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Ymddihcuriad
Yn rhifyn mie d.iw.th ..f 0 r;;~o)r \Vyddla cyhocdd ..vyd ~ylw~d!1U
yn~l¥h ~ ~V~ith (:ymd~lthg_g Tri{loliCln Dinorwiz 9 achosouc boen
m~WTt'r rnal sv'n vmwneud a g~v11iLh )' Gvmdeithee.

rucbir ).p)Yynl,,,,,,'n f"ll)yl s"n C)'mde~thas fl'hsolion ninorwis
)'Ul5 utjholol:n l)rth)'T3u'r rbl}-n h..vn {tt d\lt1~l~n1.

Mne gohehydd Dmnrwig - M9ri9D jones, y gl)lygyddJon - John
rrncnaru lie }\Vd11 ftobc[ri) a Dwyddo~iul1 Bco'r WYQJ[" yn
)'~l,ddih~~I'Q~G)'mde~thas Tr~801~onO;nonvis, ei phwyllgor !1'r
~~'d.d.oglonnrn y tramzwvdd a ncnoswvu g~n~r viwadau a wnacd.

Jordar, a McgarL ytlg NgJtarl'ti/al Nant P~r[$

mwy 0 luniau tu mewn i'r
Eco. Diolch i bawb a fu'n
brysur yn trefnu'r holl
ddigwyddiadau a diolch i'r
ardalwyr am fwrw iddi mor
frwdfrydig i fwynhau eu
hunain.

Unwaith eto eleni bu'r hafyn
fwrlwm 0 wei thgareddau
cymunedol ym mhentrefi'r
fro.
Mae'r Iluniau ar y dudalen

hon yn rhoi bIas ar yr hwyl
ond cewch yr hoII hanes a

Carmfal Llanberis

ro'r

ANGEN GOLYGYDD
Mae'r ddau ohebydd presennol wedi

gofalu am yr Eco ers rhifyn Mai 1992 -
cyfnod 0 9 mlynedd, a 103 0 rifynnau.

Mae'r ddau ohonynt yn awyddus
i drosglwyddo'r papur i ofal golygydd
neu olygyddion newydd eyn diwedd

Rhagfyr eleni.
Cysylltwch a ni os oes gennych

ddiddordeb yn y gwaith.
John Pritchard ac Iwan RobertsPRIS 40cHVDREF 2001RHIF 282
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YrWyn lIeol mwyaf blasus
Selsig cartref

Cigeedd pared i'w bwyta
Archebion ar gyfer y rhewgist

MVNNWCJ-4 V GORAU
OeWCH ATOM Nil

Wavell
Roberts

CIGYDD
London House
LLANRUG

Ffon: (01286) 673574
PEN CIGYDD Y FRO

£20: Mrs Maria Pritchard, 4
Rhes y Faenol, Llanberis er cof
am Cledwyn, Selwyn, Norman
ac Eurwyn.
£10: Tewu y diweddar Hugh
William Tate, 3 Tai Caledffrwd,
Clwt-y-bont.
£6: Alwyn S. Jones, Dwyfor,
Nant Peris.
£5: Mai Davies, Bro Awel,
Ffordd yr Orsaf, Llanrug; Mr a
Mrs C, Williams, Afallon,
Pontrhythallt; Mrs Gwyneth
Roberts, Bod Gwynedd, Cwm
y-glo; Mrs Elizabeth Jones, Foel
Gron, Dinorwig; Mr John H
Hughes, Tan y Clogwyn,
Llanberis
£3: Mrs P Jones, Llan beris.
£4: Teulu y diweddar Gwilym
Rees Williams, Y Felinheli.

Cefnogwch etn Hysbysebwyr

-
RHODDION

Llythyr gan drysorydd
Cymdeithas Trigolion
Dinorwig 14/09/01

Mae'n ymddangos fod yna
ddryswch wedi bod ynglyn a'r
cyfrifon a gyflwynwyd yn y
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
ym Mehefin sydd wedi arwain
at honiadau 0 gamymddygiad.
Gobeithiaf bydd y datganiadau
canlynol yn egluro ein sefyllfa.

Mae pob cais llwyddiannus
am ariannu yn cael ei
oruchwylio gan y corff ariannu
yn ystod y cynllun. Ar 01
cwblhau'r cynliun, rnae'r corff
ariannu yn derbyn adroddiad
llawn a datganiad ariannol.
Gallant, os dyrnunant, gynnal
archwiliad manwl.

Mae pob taliad yn cael ei
gymeradwyo gan 0 leiaf 2 aelod
o'r pwyllgor, Mae tali ad yn cael
ei wneud ar 01 derbyn derbyneb
neu info is, ac mae yn cael ei
atodi gan nodyn taliad gyda
dyddiad, disgrifiad a swm y
tali ad arno. Cafwyd rhai
trafferthion pan nad oedd
sefydliadau eraill yn
cynhyrchu'r gwai th papur ond
yn yr achosion yma, cytunwyd
fod y nodyn taliad yn ddigon 0
brawf fod y taliad wedi ei wneud
at bwrpas y cyfrifon, ynghyd a
nodyn o'r banc yn dangos fod y
taliad wedi ei gwblhau.

Mae crynodeb o'r cyfrifon
blynyddol yn cael ei gyflwyno
yn y CCB. Dcngys y cyfrifon
taliadau a ddisgwylir eu gwneud
ond sydd heb eto dderbyn infois
gennym. Nid yw'n dangos y
swm union yn y cvfrif Ynglyn
ag ar ian grantiau cvfyngedig,
gan nad Y'v'r arian ar gael at
ddefnydd cyffredinol, a dim ond
am ddefnydd penodol, dangosir
y cyfrif gyda dim yn weddill.

ran ~'1lbtlli)vyLl y GGB~yr
wnie ~riiln 81'"'1t oedd wed~ e~
dderbyn oedd gt~ftt Plant tl

msiwrans.
Gobeithiaf fod hyn yn egluro

unrhyw ddryswch. Os oes gan
unrhyw un gwestiwn penodol i
mi, byddaf yn falch i'w hateb.

Y Trysorydd

• •

ond wedi talu am staff pan mae
yn angenrheidiol yn 01gofynion
iechyd a diogelwch neu bwrpas

Rhifyn Dyddiad Copi Dyddiad Plygu Ble Cysylltu a
Tachwedd Hydref 22 Tachwedd 1 Llanberis Mr Gwilym Evans
Rhagfyr Tachwedd 19 Tachwedd 29 Caeathro Mr Clive James

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

Phobl Ifanc Cyngor Gwynedd.
Yn y cyfarfod, roedd yna
hysbysfwrdd yn arddangos
adroddiadau ar y ddau
ddiwrnod antur, copiau o'r
adroddiadau a ddanfonwyd i
Eco'r Wyddfa a'r Caernarfon
and Denbigh Herald a
datganiad o'r cyfrifon yn dangos
yr holl daliadau a wnaed ac yn
dangos faint o'r grant oedd dal
yn weddill. I'r rhai a fethodd
fod yn bresennol yn y cyfarfod,
amgaeaf gopi o'r datganiad.

Datganwyd faint o'r grant
oedd dal yn weddill ym mhob
un o'r cyfarfodydd a
gynhaliwyd yn ddiweddarach
gyda'r rhieni, y plant a'r cyngor
gan ategu fod yr arian yn cael ei
gadw mewn cyfrif nes i ni gael
caniatad i'w wario at ddefnydd
arall, neu ei ddychwelyd i'r
Cyngor os dymunent.

Mae'n rhaid cael ymrwymiad
o ariannu cyfatebol cymunedol
gyda phob cais a wneir am
ariannu Rydym yn gwneud hyn
gydag amser gwirfoddolwyr ar
raddfa y WCVA. Mae pob
gweithgaredd a gynhaliwyd hyd
yn hyn wedi'u cefnogi gan
wirfoddolwyr yn ddi-dal,
Rydym hefyd wedi bod yn
ffodus fod nifer 0 bob! a sgiliau
o'r pentref wedi darparu eu
hyfforddiant am ddim. Er
enghraifft, roedd y ddau drip i
BIas y Brenin ond yn bosib gan
fod 3 gwirfoddolwr yn edrych ar
01 y plant, a gweithiodd yr
hyfforddwyr heb dal,

Mae pob un 0 aelodau'r
pwyllgor a chefnogwyr wedi
rhoi amser, deunyddiau, ac
arian i alluogi ni i gynnal y
gweithgareddau yma. Ni
chafwyd Lal am y nifer 0
alwadau ffon, costau teithio na'r
oriau 0 waith cvfrifadurol a•
gyflawnwyd gan em cefnogwyr.
Mae'r Gymdeithas wedi bodoli
am dros flwyddyn heb
gefnogaeth ariannol 0 du allan y
gymuned. Mae'r holl arian a
ddcrbyniwyd mur belled w;di ~i
s~anelu tU38 at yr achos ion
hynny 9. anelwvd srvnt. Rydym

r HN,lfYN [jF5Af
Uouny"" I JQYf'r

aalyoyltltion DgnhnQ~ol
NOS LUN. HYOREF 22
o~QwglwC!h yn ooa

Daw'r rhlTyn nC"llf o'r YfO\)Q
NOC IAUm TAeI-lW~OO 1

7 Bra Elldlr. DlnOrWIQ(070232)
LLA.JJn~~It!!Owynoth o.e I;if;on J:l<,bA,.f~
Dot/Wi) I:ryn (0704'tll)
LLANRUG! I!rvl RobQrts. 3 Bryn MOBlyn
~6753S4>

NAl1T rzme. unoe uonee, e rtern
~fynnon (871820)
p~IUftWAU"'· '-An) Ann f!vAnA. ~y.,hnrfh
(OYE1U7)
TAlI-V-COt:D! MI!!!!A"'W~" P.nfl'V.
""'ilI-r·e"!", {87;;!~70)
WAUNJiAWM: Mrs Nan ffoo@n . rdnlltron,
W",unl",,,,,,~asos'6~

E·bost: ecorwyddfa@AOL.com

GOLYGYDD CHWARAEON
Richard LI. Jones, 5 Y Odol, Bethel.
(01248) 670115

DYDDlADUR Y MIS
Mrs Margaret Cyfnl Griffith, Cynfi,
Oeiniolen (870394)

FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes. Glasgoed,
Llanrug (677263)

TREFNYDD HYSBYSEBION
John Roberts. Bedw Gwynion, Ffordd
Glantfynnon. Llanrug (675605)

TREFNYDD BWNDELU
Jean Jones. Cesail y Mynydd,
Oeiniolen (871550)

TRERFNYDD ARIANNOL
Goronwy Hughes, Eithinog, 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)

TREFNYDD GWERTHIANT POST
Mrs Olwen Llywelyn, Pant Aton Bach,
Llanruq (650200)

TREFNYDD PLYGU
Shioned Griffith (650570)

GOHEBWYR PENTREFI
BETHEL: esramt Ells.Ctlgeran
(01248) 670726
BRVNREFAIL: Mrs Lewd Prys Roberts
Williams, Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO: Clive James. Hafan. Bryn
Gwna (677438)
CEUNANT· Tryc:tnn tl Stoned Larsan,
Sodafon, Ceunant (650788)
CWM-Y-GLO: Mrs Iris Rowlands,
Glanrafon (872275)
DEINIOLEN: W O. Williams,
6 RhVdradooDelniolen (871259)
OI....OI!\WI6, Mo.:",., Jones, U:n~Ut

SWYDDOGION A GOHEBWYR

Golygyddol:

JOHN PRITCHARD
CILFYNYDD, LLANBERIS

Fton: (01286) 872390

IWAN ROBERTS
LLEIFIOR, LLANRUG
Fton: (01286) 675649

Oaderrydd Pwyllgor LIYWJo:
ARWELJONES

CAE EBONl. PENISARWAUN
Fton: (01286) 871274

RHIF 282
HVDREF

ArgraHwyd gan Wasg Gwynedd
Clbyn, Caernarfon

Cydnabydd;r cefnogaeth
Bwrdd yr laith Gymraeg
rr cyhoeddiad hwn.



8eth am
anfon Stori
neu Lythyr
i'r ECO

claddwyd. Efallai nad oedd yn
adnabod Richard Roberts yn
dda iawn, neu nad oedd yn
gybyddus a holl lannau Mon!

Nid )1W'n syndod gweld cyn
gymaint 0 drigolion Llanberis
yn cael eu claddu yn Llanrug -
dyna'r drefn yn amI ers talwrn.

Cyrhaeddodd rhai pobl
oedran go dda: gwraig Charles
Currie, Llwyncelyn, er
enghraifft, yn 83 oed pan fu farw
ddiwedd Ionawr 1885. Ond
roedd llawer 0 fabanod a phlant
ifanc yn marw hefyd - plen tyn
Evan Hughes, Ral1t Goch yn
marw'n wythnos oed yn Ebrill
o'r un flwyddyn. A beth tybed
fu achos rnarwolaeth John
Rowlands, 'Plastirion gynt,' a fu
farw 'yn y (ret" ddechrau
Rhagfyr 1885?

Diddorol yw nodi hefyd mai
anaml iawn y mae'r enw
'Llanberis' yn cael ei
ddefnyddio gan y cofnodwr.
Mae bron pob stryd y cyfeirir ati
yng 'Nghoed y Ddol'. Yn
Llanberis roedd Charlotte
Street, ond yng Nghoed y Ddol
roedd Water Street, Newton
Street, Turner Street a
Goodman Street.

A beth oedd yr amgylchiadau
trist ynglyn a marwolaeth mam
a'i phlentyn yn Lerpwl ym
Mehefin 1886? Cofnodir fod
'mercb John Hughes, Penbryn,
Coed y ddoZ,yr hon oedd yn byui Y11
Liverpool, wedi dody'10 am iechyd,
ond yn mano.' Nid yw'n eglur
iawn a oedd wedi mynd i
Lerpwl 'am iechyd', neu ynteu
wedi dod i Lanberis 'al1t iechyd'.
Ni chofnodir chwaith ble
cafodd ei chladdu, ond ar
ddiwrnod ei hangladd, cofnodir
marwolaeth y plentyn - 'bachgen
i'r uchod a fu fan» yr un dydd yr
oedd ei fa111yn cael et ell/addu. '
o fewn mis roedd trasiedi

arall yn y pentref pan gofnodir
fod Thomas Abraham Jones,
Ceunant Street 'wedi crogi ei
hun.'

Daeth 1886 i ben gyda
marwolaeth 'rllodryb i A Larch
Gwyrfai'~sef hen wraig 76 oed
yn Llainwen Cni roddir ei
benw); a cbladdu plent}'n (i
bobol ddiartlt sydd yn hyw .}In
Stabal goelz.) Hyd yn oed ganrif
dda yn 61 roedu Llan beris (neu
Goed y Ddol) yn bentref rhy
fawr i adnabod pawb oedd yn
byw yno!

C~wnolwg llf gofnodion 1887
Y illU, nCilaf.

Anf9uw~h ",nrhyw
wybodaeth neu ymhol13d
ynwyn g h!UleQ y fro t I )Qtydd
Whiteside Thoilla. Bron y
Nant, L1anrug, Cacrnurfon.
(Pfon: ()12R6 67JS IS).

..

~~IIII.IJII

Llyfr Cofnodi Marwolaethau
LIanberis.
AI ddechrau Ionawr 1885 bu
farw Richard Roberts, Newton
Street, Llanberis. Fe'i claddwyd
ym Mon. Nid ~rw)rcofnodwr yn
nodi ble'n union ym Mon y'i

Llysiau Bendithiol - Dail
CWJ'W.

Gan Dafydd Guto 0 Fethel y
daeth mwy fyth 0 wybodaerh
ynglyn a'r dail hyn, a mentraf
awgrymu mai 'dyma'r botanegydd
all dorri'r ddadl'! Anfonodd
doreth 0 wybodaeth fanwl a
chyfeiriadau at wahanol
ffynonellau sy'n cadarnhau mai
dail y llawryfen (bay tree neu
laurel) yw'r dail cwrw. Rwy'o
gyndyn 0 gynnwys yr holl
nodiadau a anfonodd Dafydd i
mi, oherwydd byddai erthygl
ganddo dan Bnuision Byd Natur
ar ragoriaethau'r planhigyn hwn
yn dderbyniol iawn gan
ddarllenwyr yr 'Eco' rwy'n siwr,
Beth amdani, Dafydd?

Yn ei grynswth nodiadau
mae hefyd yn cyfeirio at
awgryrn Mrs Lockett mai dail y
planhigyn hopys (hops) oedd
dail cwrw. Daeth ar draws yr
enw yog nghofnodion Scad y
Paenol tua 1768, ble cyfeirir at
Gae Hopsus. Tybed a gafodd y
cae ei enwi oherwydd fod hopys
yn cael eu tyfu yno?

Roedd yn eithaf cyffredin ers
talwm i gaeau gael eu henwi ar
01 y math 0 gnwd neu dyfiant a
geid ynddo. Mae hyn yn
arbennig 0 wir am rai 0 gaeau
plwyf Llanddeiniolen. Mae (neu
roedd) Cae banadl yn Nhy'n
Llan, Cae bedw yng Nglan yr
afon, Cae clover ym Mlaen y
Rhos, Cae cyll yn Nhyddyn
Badyn, Cae heiddan yn Llwyn
Bedw, Cae pus yn Erw'r Odyn,
Cae ryegrass yn Nhan yr wylfa,
Cae rhyg yn Nhyddyn yr
hendre, ac amryw byd 0 gaeau
eithin a chaeau rhedyn. Mae'r
enw Cae clover yn awgrymu
efallai fod ymdrech fwriadol
wedi ei gwneud i wella ansawdd
y borfa. Gyda llaw, ni welais yr
enw Cymraeg, meillion, yo cael
ei ddefnyddio 0 gwbl yn enw ar
gae yn na phlwyfi Llanrug na
Llanddeiniolen.Er fod y fam a'r ferch wedi ell

claddu yn yr un bedd, nid yno y
claddwyd y tad. Ble felly y
claddwyd tad Dewi Orwig?

Anfonodd Ms Foulkes
wybodaeth ychwanegol hefyd
am fardd a gladdwyd yn
Llandinorwig - Glan Padarn.
Mwy amdano yn y rhifyn ncsaf.

Ofer disgwyl a christwJv10 - ddaw mam
Ddim i'r Caerau heuo;

Caled yw gor/od coelio
Iddi fjl1zd i'r glyrz dan glo.

1'1'Caerau angau de,)INI ingol=addaeth
I ddwyn. f!Wraig ragorol;

Rhyu: wagder anarferol
Deimhr yn hir ar ei hal.

Nodir mai merch oedd
Winifred i John a Jane Owens,
Caerau, Clwt y Bont. Nid yw
Caerau ncpell o'r fynwent,

Bu mam Dewi Orwig farw
ym mis Chwefror 1881 yn 62
mlwydd oed, a cheir dau englyn
o eiddo'i mab ar y garreg fedd:

Er dagrau [yrdd, na gweddi daer;
Ni ddeui byth yn ol fy chwaer;
A hyn sydd wir, y rhaid i ni
Yrl fuan iawn dy ddilyn di.

Cwmni Annibynnol Lleol
Profiadol

Trefnwr Angladdau
Llanberis Be Ardal yr Eco
(01286) A70 870
(01286) 872 491
(07770) 265 976

STEPHEN JONES

A

YR
JONES

PLVMAA A
IiMI!IMIANNYDD
GWH~SOQI

Daeth ymateb buan i'r cais y mis diwethaf am wybodaeth
ychwanegol am Dewi Orwig. Roedd Mrs Mair Parry 0
Lanllyfni yn ei gofio, gan mai un o'r Crawia, Llanrug yw
hi'n wreiddiol. Mae hi felly yn medru cadarnhau'r hyn a
ddywedais am atgofion y ddiweddar Mrs Mary Lloyd
Williams. Dywed Mrs Parry y byddai plant Crawia yn
mynd heibio i dy Dewi Orwig ar eu ffordd i nofio yn Llyn
Garreg Fawr ar afon Saint. (Pam tybed nad oedd plant y
Crawia yn defnyddio Llyn Doctor, a oedd yn nes?).

Ar Ian y ffos 0 Lyn Doctor yr yr ail ymateb ynglyn a Dewi
oedd y felin a thy Dewi Orwig, Orwig. Daeth ar draws cofnod 0
Yn 01 Mrs Parry, roedd y felin gladdu chwaer iddo ym
eisoes yn adfail, 'ond roedd ty mynwent Macpelah. Ar y garreg
Dew! Orwig (ni chlywais enui fedd yn y fynwent mae penillion
arall erioed ar y ey) meum cyflwr gan Dewi Orwig i goffau ei
da - lY a llolft iddo - ei dalcen i chwaer a'i fam. Bu Winifred, ei
Afon Saint ac yn wyneb1J tuag at chwaer farw'n ddeunaw oed ym
Lytz 1j1wod, gyda gardd o'i flaen a mis Ionawr 1874. Dyma'r
sauil IlwYJt 0 gwsberins ynddi - pennill ar ei charreg fedd gan ei
temtasiuni garw i'r plant yn brawd:
absenoldebDewi Orwig. '

Erbyn y pumdegau, roedd y
tY hefyd yn ad fail, a does gen i
ddim co' 0 lwyni gwsberins yno,
ond byddai plant Pontrhythallr
a'r Crawia am y gorau yn casglu
eirin bwlas o'r coed 0 amgylch
yr hen adfeilion!

Mae Mrs Parry yn cofio Dewi
Orwig fel gwr eiddil, gweddol
dal, a mwstas ganddo. Roedd
bryd hynny yn byw ar ei ben ei
hun. 'Guiyddum ei fod yn fardd,'
meddai, "a phrausf o hyntty oedd
guirando ar110yn aruiain cyfarfod
ytt Eisteddfod Nadolig
Poturhythallt.' Mae'n arnlwg ei
fod yn hen law ar arwain
steddfodau lleol, ac yn cael
parch a gwrandawiad gan y
gynulleidfa. 'Safai ar ganol y
Ilwy[al1 gyda'i law clzwirlz aT
ysgwydd baclzgen ifatlC gyda gwallt
coch oedd y1Z barod i ga111,l.DY11a
De'lui Orwig y11 codi'i law a dWetld
"RI1O'Wch cllwarae teg i'r coclzyn
taL!" Aeth y bacllge1zyn ei jlaeJl i
ganll sattJzpBn"ill 0 "'In ych~ lJn
tatVJ), Ull blaidd, Utt ci ... )) a gorffel1
igyllzeradwyaetlz h'ddarol. '

Gan Ms Cerid\.ven Foulkes,
IIafod Olcu, Deiniolen y daeth

GWYBODAETH
AM

DDEWIORWIG



Cyflwynwyd siec 0

£150 tuag at Gronfa
Charlotte Speedy,

hefyd fe gyflwynwyd
siec 0 £200 iBwyllgor
Carnifal Llanberis. I

Anrhegion Nadolig
((71111JllS i deuluoedd neu
rindiau sydd wedi gadael

}II' ardal.

Os oes rhai angen
CD neu dapiau o'r cor
maen t ar werth gan I

unrhyw aelod, neu
cysylltwch ag:

Emerson Hughes ar
Llanberis 872040.

Anrheg
Nadolig cynnar

- C.D. Newydd y Cor

Mair HllWS a Hefina fones gyda chris»y rhaglen "HellO"

yna nos SuI yr 22ain yn Eglwys
y Plwyf, Betws-y-coed.

Dymunwn )' gorau i'r cor ar
eu taith i'r Almaen unwaith eto
ar Hydref 20.

Un c» IysJau sydd lIV~d;arm qwastJn/ip S;"4'1'~
o dmDy/c(J J]snCf@rL/nrllJ~rI5 tuos yr (Jar. Gyngor GrrynoC{C{ ru'n

ayllido'r cynl/un

I_,~ •

sws SHERPA

Ma;r llu,ws arweinydd y Cor a
CllY1Zlzyrc/zyddy CD/lap Elnyr Rll)'S

Nos Fawrth, Gorffennaf 24
cafwyd noson amrywiol iawn yn
y Mynydd Gwefru. Noson i
lawnsio CDrrap y Cor oedd hon
ond ychydig funudau ynghynt
fe gafwyd y frain {0 ymddangos
yn fyw ar y teledu ar y rhaglen
'Heno' gyda Daloni Metcalf.

Arweiniwyd noson y lawnsio
gan Arwel Jones (0 Hogia'r
Wyddfa) ac fe gyflwynwyd CD
i'r rhai oedd yn gysylltiedig a'r
gwneuthuriad sef Arwel Jones
ac Annette Bryn Parri; Mr
Dafydd Bullock; Mr Robert
Lloyd; Mrs Dilys Baylis; Mr
John Huw Huws; Mrs R.
Morris; Mr Lyn Davies a Mr
Dafydd Iwan. Diolch 0 galon i
Seindorf Arian Deiniolcn am eu
cefnogaeth yn ystod y noson.

Dydd Sul, Gorffennaf 1 bu'r
cor yn cymryd rhan mewn
Cymanfa Ganu yn Y Felinheli,

Mr Robert Lloyd a Mrs Dil)IS Baylis

Cor Meibion Dyffryn Peris

JOHN fRITCH1\1U)

Ydach chi'n eofio'r lluniau pan
etholwyd George W. Bush yn
Arlywydd yr Unol Daleithiau?
Roedd rhywbeth hynod
anghyfforddus yn y lluniau
ohono'n gwrsgo 'bomber iacket' fel
petai'n barod i arwain lluocdd yr
America yn erbyn ei gelynion. Ond
ychydig a feddyUai neb y byddai'r
Arlywydd yn siarad am ryfel go
iawn cyn pen y flwyddyn. Ac mae'r
siarad hwn yn codi ofn o'r rnwyaf
arnom.
Aeth pythefnos heibio ers yr
ymosodiad terfysgol yn Efrog
Newydd a Washington. Mae lluniau
hunllefus y gyflafan a achosodd y
terfysgwyr wedi eu hargraffu ar
feddwl pawb ohonom. Ond yr un
mor hunllefus yw'r geiriau sy'n
galw am ddial a rhyfel. Wrrh gwrs
bod angen darganfod pwy
orehymynnodd ae a drefnodd y
dinistr enfawr, ae mae'n rhaid eu
dwyn gerbron y llysoedd
rhyngwladol. Ond mae rhuthro i
ryfel ddall heb wybod pwy yw a
phwy fydd y gelyn, a'r son am
ddefnyddio arfau biolegol a
niwclear yn eodi arswyd arnom. A
dyma wledydd Prydain yn addo
pob cefnogaeth i gyreboedd
America cyn gwybod unrbyw beth
mewn gwirionedd am fanylion y
cyrchoedd hynny. Gweddiwn am
ddoethineb a phwyll i arwemwyr y
gwledydd yn yr argyfwng mawr
hwn.
Does neb eisiau ildio i derfysgwyr
WIth reswm. Ond ar yr un pryd mae
angen cydnabod bod yna resymau
dros bob gweithred derfysgol. Er
ffieiddio'r derfysgaeth mae'n rhaid
ini geisio gweld y rhesymau tu cefn
iddynt. Agwedd anghyfrifol yw
honno sy'n gwrthod ystyried y
rhesymau hynny. Nid yw cydnabod
anghyfiawnderau y mae America
neu wledydd era ill yn euog ohonynt
yn erbyn cenhedloedd a gwledydd
yn golygu ein bod yn cydymdeimlo
mcwn unrhyw ffordd a'r t:crfysgwyr.
Ond os mai ymateb i
anghyfiawnderau gwlcidyddol ac
econornaidd y mae'r terfysgwyr hyn
mae'n rhaid bod )Tfl ddigon deeth a
dcwr i wneud rhywbcth am yr
anghyfiawnderau hynny, os ydynt
yn bod. Nid ildio i derfysgwyr rno
hynny) ond cywiro cam a
gweithrcdu cytlawnder yo y byd.
Gwell hynny na thaflu'r byd ar ei
ben i ryfel gwaedlyd a fyddai'n
llndd miloedd O~ nsd milivnau 0
bonl. GWCOdIWIl urn Ji~\fl win
G,"vared ..hns "'hyf~1 !l rhaa ofn
rbyf~l.

Un funud fach
OFNA'-A
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Flon: (01280) 870202

TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU

GlanhtJu i fU:Jne:ioU il chartrefi

KAith RAAA,l-IughO$
1 Cae Newydd, LlanruQ

D. P.0

bob rheolaeth, ac Did yn unig
wedi llesteirio pelydrau'r haul
ond yn fwgwd i fwynhad 0
unwaith olygfeydd pleserus.

Gwelodd y Doctor Ross
hefyd gladdfa hynafiaid John
Williams yn y Llan, naw 0
feddau )'0 cynnwys cist hen
hen-hen daid ei fab Sian Rees, a
maen W. J. Gruffydd, nawdd
fardd yr eglwys a'r ywen, a
gorweddfaen John Edward
Williams, Rhyd y Fuwch, cyn
glochydd y fam eglwys, bardd
gwlad a hynafiaethwr, oedd
wedi claddu cannoedd yno.

Dywedodd y Dr. Ross ei bod
wedi mwynhau ei thaith ac wedi
ehangu ei gwybodaeth o'r ardal
unigryw yna. Yn ei chyfrol
ddiweddaraf rnae'n cydnabod
cymorth John Williams am
wybodacth lcol.

Yn ystod Medi daeth yr
archeolegwraig, y Dr. Anne
Ross, sydd yn arbenigo rnewn
astudiaethau Celtaidd i
Bontrhythallt i ymweld a'i
chyfaill John Ellis Williams,
Allt Riwth (Y Gwaleh). Yr oedd
hi'n awyddus i weld y tirwedd
yo ardal Llanddeiniolen a'r
Waen Wioau, sydd wedi ffurfio
cefndiroedd cymaint 0
gyfrolau'r awdur, yn enwedig
Clouds of Time sydd yn olrhain
banes ei rieni yn ystod y Rhyfel
Mawr; yn cynnwys nodweddion
fel Dinas Dinorwig a chyn
leoliad yr hen [fynnon
Chalybeate Cegin Arthur, ei hen
gartref a'r cloddiadau mawn
cyfagos, ynghyd a'r Buarth
Gwarchae a'r cefnau gwenith:
h.y, cymaint ag oedd modd ei
weld drwy'r gwrychoedd a'r
drysni sydd wedi tyfu allan 0

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

BWS BACH AR LOG

Swyddog y Gogledd ydi Trystan
Lewis, Awelfor, 6 Cilgant
Conwy, Deganwy, LL30 lNS.
Os oes angen uorhyw
gyfarwyddyd arnoch ynglyn a
threfniadau eich eisteddfod, neu
sut i gael cymorth ariannol -
cysylltwch a Trystan. Mae 0 )TJl

wyneb cyfarwydd ar lwyfannau
eisteddfodau lleol a'r prif wyliau
fel arweinydd Cor Pantycelyn a
pharti Hogia'r Berfcddwlad, ac
mae'n aelod 0 Gor Meibion
Maelgwn.

Pob lwc iddo yn ei swydd, a
phob llwyddiant i'n
heisteddfodau Ileal led led
Cymru, yn enwedig y rhai y
bu'n rhaid eu gohirio y llynedd
oherwydd y clwy traed a'r
genau.

Oherwydd y clwy traed a'r
genau fe ohiriwyd chwe
eisteddfod yr oeddwn i fod i
feirniadu ynddyn t ond rwy'n
edrych ymlaen at gael myn ych u
eisteddfodau Marian-glas,
Gwaun Gynfi, Treuddyn,
Llan dyrnog a Llanrhaeadr ym
Mochnant. (Hon fydd y 400
eisteddfod i mi feirniadu
ynddi). Ond dwi'n dal i gofio'r
gynta yn hen ysgol Tan-y-coed,
Penisa'rwaun, pan es i yno ar
gefn beic 0 Fethel. Do bu bron i
mi a throi yn 01 ger Pon lSiarli
roeddwn imor nerfus.

Cofiwch, y rhai ohonoch chi
sy'n wei thgar yn cynnal
eisteddfodau lleol, bod yna
Swyddog Datblygu wedi ei
apwyntio yn y De a'r Gogledd.

Yrrawe lfad

1

•

ganu'r gan 'Soar y Mynydd' am
y tro eynta yn gyboeddus.
Byddaf, mi fydda i wrth fy
modd yn cael troi tua Soar pan
fydda i ar ddyleetswydd
eisteddfodol yn Llanbed neu
Bon trhydfendigaid.

Ar y nos SuI yn Neuadd y
Brifysgol, eeir cystadleuaeth i
Ieuenctid 0 dan 30 oed, sef Y
Rhuban Glas. Gofynnir i'r
cantorion baratoi rhaglen heb
fod yn hwy nac ugain munud, ac
fe gynigir gwobr hael 0 £1,000
i'r enillydd.

Rhaid gweithio'n galed ar y
dydd Llun. Rhagbrofion yn
gynnar yn y bore, a'r
cystadleuwyr yn dod 0 bob rhan
o Gyrnru, a'r safon yn deilwng
iawn o'r gwobrwyon hael a
roddir.

Balch iawn oedd i 0 weld
Hilma Lloyd Edwards yn codi
unwai th eto ar alwad y corn
gwlad. Rydw iwedi darogan ers
tro byd y gwelwn ni Hilma yn y
Gadair Genedlaethol yn fuan
iawn. Llongyfarchion cynnes i
Alun Williams (Mabon) ar ddod
yn ail ar ganu emyn. Hefyd
Wmffra ac yntau yn ail ar y
ddeuawd, a Myra Turner yn
cipio'r wobr gyntaf 0 £150 ar y
brif adroddiad. Tydi'r criw yma
yn ffyddlon i eisreddfodau
Cymru dudwch? Ac nid am )'
\vobr ch\.vaith, ond am y pleser.
Mi alIa i sicrhau y ffyddloniaid
h)Tn fod s\vyddogion yr
eisteddfodau Ileol yn
gwerthfawrogi eich
ffyddlondeb, Onibai am ein
heisteddfodau lleol, fyddai 'na
ddim prifwyl. A ~6n am hrif\vyl
)rn ~icr i chi, Eisleddfod
LlanhecJ ydi'r agosa at ein GWyI
Genedlaethol .

,

Fore SuI, cynhelir
Gwasanaeth Undebol yn un 0
gapeli'r dref. Roedd Capel Seilo
yn orlawn, a'r pregethwr gwadd
oedd y Parchedig Ieuan Davies,
cyn-weinidog Salem,
Caernarfon. Melys oedd y sgwrs
a gawsom am yr hen dref a
hefyd am yr etholiad
archdderwyddol a gynhaliwyd
yn gynharach yn y mis.

Y Parchedig Ieuan Davies
oedd y cennad yo Soar y
Mynydd yn y prynhawn hefyd
ac, wrth gwrs, roedd y capel
bach yn orlawn a'r croeso yn
gynnes.

Y tro olaf i mi fod mewn
gwasanaeth yn Soar oedd yn
1984 pan gynhali)vyd y Brifwyl
yn Llanbed. Roeddwn i'n
gweithio i gwmni HTV ar y
pryd ac yn aros dros )7Wyl yn y
Talbot yo Nhregaron. Cafodd
Gwilym Owen, Eifion Lloyd
Jones a minnau wahoddiad gan
frodyr Nant Llwyd (pleri yr
achos yn Soar) i ddod i'r
gwasanaeth. Anfodlon oeddem i
dderbyn gan )' gwyddwn y
byddai'r capel yn orlawn. 'Mi
gadwn ni seddau ichi,' rneddai'r
brodyr. Ac yn wir i chi pan
gyrhaeddorn y fangre unig, a'r
capel yn orlawn, roedd 'na dri
cap stabal ar un o'r seddau -
oedd roedd 'na seddau cadw i
Gwilym, Eifion a minnau.

Roeddwn i'n atgoffa'r brodyr
o'r dig\.vyddiad ac rocddynl yn
cofio'r achlysur yn iawn. Dwi
inna'n cofio'r prynhawn h\vnnw
hefyd - y diweddar brifardd
Gtuilym R. ·l·il~ley yn ~regethu
ar y lc~tun cwbwl addas -
'D)'fChafaf fy 11Yba~d i'r
m)'nyddocoo', Ynu hefyd )rn
19Q4 y hu i Rosalind a Myrddin

Bu'r gwahoddiad i feimiadu yn Eisteddfod Pantyfedwen,
Llanbedr-pont-steffan dros Wyl Bane Awst eleni yn gyfle i
mi gael mynd unwaith eto i oedfa yng nghapel Soar y
Mynydd.
Gan fod yr wyl arbennig hon yn parbau am bedwar

diwmod rhaid fydd aros yn Llanbed dros y penwythnos.
Bydd yr Wyl yn dechrau gyda chyngerdd mawreddog ar y
nos Wener, yna diwrnod 0 gystadlu drwy ddydd Sadwrn,
gyda'r mwyafrif o'r cystadlaethau yn gyfyngedig i blant
Ysgolion Cynradd a Ieuenctid talgylch yr Eisteddfod.
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a wyr pa bryd y bu hynny, na
man ei gladdu.

Trefnwyd cystadleuaeth
ddifyr i'r gwahoddedigion.
Rhanwyd cop'iau 0 ddarlun 0
gofgolofn Glyndwr yn yr
Amgucddfa Gencdlaethol, gan
hcrio pawb i roi geiriau
pwrpasol yn ei enau. Beth,
tybed, y mae'n ddweud?

Yr cnillydd oedd Nia Huws,
Llanwnda, gyda'r geiriau 'aros
am funud, dwi isio ffacsio'r
Ilythyr yma iFfrainc.'

Wrlh ddiolch i bawb a
weirhiodd mor galed i sicrhau
llwyddiant y Dathlu, ategodd
Mr Gwyn n Davies y syniad a
fyneg'vvyd yn gynnil gan Nia
l-Iuws.G'~r i'n hoes ni, fel i',1V
oes ei hun, )'W Owain Glyndtvf.

]Ohl1 Roberts, UroesLon

bellach ac yn cael gwahoddiad i
ddiddorl'r ymwelwyr yn un 0
westai bro'r Eco yn rheolaidd.
Noson agoriadol y Gymdelthas
Lenyddol fydd hon a gobeithir y
bydd y rhaglen sydd wedi ei
threfnu am y gaeaf yn denu
aelodau hen a newydd i'r
cyfarfodydd rnisot. Llywydd y
cyngerdd fydd Meira Turner.
Gobeithio y ceir cefnogaeth
dellwng i'r Gymdeithas - y cyfan
am deirpunt.
YN YR YSBYTY. Anfonwn em
cotion at Mrs Rhiain Jones, Stad
Tref Eilian sydd wedi derbyn
lIawdriniaeth yn Ysbyty Gwynedd.
CROESO ADREF o'r ysbyty I Mr
Meirion Williams, Stad Tret Ethan:
Mr Emlyn Williams, Stad
Croesywaun a Mr Wyn Griffith,
Ger y Nant. Hyderwn y byddwch
yn cryfhau a gwella 0 ddydd i
ddydd.
PLESER I'R PLANT. Rwy'n siwr
fod pob plentyn bach wedi gwirioni
gweld yr offer lIiwgar newydd yn y
cae chwarae ger Y Ganolfan.
Gobeithio'n wir y caiff plant, am
flynyddoedd i ddod, bleser 0 gael
chwarae yno.
CYDYMDEIMLO. Anfonwn ein
cydymdeimlad cywiraf at Mr Derek
Dale, Stad Ty Hen yn ei
brotedigaeth 0 golll ei dad yn
ddiweddar.

SEFYDLIAD Y MERCHED
Cynhaliwyd cyfarfod y Sefydliad
yn festri Croesywaun ar Fedi 6.
Croesawodd Mrs Mair W.
Williams, y Llywydd, yr aelodau I'r
cyfarfod cyntaf ar 61 gwyliau'r haf.

Estynnodd y Ilywydd
longyfarchiadau'r aelooau i Mrs
Anne V. Williams, yr ysgrifennydd,
ar ei IIwyddiant yn yr arholiad
Cymraeg ac hefyd i'r holl blant a
fu'n IIwyddiannus yn eu
arholiadau. Darllenwyd y Llythyr
Misol a nodwyd y materion
perthnasoL

Catwyd sgwrs. gyda sleidiau,
gan Mr Geraint Jones 0 Ganolfan
Cyngor Etteithrolrwydd Ynni
Gogledd Cymru ar sut i arbed ynni
yn ein cartrefi ac i ysgafnhau ein
bihau ynni a chafwyd cyfle i brynu
bylbiau ynni yn rhad. Diolchwyd i
Mr Jones gan y Llywydd. Enillwyd
y raftl, wedi ei rhoi gan Mrs Menna
McDaid, gan Mrs Wenna
Edwards. Cynhelir y cyfarfod
nesaf ar Hydref 4. Croeso cynnes
i aelodau newydd.
Y GYMDEITHAS LENYDDOL.
Cynhelir cyngerdd yn y Ganolfan
nos Lun. Hydref 8 am 7.30 o'r
gloch gan Sarti Clychau'r Grug 0
ardal Bethel a Llanrug. 0 dan
arweiniad Glenys Gnttith. Mae'r
parti wedi bod yn diddanu
cynulleidtaoedd yng ngogledd
Cymru ers nifer 0 flynyddoedd

llythyr enwog a anfonodd at y
Brenin hwnnw yn 1406,
'Llythyr Pennal' fel y rnae'n cael
ei alw. Arddangoswyd y llythyr
gwreiddiol, sydd ar gadw ym
Mharis, yn y Llyfrgell
Genedlaethol, Abervsrwyth, yr
haf diwethaf

Roedd Glyndwr yn dd-ios yn
filwr dawnus, ond yr oedd hefyd
yn wr a gafodd addy g dda ac yn
un oedd yn deall amryw 0

ieithoedd. Arwydd ° hynny yw
iddo gael ei alw'n dyst mewn
aches cymhleth ynglyn a
heraldiaeth.

Ond 'does dim o'i banes
wedj'r flwyddyn 1412 ar gael. Y
dybiaeth yw iddo fynd i fyw at
ei ferch, Alice Scudamore, a'j
theulu yn MonninSlon, swyuu
Henffordd, RC yno, y mne'n
dcbyg, y bu farw. Ond 'does 11Cb

Camera yn ngofal Heulwen Hughes, Argoed. Ffon: (01286) 650556

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

WAUNFAWR

(01286) 872777
ClnneHo@por;s.co.uk

STRYD FAWR
LLANBERIS

[ravel

CEFNOGWCH EIN HYSBYSEBWYR

arbennig rhwng pob cwrs gan
Idris (ffidil) a Cass (crwth).

Wrth i ni gael ein digonni,
traddodwyd anerchiad gan yr
hanesydd, Bob Morris, yn
olrhain pcth ar fY'vyd a gyrfa
Owain, ac fel )' datblygodd 0 fad
yn dirfeddianwr gwcddol ddi
nod i fod ~rnDywysog ar y rhan
fwyaf 0 Gymru. Rhaid cofio ei
fod yn un a gwaed tywysogion
Cymru yn ei wythiennau.

Yn fwy na dim, meddai Bob
Morris, roedd Glyndwr yn wir
wladwcinydd gyda gweledig
aeth. Nid un filitaraidd a
gwleidyddol yn unig, ond
gweledigacth grcfyddol a
diwylliannol, er mwyn sicrhau
Cymru amgenach. Cyfeiriodd at
ei awydd i greu Eglwys
genedlaethol i Gymru, yn
annibynol ac yn rhydd 0 afacl
Caergrawru, ac am ei freuddwyd
isefydlu dwy brifysgol iGymru,
un yn y gogledd a'r llall yn y de.

Diddorol ocdd clywed am
Owain yn gohebu a gwneud
cytundebau cfo brenhinoedd 0
wled}'dd eraill, yn arbennig
Brenin yr Alban a Brenin
rfrainc. Ji"e gOfia pa\vb am y

Roedd hi'n noson i'w chofio yn
Antur Waunfawr nos Sadwrn,
Medi IS, pryd y trefnwyd
gwledd i ddathlu Dydd Owain
Glyndwr,

Mac bwyty Antur Waunfawr,
Blas y Waun, yn enwog am
ddarparu bwyd blasus, ond ar yr
achlysur hwn cafwyd bwyd
arbennig 0 sbesial, y cwbl wedi
ei baratoi gan staff ymroddedig
yr Antur,

Wedi gair 0 groeso gan y
Llywydd, Mr R Gwynn Davies,
daeth y gweinyddesau rhadlon 0
gwmpas yn cario plateidiau 0
fwyd maethlon, y11 gawl, tarws a
chig a llysiau eraill, pwdinau
nefolaidd, a the neu goffi. (Heb
anghofio ychydig 0 win
Cymreig.)

Roedd y gweinyddesau siriol
yn gwisgo dilladau addas at yr
achlysur, yn union fel }' byddai
morynion Meistres Glyndwr yn
wisgo. Cawsant eu cynor thwyc
gan ddau 0 weithwyr }'T Antur,
Anwen a Gareth, a hwythau
hefyd yn edrych yn smart
rylectdol yn eu gwisgoedd
lIiwgar.

Ca rW~(Ucerddoriaeth 0 naws

Carole, Rlzeolwraig Bias y Waun, gyda Elin, Gareth ac Arzwerz oedd yn
gweirtyddu yn y wledd.

Dathlu Dydd Owain Glyndwfl
yn y Waunfawr



Am IWy 0 tanvllon. rhaglennl a
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BVdd egwyl a lIunlaeth vsoafn
9anol y prynhawn,

C(oeso \ bob oedran

DlIlI@r Sylw:
Maelr dydd:ad aIr amser

w@dl n@wld,

Dydd 5adwrn, 3 Tachw@dd
am 1 o'r gloch

yn y N6uadd Gymun6d.

EISTEDDFOD
BENTREF

Jen a'; beic
pawb yn gwrando'n astud ar y
disgrifiad manwl o'r lie fel Cae'r
Ffos a Chlawdd gyda chytiau 0
gwmpas. O'r hen ddinas mae'r
olygta yn wych ac ar ddiwrnod cllr
mae mynyddoedd Wicklow i'w
gweld.

Yn sicr bu hon yn daith
hanesyddol fendithiol i bawb a
diolchir i Leslie am drefnu ac am
ofalu bod tatlenrn manwl ar gyfer
pob un.
Y CLWB CANT. Tynnwyd Clwb
Cant Medl a r emllwyr oedd 1. Mrs
G. Jones, 25 Bryntinon; 2. Mrs
Gwen Roberts, Weirglodd Goch;
3. Mrs Rhian Roberts. Bryn Afon,
Pen-y-groes.
PRIF ENETH. Llongyfarchiadau i
Erin Elfion Williams ar 91
phenodi'n Brif Ddisgybl y
Ganathod yn Vsgol Brynrefall.
Pob dymuniad da i ti yn dy swydd
gyfrifol.

" 'ob moth 0 ddod.-@fn .;
• (;eClin, '.tatell tyw, 110ft'
, _'rt~tau O(~t(ldl@uol
• Ucanfonam cldim i holl
ardal Bro', ico

Rha; 0 'r cystadlewyr yn y gystadleuaeth gymnasteg

Mhrifysgol Bangor. Deellir fod
Gwenllian. Carl. Eta ac lago yn
gobeithio treulio blwyddyn yn
Seland Newydd gan fod Gwenllian
wedi derbyn swydd yno. Pob
dymuniad da i chi fel teulu a phob
dymuniad da i ti Gwenllian yn dy
fenter.
PWYLLGOR NEUADD. Nos
Wener, Medi 14 trefnwyd taith
hynod 0 ddiddorol gan Leslie
Larsen. Daeth nlfer fawr 0
oedolion a phlant ar y daith
hanesyddol, ynghyd a staff yr
Ysgol Gymuned. Cyn cychwyn
cafwyd cefndir y gair 'coch' a welir
yn amlwg yn niter 0 enwaur
pentref a chafwyd chwedl y Ddraig
Goch a'r Ddraig Wen.

O'r ysgol ac ymlaen i safle a
elwir yn 'uoc' lie roedd pwmp dw r
y pentret 'slawer dydd. Cyfeiriwyd
hefyd at hen gwt hers y pentref yn
Hafan. Ar y ffordd soruwyd am y
ffynhonnau yma ac acw.

Wrth Y Gors Goch cawsom ar
ddeall mai canlyniad Oes y Rhew
tua 10,000 0 flynyddoedd yn 01
ydi'r Gors. Cyn hyn roedd Afon
Cegin yn Ilifo I'r dyffryn lie mae
Afon Seiont yn rhedeg rwan.
Wedi'r dadmer mawr nswidrodd
cwrs Afon Cegin I gyfeinad Pentir,
Bangor ac Aber Cegin gan redeg
yn araf a chreu y gors.
Dadlennwyd mai yn Afon Ceqin,
ger Brarchiffri, y boddwyd Dafydd
Ddu Eryri wrth iddo ddod ad ref 0
Fangor. Fe'i claddwyd ym
mynwent Llanrug.

Tristwch i'r oedollon a'r plant
oedd nad oedd modd mynd at
Ffynnon v(}gin Arthur, un 0
ffynhonnau enwocaf Cymru one
yn ennouue vvedi et onetnen IIwyr
oherwydd y coed bythwyrdd a
blannwyd yno. Vr OQdd dw r y
ffynnon yn dda at gryd y cymalau,
iselder vsurvo. annwvmer yr
yssylainl a lIawer mwy. I=loedd y
Dr. A. Wyn Williams 0 oaernarron
f.\ L.1~nQf.\ln~'I fryd ~r wneud
PQnlggrW9Un yn coa fal Trafnw a
Llandrindod, ond ni ytircddwyd el
fl'~uddwyd.

Ftoedd y planl yn tlwyddu;:, I
wybod pam yr onw eOSin Arthur.
Eglurodd Leslie 'ar wyn@b V
«ynJ'lon rQodd owyn irwchus
brown-goeh ae vn ami tarth 0
~vvmpV.~y 110, yn unIon 101cawl yn
barwi yng Nghagin Arthur' Wrth
ro~vym, hQg~rn gy'n ~ghg;i y lIiVY
~o~h ~ I'\onnlr yn lI~ol bod y rhan
ymo. o'r pontrof yn denu mollt!

""\,~\~~\\\\ \_~~~~ ~~\\'6..
pherchQnnoQ Pon Din~~ Oln bod
yn Mal ymwQld a sallQ'r ngn gaQr
o Oo~ eynn",r yr Hf.\e~rn (900 C.C
- 100 0 C). Eroyn hyn maQ'r IIQyn
ddrQin, mi~ri f.\ rhedyn. Ond roedd

Carnifal Penisarwaun

fifon! (01286) 676 ()4()

DODREFN PERKINS
(Sgfl~lr h~n N~I§9n)

CA!RNAJtFON

ystod y flwyddyn a aeth heibio ac
i'r Llywodraethwyr a'r Cyfeillion
am eu cetnogaeth parod.
Edrychwn ymlaen i flwyddyn arall
yng nghwmnl'n gilydd.
GWELLHAO. Dymunir gwellhad
buan i bawb ohonoch a'n cofion
anwylaf atoch igyd.
YSGOL SUL. Croesawyd aelod
bach ifanc i'r Ysgol Sui atom ar
Fedi 17 set Tomos, mab bychan
Sioned a Gwyn. Does ond ychydig
amser yn ers pan gafodd ef a'i
gyfnither, Elin Prysor, eu bedyddio
yn yr Ysgol Sui a dyma fo yn aelod
hapus, ac yn amlwg wedi
mwynhau ei hun. Gobeithio y
cawn ei gwmni yn gyson 0 hyn
ymlaen, rydym bob amser yn falch
o dderbyn plant bychain.
Fore Sui, Medi 17 cynhaliwyd
gwasanaeth arbennig i goffau'r
rhal a fu farw yn nhrychineb fawr
Efrog Newydd ac i gydymdeimlo'n
ddwys a'r teuluoedd a'r ffrindiau.
Goleuwyd cannwyll a bu ynghyn
hyd ddiwedd yr Ysgol SuI.
COOl ARIAN IHELPU KATALAU.
Bydd aelodau'r Ysgol Sui, ynghyd
ag aelodau Ysgolion Sui Deiniolen
a Chwm-y-glo, yn cynnal Darllen
Noddedig er budd Katalau
Singano 0 Kenya.

Ers 1974 anfonir arian, trwy
Gyrnderthas Action Aid, I helpu
plentyn tlawd yn Kenya i dderbyn
addysg. Anfonir £180 i'r
Gymdeithas bob mis Medi.
Bwriedir codi'r arian trwy gael
Ysgol Sui gyda'n gilydd yn festri
Ebeneser, Deiniolen am 10.00 o'r
gloch fore sut, Medi 30. Yn ystod
yr amser oynhelir cyfnod 0
ddarllen distaw noddedig.
Gwahoddir holl aelodau'r Ysgolion
Sui, y plant a'r oedolion, i ddod a'u
holl Feibl neu Iyfr storTau crefyddol
i gymryd rhan. Os caitt pawb nifer
fach 0 noddwyr byddwn yn siw r 0
gasglu digon 0 arian am addysg
Katalau.

Edrychir ymlaen am fore
bedithiol 0 ddarllen, canu, tideo,
CWIS ac, wrth gwrs, oioo a bisgedi.
Ymunwch i helpu plentyn lIai
Hodus na chr.
LLONGYFARCHIADAU mawr i
Mrs Iris Williams, Bryn Rhydd ar
ennUI gradd M. Addysg.
LLONGYFARCHIADAU hefyd i
Gwonlilan ~arrl, Tawelfa (gynt) ar
enruu gradd Ooethuriaeth ym

EGLWYS ST HELEN.
DISGO'R PLANT. Fe gynhaliwyd
Disgo yn Neuadd yr Eglwys nos
Wener, Medi 21 gyda'r OJ's Llion
ac E:ric Jones. Cafwyd noson
lIawn hwyl gan bawb. Oiolch am
eich cefnogaeth.
YSGOL SUL. Eisoes rnas'r Ysgol
Sui wedi ailddechrau yn Neuadd
yr Eglwys bob dydd Sui am 10.30
o'r gloch. Croeso cynnes i aelodau
hen a newydd.
GWIBDAITH I GEMAES. Fe tydd
gwybdaith yn mynd i'n gefaill
blwyf, Cemaes ddydd Sui, Medi
30. Fe tydd bws yn gadael yr
Eglwys am 1 o'r gloch. Manylion
pellach gan swyddogion yr
Eglwys.
DIOLCHGARWCH AM Y
CYNHAEAF. Mae parataadau ar
gyfer yr 'Nyl mewn lIaw ac fe
gyhoeddlr manylion pellach yn y
rhifyn nesaf.
YSGOL GYM UNED. Hoffwn
gychwyn y mis yma trwy
longyfarch ein cyn-ddisgyblion am
au IIwyddiant yn eu gwahanol
arholiadau yn ddiweddar. Brat yw
cael clywed am Iwyddiant y bobl
Ifane yma sv'n gweithio mor galed
i Iwyddo, ac yn ymestyn y safon yn
flynyddol gyda'u hymdrechion er
gwaethaf y sylwadau cas a wneir
gan rai yn y cyfryngau fod safonau
yn gostwng.
Pleser oedd cael croesawu rhyw
ddwsin 0 blant newydd i wahanol
ddosbarthiadau ar ddechrau mis
Medi. Gobelthio y bydd pob un
ohonynt yn hapus iawn yn ein
plith.
Cyfnod 0 gyffro a phrysurdeb
oedd diwedd y tymor diwethaf.
Trwy waith caled Mrs Paula Owen
fe Iwyddodd 81.5 a 6 gyda'u
protion beic. Llwyddodd yr ysgol i
gwrdd a gofynion y Gronta
Cyfleoedd Newydd ym myd
technoleg gwybodaeth ac i ennill y
Marc Ansawdd. Hetyd bu
Arolygwyr Estyn yn yr ysgol yn
arolygu safon y dysgu a r addysgu
gan gynnwys datblygiad
cvmoettnasot a moesol y plant. Yn
gyffredinol roedd yr Arolygwyr yn
naous lawn gyda'n gwaitn ae
edrychwn ymlaen i adeiladu
vmneuacn ar yr nyn a wneir ac a
gyflawnwyd sisoss.
I gloi, carwn ddiolch l'r staff I gyd
ac rr plant am eu gwailh oalec yn

Camera yn ngafal Gwyndaf Hughes, Glascaed. Llanrug. Ffon: 677263

PENI-SARWAUN
; -

Mrs Ann Evans, Sycharth. Ff6n: (01286) 872407
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CEIROPODYDD
Mr~S. GroomMSSCh. MBChA

Yn ymweld aen oertrer i onn trued
Trlnlilv\h ilr ~yf9ri

Traed Poonus; Croan Caled; Verrucae: Cyrn a Chroon Cal~d:
e.wlnedd vn ryru I'r byw: Torn EWlnedd: Goral a Tnyllno rraso.

Fton: (01248) 605450 nou

07747 696267 (svmuooll

MrAnounn Jones, Dsdeirydd D/3rDyHryn Per;s yn cyfJwyno siec am
£200 I Gdaelryaa y csnnu: Mr Arton PDllllpS.

Cystadleuwyr cyhyrog yn malu pianos.

Y Carnifal

Lesley Roberts (chwith) a Carol Torr, enillwyr cystadleuaeth Uanberis
yn ei Blodau 12001.

hwn mae Mrs M. Willims a Mrs F. am y wledd, Eirian am y deisen a'i
Fisher. Dymunwn ben-blwydd chyd-aelodau yn Eglwys Nant
hapus lawn iddynt. Padarn am y blodau. Diolch yn
DYMUNA Maria Pritchard, 4 Ahes tawr iawn i bawb.
y Faenol coiolch yn gynnes i bawb HOFFAI Margaret, 51 061 Elldir
am y cardiau a'r anrhegion a ddiolch i'w theulu a'i ffrlndlau am
dderbyniwyd ar achlysur ei phen- yr hell cardiau a'r anrhegion a
blwydd yn 90 oed. Diolch hefyd i gafodd ar el phen-blwydd yn 60
Marion am ei chymorth, Aneurin oed ym rnis Awst.

...

BECWS ERYRI
Stryd Fawr, Ltanbsrts 870491

M~LYSION
AN~HEGION

Tclocnnou
Priodas. Bedydd

PQn.blwydd ac ~ti
PQ1QI ~holIQU SOQgj

P~~t~it>dJT~i~~~~~uI-Iuf~~
Toi$onnau Plat, Torth Qyt'ain~ac ati

Bara Ffre:s

Q4 ~t~eIJ:AWI') LIA"bAl'iC
Ffon; 87041)1
CA~~I 'SWYTYE~Y~I>
TEGANAU. CAADIAU

GWYNETH ROBERTS

~. -

MYFYAIWA Y FLWYDDYN.
Llongyfarchiadau i Menai Jarvis,
061 Elidir, a ddewiswyd yn Fyfyriwr
y Flwyddyn ar y cwrs Therapi
Harddwch (Letel 3) yng Ngholeg
Menai. Dymuniadau gorau gan y
teulu 011.
DIOLCH. Dymuna John H.
Hughes, Tan y Clogwyn ddiolch yn
ddiffuant am bob arwydd 0
garredigrwydd a dderbyniodd oddi
wrth ei daulu, cymdogion a
chyfeillion yn dilyn yr anaf a
gafodd j'w goes
UNDEB Y MAMAU. Ar 01 seibiant
yr hat all gychwynwyd sesiwn y
gaeat bnawn dydd Mawrth, Medi 4
yn y Rheithordy. Cymerwyd y
gwedd'iau a'r gwasanaeth
agoriadol gan y Rheithor.
Croesawyd Mr Griff Roberts 0
Lanrug (Llanberis yn enedigol)
atom a chatwyd pnawn difyr iawn
yn ei gwmni. Sieidiau 0 Fethlahem
a Cnaarsalem a mannau eraill o'r
Dwyrain Canol oedd ganddo a
chan ei fod wedi treulio dwy
flynedd yn yr ardal fel rnilwr yn
1948 roedd ei wybodaeth yn
wych gan egluro popeth yn fanwl.
Pnawn diddorol yn wir.

Trafodwyd ychydig 0 faterion
busnes ac hefyd pendertynwyd
mynd am bryd 0 fwyd yn hytrach
na chael tno elenl

Cydymdelmlwyd a Mrs Gwen
Williams 0 golli ei gw r Ron ym mis
Gorffennaf.

V swyddoqron oedd yn gyfrlfoJ
am y lIuniuelh yssafrl ac enillwyd y
raftl gan Mr Derek Jones. Mrs
Audrey Evans ddiolchodd I Griff ac
eiliwyd gan Mrs Betty Humphreys.

Camera yn ngotal John Pritchard, Cllfynydd, Llanberis. Ffon: 872390

Diweddwyd drwy adrodd Y Gras.
CYSTADLEUAETH FLODAU. Am
yr ail flwyddyn yn olynol, fe
gynhaliwyd cystadleuaeth flodau i
fusnesau'r ardal gan y
Consortiwm Busnes.
Tu 61 l'r gystadleuaeth mae
ymdrech i wella golwg y pentref.
Mae'r amgueddfa lechi wedi
cytlwyno dau dlws i'r enillwyr eu
dal am tlwyddyn ac mae'r
Consortiwm am gyflwyno plac
parhaol i fynd gyda'r tlysau.
Yr enillwyr eleru, ynghyd a
chanmoliaeth uchel, oedd Ty
Caxton (Siop Electric) a Marteg.
CYMDEITHAS YA EGLWYS. Ail
ddechreuwyd y tymor newydd.
Nos lau, Medi 6. Yn y Gadair
roedd Mrs A.P. Jones ac agorwyd
gyda gweddi gan Mrs Moreen
Lennon. Cyflwynodd Ann y gw r
gwadd, set Mr Huw Hardy,
Paramedic gyda'r Gwasanaeth
Ambiwlans ym Mangor, yn dweud
am y gwaith arbennig iawn y
maent yn ei wneud. Diolchwyd
iddo ac i Heulwen Edwards ac
Evelyn Williams am y baned a'r
raffl gan y Ahelthor a'r enillydd
Iwcus oedd Mrs 8. Hughes.
PLAS PENGWAITH. Hoffai staff y
Cartret ddiolch yn tawr iawn i Mr a
Mrs J. Williams, Fferm Minffordd,
Llanrug am eu rhodd garedig i
Gronfa'r Staff er cof am Mr
Thomas Williams.

Yn yr ysbyty ar hyn 0 bryd mae
Mrs May Bannister a dymunwn
well had buan iddi. Wedi dod yn 61
adref atom mae Mrs Clara Jones
a Mrs N.M. Owen.

Mae Mrs D. Parry wedi dod
atom i aros a dymunwn roi croeso
cynnesiddi.

Ar Fedl 13 cynnauwyo cwis
diddorol yn y Cartref. Hefyd cwrs
Symud a Thrin - hwn yn rhoi
hyfforddiant j'r staff ar sut I godl'n
san.

Ar Fedi 14 catwyd noson ddifyr
yng Ngwesty Frctoria yng
nghwmni grwp Geriatrics,
Moonshine, Elwyn a Gareth a
Karaoke gyda A-John. Gyda
diolch yn fawr iddynt am eu
hamser

Gwnaed elw sylweddol i'r
cartrer a oioicnwn yn tawr I
Lorraine am drefnu'r noson ac i
holl gefnogwyr y noson a r raftl.

Yn dathlu au pan-blwydd y mis

Gwyneth ac Elfion Roberts, Becws Eryri. Fton: 870491

LLANBERIS
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cwblhau'r gwaith. Os yw hyn yn
aflwyddianous bydd wedyn yn
fater i'r Syrfewr Ardal asesu'r
sefyllfa yn erbyn ei raglen
gwaith fel mae ei adnoddau
ariannol yn caniatau.

Er eich gwybodaeth rnae'r
sefyllfa gyfreithiol wedi gwella 0
dan y Dddeddf ddiweddaraf, sef
y "New Road and Street Works
Act 1993" ac mae'r cwmniau
gwasanaethau cyhoeddus nawr
yn gyfrifol yn 11awnam safon eu
gwaith adfer i'r ffordd ar 61 1
Ionawr, 1993 pan ddaeth i ryrn,
sef rhywbeth y buwyd yn
coffio'n galed amdano ers pum -
chwe mlynedd neu ragor!'
Ysgrifeonwyd gan Fudiad
'Sbardun, Bethel at yr Aciran
Briffyrdd yn diolch am y
wybodaeth uchod ac yo annog
'gwei thredu ar yr argymhellion
a'r pwer sydd yn neddf 1993'.

Mudiad 'Sbardun Bethel
Cymru Aonibynnol

08.09.2001

Ffon; 871782

CASTEll 80WNSIO
AR GYI=I!R

POD ACHLVSUR
Down a 10 atocn
a'l nol wedyn

ole.M.
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Ydych chi wedi colli cyfle rhywdro iddweud
6'Dioleh 0 g910n"?

Dylan Griffith
Trefnwr Angladdau Annibynnol

TROS-Y-WAEN, PENISARWAUN

Carem fel mudiad ddweud i'r
ateb canlynol ein cyrraedd ar
Fedi 3 oddi wrth Syrfewr Adran
Briffyrdd Cyngor Gwynedd sy'n
ateb em ymholiad ar Gorffennaf
16 ynghylch ail darmacio ffyrdd
amgylchynnol Bethel, yn
enwedig y rhai a amharwyd
arnyni gao dyllu pan osodwyd
peipiau nwy a dWr yn y pentref
ac sy'n fater a godwyd droeon
(ran llythyrau) hefo'r Adran
Briffyrdd gan Ddafydd Guto
Ifan:
'Deallaf fod y gwaith tyllu yma
wedi ei wneud tua 10 rnlynedd
yn 61, 0 dan y "Public Utilities
and Street Works Act 1980".
Erbyn hyn nid yw'r Ddeddf
yrna yn rhoi pwerau digonol i'r
Cyngor fedru gorfodi'r
cwrnniau gwasanaethau
cyhoeddus i wneud unrhyw
waith atgyweirio pellach. Serch
hynny, bydd fy swyddogion yn
anfon y Rhybudd priodol
iddynt i ymdrechu cael

PRISIAU RHESYMOL

TAWELFA, PENISARWAUN
Ffcn: (01286) 870846

PEINTIWR AC ADDURNWR

Mudiad 'Sbardun, Bethel -
Datgelu gwybodaeth

cotwm, cribau cotwm a nwyddau
wedi eu gwau a'u gwn·io.

Diolchwyd i Eira gan Meryl.
Diolchodd Heulwen i Menna,
Olwen, Eileen ac Eirianwen am
wneud y teo Enillwyd y raffl gan
Eileen.

Ar gyfer y cyfariod nesaf ar
Hydref 9 gofynir i bawb ymgynnull
y tu allan i Archifdy Caernarfon am
7.20 o'r gloch.

DYMUNA Llinos a Neil ddiolch 0
galon am y caredigrwydd a
dderbyniwyd ar enedigaeth Delo.

t-I'TAN Y COED'
~

Newyddion

LLANRUG
(parhad)

MERCHED Y WAWR. Ar Fedi 11
croesawyd pawb i gyfartod cyntaf
y tymor 0 Ferched y Wawr a
gynhaliwyd yn y Ganolfan
Gymuned gan y Llywydd, Megan
Roberts. Cydymdeimlwyd a
Menna, Anna Bethanne.
Llongyfarchwyd plant yr ardal ar
eu IIwyddlant mewn arnonadau a
dymunwyd yn dda i fab Eryl ar ei
briodas. Diolchwyd i bawb a tu'n
casglu tuag at Sefydliad y Galon.

Gwraig wadd y noson oedd
Eira Wyn Huws, a rhoddodd
gyflwyniad bwyiog a brylymus inni
ar gotwm. Daeth a niter 0 eitemau
i'w dangos i ru - cwuttau, dwy
olwyn nyddu, lIuniau, planhigion

10

Ff6n: 871833 • Symudol: 07778 127394

•eln
Hysbysebwyr

Cefnogwch

ochr y maes parcio rhwng y
gyffordd a cnae Pwll y Bar er
mwyn goleuo'r satle yn ystod y
nos,
LLONGYFARCHIADAU. Trigolion
ieuengaf y cytcn erbyn nvn yw
Dafydd, mab newydd anedig
Gwenno ac Eryl, Bryn Malr a
Shannon Mai, merch i Sharon a
Jason. Bryn y Got.
TYNFA MISOL. Enillwyr mis Medi
oedd: £40 (71) Clive James,
Hatan; £25 (30) Glyn Evans,
Llwyn Alice; £15 (52) Colette
Donaldson, Homes; £5 (93) Rosie
Lloyd, 2 Rhos Bach.
MAN CHWARAE'R PLANT BACH
Ddeng mlynedd ar 61 i Shaun
Atkinson, Wendy Peris a Vera
Roberts ymweld a swyddteydd
Cyngor Bwrdeistret Arfon mae'r
man chwarae i blant bach wedi
agorl Diolch iddynt, a'r cyn
gynghorydd Eurig Wyn. ASE.
Cyngor Gwynedd biau'r satle a'r
cyfarpar, sydd ar les i Gyngor
Cymuned Waunfawr. Ond
Cymdeithas Cae Chwarae
Caeathro sy'n gyfrifol am y costau
o ddydd i ddydd a rheolaeth
ddyddiol.
GRANTIAU CYMUNEDOL. Dylai
cymdsrthasau lIeol gyflwyno
unrhyw geisiadau ar gyfer cymorth
ariannol trwy Gyngor Gwynedd
Waunfawr cyn 5 Hydref. Enw a
chyfeiriad y Clerc yw SIan
Thomas, Ty Ysgoldy, Y Waunfawr.

NEWYDDION Y CAPEL. Gyda'r
gwaith aceuacu wedi cecnrau
bydd yr holl wasanaethau tan y
Gwanwyn yn Ystafell y 6wrdd, i
fyny'r gnsiau, yn Garej Gwalia.
Bydd yr Ysgol Sui pob bore Sui
am ".00. Calsir cynnal un
gwasanaeth arall pob mis. Ym mis
Medi bydd y Parch Ronald Willims
yn pregethu am 2.00 y prynhawn
dydd Sui, 30 Medi.
CRONFA CANOLFAN A CHAPEL
CAEATHRO. Bydd noson
Lobsgows a Gwin yng Ngharrog,
Rhosbach am 7.30 nos Wener, '9
Hydref trwy garedigrwydd Bethan
a Datydd Iwan. Mynediad £5.00
a'r elw at Gronta'r Ganolfan a'r
Capel. Tocynnau oddi wrth Eryl
Jones, Huw Ceiriog, Deiniol
Huws, Clive James ac Ifor
Hughes.
CYNGOR CYMUNED.
Cynhaliwyd cyfarfod 0 Gyngor
Cymuned y Waunfawr yn Y
Ganolfan, Waunfawr ar 3 Medi.
Roedd y Cynghorwyr Vera
Roberts a Clive James yn
bresennol. Mae'r Cyngor Sir yn
archwilio cyflwr IIwybr Glanrafon
Bach cyn ei arwyddo fel IIwybr
cyhoeddus. Nid oedd Cyngor
Gwynedd wedl ateb y cats am
bafin ar ochr y ffordd rhwng
mynedfa Glangwna a Phont
Llanbebllg. Mae'r Cyngor
Cymuned wedi gwneud trefniadau
i dorri'r gwair ar y man chwarae
newydd. Yn amodol ar brisiau
rhesymol bydd y Cyngor yn
'peintio' yr hysbysfwrdd, y sedd a
tho'r lIoches bws. Mae'r Cyngor
am bwyso ar Gyngor Gwynedd i
dorri'r ol-dyflant ar flaen ac ochr 1
Bryn y Got a thorrrr coed ar hyd

CAEATHRO
-

, - -
Clive James,Hafan, Bryn Gwna.

Ffon: (01286) 679501 (gwalth), 677438 (cartref)



r }ffOD! (01286) 870674 I
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ANT\.IR
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'\JVILG_ ROBER"rS
Hod Gwilym, CWm-y-gl0

YH YR fiRDDI
_~~."DtU~"UDt8wr'0'1i W_AVN_rA_\NIl..J

Miri Sion Corn
nos WeBer, 30~Taehwedd am 6.30 y.ll.

hwvl a snn v l\Hdolip; ~rnAnrur W9unfaWT
Sion Corn. adloniant, lluniActh a llawcT mwy

Bwyty BIas y WanD
CJNIO NADOLIG ARBENNIG -

pryd 3-ch~'r:s truddodiudol cartref igrwpiau a chlybiau
tl1.50 y pen

(lrwyddcd yrcd ly bvvyta)

Peldlwch a GORI ar STORI -
ANFONWCH HII'R

ERCO

Ymgynghorwyr Ariannol
Annibynnol Lleol (sefydlwyd ~974)

Fto": (01248) 355055

CDH

'"VSWIRIO EICH TV
(i arbed coiled i chi);

VSWIRIO EtCH CAR
(i arbed coiled Ichi ); neu
VSWIRIO EICH BYWYD
(i arbed coiled i'ch teulu)

Cysylltwch a'r isod i weld mor rhad
yw cost yswiriant gyda CDH
Andre (BetheI/Llanberis)

Bryn (Mon)
Euryn (Caernarfon a'r cylch)
John Eifion (Penisarwaun)

Pa un o'r rhain sydd
bwysicaf?

Bu'r ddwy fach dde/ yma yn cystadlu
yn y ras pramiau I godl enen i'r
Gano/fan Gymunedol yn Uanrug

Gwthio dros y Ganolfan

Enw eicb plentyn yn yr
ysgol os yn berthnasol ___________ B1. _

siec 0 Hoffwn gael archeb bane 0Amgaeaf: £12 anan rJ

_______________ C6d Post: _

~ Fron: _Enw: _
Cyfeiriad: _

CLWB CANT CYMDEITHAS CYFEILLION YSGOL BRYNREFAIL

Mae angen mwy 0 aaelodau ar y Gymdeithas. A oes yna gyn ddisgyblion
av..ydd ymaelodi? Os hoffech ymuno a'r Clwb, 1lenwch y ffurflen isod a'i
dychwelyd i'r ysgol. Cofiwch bod croeso iunrhyw un ymuno.

Prif Ddisgyblion
2001- 2002

Prif Eneth: Erin Eifion,
Penisarwaun
Dirprwy: Alaw Wyn Jones)
Uanrug
Prif Fachgen: Owain Sian
Williams, Bethel
Dirprwyon: 1010 Gwyn Ellis,
Bethel a Huw Aneirin Evans,
Penisarwaunr Cefnogwch ein Hysbysebwyr 1

Eisteddfod yr Ysgol
Cynhelir yr eisteddfod
flynyddol ar Hydref 18 ac yn
barod mae ymarferion di-ri yn
mynd ymlaen.

Croesawn chwi iymuno gyda
ni ar y nos Iau am 6.30 yr hwyr
am wledd 0 gystadlu brwd
rhwng y tai.

Wynebau Newydd
Eleni rydym yn croesawu saith
aelod newydd ar y staff ym
Mrynrefail:
Ms Sarah Maynard yn Bennaeth
yr Adran Saesneg, yn ymuno a
ni 0 Ysgol Tryfan, Bangor;
Miss Catrin Wyo Pritchard yo
dod i'r Adrnn Gymraeg 0 Ysgol
Tywyn, Meirionnydd;
Ms Sam Jones yn dychwelyd i'r
Adran Ffranzca wcdi cvfuod 0
faou mab a ~hell.hio'r byJ)
Mr Peredur Wil1iumli rn ymuno
a'r i\drnn Ddylunio a
Thechnoleg a Y~gol y Cvmer, Y
Rhonduiij
Mr 8lCYCD Rowlnndll yn ymuno
a'r Adr~n Wyddoo~acth 0 Ys801
Ltanzerni:
MIC:R (-:grl J)!JIJlgQ yn dod arom
i'I 1)dran OYlllraCg yn ci
blwyJJ)'n ~nL~l Q ddYiJ5W yn
ystod cyfnod mamoJaeth Mrs
(,w~nnll fi~hh:
Mr I~n Jl\n~~y., ymut'\l\ ~It'

Atlrllll Ad(ly~1Z (jorf1'oro1 run un
diWfJ10d yr Wyrl1110l),

Groc;)O cynnc~ ItlWn iddynr i
8)'d 0. Bobe~th~o y byddant yo
hapus i!lwn yn ein cymuned
81~s.

Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau i Mrs
Gwenno Bebb a'r teulu ar
enedigaeth Dafydd Eryl.

Ymddeoliadau
Trist iawn oedd ffarwelio a Mrs
Beryl Jones, Pennaeth yr Aciran
Saesneg; Mr Richard Hewitt,
Pennaeth yr Adran Dechnoleg
Gwybodaeth a Mr jac Jones o'r
Adran Ddylunio a Thechnoleg,
ond roedd y tri yo ein gadael
gyda l1u 0 atgofion rnelys iawn.
Rydym yn dymuno y gorau
iddynt ac mae'n siwr y byddant
yn galw heibio i'n gweld 0 dro i
dro.

Ein gadael am swyddi eraill
wnaeth Mr David Healy a
Madame Sandrine Williams, y
naill i Ysgol Friars a'r l1all i
Ysgol Tryfan, Bangor tra roedd
Mrs Catrin Wynne Ifans yn
mynd draw i Gaerdydd.
Dymunwn y gorau iddynt yn eu
swyddi newydd a gobeithio na
fyddant yn anghofio eu
cyfeillion yn Ysgol BrynrefaiL

Llawer a ddiolch iddynt i
gyd am eu gwasanaeth
brwdfrydig a chydwybodol dros
y blynyddoedd.

- Emlyn yn cicio cic cornel
Gareth Jones i'r rhwyd.
Brwydrodd Joseph Simpson a
Gethin Wakeham yn galed yn yr
amddiffyn a sgoriodd Guto eta
cyn y chwiban olaf.

Y sgor terfynol oedd 6-0 i
Frynrefail.

UaC)$ lown] y travvs yo un"O yo el

llgdw !lllgn, w~l1i iddo gurO'r
~ul-t:citl)ytltl hYUtl chic yr hull
fforcld o'r a';ocll Jdc. r~lvvrddo.~s
Innau I'W (!\vneud hi'n b~(j:lir !Ie
yn h130 wcdyn rocdd h~'nb,Imp

Gem bel-droed
BI 8 a 9 yn erbyn

Ysgol
Syr Hugh Owen

Am ugain munud wedi tri dydd
LIun, Medi 17 chwaraeodd tim
pel-droed Ysgol Brynrefail Bl. 8
a 9 yn erbyn ysgol Syr Hugh
Owen, Caernarfon.

Hon oedd y gem gyn taf o'r
tymor newydd ac roedd pawb
yn nerfus ond eto'n edrych
ymiaen. Fe enwyd lwan
Machno yn gapten ac o'r
chwiban gyntaf, chwaracodd
Brynrcfail yn well na'u
gwrthwynebwyr, yn amddiffyn
oc yn ymosod yn dds.

Wedi. i Guto Llywelyn ac
Anuraw Jone~ anon vn !ll!O~.eiC,o r srnotvn a roddodd cu zo:
oJ'o\"f i Pryn;r\rfMil, G\l\Q yn wi
§got'to wed~ ~ Andrew Ggel e~
dYI1IIU i Iawr. Yn tuan. szonond
G~\9 .'Q ,tw SYY'll\J\lQ yn 2-0
gyda gol wych. Cododd y bci
uros hen y gOI·lleid\vad ar al
myna h_,b'Q Q~\I ilnlQQiffynwf,

YCllytlit \VCW'[ ct)vyl
huwl~oJJ Qut9 ~~d'Jd~dds~l
gyrl!l l'l'gytl flyt~dd616 ~l' ~yd.d.
wedl 1 nmlvn Wvn Koberrs
ddQJ )'11"~U£h

Du,tll DUIYuu Mu[vdydd yn. .

Trip i Slovenija
Mae Ailsa Orlik newydd
ddychwelyd 0 Slovenija gyda
charfan pel-droed Cymru (dan
19).Treuliodd wythnos i ffwrdd,
dau ddiwrnod yn ymarfer yn
Bishm Abbey a gweddill yr
amser yn Slovenija.
Chwaraeodd y tim ddwy gem,
un yn erbyn Slovenija a'r llall
yn erbyn Estonija. Enillodd tim
Cymru y ddwy gem, 1-0 yn
erbyn Slovenija a 6-2 yn erbyn
Estonija, ac fe sgoriodd Ailsa
dair o'r chwe gol.
Mae'r tim yn mynd ymlaen
rwan i chwarae yn Poland y mis
nesaf
Tipyn 0 gamp Ailsa, a phob lwc
yn y gemau iddod.

ENILLWYR CLWB CANT
Gorffennaf 2001: 1. Mr David
Lanseley, Ceunant; 2. Mr Eifion
Harding, Penisarwaun; 3. Mr
Adrian Wakeham, Llanberis.
Awst 2001: 1. Mrs Margaret
Williams, Cwm-y-glo; 2. Mr
Glyn MowII, Llanrug; 3. Mr
Eifion Harding, Penisarwaun;
Medi 2001: 1. Miss Betty
Roberts, Gaerwen; 2. Mr Adrian
Wakeham, Llanberis; 3. Mrs
Lowri Roberts, Tregarth.

FAIL



Jest Cyn Brecwast
Mae'r hogia trin Ion 'rna allan
yn gynnar. Roedd angen i un o'r
contractwyr lleol fod yng
nghyffiniau Bryncir yn ystod yr
haf - a hynny'n gynnar y bore.
Pawb yn disgwyl yn
amyneddgar amdano, nes
penderfynu o'r diwedd, fod yn
rhaid chwilio amdano. Ei gael
yn eistedd yn ei 1CB ym Mhant
Glas, yn rnethu'n Ian a deall
pam fod pawb arall yn hwyr!

Ond chwara' teg, mae
unrhvw le ill draw i Lanllvfni
yn ddicithr hollol. Y syndod yw
iddo ddarganfod ei ffordd i
Gricierh igael gwraigl
[pi ~

I drln a thrw$IO
pob math 0

belrlannau gwn'l'o

MENAI SEWING
MACHINE CENTRE

21 Stryd J:"awt'
PORTHAETHWV

Ffon: (0124B) 714043
n@uC8@rnarfon

~fon:(01288) 874520

Edau, Nodwyddau
ac atimawn stoc

DRAENOG

GWERTHWR CARPEDI, TElLS CARPED A I'EINYL
GllNNOEDD 0 DDE\VIS 0 BhTltYM1\_UA lUW i\1EW 1STOG

ffONl\'J'Cl1 UI\lUfYW' fu'1)EK:
WAUNf1A.WK (01286) 650552

CARPEDI GERAINT OWEN

Planhigyn yw llysieuyn pen to
sy'n tyfu ran amlaf ar ben
cloddiau gerddi, neu ar doau tai,
neu adeiladau allanol, a buwyd
dros ugain mlynedd yn cribinio
a chwilota amdano. Yn wir,
aetbpwyd i ardaloedd prydferth
gwledig Connamara, yn yr
Iwerddon Rydd ac Ynys Manaw
yn 80au'r ganrif a fu, heb ganfod
y planhigyn yn yr un lle! Ond
ym mis Gorffennaf eleni tra
mewn gardd llysiau meddyg
iniaethol yn ne-ddwyrain
Lloegr, fe gyfarfyddais a
gwreigan 70 rnlwydd oed o'r
Alban. 'Rydw i'n edmygu'r
Cyrnry,' ebe hi wrthyf. (Pam?'
ebe finnau. 'Am iddynt roi
cymonh i ni'r Albanwyr,'

Gan ein bod mewn gardd
llysiau rhinweddol gofynnais
iddi a wvddai am fodolaeth~

llysieuyrl pen La. "Iyrd ffor' 'rna,
ngwas bach i!' ebe hithau, ac am
y tro cyntaf yn fy rnywyd - o'r
diwedd - roeddwn wedi taro ar
lysieuyn y buwyd dros ugain
mlynedd yn ceisio dod 0 hyd
iddo.
Dyma rai ffcith iau am y
plnnhjsyn~
Gall dyfu mewn mannau heb
Iawer 0 bridd yn perthyn
iddvnt, e.e. tosu sdeiladau.
Yn Nyffryn Clwyd dcfnyddid ar

1 I h· .un amser rannau 0 r p an 18yn 1

o]chi'r llyg9id.
Dcfnrddid rog Ngheredigioo ar
ffurf cl~~wclln IlY8n;d8'"'c~n~on.
Yng Ngh9srell Newy£ld Emlyn
cYIllcrid dau ddifcryn 0 ~udd y
p1~nhioyn (y dd~;'l~n yn
~rber\ni~) all1 t}'W!\llt i ~lttst P!\i1
y bycldai crt:~l.Iuryn c~el v pisnrn

Dod 0 hyd o'r diwedd i Lysieuyn Pen To

clust gwaethaf posib, a byddai
hynny'n ei wella.
Yng Nghymru bodolai coel bod
llysieuyn pen to (neu'r en wau
eraill arno yw llysieuyn pen wal,
garlleg pen to, cennin pen to,
gwlydd pen to, llys y glust, dail
y llygaid, erllys) yn gwarchod yr
aelwyd rhag mellt,

Ys gwn i a oes coelion eraill
am y planhigyn dan syl \v ym
mroydd Eco'r Wyddfa? Beth am
daro gair atom?

Annwyl Gyfaill
SNAP Cymru

Un o'r nodweddion arbennig
sydd gennym fel Cymry yw'n
parch at Addysg a'r yrndeimlad
ClJ1 fod yr Addysg hwnnw ar
gael ibawb, yn ddiwahan.

Sefydlwyd SNAP Cymru fel
mudiad unigryw Cymreig i
gynnig cefnogaeth i rieni sy'n
brwydro i ddygymod ag
anableddau neu anghenion
addysgol arbennig eu plant ac
sy'n cynnig cyngor i'r rhieni
hynny yn eu hymgais i sicrhau
yr Addysg gorau posib i'w plant.

Er mwyn bybu a hyrwyddo'r
gwaith holl bwysig hwn mae
SNAP yn cynnal tim 0
wirfoddolwyr sydd yn rhoi
cefnogaeth a chyngor i'r rhieni
wrth iddyn t ymdrin a'r
ysgoljon, yr Awdurdod Addysg
ac asiantaethau eraill. Mae cyfle
iymuno ~)r t~m arbcnrug hwn a
thrwy gyfrwng eich Papur Bro
ardderchog, estynnir
gwahoddiad i'r darllenwyr
hynny sydd ag awydd 1
,virfoddoli ychydiB oriau o'u
hQmger 0 bryd t'W gilydd. Og oeg
c.lic.lc.lorc.lcbgcnnych, CY~lr]]lwch
A mi yne Hgh".rn",.lQn
(0 IllR6) 677R99.

Jjydd hytlbrl.llllaDL ar Rad.
Garcth HUbbell

Rheol"vr CanBen 't CoB]edd

thrwy gydweithio a'r Ganolfan
Enwau Lleocdd ym Mangor, yr
ydym wedi llwyddo i gasglu
rhestr wed dol gyflawn 0
srrydoedd Cymru.

Ond er hynny, sylweddolwn
bod llais y bobl leol yn
wcrthfawr ru hwnt i ni, a dyna
pam ein bod yn gofyn am eich
cymorth - fe hoffem ni fanreisio
ar wybodaeth leol er mwyn
sicrhau cywirdeb.

Yr ydym felly'n chwilio am
unigolion neu dim 0 bob ardal
yng Nghymru sydd a diddordeb
rnewn enwau strydoedd a thai, a
fydd yn fodIon bwrw golwg dros
restr enwau eu hardal i'w
gwirio. Hefyd bydd gennym
ddiddordeb rnewn gweld rhestr
o enwau strydoedd dwyieithog
yn eich ardal, ac 0 enwau
strydoedd sydd wedi eu
camsillafu.

Os oes gennych didddordeb
yn y project, yna cysylltwch a
Gwenno Roberts ar (01248)
383607 (g. f. ro berts{f.l) bangor.
ac.uk)
Diolch am bob cydweithrediad

Yn gywir
Gwenno Fflur Roberts

Swyddog Project

Annwyl S)'r/M~d~nl
!\t\l'llf!\t1H~dwyr

f1 ydych ChI \vecti hen dctitlasu
if )yil~ ilih _yl_lrli1d)'U wAwl wi
8ams;11afuJ neu ar ...veld en",
!le~neJleicl1 ~rrydyn Ilnig ID'

cit:lllIYLllyrdU? Oll felly ll)'ffitl't.:h
[~ylll;:~h~~ncrwid Fcr~h,,~.
v..ytfyM $1M" yt\~N~.hM1t>lf:\ft

fttdwvr. frJ rV~Rol Cymru
]}unKur 'tYrthi·n l1unio'r ATonlll
ddata arntaf 0 6yfe~r~sdau
dwyieithoJl ynJl NJlhymru, ar
r~ cwrn.n~Cyt'elrladau Cymru.
Drwy dderhyn rhe~trllu 0 enWllU
l:ItryJQ~JJ a l1cocJJ ~wyJJot501
U!lll yr ~wdurd()dllU ileol, 9

•

Yn gywir,
Ieuan Wyn

("f ran C)'l~hyr I~ith)

Annwyl Olygydd,
Gwarth Radio Cymru

Arolwg Cylch yr faith 0
Seisnigrwydd Gwasanaeth Radio
Cymru
Cynhaliodd Cylch yr Iaith
arolwg 0 wasanaeth Radio
Cymru flwyddyn yn 61
(Gorffennaf 1-7, 2000), a
chyflwynwyd y canlyniadau i
sylw Menna Richards,
Rheolwraig BBC Cymru.

Flwyddyn yn ddiweddarach,
nid yw'r sefyllfa wedi newid
rhyw lawer, gyda'r gwasanaeth
yn cael ei ddifetha gan chwarae
recordia u Saesneg, a rhai
cyflwynwyr yn defnyddio
bratiaith, cymysgiaitb a
Saesneg.

Mae'r diffygion hyn yn yr
unig wasanaeth radio Cymraeg
i'w priodoli i'r ffaith fod
goruchwyliaeth BBC Cymru yn
gwrthod yn Ian a sefydlu polisi
ysgrifenedig pendant i
ddiogelu'r Gymraeg. Rhaid
sicrhau bod holl gyflwynwyr
Radio Cymru yn defnyddio
Cymraeg llafar safonol, a bod yr
holl amser darlledu ar raglenni
cerddorol yn cael ei ddefnyddio
i roi cyfle i berfformwyr
Cyrnraeg, gan adlewyrchu
amrywiaeth cyfoethog y byd
cerdd Cymraeg.

Ar hyn 0 bryd mae BBC
Cyrnru yn caniatau i rai
cyflwynwyr hyrwyddo bratiaith
ac ymadroddion Saesneg ar
Radio Cymru, ac mae hyn yn
tanseilio'r iaith a'r diwylliant.

Mae canlyniadau arolwg
diweddaraf Cylch yr Iaith
(Gorffennaf 1-7, 2001) yn
cadarnhau unwaith yn rhagor
fod y canllawiau cynhyrchu yn
fethiant trychinebus. Gofynnwn
i chi anfon at Menna Richards,
Rheolwraig BBC Cymru,
Canolfan y BBC, Llandaf,
Cacrdydd CPS ZYQ ibwyso am
bolisi ysgrifenedig i ddiogelu
l~ymrgeg 9 Chymreigrwy£l£l y
gwasanaeth.

-



15

•

.,_ Telerau arbennis i
bA"~iy"wy',mytyrwyr ~

nntant ysgol

IEUAN
WILLIAMS

Glanffrwd
DEINIOLEN
(01186) 870484

ljll"- Dyaitlw g 1~ iG~;iGdd I ..

I ... TAlthIAU llAal ~ Th'Amar 1

I.. GWlIith comract

Ffon:
{Q1286} 675754

K7 GIAnftynn8n

llANRUG

E. LI. Parry
M.S.S.Ch., M.H.Ch.A.

CHIROPODIST
GW83iBn88th

V" Aieh eartPAf

ARBENIGWYR TRWSIO
CYRFFCEIR

Uned 4, Stad Ddiwydiannol Brynafon, Llanrug
(01286) 678030

G. EVANS

Gwaith Plymio • Gosod Ceginau a Bathrwms
Gwaith cynnal a chadw 0 bob math

Cysylltwch a DOUG JONES, BRON EIFION,WAUNFAWR
Ffan: (01286) 650363 (0797) 0318996 (symudol)

GWASANAETH ARGYFWNG PLYMIO
24 awr y dydd - 7 diwrnod yr wythnos

RHR

Dan lewyrch lIeuad Medl
Sy'n dyst o'r stori front,
A

At finnau i fwynhau fin hwyr
Rhyw funud ar y bont;
I telys-ddwys fyfyrio
Dan hud y pelydr gwyn
Er gwaethaf holl derfysogedd byd
Mor dawel yw fan hyn.

Ond cynnydd a gwareiddiad
Roes ami dro ar fyd,
Er gwell, er gwaeth, nis gwn pa un
Yr olwyn dry 0 hyd;
Cydsymud a'r amseroedd
Raid i'n er lIawer siam,
Cyc-oesi ac ansicrwydd
Ac ofn yr 'Atom Bomb'.

Adfeilion 'rhen feHnau
Sydd heddiw'n fud ddlstwr,
Tra llithrai'r afon heibio
Heb drol yr olwyn ddwr;
A mwyach nid yw'n gyrchfan
I hogia'r waen a'r rhos
Ond lIoches i'r dylluan wen
Dramwya gyda'r nos.

Ni erys ond ysgerbwd
OJ-Iuno'r felin flawd,
Mewn lIawer cwm yng Nghymru
Yr un yw'r storl dlawd;
Dychmygaf weld y IIwythl
o wenith, haidq a cheirch
Yn araf lusgo tua'r fal
Urddasol, oes y meirch,

Daw anbell i hen frodor
Draw at y bont am dro,
A thywallt ei atgofion
o gist trysorau'r co;
Ail-fyw ei fwyn flynyddau
Ac adrodd am y bri
Fu ar yr hen Iellnau
Ymhen cyn 'ngeni i.

LLANBERIS
Ff6n 871278

l't;r9hn9gi9n, DANNV A NERVS ROeERTS
A ~~I=YD

OOFIWOH tiM EIN

EtliBi!1trn
~'O"iW~" AMf~l'\yliol'\-

CofiYVoham nooyvoithiau arbonnig Y 616TAO
nos Waner olaf pob m;s

o bob math
gan arbenigwyr

Bwyd ac anghenion
Anifeiliaid anwes

a physgod.
Offer pysgota

'---_

STRVD FAWR, LLANBERIS 870840

- Molchi, cribo a chlipio
cwn a chathod

GARTH MAELOG
PET CENTRE AND GROOMING SALON

Dylan Griffith, Tros-y-Waen, Penisarwaun
Fton: (01286) 871833

I

Cyrhaeddwch mewn steil
mewn cerbyd Rolls Royce
ar gyfer priodasau, penblwyddi
ac achlysuron arbennig eraill

CERBYDAQ CLAS(lROL YR WYDDFAI

CYNGERDD
Capel Tabernacl, Cwm-y-glo

Nos Fawrth, 16 Hydref am 7.30 o'r gloch
Maureen Rbys

Cor Merched Lleisiau Lliwedd
Arweinydd: Gareth Jones Offerynwraig: Cassie Thomas

Aruieinydd y Nason John Ogwen
Tocyn: £2.50

o chwilio, fe geir harddwch
Mewn hagrwch ambell dro,
Yn y tomenydd rwbel
Gerllaw, sy'n rhan o'r fro;
Cotadail l'n cyn-dadau
Fu'n ddiwyd chwarae rnan,
Nid ydynt mwy and enw
Ar feddfaen yn y Llan

Hoff gennyf rodio'i glannau
Dan wenau heulwen haf,
I wylio campau'r brithyll
Ac ambell eog brat,
Torheulo ar y dorian,
Mwynhau'r olygfa tach
A gwrando cwyn yr awel
A chan aderyn bach.

Ni fynnaf fod yn unman
Brydterthach fro i fyw,
Gerllaw rhed afon Seiont
A'i murmur ar fy nghlyw;
Mae sl ei throchiog genlli
Yn flwsig ar bob awr,
I'm suo'i gysgu gyda'r hwyr
I'm deffro gyda'r wawr.

BRO
CRAWIA

gynnes a bu'n son wrthym am ei
gasgliad 0 lestri lIachar Cymru. set
y Gaudy). Daeth ag amryw 0
enghreifftiau o'r gwahanol
batrymau a diddorol iawn oedd ei
glywed yn egluro sut y cawsant eu
henwau. Roedd jwg Deiniolen yn
arbennig 0 harddl Diochwyd i'r
slaraowr gan Alice Griffith ac
ategwyd gan yr holl aelodau.

Nos Wener, Hydret 12 byddwn
yn ymweld ag Antur Waunfawr ac
yn cael swper diolchgarwch yno.
Croeso cynnes i bawb.
Y GYMDEITHAS LENYDDOL.
Cynhelir cyfarfod cyntaf y tymor yn
un 0 ystafelloedd dosbarth Y5go1
Gwaun Gynfi, nos Lun, Hydref 22
am 7 o'r gloch. Ein gw r gwadd
fydd Mr Dafydd Whiteside
Thomas, Llanrug a bydd yn ein
diddori wrth san am ryw agwedd a
hanes lIeol.
Erfyniwn yn daer am eich
cefnogaeth i'r Gymdeithas eleni
eto. £2.50 tydd pris tocyn
aelodaeth.

DIOLCH. Dymuna Grace, Sylvia,
Gareth a theulu y diweddar Mr
Hughie William Tate (Hugh), 3 Tai
Caledffrwd, Clwt-y-bont, Oeiniolen
ddiolch am bob arwydd 0

gydymdeimlad a charedigrwydd 0
gollli un mor annwyl.
DIOLCH. Dymuna Ifan Wyn
Williams, 12 Ffordd Deiniol a'r
teulu ddiolch yn ddiffuant am bob
cydymdeimlad a chymorth a
ddangoswyd iddynt yn ystod eu
profedigaeth 0 golli brawd a ffrind
annwyl.
Y CLWB IEUENCTID. Y Mae'r
Gwasanaeth leuenctid yn
awyddus iawn i glybiau eraill
ddilyn esiampl Clwb Deiniolen a
gwobrwyo eu haelodau gyda
Thystysgrifau Cotnod
Cyrhaeddiad am waith neilltuol yn
y clybiau.

Cododd lona, Gari, Donna a
Mathew £210.00 tuag at Barti
Nadolig Ysgol Pendalar g,yda
chweched dosbarth Ysgol
Brynrefail. Codwyd yr arian trwy
daith gerdded noddedig.
Arweinyddion Clwb Deiniolen yw
Jackie Roberts ac 1010 Evans.

MERCHED Y WAWR. Cafwyd
agoriad ardderchog j
weithgareddau'r tymor nos Lun,
Medi 17. Estynnwyd croeso
cynnes l'r aelodau gan y Llywydd,
Marian Williams, yn arbennig y
rna: ohonynt a tu'n cwyno, ac
mewn ysbytai. Croesawyd y gw r
gwadd, Bryngwyn Griffith, yn

DEINIOLEN
- ~ - -

w. O. Williams, 6 Rhydfadog. Ff6n: (01286) 871259
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Karon a Jason sr Iwyfan Ysgol Brynrsfail eto aelodau Chaconne

Gwasanaeth Diolchgarwch eleni
eto yng Nghapel y Tabernacl.
Bydd y gwasanaeth yn dechrau
am 1.30p.m. bnawn dydd lau,
Hydref 18. Croeso i drigolion y
pentref ynuno gyda'r plant a'u
rhieni os dymunant. Gwnerr
casgliad i'w gyflwyno I achos
dyngarol.

Rydym yn croesawu aelodau
hen a newydd I ymuno a Chlwb
cefnogi'r ysgol. Mae un rhif yn
costio £1 y mis a thynnir tri rhit
Iwcus ar gyfer y gwobrau. Gallwch
gysylltu a'r ysgol am fwy 0
wybodaeth.

8ydd Cymdeithas Rhienil
Athrawon yr ysgol yn trefnu Noson
o Dwmpath Dawns Werin yn ystod
mis Tachwedd yng nqhwmnl'r
grwp gwerln Aderyn Prin.
Gobeithir cynnal y noson yn y
British Legion yn Llanberis. Bydd
mwy 0 fanylion yn y rhifyn nesaf
o'r Eco.

Mae'n braf cael croesawu MISS
Kim Cullen. un o'n cyn-dorsqyblion
atom i gynorthwyo yn nosbarth y
Babanod. Yng Ngholeg Menai
mae Kim yn dilyn cwrs
Cymorthyddion Dosbarth.

Anfonwn ein cofion at ein
gofalwraig, Mrs Rhian Jones Bryn
Eryrl, gan obeithio ei bod yn
gwella yn araf ac y bydd yn 61
gyda ni cyn bo hir.

Ar ddiwedd tymor yr haf cafodd
plant ysgolion cynradd y dalgylch
gyfle I fynd I Ysgol Brynrefail i
fwynhau cyngerdd go arbennig.
Daeth y grWp pres Chaconne 0
dde Lloegr yno a chawsom wledd
o gerddoriaeth clasurol 0 bob
math. Cynhaliwyd cystadleuaeth
gwneud offeryn 0 unrhyw
ddefnydd. Karon Williams a Jason
jones 0 Gwm-y-glo oedd yn
tuddugol a chafodd y ddau dap 0
gerddoriaeth y gr'Wpyn wobr.

Byddwn yn cynnal ein

Ar ddechrau blwyddyn newydd yn yr ysol tel hyn rydym yn croesawu
naw 0 blant bach newydd i'r Dosbarth Meithrin a thri arall i'r Dosbarth
Derbyn. Maent wedi setlo I lawr yn dda iawn erbyn hyn ac wedi gwneud

ffrindiau bach newydd.

IAr ~9Qr$~ith diwmod

070605

91~~(\U(\~gy•.,p poh a~"ly~ul'
D¢WI$ ~c.~ Ly~iau I=t~~M

WY~'wI FreeR~ng~

PENISARWAUN

Alwyn a Sarah Jones
6L()DAU

Bethan Hughes
LLWYDDIANT. Mae Bethan
Hughes 0 Ddolafon, Cwm-y-qlo
wedi IIwyddo i ddod yn aelod o'r
Fyddrn yn dilyn rhan gyntaf ei
chwrs hyfforddi, ac yn edrych
ymlaen am ddilyn ail ran ei
hyfforddiant. Bydd yn treullo'r
chwe rrus nesaf yn Aldershot yn
dysgu sgiliau para-feddygol, ac os
bydd yn IIwyddiannus. yna daw'n
Dechnegydd Meddygol yn un 0
dirnaur Fyddin. Mae Bethan wedi
bod a'i bryd ar ddilyn gyrta yn
ymwneud a nyrsio neu waith
meddygol erioed. ac y mae'r cyfle
hwn gyda'r Fyddin yn rhoi'r siawns
Iddl hetyd gael gweld y byd.

Erbyn i'r rhifyn hwn o'r Eco
weld golau dydd bydd Bethan
eisoes wedi gadael am Aldershot.
Ar ddiwedd y cyfnod hwnnw 0
hyfforddlant ei gobaith wedyn fydd
cael symud dramor gydag un 0
unedau meddygol y fyddin.
CAPEL Y TABERNACL. Yn ystod
orig mis Awst bu Mr Dafydd Price
a Dr Graham Thomas yn tynnu
dwy sedd tlaen pob ochr i'r capel
fel bod lie i roi byrddau ar gyfer
Clwb y Plant a bu Glyn Price yn ail
baentio'r groes a'r wal uwchben y
pulpud, hefyd bu Mr Glyn Evans
yn torri'r coed a'r mieri a chodi
wahau wrth ochr a thu 61 i'r capsl.
CLWB Y PLANT. Maar Clwb wedi
ailddechrau ar 61 gwyliau'r haf a
chymerodd rhai o'r plant ran yn yr
oedfa hwyr nos Sui, Medi 16
Dydd Sui, Medi 30 am 10 o'r gloch
yng Nghapel Ebeneser Deiniolen
mae r plant yn vmuno a pruant
Vsgollon Sui Deiniolen a
rneruserwaun mewn tettn
gerdded noddedig i godi arian i'r

Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. Ffon: 6n263
ferch fach, Katalau, trwy
Gymdeithas Action Ald.
Dyma dretn yr oedfaon am tis
Hydret:
7 Ctwb y Plant am 2 o'r gloch a'r

Parch Gwynfor Williams am 4.
14 Clwb y Ptant am 2 a

Mr J 0 Roberts am 5.30.
21 Clwb y Ptant am 2 a

Mr Mertyn Jones am 4.
28 Ctwb y Ptant am 2 a

Mr Derek Jones am 4.
CYNGERDD. Cynhelir cyngerdd
yng Nghapet y Tabernacl nos
Fawrth Hydref 16 am 7.30 o'r
gloch gyda'r elw yn mynd i Eglwys
Sant Gabriel.
DIOLCH. Dymuna Gwyneth, Bod
Gwynedd, ddiolch i bawb am y lIu
cardiau, galwadau fton, blodau ac
anrhegion a dderbyniwyd ar ei
phen-blwydd arbennig yn
ddiweddar. Diolch arbennlg lawn i
Sioned, Meltyn a Shyrli am y
nason annisgwyl.
LLONGYFARCHIADAU i Meira
Williams, Goleutryn, ar achlysur ei
phen-blwydd yn 50 oed. Hefyd i
Mrs Margaret (Peggy) Rowlands,
Talaton ar ddathlu ei phen-blwydd
yn 80 oed
GENEDIGAETH.
Llonqyfarchradau a phob
dymuniad da I Einir a Geraint.
Gwel Elidir ar enedigaeth mab
bychan, Huw Gwynn, brawd bach
i Ifan Gwynn.
CYDYMDEIMLAD. Estynnwn ein
cydymdeimlad dwysaf i Tony
Thomas a'r teulu, Gwylfa, yn ei
brofedigaeth 0 golli ei dad, Mr
Neville Thomas, yn Llanrug.
UNDEB Y MAMAU. Cynhaliwyd y
cyfartod cyntaf 0 dymor y gaeaf yn
Hafan Elan, Llanrug nos Lun, 3
Medi. Gweinyddwyd y Cymun
Bendigaid gan y Parch Philip
Hughes. Ar 61 y gwasanaeth
trafodwyd rhai matsnon gan Mrs
Joyce Aawsom yn absenoldeb
Mrs M Latham Croesawyd Mrs L.
Jones, Lyndale yn 61. Oherwydd
gwaeledd collodd Mrs Jones rai
o'r cyfarfodydd. Trefnwyd y
lIuniaeth gan Mrs Gwyneth
Roberts a Mrs Hilda Orritt a
diolchwyd iddynt gan Mrs
Rawsom Rhoddwyd y raftl gan
Mrs G. ROberts ac fe', henillwyd
gan Mrs Sandra Hugh~s. Doodd
dirn arall a therfynwyd trwy adrodd
Y Gras.

Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. Ff6n: (01286) 872275
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Raftl. 1. £75 Mrs Thomas, Bron
Wyddfa; 2, £50 DMM: Val, 3. Cinio
i ddau yn y Victoria Hotel: Bethan
Morgan; 4. Cinio i 2 yn Ty Cloe:
Eleri; 5. DMM: Eric; 6. Blodau 0
Racca: Shirley; 7. 5 Voucher
Chineese: Fflon; 8. Petrol: 8ev; 9.
Chwisqi: Mick; 10. 5 Cig: 872163:
11. Yr Anthem mewn ffram: Meriel,
Bron Eryri; 12. Glo: Jen; 13. Meat
platter 0 Wavel: Gwyneth.
Noson GWIS. Cynhaliwyd y noson
gwis yn Nhy'n Llan ar Orffennaf
24. Brat oedd gweld y IIe'n "awn a
phawb yn crafu pen wrth geisio
ateb y cwestiynau. Diolch yn fawr
i Mr Melnon Griffiths am dretnu'r
cwis a lIongyfarchiadau i'r tim
buddugol a fu'n garedig lawn a
chyfrannu'r wobr 0 £20 i goftrau'r
earnifal.
Noson Pw I. Enillydd Tarian Gofta
Selwyn Davies oedd David Ellis yn
dilyn gem gyffrous iawn yn erbyn
Aled Davies. Diolch I John Ellis
am drefnu'r noson.
Hoffem ddiolch i Anne a Jim, Ty'n
Llan am eu cyfraniad a'u
cefnogaeth ac am roi caniatad inn!
ddefnyddio eu tatarn i gynnal y
ddwy noson.

Llinos Jones, 6 Nant Ffynnon. Fton: (01286) 871820

NANT PERIS
CARNIFAL. Cynhaliwyd ein
carnifal blynyddol ar nos Wener,
Gorffennaf 27 ym maes parcto'r
pentret. Cafwyd noson IIawn hwyl
ymhlith y stondinau a'r
cystadlaethau lu a brat oedd
gweld yr haul yn tywynnu am
unwaith!

Hottai aelodau'r pwY"gor
ddlolch 0 galon i'r gwirfoddolwyr a
helpodd i drefnu'r noson ae t'r holl
unigolion a busnesau IIeol a
gyfrannodd yn hael tuag at ein raftl
a'n stondlnau. Diolch yn arbennlg
itr Parc Cenedlaethol am ganlatad
i ddefnyddio'r tir, i Mr Gwynedd
Roberts am fod yn 'rn.c.' unwaith
eto, i Frenhines Carnifal Uanberis
a'i gosgordd, Jenie, brenhines
Nant Peris, ac wrth gwrs, i'r tn
beirniad - Mr a Mrs John Elfion
Jones a Mrs Marie Baylis am eu
gwaith cated yn ystod y noson.
Dyma ganlyniadau y
cystadlaethau gwisg ffansi:
0-3 Nant Peris yn unig: 1. Megan
a Jordan. Agored: 1. Ellie, 2.
Catrin Williams, 3. Aaron Jones.
4-5 Nant: 1. Elin, 2. Gareth, 3.
Kate a Stephen; Agored: 1. Kurt,
2. David, 3 Alisha a Steven.
6-8 Nant: 1. Miriam, 2. Jessica ac
Ariann, 3. B.J.
8-11 Nant: 1. Manon; Agored: 1.
Manon, 2. Reslar, 3. Cydradd
drydydd
11 + 1: Lilly
Oedotion: 1. Criw Rala Rwdins.
Beb! Bochgoch: 1. Stephen.
Gliniau Codog. Pawb yn deilwng 0
fterins!
Het Orau: 1. Bev, 2. Val, 3. Y CII
Canlyniadau'r Rasus
Dan 5: 1. Daniel, 2. Ffion, 3.
Aysha.. Dan 8: 1. Iwan, 2.
Mathew, 3. Gethin. Dan 11: 1. Ian,
2. Lllon, 3. Gwenno.
Ras Deircoes: 1. Carwyn ac Alaw
a Sioned a Caryl, 2. Manon a
Gwenno, 3. Janie a Katie.

Carnifal Nant Peris

(addaswyd o'r Sa~sH~1! gan R W, LlOt2NJPJ

Qefyll-wyf 0 il{lcn r hocsrn
A"m boll WP{l£J yn QwrlOo'n
{!oLh
Yn 11.'117v~~~vY"l" l ~l
Belt a~6t~i~.W~I! am dr!J20
much.

Calll mod j vn dv zaru
h'IJ dyrnunc'th Y'fwld yn nY~)
Ond yn awr rh:\~d i'mei bosho
A dwaud 'uwbei' tu'n mes.

o~mal 'nhro f yl]i '~awpnnu
~ynin rwy[ na lyddi Oill,
fa11ilimod iwcdi ~~w~nnu
D~vyfh dcbm t= s;~t' fy hun.

gafaf dro pnn fo hi'n nosi
•A'm C9.p nos ar war fy nznem
WJ) i ddlm ui mynd i'r _lillldo
Ai J<.>J 0'1:1.0 r: Y drcfn_

ftc 0 fineD y ffrij mor t1m1~
LlttWl'1 amheuoD rw fy mryJ]
At t andw bwyd yaelllhilm
ill l'W ClilYJl flt fy mhryd?

f\ml rawn ni allllf }!UUU
I'un y ~~fiatwoh J ~~"c;r)
At dM ~~gyt\gt',(!inlJ l\l!lll1wn
1\ i I rawr v c.101~itm licr?

K\l.IY'fI UYMVJlll10 rm gwyncJ!()n.
II
nm uaim ~()L'it}Uboulunwyf.
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O~d. o: Dduw, mns'n chwtrn fy
111llwyll

Dim oud ,nil' fy mud iym~,
Nad wy'n fud tu draw i'r lien,
Hr ly moo i'n [\vy anunonn
/)l vn ~ywyi}' lawn [y mhcn.

Tydi Bywyd yn Ddyrys - weithia

Renee a Rob Pritchard ar
ddiwmod eu onoaes

YSGOL. Dymunladau gorau
Gwenno Pritchard, Ty Isa ar
ddechrau ei gyrfa yn Ysgol
Brynrefail ac i Gareth Pritchard,
Tyddyn Alice sydd newydd
ddechrau mynychu Ysgol
Dolbadarn yn lIawn amser.
LLONGYFARCHIADAU i Sara
Davies, Tan Bryn ar basio ei
arholiadau cyfrrfo pellach ac ar
gael swydd newydd gyda chwmni
Hardy & Co, Llandudno. Pob Iwc
i'r dyfodol.
HELFA DRYSOR. Cynhaliwyd
helfa drysor ddifyr iwn 0 gwmpas
yr ardal yn ddiweddar a IIwyddwyd
i godi swm 0 £101 tuag at Uned
Arennol Bangor ac Ymchwil
Arennol, Diolch i Ann Cumberton
am drefnu'r gwobrau ac am y
croeso'n 61 yn Nhy'n Llan wedyn.
GWELLHAD BUAN i Gwenda
Roberts, Glanrafon gan obeithio
na fydd yn gorfod aros mewn
plastar yn rhy hirl

PRIODAS. Bu dwy briodas yn y
pentref yn ystod misoedd yr hat -
Renee Mullane (Cae Gwyn) a Rob
Pritchard; a Karenann Price
(Swyddfa'r Post) a Daniel Hood.
Llongyfarchiadau mawr iddynt a
phob Iwc i'r dyfodol.
DIOLCH. Dymuna Daniel a
Karenann Hood ddiolch yn fawr
iawn i bawb am yr holl gardiau ac
anrhegion priodas a dderbyniwyd
ganddynt ar achlysur eu priodas
yn Eglwys Sant Peris ar Orffennaf
14 eleni. Diolch yn arbennig i'r
Parch Philip Hughes a'r ciwrat,
Vittoria Hancock am wasanaeth
ystyrlon a chofiadwy. a diolch
hefyd i'r organydd, Mr Cyril
Williams.
HOFFA Renee a Rob Pritchard
tynegi eu gwerthfawroglad I'W holl
deulu a'u ttrrndiau am y
ddymuniadau da a'r anrhegion a
gawsant ar achlysur eu priodas.
Cawsant ddiwrnod perffaith a
hoftent ddtolch I Mrs Ann
Cumberton, Ty'n Llan am wledd
ardderehog, i Mrs Shirley Davies
am drefnu'r addurniadau a'r
blodau hardd ac i Mrs Renee
Davies (Nain Hatod) am y deisen.
Diolch yn tawr i bawb.
BABIS!! Bu niter 0 achosion dathlu
yn ddiweddar gyda chyrhaeddiad
pedwar baban newydd i drigolion
y pentref. Llongytarchiadau i:
John a Caron, Ty Isa ar
enedigaeth mab - Robin Wyn.
brawd bach i Gwenno a Gethin.
Hefyd Gwyneth ac Eigan, Bron
Eryri ar enedigaeth Penri Llyn, eu
mab cyntaf.
Yn ogystal Helen (Ty Isa) a
Bedwyr (Gwastadanas) ar gael
mab - Eban Peris, brawd bach i
Aaron Gwynant;
A'r ffarmwr diweddara i gael el eni
i'r ardal yw Kes, mab i Maggie
(Beudy Mawr) a Phil, brawd bach i
Ellie. Llongyfarchiadau mawr
ichwi 011 a ehroeso i'r plantos.
ARHOLIADAU. Llongyfarchiadau i
John Paul, 1 8ro Glyder ar ennill
graddau arbennig yn ei arholiadau
TGAU. Pob Iwc heto'r Lofel A.

Camera yn ngofal John Pritchard, Cllfynydd, Llanberis. Ffon: 872390
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IQVROOAU FFASIA
CLAOIO
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GWVN JONES

FFENESTRI ERYRI

& Restaurant
Llanberis 870203

Ar agor trwy'r flwyddyn ar
9yfer priodasau, dathliadau,
bedydd, pen-blwydd a phob

achlysur arbennig arall.
Gallwn drefnu adloniant -

disgo a.y.y.b.
Bwrdd PW1 ar gael

Bwydlen Bar a Restaurant
'rrwvoueo lawn tV tafarn

Eisteddfod Bentref
LLANRUGa

CHWM-Y-GLO
Oydd Sadwrn, Hydref 13

am 1.00 o'r gloch
Orysau ar agor am 12.30
Mynediad: £1.50 i oedolion

SOc i blant

(Richard a Meirwen
Williams)

Ffon: (01286) 672790
Ar agar bob dydd
o'r wythnos at eich

gwasanaeth
Nid oes unrhyw dal am

ddanfon archeb i'ch cartref
yn ardal Llanrug

Y STORFA
LLANRUG

Noson Celt a Chrefft
Nos Lun, Hydref 8

6.00 - 6.30
Noson Vsgrifennu

yn Festri Capel y Rhos
Nos Fercher, Hydref 3

5.00 -7.30

Eisteddfod Bentref
LLANRUGa

CHWM-Y-GLO
•

ON1)'" •..

Siop Londis a agorodd yn ddiweddar yn hen adeilad y Co-op.
Davies ddiolch am y cardrau, caredigrwydd a dderbyniwyd ar
anrhegion, blodau a'r dymuniadau enedigaeth Deio.
da a dderbyniodd ar achlysur ei GWAELEDD. Da yw deall fod Mr~
hymddeoliad. Diolch arbennig i Mr M. Cadwaladr, Gwel Fynydd, wed I
Robin Williams. athrawon, staff a dod adref 0 Ysbyty Gwynedd.
phlant Ysgol Gynradd Llanrug am Brysiwch wella.. .
eu haelioni, gwerthfawrogwyd yn CYDYMDEIMLO. Anfonwn ern
fawr iawn. Dioleh hefyd i Carys ae cydymdeimlad dwysaf at Mr Idwal
Eirlys am drefnu'r noson allan. Williams, .Disgwy.lfa, Ffordd. y~
OIOLCHIADAU. Dymuna Neil a Orsaf yn el brotediqaeth 0 golll el
Llinos ddiolch 0 galon am y tam yn ddiwedda~.

ffon ~(01285)
672898 (dydd)
676285 (nag)

Cr@fftwyr ~waith
Ilaw traddodiadol
Cgrrtg 0 bob math
argael~

VSgwflr
Ltanrug

18

J.M.
JONES

AJI FEIBION
GWAITH
CERPJG
BEnnAU

thawelwch dros yr ysgol wrth i bob
disgybl o'r Feithnn i 81wyddyn 6
adael ei waith a phlygu pen mewn
parch i'r rhai a gollodd eu bywyd
yn y drychineb erchyll yn Efrog
Newydd.
DYMUNO GWELLHAD. Anfonwn
ein cofion a'n dymuniadau am
wellhad buan I Mr Wyn Griffith
wedi rddo dderbyn triniaeth i'w
benglin yn Ysbyty Gobowen.
GWEITHGAREDDAU I DOOO.
Nos Lun, Hydref 1 bydd Adran yr
Urdd yn eychwyn tymor newydd
gydag awr 0 sgwrs a dangos
sleidiau o'r gweithgareddau a fu y
lIynedd. Sydd croeso i ddrsqybhon
81.3,4,5 a 6 ymuno a'r Urdd. Y
gost eleni yw £4.50
Nos Fercher, Hydref 31 bydd
Disgo Calan Gaeaf. 8ydd croeso i
ddisgyblion y 8abanod ddod i
ddawnsio rhwng 5.30 a 6.30 o'r
gloch, a'r Adran lau rhwng 6.30 a
7.30 o'r gloeh.
Nos Lun, Tachwedd 5 bydd
Pwyllgor Ftrindiau'r Ysgol yn
cynnal noson Dan Gwyllt. Bydd
cwn poeth ar werth. Croeso
cynnes i bawb ymuno yn yr hwyl.
LLONGYFARCHIADAU I Gwyn
'Gwenlyn' Stad Tal y Bont ar ennill
gradd SA (Anrhydedd) mewn
Oylunio (Arlunio) yng Ngholeg
Menai. Pob Iwe i ti yn y dyfodol,
Gwyn.
DIOLCH. Hoffai Gwyn ddiolch i
bawb am y cardiau a'r anrhegion a
dderbyniodd ar yr achlysur 0 gael
ei radd yn ddrweddar.
DYMUNA Idwal, 8ethanne, Owain
a Morgan, Disgfwylfa, ddiolch yn
ddiffuant am bob arwydd 0
gydymdeimlad a chymorth a
ddangoswyd iddynt ar eu
profedigaeth 0 golll Mam a Nain.
DIOLCHIADAU. Dymuna Clifford
ac Eleanor Williams, Afallon,
ddiolch yn fawr iawn i'w
perthnasau, cymdogion a ffrindlau
am y cyfarchion a'r anrhegion a
gawsant ar achlysur dathlu eu
Priodas Aur.
LLONGYFARCHIADAU i Ruth
Ann Evans, 18 Glanmoelyn ar
coatnru ei pnen-oiwyco yn 21 ar
~~di 1Q.
Mae Ruth yn dymuno diolch i'w
theulu, cymdogion a ffrindiau am
yr holl gardiau a'r anrhegion a
ooerorruooo.
DIOLCHIADAU. Dymuna Mai

YSGOL LLANAUG
CROESO. Estynnwn groeso i
ddeg ar hugain 0 blant bach i'r
Dosbarth Meithrin. Ychydig iawn 0
grio a fu a phob un wedi seuo i
gynefin a threfn y dosbarth erbyn
hyn.

Brat oedd gweld disqyblion BI 7
Ysgol Brynrefail yn troi i mewn i'w
hen ysgol ar brynhawn Mawrth
cyntaf yr ysgol. Pob un a gwen ar
ei wyneb wedi mwynhau eu
diwrnod cyntaf yn eu hysgol
newydd.
FFARWELIO. Daeth Mr John Wyn
Jones, Cadeirydd y Llywodraeth
wyr i'r ysgol fore Gwener, Medi 14
gan ymuno mewn gwasanaeth
arbennig i ffarwelio a'n cogyddes,
Anti Mai Diolchodd Mr Williams, y
Prifathro, iddi am ei qwarth diflino
a chyflwynwyd slec, tusw mawr 0
flodau ac englyn 0 waith Mr leuan
Wyn iddi fer arwydd 0
werthfawrogiad y staff a'r plant am
ei gwasanaeth i gegin yr ysgol am
gyfnod 0 wyth mlynedd ar hugain.
Dymunwn bob hapusrwydd ichi yn
eich ymddeoliad, Anti Mai.

I Anti Maj
(gan blant yr ysgo~

Buoch tam yn ddiamau. - yn fodryb
Fedrus gyda'r prydau,

A down, fabanod a iau,
I noorn orotcnraoau.

GWIBDAITH. Cofiwch am y
wibdaith i Trafford Centre - y
ganolfan siopa fawr ym
Manceinion - dydd Sadwrn,
Taehwedd 3. Cewch fwy 0 fanylion
yn swycdta'r ysgol.
Hefyd mae Ffrindiau'r Ysgol am
gynnal Ftair Nadolig yn yr ysgol ar
Ragfyr 4, Bydd mwy 0 fanylion yn
nes ymlaen.
CYMDEITHAS ATAL
CREULONDE8 I 8LANT. Bu Mrs
Parry a chymeriad Sbeic yn
sgwrsio a disgyblion yr ysgol am
eu gwaith gyda Chymdeithas Atal
Creulondeb i Blant. Wedi iddynt
weld Ilun wyneb trist geneth tach
o'r enw Eli mae pob un yn yr ysgol
am liwio'r siapiau ar y start a
sawsant ac am drio eu gorau i
gasglu ychydlg 0 arian at yr achos
teilwng yma. Dyma fydd ein
gweithgaredd a'n casgliad
Diolchgarwch y flwyddyn yma.

Am Yno.rddvg o'r gloeh tore
gwener oastn uonvccwcn a

Camera yn ngolal Gwyndaf Hughes, Glaseoed, Llanrug. Ffon: 677263
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Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. Ffcn: (01286) 675384
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PARe PADARN, LLANBERIS (870922)
(ru gau dydd ~ul a dydLl LIUI} yn ystod y gacaf)

IVOR STVBLBY • K£ITH ANDREW
KEITH BOWE.N • ROB PIERCY

Nifer hclacth 0 lunlau ar werth
Dewls ~ang yo cvnnwvs:

Gwa~anaeth Fframio Lluniau
AI""b~ni5Wyr i\r ffri\miQ SWi\ith ~d~\J.i\ nodwydd

amta
•

unso 1, ,.ferm srvn Afan
LLANRUG

Ffon: (01266) 650~49
(0599) 999901

Cynyrchion Coed:
Gatiau, Ffensus ac ati
am brisiau cystadleuol

[TRAD£CUrtD) Cwm y Glo
FfonIFfacs: (01286) 870882

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

.;

Arddangosfa o lunieu
gwreiddiol gan
Artistiaid Lleol

Richard S. Humphreys

GWYNANT
PIERCE

, ,-

Rhai o'r ymgeiswyr yo y ras bramiau i godi
pres i'r ganolfan newydd.

Agor yr Ganolfan Gymunedol yn Llanrug



Annwyl Sue a Terry
Eu'ty fi yw Caruline. Rwy'u
ygor~fcnnu ato<;h idd~",~hQ..hi
gm ~lr hwyl g~i yn DinOf'"ic
l.lru~yr haf.

Mi C:~ i i rhan fwya[ o'r
gweit.hoaredduu yn y Ganolfan'l
9 roeddynt yn wych. Dio1ch i
pawb i>ydd wedi (remU nb"".

I Oddi ~rth
r~rl\lin~

fcn.yr.;illL I
Fachwcn

Caern~rf()n

J-l'U~11)' QWelLJ'fjureddal,Jr yn NirlfJT'(;~iK-=---
dacl\11o>t\~ yn lall syn iddi adael.
1)161~h1'1' oedol~on hynnyoedd
a cnvrnnwvsteruu cvmorth
~ynlafa fu'n brQcnnol, a'r Thai
d,\"yle~thoB am siyrhR'" COg yn
plgnr 1 g~'d ytl l}g_lJu mw)'nhau
yn eu icilhocdd cyn[~f.

Yn olilf~ diolch yn [ilWr iaWll
~)r plQnt i\'r rhi~fli i1 ddi:l~th i'r
~~ithgareddau ac a slcrhaodd
fod y [en lef yn lwyddianr_
Roedd )'0 lcimlQ f~lgwir
ymdrech Rymllnedol.

Tb~r\;\iiiloWllirlall

addurno'r Ganolfan i bawb eu
gweld.

Roedd sesiynau eraill yn
cynnwys dawnsio gyda Serena
Wagg 0 Dawns i Bawb, paentio
gwydr gyda Megan Owen,
storiau a drama. Roedd yn
bleser gwrando ar storiau Esyllt
Harker yn Gymraeg a gwylio'r
plant a phobl ifanc yn addasu
ehwedl Gymraeg i ddrama yn y
sesiwn gyda Martin Gill 0Dryw,
Cafodd pawb hwyl gyda'r boes
dillad gwisgo i fyny.

Cynhaliwyd y
gweithgareddau yma i gyd yn y
Ganolfan - diolch i Bwyllgor y
Ganolfan. Rydym yn ffodus
iawn i gael adeilad cymunedol
gyda chymaint 0 botensial yn y
pentref. Ein gweithgaredd olaf
oedd trip i Ganolfan Greenwood
a oedd eto'n llwyddiant mawr.
Roeddem wedi disgwyl 20 ond
ar y diwrnod roeddem yn falch
o weld 26 0 blatn ae 8 0 oedolion
yn bresennol. Llogwyd bws
Gwerin y Coed gan felly gefnogi
grwp ieuenctid lleol arall hefyd.
Doedd y tywydd ddim yn
edryeh yn rhy dda yn y bor~
ond erbyn cyrraedd cylchfan
Pentir roedd y glaw wedi peidio,
ae yn y prynhawn cawsom haul
braf. Cytunodd pawb fod y
llithren werdd yn wefreiddiol a
llwyddodd rhai i fwrw'r targed
gyda bwa a saeth.

Mae trefnu rhaglen fel hyn
angen llawer 0 amser ac
ymdrech, ond rydym i g)td yn
teimlo ei fod wedi bod yn werth
chweil. Cefais i gymaint 0
fwynhad a'r plant, ond roeddwn
wedi blino'n Ian ar 61 pob
diwrnod.

Fel y gwyddai unrhyw un
sydd wedi ym wneud a
gweithgareddau cymunedol,
mae yna lawer 0 waith yn cael ei
wneud tu 61 i'r llenni i gyflawni
cynllun fel hyn, e.e trafodaethau
rnewn cvfarfo dvdd pwyllgor,
cadw cofnodion sriannol, tynnu
nuniau, ntrcr 0 alwanau non,
ond rnaerrt yn angenrhcidicl er
mwyn sicrhau llwyddiant y
cynl1\.4n. Y 'll"~f~ll)ryn anodu i
enwi pn.wb ~ydd wedi cyfrannu1
er hynny, nonwn ddiolch 1
Karen JOI1C~a'r rnarnau cruill a
ddaeth i'r cvtsrtodvdd rhi~nt,nc
i:i roduodu y ~yniad i nl yn y llc
cyntaf. D~olch arb~unie iJohn
Hyd~ nm Y" orrau ma~th a
drcuundn !'n psrnroi'r eni!.!ur!lnt
a svdd wcui zwertnio !1Il
ddrll1n9 )"~ J7lri~ol lili1~nIli uc
yf\ eu d(\shllrlhu yon yr 9mlen~ a
l1daro~rodd. Dl()lch i Gill Hllln~
illll Y hwtti lh cyfici tIl U dr():s y
ilwyddyn dd~w(,!\ht\f) il. h\;fy~1
IJh; Ii1'\ J l\i1~~l1in wn eu d )' OW"~th
pan o~Lld (jllllll tuyligu_ rJ'l.\l~h
ttrbcnnig j Bue Michaels a rU'D
5oruch......yl~o p9b "'110 Q'r
~e~iynnuu yn y GMolf~t\. SM
Qfi11u fuu pop~th Y11 bctruu eyn
i'r nlant gyrr~~dd g_ fnd y lie yn

Ar 61 oriau 0 waith caled gan
wirfoddolwyr 0 Gymdeithas
Trigolion Dinorwig,
gwobrwywyd ein ymdrechion
gyda llwyddiant y rhaglen 0
weithgareddau'r haf i blant a
ariannwyd gan Cist Gwynedd.

Dechreuodd y Cynllun yn
dda gyda Syrcas Circus - daeth
220 blant a phobl ifanc isesiwn
y bore a 34 i'r prynhawn.
Eisteddodd y plant wedi'u
syfrdanu wrth i James
arddangos ei sgiliau syrcas i ni.
Yna, cafodd pawb eu tro. Roedd
yn braf gwylio oedolion a phlant
o bob oed yn mwynhau eu
hunain gyda'i gilydd. Rhwng
goruchwylio'r gweithgareddau,
roedd Sue Michael yn arbennig
o dda yn troellu platiau, a
llwyddodd Malcolm Griffiths i
feistroli'r beic un olwyn.

Roedd y drymio Affrieanaidd
yn weithgaredd arall i'r hol I
deulu ymuno a'r hwyl. 'Doedd
Miriam (3 oed) ddim am adael i
mi gael tro ar ei drwm,' meddai
ei mam, Karen Jones. 'roedd yo
rhaid imi chwilio am un fy un.'
Mae gan Gabrielle a Steve 0
'African Link' lawer 0 brofiad 0
ddysgu mewn ysgolion yn
ogystal a chynnal gweithdai
sgiliau drymio. (as oes gan
unrhyw un ddiddordeb mewn
dechrau grwp yn y pernref,
gadewch i mi wybod). 'Maent
yn gerddorion arbennig 0 dda
ac fe roedd yn brofiad
gwefreiddiol i wrando ar
cymaint a ddysgodd y grwp
mewn prynhawn,' rneddai Sue.
Dioleh hefyd i Maggie a John
Cobb o'r grWp sgiliau drymio
am eu cymorth gwirfoddol yn
ystod y diwrnoci

AI 61 dod i'r sesiwn gyntaf
gyda'i nai a'i nith, daeth Delwen
Williams yr holl ffordd 0 Sir
Fon i gynnal sesiwn arlunio i
blan t dan S oed. Er mai pen tref
bach yw Dinorwig roeddem yn
falch 0 weld Z4 u blant a 16 0
oedol;on yn br~~..nn91, l\Q"YU
yn gyfle da iwireddu ein nod 0

ddod a phobl al ~igilydd.
Rvdvm yn gymun~dgym harol
wali,garcuig ac mae niant y
pentrcf yn mynychu aml}\'V Q

ysgolion. se rnsa'n hawdd i ni
Qdl~ithriQ o'n ~ilydd. Diolcn
Mb~t\iS iDelwen_

Cy(r!lnodd y rhaini yf\
tJ),lwcddol i'r zwcirhdal ccir ()
dan "nY~inlQd Murk Buxton d
~!trab o Gr~ Celf MynydJ
Ll!lTI(I@PJll. cutbl1l1 y g~"l'Ili fttvyl
)11 DilC11lil)'U h\vyncnau JC nlcJ
yd"" i'n ~r~d~'j b'j\1~afbyth yrl
llfigh"fit. Mncb cnfys bardd
CicCIY,. rl~cnynnwrf .vr hnuinu
tYTlh ddlllll!():'\ y crvsau.T
ro~J~rn~)yi~l'upaCl1[lu. I\(Jcdd
~i1blc£cr mo'\.vr ; wrl~o pl"u\ <oJ

bob oedrm yn Rweithio gyd~li
gilydd ur ~ynllunillu [el
flll\~~fy11.ydd19).. 'rlnncdnul. Mae
p~lll U wllith Y plaIlL }'ll aWT ~rn

Gweithgareddau'r haf yn Ninorwig
•

I
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Heddlu; Cyngor Gwynedd;
llwybrau cyhoeddus; cludiant
cvhoeddus a mudiadau lleol a•

chenedlaethol. Cafwyd
adroddiad 0 ddatblygiad
Llcchen Las gan y Cadeirydd,
Len Jones.

Gwahoddir ceisiadau am
gymorth ariannol gan
fudiadau'r ardal. Dylid anfon
ccisiadau, gan gynnwys rnatolen
gyflawn, at y Clerc, John B.
Jone." cens, Dciniolcn, LL55
3LU erbyn Jydd Gwener,
llydref 19.

BVSIAU ARFON
LLANRUG

FfQni.(01286) 675175 a 677858 TICEDI LOTERI AA WERTH VMA!

Petrol • Disel 6 Nwy Calor • 010
CylohgrOnau • papurau Newydd

Cardiau Penblwyctct • Wyau
Nwyddau Groser • Melysion

GORSAF BETROL
"ta BE N

DI:INIOLI!N
Ffoni (012BG) 87162'1

Ar agor 7 D.m. - 9 p.m. bob diwrftftd

Cynhaliwyd cyfarfod o'r Cyngor
Cymuned yn Ysgol
Penisa'rwaun nos Fawrrh, 4
Medi. Roedd naw Cynghorydd
yn bresennol a chafwyd pum
ymddiheuriad. Croesawyd yr
Aelod Seneddol, Mr Hywel
Williams, fel gwr gwadd.

Derbyniwyd arnryw 0
geisiadau cynllunio, nid oedd yr
un gwrrbwynehiad a h~bYS\VJrd
y Cyngor 0 11 cais a ganiatawyd
san Gyngor Gwyti~dd.

Gweunredwvd ar arnryw 0
fatcrion yn ymwneud a'r

l CyngorCymunedLlanddeiniole~

Bum yn cydweithio gydag ef i
sicrhau gwelliannau i Eglwys
hynafol Nant Peris ac yma eto
roedd ei agwedd 0 daclo'r
gwaith yn ddiymdroi yn amlwg.
Hoffwn ef oherwydd ei
drefnusrwydd yn ei hol I waith
ac roedd yn ymwelydd cyson
hefo'i wraig i'r Llannau 0
lannau Merswy.
Roedd ganddo'r ddawn 0 egluro
mewn dull a modd syml derrnau
y maes adeiladu i bawb a oedd,
yn llythrennol, yn gweld y cyfan
fel Algebra llwyr! Gwn yn iawn
am broblemau mewn rhai
11eoedd a gododd yn sgil penodi
penseiri i ofalu am addoldai ac i
lawer bu'n bennod hwyrach i'w
anghofio. Ond roedd yr annwyl
George Knowles i'r
gwrthwyneb yn Ilwyr, gan ei fod
ef yn awyddus i welJa cyflwr
adeiladau Ty Dduw, gydag awch
a brwdfrydedd na a11ai rhywun
ond bod yn heintus yn y gwaith
gydag ef. Ar 61 ymddeol a cholli
ei annwyl briod a George wrth
ei fodd mewn cartref gofal, fe
ddeuai bob chwarter vn ddi-feth-
lythyr swmpus yn son am hyn
a'r llall }'TI ei fywyd - y cyfan yn
ei ysgrifen ei hun.

Dyledus a diolchgar mae
llawer Eglwys a phlwyf am
waith George Knowles, y gWr 0
Benbedw a garai Eglwysi yo
Arfon a mannau eraill mor
angerddol. Diolch am ei wairh a
heddwch i'w lwch.

Idris Tlzol11as, TreJor

Ar 14 Awst bu farw y pensaer
George Knowles, Penbedw ac
yntau yn 83 mlwydd oed. Yr
oedd yn adnabyddus i lawer yn
Neoniaeth Arfon ac yn
Esgobaeth Bangor oherwydd ef
oedd y pensaer ar amryw 0

Eglwysi. Pan ddaeth twf yn y
rheidrwydd i blwyfi benodi
penseiri i archwilio a gofalu am
gyflwr Eglwysi, ni chafwyd un
gwell na George Knowles.
Deuthum ar ei draws gyntaf pan
oedd wedi dwyn adroddiad bod
cyflwr yr Eglwys fach yn bur
ddifrifol gao fod yr angeuol
'sych-bydredd' yn creu cymaint
o ddifrod. Gwyddom mai
canlyniad hyn oll fyddai cau'r
addoldy a olygai gyrnaint i ni.
Ond, nid pensaer di-dostur a
chaled oedd George Knowles
mewn sefyllfa o'r fath. Gwyddai
fod cau y drws yn brofedigaeth
i'r aelodau, yr ardal, a phawb
gafodd eu magu ar ei haelwyd.
Daeth yr Aches i ben yn
Ninorwig gydag agwedd sensitif
ac un gadarnhaol. Trwy
weledigaeth GlYD, fy mrawd, a
gwaith y pensaer George
Knowles, crewyd Capel Mair 0
fewn Eglwys y Plwyf (Eglwys
Crist Llandinorwig) syn fangre
o goffadwriaeth am St. Mair,
Dinorwig ac sydd hefyd yn
Gapel 0 addoliad byw. Mae'n
goffadwriaetb i'r dim i
ddygnwch, gweledigaeth ac
agwedd gonsyrnol George
Knowles.

Cofio Pensaer

AM nr=ITHIAU CYFFORDDUS, OIOGEL
A RHAO YM MMYDAIN A THFlAMQA ...

•

• •
Cymdeithas Y Plant (The Children's Society)

Ymwelwyr annibynnol
• Oes gennych ddiddordeb mewn gwneud gwaith gwirfoddol

gyda phlant a phobl .fane?
Mae Cymdeilhas y Plant yn ehwillo am wirfoddolwyr dWYleithog
, wenno fel )'lllVV6lvvyr Annil1ynnol 9y(;la plant a pobl ifanc
mewn gofal yng Ng\vynedd ac Ynys MOn,
Byddwn Y" c)'nnwye 9~~~indgofalus achyfforrtdiant sv'n
arwam HI gymhvvy~ter, goruchwyllttelh a chefnosaeh
O~ ()A~oonnyoh l1oI0dordQO:

___ J QylfylllwCh a ni yrnu or 0""00 Ogb 2274

•eln
Hysbysebwyr

Cefnogwch

Tueddlr i teddwl tod y rhai ohonom
sy'n cerdded milltiroedd bob mis
yn dosbarthu'r Eco yn frwdfrydig
am ymroddgar 0 ddrws i ddrws -
yn bobol hynod ttit a sionc - wedi
arfer crwydro ar hyd lonydd tywyll
eu bro ym rnnob tywydd. Hynny
yw, os nad ydynt wedi cael un 'jeri
bine' yn ormod ac yn methu dal eu
gatael ar eu cwn nes disgyn yn
bendramwnwgl ar balmant tywyll
yn oriau man y bore. Dyna fu
hanes un ddosbarthwraig ddi-enw
beth bynnag a dorrodd ei choes 0
ganlyniad l'w hanturiaethau un
nos lau. Gair 0 gyngor - bydd
ang(w)en daJ y tennyn yn
dynnach y tro nesafl

DRAENOG

pryd Y disgwylir Mr Duncan
Brown, Waunfawr i roi sgwrs. Y
Cadeirydd fydd Mr D.G. Ellis,
Gweledfa.
TREFN OEDFAON HYDREF.
7 Mr Norman Closs Parry,

Treffynnon am 10.00;
14 Parch Gwenda Richards,

Caernarfon am 10.00;
21 Oed fa Ddiolchgarwch dan

nawdd yr aelodau a phlant yr
Ysgol Sui am 2.00; Mr J. H.
Hughes, Llanberis am 5.30;

28 Mr J. O. Roberts, Bethesda
am 5.30.

CERDDOROL. Llongyfarchiadau i
Caryl ac Awen Jones, Na Nog ar
au IIwyddiant yn yr arholiad piano
Gradd 2 a gynhaliwyd dan nawdd
y Coleg Cerdd Brenhinol.
COFION. Mae niter o'r pentref nad
ydynt wedi bod yn dda eu hiechyd
yn ddiweddar. Bu Mrs Megan
Jones. Greuor Villa yn Ysbyty
Gwynedd a Mrs Gwyneth Evans,
Ty'n Buarth wedi treulio cyfnod byr
yn yr un ysbyty. Mae Mrs Eirlys
Williams, Marino wedi dychwelyd
gartref wedi triniaeth l'r galon yn
Vsbyty Manceinion. Anfonwn ein
cotion atoch gan ddymuno
adferiad IIwyr a buan i chwt 011.
GENEDIGAETH.
Llongyfarchiadau i Gwyn Hefin ac
Ifanwy Jones, Rhandir ar ddod yn
daid a nain unwaith eto. Pob
dymuniad da i Geraint ac Einir
Gwyn ar enedigaeth eu hail fab,
Huw Gwynn ar Fedi 10 a brawd
bach I Ifan Gwynn.
YR EGLWYS BRESBYTERAIDD.
Y GYMDEITHAS. Cyfarfu'r
aelodau yn y Festri nos lau, Medi
13. Cadeirydd y noson oedd Mr
Gwyn Hefin Jones, Rhandir.
Cymerwyd at y myfyrdod gan Mrs
Jennie Hughes, Bryn Parc a
chyfeiriodd feddyliau pob un oedd
yn bresennol, drwy gyfrwng Salm
46, at y drychineb erchyll a
ddlgwyddodd yn Efrog Newydd
ddeuddydd ynghynt. Croesawodd
y Cadeirydd IN r gwadd y noson
sei Mr Dafydd Whiteside Thomas,
Uanrug. Bu'n noson addysgiadol
yn ei gwmni yn trafod enwau
lIeoedd ym Mhlwyfi Llan
ddeiniolen, Llanrug a Uanberis -
eu tarddlad, eu hystyron yn
ogystal a'r cefndir hanesyddol
oedd yn gysylltiedig a'r enwau
hynny.

Talwyd galr 0 ddiolch am noson
bleserus gan Mr R.W. Evans.

8ydd y cyfarfod nesaf. cyfarfod
olaf y tymor. nos lau, Hydref 11

BRYNREFAIL
- ,

- --- - - -

Mrs Lowrl Prys Roberts-Williams, Godre'r Coed. Ffcn: 870580
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Y bob! iienc 8 dderbyniwyd yn ae/odau yn y Cysegr.
Y NEUAOO GOFFA. Nos Wener, AELOOAU. Nos Sui 27 Mai mewn
14 Medi cafwyd noson ddifyr 0 gwasanaeth dan otal y gweinidog,
Bingo yn y Neuadd. Pwrpas y y Parchedig Oafydd Hughes,
noson oedd ailgychwyn y Clwb derbyniwyd 9 o'r aelodau ieuanc
100 a bu tri o'r aelodau yn Iwcus yn gyflawn aelodau o'r Cysegr.
iawn. Am nad oedd Gwenan Jones

Mr a Mrs Hughes. Pen y Buarth yn gallu bod yn bresennol fe'i
gafodd y wobr gyntaf 0 £50, gyda derbyniwyd hithau yn y
£25 I Nia Griffith, Glandwr a £10 I gwasanaeth ddydd Sui, 24
Mrs Ceris Williams, 1 Tan y Cae. Mehefin.

Oiolch i bawb am eu ---------~
cefnogaeth i'r Clwb 100 ac i'r Beth am Stori
Bingo. as oes rhai eraill am neu Lythyr i' r
ymuno cysylltwch a Kathy Bell, Ty
Newydd neu un o'r cysylltwyr Ileol. EC0
DEA6YN YN GYFLAWN

Trefnwyd y wibdaith flynyddol
eleni gan Frank Green ac ar
Sadwrn, Mehefin 23
mwynhaodd y gwmniaeth fach
ond ddethol ffrwyth ei lafur yn
crwydro rhai 0 lecynnau
hanesyddol siroedd y Fflint a
Dinbych. Treuliwyd peth amser
yn Nyserth yn cael hanes yr
egIwys leol a'r gwaith plwm ac
ymlaen wedyn i Drclogan at
gartref David Lloyd. Ar ffiniau
Bagillt ymwclwyd a Maes
Dychywelfa, lIe y bu y
gwrthryfel gwaedlyd rhwng
byddinoedd Owain Gwynedd a
Harri'r Ail, a chlowyd )r daith

yn Abaty Basingwerk dan
arweiniad brwdfrydig un o'r
rywyswyr gwirfoddol.

Yn ystod y dydd, dewiswyd y
swyddogion ar gyfer y tymor i
ddod a chodwyd Dei Tomos,
Nant Peris yn lIywydd i ddilyn
John Hugb Hughes oedd yn
absenno! oherwydd anafiadau
wedi damwain.
CLWB ERYRI. Cynhelir cyfarfod
cyntaf y tymor 0 Glwb Eryn yng
Ngwcsty'r Ficroria. Llanberrs ar
nos Wener. Hydref 5 am 7.30 0'r
glom. Y siaradwr fydd DCI
Tomos. Llywydd y Clwb, gyda
Gwynn Davies, Is-lywydd yll y
Cadair.

CIW'b Eryri

Ella Jones
Y Bwthyn
Llanrug

Ymddirieda yn ci allu
Cofiwn am ei gariad mawr,
G,V)'f yn union ein ffaeleddau,
Bechaduriaid gwael y llawr,
Daliwn afael ar y bywyd,
Pob amheuon g\vag a ffy,
Drwy wneud hyn daw i ni'n amlwg
Fad yr afael sicraf fry.

Pan ddaeth Ef i lawr o'r Nefoedd,
Beth a gafodd, dim ond sen,
Diodde'r bicell fain a'i wawdio
AI y groes, rhwng daer a nen;
Coron ddrain blethedig roddwyd
Ar ei ben, ond er ei glwy
Clyw ei ymbil dros ddynolryw,
.Maddau'u hanwybodaeth hwy,

Camera yn ngofal Richard LI. Jones,S V Odol. Ffon: (01248) 670115

Os yw stormydd byd yn curo,
Ac os trwm a blin y daith;
Os y'th lcrhir gan ofidiau
Wrth ymdrechu yn dy waith;
Paid a digaloni gyfaill,
Er pob malais, sen a gwawd,
Cofia'r amharch a'r gwaradwydd
Brofodd Crist ddacth inni'n frawd,

Er it deimlo'n fynych, fynych
A yw bywyd werth ei fyw,
A dy fod yn cael dy lethu
"A gofidiau 0 bob rhyw;
CW}'d dy galon, gwel yn amlwg
Rai mewn cyflwr gwaeth yn siwr,
Ffydd a gobaith yn yr Arglwydd
Ddcil dy ben uwchbcn y dWr.

Geralnt Elis, Cilgeran. Ffon: (01248) 670726

GobaithBETHEL
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PRYDI BAWB
Bwffe bIasus 0 Salon

at bob achlysur

41A STRYD FAWR, LLANBERIS
=ron (01286) 872501

Cefnogwch
ein

Hysbysebwyr

Roedd nifer arall 0
gamgymeriadau yn codi yn
atebion nifer ohonoch.

Ymgais Moreen Lennon,
Plas Tirion, Llanberis LL55
4HD ddaeth allan o'r het oedd
yn cynnwys yr aiebion cywir,
Llongyfarchiadan a £5 ichi.

AI 61 cwblhau croesair mis
Hydrcf, gyrrwch eich atebion at
Dafydd Evans, Sycharth,
Penisarwaun, LLSS 3HE erbyn
Hydref 22

Lennon, Llanberis; Rhiannon
Pritchard- Jones, Clynnog;
Alvona Jones, Prestatyn; Ellen
Pri (chard, Garndolbenrnaen;
Jennie Williams, Clynnog;
Eirwen Roberts, Tregarth; I.
Jones, Borth-y-gest; Eluned
Jones, Trefor; Nan Owen,
Llanberis; Dilys A. Pritchard
Jones, Aberereh; Ceridwen
Williams, Llanrug; Olwen
Owen, Llanberis; Jean Hughes
jones, Catherine A. Jones, Rhiw
ac E.E. Jones, Rhoshirwaun.

'Egnioli' ocdd yr ateb cywir i
32 i lawr, mae'n cael ei gynnwys
yn y Geiriadur Cyfoes fel
cyfieithiad o'r gair 'energise', sef
'rhoi bywyd mewn rhywbeth'.

1. LIun: DEINIOLEN. Cymdeithas Llandinorwig - Swper
Cynhaeaf
LLANRUG. Adran yr Urdd yn dechrau tymor newydd

4. Iau: WAUNFAWR. Sefydliad y Merched.
DEINIOLEN. Cyfarfod Diolchgarwch y Chwiorydd yo
Ebeneser am 2 o'r gloch.

7. SuI; CWM-Y-GLO. Clwb y plant am 2.00 a phrcgeih am 4.00.
8. Llun: WAVNFAWR. Y Gymdeithas Lenyddol- cyngerdd gyda

Pharti Clychau'r Grug.
DEINIOLEN. Cyngor Eglwysi - Cyfarfod Diolchgarwch.

11_Iau: BRYNREFAII .. Y Gymdeithas am 7.00 gyda Mr Duncan
Brown.

12. Gwe:DEINIOLEN. Swper Merched y Wawr yn Antur
Waunfawr.

16. Maw:CWM·Y·GLO. Cyngerdd yng Nghapel y Tabernacl am
6.30.

19. Gwe:CAEATHRO. Noson Lobsgows a Gwin yng Ngharrog,
Rhosbach am 7.30.

21. Sui: BRYNREFAIL. Oedfa Ddiolchgarwch am 2.00.
DEINIOLEN. Oedfa Ddiolchgarwch am 10.00 yn
Ebeneser ac am 5.00 yng Nghefnywaun.

22. Llun:DEINIOLEN. Y Gymdeithas Lenyddol yn ail-ddechrau.
Sgwrs gan Mr D. Whiteside Thomas.

27. Sad: DEINIOLEN. Eisteddfod Gwaun Gynfi am 1.00 a 6.00 o'r
gloch yo Ebeneser.

31. Mer: LLANRUG. Disgo Calan Gaeaf yn yr ysgol.
RHAG-HYSBYSIAD

Tachwedd3: Eisteddfod Bentref Llanrug ac Eisteddfod Bentref
Pcnisarwaun

DYDDIADUR HYDREFI -

8. Craig a ffurfiwyd o'r hyn a
welir ar Ian y mor (9)

9. Y trawst sy'n cynnal )' (0 (7)
10. Croehan (4)
17. Tir isel eto! (6)
18. Argae (3)
19. Y rhan o'r corff sy'n

cynnwys y stumog (3)
20. Wedi ei gwahanu odcli wrth

y wifren ddaear mewn
trydan (6)

23. Awdur yr englyn am y
Gorwel sy'n darfod: (4,5)
Hen linell bell nad yw'n bod
Henderfyn nad yw'n darfod.

25. Hen fynydd-dir (3)
,7. i\d~il"Q ",~h\;l ~ow&r neu

grwn (3)
2M. Cnocell y coed (7)
31. Lle i olchi dillad (7)
32. Gorffwys y corff yn ei hyd

(6)
35. Cynnyrch carreg arbennig

wedi ci lloile1 rnewn ffwrn
(4)

~6.Hrgwigll r»
3~. f\r 01 1 ur draws, '87 (5)
J9. £hed~ad (4)

Derbyniais un ar hugain 0
atebion i groesair Medi, nifer

'-----sylweddol 0 gofio Iod y cyfnod a
ganiatawyd i chwi mor fyr.
Dyrna'r rhai a dderbyniwyd:
N. Hughes, Cwm-y-glo; Mair
Evans, Caernarfon; Gwen
Davies, Y Wirral; Dorothy B.
Jones, Llanrug; Rosemary
Williams, Tregarth; Nansi
Davies, Rhuthun; Moreen

I Lawr:
1_ (:it! moch w2di ei h!111 ru (j)
Z. rem nacn rn danrue faint

)'Jl hl Q'r oloch {?}
4_ MVf1~~hloa(~)
O. 1\[ 01 1 zr tlrLl\Y:l, "15 (t)
7, l\.bi\~J15),'n onl1u0t5~ cychod~.

ddrinao'r IDlffiI~ (0)

Os nad oes eof da gennych,
efallai y bydd yn rhaid i chi
wneud peth ymehwil eyn ateb
y cliwiau sydd a rhifau yn
gliwiau iddynt.

Ar Draws:
1. Tir isel (3)
3. LIe i anifail guddio (3)
5. Anifail o'r rnor (5)
8. Rbywbeth yn llosgi (3)
11. Dwylo 110ng? (4)
12. Galw'n 61 (5)
13. AI 61 1 ar draws, '95 (6)
14. Pwrpas, ond mae'n rhyfedd!

(3)
15. Anfon 0 flaen.rnewn car? (5)
16. Digonedd (7)
18. Yr hyn sy'n deillio 0 40 ar

draws (4)
19. 0 waed pur! (6)
21. Offeryn llyfnhau hyll? (5)
22. Perth wedi ei thorri a'i

phlygu (3)
24. Cyfeiliornus (9)
26. Mor·filldr (3)
28. AI 81 17 i lawr, '73 (5)
29. Yr ongl y saif y cwpwrdd

ynddi? (6)
~QI rrifWvinidQ5 anniben) <4)
3~. Llysieuyn chwerw 9. ddefn

yl1l1lr mewn mouuton (7)
34. Perfformiwr (5)
37. Rhywbeth o'i le yn

Llandinam? (3)
40. Bragu (6)
11. hr 011 ~rQr~w~)t91(~)
4.1.Aft~~hyd~y'n codi zwres y

!Iwatll (~)
13. Fe ddigwydd ur ddlwvdJ

pob dydd (3)
44. TeJIWchun rallll? (:5)
15. Hanner aeyn I hilnnc;r

ccffyl! {J}
.%. M!L~ '1~gw9n vn necursu

bod VTI hryllfcrtll (3)

CROESAIR HYDREF



pnet-crood e rygbl.
91'~fyw cyfeirio elo y mis yma

at uemp meowr Ifane 0 OdCI Elidir,
Llanberis sef Gwyn Arion
Williams. Ahyw flwyOdyn neu
ddwy yn 81 sonlwyd fel yr Qedd
Gwyn yn owneuO Qi fare mQwn
rasus lIeol dro~ gefn gyvlad a
rllsdeg mynyOd Soniwyd am ~i
b"rQQrwyc;ld i yvoithlo'n galod i
rgjgtroli'r ogmp. V" aMlwO, maeJr
h911 ymarfor wodi dwyn ffrwyth
iado ur\walth ~to. M:to nowydd
dOYGhwelyd o'r Elddl Ole bu'n
~Yl'\1\I6hloliCymru yn r:las Cwpan
y Byd I Aedwyr Mynydd. Yn
oalonogol , +1mieuanc a an/onwyd
gun Gymru ac roeOd @uporenSial
yn amlwa Qydd G.wyn yn 'odlon
lawn gyda'i b@rfformlad gan mai 8f
o~dd y Cymro cynlaf yn ~1.

DaliRedeg
Dodd eich cyhyr~1.I yn brlf\1 yn
OOlwedOar7 OQddQCh chl'n crynu
wrth eu 9Y1eld yn rnentro i Lyn
Padarn7 AIIQCh chi rod~g ~r 61
noflo b~n b9re Q gyrru belG ar
glltydd gIn bro? I~, tI~yt'l 6 h()r fu'r
hanner 'Ironman Ghllllenge' - er
bOd nlt~' 0 f~rt~Qd wadI eystadlu
Ilofyd, Yn 01 yr adroddladau ou yn
IIwy~d,anl ar sawllofel, a sobeHhlr
denu y 'Full Ironmlln' yn y OVIOdOI
aaos.

Bu nlf@r0 OYStdOlQ1Jwyr"GOIyn
wynobu1r h~r ~vyn bJG~ iayyn fJ'u
perrrOrmlaOQU I"QIyn acho~ ~~~ y
Wydd/~1 m~9 rhyyvun yn \lynnu at
y cynlfgr o'r boblooa~tn Il}ol ~y'l"I
ymwn~'t4t;1Air ~ampQu 0 rodog,
bQICio. nono 9C gti Gwi, dW4Ud
bod y v~mpi\u yn dioddof 0 ran
CynoQdctugrwyOOO'U eymnaru ~

f:lhai 0 enweirwyr ieuenc Ileol ar Lyn y Dywarchen mewn cystadleuaeth
a gynha/iwyd gan y Gymctelthas Bysgota teo:

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

'gollwng' mae IIwyddiant 0 fewn
cyrraedd. Un canlyniad gweddol
felly yn y tarr ras sy'n weddill
ddylai fad yn ddigon.

~nw'r cwch ywtr Wylan a'r tri
sy'n arwain y ffordd ac yn hedfan
yn uchel yw Dewl Huws, tad
Dylan, Dylan ac Alwyn rtans. A'r
cvremac at y Braso? Wei, ym
mhob ras unigol rhoddir tlws i'r
~i\YYI ~y'n vnnlll ali yn dod yn all.
F"QllymAl} 1Q tlw~ yl"l y" howld r:
neroo. t1 digon 0 I@ar y osc am '5
tlw s eobeilhio ~~ res ac yn~
cwpan rawr y osncamowvn

Wrth ei holi roedd Oylan yn
fYrlymus yn trarod y gQmp, QC yn
amlws lei un a gyyreiddiul ei dud
yn swn nQII Lly n ac yng noolwg y
swntJ bUii\~i&1 ann!1I y
OQnC!:lmpwrtQgth1,1" "OIYQu lI~wor
ig~9, CyfoiriodCl (Il wufr YGy::;tlldlU,
gO hANd vr 41f4~ Qr'Qf 0 cr.m ym
morn' oyOladleulletn. Olld rnaid
~yf~tJ~~.,baehaQn sanest :awn yw
Dylan, Fun ofYnn~us IddO bQln
t>t"Idd y pr:l sbardun pyy
Iwyddlannau, cyfdddQfOdd mal
An;oddQlal luasa: sorlod dfilr~yn
pryfoclo teld p@tal'nc~QI c~nlyniact
~waol. IQ w.r, yr han Q ""yr ~'r
ieuanc a dyola.

Rhoddwyd cryn sylw yn
ddiweddar i 'Ny I Hwylia fawr yr
One Ton Cup yn areal Pwllheli.
oenooo gystadleuwyr ladled y byd
a pha.wb yn ca.nmol safon y
cystadlu. Gyda'r Ganolfan
GQn~dlaethol i 9giliau Morwrol ar
ain stepan drws ym Mhlas Menal,
mae nifer 0 ieuenctld uect yn
magu sgiliau ar eu nnerus gyrslau.
Onti ym M~I'W cystadlu mown
rOi5U:5 rnor mas un nacnocn
;euanc 0 ~olhQIyn m"Qu proflao,

OQO OQO yw Oylgn I-Iuw~ 0
dyddyn QI~n ~9roleemet Dymo',
dymor cyntat yn cy~tgdllJ yn r~~u~
~~9 A~;rgQron 0 dlofnlr gan
GymdoJth!\~ ~wylio ~o$ia Llyn -
vnyy brat ynto,? onerwydd clefyd Y
trgod a'~Q~I'\.o.lJ~'rgwahardd:adau
yn 01 OQII,bu'r yYnlor yrl Ilwyr yn
~Y~~wyl"lolon;. Use ~~ ras yn y
gytre:J and, Ilvd yn nyn. dim ond
1Q rae a 8ynhn1:wyd. V n9~ i ~ylQn
lin @I aymor Cynl!:lf yw noo 1,1"
aolod 0 ~rlw y YYV'ih fa YOIQr llf yn
n@nC~mOWYTSQO AO(),(1Qr~r\.

Ar hrn 9 ~rygmuo'r gObollhlon
vn UCnQIO'r' 2 rna n !!V"~dliwy~.
all yw ~iw~flw iitAlaf. Gon mafr
C;;Inlynj;JdQU yn Y 1J ,~~'O'dU' ~y''''
cy/r:/, Ci\'r 'W1~YVy ~alQf yn 0001 au

Y Braso'n Barod?

Eu Bachu'n Ifanc

Clwb Hoci Caernarfon sy'n cynnwys niter sylweddol 0
chwaraewyr 0 Fro'r e».

buasech chi wedi ymateb? gem ganol wythnos / pob gem.
Rhowch gynnig arni. Nid oes raid 6. Tua faint mae'n gostio ar gyfer
defnyddio enw Man Utd! y gemau (tocyn + bws)? Tua

Holiadur Pel-droed £20 / £30/ mwy na £30.
Diotct: am etcn cefnogaeth. as 7. Pa un yw eich tim pel-droed
oes dewis, rhowch gylch ° IIeol chi?
gwmpas eich ateb. 8. Pryd aethoch chi i'w gweld nhw
1. Ers faint rydych chi yn cetnogi ddiwethaf?

eich hoff dim? 9. Pa un yw'r clwb Cynghrair
2, Tua faint o'r gemau cartref Cymru agosaf?

fyddwch chi'n tynychu? Tua 10 Pryd aethoch chi l'w gweld nhw
250/0/ 50% I mwy na 500~. yn chwarae ddiwethaf?

3. Faint o'r gemau oddi cartref 11.Beth yw eich barn am
fyddwch cru'n mynd Iddynt Gynghrair Cymru?
mewn tymor? Llai na 51 rhwng 12,Sut gellir ei gwella?
5 a 10/ mwy na 10. 13 Beth yw eich barn am stopio'r

4. Sut fyddwch chi'n teithio i'r rhaglen 'Go!'?
gemau fel arfer? bws / bws 14.Ydi pel-droed yn cael sylw teg
mini I car I tren. ar y cyfryngau yng Nghymru?

5. O'r gemau cartref, ydych chi'n 15,Pwy ddylai fod yn rheolwr tlm
mynd i bob gem penwythnosl pel-droed Cymru?
ambell gem benwythnos / bob 16.Ymhle y dylld chwarae gemau
gem ganol wythnos I ambell rhyngwladol pel-droed Cymru?

Yn rhyfeddol tra'n ymdrin a
phel-droed lIeol, roedd carlan go
lew yn mynd i wylio eu tim pentref
yn hytrach na'r ddau fawr -
Bangor a Chaernarlon. Yn amlwq
roedd y dynfa i Old Trafford ar y
Sadwrn yn fwy nag i'r Oval neu
Ffordd Farrar - er y gost 0 hyd at
£30 dim ond am docyn a'r costau
teithio.

Mwy 0 gemau nos Wener oedd
y gri boblogaidd. Niter yn cytetrio
nad oedd digon 0 tewnbwn Ileol yn
ein timau Cynghrair Cymru lIeol.
Roedd gormod o'r 'un wynebau'
yn symud fel gwenoliaid 0 un clwb
y gogledd i'r lIall. Tipyn 0 son am
Sgowsars!

Sut iwella'r Cynghrair? Atebion
poblogaidd oedd cynghrair uai,
dethol nosweithiau poblogaidd am
y gemau deniadol, a dargantod
noddwr. Rhai yn gweld lIygedyn 0
obaith yn sefydlu yr ambell
academi ieuenctid yn rhai o'r
clybiau. Cyfeiriad hefyd bod cael
rhai fel Blackmore a Southall yn
chwarae yn y Cynghrrur yn denu
sylw,

I'r cwestiwn pwy ddylai fod yn
rheolwr ern tim cenedlaethol,
roedd cefnogaeth gref i Marc
Hughes (disgwyliedig etallai gan
griw 0 ffyddloniaid Old Trafford).
Ahai'n nodi fod talcen caled o'i
flaen, ond bod y cymeriad ganddo
i wynebu'r her. Terry Yorath a John
Toshack oedd dewis lIeiafrif.

Ble i chwarae'r gemau?
Oherwydd y cyfleusterau I
ysblennydd ac 'atyniadau' I
Caerdydd, roedd mwyafrif lIethol 0
blaid Stadiwm y Milflwydd. Er
hynny roedd niter yn dal i nodi y
dylid defnyddio y Cae Ras, I
oherwydd yr awyrgylch a 'chartref
traddodiadol pel-droed y gogledd',
Ymateb diddorol.

Oyma gopi o'r holiadur. Sut

Clwb Hoci Caernarfon

Ymateb y Dilynwyr
Fe fOm yn ffodus, neu yn anffodus,
i gael tocyn i wylio gem Cwpan
Ewrop Manchester United vn
erbyn Lille yn Old Traford. Yn sicr,
nid oedd perfformiad miliynwyr
Ferguson yn cymharu a'r IIwyfan
gwych sydd o'u hamgylch. and ie,
ennill yw ennilll

Yn ystod y daith i'r gem,
roeddwn wedi paratoi holiadur a
chefais rhyw 50 o'm cyd-deithwyr i
ymateb iddo. Yr oeddwn yn
awyddus I gael ymateb y dilynwyr
- ie, rhai mor hyddysg a dilynwyr
Man Utd hyd yn oed - ar sawl
pwnc sydd wedi codi'n ddiweddar.

Gan fod gennyf gyswllt a'r
cyfryngau Cymraeg mae niter
wedi son am y newid syfrdanol yn
y sylw - neu'r diffyg sylw - a roddir
i bel-droed ar gyfryngau Cymru o'i
gymharu a rygbi. Mae'r arian a
werir er mwyn sicrhau y
cytundebau rygbi, o'i gymharu a'r
bet-droed, yn warthus 0
anghyson. Rhai yn cyfeirio, gan
fod cytundeb teledu a radio dros
sylwebu gemau Cynghrair Cymru
gan BBC Cymru, fod yn torri ar eu
'amser sylw nhw' ac ar yr un pryd
yn gwahardd Champion, Radio
Ceredigion a'u bath rhag rhoi sylw
i'r Cynghrair Cenedlaethol. Yn
sicr, mae hyn yn gwneud niwed i'r
gem yng Nghymru.

Fel y nodwyd gan nifer yn eu
hymateb ar yr holiadur, roedd
dlddymu'r rhaglen 'Gol' yn
anfaddeuol. Mae dangos gem tyw
o rygbi ar nos Wener, pnawn
Sadwm ac yna y fath sylw ar
raglen 'Y Clwb' bnawn Sui yn rhoi
halen ar y briw. Roedd sawl un ar
y bws 0 Ynys Mon, ardal Bangor,
Caernarfon, Oyffryn Nantlle a
Oyffryn Ogwen. Yr oedd yr atebion
yn gymysglyd, a rhai'n ddiddorol
iawn - yn enwedig y sillafu. Oyma
drawsdoriad o'r atebion.


