofnodi yng nghofnodion
Chwefror
pan adolygwyd
)'
prisiau claddu. Cytunwyd fis
yn 81 y byddai'r gost yn £60 am
godi car reg newydd, a £30 am
dorri enw o'r newydd at garreg
oedd yn y Fynwent yn bared. Y
prisiau
newydd
ar gyfer y
Fynwent
yn weithredol
0
ddechrau Ebrill eleni.
• Adroddwyd
na
chafwyd
aiebion
eto
ynglyn
a
thrafferthion ar y ffyrdd.
• Cyfeiriwyd at gyflwr drwg y
ffordd y naill ben a'r Ilall i'r
pentref WIth ddod imewn oddi
ar ffordd osgoi Llanberis.
• Cyfeiriwyd at y palmant oedd
yn beryglus
a'r blerwch
0
gwmpas 'Brooke House' ger y
Gare;.
• Cyfeiriwyd
at rwystrau sy'n
parhau
ar
balmentydd
Llanberis
0 flaen
nifer 0
(Parhad ar dudalen 15)

DODREFN PERKINS
(Safle'r hen Nelson)

CAERNARFON

Ffon: (01286) 676 040

•
•
•
•

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

.,-
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LIAU SEREN ARIAN
• PECYNNAU GWYLlAU YM MHRYDAIN, EWROP AC
YMHELLACH.
· 'I'EII'HIAU I GYNGHERDDAU A THEATRAU.
· TREFNU PECYNNAU GWYLIAU I GRWPLAU A
MUDIADAU AM BRISIAU RHESYMOL.
· BWSIAU MODERN A MOETHUS
· GWESTAI 0 SAFON
· CWMNI TEUIUOL
· MANNAU CODI YN CYNNWYS: LLANBERIS, CWM Y
GLO A LLANRUG.
Am My 0 fanyllon am eln telthlau, ffoniwch
81n swyddfa ar y Mae. yn Nghaernarfon ar 01286 672333
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VOLKSWAGEN

V Dewis
~.c::~a~rall Dibynadwy
~~J
i Wasanaeth
Y Prif Ddeliwr.
Beth bynnag
rydych yn ei yrru,
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Cibyn Ind. Est., Caernarfon, Gwvnedd LL55 2BD

(01286) 673559

www.a-v-w.co.uk

Car Service

V()tvO

SAAB

DylCin Griffith
TREFNWR ANGLADDAU ANNIBYNNOL a LLEOL
TROS-Y-WAEN, PENISARWAUN
Yn gwasanaethu'r hall ardal yn cynnwys

PENISARWAUN, DEINIOLEN, LLANRUG A LLANBERIS
Gwasanaeth teimladwy,
urddasol a phersonol.
24 awr y dydd
Ffoniwch:

•

Dylan (Llys}ar8718

Symudol:
,...-----,

07778127394

HEFYD====================~
I

Cyrhaeddwch mewn steil - mewn cerbyd Rolls Royce
ar gyfer priodasau, pen-blwyddi ac
achlysuron arbennig eraill
9

Ysgol Brynrefail
'Turn' ar gael

Disgybl Y Mis

Mae turn gwaith metel ar gael
yn Adran Dechnoleg yr ysgol i
unrhyw un sydd a diddordeb.
Yr unig gais yw eich bod yn
trefnu i ddod i'w nol (mae'n
andros 0 drwrnl l) ac efallai'n
cynnig rhodd tuag at goffrau'r
Adran Dechnoleg. Cyntaf i'r
felinl! Neu i'r twrn!!!

Enw disgybl y mis yw Tomos
Williams ac mae'n ddisgybl ym
mlwyddyn
8.
Dewisiwyd
Tomos am ei waith cydwybodol
yn gyson yn y gwersi Cymraeg
ac am ei agwedd aeddfed tuag at
ei waith.
Prif ddiddordeb
Tomos yw pel-droed ac mae'n
cefnogi clwb Lerpwl. Ei hoff
chwaraewr }"N Steven Gerrard.
Bydd Tomos hefyd yn mwynhau
beicio yn ystod ei amser
harndden,
a'i gas beth yw
pysgod!!!
Bydd Tomos yn
derbyn pecyn U71ed 5 am ei
ymdrech - go dda ti !!!

Diwrnod Cenedlaethol y
Llyfr - Mawrth laf
Roedd eleni, unwaith eto, yn
ddiwrnod llawn bwrlwm yma
ym Mrynrefail, gyda nifer 0
weithgareddau er hybu darllen.
Cynhaliwyd cystadlaeuaeth
ar
gyfer
y disgyblion,
gyda
chliwiau cryptig am deitlau
nofelau poblogaidd. Dwy ferch
o flwyddyn 7 oedd yr unig ddwy
i
gwblhau'r
cwis
yn
llwyddiannus ac ennill pecyn
Uned 5 a thocyn llyfr am eu
trafferth.
Llongyfarchiadau
mawr felly i Megan Lloyd a
Ffion Erin Willians 0 7 e ar eu
llwyddiant!
Tybed fain t ohonoch ch wi
sy'n gallu datrys y pos:
1. Llyfr am hogan efo chwain?
2. Llyfr i wneud i chi fynd allan?
3. Llyfr am broblem anifeilaidd
Dewi?
4. Llyfr am hogyn yn ei gamef?
5. Llyfr i godi gwynt?
6. Llyfr am ddraenog?
7. Llyfr am fechgyn efo ci?
8. Llyfr am beidio dweud ta ta?
9. Llvfr
am fwvd
mewn blodau?
•
•
10. Llyfr am Lan Llyn?
(Atebion yn y rhifyn nesaf!!!!)

• fW

we
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PEN Y CEUNANT ISAFBWTHYN AAOE1LADWYO AR
WAELOOION LLWYBR YR WYDOFA
(0 I.J.ANBERIS)
YN YSTOO Y 18ed. GANRlF
CEWCH GROESO ARBENNJG
• VMA. VN OGYSTAlA

GOLVGFEYOD GWYCH DROS
LLYN PADARN A OYFFRVN PERfS

AR AGOR 9am.- 9pm. BOB DYDD DRWY'R FlWYDDYN
DIODYDD GYDA SCON NEU DEISEN (Dim prydiau 0 gwbwl)
MAN PARelO 0 FLAEN Y BWTHYN YN AODAS I'R ANABl

Oriel arbennig
a Ilu

0

0

luniau Syr Kyffin Williams

arlunwyr Cymreig eraill

(01286)872606

www.ceu na nt. CO.Llk

steven@ceunallt.co.uk

YSgwOr
Llanrug

J.M.
JONES
A'I FEIBION
GWAITH
Tomas WillialllS

CERRIG
BEDDAU

Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol
Cerrig 0 bob math
argaelFfon: (01286)
672898 (dydd)
676285 (nos)

Gymnasteg
Llongyfarchiadau
gwresog
i
Jamie Stevens 0 Flwyddyn 8 ar
ddod
yo
fuddugol
yng
Nghystadleuaeth
Gymnasteg
Y sgolion
Cymru
yng
Nghaerdydd
yn ddiweddar.
Jamie bellach 'j\J,T pencampwr
bechgyn dan 13 oed dros Gymru
gyfan!! Bydd Jamie yn mynd
ymlaen i gynrychioli Cymru ym
mhencampwriaeth
Prydai n
Fawr yn Stoke yn ddiweddarach
eleni. Edrychwn ymlaen at fwy
o hanes dy lwyddiannau Jamie.

Gwest:y

arn
LLANBERIS Ffon: 870277

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

•
Ffion Erin
Dyma lun un 0 fuddugwyr y
gystadleuaeth: Ffion Erin, Mae
Ffion yn ddarllenwraig
frwd
iawn - dyna pam y bu mor
llwyddiannus
yn
y
gystadleuaeth, siwr 0 fod!! Ei
hoff lyfr Cymraeg yw Pen Dafad
gan Bethan Gwanas, ac mae'n
hoff iawn 0 ddarllen gwaith
J aqueline Wilson yn y Saesneg.)

10

Janlie St2V211S

•
A'l FEIBION
Bwthyn Gadlys
LLANBERIS

FFon:870444

Eisteddfod Yr Urdd
Rydym yng nghanol bwrlwm
cystadlaethau'r Urdd ac erbyn y
rhifyn nesaf o'r Eco gobeithiwn
y bydd gennym adroddiad ar
ein llwyddiannau ar eich cyfer!!

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

etrol
Ar agor tyb - 9yh bob diwrnod
Petrol, Diesel, Nwy Calor aGio
Loteri, Papurau Newydd
Off Licence, Bake'n Bite
Brechdanau a Diodydd Paeth

s-tc

01286 871521

Golchi a 11'nan Ceir

• Priodasau - Dathliadau
• Achlysuron Arbennig Cynadleddau
Pwyllgorau
Bwydlen Bar
• Cinio Oydd Sui

Ffcn:

I

Llanberis (01286) 870253

•

Gan na fydd adeilad copa'r
Wyddfa yn agored yr haf yma,
gallwn gyhoeddi gyda balchder
mai Caffi Alwena (Hanner
ffordd), fydd y caffi uchaf yng
Nghyrnru am eleni oleiaf!
Ailgodwyd y Caffi bedair
blynedd yn 61 wedi cyfnod 0 fod
ar gau oherwydd difrod gan y

•

tywydd. Fc'i codwyd, er y
rhwystrau gan yr awdurdodau,
heb nawdd na heip. Mawr
obeithiwn y bydd adeilad y
Copa yn un mor dwt a
phwrpasol ac yn gweddu i'r
mynydd hanner cystal a Chaffi
Alwena.

Ffon: (01286) 870202

TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU

WAUNFAWR
Rhydd e 8wyd Cartref e Prydau Plant
• Ystafell Deulu • Cinio Dydd Sui Traddodiadol
ery

e

Cerddoriaeth Fyw e Cwrw Go lawn
Ffon:

650218

Am gymorth:
•i gychwyn prosiecr
•i gael h yfford dian l
•
••
• 1 geJSIO am grant
• i redeg mudiad
• i wirfoddoli

cysyllt""ch

CD
G
Yn

a

nv!

W

v.

N "C eLL
V

NED

D

f''''iJ ~u iV'(ir/l)(J(/cl ~ ( ,munpdol

Supp")( IIny VOIVllrlJl, £ lid commtlnltv qroups

Mantell Gwynedd

- yn cefnogi grwpiau gwirfoddol a chymunedol
ymboliadau@mabtellgwynedd,com
www.mantellgwyoedd,cQm
01286 672626 neu 01341 422575
Elusen Gofresrredl9 1068851· Cofrestrwyd yng Nghvrnru • Cwm", Cyty"edlg dr.vy Ward"1 3420271
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Medd Ffion: "I gael rhif ff6n
salon gwallt, ffonia gwasanaeth
ymholiadau rhifau ffon gan 8T."

Galwa
Defnyddia dy Gymraeg!
Galwadau 24e y funud, bilio fesul eiliad, a phris cysylltu 0 42c yr alwad
(prisiau 0 linellau sefydlog BT, prisiau 0 rwydweithiau symudol ae eraill
yn amrywio). Mae cyflenwyr eraill hefyd yn darparu gwasanaethau
cyfelriadur. Prisiau'n gywir ar y dyddlad argraffu.

www.bt.com/cymru

ETHOLIAD CYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU
3 Mai 2007
,

Rhowch eich dwy bleidlais i
Blaid Cymru ar Fai y 3ydd i
gael y ddau i'r Cynulliad
Alun Ffred Jones (Arfon) a

Oafydd Wigley (Gogledd Cymru)

PLAID CYMRU
Hyrwyddwyd gan Plaid Cymru, 8 Stryd Y Castell, Caernarfon, Gwynedd (01286) 672510

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

YSGOL GYMUNED
Gwobr Sgiliau Dwr. Derbyniodd
plant dosbarthiadau 3, 4, 5 a 6
dystysgrifau am sglliau dwr yn
ddiweddar. Llongyfarchiadau i bob
un ohonynt.
Ymweliadau. Dydd Gwener, 9
Mawrth, cafodd plant Blwyddyn 5
a 6 amser da yn cymryd rhan
mewn gweithdy celf gyda Catrin
Williams yn yr Amgueddfa Lechi
yn Llanberis,
a hefyd mewn
gweithdy Barddoniaeth ar ddydd
Gwener, 23 Mawrth.
Dydd Llun, 12 Mawrth, aeth
Blwyddyn 5 a 6 gyda phlant ysgol
Cwm y Glo i ymweld a 'Pentref
Peryglon' yn Nhalacre, Sir y Fflint.
Roedd yr ymweliad wedi ei drefnu
gan Heddlu'r Gogledd a'r pwrpas
oedd codi ymwybyddiaeth y plant
o'r gwahanol beryglon sy'n bodoli.
Cafwyd diwrnod hwyliog dros ben.
Bore dydd Mawrth, 13 Mawrth,
roedd 20 0 blant CA2 wedi codi'n
gynnar er mwyn dod i'r ysgol i fynd
ar y bws i Ganolfan Awyr Agored
Rhyd-ddu i aros dros nos. Cafodd
pawb amser da iawn a diolch
iddynt am fod yn blant mor dda,
gan ymddwyn yn gwrtais. Diolch
arbsnmq i Mr Cemlyn Jones a Mrs
Morfudd Thomas am drefnu'r
ymweliad. (Bydd ymateb rhai o'r
plant i'r ymweliad, a llunieu, yn
ymddangos yn y rhifyn nesaf.)
Aeth yr ysgol 9yfan ar ymweliad
Choleg y Bala ar ddydd Mawrth,
27 Mawnh. er mwyn caei clvweo
nanes y Pasg yn fyw. (Mwy o'r
hanes y mis nesaf.)
Diwrnod Trwynau Coch. Roedd y
Cyngor
Ysgol
wedi
trefnu
gweithgareddau yn yr ysgol ddydd
Gwener, 16 Mawrth. er mwyn codi
artan rr elusen. Cafodd pawb gyfle
i wisgo pyjamas yn lie gwisg ysgol
gan datu dirwy 0 £1, a phrynu
lrwyn cocn rw wisgo ar y dlwrnod.
Diolch i bawb am y gefnogaeth
gan sicrnau casgliad 0 £60.
PEL BONWS LOTERI. Enillydd
rrns Chwefror oedd Carole Porter
(Rhif 8). Uongyfarchiadau iddi.
Diolchlr i bawb a gefnogodd y
Noson Bingo ar 29 Mawrth.
GENEDIGAETH. Llongyfarohiadau
i Nioola ac Adam, 7 Bryn Tirion, ar
enedigaeth Osian, brawd bach i
Alun ac Wyr bach i Janice a nai i
Jac a Harri.

a

GWELLHAD. Ein cofion gorau at
Mrs Nani Evans, 26 Bryn Tinon,
sydd wedi torn ei bralch yn
ddiweddar. Adferiad buan i chwi.
Ein cofion anwylaf hefyd at bawb
sy'n sal yn y pentret.
EIN CYDYMDEIMLAD Ilwyraf ag
Anna Marie a Tudur Huws Jones
wedi eu profedigaeth
0 golli
chwaer i Tudur. Cydymdeimlwn yn
ddwys
chi fel teulu.
EISTEDDFOD
BENTREF.
Cynhaliwyd Noosn Goffi nos lau,
15 Mawrth, a diolchir i'r rhai a
gefnogodd mewn unrhyw fodd.
Cynhelir yr Eisteddfod nos Wener,
11 Mal.
YSGOL SUL BOSRA. Cynhelir
Cymanfa'r
Annibynwyr.
Cylch
Cwm y Glo a Dediniolen, bnawn
Sui. 20 Mal,
yng
Nghapel
Jeriwsalem,
Llanberis.
Trefnir
bws,
gan
obeithio
y
ceir
cefnogaeth gref.
Bydd
yr
Ysgol
Sui
yn
ailgychwyn ar y Sui wedi i'r ysgol
ddechrau wedi gwyliauJr Pasg.
APEL Y CAPEL. Cynhaliwyd Bore
Coffi IIwyddiannus yn y capel fore
Sadwrn, 10 Mawrth. Diolchlr i'r
aelodau fu'n brysur yn paratoi ac i
bawb a gefnogodd mewn unrhyw
todd.
PEN-BLWYDD ARBENNIG. Penblwydd hapus arbennig i Avril,
Careb, ar 3 Ebrill oddl wrth y taulu
i gyd a phawb yn y pentref.
Llongyfarchiadau hefyd i Eifion
Griffiths, 12 Llys y Gwynt, fydd yn
dathlu ei ben-blwydd yn 80 ar 24
Ebrill.
PWYLLGOR NEUADD. Tynnwyd
Clwb Cant Mawrth a'r sruuwyr yw.
David Philips, Tai Arthur; Les
Larsen, Llygad yr Haul; Mrs Annie
Evans, 26 Bryntirion.
Gobeithir cael eich cefnogaeth
gyda'r 'Ras Pell' i lawr LOn Cae
Hywel, nos Wener, 16 Mai am
6.00 o'r gloch. Bydd aelodau'r
pwyllgor yn gwerthu rhifau'r peli
am £1 yr un.
Tynnir Rhif Lwcus y Calendr
hefyd ar y noson. Diolchir am eich
cefnogaeth tel arler.
DIOLCH. Dymuna Dr Huw Tegid
ddiolch yn dditfuant am yr holl
gardiau a chyfarchion a gafodd yn
sgil ei Ddoethuriaeth.

a
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E-bostiwch eich stonau at:
storiau @ecorwyddfa.co.uk
-:c. _

CAEATHRO

_
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Clive James, Hafan, Bryn Gwna.
Ffon: (01286) 679501 (gwaith). 677438 (cartref)

BEDYDD. Ar ddydd Sui, 11
Mawrth, bedyddiwyd Elis Gruffudd
Jones, mab Yvonne GriffithsJones ac Eryl Jones, gan y Parch
Dafydd Hughes yng Nghapel
Caeathro. Trlgant ym Methel.
PEN-BLWYDD. Llongyfarchiadau
i Gwenno Bebb ar ddathlu ei
phen-blwydd yn 40 oed. Ar 61 te
parti ym Mryn Mair, cafwyd
diwrnod a noson rw cofio i'r taulu i
gyd yng Ngwesty Dewi Sant, Sir y
Ffllnt.
TYNFA MISOL. Enillwyr Tynfa
Misol Cymdeithas Cae Chwarae
Caeathro ar gyfer mis Mawrth
oedd: £40: (11) Antony a Tracy
Jones, Islwyn, Stad Glyndwr; £25:
(97) Dewi Jones. 13 Erw Wen;
£15: (6) Viv Morgan, Tyddyn
Uchaf; £5: (111) Johni Morns, 7
Bryn y Gof.
HELFA WYAU PASG. Gotynnir i
blant oed cynradd ac iau ddod

gyda'u rhieni i faes pareto Tatarn
Bryngwna erbyn 11.15 dydd Sui y
Pasg. 0 fanno byddwch i gyd yn
cyd-gerdded at yr Helfa Wyau
Pasg draddodiadol a bydd cyfle i
bawb 0 bob oed gymdeithasu.
Diolch i hapchwaraewyr y Tynta
Misol am eu cefnogaeth parhaol
sy'n cyllido'r hwyl i'r plant adeg y
Pasg.
GWASANAETHAU'R CAPEL,
Bydd y gwasanaethau canlynol yn
cae I eu cynnal yn ystod mis Ebrill:
1: Dim gwasanaethau;
8' (Pasg) am 10.00 Y bore,
Gwasanaeth Sui y Pasg;
15: Dim gwasanaethau;
22: 11.00: Ysgol Sui
2.00: Mr Huw Jones;
29: 11.00: Ysgol SuI.
GENEDIGAETH. Groeso I Milly
Grace, plentyn
newyddanedig
Karen a Simon Element, Plas
Glan Gwna.

Sychlanhau • AlLrO
Ailwnlo
Gwasanaeth
Casglu a Danfon
54 Suyd Fawr
Llanberis

Ffon:

870088

GWASANAETH GOLCHI A SMWDDIO
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Adolygiad Martin Llewelyn Williams
o Bywyd Bach gan Gwyn Thomas
Cyfres y Cewri
Gwasg Gwynedd. £7.95.

Anaml y bydda i'n prynu llyfr
Cymraeg newydd sbon. Gwell
gen i fenthyca am bell lyfr hen
neu un eithaf newydd o'r
llyfrgell, a hynny am ddim!
Wedi'r cyfan, os nad oedd y
profiad o'i ddarllen yn un
pleserus a difyr yna, 0 leiaf,
gellid . dweud
na wastraffwyd yr
.
un gem log.
Gwybod yo iawn
Ond fe wyddwn yn iawn na
fyddai Bywyd
Bacb Gwyn
Thomas yn gambl 0 gwbl.
o ddifrif? Hunangofiant sych,
cul, hirwyntog a dillas gan
Athro Cymraeg sy'n defnyddio
llaweroedd 0 eiriau mawr crand
anodd eu deall, a hynny heb
unrhyw beth i'w ddweud 0
ddiddordeb
i'r rhan fwyaf 0
Gyrnry Cymraeg yr unfed ganrif
ar hugain? Dim 0 gwbl ...
Fel, er enghraifft,
T. H.
Parry-Williams
a D. Tecwyn
Lloyd, nid yw'n cyfyngu ei
ddiddordebau i ddysg llyfrau yn
unig. Faint ohonom fyddai wedi
hoffi cael tynnu ein llun gyda'r
diweddar Gawr Addfwyn?!

A chyn i mi anghofio am fyd y
ffilm, dwi'n siwr y bydd rhai 0

ddarl1en \v)rr bynaf yr Eco yn
mwynhau cofio am oes aur (?) y
LIen a lluoyddiaeth
pictjwrs. Oes a ysbrydolodd
Yn ogystal a llerryddiaeth
filoedd 0 Gymry ifanc i chwarae
(afraid dweud!) mae hefyd yn cowbois
ffan 0 lunyddiaeth (gair da).
Ac roedd yna nifer 0 gem au
Mae digrifwch
Laurel
a eraill yn difyrru plant ardal y
Hardy
wedi
sefyll
prawf
Blaena a'r ardal hon; chwarae
heneiddio
ac amser. Cawn
marblis, concyrs, bachyn a
wybod ei fod yn edmygydd
phowl, ceffyl bach, cyrcs poteli
mawr 0 Robert Mitchum (yo llefrith, gwaith corcyn a byd yn
hollol - nid oes terfyn ar y math
oed gwneud tjips!
o bynciau y gall y Gymraeg eu
Nid yw GT yn dweud hyn
trin rhwng dau glawr), Richard
mewn ffordd blwmp a phlaen
B urton
a John
Ogwen (cynildeb y bardd efallai?) ond
hunangofiant
rhif
16 yng
rhyw amau ydw i fod nifer 0
Nghyfres y Cewri - a BY'luyd
bobl mewn oed yn teimlo'n gryf
Bacb GT yw'r degfed ar hugain
nad yw plant yn chwarae go
yn }' gyfres boblogaidd yma.
iawn bellach.
Y mae ei sylwadau craff am
Oes
y blincin
gemau
ambell i ffilm Saesneg yn fy
cyfrifiadur yw hi beJlach - oes
atgoffa 0 ddarnau difyr yn Ditgel
ryfedd
iawn.
Ddyn gan Mihangel Morgan.
Sonia GT am ei boffter 0
Trueni nad yw'n dewis ein
goleuo gyda sylwadau difyr am chwarae pel-droed, a 'rhoi dwy
got neu ddwy garreg yrn mhob
hufen yr hufen 0 ffilmiau
pen i'r Ilain ac yna'n dechrau
Cymraeg - er ei fod yn crybwyll
cicio pel, gan wthio trwy ambelI
Y Chuiareluir er mwyn adrodd
dyfiant 0 frwyn'.
stori fach ddigon diddorol tua'r
Sgin i ddim
tysriolaeth
diwedd, ond dyna i gyd.
gadarn, ond credaf fod e.e.
Tician dadlennol
cyrraedd lefel 17 ar y gem
Troi'r cloc yn 01 a gadael iddo
gyfrifiadur
ddiweddara
yn
dician
mewn
rhythm
bwysicach i blant yr oes hon na
ddadlennol a llesmeiriol- dyma
sgorio hatric yn erbyn rhai o'ch
beth yw hunangofiant
da.
[frindiau!
Disgrifia'r gernau a grybwyllwyd yn gynharach mewn modd
y
manwl a, wel, byw. Ia, 'byw'
rhwng dau glawr yn unig,
yna pob pythefnos wedyn at gwaetha'r modd.
diwedd Medi.
Cyfareddol a diffuant
Mae cryn bwysau'n cael ei roi RIlYW Ddyddiau RIlyjel Oeddynt
gan Undeb Canwio Cymru i yw
pennod
feraf
yr
geisio cael deddfwriaeth
ble
hunangofiant.
Cyfareddol
a naturiol).
bydd
canw-wyr
yn
cael
diffuant. Cynildeb i'w ganmol.
Diymhongar
defnyddio pob afon a llyn yn y Ond Did wyf yn synnu chwaith,
Hunangofiant 'sbiwch arna i',
wlad unrhyw dro y dymunanr.
canys bod yn gynnil Y'V un 0 egoistaidd
a hunanbwysig?
Maen'r yn cynnal trafodaethau a brif gryfderau bardd da.
Cyfle i frolio ei weithiau
pherchnogion y dyfroedd, gan
Enghraifft arall 0 gyniJdeb
barddonol ac ysgolheigaidd ei
fynegi mai eu hawlfraint yw cael rhagorol: 'Pwy fuasai'n medduil
hun? Na - mae'r teitl yn dweud
mynd i ble y mynont, heb
)1nte!' ar dudalen 193. Cic fach
y cyfan - ia, diymhongar, dyma
unrhyw rwystr, Coeliwcb neu
slei, bositif, ym mhen 61 yw'r gair dwi'n chwilio amdano.
beidio mae'r Gymdeithas wedi
cymdeithasau
Cymraeg y tu
Y Dyn 'i HtJn (Hywel
bod yn ceisio dal pen rheswm a allan i Gymru?
Gwynfryn), Ft Dai sy' 'ma (Dai
hwy a'r Cyngor Chwaraeon ers
Jones, Llanilar) - mae Bywyd
Cymru Fu
1986. Rydym hefyd wedi ceisio
yo
haeddu
ffigwr
Sooia'r a\vdur am Cy111rlJ Fu, Bach
c)rdwcithrcdu gyda Asianlacth
gwerthiant tebyg.
llyfr yr oedd yn mwynhau
yr Amgylchedd ond, yn 81 pob
Mae un peth cyn sicred a bod
darllen darnau ohono 'drosodd
golwg, dydi'r rhain chwaith
bara mewn torth - ia, 'na chi,
a throsodd' pan yn iau.
ddim eisiau gwybod.
Mae gen innau gopi hefyd yn pobydd, sef becar oedd ei dad Ar rai nfonydd )'ng Nghymru
os y byddwch yn ddigon ffodus
mac pethau yn go ddr\vg, ac y ty 'ew (diolch i haelioni'r
i dderbyn y llyfr hwn yn eich
Cart1arvo11sJzire
Education
anodd yw credu fod Undeb
hosan Dolig, yna byddwch wedi
Committe yn 1909!)
Canwio Cymru yn derbyn degau
Sylw personol: chwiliais am y ei ddarllen 0 gas i gas cyn y
o filoedd 0 bunnoedd y flwyddyn
flwyddyn newydd!
llyfr yma ar wW\v.g\vales.com i redeg yr undeb gan y Cyngor
dim lwc. Tybcd ym mha
Ch\varaeon. Arian o'r Cynulliad
Darparwyd yT errlzygl hon tel
V\V
hwn, sef arian trethdal\vyr, ac flwyddyn y cafodd y campwaith
Than 0 gynUUfJ Cyfrannu aT y
•
mae'n cael ei ddefnyddio iannog
yma ei argraffu ddiwethaf? Os cyd rhwng BBC Cymru'T Byd
torcyfrai rh. Mae un perb yn icr, na cbafwyd argraffiad newydd
ac A"tur Tei/i. Am fwy 0
os bu~ai Cymdeirhasau Pysgota
rhywbryd yn ystod yr ugain
/anylion Slit /edrwch chi gael
Cymru yn ymdd\vyn fel hyn, 0 mlynedd diwethaf (gyda chla\vr
£30 am ysgrifennu cysylllwch Ii
fewn dim amser mi fuasen 011 yn hynod 0 ddeniadol - o'r un Jennifer Jones trwy e-bostio
cael ein collfarnnu gan y Cyngor
afon ag e.e. Y M abilwgi, G\lJyn cyswllt@papurbro.org
Chwaracon ac Asiantaeth
}'r
Thomas, Y Lolfa, 2006) yna
neu drwy ffonio 0845 6023912
Amgylchcdd
am
fod
}fn mae'n biti garw. Cof cenedl (?)
afresymol ac yn cael ein bWg\vth
Y Beibl ocdd y 11yfr arall 'a GelliT hefyd gweld yr erthygl hon
gyda holl rym y gyfraith. A oes fu'n gyson v.'rth ochr' ei wely aT:
rh}'Wbeth o'i Ie yn rh}'Wle 'am fl)'nyddoedd'. Yn \vir, ceir
http://\vww.bbc.co. uk!cymru/ad
tybed! !
ambell i s}'l'tvhynod 0 dreiddgar
loniantnlyfrau/adolygiadau/broHu\v PRICE HUGHES
}Tnglyn a ffydd, a'r P\vnc Mawr.
b'j\vyd -bach.sh tml

~~====~,~====~====~~,-----~==~-~
Ar Ben Arall
Ar 61 crwydro tipyn yn ystod y
misoedd diwethaf, rhaid dweud
rhyw air bach yn nes adref y mis
yma. Fe} sy'n arferol yr arnser
yma o'r flwyddyn, tawel iawn 'j\v
pethau, a felly y bydd ar yr
afonydd hyd nes iddi ddechrau
cynhesu tipyn. Cofiwch yn ystod
2006 roedd hi bron yn ddiwedd
Mai cyn i'r afonydd ddechrau
pysgota 0 ddifri.
Eleni prin iawn yw'r brithyll
ond mae tipyn 0 hen gelts 0
gwrnpas, eogiad llynedd yw'r
rhain sydd ar eu ffordd yn 61 i'r
mor. Rhaid bod yn ofalus gyda
rhain
a'u
dychwelud
i'r
dyfroedd, san fod cosh lym i'w
chael os penderfynith rhywyn
anwybyddu'r ddeddf. Y pysgod
yma, \vrth g\vrs, dda\v yn 61 yn
ysrod t~rmor 2008, wedi tyfu i
dros 10 p\.vys, fclly mae'n
gwneud synnwyr i'w trin gyda
pharch.
Erbyn dechrau Ebrill bydd
cryn syl\v'n cael ei roi i Lyn
Padarn - llyn sy'n pysgotu'n dda
er ei bod yn oer. B}'dd cyfle i
fynd i'r afael a'r torgoch, a'r lIe
gorau Y'V 0 ochr y lein bach, dros
y ffordd i Llyn Tan Pant;
c}'nrhon, \vrrh gwr " ddylai'r
ab\vyd fod.
J\1ae Llyn DY'varchen wedi
cael ei stocio er canol Ma\vrth,
felly bydd cryn ymweld §'r fan
irma, yn cnvvedig ar ci agoriad ar
laf Ebrill - cofiwch mai dau
'I>godyn yn urug y di,,'rnou }rw'r
rheol. Bjrdd stocio yma unwaith
y mis hyd at ddi\vedd Mehefin,
1 ..,

Cymdeithas gIos
Diweddglo hyfryd i bennod ar
dudalen 199. Difyr hefyd yw ei
sylw ar dud. 49: Annibynwyr v
Methodistiaid. Fel mae'r oes (a
Chymru)
wedi
newid!
Hiwmor a ffraethineb
Pa
hunangofiant
Cyrnraeg
fyddai'n gyflawn heb hiwmor a
ffraerhineb?
Doniol
iawn
ydyw'r sgetis ar dudalen. 192:
'Tjips i Dri', hefyd Sg\VfS rhwng
dwy wraig ym Methesda ar
dudalen 195! Ceir hefyd ambell
i frawddeg ysgubol a chofiadwy
gan fawrion eraill e.e. Gwenallt
a Bob Owen. Oes, mae angen
mymryn
0
sbeis ar gyfer
hunangofiant
da. Dwi wedi
darllen ambell i hunangofiant
yn yr iaith fain yn lled
ddiweddar (wna i ddim mo'n
henwi) - rhyw hen bethau sych.
Diflewyn ar dafod
Sbeis 0 fath gwahanol: gall
hefyd fod yn ddiflewyn ar dafod
e.e. pwysigrwydd
disgyblaeth
dda yn ein hysgolion, ei farn
gref 0 blaid cadw Ysbyry Blaena
ar agor a bod 'Cymru'n werth ei
hachub', Achub? Gair eithafol?
Mae ei fyfyrdodau ychydig cyn
cloi yn haeddu sawl darlleniad.
Ond rhaid cyfaddef nad wyf yn
siwr iawn os ydwyf yn hoffi ei
ddewis o'r gair tsumami ar
dudalen
208.
Fel
Athro
Cymraeg, mae'n anochel efallai
y bydd yn rhoi 'gwers Gymraeg'
inni. Ond srwffio fo i lawr ein
cyrn gyddfau? Bws ynteu bys?
Pwy ar y ddaear sy'n dweud
bws? Cynnwys diflas ar hanner
isaftudalen 151 a'r rhan fwyaf o
dudalen 152? Na - dim 0 gwbl
(rnae'r
pcth yn llifo mor

Lein

Mae swn etholiad yn y tir unwaith eto. Bydd, mi fydd 'na
addewidion, beimiadu a thaeru, ac ambell un yn gwirioni
cymaint hefo'i blaid fel ei fod 0 neu hi yo blastar 0 fathodynnau,
a'u ceir, a hyd yo oed ty ambell un yo bosteri Iliwgar, Do, 'dwi
wedi gweld ambell gi befyd yo rhedeg 0 gwmpas yo gyoffon 0
rhuban i geisio dylanwadu arnoch chi a finna i fotio fel ei feistr!
Dwi'n hynod falch na fu i mi
erioed
fopio
fy mhen
a
gwleidyddiaeth.
Mae'n
bur
debyg y byddwn i wedi syrthio i'r
demtasiwn oni bai i mi gael fy
ethol yn Glerc i Gyngor Plwyf(yr
adeg honno, Llanddeiniolen), yn
1955, ac i mi wneud addewid ar y
pryd na fyddwn i'n ymaelodi ag
unrhyw blaid wleidyddol. A,
chan i mi fod yn y swydd honno
am yn agos i hanner canrif, roedd
hi braidd yn hwyr yn y dydd i mi
ymaelodi ag unrhyw blaid ar 61
ymddeol. A bod yn onest,
doedddwn i ddim yn teimlo'r
awydd i wneud hynny chwaith.
Ond rwy'n prysuro i ddweud fy
mod i wedi gwneud defnydd 0 fy
mhleidlais
ar
hyd
y
blynyddoedd, ac fe wna i hynny
ar 3 Mai hefyd, os byw ac iach.
Bydd, mi fydd y groes yn mynd
i'r un blwch, a hynny 0 barch i fy
rhieni.
Yn fy nghartref i, Bryn Alun,
y cychwynnwyd mudiad Plaid
Cymru ym Methel. Hogyn bach
yn chwarae hefo Meccano ac yn
pryfocio'r garh oeddwn i, tra
roedd fy nhad a mam a rhyw
ddyrnaid 0 bobol dda Bethel yn
trafod pethau dyrys a oedd tu
hwnt i'm deall i. Arnbel1 dro fe
ddeuai pobol ddiarih i'r aelwyd,
rhai )' do is i wybod pwy oed den
nhw yn ddiweddarach. Rhai fel
yr Athro Jac Daniel, Ambrose
Bebb a J. E. Jones. Hefyd mi
fyddai cyfaill agos iawn i'rn
rhieni yn dod yr holl ffordd 0
Lanberis
ar ei fcic - ia, Y
Parchedig Ben Owen.
Roedd angen dyn dewr iawn i
ddangos
ei liw gwyrdd
yn
Chwarel Llanberis y dyddiau
hynny, Ond roedd Nhad yn un
o'r ychydig a wnai hynny, Un
arall, \vrth gwrs, ocdd Perisfab.
Mi rum i'n canfasio mewn un
ctholiad, pan oedd R, E, Jones yn
sefyll
yn
erbyn
Goronwy
Roberts.
Mynd
0
amgylch
pentrefi'r ardal i rannu pamf£ledi
ac i osod postcri. Roedd Arfon~ y
pryd hynny> yn un plastar 0 li\v
coch. Cofiaf fod yn y eyfrif yng
Nghaernarfon
ac fe ddaeth un
boes i mewn a'i gynnwys i gyd i
R. E. Fe gofinf ei eiriau pan
ddyv.redodd
yn
ei
ffordd
ddjdreidu ,

Vew, roeddw1l i'11 declzra poelli
alll eiliad ',nod i',l nZY11d ifewn. '
Mae pethau wedi newid ers }T
dyddiau h)tnn}l. EthoLiad drwy
gyfr"vng y teledu a ga\vn ni
bellach.
Dim mwy o'r hen
fr\vdfrydedd
pryd y byddai
ymgeiswyr 0 bob plaid yn cynnal
cyfarfodydd yn ysgolion yr ardal.
Dyna'r adeg y caem yr heclo a'r
dywediadau [fraeth.
D\V)r waith erioed y bu i mi
sefyll etholiad, ac eraill a grefodd

arna i am yr hawl i fy enwebu y
troeon hynny. Wnes i erioed
ddychmygu y byddwn j'n ennill.
Ond ennill wnes i - yr eildro. AI
61 i mi ymddeol rni fuo 'na rhyw
un neu ddau yn ceisio fy
mherswadio
i
fynd
yn
Gynghorydd,
gan ofyn i rni
ystyried y peth 0 ddifri. Doedd
dim angen i mi ystyried 0 gwbwl.
Roedd fy ateb yn N A pendant. A
phrun bynnag, fyddwn i byth yn
sefyll etholiad yn enw yr un
blaid. Wela i ddim bod 'na le i
wleidyddiaeth 0 gwbwl ar lefel
Llywodraeth Leol, yn enwedig
felly ar lefel Cyngor Cymdeithas.
Bydd, mi fydd 'na addo a
dadlau a ffraeo yn ystod yr
wythnosau nesa 'rna. Byddai'n
dda i bob un sy'n dueddol 0
fopio'i ben hefo gwleidyddiaeth
gofio geiriau Oscar Wilde,
'Tydi cuiesuynau bye}z yn uiirion
- mae atebion toeuhiau.' Fo
ddywedodd hefyd, 'Ni Wl1 j ani
unrhyus un yn y 1'5' Cyffredin sy'11
haeddu cael ei baenuo meum oleui,
ond ma' 'na beth cythraul 011011yn
nhw s.)' angen eu gwYIlgalclllt. J
Gwir bob gair.

Blodau
(ALWYN AND SARAH JONES)

Ff6n 870605
• Basgedi Ptanhlqion,
Blodau Ffres a Silc
• Danfon blodau 7 diwrnod
yr wythnos drwy'r fro
• Gwasanaeth Tudalennau
SiaradlTalking Pages
118 247
• Planhigion Gardd a
Basgedi Crog
RHODD O'R GALON YW BLODAU

Perchnogion Newydd!
yn parhau'r traddodiad gwych

WfiVELL'S
Bryn ae Angela Williams
London House, LLANRUG

FrOn.

'Slate of Hand - Stone for Fine Art
& Folk Art'
a lliwiau'r garreg.
'Rydym yn amau bod
pobl yn meddwl nad oes
llawer iawn i'w drafod
wrth son am lechfaen ar
wahan i lechi ioi, ond
mae'r gwaith celf a
ganfuwyd gennym yn
arnrywio 0 haenau tenau
i weithiau anferth ac yn
cynnwys ystod eang 0
liwiau a gweadau, ac
mae'r gelfyddyd yn cael
ei harddangos a'i
defnyddio mewn
amgueddfeydd ac orielau
yn ogystal a chartrefi a
mannau awyr agored.'
Meddai Julie
Williams, Swyddog
Marchnata Amgueddfa
Lechi Cymru, Llanberis,
'Mae'r llyfr hwn yn
creu dolen gyswllt rhwng
cymunedau chwarelyddol ar
draws y byd. Ar 19 Mai byddwn
yn dathlu'r "gefeillio" gydag
Amgueddfa Slate Valley yn
Granville, Efrog Newydd, ac ar
3 Ebrill byddwn yn croesawu
band 0 ardal Pennsylvania, sef y
'Bangor area Slaters Marching
Band' - ardal chwarelyddol arall
yn UDA - gan ddangos bod
llechi yn cysylltu cymunedau,
beth bynnag fo'r cyfnod a'r
pellrer.'
Bydd y sgwrs a'r sesiwn
llofnodi gyntaf yng Nghanolfan
Lechi Inigo Jones ym Mhen-ygroes ar 23 Mawrth am 11.30am
a bydd yr ail yn Amgueddfa
Lechi Cymru yn Llanberis ar 28
Mawrth am l l.Ofla.m. Mae
croeso i bawb ond a fyddech
cystal a chysylltu a'r ganolfan
dan sylw ymlaen llaw i wneud
)rn siwr bod lle ar eich cyfer.
Cynigir mynediad am ddim i
safleoedd Amgueddfa Cymru yn
sgil cefnogaeth Llywodraeth
Cynulliad Cymru.

-

Y mis hwn, bydd dau 0
safleoedd llechi pwysicaf
gogledd Cymru, sef Inigo Jones
ym Mhen-y-groes ac Amgueddfa
Lechi Cymru, Llanberis, yn
cynnallansiad llyfr a
chyflwyniad a fydd yn dangos
sut y mae llechi wedi ysbrydoli
artistiaid ar draws y byd, ac yn
edrych ar hanes ardaloedd
chwarelyddol ar y naill ochr a'r
llall i For Iwerydd.
Ysgrifennwyd Slate of Hand
gan yr awduron Americanaidd,
[udy a Ted Buswick, ac mae nid
yn unig yn dangos sut y mae
artistiaid 0 fri, megis Andy
Goldsworthy, Richard Long a
Philip King wedi defnyddio
llechfaen 0 Gymru, ond hefyd
sut y mae artistiaid 0 Gyrnru
wedi defnyddio'r cyfrwng, gan
roi sylw i waith Bill Rice,
Howard Bowcort, Ivor Richards,
Sara Humphreys a Bill Swann.
'Mae Slate of Hand yn rhoi Ile
amlwg iawn i artistiaid 0
Gymru.' eglurodd Judy
Buswick. 'I gychwyn mae'n
bwrw gol\vg dros y gelfyddyd
werin a grewyd gan ch warel wyr
a chrefftwyr ac wedyn mae'n
canolbwyntio at y celfyddydau
cain. Mae'n seiliedig ar
g)r£weliadau g}/dag artistiaid 0
Gymru, Lloegr, yr Alban, yr
Unol Daleithlau a Chanada.
'Mae'r cerflunydd, Ivor
Richards, yn defnyddio g\vcad
11echfaen wcdi'i hollti neu'n
caboli'r llechfaen ncs ci fod yn
sgleinio; mae IIoward BO\VCOll
yn penryrru llechfeini'n ffurfiau
enfawr tra bo W. J. 'Bill' Rice yn
troi creiddiau llechfaen yn
ffiolau, gan dynnu s}'lw at wead

Amgueddfa
Lechi Cymru
Ar Ebrill 3, rhwng 10 y bore a
hanner
dydd,
bydd Band
'Slater' Ysgolion U\vchradd 0
arda! Bangor, Pennsylvania yn
yr
UDA,
yn
dod
a'u
hadloniant
unigryw
i'r
Amgueddfa.
Dyma
gyfle
unigryw i weld y band - lua
ISO ohonyn[ - o'r ardaloedd
ch\vareli llechi yn yr UDA yn
perfformio yn yr Amgueddfa.

(01286) 673574

Gosodwr Teils

PEN CIGYDDION Y FRO
Yr wyn lIeoi mwyaf blasus,
Selsig cartref
Cigoedd parod j'w bwyta
Archebion ar gyfer y rhewgist
MYNNWCH Y GORAU
DEWCH ATOM Nil

Arbenigwr mewn waHau a lIoriau

Gwaith bach neu fawr
Gwaith da bob amser
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Ffoniwch Uoyd ar
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Tudalen PASG Rygarug
Clwtyn Criw Triw
Annwyl Blanlos,
Dyma ble rydw i, Shonaeh
Mawr, 0 bawb, yn snwff-snwffsnwffian erio, oherwydd W! W!
W! ow! ow! blantos, dydw i
ddim wedi glywed gair cyfan
(neu hyd yn oed ehwarter un),
oddi wrth Sbonaeh Bach! Y
'twribidirw' baeh iddo fo.
Gobeithio ei fod o'n mwynhau
ei wylia yn y trofannau, blc
bynnag holl fwg a ehymylau,
mae fan'no yn te!

-

Pasg hapus i ddarllenwyr Eco'r
Wyddfa gan bawb 0 aelodau
Rygarug - mwynhewch eich
wyau!

y silff, felly 6 x 3 = 18.
Ia, un deg wyth sgwar,

I
B

Beth am (B)?
Blwch? la! Un hefo pedair ochrl
Cofiwch am ei waelod, a'i dop.
Ia' Sawl sgwar felly? Ia, ehwech.
A beth am yr amIen? O! ia, un
hefo dwy ochr iddi. Felly dau
sgwar i gyd. Felly, iocoldibidiracs, wyth sgwar i gyd!

•
Sawl sgwar allwch chwi eu
canfod yn nhy Sbonach Bach?

C

A

:

Yn (A) beth a welwch ar y silff?
la! tri blweh. Rhaid eofio eyfrif
gwaelod a ehaead pob blwchl
Chwech sgwar? Tal Da iawn chi!
Ew! mi rydach chi'n glyfar tu
hwnt! Ond mae 'na dri blweh ar

Hm! hwlcihwari-pry-yn-llyncuei boer, beth am (C)? A oes
sgwariau'n euddio ynddo fo?
Na! does 'na 'run!
Pam na wnewch chi y mis hwn,
blantos,
fynd ati i wneud
lluniau hefo sgwariau, cylchau a
ffurfiau
sy'n
darlunio'r
gwanwyn neu'r Pasg, a'u danfon
at olygyddion Eco'r Wyddfa.
Hwyl am y (ro
oddi wrth
SBONACH MAWR

Egg,
Buttons,
Milkybar,
Caramel, Mars
gao GWEN THOI"1A~

Cyfweliad gyda un 0 Brif
gymeriadau'r sioe 'Gwyrdd'

Dewch i weld sioe lwyfan
Rygarug! Bydd y sioe 'Gwyrdd'
yn Theatr Gwynedd ar nos
Fercher a nos Iau, 4ydd a Sed 0
Ebrill am 7.30 y.h.
Mae tocynnau ar gael yn Theatr
Gwynedd, Bangor ar (01248)
3S 1708! Crocso cynnes i bawb,
felly dewch yn llu!

gao Gwenno Gibbard

Enw'r actor: Iestyn Owen
Enw'r
Cymeriad:
Vince
Prydderch
Chdi sydd wedi cael dy ddewis
I chwarae
rhan
Vince
Prydderch
yn y sioe, sut
Wyau Pasg - y deg uchafl
oeddat ti'n teimlo pan gefaist y
(sydd wedi eu profi gan bob un o'r rhan?
dosbarth Neuiyddiaduraethl! I)
Roeddwn yn faleh iawn. Dwi
1. Galaxy Promises
wedi bod mewn llawer 0 sioeau
2. Cadbury Dream
o'r blaen ond hwn }'W'r tro
3. Thorn ton's iunrhyt» bet},!)
cyntaf i mi gael rhan ble dwi'n
4. Cream Egg
gorfod can u!
S. Buttons
Sut fath 0 gymeriad ydi Vince?
6. Cadbury Melts
Mae Vince yn gymeriad sydd yn
7, Dairy Milk Caramel
parchu ei wraig. Fuasai 0 byth
8, Milky Bar
yn ei hateb yn 61, mae'n gwneud
9. Mars Delight
popeth i'w wraig.
10. Smarties
gan FFIOK WYN ROBERTS Sut hwyl wyt ti'n ei gael yn
dysgu'r llinellau?
Chwilair y Pasg
Ymm ... araf braidd!! Ond, yn
yr holl sioeau dwi wedi eu
ASFDGMJHJD
YBHS
WI
AGWA
gwneud, dwi byth yn dysgu'r
AUF
N A L Z G S I
geiriau tan y munud olaf! Ha
RTDTTKGERR
Ha!
G T S R G YAM
E Y
Wyt ti'n edrych ymlaen
i
NOTOUBLATM
berfformio ar lwyfan Theatr
MNAHUAAELI
Gwynedd?
ASSTWRXRAL
Ydw!ll Yr hol I sioeau dwi wedi
RLEMARYCMK
ei wneud, maent wedi bod
SADGGEINIM
mewn theatrau bach, neuadd
Geiriau:
bentref neu gapel, felly mewn
ffordd mae hyn yn brofiad
Dairy Milk, Galaxy, Maltesers,
Thorntons, Cream Egg, Mini
newydd i mil

(

Yn ardal Aberllefcnru mae hen chwarcl Cwmodj n
Erstalwm, pan oedd dynion yn C) nhyrchu llechi yn y
chwarel, roedd hwyl fa" vr i'w gael yng ngll\' mni rhat
C'r• mcnadau direrdus .

I
.",.

2

Un 0 'T C) mcnadau rhein) ocdd Deli John. Hogyn ifanc
ocdd Defi. ac un dJ\\ mod mi aeth 0 dros ben lIestri drwv•
gael h\\'yl M1 ben chwarclwr hyn o'r cnw Daniel
Edwards
Roedd Darnel wedi codin hwyr y bore hwnnw. ac yn lie
eyeLio ) n ci roes brecndan wrth ddod ar fiys o r r}'. roedd
o ,..ed, cydio mcwn twmplcn - math 0 bwdm srwet lJa\\ n
cyrens - ~T ocdd Megan CI Icrch wedi et S"'Deud y bore

.4

1-1ta.L -- at _. hers, qoti d i', wers,
Ftort: cwcters, chwtbicna.

o
6
7

m,,,s

9

deal I 11\'n
be' w nacth Defi John ond rhos
•
mc\vn capsen a'u _g\\.1hlo I gaIlo! y d\\'nlp!en 3 tharuo'r
I

fn",s lies bod
tasgu

I

CYJ'CJ1S

a resrns a U18lneldiau 0 b\vClln Yll

Os nad oedd y drw gweithredwr yo chwibannu ar ddiwedd
y rhigwm, rocdd gan yr WI ocdd wedi caet cam. ac }n
cydto),n'j rna\v. hu\vll roi ch\vjp din ych)dig}n galetacb
Iddo.

bob cyfclnad!

Wei nu roedd Daniel Edy~acds"cdl g\,,)'l1tio! Ac am fod
Defi John \\ledl g'\vneud dr.\ g, Illi g.1fodd 0 'j gosbi. 0 do.
Ar 01 cinio yn y caban. lru dde\\1S\\yd ped\var ch\\'arel\\T
er) f t gydlo ) n ~r hen Ddefi gerfydd CI frelcruau 3'1
gocsau. a Daniel Ed\\'ards Cl hun yn cael rhol ch\\1p dm
)'sgafn idclo fo efo rha"
Y n syth bin ar 01 y gosb rocdd Daniel a Defi ) n ITrmcliau
UI\\V3Ith cto - yn "ir. ~mhcn tiP) n daelh DeG )'D Jamlwl
(llelpi\\T) 1 l):uuel yn y ch\vareL Sbel yn ddi\\cddarach
Illi bnododd Ocr. John a lV1egan.ac nu ofalodd hi nad
acili Deft Oil Damel a 111"nlplcll I' r g,vailh b) III \\·edyn.

1A

if ..,,'
:;~.. ..•' !
...

Dyma ran 0 rigwm yr oedd y chwarclv..') r ) n er lIafarganu
w rth ddysgu gwers i bobl ddireidns fel Deft John -

11\\'fUl\V,

Wed

,0

Cvn
vr arfenad
chwarel Cwmodvn
ocdd
. dechrau cosb. ..
...
I bob Wl o'r chwarelwy r dynnu ei gap yn seremoniol

CRO&SAIR

Wyddost ti rdgor anl arferion dysgu g\\'crs o·th ardal
dj'} Os g\,,:yddost ll, gad i mi \\') bod!
f Imrr:
1 B«;lh8~dlodd Daniel )'lld~,h\\'nh ddod o'rl)'?

y eh\\ :lr.:!i\\I)T }n b\V)1neu CUllO'?
-I Beth oedd en\\ 'r ch\varel'7

2 LII! roood

Elin Ala\\'. S\\1'ddog 8,vrl\\'ln Ery'T1
01766772 532 / ehn.aJa\\'(gleryn-npa go\' uk

5. Dclh ocdd cO" r hcn Ch\VBrCI\\'T?
7 llclh \\1luodd Ikfi j'r d\vmplen?

I

,-I,. (/t'(l »'S'

3 Bt!tll ootid ~1l\1.merch Daruel?
6. Aclh Deli I \\CllhIO eel ------ i Daniel
&_ Beth oOOrl en\\'r hog)n dir~uJus?
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CYNGOR CYMUNED LLANBERIS
(Parhad

0

dudalen 9)

siopau, ae at sbwriel a blerweh
o gwmpas Siop V12 yn Stryd y
Ffynnon.
Cynllunio
Cyngor Gwynedd:
• C06A/0906/1S/LL:
Newid
bychan i gais am godi tY - 9 Llain
Wen Uchaf, Llanberis. Cafwyd
eglurbad fod y cais gwreiddiol a
disgrifiad anghywir, Roedd yn
cyfeirio at 'cadi UtZ ty / erction of
single storey house' yn hytraeh na
'codi tY / erection of single duielling'.
Cafwyd cadarnhad hefyd oddi
wrth CO eu bod yn ymwybodol
o'r Llwybr Cyhoeddus a oedd yn
mynd heibio ymyl y safle, ac y
byddai'r hawliau trarnwy yn cael
eu diogelu.
Awdurdod Pare Cenedlaethol
Eryri (APCE):
• NP3/1S/181A:
Gosod mast
alwminiwm yn lle'r mast o'r fath
rhoi signal ar ymyl trac gyda
pholyn telegraff pren, Oehr y
cledrau,
Gorsaf
Clogwyn,
Rheilffordd yr Wyddfa.
Dim
gwrtbwynebiad.
Weru eu Caniatau:
CG:
• C07 NOOS9/1 S/LL: Esryniad 23 Maes Padarn, Llanberis.
• C07A/0037/15/LL: Codi Ffens
a Giatiau Diogelwch - Y Glyn,
Llanberis.
APCE:
• NP3/IS/10A: Estyniad ar gyfer
llety
warden,
storfa
offer/ystafell sychu ar wah an, a
trwsio
wal derfyn
Bens,
Nantperis
Cymorthdaliadau
Trafodwyd ceisiadau a gafwyd am
arian 0 dan Gynllun Cronfa
Cymorthdaliadau
Bychan
y
Cyngor, a phenderfynwyd cynnig
cyrnorth i'r canlynol.
Eco'r
Wyddfa;
Cyrndeithas
Lenyddol Undebol Llanberis;
Cylch Meirhrin
Llanberis
a
Namperis;
Clwb
Pel-droed
Llanberis Colts FC; Bobatb Canolfan Therapi Plant Cyrnru;
Eglwys Sant Peris, Nantperis;
Eglwys Sant Padarn, Llanberis;
Y Sarnariaid; Guides, Brownies a
Rainbows,
Llanberis;
Ras yr
Wyddfa (Ra:s y Plant); NW A$1)OC
for
Spina
Bifida
and
Hydrocephalus;
Eisteddfod
Genedlaethol
Cymru
- Yr
Wyddgrug;
Eisteddfod
Gerddorol
Ryngwladol
Llangollen; Cwmni Thcatr Bara
Caws; Cwmni'r
Fran Wen,
Porrhaethwy;
Cronfa
R. H.
O\ven;
Kidney
Wales
Foundation;
Cymdeithas
Alzheimer's;
Clwb
Rygbi
Cacrnarfon;
Ambiwlans
Awyr
Cymru; Cymdeithas y Byddar
Gogledd Cymru; Da\<vns i Bawb,
Caernarfon;
Ty
Gobairh,
Croe 0 wall [ a Chonwy; Shelter
Cymru; Gofal Canser Marie
Curie; Cyngor Tref Caernarfon Dydd Y Cyn Filwyr.
Gohebiaeth
• Caergylchu - lly[hyr oddi wrth
CG yn cin hysbysu fod Canolian
Ailgylchu newydd wedi ei hagor
yng Nghaernarfon.
Mynegwyd

balchder
gan amryw fod y
Ganolfan ar agor, a fydd yn
derbyn pob math 0 drugareddau
a sbwriel nad oedd yo bosib ei
ailgylchu eyn hyn. Ma\SJr hyderir
y bydd trigolion )' plwyf yll ei
defnyddio'n llawn ac y gwelwn
lai 0 sbwriel yn yr ardal.
• Llunio Dyfodol Eryri - llythyr
oddi wrth APCE yn nodi fod
cyfle i drafod y Cynllun Rheoli
a'r Cynllun
Datblygu
Lleol
mewn nifer 0 ganolfannau yn y
Pare. Bydd cyfle yn Nan tperis i
drafod y mater rhwng 12.00 a
20.00 yn y Ganolfan Wardeniaid
ddydd Sadwrn, y 24ain 0 Fawrth.
• Copi 0 lythyr oddi wrth FO at
Gyngor Gwynedd yn atgoffa na
baentiwyd llinellau rnelyn hyd
yma ar Ffordd Ty Du er yr
addewid a gafwyd.
• Dadgriminaleiddio
Gorfodaetb
Parcio =Ilythyr oddi wrth CG yn
atgoffa y daw'r newid i rym ar y
laf 0 Ebrill eleni. O'r dyddiad
hwnnw y Cyngor Sirol fydd yn
rheoli parcio. Cafwyd cnw a rhif
ffon y Rheolwr Parcio - Colin
Jones, Caernarfon 679753 - ar
gyfer cysylltu ynglyn a pharcio
peryglus ac anghyfreithlon.
• Senedd '04 - dau lythyr yn
nodi fod cynhadledd i'w chvnnal
yn mis Mehefin i gynryehiolwyr
Cynghorau yn Machynlleth ar
Sadwrn yr 16eg, ae yn ail na
chafwyd llawer 0 gydweithrediad
oddi wrth Un Llais Cymru
ynglyn a datblygu Senedd '04.
• Canol fan Ymwelwyr Cynulliad
Cenedlaerhol Cymru - llythyr yn
nodi fod y Ganolfan yma ar agor
ym Mae Colwyn, ac fod eroeso i
rai sy'n dymuno dysgu mwy am y
Cynulliad a Llywodraeth Cymru
alw heibio.
• Cyfarfod
nesaf Pwyllgor
Rhanbarth Gogledd Cymru, y
Cynulliad
Cenedlaethol
yo
Stiwdio Barcud Derwen, dydd
Gwener, 23 Mawrth, rhwng 10.00
a 12.30. Iechyd Meddwl fydd yn
cael sylw.
• Un Llais Cymru - Gwahoddiad
i anfon cynrychiolydd neu ddau i
Arddwest
Palas Buckingham.
Neb a diddordeb.
• Swyddfa Archwiliwr Cymru Llythyr yn gofyn a fydd y Cyngor
yn fodlon derbyn gwasanaeth
cwmni URY Hacker Young,
Caer, ar gyfer y flwyddyn i ddod
fel Archwiliwr Allanol.
• Radio Ysbyry Gwynedd - Holl
am gymor{h ariannol. Rhy h,vyr.
• Derb)Tfl Strategacth ar gyfer
Pobl H9n yng N ghymru.
Unrhyw Fater Arall
• Penderfynwyd
fod angen
cytundebau gwailh ar gyfer }'
Clerc, ac arolwg diogclwch ar
gyfer Angorfa. Bydd hyn, a
dyfodol
Angorfa,
ar raglcn
cyfarfod mis Ebrill.
• AdTodd~lyd fod tra[[erLhion
wedi bod \v[Lh gloddio yn y
Fynwent, ac nad oedd yn bosih
eladdu mewn un llecyn.
Cyfarfod N esaf
Bydd )' cyfarfod nesaf ar nos Iau
y 1ge9 0 EbrilJ, 2007 am 7 yr
hwyr.

BETHEL
Geraint Elis, Cilgeran. Ffon: (01248) 670726
CLWB BRO BETHEL.
Pleser
oedd cael ymgynnull yn yr ysgol i
ddathlu
GWyI
Ddewi
yn9
nghwmni'r plant, ar wahoddiad y
Pennaeth. Croesawyd niter dda 0
aalodau ynghyd gan y Llywydd,
Goronwy Jones, ac i 9ychwyn
cafwyd cyflwynladau gan Adran y
Babanod, gan gynnwys hanes
Dew! Santo Dawnsio Gwerin a
chyd-ganu cadwyn 0 hwiangerddi
traddodiadol. Yn ystod yr egwyl,
ac yn gwbl annisgwyl, cafwyd
powlen 0 gawl cennin wedi ei
baratoi gan yr athrawon a'r plant,
ac yna paned 0 de a theisen.
Roedd yr Adran lau hetyd wedi
paratoi cytlwyniadau cyffelyb, gan
ychwanegu
eitem
offerynnol.
Roedd y cwbl yn raenus iawn a'r
plant i gyd wedi eu gWlsgo mewn
dillad Cymreig.
Diolchwyd
yn
gynnes am gyngerdd satonol iawn
gan y Prifardd Selwyn Griffith ac
yna cyflwynwyd rhodd ariannol i'r
ysgol.
Gwerthfawrogir yn fawr iawn
garedigrwydd blynyddol yr ysgol
yn em diddanu mor geltydd, gan
gyfuno yr hen a'r newydd mewn
cyfarfod oedd yn seciwlar a
chrefyddol ar ddiwrnod ein Nawdd
Santo
CYMDEITHAS LENYDDOL.
Croesawyd yr aelodau ynghyd i
gyfarfod
mis Mawrth
gan y
Uywydd. leuan Williams. Roedd
niter dda yn bresennol
yng
nghwmni un o'r aelodau. sef J.
Elwyn Hughes. Sgwrs ar fywyd
Caradog Prichard oedd ei destun,
a chyda chymorth
taflunydd,
catwyd sgwrs hynod 0 ddiddorol
yn olrhain hanes y Bardd,. Y
Lienor
a'r
Newyddladurwr.
Dangoswyd
nifer 0 luniau 0
Caradog, ardal ei fagwraeth ym
Methesda, a lIuniau'n ymwneud a'i
yrfa a't Iwyddiannau
yn yr
Eisteddfod Genedlaethol. Roedd
pawb wedi mwynhau'r noson yn
fawr a diolchwyd yn gynnes lawn i
Elwyn gan Jenkin Griffiths.
I
gloi
gweithgareddau'r
Gymdeithas am eleni y swper pen
tymor tydd nesaf, a hynny ar nos
Fawrth, 17 Ebrill Pawb sydd am
ymuno yn y Swper i ddychwelyd
papur dewis 0 fwyd ynghyd a'r
arian (£11) i Nora Parry neu Sheila
Roberts erbyn 11 Ebrill.
DIOLCH. Dymuna Dafydd Parry,
Hafod Elen, ddlolch yn fawr j'w
deulu, ffrindiau,
cymdoglon
a
gweinyddwyr Ysbyty Eryri am y lIu
cardiau
a'r
caredigrwydd
a
dderbyniodd tra bu yn yr ysbyty.
CAPEL
BETHEL.
Cynhaliwyd
gwasanaeth Sui y Mamau ar fore'r
18fed 0 Fawrth dan ofal plant yr
YsgolSul.

Cafwyd oedfa hynod 0 raenus
a bendithiol a chafodd pob plentyn
dusw 0 flodau ynghyd a cherdyn,
a baratowyd ganddynt yn yr Ysgol
Sui i ddiolch i'w mamau am yr
arnrvwlol bethau a gawsant drwy'r
flwyddyn.
NEUADD GOFFA. Enillwyr Clwb
200 Rhagtyr 2006 oedd £40: (49)
Carys Wyn Jones, 45 Bro Eglwys;
£20: (39) Jennifer Roberts, Llys
Menai, Saron; £10: (161) Andy
Bell, Ty Newydd, Saron.
Enillwyr mis lonawr oedd: £40:
(46) Einir Pritchard,
Cartret,
Saron; £20: (139) Gwynior Morris,
Treflys; £10: (146) Miss P A.
Williams, Cilgwyn.
Diolch i'r rhai sy'n cefnogi'r
Neuadd Goffa yn ffyddlon.
MERCHED Y WAWR. Dathlwyd
G~I Ddewi eleni yn 'Taro Deg' ym
Mhwllheli a chawsom groeso a
gwledd arbennig iawn. Ein gw r
gwadd
oedd y Prifardd
a'r
Archdderwydd Selwyn lolen, a bu
i An ne Ells, y 'Ltywydd, estyn
croeso cynnes iddo, ynghyd a
Myra, ei wraig. Cawsom sgwrs
lIawn hiwmor - yn sicr roedd y
plant yr oedd wedi eu dysgu ar
hyd y blynyddoedd wedi ei ysgogl
i ysgrifennu
lIawer o'r cerddi
poblogaidd
sydd
wed I
eu
cyhoeddi. Clywsom hanesion am
ei blentyndod ym Methel a lIawer
tro trwstan, ac yna cloi gyda'r
uchafbwynt oedd yn arwain at
dderbyn y swydd 0 Archdderwydd
Cymru. Noddwyd y noson gan
Academi.
Llongyfarchwyd Manon Elwyn
ar ei IIwyddiant
mewn dwy
gystadleuaeth yn yr Eisteddfod Sir
Uwchradd yr Urdd, a dymunwyd
yn dda i bawb yn yr Eisteddfod Sir
Gynradd ym Mangor.
Da oedd deall am ddyweddTad
Huw Llywelyn
Cathrin Alwen 0
Fae Colwyn, a hefyd Rhodri gyda
Catrin 0 Gaemarfon.
Bu rhai o'r aelodau yn cymryd
rhan yn Noson Chwaraeon
y
Rhanbarth yn Neuadd Bethel. Ar
nos Wener, 18 Mai, cynhelir noson
Arddangosfa'r Canghennau 0 Gelt
a Chrefft yn Nhregarth.
Mae
tocynnau ar gael gan Rita am £2.
Derbyniwyd lIythyr gan BOBATH
yn diolch am ein cyfraniad 0 £52 i'r
slusen. Enillydd 'Dewis Dyddiad'
o'r dyddiadur yw Eryl Roberts.
Dlolch yn fawr i bawb wnaeth ein
cefnogi. Enillwyr y raffl ar y noson
oedd Myra, Margaret Druce, Eryl,
Eirlys Williams a Glenys.
Aelod 0 'Gig Rose Cymru' fydd
y slaradwr y mis nesaf. SYLWCH
Y DYDDIAD - nos Fercher, 4
Ebrill, yn yr Ysgol Gynradd am
7.30 o'r gloch.
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LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI

WAUNFAWR
Dewis
Llenni
5,000
allwch

Ar Agor
9-7 pm

I

9-5 pm Sadwrn

FfoniFfacs:

(01286) 650291

eang 0 Welyau a 3PISuites.
Venetian a Llenni Roler.
lIathen sgwar 0 garpedi mewn stoc chi fforddio prynu 0 batrymau?

I

Ar Gau
Sui a Mercher I

GLANHAU CARPEDI "
GYOA STIMVAK
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Tafarn Perl Y Bont, Llanrug, wedi creu Iloches i 'w cwsmeriaid.

Dim Ysmygu
Mae ychydig dros chwarter 0
oedolion Cymru - sef 26 y can t yn ysmygu. Ond mae 27 y cant 0
oedolion
Cymru
yn
gynysmygwyr! Daw'r Rheoliadau
Mangreoedd
Di-fwg (Cymru)
2007 i rym am 6.00 a.m. ar 2
Ebrill 2007. Nod y gyfraith yn
gwahardd
ysmygu
mewn
mannau cyhoeddus yw diogelu'r
gweithwyr a'r cyhoedd rhag
effeithiau niweidiol mwg ail-

law.
Mae'r gyfraith yn creu tair
trosedd benodol:
• Methu
ag
arddangos
arwyddion dim 'smygu mewn
safleoedd sy'n dod 0 dan y

gyfraith;
• Ysmygu mewn man di-fwg;
• Methu ag atal ysmygu mewn
man di-fwg.
Mae deddfwriaeth debyg eisoes
wedi'i rhoi ar waith yn yr Alban
a bwriedir iddi ddod i rym iyn
Lloegr a Gogledd Iwerddon yn

2007.
Prin iawn yw'r eithriadau a
gynigir 0 dan y gwaharddiad ar

ysmygu.
Bydd
y gyfraith
newydd yn effeithio ar y rhan
fwyaf 0 fannau cyhoeddus, gan
gynnwys
rai bwyta, bariau,
siopau, sinemau, canolfannau
siopa, canolfannau hamdden,
gwei thleoedd caeedig eraill a
rhrafnidiaeth gyhoeddus.
Bu straeon ar y newyddion
dros yr wythnosau diwethaf am
nifer
helaeth
a weithwyr
tafarndai yn yr Alban yn colli eu
swyddi oherwydd y dirywiad
sylweddol
yn
y nifer
0
fynychwyr i dafarndai.
Mae
Wendy
Jones,
rheolwraig
tafarn Pen Boot
Llanrug,
wedi rhaglweld
y
broblem hon ac wedi paratoi
lloches ar gyfer ei chwsmeriaid
sy'n dymuno ysmygu. Mae'r
lloches yn cynnwys byrddau,
cadeiriau a gwres ar gyfer }'
nosweithiau oer.
A fydd cwmniau eraill bro'r
Eco yn dilyn enghraifft Tafarn
Pen Bont tybed ynteu a fydd
ysmygwyr y fro yn manteisio ar
y cyfle hwn i roi'r gorau i
ysmygu yn gyfan gwbwl?

CERID :MACKINNON
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(01286) 673190

Am Offer

Tv a Gardd ...

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

Problem gyda'ch cyfrifiadur?

••
I ,

Am wasanaeth cyfeillgar i ddatrys
3 gwella eich cyfrifiadur cysylltwch

a Gomer Roberts

.....

Ff6n : 01286 870462
Symudol : 07962 712368

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

BWS BACH AR LOG
Bws 22 sedd ar gael ar gyfer pob
math 0 logi preifat - noswei thiau
allan, parfion, tripiau ac ati.
Gwasanaeth personol a thelerau
rhesymol gan

D. P. 0
Alun Ffred Jones
Aelod Cynulliad

Hywel Williams
Aelod Seneddol

Etholaeth Caernarfon

CYMORTHFEYDD
Os aes gennych fater yr haffech ei
drafad gyda1r A.S. neu'r A.C. mewn
cymhorthfa, ffoniwch 01286 672076
i wneud apwyntiad
neu

ysgrifennwch atynt:
Swyddfa Etholaeth

8, Stryd y Castell, Caernarfon LL55 1SE
neu

e-bost: williamsgw@parliment.uk

(01248) 361044

ENS

RHIWLAS

•

I
ar Agor
9 y bore tan 4 y pnawn - 7 diwrnod yr wythnos
Gwmnl cydwelthredol di-elw yw Caban Gyr. wed! et sefydlu i
hwyfuso datblygiad economaidd cefn gwlad.
Nod Caban Cyf. yw rheoli gweithredlad cynalladwy sydd yn
cynhyrchu incwm drwy ei hrit weithgareddau refeniw
(Carf! Trwyddedlg, YSlafell Gynhadledd a Gwasanaeth ArgraffU a
Uungopio) ac ar yr un pryd I gefnogl busnes Ileal (Unedau Busnes
Gaban) er mwyn creu cyf1eoedd gwaittl.

Caban, Yr Hen Ysgol, Brynrefail
www.caban-cyf.org
caban@caban-cyf.org
01286685 500 (caffl) 01286 685 462 (swyddfa)

Portread

0

Siill

yri

Merch
Owie ac Eirlys
Gibson 0 Ddeiniolen
yw
Sian, ac mae ganddi ddau
frawd, sef Dewi ac Emyr, yr
actiwr, a welir efo'i fan
lefrith ar y rhaglen deledu
Rownd a Rownd, ond yn 61
Sian, mae Dewi hefyd yn
berchen llais canmoladwy
•lawn.

Bellach mae Sian yn byw
yn Llanwnda yn briod ag
Alan, ac yn fam i Carrin Alaw

a Si6n Wyn - Catrin yn
gerddorol iawn a Sion, er ond
yn 7 oed, yn chwarae'r
cymeriad 'Deio', yr hogyn
bach swil, hefyd yn Rownd a
RO'Wnd.
Heb os, nid yn unig fod
aelwyd 'Y Bryn' yo aelwyd
bynod brysur (mae Alan
yntau yn hyfforddwr tim peldroed), ond mae yn aelwyd
hynod dalen tog yn ogystal.
Y tro cyntaf i mi glywed
Sian yn canu oedd gyda
chriw obonom
yn diddori'r
yrnwelwyr
yng
ngwestyr
Victoria, Llanberis, flynyddoedd
yn ol. Roedd hi ac Annette, ei
ch yfeilyddes, os cofiaf yn iawn, yn
ddisgyblion yn Ysgol Brynrefail
ar y pryd.
o holi beth oedd tarddiad )'
cyfenw Gibson, cefais ar ddeall yo
ei ddull hwyliog arferol gan Owie,
ei thad, mai o'r Alban )' daeth ei
daid i weithio yn Llangefni.
Nid yw'n syndod i Sian ddod i
amlygrwydd
cenedlacthol
fel
cantores gan fod teuluoedd ei
rhicni, o'r ddwy ochr, wcdi
amlygu eu bunain yn gerddorol
ac wedi perfformio fel un awdwyr,
Ers y tIO cyntaf i mi glywed
Sian rwyf wedi fy swyno gan ei
llais unigryw a chlir, a phob
arnser
y
cyflwyno
mor
ddidrafferth ond, fel y dywed y
brollanl i'w C D ddi\\'eddaraf,
'Mae'r
rhwyddineb
hwnnw'n
cuddio di::;gyblaeth gadarn a
greddf gerddorol sicr'.
Yn 61 cyfaddcfiad Sian bu'n
canu erioed, yn wir 'canu yn y
crud fel rae', yn 6L Eirly~ ei mam.
Mae'n barod iawn i gydnabod
parodrwydd Megan R()berrs, pan
oedd yn athrawes yo Ysgul
Gt.vaun Gynfi, i feirhrin
ei
diddordeh mewn canu ac am roi
sawl cyfle iddi hyr\v)'ddo ei dawn.
Yna i Ysgol Bryorefail ac alhro
ara]l, Gwyndaf Parry, yn fw)· na
pharod j'\V chefnogi. Tra )'llO,
wrrh gwTh, y ffurfi\-vyci Y grWp
'G\vIith',
5 0 ferched, dan
hyfforddiant Carys Jones.
Y n naturiol roedd Sian yn
cystadiu mewn Eisteddfodau pan
)'n ieuanc ac yn cael cryn
lwyddiant. Y n y cyfnod hwnnw
roedd hi a'j ffrind, Rhian O\vcn,
Llanberis br)'d b)'nny - canlorcs
arall sydd'n meddu Ilais hyood
ganmc)ladwy
yo
canu
deuawdau, a g\VOj'\\1 perfformiad
mewn
cyngerdd
yo Ysgol
Brynrefail y 11)lnedd fod yn
destun canmoliaeth y gynullcidfa

am ddyddiau wedyn.
Nid syndod felly i Sian Wyn
benderfynu dilyn gyrfa gerddorol
broffesiynol.
Cynigiwyd
ysgoloriaeth
iddi i fynd i'r
'Trinity College of Music' yn
Llundain. Bu'n Uwyddiannus yn
y cyfweliad,
ond
yn sgil
camgymeriad
gweinyddo1, nid
oedd yr awdurdodau yo gallu
gwarantu llety iddo aros am
gyfnod,
ac
oherwydd
yr
ansicrwvdd
hwn bu raid i Sian
.,
wrrhod yr ysgoloriaeth a dod
adref, ble bu am flwyddyn yn dal
i freuddwydio a dyheu am yrfa fel
cantores.
Eto
cynigiwyd
llu
0
ysgoloriaethau iddi a derbyniodd
wahoddiad i Iynd i Goleg Ccrdd
Manceinion, ble bu cynifer 0
Gymry ifanc dros 'j' bJynyddoedd
yn
elwa
0
fodolaeth
a
chyfleuslerau
dihafal y Coleg.
Yna daerh 0 dan hyfforddiant gWr
y mae Sian yn ei thriadol 0
ddyledus iddo, l>efJohn Cameron,
y liwtor a fu'n hyfforddi ar
berfformio a hcfyd dalblygu'r
grefft hynod hwysig 0 gyflwyno
..
can.
Y n ystod ei ch\ve blynedd ym
Manceinion nid syndod yw deall
iddi f\V)~hau) er S\vacthaf llafur
caled, ymdrin ag ymarfer a holl
ofynion byd yr Opera, yr Oratorio
a'r
Lieder.
Gyda
chryn
barodrwydd ~'maeSian yn dargan
ei dyied i \vr arill, sef y cerddor
adnahyddus, Brian Hughes.
Cafodd gyfnod 0 deimlo'n
b)'nod anfodlon yn safon ei
cllallu~ yn hunan-feirniadol nad
oedd yn dangos digon 0 dcimiad
yn ei pherfformiadau. ond \vedi
sa\vl sesiwn gyda Brian Hughc::"
nid yn unig fe enillodd ei hyder
yn 01, daeth hithau ~'n sgil hynny.
yn fw)' na bodIon gyda safon ei
chanu.
Wedi'r blynyddoedd cofiadwy
a bendithiol yng NghoJeg Cerdd
Manceinion,
)'munodd Sian a
Chwmni 'Opera North' yn Leeds,

Ibson
fel aelod o'r corws yn
perfformio operau. Roedd
hwn yn brofiad dyrnunol
ond, wedi tair blynedd,
cafodd ei derbyn fel aelod 0
gwmni enwog D'oyly Carte
yn Birmingham yn cyflwyno
gwaith Gilbert & Sullivan a
thrafeilio i bob rban o'r wlad.
Yn wir, arferid cyflwyno
wyth
perfformiad
bob
wythnos dros gyfnod hir, a
hynny yn naruriol yn golygu
trafeilio ar draws y wlad i
fannau
fel
Plymouth,
Caeredin (hedfan yno i arbed
oriau ar y ffordd), Hull a
Llundain, i nodi ond rhai
dinasoedd
a
threfi
y
perfforrniwyd ynddynt, Er
hyn i gyd teimlai Sian fod y
cyfan wedi bod yn brofiad
bythgofiadwy
a hefyd, a
defnyddio ei disgrifiad hi, 'yn
llesol i greu stamina'!
Tra yn aelod 0 gwmni
D'oyly Carte roedd hi hefyd,
yn ogystal a chanu yn y corws, yn
unawdydd ac fe berfformiodd ran
'Kate' yn Pirates of Penzance a
'Venus'
yn Orpheus of the
Undenoorld. Afraid dweud iddi
gael gwir fwynhad yn cyflwyno'r
rhannau hyn a hefyd 'Orflofsky'
yn Die Fledermaus.
Y m myd yr oratorio cymerodd
ran yr Angel yn Dream of
Gerontius, a Gloria gan Vivaldi,
heb angbofio, wrth reswrn, y
Messiah, gan ddwyn i gof mae'n
siwr gyflwyno'r unawd 'Come on
to him' pan yn ferch fach naw ocd
yn
Ysgol
Gwaun
Gynfi
flynyddoedd ynghynt.
Wedi'r cyfnod gyda'r D'oyly
Cane aeth Sian yo 61 i'r 'Opera

North' yn Leeds. Ond cyn
ymadael a'r D'oyly Carte, roedd
Sian ac Alan wedi perfformio
deuawd .hynod hynod bwysig roedd y ddau wedi priodi!
Yo y c)'[nod hwn bu i Alan, ei
gWf, oedd mor gefnogol iddi,
drafeilio yn ei gar, ar derfyn gem
bel-deoed fel aelod 0 dim Nantlle
Vale, )7r holl £fordd 0 Benygroes i
Plymouth, ble'r oedd Sian, yn
perfformio. C)'Thaeddodd y ddau
yn 61 i Fethesda Bach, b1e'r
oeddynt yn h>I'\vbryd hynny, yn
oriau man bore SuI, cyn i Sian
fynd yo 61 efo'r rren fore Llun!
Does ryfedd felly fod Sian yn
cydnabod
ei
dyled
a'i
diolchganvch, nid yn unig i Alan,
clnd hefyd mae'n deyrngar iawn
i'\v rhieoi, Eirl)rs ac Owic. Y n
)'s[od fy sg\yrs a Sian roedd yn
aml\vg iawn ei bod )'n ferch oedd
yn caei, fel amryw ohonom,
byliau 0 hiraeth pan mae bi oddi
cartrer ac, yn 01 ei chyfaddefiad hi
ei hun, (ar y ffon bob munud a
bilia ffan mawr.'
YD 1966 fe benderf)·wdd ddod
adref a dod a'i gyrfa fel aelod 0
g\vrnniau opera ac oratorio i ben.
Wedi genedigaetb Catrin Ala\v
caf\v)'d sbel fach i gysidro i ba
gyfeiriad }'f oedd am fynd, a rhaid
oedd gwrthod ~'ahoddiadau
i

fynd yn 61 i fyd yr opera. Daeth
cyfle i gynnal sawl cyngerdd a
chanu
fel unawdydd
gyda
gwahanol gorau rneibion,
er
enghraifft aeth i'r Almaen gyda
Chor
y Penrhyn,
a bu'n
unawdydd gyda Chor Dinbych y
Pysgod (diolch i Owie am fynd a
hi i'r ymarfer), a chafodd sawl
cyngerdd gyda Chor Meibion
Maelgwn
a
chychwyn
ar
gyfeillgarwch gyda R. Davy Jones
a'i briod.
Merch yr Hen Nodiant yw
Sian, er gwaethaf y pwyslais mawr
a roddai Brian Hughes yn y Coleg
ar y Sol-ffa.
Bu am gyfnod yn cynnal cwrs
perfformio yng Ngholeg Meoai
yrn Mangor cyn derbyn ei swydd
bresennol, sef ymweld ag ysgolion
Dyffryn Conwy i gyflwyno gwersi
canu, ac mae'n cynnal gwersi
gartref yn Llanwnda hefyd. Mae'r
llwyddiant a ddaeth i ran un o'i
disgyblion, Elin Mai 0 Lanberis,
sydd newydd ryddhau ei CD
gyntaf, wrtb reswm yn peri
balchder mawr i Sian ac mae'n
proffwydo dyfodol disglair i Elin.
Pleser gweddol
newydd a
ddaeth
i'w rhan
¥'V canu
deuawdau gyda'i brawd Ernyr hyn wedi awgrym gan Annette
Bryn Parri. Gobeithio y clywir y
ddeuawd honno ar CD cyn bo hir.
'Iybed, gofynnais a fu tro
trwstan yn ei gyrfa?
'Do, fwy nag unwaith. Ar y
ffordd i fwy nag un cyngerdd mi
wnes i anghofio copiau o'r
caneuon a gorfod troi yn 61, ond
mewn cyngerdd ym Mangor gyda
John Eifion, roedd yn rhy hwyr i
mi [ynd adref i'w cyrchu. Holodd
Annette
y gyfcilyddes,
pa
ganeuon roeddwn am ganu ac
wedi i mi enwi sawl can} atebodd
yn hamddenol a diffwdan nad
oedd angen poeni. Dangosodd ei
dawn aru throl fe1 cyfeilyddes
drwy gyfeilio drwy'r cyngerdd
heb gopi 0 gwbl!'
110ff unawd Gymracg Sian yw
'Cwrn Pennant'
gan Meirion
Williams ac, 0 edrych yn 6J ar ei
gyrfa broffesiynoi, mae'n cyfaddef
iddi fw)'1lhau pob munud, er y
cyfnodau 0 waith h)tnod 0 galed.
Mae elywed nodau agoriadol
cerddorfa mewn opera, oratorio
neu mewn cyngerdd yn dal i roi
iasau iddi, fel ag yr oedd wrtb
sefyU yn hyderus cyn camu i'r
llwyfan ers talwm.
Ni fyddai Si-an nac Alan yn
gwrthW)'llebu i Catrin, y ferch,
ddilyn yr un Ilwybr a'i mam i'r
byd cerddorol,
os byddai'n
dymuno hynny, ac mae ei boffter
o gerddoriaerh yn amlwg. Tybcd
ai ch\varae i Nantlle Vale, reI ei
dad, fydd hanes Sian Wyn gan ei
fod, medd ei fam 'wedi mopio eto
ffwtbol ... )
Wrth reswm mae Sian yn
eithaf balch o'r ll\.vyddiant a
ddaeth i'w rhan ac yn cydnabod ei
dyled i sa\vl un am gynnal ei
breichiau ar hyd y daith. Ac mae
Sian Wyn Gibson yn dal i
gyfareddu cynulleidfaoedd gyda'i
liais swynol a'i phersonoliaeLh
ddiffwdan.
ROl# WILLIAh,\S
(CD Sian W)'n Gibson Suo Gan)
1'7
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DEINIOLEN
Mrs Margaret Cynfl Griffith, Cynfi. Ffon: (870394)

Plant y Dosbarth Meithr;n wedi gwjsgo yn eu gwisg Gymreig ar
ddiwrnod dydd G~I Dewi.
DYMUNA Elan, 15 Hafod Oleu,
ddio~ch. 0 waelod calon i'w theulu
a Hnnd.,au am yr holl gardiau ac
anrheqion a gafwyd ar achlysur ei
phen-blwydd yn ddrweddar.
DYMUNA Mrs Ann Jane (Nan)
Owen, 4~ Ahydfadog, ddi.olc~ 0
gal on
Iw
theulu,
ttrindiau.
cymdogion ~ lIawer eraill am yr
holt
gardlau,
rhoddlon
a
dymunia?au am wellhad buan a
dderb~n~odd
tra
yn
Ysbyty
Mancelnlon, Ysbyty Gwynedd ac
Ysbyty Eryri, ac hefyd am yr
ymweliadau
ar 01 dod adref
Dymuna ddiolc~ i'w theulu am bob
gofal a dde,rbynlodd ganddynt 011.
CYMANFA A
ANNIBYNWYA,
CYLCH
CWM
Y
GLO
A
DEINIOLEN. Cynhelir y Gymanfa
eleni ddydd Sui, 20 Mai, am 2.00
o'r.
gloch
yng
,Nghapel
Jerlwsalem,
Llanberls.
Taer
8rfyn~ir am ~ich presenoldeb.
Tr~f~lr bws I. gludo aelodau
Delniolen, P~nlsarwaun. Cwm y
Glo a Llanbens.
YSGOL GWAUN GYNFI

Dydd GWyI Dewi.
Daeth pawb, plant ae athrawon, i'r
ysgol mewn gwisg Gymreig neu
grys coch ar y diwrn,od a chodwyd
£120 tuag at gronfa r ysgol.
Noswa.lth 0 Ddawns. Cynhelir
Noswaith 0 Ddawns yn Galeri,
Caernarfon.
eto eleni ar nos
Fawrth, 20 Mawrth. Bu plant 0 dri
dosbarth yn eymryd rhan gyda
gwahanol ocawnsrevoo.
Trwyn~uCoch. Casglwyd £147.55
wrth I r plant dalu dirwy am
wisgo'u hoff ddillad l'r ysgol ar
ddydd Gwener, 16 Mawrth. Roedd
lola a.ea.trin, dosbarth 5, wedi bod
y~ brysur
iawn yn gwnQud
tetssnnau ar gyfsr y diwrnod a
gwerthwyd y cytan i staff yr ysgol.
Codwy? £9.19 at yr aches.

Ymwo"adau__
Swyddog Tan. Bu swyddog tan o'r
Frigad Dan y~a i siarad gyda
phlant oosoertnlaoau Derbyn a 4
Pwysleisiwyd ar beryglon tan a'r
cam au I'W cymryd i arbed tan.
Pentre Peryglon. Ymwelodd plant
blynyddoedd 5 a 6 a Phentre
Peryglon, Talacre, Prestatyn, dydd
lau, 8 Mawrth..
.
Amgueddfa Lechl. Prynhawn lau,
1 M~wrth, bu plant dosbarth Mrs
Warrington yn ymweld
thai Fron
Haul yn yr Amgueddfa t.schr,
Llanberis. er mwyn Iddynt weld sut
roedd pobl yn byw yn y gorftennol.
Cynliun
Llythrennedd
Teufu.

a

to

Cynllun lIythrennedd i blant a
rhieni yn yr Adran Babanod yw
hwn. Bu 8 rhiant yn mynychu'r
dosbarthiadau 2 waith yr wythnos
am 12 wythnos.
LLONGYFAACHIADAU
i Catrin
Llewelyn Gruffudd, SWn yr Afon,
Clwt y Bont am basic ei arholiad
Piano gradd 2 gyda anrhydedd, yn
ddiweddar. Hoffai Catrin ddiolch
rw hathro, Mr Elfed Morgan
Morris, am el gymorth. Da iawn,
Catrin, carla ymlaen i ymarferll!
EISTEDDFOD YA UADD CYLCH
AAFON. Llonqytarchiadau i bawb
o'r pentref a fu'n cystadlu yn
ddiweddar yn Eisteddfod Cylch
Arfon yn Ysgol Brynrefail ar ddydd
Sadwm, Mawrth 3ydd.
Bu parti canu'r
ysgol yn
cystadlu yn y gystadlaeth part!
unsain, a daethant yn gydradd
drydydd ar y diwrnod. Da iawn chi
Tomos, Rhys, Catrin, Lois, Enlli:
Elliw prys ac Eilis. Dymuna'r rrueru
ddiolch i Mrs Delyth Hughes a Mrs
Eleri Evans am ddysgu'r plant a
rhoi y cyfle iddynt brofi hwyl a
ehyffro'r cystadlu.
GOHEBYDD YN YMDDEOL. Yn
dilyn
blynyddoedd
lawer
fel
gohebydd yr Eco yn Neiniolen,
mae Mrs Margaret Cynfl Griffth
wedi pendertynu ei bod yn amser
rhoi'r
gorau
iddi.
Dymunwn
ddrolch iddi am ei gwaith dros y
blynyddoedd.
Nid yw'n swydd
sydd yn derbyn elod am y gwaith a
wneir. ond heb unigolion fel yma m
fuasal cyhoeddiadau fel yr Eco yn
gallu bod mor IIwyddiannus.
Y gohebydd newydd ar gyter
Deiniolen fydd Nia Gruffudd SWn
yr Afon, 3 Stad Hafod Gar~gog.
Clwt y Bont. Rhif fton: (01286) 872
133, nQUcysylltwch ar a-bost:
glyn.gruffudd@tesco.net
DIOLCH.
Dymuna
Alwyn
a
Valmai, Hafle, ddiolch 0 galon l'r
plant,
teulu,
ffrindiau
a
chymdogion am y cardiau, arian
a'r anrhegion a dderbyniwyd ar
achlysur
dathlu
eu Priodas
Ruddem.
MERCHED Y WAWR. Ar noson
fwyaf stormus y flwyddyn. set nos
Lun, 5 Mawrth, cynhaliwyd Swper
GWyI Dewi Merched y Wawr. Wrth
Iwe, nid oedd raid mynd yrnhell,
dim ond i'r Caban, sef hen Ysgol
Brynrefail. Cawsorn bryd 0 gawl
cennin, cig oen Cymreig a bara
brlth a mwynhaodd pawb sgwrs
wrth y byrddau. Rhyfedd oedd
sylweddoli
mai
yn yr
hen

Chweched Dosbarth, fwy nau lai,
yr oeddym yn bwyta.
CYMDEITHAS
CYFEILLION
ELGWYS CRIST.Noson ystormus
oedd nos Lun, 4 Mawrth, ond er
gwaethaf y tywydd daeth nifer i
wrando ac i edrych ar luniau o'r
Wyddfa yn yr haf a'r gaeaf, gan Mr
Rod Taylor, un 0 wardeniaid y
Pare Cenedlaethol a hefyd aelod
o'r tim Achub Mynydd. Er mor
hardd ac urddasol i edrych arnvnt,
trist oedd elywed gan Rod Taylor
am y dasg
0 fynd
at y
mynyddoedd pan fydd damwain
wedi cymryd lie, yn enwedig pan
fydd rhywun wedl colli ei fywyd.
Da 0 beth fuasai cael y noson yma
unwaith eto, er mwyn i bawb gael
gweld a chlywed profiadau y
dynion a'r merched dewr hyn.
Bydd y cyfarfod nesaf nos Lun,
2 Ebrill. am 7.00 o'r gloch. Y
siaradwraig
wadd
fydd
y
Barchedig
Angela
Williams
(Swyddog Plant yr Esgobaeth).
Croeso cynnes i bawb.
DIOLCH. Dymuna Gracie Tate, 1
Bro Deiniol, ddiolch 0 galon i'w
theulu, ffrlnorau a chymdogion am
yr
holl
garedigrwydd
a
ddangoswyd tuag ati, ac am y
cardiau air ymweliadau pan oedd
yn Ysbyty Gwynedd ac wedyn yn
Ysbyty Eryri.
CHWIOAYDD Y BYD. Daeth niter
ynghyd pan gynhaliwyd oedfa
Dydd Gweddi Chwiorydd y Byd
yng Nghapel
Ebenezer
ar 2
Mawrth. Trefnwyd y gwasanaeth
gan ferched ifane, a chymerwyd
man gan famau itanc ynghyd
rhat hYn. Mrs Margaret Cynfi
Griffith a Miss Betty Williams oedd
yn cyfeilio a Mrs Buddug Jones
oedd yr Arweinydd.
Y GYMDEITHAS UNDEBOL. Nos
Lun, 26 Chwefror, cafwyd noson
ddifyr iawn yn y Gymdeithas yn
Neiniolen yng nghwmni Mr John
Llewelyn Williams, Pen-y-golwg.
Aeth
ni yn el sgwrs 0 un pen i'r
pentref i'r lIall, gan son am rai 0
gapeli a siopau a chymeriadau'r
pentref yn y blynyddoedd a fu.
Cafwyd ymateb brwd iawn i'w
sgwrs a diolehwyd iddo gan Mrs
Jennie Williams.
RHANNU'R
ECO. Mae angen
rhywun
i
rannu'r
Eco yn
Rhydfadog. gan fod Mrs Lona
Lewis yn dymuno rhot'r gorau i'w
rannu.
Tybed. hefyd, a oes enw wedi
dod ymlaen i rannu'r cco yng
Nghlwt y Bont?

a

a

CRONFA
YMDDIRIEDOLAETH
DEINIOLEN
Gwahoddrr
ceisiadau
gan
fudiadau a chymdeithasau pentref
Deiniolen am roddion ariannol o'r
gronfa uchod.
Dylai
pob
eais
gynnwys
mantolen ariannol gyfredol wedi ei
harchwillo ac yn dangos enw
lIawn, cyfeiriad a rhif ff6n yr
archwilydd.
Dylid anfon y eeisiadau i
Glyn LI Gruffudd. SWn yr Afon,
3 Hatod, Clwt y Bont,
Deiniolen, LL55 3DG.
Dyddiad cau: Ebrill 30, 2007

Cefnogwch ein hysbysebwyr

IFIN£-'~I

ORIEL
CWM

~~CwmyGlo
Ff6n1Ffacs: (01286) 870882
Cwasanaeth Fframio
Lluniau 0 bob math
ar gael ar y safle
Prisiau Rhesymol
Arddangosfa 0 luniau
gwreiddiol gan
Artistiaid LIeol
Richard S. Humphreys

I drin a thrwsio
pob math 0
beiriannau qwnto

MENAI SEWING
MACHINE CENTRE
21 Stryd Fawr
PORTHAETHWY
Ffon:

(01248) 714043

neu Caernarfon
Ff6n:

(01286) 674520

Edau, Nodwyddau
ac ati mewn stoe

Cyngerdd Blynyddol

Seindorf Arian
Deiniolen
MYNYDD GWEFRU
LLANBERIS
Nos Wener, 27 Ebrill
am 7.00 o'r gloch
Yn ymuno a'r Band bydd

Y Seindorf leuenctid
Cor Meibion y Brythoniaid
a John Eifion Jones
Toeynnau ar gael wrth y drws.
Mwy 0 fanylion ar
http://www.deinlolen org.uk

CDH
Ymgynghorwyr Ariannol
Annibynnol

27 Stryd y Bont, Caernarfon

(01286) 672727
a hefyd ein swyddfa newydd
8 Llys Onnen, Ffordd v Llyn,
Pare Menai, Bangor

(01248) 355055
Dewch atom am gyngor ynghylch
vswiriant
a matcrion ariannol
•

Awdurdodrr a rbeolir gan yr
Awdurdod Gwasanacthau Ariannol

-

~~-

BRVNREFAIL

DINORWIG

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

Miss Marian Jones, Minallt, 7 Bro Elidir, Oinorwig. 870292

Colin a Dorothy Wager ar ddydd eu
onodes, 2 Chwelror 1957.

PRIODAS AUR. Llongyfarchiadau
calonnog iawn i Colin a Dorothy
Wager. Y Llythyrdy, ar ddathlu
ohonynt eu Priodas Aur yn ystod
mis Chwefror. Fe'i priodwyd ar 2
Chwefror, 1957, a threulio eu rnis
mel yn Llangollen. Nld rhyfedd
telly oedd i'r teulu gynnal dathliad
annisgwyl 0 ail fis mel i'r ddau yn
Llangollen. Erbyn hyn mae iddynt
bump 0 blant, deg 0 wynon ac
wyresau a thri 0 or-wyrion. Carai
Colin a Dorothy ddiolch yn fawr i'w
teulu 011 a ffrindiau
am eu
dymuniadau
da, blodau
ac
anrhegion ar yr achlsyur arbennig
hwn.
SEFYDLIAD Y MERCHED. Nos
lau. 15 Mawrth. dathlwyd G'hyl
Ddewi gan y gangen leal yn Fferm
Plas Tirion, Llanrug. Mwynhawyd

GWYNANT-'

pryd bwyd o'r radd flaenaf a
rhoddwyd cytraruad arbennig i'r
nason gan y gwr gwadd, J. O.
Roberts, Benllech
COFION. Yn dilyn cyfnod yn
Y sbyty Gwynedd. anfonwn gofion
at Moira Ellis, Gweledfa. Da yw
deal! ei bod yn gwella yn raddol
wedi dod gartref.
PEN-BLWYDD ARBENNIG.
Llongyfarchiadau mawr i Jennie
Angharad
Roberts,
2 Ffrwd
Madog, ar ddathlu ei phen-blwydd
yn 80 oed ar 20 Mawrth. Cafodd
ddiwrnod arbenruq gyda dathliad
yn y cartref a lIu 0 aelodau'r teulu,
cymdogion a ffrindiau yn galw
gydol y dydd i ymuno yn yr
achlysur hapus.
YR EGLWYS BRESBY IERAIDD.
Roedd yr oedfa nos Sui, 18
Mawrth, dan arweiniad y Parchg
Dafydd
Lloyd
Hughes,
Caernarfon. Roedd ei genadwri
arbennig 0 Lyfr Sechareia yn
arwain at gyflwyniad oedd yn
egluro y cynllun arfaethedig sydd
ar droed i be nodi Swyddog
leuenctrd a Phlant i fro Eco'r
Wyddfa. Cafwyd darlun clir o'r
arncamon a gofynion ariannol y
cynllun 0 safbwynt yr Eglwys a
chafodd pawb gyfle i drafod ar y
terfyn.
Y GYMDEITHAS. Erbyn hyn mae
Rhaglen
0
gyfarfodydd
y
Gymdeithas wedi eu dosbarthu
gan yr Ysgrifennydd,
Mr John
McBryde Bydd y cyfarfod cyntaf
am 7 o'r gloch nos lau, 12 Ebrill,
yn Ystafell Gymunedol y Caban.
Croeso cynnes i bawb ymuno yn y
cyfarfod cyntaf hwn yng nghwmni
y
Parchg
Emlyn
Richards,
Cemals.
OEDFAON EBRILL.
1: 10.00 Parchg. Ddr. Elwyn
Richards, Caernarfon,
8: SUL Y PASG
5.30' Parchg Dafydd Lloyd
Hughes.
Gweinyddir
y
Sacrament
0
Swper
yr
Arglwydd.
15: 5.30. Mr John H. Hughes,
Llanberls
22: 5.30. Parchg Gerallt Lloyd
Evans. Llangristiolus;
29: 5.30: Mrs G. Alwena Williams,
Llanddona.

PIERCE
am brisiau cystadleuol

.. .. ..

Ar 1 Mawrth, daeth aelodau'r Clwb
ynghyd i ddathlu Dydd Gwyl Oewi.
Yr oedd cinio arbennig wedi el
barato: ar ein cyfer gan staft
Canolfan Blue Peris. Yn dilyn, bu'r
aelodau'n
cyd-ganu
alawon
Cymreig, gyda Mrs Betty Lloyd
Roberts fel unawdydd. Darllenwyd
peth 0 hanes ein nawddsant gan
bwysleisio pwysigrwydd I ni gofio'r

r

dydd
gan
Mrs
Margaret
Faoukener.
Darllenodd Mrs Megan Morris
ran 0 draethawd
0 wanh y
diweddar Mrs Gwladys Evans.
oedd yn son am el dyddrau ysgol
yma yn Ninorwig.
Cyflwynwyd blodau i Mrs Alice
Griffith a Mrs Elizabeth Jones ar
achlysur
pen-blwydd
y ddwy.
Enillwyd gwobr y raffl, set basged
o ffrwythau a uysiau a oedd yn
rhodd Glenys o'r Veg Van, gan
Mrs Megan Morris. Mrs Betty U.
Roberts oedd erullydd y fasged 0
flodau a dretnwyd ac a oedd yn
rhodd gan Mrs Kathleen Davies.
Enillwyr y tusw 0 gennin Pedr
oedd Mrs Alice Griffith, Miss
Morfudd
Jones,
Mr
Rex
Faulkener, Mr Terry Taylor a Mr
Andrew Gnffith.
DIOLCH. Rai dyddaiu'n
61, a
hithau'n brynhawn brat, fe euthum
am dro i'r Alit Ddu ac fe gefais fy
synnu gan yr harddwch a welais.
Yr oedd y gofeb itr chwarelwyr yn
sefyll mewn carped melyn 0
geninn Pedro ac yn edrych yn
fendigedig 0 dlws yn yr heulwen.
Rhywbeth y buasai'r chwarelwyr
yn falch iawn ohono, rwy'n sicr,
Rwy'n deall mai I Glwb Orwig y
mae'r
diolch
am
y
fath
arddangosfa hyfryd, felly carwn
ddiolch yn fawr iawn i'r Clwb ac
hefyd am y gofal y maent yn ei roi
i'r gofeb. Mawr ddiolch.

Pasg Hapus i Ddarllenwyr yr Eco

Mae pob. dros 50 oed yn
ymddiried yng nghynhyrchion
a g asanaethau
Age Concern
Yswiriant Cartref
Yswiriant Cerbydau a Diffyg ar y Modur
Yswiriant Teithio

-

Cynlluniau Angladd
Cyflenwadau Trydan a Nwy

AGE

Am fwy a wvbodaeth ymwelwch alli vn
Age Concern Gwynedd a MOn
TV Seiont. Ffordd Santes Helen,

Caernarfon, Gwynedd lL55 2YD

-y

Cynyrchion Coed:

Gatiau, Ffensus ac ati

CLWB ORWIG. Cyfarfu aelodau'r
clwb
ar
22 Chwefror
yng
Nghanolfan
Blue
Peris.
Cyflwynodd
John Cantrell.
y
Llywydd, y siaradwr gw€ldd, set Mr
Fred Williams. Llywydd Gwynedd
a
M6n
a
Gymdeithas
Osteoporosis.
Cafwyd lIawer a
wybodaeth ganddo am Glefyd
Osteoporosis, neu Esgyrn Brau,
sy'n achosi i un a bob dwy wraig
ac un 0 bob pum gwr dros eu
hanner cant oed dorn esgyrn.
Penderfynodd
yr
aelodau
gefnogi'r
elusen
trwy gasglu
ceiniogau a darnau 5 celniog.
Gobeithir hefyd trefnu achlysur
arbenniq rhywbryd yn ystod y
flwyddyn i godi mwy 0 arian.
Cyflwynwyd rhodd i Ray Bower,
yr Ysgnfennydd, ar achlysur ei
ben-blwydd. Rhoddwyd y te gan
Nellie Wyn Jones a Morfudd
Jones. Enillwyd y raft! gan Betty
Lloyd Roberts, Kthleen Davies,
Nellie Wyn, Terry Taylor a Rose
Cantrell.

01286678310

gan ddyfynnu'r cyfeirnod: ECO'R WYDDFA

BWROO

YR IAITH

GYM RAEG' WELSH
LANGUAGE BOARD
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Uned 1, Fferm Bryn Afon

LLANRUG

"

Ff6n; (01286)674183
(0589) 899901

Fframia

.,

lywooraeth
Cynulhad Cymru

I

0

Gwasanaeth Fframio Lluniau

luniau ar werth • Dewis eang yn cynnwys:

WILLIAM SELWYN • KEITH ANDREW
KEITH BOWEN • ROB PIERCY---PARe PADARN, LLANBERIS

• Rhaglen Tripiau Dyddiol.
• Cerbydau moethus ar gael ar gyfer 1I0gi preifat.

Arbenigwyr ar fframio gwaith edau a nodwydd
Nifer helaeth

• Cwyhau cerbyd Prydeinig a Chvfanrnrol.

(870922)

(Ar gau dydd SuI a dydd Llun yn ysrod y gaeaf)

• Cerbyd 7 ac 14 sedd ar gael ar
gyfer teithwyr maes awyr ac
ar gyfer logi preifat.
• Adran teithiau 9rWP - yr holl
drefniadau wedi'u gwneud:
archebiadau gwesty a liang,
teithiau, archebiadau theatr
a digwyddiadau.

Y Sqwar, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd LL55 4AA
FfOn.01266-675175 Ffacs' 01266-671126 E·bosl. info@arvonia.co.uk

Gwefarr www.arvonia.co.uk
,£\

Pleidiol Wyf i'm Gwlad?
Fe all rhywun ddadlau am oriau
beth yw gwir ystyr y gair
'cefnogwr'. Fe ellir dadlau mai
cefnogwyr Man. U. neu timau
Glannau Merswy yw'r mwyafrif
o ddilynwyr y bel-gron yn y
gogledd. Faint ohonynt sy'n
mynychu gemau sy'n fater arall.
'Tria di gael tocyn,' yw'r gri
arferol, 'Meddylia
faint mae
hi'n gestio,' medd eraill.
Ac yna'n tim cenedlaethol.
Pob gem yng Nghaerdydd - ond
am Leichtenstein bwerus ar y
Cae Ras. 'Rhy ddrud - a dim
gobaith ar gyfer gem nos
Fercher,' meddai'r Gogs.
Digon gwir. Yr un modd,
pryd ddaeth y Scarlets i ardal
ogleddol
eu
rhanbarth
ddiwethaf?
Yna daeth
cyfle i ni,
ddilynwyr y bel-hirgron, fynd i
gefnogi ar ein stepan drws
mewn
gem
hanesyddol.
Ymweliad
Cymru
a'r
Weriniaeth, a'r gem bel-droed
gyntaf ar Pare na Chroiche.
Bydd 75,000 yno, gyda siar
cefnogwyr Cymru o'r tocynnau
yn 6000.
Yn anhygoel mae'r F.A. wedi
dychwelyd 1,500 o'r tocynnau.
Ni allwn fel gwlad gael 6000 i
fynd i Ddulyn! Rhaid cyfaddef
fod problem gan fod rhaid i bob
cefnogwr pel-droed gofrestru
bellach ar gyfer pob gem
'drarnor'. (Anodd meddwl am
Ddulyn yn dramor i unrhyw
Gymro.) Fel arfer mae dros
20,000 0 'Gochion' yn heidio
yno ar gyfer y gemau rygbi
rhyngwladol. Yn wir, rwyf wedi
clywed nifer 0 hogia 'pel-droed'
yn dweud nad ydynt yn mynd i
Ddulyn gan eu bod wedi bod
ym Mharis,
Caeredin
neu
Rufain. A oes patrwm yma
tybed?
Ai mynd i gefnogi'r tim
mae'r rhelyw (rhan uchel nad

an l i'r gem) ar benwvtnnos
rygbi, neu mynd am resymau
cymdeithasoJ? Ydy hi'n haws
cael tocyn rygbi na phel-droed?
Pam nad oes rhaid cofrestru ar
gyfer gemau rygbi dramor?
Cwestiynau dyrus, y dylsai'r
gwir
gefnogwyr
gael ateb
iddynt.
Des
gwahaniaeth
sylfaenol rhwng dilynwyr y
ddwy gem? Ai 'sant' yw pob
cefnogwr rygbi, ai 'diafol' Y'v
pob cefnogwr pel-droed? Sgersli
bilifl

Fel un fuasai fod wrth ei fodd
yn Nulyn, rhaid i mi ofyn pa
hysbysebiaeth
fu ynglyn a'r
1500 rocyn a ddychwelwyd?
Rwyf wedi trefnu awl trip o'r
ysgol i Gaerdydd ar gyfer gemau
Cymru, ac roeddwn ar yr en\vog
'mailing list'. Ni chcfais unrhyw
gyswllt ynglyn a'r gcm hon.

Fel arfer, rwy'n sgriblo'r llith
yma cyn y gem. Mae gwir angen
buddugoliaeth
arnorn, ac yn
erbyn San Marino. Gyda'n tim
cryfaf rwy'n teimlo y gallern
gael 4 pwynr allan o'r ddwy
gem, a chynnal rhyw fath 0
fflam. Os bu unrhyw
un
ohonoch
chwi ddarllenwyr
draw yn Nulyn, gobeithio ichwi
fwynhau y stadiwm ysblennydd,
y gem a'r craicl

Anlwcus i Bwy?
Bore dydd SuI arferol. Darllen y
papur Wales on Sunday ac
edrych am ganlyniadau rimau'r
ardal.
Cambrintio
amlwg:
Sealand Leisure 1 Llanrug 13!
Digwydd bod yn Lanrug, ac ie,
roedd y canlyniad yn gywir.
Aeth a fi'n 01 i'r noson
'ryfedd'
honno
ychydig
flynyddoedd yn 61 pan gipiodd
hogiau Eithin Duon bencampwriaeth Gwynedd oddi wrth
Machno ar wahaniaeth goliau.
Ydych chi'n cofio'r
sgor?
Llanrug
17 - UCNW
O!
Defnyddiais ddwy feiro i gadw
sgor y noson honno!
Yna edrych ar y tabl a sylwi
mai dim ond 19 gem gynghrair
oedd y clwb wedi eu chwarae. Y
rheswm,
wrth
gwrs, yw'r
rhediadau da yn y cwpanau, yo
en wedig y Cookson. Mae'n
ymddangos mai Llanrug fydd
'pencarnpwyr' y fro eleni.

. Gaiff Cyrnru Gyfle i
"
Fatio?
Mae eira ar Eryri ac mae
Pacistan yn herio Zimbabwe yn
haul y Caribi. Ie, adeg Cwpan y
Byd criced, ac eisioes cafwyd
ambell i ganlyniad 'rhyfedd' a
digwyddiadau
trist,
fel
marwolaeth Bob Woolmer ac
ymddygiad hollol annerbyniol
Flintoff.
Y cwestiwn ofynnwyd i mi
gan Taro'r Post ocdd a ddylai
Cymru fod yno. Yn fy marn i,
dylent. Mae'r Iwcrddon wedi
cyfiawnhau eu presenoldeb. Yr
Alban, Canada] Kenya? Yn sicr.
Yr Iseldiroedd, cfallai. Ond y
Bahamas?
Yr wrthddadl yw fod Cyrnru
yn rhan o'r England and Wales
Cricket Board. O'm blaen mae
fy ffurflen gofresrru ar gyfer
dyfarnu, wedi ei gyrru dan logo
yr ECB!!
Y mae'r Cymry'n cae] cyfle i
chwarae i Loegr, rneddai'r gri 0
Loegr bell. Fel Hamilton a
Dougie Brown yn nhim yr
Alban, sydd wedi chwarae i
Locgr. Neu'r tri Gwyddel sy'n
chwarae i siroedd Lloegr, ac
felly'n gymwys i gynhyrchioli
Lloegr. N eu Ed Joyce, y

Gwyddel, sy'n agor y batio i
Loegr!
Yn anffodus, rwy'n rneddwl
ci bod hi'n siwtio Morgannwg i
ddal ynglwm i'r EWCB. Yr
arian sy'n dod O'! ffynhonnell
hon o'r elw gemau prawf sy'n
cadw eu trwynau uwch y dwr.
Hefyd mae cynnal y Gem Brawf
yn y gyfres Lludw nesaf yn eu
gwaedu.
Y chydig
mae'n
ymddangos fydd yr elw i'r gem
griced yn ei gwreiddiau.
Beth am dim Cymreig?
Simon Jones, Geraint Jones,
Robert Croft, a dau neu dri arall
o dim
Morgannwg.
Yna
chwaraewyr ar lefel clwb sy'n
cynhyrchioli
tim Cymru yng
nghystadleuaeth
y 'Siroedd
Llai'. 0 gofio ei berfformiadau
cyson gyda'r bat a'r bel i dim
Sully ym mhrif adran y de,
mae'n siwr y buasai ein 'seren'
bach ni, Tom Evison, yn y
ffram. Beth amdani felly ar
gyfer Cwpan y Byd nesaf.

Canmolwn yn awr ein
Merched Talentog
Campau yn ymwneud a dwr
sy'n
cysylltu
dwy
ferch
arbennig iawn. Yn y pwll nofio
mae Stel Farrar 0 Ddinorwig yn
serenu,
tra
bod
Justine
Curgenven,
0 Fachwen,
yn
paratoi i herio tonnau y Mor
Tawel.
Campau
Stel yn gyntaf.
Rydym fel ardal yn ymwybodol
o frwdfrydedd Stel mewn sawl
maes dros y blynyddoedd.
Dyma un 0 bobl mwyaf
cystadleuol ein hardal, rwy'n
siwr, ond pob amser a gwen ar ei
hwyneb. Mae Stel yn mwynhau
herio a gosod safonau. Daeth ei
hawr fawr yn y pwll nofio yn
Abertawe
yn
ysrod

cystadleuaeth
y
Meistri
Cymreig. Cynhyrchiolai
dim
Arfon, sy'n ymarfcr ym Mangor.
Y drefn oedd nofio 1500m - tua
milltir mewn hen bres - sy'n
cyfateb fel arfer i ryw 20 munud
o nofio ddi-stop. Yn ystod y ras,
nodir yr amseroedd dros 200m,
400m, 800m a'r amser terfynol.
Nid yn unig enillodd Stel y
fedal aUI, ond sefydlodd record
newydd am y pedwar hyd, yn y
dull rhydd.
Gyda
llaw,
i gyrraedd
Abertawe, roedd wedi gadael
cartref am 4a.m i ddal y tren, ac
yna rhuthro o'r pwll cyn derbyn
ei medal i ddal y tren yn oL
Dyna beth yw ymroddiad yn
•
sicr,

* * *

Un 0 ynys Jersey yw Justine yn
wreiddiol, ond erbyn hyn wedi
ymgartrefu yn y Fachwen. Mae
hi'n ymwneud a'r maes a elwir
yn Gampau Eithafol (Extreme
Sports). Y mis diwethaf heriodd
Justine a'i kayak y 230 milltir 0
Gulfor Bass sy'n gwahanu ynys
Tasmania a thir mawr Awstralia.
Rhennir yr her yn wahanol
adrannau, gydag un rhan yn
golygu padlo am 10 awr yn ddistop. Yn sicr dyma wthio
doniau corfforol a meddyliol i'r
eithaf.
Yn yr haf bydd Justine a dau
gyfaill yn teithio 0 amgylch
ynysoedd Queen Charlotte yng
N ghanada.
Fel arfer, bydd
Justine yn creu rhaglenni ar
ffilm o'r gwahanol deithiau, a
cawsant eu dangos dros y
blynyddoedd
ar sianeli
y
National Geographic, BBC a
Siane14.
Braint yw cael cydnabod
camp y ddwy, ac ar yr un pryd
rhyfeddu at y doniau amlfaesog
sydd yn yr ardal hon.

.M. Die
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