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 cyn diwedd
Rhagfyr eleni.
RHIF 281

MEDI2001

Cysylltwch a ni os oes gennych
ddiddordeb yn y gwaith.
John Pritchard ac Iwan Roberts

PRIS 40c

Suo GaO
Sian Wyn Gibson

Dau fyfyriwr lleol
yn mynd am y "FERRIER"
Mae dau fyfyriwr ifanc o'r fro
wedi dod i'r brig ar ddiwedd eu
blwyddyn gyniaf yn y Coleg
Cerdd
a
Drama
yng
Nghaerdydd.
Mari
Wyn
Williams,
Rhes
Ficroria,
Llanberis
a Huw Llywelyn
Jones, LI}Ts Alaw, Bethel, oedd y
ddau fyfyri wr a gafodd y
marciau ychaf yn eu harholiad
ar ddiwedd tymor yr haf Yn
sgil eu llwyddiant, bydd )' ddau
yn cynrychicli'r Coleg yn y
gystadleuaeth
bwysig
am
Ysgoloriaeth Catherine Ferrier.
Mae ennill yr hawl i ymgeisio
am yr Y sgoloriaeth honno yn
dipyn a gamp ynddo'i hun.
Byddant yn cystadlu yn fuan
wedi dychwelyd i'r Coleg ar
gyfer
y
tymor
newydd.
Dymunwn
yo dda i'r ddau,
Wrth eu llongyfarch, yr ydym
yn ymfalchio bod y traddodiad
diweddar 0 feithrin cantorion
ifanc ym mro'r Eco yn amlwg
yn parhau.

Ysgol Brynrefail, ac mae wedi
bod yo wyncb cyfarwydd ar
lwyfannau
eisteddfodau
a
chyngherddau
Ileal ers rhai
blynyddocdd.
Bu'n aelod o'r
grwp
Aria
Iu'n
diddanu
cynulleidfaoedd
y fro hefyd.
Mae hefyd wedi cael profiad 0
gan u ar )' teledu.

--...

III
Q)

o
C

::J

::J

Cyd-ddigwyddiad
llwyr a'rn
den odd i stondin
Cwrnni
Recordiau
Sain
ar
faes

Huw LlyweLynJones
Mae Huw Llywelyn yn aelod

Mari

Williallls
Mae Mari Wyn eisoes wedi
cael rhan yn yr opera Hansel a
Gretel
gan
Englebert
Huperdink, ac wedi canu rhan
Ida
yn
yr
opera
Die
Fliedermouse.
Mae'n
gynddisgybl 0 Ysgol Dolbadarn ac
W)lI'L

o Gor Ieuenctid Cymru, ac yo
ystod mis Gorffennaf
bu ar
daith gyda'r Cor i Budapest a
Vienna lIe roedd yn unawdydd
yo y cyflwyniad o'r Offeren yn
G gan
Schubert.
Bu'n
liwyddiannus yng Ngwyl Gerdd
Caer ac yng N gwyl Gerdd
Southport ac, yn fwy diweddar
roedd yn un 0 dri o'r Coleg a
ddaeth
i'r
brig
yng
nghystadleuaeth Canwr Ifane y
Flwyddyn Dyffryn Morgannwg.
Mae yntau'n
un 0 gynddisgyblion Ysgol Brynrefail, a
chyn hynny Ysgol Bethel.
Edrychwn ymlaen yn eiddgar
at glywed llawer mwy am
lwyddiannau'r ddau yn ystod eu
cyfnod yn y Coleg Cerdd a
Drama ac ym mha yrfa bynnag y
byddant yo ei dilyn.

Eisteddfod
Genedlaethol
Dinbych eleni i brynu disg Sian
Wyn Gibson, gyda'r gantores ei
hun yn brescnol. Llwyddais yn
y fan a'r lie i gael ei llofnod ar y
clawr, yn ogystal a chael clamp 0
sws (ar fy moeh!) i selio'r
digwyddiad. Er mor ddymunol
}' cyfarfyddiad, eilbeth yn wir
ydoedd i'r wefr a gefais 0
wrando ar gynnwys y ddisg.
Proffwydais sawl blwyddyn yn
61 y byddai Sian yn seren rhyw
ddydd. Cofiaf hi'n canu ar fy
aelwyd, cofiaf hi'n cystadlu'n
llwyddiannus
mewn
sawl
eisteddfod leol, cofiaf hi'n canu
gyda Gwlith a Thriawd Cynefin,
ac fe'i cofiaf hi fel cymer! 0
bosib mai'r cyfuniad yna a'i
gwnaeth hi'n sereno
I'r anghyfarwydd, fe'i ganed
:yn N einiolen yn ferch i Eirlys ac
Owie Gibson. Ar 01 gadael
Ysgol Brynrefail aeth ymlaen i
Goleg Cerdd Manceinion gan
ennill
ysgoloriaethau
y
'Countess of Munster Trust', y
'Peter Moores Foundation',
)'

'Buttle
Memorial
Trust'
a
Gwobr Gwilvm
Gwalchrnai.
Dim rhyfedd iddi gael ei derbyn
i gwmniau opera adnabyddus fel
y 'D'oyly Carte' ac 'Opera
North' yn Leeds. Tra yn aelod
o'r cwmniau hyn derbyniodd
J

(Parhad ar dudalen 22)

Ennill yn
Y Genedlaethol

Elfed Morris, El1illydd _vr U,1awd
i Fechgyn

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

Rhifyn
Hyeral

RHIF 281
MEDI
Argrart~a gan Wasg Gwynedd

Dyddiad Plygu

Dyddiad Copi

Tachwadd

Madi 17
Hydref 22

Madl27
Tachwedd 1

Llanberis

Rhostyr

Tacnwedd 19

Tachwedd 29

Caaathro

Cydnabyddir cefnogaeth
Bwrdd yr isitt: Gymraeg
i'r cyhoeddiad nwn.

Golygyddol:
JOHN PRITCHARD

CILFYNYDD. LLANBERIS
FfCn' (01286) 972390

IWAN ROBERTS
LLEIt-IOA. LLANRUG
FtOn: (01286) 675649
Cadelrydd Pwyllgor Uywio,
AAWEl JONES

CAE EBONI, PENISARWAUN
FfOn: (01286) 871274
E-bost: ecorwyddf8 G AOL.com

GOl YGYOO CHWARAEON
Richard LI. Jones. 5 Y Odol. Bethel
(01248) 670115
OYOOIAOUA Y MIS
Mrs Margaret Cytni Griffith, Cynfl,
Oeiniolen (870394)
FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
Llanrug (677263)
TREFNYDO HYSBYSEBION
John Roberts, Bedw Gwynion, Ffordd
Glanffynnon. llanrug (675605)
TREFNYOO BWNDElU
Jean Jones, Cesail y Mynydd,
Oelniolen (871550)
TRERFNYDD ARIANNOl
Goronwy Hughes, Eithlnog, 14 Aton
Rhos. llanrug (674839)
TREFNYOO GWERTHIANT POST
Mrs Olwen Llywelyn, Pant Afon Bach,
Uanrug (650200)
TREFNVDD PLVGU
Shioned Gnffith (650570)
GOHEBWYR

PENTREFI

BETHEL: Geraint Ells, Cllgeran
(01248) 670726
BAYNAEFAIL: Mrs Lown Prys RobertsWilliams, Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO: Clive James Hatan. Bryn
Gwna (677438)
CEUNANT: Trystan a Sloned Larsen

Bodafon. Ceunant (S507B8)
CWM· Y-GLO: Mrs Ins Rowlands.

Glanraton (872275)
OEINIOLEN: W O. William:;,

Mrs Ann Evans
Mr GWllym Evans
Mr Clive James

Penisarwaun

Annwyl Olygydd
Ysgrifennaf i dynnu sylw at
ymgyrch i sicrhau dyfodol yr

Cibyn, Caernarfon

SWYDDOGION A GOHEBWYR

Cysylltu a

Ble

wythnosolyn

Yr

-

Herald.
Gyda chostau cynhyrchu a
dosbarthu cynyddol, ynghlwm a
chylchrediad isel, mae dyfodol y
papur yn ansicr. Dim ond 1,500
o Gyrnry Cymraeg sy'n ei brynu
bellach ac, yn anffodus, os na
fydd y sefyllfa honno'n newid,
fe allai'r papur ddiflannu.
Does
neb
eisiau
gweld
hynny'n digwydd, yn enwedig
a'r iaith dan fygythiad parhaus 0
bob cyfeiriad.
Felly
neges
syml
sydd
gennyf: Os ydycb yn un o'r
1,500 sy'n ei brynu, diolch i chi
am eich cefnogaeth. Os nad
ydych yn un o'r ffyddloniaid,
gofynnaf yn garedig i chwi
ystyried ei brynu.
Gwell fyth fyddai archebu Yr
Herald yn eich siop leol bob
wythnos, neu danysgrifio i'w
dderbyn trwyr post am £25 y
flwyddyn (Ffoniwch Barbara
Thomas ar 01286 677887, neu
Tudur Huws Jones ar 01286
671111'am ragor 0 fanylion).
Darllenwch
y papur,
a
gadewch i ni wybod beth )TW
eich barn arndano - da neu
ddrwg. Byddwn yn croesawu'ch
sylwadau, a'ch syniadau.
Gyda'n
gilydd
sicrhawn
ddyfodol Yr Herald.
TUDUR HUWS JONES
Golygydd yr Herald

Annwyl Gyfaill
Owain Glyndwr
)' gUlr rlty!eddollzw11, un atytliadcl a
hollol unigryui meum cyfnod 0
usleidyddiaetlt hunanol a llym-edig'
George J\1acaula_\I Treuelsan
Digwyddiad newydd gan Antur
Waunfawr eleni fydd Diwrnod
Dathlu Owain Glyndwr, Bydd
awyrgylch gynnes ac anffurfiol
i'r noson.
Bydd yn cychwyn
gyda
gwledd flasus 0 fwyd a gwin
Cymreig (3 chwrs), y fwydlen
wedi ei haddasu 0 wledd fyddai
Owain Glyndwr ei hun wedi
fwynhau yn ei lys yn Sycharth.
Bob Morris, Prifysgol Cymru
Bangor fydd wedyn yn ein
diddan u gyda hanesion
o'r
cyfnod.
I
ddilyn
ceir
cerddoriaeth draddodiadol.
Gan
fod
y nifer
yn
gyfyngedig (uchafswm 0 30 0
bobl) rydym yn sgwennu at
gyfeillion yr Antur gyntaf i'ch
gwahodd
i archebu
eich
tocynnau cyn diwedd mis Awst.
Os bydd lle ar 61 hynny, byddwn
yn hysbysebu yn ehangach.
Cynhelir y dathliad ar nos
Sadwrn, 15 Medi am 7.00 yr
hwyr. Bydd tocynnau ar gael am
£15 yr un, yn cynnwys un
gwydryn 0 win (gellir pryn u
rhagor
fesul gwydryn
neu
betel). Felly os am noson allan
dipyn
gwahanol
i'r
arfer,
cysylltwcb a'r swyddfa ar y rhif
ffon uchod i archebu eich
tocynnau.
Yn gywir
Gwynn Davies
Cadeirydd
An tur Waunfawr

Cyfeillion Ysgol
Brynrefail. RAFFL RAE
A fuasai Tom - Ffon:
6740?? - daliwr tocyn
ram rhif 0235 yn cysylltu
a'r Trysorydd,
Mr Selwyn Lloyd, ar
01286 675359 mor fuan a
phosib.

(01286650721

6 Rhydladog. Oelniolen (871259)

Cyrnraeg

OIOLCH
Annwyl Olygydd,
Caredigrwydd Pentref
Bu rhaid imi fod I ffwrdd o'm
cartref am rai wythnosau dan
lawdriniaeth feddygol. 0 ddod
adref, cerdded i mewn a gweld
mer 0 liwiau tlachar tlws yn yr ardd
tu allan i'r ty.
Na, nid fj a'u plannodd. Yn
hytrach cymydog caredig. Roedd
wedi lIenwi pedwar potyn pridd yn
Ilawn blodau lIiwgar eithriadol:
piws, coch a gwyn. Oyma
gymydog 0 ddifrif - fedrwn i
wneud dim ond rhyfeddu a
DIOLCH.
Di-enw
Llanrug

RHODDIONl
--

---

£20; Dr Elwyn James, Llundain

(a Bryn Mair, Llanrug).
£15: Mr Emrys Owen, Solihull
£10: Mr Cledwyn Parry, Glyder,
Ffordd Capel Coch, Llanberis;
Mrs Edith Ellis, Min y Nant,
Waunfawr er cof am ei chwaer
Grace Thomas; Arthur a Dilys
Jones, 12 Hafan Elan, Llanrug;
Teulu Sycharth, Penisarwaun a
Theulu Pen-y-groes.
£5:
Margaret
Griffiths)
7
Llainwen Isaf, Llanberis; Mrs
Lily Aubrey Horman, Venice,
Llanrug; Teulu Ty'n Llidiart,
Waunfawr; 1010 Eilian, 3 Bryn
Moelyn, Llanrug; Mrs Gladys
Roberts,
27
Hafod
Oleu,
Deiniolen; Clara, Bwlch U chaf,
Deiniolen; Teulu y diweddar
Mr O.l~homas, Mona House,
Deiniolen.
£3: Mrs Bet Jones, Lyndale,
Llanrug; Eirian a'r teulu, Stryd
Newydd, Deiniolen; Margaret
ac Ellis Wyn, 6 Ffordd Dciniol,
Deiniolen.
£2: Mrs Sally Roberts, Lome
House, Llanberis.
£1: Derfel ac Anita.

DINORWIG: Marian Jones. Minaili.

7 Bra Ehdlr. Otnorw10 (B702j:)2)
LLAN9~RIS: Gwyneth as Effion aoocne
Becws Eryri (670491)
LLANAUG: Eryl Roberts, 3 Bryn Moolyn

(675384)
NANT PEAlS:

•

•

umos Jones. 6 Nant

Ffynnon (871820)
PENISARWAUN! Mrs
(B72407)

PLYMAR A
PHEIRIANNYDD
GWRESOGI

Ann !;vans, Sychorth

TAN-V-COEO: Miss Anwen Parry,
Ael-y-Bryn (872276)

WAUNFAWR: Mrs Nan Qoberll>.
W~lIl"Ilawr l~~6S70)

Pant:..lon,

LRHlEYN NeSAJ.:
geunydC1I rawr
gOIVgyd[1i~n~At'thnasol
NOS LUN. MEDI 17

os gwelwch yn dda
Oaw'r rh:lyn nesaf o'r wasg
NOS_'AU. MS;OI ~7
2

~~

.

.

Ffon: (01286) 870202

-

_

•

=

5

-

TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU

I

-

44 Glanffynnon,

CAERNARFON
Ffon Symudol:

Llanrug

673513

0/774496616

Cydnabod Rhagoriaeth
Cylch Meithrin Waunfawr

Llyfr Lloffion a Ysgrifenwyd yng Ngherbyd
Tren Gladstone a'r Frenhines Fictoria
Yn ddiweddar cyflwynwyd llyfr
arbenn.ig iawn i Amgueddfa
/Llyfrgell
Aniur Waunfawr.
Crewyd

Plalzt YsgoL Feitlzrirz Wau1z/awr yn ell patti dnoedd tymor.
cyfuno i greu cylch 0 ansawdd
Mae Mudiad Ysgolion Meithrin
yn hynod falch 0 gyflwyno i rhagorol.
Dywedodd Wendy Thomas
Gylch Meithrin Waunfawr sel
'Y Cylch
Rhagorol',
sef /Nia Griffith, Arweinydd Cylch
Meithrin Waunfawr:
tysytvsgrif
sy'n cydnabod
'Rydym yn falcb iaum 0 'r
rhagoriaeth ym myd gofal ac
anrhydedd arbennig y,"11a; mae'n
addysg blynyddoedd
cynnar
golyg» llawer
i bawb
sy'n
cyfrwng Cymracg yn y sector
ymumeud Ii'r Cylch
y staff, y
gwirfoddol,
rhien i a'r gwir/oddolw_vr ar ein
Sefydlwyd cynllun (Y Cylch
pwyllgor. Mae 'rplant umh guns yn
Rhagorol' gan Mudiad Ysgolion
Meithrin i achredu ansawdd a musynhau dod yma I ddysgu a
chydnabod
rhagoriaeth
y chael Izwyl trulJ chuiarae )'12 y
ddarpar iaeth a gyn igir gao Gymraeg. Mae'11 buljlsig iaum i
gael cydnabyddiaetn genedlaethol
gylchoedd meithrin.
am yr ILOll tuaul: da, a'r safonnau
Dywedodd
Mai Roberts,
uchel a gynigir yma. Bydd derbyn
Cadeirydd
Mudiad Ysgolion
sil 'Y Cylch. Rhagorol' yn ein
Meithrin:
(Mae pwysau cynyddol ylz cael galluogi ni, a chylchoedd eraill a
ei roi ar ddarparw)lr gofal ac JjJdd yn derbyn j.1T un anrhydedd, i
addysg y blynyddoedd cynnar i gael cydnabyddiaeth. gmedlaethoi,
ada/togs i rieni a darpar neni ein
ddangos tystiolaetlt 0 ansauidd
uchel eu guxuanaeth. a 'u gofal. bod yn cynnig guasanaetn rhagorol
Gtoyddom fod llauier 0 'n cyldioedd. i'w plant:'
~-------------yll darparu guxisanaetli rhagorol,
Atodiad Waunfawr
ond hyd yn h_V'l ni fu "todd gennym
i gydnabod hynny )"t genedlaethol.
MERCHED Y WAWR, Bydd tymor
RydY'frl Y11 Ilyrlod falcll
0
newydd y Gangen yn dechrau nos
gyjlwY'lO'r sel Cylc/Z Rhagorol i
lau, Medi 27 am 7.30 yn y
Gylc}l Meithri'l Wattn/awr. I
Ganolfan. Y wraig wadd fydd
Margiad Roberts 0 Dudweiliog yn
I dderbyn
sei 'Y Cylch
darllen 0" gwaith 'Dydd,adur
Rhagorol' asesir y c}rlch gan
Gwraig Fferm'. Sicrhawyd ei
arolygwyr
proffe:siynol,
annibynnol sydd yn cymryd i gwasanaeth 0 dan nawdd cynllun
'Awduron ar Daith' yr Academi.
ystyriaeth
holl
agweddau'r
Edrychwn ymlaen am noson ddifyr
eylch Meithrin gan gynnwysy
a hwyliog iawn yn ei chwmni ac

bobl,

yr

alugylchedd

a'r

profoiadau a gynigir i'r plant yn
eu gofal. Bydd Cynllun (Y Cylch
Rhagorol'
yn c)rdnabod yr
elfennau arbennig hyn sy'n

mae croeso mawr i gyn-aelodau
ac i aelodau newydd ymuno aIr
Gangen. Mae rhaglen ddiddorol

lawn wedi'j threfnu ar gyfer y
tymor.

Alwyn a Sarah Jones

y IIyfr lloffion

gan

gangen Waunfawr 0 Sefydliad y
Merched yn 61 ym 1966, fel rhan
o gystadleuaeth i ddathlu penblwydd ~7 Sefydliad yn so.
Penderfynodd aelodau'r gangen
mai llyfr uniaith
Gyrnraeg
fyddai
un
Waun,
gyda
chyfieithiad 0 unrhyw gyfraniad
Saesneg.
Ffurfiwyd pwyllgor gwaith
i'r prosiect, sefy didweddar Mrs
M. Morgan Jones, Pant Cae
Haidd;
Mrs
J. Forbes,
Whitegates; Mrs Idris Jones,
Mrs Mary Vaughan Jones, Mrs
Brown,
y ddiweddar
Mrs
Morley Williams, Mrs R. E.
Jones a Mrs Caldicot.

Gwnaethpwyd l1awer 0 waith
ymchwil ar hanes Waunfawr
gan Mrs Mary Vaughan Jones a
darganfyddwyd fod hen gerbyd
tren oedd gan Mrs Morley
Williams
wedi
cae I
ei

Cylch Llenyddol
Caemarfon a Gwyrfai
Bydd tyrnor newydd v Cylch
Llenyddol yn agor nos Fawrth,
Medi 18 yng nghwmni'r Prif
Lenor Elfyn Pritchard, enillydd
y Pedal Ryddiaith
yn yr
Eisteddfod Gcnedlacthol eleni.
'Trwy'r Tywyllwch' fydd testun
ei sgwrs, a dyna dei tl y nofel a
enillodd ganmoliaeth uchel gan
y beirniaid. Mae crocso i bawb
ddod i wrando arno a thrafod ei
waith.

Mae rhaglen y [ymor )'n
cynn\vys darlitboedd a sgyrsiau
gan Jon Meirion Jones, Hafina
Clwyd a Dylan
Iorwerth.
Cynhelir y c}rfarfodydd am 7o'r
g10ch ar drydedd nos r'a\,,'rm y
mis yn Ystafell
Gymuned
Llyfrgell Caernarfon.
Y tal
aelodaeth am y flwyddyn yw £6,
neu
£1.50
am
ddarlith
achlysurol. Croeso cynnes iawn
i bawb. Am ragor 0 fanylion a'r
rhaglcn lawn, cysylllwch a'r
Ysgrifennydd
ar
(01286)

674478.

O'r clzwitlz i'r dde:
Nancy
Buckley,
Trysorydd
Sefydliad y Merched Wal.l1ifau1r,

Menna ~701les, Ptifuieuhredunaig
A,ltur IVatltifawr, A'1Jl Willia11ls,
Ysgrifennydd SY1W, Wali7zJawr a
Mair Williarrls, Cadeirydd SyMJ
Waulifau'T
----------------

ddefnyddio
gan
y
Prif
Weinidog, l\1.r Gladstone a'r
Frenhines
Fictoria
pan yn
ymweld a'r ardal.
Gwahoddwyd
pwyllgor
gwaith y llyfr i ddefnyddio'r
cerbyd i gynnaI eu cyfarfodydd.
Enillwyd y wobr Sirol gan y
Ilyfr, sydd yn llawn 0 bytiau
diddorol, yn cynning portread
tu hwnt 0 ddiddorol a manwl 0
Waunfawr yn y cyfnod.
Wrth bori trwy'r llyfr cewch
gipolwg ar bynciau amrywiol.
Ymysg y tudalennau
cewch
weld y 'map iaith' sy'n dangos
pa deuluoedd
yn Waunfawr
ocdd yn Gymru, a pha rai oedd
yn Saesneg yn }' c)rfnod.
Alae g\vybodaeth am siopau'r
ardal, ac arol"vg 0 ba n\v)rddau
oedd yn ~verthu orau. Coeli\vch
neu beidio roedd Cymr}"r ardal
g)'da thueddiad i bryniau [uniau
gcrllyg, a'r Saeson duniau eirin
g\vlanog!
Bydd )' 11)rfryn cael ei gad,v'n
ddiogel ~'n
Uyfrgell yr Antuf yn
y Ty Capel, ac mae croeso i
unrhyw un sydd it diddordt:b
g}7syllru a'I AnIuI os ydynt yn
awyddus i'\.v\veld.

Gvvesty

BLODAU

PENISARWAUN

arn
LLANBERIS

Ff6n:

870277

Blodau fir gyfer Dob aohlyaur

Dowla del 0 Lyalelu Ffurm
Wyau Free Range
Ar agor saith diwrnod

870605

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

ni fynd iddi. Dioleh Dorothy.

cyones i
Dafydd G1~lO[Jan, Bethel am ei
lwyddiant mewn cysiadleuaeth
ddiddorol, sef 'Casgliad 0 bytiau
yo yrnwneud a llys-enwau, i
lenwi bylchau rnewn papur bro'.
Edrychwn
ymlaen
at weld
ffrwyth ei lafur yn yr BcD.
Dafydd Guto, Iel Karen
Owen, Hilma a Gerain t yn un
o'r rhai rydw i wedi cael y fraint
u'u cadeirio rnewn eisteddfodau
lleol dros y blynyddoedd.
Llongyfarehiadau

WeI ia, dyna un arall trosodd.

Sur un oedd hi? Oedd h i'n
steddfod goliadwy? Oedd, siwr
iawn, tydi poh un yn aros yo y
cof am ryw reswm neu'i gilydd,
Steddfod y mwd? Steddfod ofn
y
clwy?
Steddfod
y
protestiadau? Ia, digon reg, ond
mae'n well gen i ei chofio fel
Steddfod y crocso cynnc
a
Steddfod arall y byddwn yn
cyfeirio
ati
fel
St.eddfod
hanesyddol,
a
Steddfod
lwyddiannus.
Rwy'n
fa)eh
iawn
am
lwyddiant yr W}'l dan arweiniad
fy hen gyfaill Eifion Lloyd
Jones (a Leah wrth gwrs). Mi

gcs i y fraint 0 gydweithio hefo
Bifion rnewn sawl Eisteddfod
yn y gorffcnnol - ac rocdd
rheiny yn Steddfodau cofiadwy
hefyd, am resymau gwahanol

wrth gwrs.
* * *
Hanesyddol

Steddfod
oherwydd
i ni gael cadeirio
mcrch am y tro cynta eriocd, a
chyfle i'r Archdderwydd, am y
tro cynta erioed, gael cusanu
prifardd.
Mi alla iona eich

sierhau chi i nil afael yn dynn
amdani wrth i mi ei harwain i'r
llwyfan i gael ei chadeirio. Oedd
roedd hi'n foment hanesyddol
yn hanes ein prifwyl, ac yn awr
f~,thgofiad\vy i Mcrerid. Pwy
fydd y nesa? - Hilm« Lloyd
Edwards, Nia Powell? ? ?

'Mor agos ond

eIO

mor hell'

ydi'r profi!1d 0 fod yn a~l ~nl 'f
GOflJn. Galla[ dd\~eud h)1n yn
on est gan i mi gael y profiad ar
ddau achlysur. Rocdu\vn i'n
hynod falch fod G\vyn Tholna::,
yn awyddus i goroni cerdd un
o'm cyfei11ioD pennaf - Gerail~t
Lloyd Ower}. Mi wn i ei fod

yn falch hefyd, ond gwn 0
brofiad hcfyd am y siom a lechai
yn ei galon. Mac cerdd Gerainl
(Ma~n Eryr) yn gt:ruu amserol eerdd a gyfansodd,vyd 0 fe\vn
llai na mis, sy'n son am glwrr
}'Drau

traed a'r genau. Gobeilhio'n wir
y gwcl olau dydd yn y d)(fOdOI
agos.
Roedd\vn i hefyd yn h)rnod

fa1ch

weld un arall sy wedi
meithrin
ei thalent
yn ein
heisteddfodau lleol yn dod i'r
dosbarth cyntaf eleni eto yng
nghysradleuaeth
y Goron. Yo
cuddio tu 61 i'r ffug-enw 'Y
0

Gwyliwr yn ~T Dwr' roedd Karen
Otoen 0 Ben-y-groes - Golygydd
Golwg.
Y Ilynedd yn Llanelli oedd y
tro cyntaf i Karen gynnig am y
Goron
Genedlaethol,
ac fel
elcni, fe ddaeth i'r dosbarth
cyn tao
Mae
gan
Karen
ddychymyg hyw iawn ac yn ei
dilyniant
mae
hi,
drwy
weledigaeth pysgodyn aur, yn
cdrych allan ar )' byd trwy
'Furiau' gwydrog, ac yn sylwi ar
broblernau'r
byd
modern
(M1lriau
oedd y testun
a
osodwyd yng nghystadleuaeth y
Goron).
Mae angen tipyn 0 lwc yn
ogystal dawn i ennill y Goron,
gan fod 'na dipyn mwy yn
cystadlu am )' Goron nag sydd
am v Gadair,
Y n sicr rnae'r ddawn gan
Gerairu a Karen i'w hennill gobeithio y cant eu cyfran 0 Iwc
hefyd yn y dyfodol agos.
Llongyfarehiadau
ychwanegol i Karen am iddi
ennill y gystadleuaeth 'Casgliad
o sgyrsiau ar dap yn arddull a
hyd "Dros Fy Sbectol".' Fel yr

a

J

awgryrnais mae Karen a Geraint
fel arnryw eraill sy'n anelu at
brif wobrwyon yr Eisteddfod
(jenetllaerhol,
wedl bod )'0

gystadleuv,ryr ffyddlon yn ein
beisteddfodau
Ileal dros y
blynyddocdd
a d""i'n gwybod
bod eu d~Tledhwythau fel finnau
yn fawr i'r eisteddfodau hyn.
Roeddvln i'n falch 0 glywed
Dorothy Jones, wrth feirniadau
Cystadleuaeth Llwyd o'r Bryn,
yn apelio ar i eisteddfodwyr
getnogi yr eisteddfodau b9Ch.

Anami iawn y bydda i yn g'\vcld
pW)Tsigion ern prifwyl
yn

mynychu ein heisreddfodau 1101.
l>am ys g\vn i? Oni bai am
eisteddfodau lleol pentrefi cefn
g'\vlad Cymru f)rddai na ddim
Gwyl Genedlaethol Flyny'ddoJ i
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I Q Wolyou a (3PIBuit~s.

\_\enn\ \(@n8t\an d \_\~nn\RD\Qf.
I 5,000 lI~thQnggwar 0 sarpedi
I mewn stoe - allwch chi
~~'~""""J fforddio prynu 0 batrymau?
-
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Ydi, mae'r lecsiwn trosodd
hefyd. Y tro cyn ta 'rioed i

Archdderwydd gael ei ddewis
drwy ffordd ddemocrataidd.
Diolch
i gefnogwyr
ein
hcisteddfodau

Ileol am iddynr

fy enwebu i ar gyfer y 'barchus,
arswydus
swydd',
a
llongyfarehiadau
cyones
i
Robyn am ei fudd ugoliaeth roedd 0 wedi gweithio'n galed i
gael y swydd. Pob dymuniad da
iddo - yr ail brif-lenor i fod yn
Archdderwydd

Cymru.
.. .. ..

Do, mi fuo 'na hrotestio
hefyd, ynglyn a'r mewnlifiad a'r
broblem
icithyddol
sy'n
wynebu ein hardaloedd gwledig.
Oes ganddon ni broblem ym
Mro'r Eco? Y cyfan a dd'weda i
wrth gloi drws y Siambar ydi pan fyddwn chi'n rnynd heibio
ambeJI ysgol, a'r plant yn
chwarae
ar y buarth
-

CLUSTFEINIWCH.

BRYNREFAIL
Mrs Lowri prys Roberts-Williams, Godre'r Coed. Ffon: 870580

SEFYDLIAD Y MERCHED. Nos
Lun, Gorffennaf 2 dan nawdd y
Sefydliad lIeol cynhaliwyd Sloe
Ffasiynnau Iwyddiannus lawn yng
Ngwesty
Fictoria
Llanberis.
Arddangoswyd dillad ieuenctid a
merched Jacquinta, Crefftau Cae
Coch, Teithiau Peris, Coluro gan
Top to Toe a gwisgoedd priodas
gan Carol Houston. Cyflwynydd y
noson oedd Gwyn Parri, Deiniolen
a Pat Jones oedd yn gyfrifol am y
trefniant blodau. Yn ystod y noson
mwynhawyd metus, hufen a gwin
gan yr 011 oedd yn bresennol a
chafwyd raftl lwyddrannus. Roedd
elw'r noson 0 dros £400' yn mynd
tuaa at Safydllad y Morched
9rynrefail ac Y\5gol Fendalar.
Caernarfon. Cyflwynwyd y slec i
Pendalar ar ran y gangen gan Mrs
Jennie Hughes a Mrs Pat Jones.
Dymuna'r gangen ddlolch yn
ddiffuant I bawb am eu cefnogaeth
i'r noson.
Nos Lun, Gorffennaf ~6 oedd
noson y Trip Dirgel blynyddol.
Eleni wedl tai1h gydag arfordir y
gogledd cyrhaeddwyd
Castell
80delwyddan
lie
oafwyd
gwasanaeth prif dywysydd y
Castell i fynd a'r aelodau 0
gwmpas yr adellad.
I arffen y nason cafwyd pryd 0
fWyd yng Ngwesty Bae Colwyn.
Bydd y cyfarfod nesaf nos Lun,
Medi 17 yn Ysgol Gymuned Cwmy-glo.
LLONGYFARGHIADAU.
~~tynnwn Longyfarchladau I Nia
OliVQr.Gors ar ann"l gradd 9.Add
ym Mhrifysgol Bangor a phob
dymuniad da i'r dyfodol yn ei 9yrfa
fol athrawe~.
GWOBA GLYNDWA.
Dydd
GwanQr. Awst 24 yn un 0
gyfarfodydd Gwyl Machynlleth
ZOO"
a gynhallwyd
yn V
Tabornacl, cyf1wynvvyd Gwobr

~

•

.. I

I
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Glyndwr i John Meirion Morris. Y
griolen. Enillodd y wobr hon am ei
Gyfraniad
Arbennig
i'r
Celfyddydau yng Nghymru ac fe';
cyflwynwyd iddo gan y Proffesor
Peter Abbs.
YR EGLWYS BRESBYTERAIDD.
Y
GYMDEITHAS.
Cyfarfu'r
aelodau yn y Festri nos lau,
Gorffennaf 19. Cadeirydd y noson
oedd Mr Emyr Williams, Clwt-ycont. Cymerwyd at y myfyrdod
gan Mrs Verna Jones, Meillionen.
Croesawodd y Cadeirydd un 0
aetocau'r Gymdeithas yn wr
gwadd y noson, set Mr Gwyn
Hefin Jones. Rhandir. 'Pererindod
tri theulu "eo I i T\5elna'oedd teltl ei
sgwrs. Dechreuodd y daith yn
Hong Kong ac yna ymlaen I ardal
Gulln sy'n enwog am harddwch ei
golygfa, yr afon Lin ac yna'r Milwyr
Terracota yn Xian. Aeth y dalth
ymlaen i ardal Shanghai gan
orffen gyda rhyteddodau Beijing
gan gynnwys y Wal Fawr.
Cyfoethogwyd y sgwrs gan tldeo a
chafWyd eyfle i weld rha; celfi a
gasglwyd ar y dalth. Talwyd gair 0
ddlolch am noson ddlddorol gan
Mr D.G. Ellis.
Mrs Dwynwen Williams a Mrs
Bethan Lambert oedd wedl paratoi
y lIuniaeth.
Bydd y cyfarfod nesaf nos lau,
Med; 13 pryd Y disgwylir Mr
Dafydd Whitreslde Thomas I roi
sgwrs.
TREFN OEDFAON MEDI.
2 Mrs G. Alwena
Williams,
Llanddona am 5.30 yr hwyr;
9 Parch Marcus Robinson, Bethel
am 5.30 yr hwyr;
16 Mr Evan Jongg, Bontl"lewydd
am 1a y bors;
23 Parch Gareth Maelor Jones,
Llanwnda am 5.30 yr hwyr:
gO Parch Dafydd LI, Hughes,
GBernarfon a.m lay bQr~.

Cymd9itngg y PI~l'\t ~ThQ~hlldron's $Q~IQty)
Ymwelwvr annlbvnnot

.. , a~s ~et\t\~c\\ ~O\OOOfoe'omown 9WI"IOUQ 9'+1a\\h9'Ni{\Oddo\
9yQ~ Jlhliilnla pnOlJ1 irtlnG?

I Mae CymOenhas y Plant yn chwlho am wlrfoddolwyr

I [weithiotal VmwGlwyr Annibynnol

dWYlelthog

gyda plant a pobl ifanc

mewn gofalyng Ngwynedd ec Ynys MOn.
Gyddwn yn cynnwys asesiad 8oto..llusac hytfQr~~lantt1y'n

9ymhwy~ter. goruohwyllaetn a ctlefnogaeh.
Os oes gennych dCllddordeb.
Cysylltwch a nl yma ar 0800 085 2274
arwain et

Un funud tach

LLANBERIS

CAU'R FFORDD
Mae'r arwyddion me1yn wedi'n
rhybuddio. Bydd llawer 0 ffyrdd y
fro wedi eu cau fore SuI nesaf
Mae yna ras fawr i'w chynnal, a
channocdd 0 athlerwyr yo beicio

a rhedeg am fillnroedd a amgylch
ein hardal yn ogystal
hyd
Llyn
Padarn,

Treiathlon

~r

Dyn

a

nofio ar
Mae

Cryf wedi

cyrraedd.a bydd yma gyffro mawr,
Yn 01 pob son daw'r miloedd
yma i wylio'r
ras a bydd
busnesau'r fro ar eu hennill yn
sylweddol.
Pob
hwyl
i'r
cystadleuwyr i gyd, a gobeithio y
daw pawb ohonynt
drwyddi'n
ddianaf Mae dim ond rneddwl
am y ras yn ddigon i 'mlino fi'n

Ian.
Gobeithio na fydd cau'r ffyrdd
yn peri gormod 0 drafferthion i
ni'r trigolion lleol. Bydd ambell
weinidog yn rnethu cyrraedd
oedfa, ae arnbell gynulleidfa, 0
bosibl, yn ddiolchgar am hynny!
Bydd rhai yn gorfod cychwyn i'w
gwaith yn y bore bach, a rhai yo

balch o'r esgus i aros
gartref. Mae'n debyg bod yna
ddigon

drefniadau
arbcnnig wedi eu
gwneud
ar
gyfer
cerbydau
argyfwng. Pe digwyddai
bod
angen rhuthro claf, dyweder 0 un
o'n pentrefi i'r ysbyty, gobeithio
na fydd trefruadau'r
ras yn

gwneud hynny'n anodd.
Ond mae meddwl am ein
ffyrdd ynghau yn ein hatgoffa
mor braf yw hi arnom fel arfer,
Mae sennym ffyrdd sy'n mynd 9
ni'n rhydd a hwylus 0 fan i fan.
Does neb yn ern rhwy LTO rhag
mvnd i ble y mvnnon. Does dim
deddfau'n
dwcud na chawn
deithio

ar oriau arbennig
o'r
dydd. Ac mi gawn deithio'n ddidal ar y rhan Iwyaf 0 ffyrdd ein
gwlad. 0 gofio hynny dyw cau'r

ffyrdd am deirawr fore SuI ddim
yn S\VnlO'n rby ddr\vg.
Ond os bydd\vn }'n teimlo'n
rhwystredig fore Sui wrth fethu
crw)ldro,
beth
am atgoffa'n
hunain om ffordd s>,dd wastad yn
agored. I~u Gris[ ei Hun y\v'r
Ffordd at Ddu,v. Mae'n ffordd
rydd 9 dioRel, 9 hoh amser yn
agored i bob! ci chcrddcd. Ac
un"vo;1 h 't hyddwn 'Wed~troedio'r

lIorullll0n a[ J' lad docs dim byd
o gwbl a fydd byrh yn giillu ein
g\vahanu oddi 'vrlho.

JOHN PI\ITCHhl\D

Aali Glyndwr
2f)m ddydd Sadwr"
15 Medi 2001

Y vynulliao.

e,,~rdydd
n~weu VJJcuvn I ~VPJPJU

DYFODOL I'N QYMUNEDAU

eVMAAEC
A

DfDDF IAITH ItR QANRIF
~~WVODf
CvmdolthM vr l!llth GvmrtlQOPgnroc
J:lhodfo'r Mor Abel'Vstwyth Cer~dlC')lon
gVQ~flAl 01070 G24~1
swyddfaGcymdoilhas com
www cymdo:thaa com

ddeehreuodd y gwylanod ddwyn
ein bwyd ond dechreuodd y glaw
ddod felly roedd rnato mynd am y
bws.

Gwyneth ac Eifion Roberts, Becws Eryri. Ff6n: 870491
Camera yn n90fal John Pritchard, Cllfynydd, Llanberls. Ffon: 872390

YSGOL DOLBADARN
FFARWELIO
Oaeth amser i
ffarwelio y tymor yma eto Mrs
Rhian Mortimer Roberts sydd
wedi bod yn rhoi eymorth eto
Addysg Arbennig ers Ilawer 0
flynyddoedd. Bydd chwith ar eich
61 Rh,an a phob dymuniad da I chi
yn Amlwch.
Diwedd y tymor roedd hi'n amser
ffarwelio hefo 17 0 blant Blwyddyn
6, bydd coiled ar eu hoi hwythau.
Pob Iwc i chi ym Mrynrefail
TRIP LLUNDAIN
Am saith o'r gloch dydd Mawrth,
Gorffennaf 10 roedd plant 81. 6
Ysgol Dolbadarn yn cyrraedd y
bws ato'u baqlau'n lIawn yn bared
i fynd I Lunda!n. Aoedd hl'n drip hir
yn para chwech awr, ac roedd
pawb
yn falch
0
gyrraedd
Llundain. Roedd amser yn brin,
felly, ar 61 cinio sydyn aethom i'r
'Natural
History
Museum'.
Amgueddfa
fawr yn lIawn 0
sgerbydau
deinosoriaid,
roedd
hi'n wych cael meddwl ern bod
mor agos i sgerbwd deinosor
iawn. Ar 61 rhyw awr dyma Mr
Parry yn hel ni'n n61at ein gilydd i
gael cerdded i'r Albert Hall a Hyde
Park. Parc anterth eto digon 0 Ie i
ehwarae ynddo.
Ar 61 te, cerddom trwy Gerddi
Kensington i Plas Kensinqton.
Plas mawr lIydan, lie roedd y
Dywysoges Diana yn arier byw. Ar
61 dtwrnod hir, a phawb wedi
buno'n ian, aethom yn 61r'r gwesty
i gael cwsg rur eyn y bore Aoedd
yna lawer 0 beth au i gael eu gweld

cvoo MerCner.

Ar 61 brrecwast y bore wedyn
aethom i weld Abaty Westminster,
Ty Cyffredin a Big Ben, I ddechrau
y diwrnod. Y cloc uchel, enwog,
roeddem
ween weld ar y
newyddion yn amI. Wedyn aothom
i weld yr Olwyn Fawr uchel, o'r
enw London Eye Aethom i gyd I
un 'pod' ae roedd yr Olwyn yn
mynd yn uwch ac yn uwch, nes
roeddem yn gallu gweld Llundain i
gyd. Roedd hl'n delmlad anhygoel
bod ar dop y London Eye, gan ei
fod mor uchal
Yn nesaf aethom i weld Plas
9uc-kin9ham a'r milwyr yn nowid
neu y 'Gnanglng of tne Guard::> yn

dilyn hyn fe aethom i fewn trwy
giatiau 10 Downfng Street, sef tY
Tony Blair. Yn Downing Street
gwelsom ~ob:n Cook yn cyrraedd
QI WAlTn ;:l Lp.o Blair yn g~d~@1 y tV
efo', 'nanny'! Wodyn ~othom i
Sgwar Trafalgar Roedd y sgwar
yn lIawn eolomennod
Aethom I'r Lyceum Theatre ar
~I cinio eyn diwedd y pnawn Vn y

ftln

yrn~

gwelsOnl

y

Gloe

Oerddorol V Llow ~renin. V sloe
vmd OP.dd Y oetn gor~u ~r y triP ym
marn lIawer o'r plant. ~oedd y
CanGUOn ;~rr QWlsgoedd
dda.
roodd yn ddonlol ac roedd pawb
WQdl QI rwynnau Ar 01 Y sloe nir.
aethom yn 61adro or 61 y trip fydd

vn

neb yn 91angnOflo.
Tomos Parry

Ar ddydd

Mawrih

y 10fQd

0

Orffennaf fe aeth blynyddoedd 3,
4, 5 Ysgol DOlbadarn ar driP I
gastQII giwmarQs ac j SW For Mon
ym Mrynsiencyn.

Cychwynnom am harmer awr
wedi naw yn y bore ac fe
gyrhaeddom tua deg o'r gloch. I
ddechrau fe aethom ar hyd y Ian
mor wedyn i'r castell. Yn anffodus
ni chwsom fynd i fyny i dop y
castell oherwydd ei bod yn rhy
beryglus. Ar 01bod yn y castell am
ryw awr a hanner aethom i gael
ein cinio.,
Yn anffodus
fe

Ar 01 i bawb orffen eu bwyd fe
gychwynnodd y bws am SW Fon
Mon. Ar 01 cyrraedd y SW cafon
fynd i edrych ar amryw 0 wahanol
bysgod yn eynnwys Piranhas,
ysliwenod mer a lIawer mwy.
Hefyd, te gawsom gyfle i fynd i'r
slop. Caton ddiwrnod
gwerth
chwell, roeddem adref tua pum
munud wedi tri.
Iwan Williams
Bedwyr Davies

Eglwysi Deiniolen yn Cofio'r Streicwyr

Cynrycluoluiyr )'r eglwysi a 1'IUll o'r stretcuiyr
Cynhaliwyd bore coffi yn festri
Ebeneser ar Sadwrn, Gorffennaf
Zl ain, er budd y gweithwyr a
ddiswyddwyd
yn ffatri Friction
Dynamics,
ger
Cacrnarfon.
Codwyd cyfanswm 0 £610.
Dymuna pwyllgor )' Cyngor
Eglwysi ddiolch
i bawb a
gyfrannodd

nwyddau

i'r

gwahanol

Iu'n helpu
bernrefwyr

stondinau,
ar

i'r rhai

y bore,
Deiniolen

ac i
a

Dinorwig
am eu cefnogaeth
hael. Diolch am gael defnyddio
festri
Ebeneser
i gynnal y
gweithgaredd, ac i Mr a Mrs
Donald Jones, y gofalwyr, am eu

cymorth.

CWMNI THEATR GWYNEDD
yo cyflwyno

drama Martin McDonagh
(The Beauty Queen of Leenane)
Cyfieithiad Huw Roberts (Pwllheli)
gydg

Rhian Cadwaladr,

Dewi Rhys, Valmai Jones

ac

Owen Arwyn
Wedi ei lleoli yn Connenlara') cawn stori Maureen
Folan a'i mam Mag a'r bcrthynas dymhe::;tlog sydd
rhyngddynt. Ond daw cyfle i Maureen ddianc pan fo
PalO Dooley yn ~ymryd dipyn 0 ffan~i ati. as ydych
~hi wrth ei~h bodd h~fo ~tQri dda mae'r ddrama
Wydd,lig ymii yn epig 0 frwydr a breuddwydion

ty_di _'\.1 ~hw~l\\,

Theatr Gwynedd Bangor
(0124B) 35170B
No~ Wener:>28 Medi 7.30 (nason h1aenweled)
Nos Sadwrn 29 Melli 7.30
Nos Fawrth-nos Sadwrn 2-6 Hydref 7.30
Gostyngiadau arbennig i bartion

Ynys Cheuryn,
Llanddeiniolen
Addewais y mis diwethaf roi

gadarnhau hyn.
Roedd perthnasau i Eirwyn
Williams, Llwyncoed yn byw yn
y fferm ers talwrn. Mae'n bosibl
mai'r John Williams a gofnodir
yng Nghyfrifiad 1891, ac a oedd
yn byw yno cfo'i ddau frawd a'i
chwaer - i gyd yn ddibriod oedd y rhain. 0 leiaf, roedd
perthnasau Eirwyn Williams yn
cael eu cyflogi gan Samuel
Jones, Melin Glandinorwig, yng
Nghlwt y Bont. Eu gwaitb oedd
cario
llechi
ysgrifennu
gorffenedig o'r Fclin (Melin
Sam ar lafar) i'r cei yn Y
Felinheh, a hynny gyda cheffyl
a throl. I'r rnwyafrif o gertwyr y
cyfnod hwnnw, byddai'r daith
yn 61 yn golygu trol wag, ond
nid felly yn achos }' brodyr 0
Ynys Cheuryn. Gofalai Samuel
Jones, a oedd yn wr busnes craff
iawn, fod llond y troliau'n dod
yn 61 i Glwt y Bont hefyd, sef
pridd. Byddai'r rhan fwyaf o'r
llongau a deithiai i mewn ac
allan 0 borthladd
Y Felinheli
yn cario 'ballast',
a phridd
fyddai hwnnw fel arfer; pridd 0
wahanol borthladdoedd led-led
y byd. Pan fyddai'r llongau'n
cael eu llwyiho a llcchi, byddai
angen cael 8\-\'ared ii'r 'ballast',
ac )rn achos cerhvyr Samuel
Jones,
byddai'r
pridd
o'r
llongau yn cael ei gario'r holl
ffordd )'n 61 i Glwt y Bont a'i
\vasgaru ar gaeau oedd yn ei
feddiant. Y caeau rheini yw'r
rhai anferth 0 fa\vr sy'n ymest~rn
o waelod Galll Sam i fyny i
gyfeiriad y Rhiwen. DY'verur
fod pridd 0 ddegau 0 \.vledydd
g\vahanol o'r byd ar )' caeau
rheini.
Byddai'r
gweision
\vrtru'n bry::,ur yn g\va garu a
lledaenu'r pridd hyd y caeau
gynted
ac
y cyrhaeddai'r
,",crl\",)T )'11al U'[ J'clinhcli.
Dyna, yn 61 pob son pam fod
\val uchel rh\1,'ng y caeau a Gallt
SalD. Mae'n parhau yno heddiw,
ar vr
oem chwith o'r ffordd
•

mwy 0 hanes y fferrn hen, yn 61
y nodiadau a anfonwyd i mi gan
Mrs Sarah Kelly 0 Fangor.
Roedd wn
i
hefyd
wedi
gobeithio gwneud rhywfaint 0
chwilota fy hun, ond aeth yr haf
(neu 0 leiaf yr hyn a oedd yn
arfer cael ei alw'n haf ers talwrn)
heibio heb i'r cyfle ddod. Ond
cafwyd ymateb gan Eirwyn
Williams, Llwyncoed, Cwm-yGlo i hanes y fferm.
Yn 61 Mrs Kelly, mae'r enw
'Y nys Cheuryn' yn deillio 0
Ynys Cynheuryn,
sef enw
personol, ond does dim dichon
darganfod pwy oedd hwnnw
erbyn hyn. Mae'r gair 'ynys'
wrth gwrs, yn golygu llain 0 dir
ffrwythlon yng nghanol tir llai
ffafriol neu gorsdir, ac i'r rhai
sy'n gyrru 0 gyfeiriad Deiniolen
i lawr am Groeslon Ty Mawr,
gellir gweld hyd yn oed heddiw
fel rnae'r tir yn yr ardal yn
amrywio 0 ran ansawdd y
tyfiant. Mae'n debyg mai tir
anial iawn oedd hwn yn
wreiddiol, ac i drigolion cynnar
trefgordd Dinorwig ddiwyllio
rhannau neu leiniau 0 dir a
chreu
'ynysoedd'
0
dir
Ifrwyth Ion yng nghanol
y
corsdir, gan enwi'r gwahanol
'ynysoedd' ar 6] eu perchnogion
neu eu tenantiaid. Dyna roes
fod hefyd i Ynys Iago yn yr un
cyffiniau.
Gair gwneud a ddatblygodd
yn llawer di,veddaracb yw Yn}TS
Llecharian
neu
Y nys
LlecheunTIl.
Mae Mrs Kelly hefyd yn nodi
iddi gael ar ddeall fod dogfen yn
y Llyfrgell Genedlaethol
yn
Aberystwyth
)'n
cofnodi
c}rsylltlad rhwng }T [ferrn ac
Eglwys
Llanddeiniolen
lJrwdro )'U ystQQ
Cliilubctll
la[ - a bod pelh 0 gynnyrch ~r
[fefm a'i he!\.v yn mynd tuag at
gynnal yr eglwys. B)'dd angcn
n1W)T
0 \vaith
ymchwil
i

0""

wrrh ddringo tua Deiniolen.
Yrna ac acw yn y wal mae ryllau
sgwar, Dywedir fod Samuel
Jones yo gallu cerdded i fyny'r
allt heb i'r gweision yn y cae au
ei weld (oherwydd uchder y
wal) ac cdrycb trwy'r ryllau i
wneud yn siwr fod pawb yn
tynnu ei bwysau' Dyna'r stori
yn 61 Eirwyn Williams, ond os
gwyddoch yn wahanol, rhowch
wybod.
Llysiau Bendithiol.
Gan Mrs Lockett 0 Frynrefail y
daeth y sylwadau diweddaraf
ynglyn a llysiau bendithiol, a
hynny yn dilyn ymateb Mrs
Alfona Jones i lyfr Nicholas
Culpepper
ar
lysieuaeth
feddyginiaethol.
Mac
h i'n
cynnig eglurhad ar gynhwysion
y rysait sydd fymryn
yn
wahanol i'r hyn gafwyd eisoes.
'Bay leaf' oedd cynnig Mrs
Jones am ddail cwrw, ond mae
Mrs Lockett yn awgrymu mai
'hopys' ydynt,
sef dail y
planhigyn a ddefnyddir i fragu
cwrw. Mae Mrs Lockett hefyd
yn cynnig eglurhad ar y gwer
eidion a'r saim traed defaid.
Daw'r sairn traed defaid o'r
braster ar goes oen neu ddafad,
a'r un modd gyda'r gwer eidion.
Dywed Mrs Lockett mai cwyr
gwenyn a ddefnyddir bellach yn
hytrach na gwer eidion,
Roedd nain Mrs Lockett) a
oedd yn byw yn y Muriau
Gwynion,
(ble
daw
afon
Fachwen i lawr i Lyn Padarn),
hefyd yn defnyddio'r gwahanol
lysiau a biodau gtvylltion a dyfai
ar y llethrau 0 gwmpas ei
charrref
i
wneud
meddyginiaethau. Yn anffodus,
medd Mrs Lockett, ni chafodd
g\vybodaeth
ei
nain
ei
drosglwyddo
i'\v merch a'i
wyres.
Ocs botanegydd
all dorri'r
ddadl )'1lgISrn a beth yn hollol
Y\\' dail cwr\v?
LIyfr Cofnodi Marwolaethau
Llanberis
Derb}'niais
gopi gan Eifion
Roberts.
Becws
Eryri"
Llanberis,o rcstr marwolaethau
yn Llanberis am y cyfnod 0
1883
hyd
1887.
Mae'n
ymddangos mai rhestrau sydd
yma 0 farwolaethau yn y pentref
o bobl a allai fod yn aelodau 0
Cymdeithas

Cyfeillgar.
Weithiau> nodir bJe buont
farw ac 0 da11 pa amg)rlchiadau.

Khoir uedran rhai ohonynt - y
rba; hynaf fel arfcr) a cl1eir
cofnod hefyd 0 ble C9.w~gnr eu
claddu. Wcithiau, nid yw cnw'r
fler~on 9 fu farw yJ1 ~AeJ ei
~O[DOd.i, dim ond nodi eu bud

NBERIS ~
Mau'r gwesty yn darparu
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Bvddai'n
ddiddorol
cael
•
gwybod beth oedd hi'n ei
wneud mor bell oddi cartref.
Y m rnis Medi 1884 ceir
cofnodion (heb eu rhifo, ac
felly'n amlwg heb fod yn
aelodau) 0 'ledis 0 London' yn
marw yn nhy Mrs Owen,
Snowdon View; a 'gWr diarth _Vl1
cael ei ladd ar benyr Wyddfa gan y
mellt 0 Lancester. ' Y gwr diei thr
oedd 0 Lancaster, rnae'n amlwg,
ac nid y mellt!
Cawn gyfle i bori yn y
rhestrau eto'r mis nesaf
Pwy oedd Dewi Orwig?
Daeth
cais
am
unrhyw
wybodaeth
ynglyn
a Dewi
Orwig neu David Owen neu
David
J.
Owen.
Mae'n
ymddangos ei fod yn wreiddiol
o ardal Dinorwig, ond iddo
dreulio
peth
amser
yng
nghyffiniau Blaenau Ffestiniog
(lua 1889-1893). Roedd )rn
fardd, ac enillodd gystadleuthau
ar lunio englynion
me\vn
eisteddfodau Ileol yo Llanrug a
I..landdeiniolen- T)'bir iddo fod
yn gweithio ym Melin Sam yng
N glandinor\vig, ond iddo hefyd
fod yn byw (os nad yn gweithio)
ym Melin Cra\via, Llanrug.
Roedd y ddiweddar Mrs Mary
Lloyd Williams (Mari Le\vis)
yn son am Dde~'i Orwig yn b)'\v
yn y Crawia, ac yn cerdded
moch if)'ny ar hyd y rheilffordd
1

Steslon

IJontrhythallt
i'w
Tyhir iddo farw tua

gwerthu.
1920-21 a'i gladdu yn Llanrug.
Mae posibilrwydd fod yna ddau
Dewi Orwig, ac felly rhaid
eeisio gwahaniaetbu
rhyngddynt.
B)'ddwn yn falch 0 dderbyn
unrhyw wybodacth
amdano,
ncu ar unrhyw dCSlUll arall yn
ymwneud a hanes lleol bro'r
'Bco'. 1\nfUD\\'cl1 3r Dafydd
Whiteside Thomas,
Dron y
Nan [. Llan rug, Cllerngrfon
(F(on i 01286673515).
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yn ferch neu fab i rywun, neu
hyd yn oed nodi eu gwaith.
Er enghraifft, yn Awst 1883
cofnodir i Owen Owens, Fron
Goch gael ei gladdu
yn
Garndolbenmaen,
a bod Evan
Jones, Ceunant wedi ei ladd yn
y chwarel. Ddiwedd y mis
cofnodir marwolaeth morwyn
Glan y Bala (dim enw) - wedi
marw 'yn y gwely heb neb yn
gwybod'. Ym mis Hydref o'r un
flwyddyn cawn fod 'chuiaer
Pierce Jones, Guiauk Main' wedi
marw ym Mangor, ond ei
chladdu yn Llan beris, a bod
'guiraig
Thomas
Evans,

BETHEL
Geraint Elis, Cilgeran. Ffon: (01248) 670726
Camera yn n90fal Richard LI. Jones, 5 Y Ddol, Flon: (01248) 670115

LLONGYFARCHIADAU
i'r
canlynol
ar
Iwyddo
mewn
arholiadau
chwaras
piano y
Bwrdd
Arholi
Brenhinol
yn
ddiwedda,r: Gethin Wyn Griffiths,
Dolserau, Stad Eryri. Gradd 1
gyda theilyngdod a Ffion Williams,
Gradd 4.
YSGOL SUL Y CYSEGR. Roedd
nifer dda 0 blant y Cysegr wedi
mynychu Sbri yr Ysgolion Sui,
Henaduriaeth Arion yn ddlweddar
yn Ysgol Brynretail. Angharad
Tomos oedd y wraig wadd a
chafwyd ganddi anerchiad difyr a
phwrpasol i'r holl blant cyn iddynt
gael au rhannu i'r amrywiol
weithgareddau
megis
gemau,
crefflau, dawnsio gwerln, canu a
gwrando ar ston. Bydd yr Ysgol
SuI yn ail gychwyn ar 61 y gwyliau
ar Fedi 3.
EISTEDDFOD,
Mae testunau'r
Eisteddfod am eleni ar gael yn
SwydClfa'r Post a Siop Treflyn a
bydd pob plentyn yn derbyn copi
trwy'r Ysgol ar ddechrau mis Medi.
Cynhelir y Noson Dawnsio ar nos
lau, Tachwedd 1, a gofynnlr i'r holl
waith crefftau fod i mewn erbyn
dydd Gwener, Tachwedd 2. 8ydd
y cystadlaethau Llwyfan ar ddydd
Sadwrn, Tachwedd 3, Os oes
unrhyw un yn dymuno cyfrannu yn
ariannol tuag at gost yr Eisteddfod
cysyllter
a'r Trysorydd, Rhys
Harris, Tyddyn Andrew uchat,
(671430), neu'r Llywydd, Rita
Wililams, Elan (670601),
SEFYDLIAD
PRYDEINIG
Y
GALON. Fel canlyntao I'r casgliad
o dy i dy yn ddlweddar, casglwyd y
swm 0 £268.81 ym Methel gan
aelodau 0 Ferched y Wawr, set
Mair Read, Rita Williams, Nora
Parry, Sheila Roberts,
Rhian
Hughes, Nan Rowlands, Oelyth
Williams, Alice Jones, Nancy
Williams, Gwyneth Price ac hetyd
Maldwyn
Hughes.
Oymuna'r
Pwyllgor ddiolch i bawb am eu
cefnogaeth.
CYDYMDEIMLO. Ar Mehefin 22
yn 99 mlwydd oed yn dawel yng
Nghartref Preswyl St Teilo bu farw
Mri) Kata Thomai), gynt 0 ZZ
Fffrydlas Road, Bethesda, gwralg
y diweddar Mr Francis Pullsr
Thomas, mam annwyl Idris. Mair,
gob, Nesta a Jean a natn, hen
naln a Ilell-hen naln hoffus.

Cynhaliwyd gwasanaeth preifat
yn y Cartref ac yn dilyn yn
gyhoeddus yn yr Amlosgfa ym
Mangor.
Cymerwyd
y
gwasanaethau gan y Parchedig
Gwynfor
Williams,
Mr Robin
Coetmor Williams a Viear Ann
Smithans. Tretnwyd yr angladd
gan Mr E.W. Pritchard, Llanberis.
DIOLCH. Dymuna Ceris Williams,
1 Tan y Cae ddiolch 0 galon i
ddisgyblion, athrawon a staff y
gegin ysgol Bethel am bob
earedigrwydd a chyfeillgarwch yn
ystod ei chytnod yn gweithio yn y
gegin ac, yn arbennig, ar achlysur
ei
hymddeoliad
ym
mis
Gorffennaf.
Y NEUADO GOFFA. Nos Wener,
14 Medi am 7 o'r gloch yn y
Neuadd cynhelir noson Bingo 1 all
lansio'r Clwb 100. Croeso cynnes
i bawb. Bydd gwobrau hael yn y
Bingo ae fe dynnir gwobrau eyntaf
y Clwb 100 newydd.
Diolch i bawb sydd wedi
ymaelodi o'r newydd ond os oes
unrhyw un arall am ymaelodi
cysylltwch a'r cynrychiolydd Ileal
sydd at enw/henw ar y lIythyr
gwahoddiad a ddosbarthwyd yn
ddiweddar.
CYMANFA
GANU
EGLWYS
LLANDDEINIOLEN.
Nos Sui,
Medi 16 am 7 o'r gloch yn Eglwys
Llanddeiniolen eynhelir Cymanfa
Ganu yng nghwmnl Cor Merched
Lleisiau'r Gweunydd gyda'r elw at
gronta cynnal y fynwent Estynnir
croeso i bobl hall oentretrr plwyr i'r
noson hon 0 fawl a chan. Pris
Mynediad fydd £ 1.
MERCHED Y WAWR. Mae'n tis
Medi unwaith eto ac yn amser dod
at ern gilydd i ddechrau
ar
flwyddyn arau 0 weithgaredd fel
cangen. 8u'r pwyllgor wrthi'n
ddyfal yn trefnu rhaglen amrywiol
ar ein cyfer gan ddechrau ar nos
Fercher, Medi 12 heto 'Twrio ym
Methel'
yng nghwmni
Simon
Bowyer,
Chwiliwch
am yr hen blat
gawsoch ar 61 eich naln, y teclyn
nad oes gennych syniad i be mae
o'n da neu'r fargen gawsoch chi
yn y S~I Cist car a dewcn a nnw
draw i'r y5go1 erbyn 7.30 i
ddarganfod a oes gennych chi
drysor go lawn.
Edrychwn ymlaon i weld y cyr

GWYNETH ROBERTS

94 Stryd ~awr, Llanberi~

Ff~ni G704D1
CAFFI 'BWYTY EAYAI'

TEGANAU, CARDIAU
MELYSION

ANRHEGION

Bara FfrfJfi
ToiGfJnnau

PrlodaB, BfJdydd
Pen-blwydd ae atl
pgl~. ~hOII~U

SOS8J

P!1QtQIOO, TQIQQnn9U Mufgn
Teisennau Plat) Torth Gyrains ac ati

BECWS ERYRI

Stryd Fllwr, Llllnb@ris 870491

hen wynebau' a bydd croeso
arbennig i aelodau newydd.
Rydym yn Iwcus iawn ym
Metllel 0 gael cymaint 0 Gymry yn
eartrefu yn y pentref a buasem
wrth ein bodd yn cael cwmni niter
dda ohonoch yn ein cyfarfodydd.
Dewch i'r cyfarfod cyntaf i weld
beth sydd gennym i'w gynnig.
Bydd cyfle i'r rhai sydd
diddordeb
yrnaelodi, ac wedi
gorffen twrio cawn baned a sgwrs
(dowch a chwpan a phlat heto chi
os gweiwch yn dda).
EISTEDDFOD
BENTREF.
Cynhelir yr eisteddfod eleni ar
brynhawn
a
nos
Sadwrn,
Tachwedd 3 yn y Neuadd Goffa
am 12.30 a 6 o'r gloch. Bydd
cystadlaethau'r dawnsio yn cae I
eu cynnal ar nos lau, Taehwedd 1
am 6 o'r gloch.
Maer
cystadlaethau
yn
gyfyngedig i'r canlynol - plant sy'n
byw
ym
Methel,
Seion
a
Llanddeiniolen
ac unrhyw gynddisgybl 0 Ysgol Gynradd Bethel.
Bydd pob plentyn yn yr ysgol
gynradd yn eael copi o'r testunnau
ac mae rhai ar gael hefyd yn Siop
Treflyn a'r Swyddfa scst.
Mae'r cystadlaethau'n amrywiol
iawn - ar wahan i'r canu, lIefaru a
dawnsio mae dewis eang yn yr
adran gwaith lIaw yn cynnwys
collage, ffotograffiaeth,
gwaith
tecstiliau a graffeg cyfrifiadurol.
Rhywbeth at ddant pawb!
Uen Oed Uwchradd: Unrhyw
ddarn 0 ryddiaith neu farddoniaeth
ar destun a chyfrwng 0 ddewis yr
ymgeisydd.
Brawddeg o'r gair
GEIRIAOUR yn agored i bawb
(plant ac oedolion)
PWYSIG. A fydd pawb sy'n
dymuno ymuno mewn parnoncanu, lIefaru, dawnsio dlsgo a
gwerin (cynradd ae uwchradd)
gystal a dod i Neuadd yr Ysgol
Gynradd dydd Llun, Medl 10
rhwng 3 a 4 o'r gloch. Os na
allwch ddod i'r neuadd y diwrnod
yma ac yn awyddus i ymuno,
cysylltwch
Rita (670601) neu
Rhian (670036) cyn gyntad ag y
bo modd.
Os oes unrhyw un yn dymuno
cyfrannu tlws neu wobr, bydd Rita.
Eirlys neu Ahys yn ddiolchgar o'u
derbyn,
CAATREF PAESWYL ST. TElLO,
Mae ein dyled nl yn y Cartref j
Robin Jones, AfJ8 Concern yn
rnynd yn fwy 0 nyd. Yn ddlweddar
fe drefnodd i'r preswylwyr a'r rhai
sydd yn cael gofal yn y Cartref yn
ddyddiol i fynd i gyngerdd yng
Ngwasty'r
Celt, Caernarfon
j
glywed genethod ifanc talentog yn
chwarae'r ffidil. Hefyd cafwyd tnp i
We sty Meifod, Bontnewydd lie y
cafwyd
mwynlant
mawr
yn
gwrando ar gantorion o'r Gwmni
OpQr!1 CQnQdlaQthol gyda phanad
a bii)gcroi yn dilyn, Oioloh i Aobin
A 1"1'\ S6fi 6 ~1"1'\ d~1"\ 6 M
Cafwyd dau brynnawn dltyr yn
y
~artrel
pan
ddaeth
cynrychiolwyr 0 Astonia yn oangos
dtlli\d ffi\~iynol ~ eo~y Slop 9yd~9
l!1'~m~u Y" ~rooll yn tgndlggOlg
Djolchwn iddynt am roi eu ham~er.
rc erys yr antur ar y L-&n bach
odOI gmgylcn Llyn Llgnbgrjg yn hlr
yng nghof y preswylwyr. Hoffwn
ddiolch i'r staff a aeth a hwy.
BU'r bererindod
i Prlngles,
LI~nf~lIrpwll I ~iopa yl"\ brynhawn
dlfyr nefyd.

a

a

Gwarthfawrogodd

rhai

o'r

preswylwyr a 9Clfodd y cyflc i lynd

i wrando ar Barti Hogia'r Ddwylan
yn ymarfer ym Mhorthaethwy cyn
mynd i gystadlu yn Eisteddfod
Genedlaethol Dinbych a'r Cylch.
Roedd IIwyddiant y cor yn dod yn
fuddugol yno wedi ysbrydoli'r
preswylwyr a bu mawr siarad am
eu buddugoliaeth.
Ymunodd dau orr preswylwyr
gyda Chlwb Pensiynwyr Bethel
am fwyd yn y 8edol ym Methel.
Profiad diddorol arall gafodd y
Cartref oedd cael mynd am drip i
Aberdaron yng nghwmni Clwb
Pensiynwyr Bethel. Roeddem yn
hynod ddiolchgar o'r cyfle.
LLONGYFARCHIADAU
A
DYMUNIADAU GORAU. Unwaith
eta mae wedi dod yn amser i
longyfarch plant y pentref ar eu
IIwyddiant yn eu harholiadau yn yr
ysgol ac yn y colegau. Mae
ansawdd
y canlyniadau
bob
amser yn glod i ieuenctid y
pentref. Dymuniadau gorau hefyd
i'r plant sydd yn dechrau mewn
ysgol a choleg o'r newydd ym mis
Medi ac i'r ieuencud hynny sy'n
dechrau ar eu gyrfa waith.
CLWB 100 CLWB PEL-DROED.
Cafwyd
yma1eb da gan
y
pentrefwyr a gwnaed y dewis
eyntaf Yr enillwyr oedd: £100:
Colin Roberts (41); £50: Myrddin
Bardsley (96); £25: Harold Owen
(20) a £25 Edwin Lloyd (100).
Gwneir y dewis unwalth y mis ac
os oes unrhyw un am ymaelodi
gellir
cael
manylion
gan y
tretnydd, Tecwyn Huws (671469).
DIOLCH HAEDOIANOL. Clwb
bywiog iawn yw Clwb Bro Bethel,
gyda sawl cymeriad ymysg y 40
aelod. Clwb ifane el ysbryd yW'r
clwb henoed yma Erbyn hyn mae
wedi bod mewn bodolaeth am
dros 20 mlynedd ac yn cyfarfod yn
rheolaidd ar y dydd Mawrth cyntaf
o bob mis. Bu tsstrloedd capel
Bethel a'r Cysegr yn gartref iddo
yn eu tro, a bydd blwyddyn
newydd arall yn dechrau yn festri'r
Cysegr ym mis Medi.
Yn ddiweddar cafwyd oathuac I
werthtawroqi
a
diolch
am
gyfraniad tarr 0 selogion y elwb.
Bu Mary Hughes, Mary Griffiths a
Bessie
Ellis
yn aelodau
a
swyddoqion yn eu tro yn y clwb o'r
cycnwyn.
Gwahoddwyd
yr
aelodau i'r Bedol a rhoddwyd pryd
o fwyd yn rhad ae am ddim i bawb
9an Kevin a Carolynne
Mae'r
aelodau
yn
gvvorthfavvrogi'r
haelionl. \/IIedi'r bwyta, cafwyd
teyrnged haeddianol I'r tair, a
chyflwynwyd tusw 0 flodau iddynt
ar ran y clwb. Fel y cyfeiriwyd
eisoos
bydd y clwb yn ail
ymgynnull tis Medi. Y swyddogion
am eleni fydd y Parch Gwynfor
Williams
(Llywydd);
Goronwy
Jones (Is-Iywydd); Nerys Owen
{Vsgrrtannydd);
AHce
Jones
(Try~orydd),

Beth am
anton Stori
neu Lythyr
i'r ECO

---

Menter Gweithdai
Creadigol
Deiniolen
--

Ers dwy flynedd bellach, rwyf
wedi cae1 y fraim 0 fyw yma yn
Neiniolen wedi i mi symud 0
Fethesda i Bank House sy'n
cynnwys y siop tr in OWa11l grnt.
Yn ystort yr amser ymn, mae
pobl lcol wedi fy holi ynglyn
a'm bwriadau tuag at y siop wag.
Roedd rhai'n awgrymu caffl/bar
ond wedi menter darparu bwyd
aflwyddiannus cyn-berchennog
ni fuasai caffi yn ddichonadwy.
Hefyd, gyda nifer cyfyngedig 0
gwsmeriaid
buasai'n
rhaid
rhedeg
y
fenter
gan
wirfoddolwyr.
Bu cynnig ar
redeg caffi cymuned yn yr 80'au
gan yr eglwys ond bu iddo gau
wedi
gostyngiad
mewn
diddordeb
a
chefnogacth
gwirfoddolwyr.
Yn ddidaro, roeddwn yn
ystyried )' posibilrwydd 0 gael
cefnogaeth ariannol i gynnal
cynllun
cymunedol
yn 01
anghenion y bobl leol. Dyma
pryd y gofynodd Mair Owen
Pierce i mi gynnal y gweithdai
cerfwaith llechen i bob! ifanc,
fel rhan o'r cynllun 'pobl mewn
cymunedau'
yng
Ngwaun
Gynfi. Roeddwn yn hapus i
wneud hyn.
Gofynnwyd i Meic Watts,
artist
preswyl
Menter
Ardaloedd
Llechi
Cyngor
Gwynedd, mewn cysylltiad a
Cywaith Cymru, redeg 6 sesiwn
ddwyawr gyda'r nos yn ystod
Rhagfyr a Ionawr. Roedd hyn
yn boblogaidd hefo'r bob) ifanc,
niferus, a fynychodd - ond nid
oedd eu rhieni wrth la,v i
arolygu er y c}rhoeddusr\vydd
ymhell 0 fla~n llaw fod eu
hangen. Bu diwedd anned"vydcl
i'r cynllun yn dilyn gorymateb i
ymddygiad
herfciddiol,
ar
Ionawr 3, 2001.
Igynnal cynllun creadigol yn
effei thiol, credaf fod angen
cadw'r
nifer
y plant
i
gelfyddyd\vr/wraig yn isel. Naill
ai hyn neu ei fod o/hi yn cael
cefnogaerh di ffael a hrwdfryd ig
y rhieni. Roedd Meic weill
gobeithio y buasai hyn ar gael.
Fe fu ei }'madawiad sydyn yn

-- -- -drueni, gao fod yplant wedi
colli'r gallu i ddangos balchder
yn eu campau. Mae yn drist
gweld
y
cerfwaiih
llechi
anorffcncdig yn y ffenestr. Mae
modd adnabod yn syth arddull
ac ansawdd rhai ohonynt.
I ran helaeth o'r plant a
ddaeth i'r gweirhdai )'f oedd )'n
cynnig
diddordeb
newydd,
cyffrous iddynt. Yn fwy na hyn,
roedd yn weithgarcdd y tu allan
i'r ysgol lle'r oedd modd dangos
eu gorau, yn gelfydd a hefyd fel
aelodau cyfrifol o'r gymuned i'r
dyfodol.
Am y rheswm yrna y gelwais
y siop y Caban, i gofio am
bwysigrwydd
diwylliannol
y
Cabanau i'r chwarelwyr. Yn
union
fel
ag
yr
oedd
eisteddfodau,
trafodaethau
a
ffydd grefyddol yn gwasanaethu
i gynnal eu gwertboedd
yn
erbyn }' trachwant,
dichell,
balchder a honiadau eu meistri;
felly yr ydym yn darganfod fod
gwerthoedd
gweddus
(h.y.
rhinwedd,
gwirionedd,
doethineb a phrydferthwch) yn
cael ei danseilio a'i sarhau gan
dwyll a sothach y diwylliant
poblogaidd. I ddyfynu Matthew
Arnold fod diwylliant yn 'nwyd
melyster a golau a (mwy na hyn)
nwyd i wneud iddynt lwyddo',
yna
mae
arnom
angen
noddfaoedd
rhag
y baw
disgynedig, yn gyfateb i'r cytiau
'mochel ffiar a roddai gysgod
amser tanio i'r chwarelwyr, Nid
er m'vyn claddu'n pennau yn y
t)'Wod, ond er m'vyn cad,v'n
onest
a ni'n hunain, fel
unigolion a chymuned; fel ac yr
ocdd Ila\ver i chwarelwr yn
ll\vyddo'n academaidd yn dilyn
grym diwylliant y Caban.
Yr \vyf yn ystyried
ailgychwyn y g\veithdai cerfwaith
llcchi (os yn lIwyddiannus
hefo'm
cais am arian i'w
gynnal).
Er mwyn cynnal
gweithdai drwy'r flwydd}'n fe
f~rdd ansen chuusu i wei~hdai
eraili,
e.e. cerfio
pren a
cherfl unio clai efallai. Mae'r
rhain yn cael eu hadnabod fcI

cyfryngau parchus sy'n gallu
dangos anrhydedd i bersonau 0
unrhyw oed a dawn.
Rwy'n
barod
i ystyried
unrhyw
awgrymiadau
0
weithdai creadigol era ill. Mae
cerflunwyr pren a llechi ar gael
hefo profiad gweithio hefo pobl
ifanc
a fuasai'n
ystyried
comisiwn, a rhai gyda llai 0
brofiad addysgol
ond gyda
llawer iawn i'w gynnig. Fe wn
am gerflunwr clai (ym Mae
Cemais) ond neb yn lleol, Tybed
a oes crefftwr/wraig brofiadol yn
lleol sy'n awyddus i gynnal
gweithdai nosweithiol (6.30 hyd
at 8.30) yn y Caban am dal?
Credaf
y dylid
cadw'r
gwerthoedd ac adeiladwaith ar
sail yr hyn a ddysgwyd pan fu'r
Caban ar agor dros y gaeaf a
hefyd am arnser byr ym
Mehefin. Ar y ddau achlysur bu
rhaid cau, ar fyr rybudd,
oherwydd camyrnddygiad
un
neu ddau unigolyn.
A wgrymaf fod )' gwerthoedd
yma i fod fel a nodwyd isod
(gyda
derbyn iad
gan
arweinyddion y gymuned).
1. U rddas a pharch tuag at
bawb. Dim defnyddio
iaith
anweddus; nac ymddwyn yn
afreolus; dim ymosodiadau na
fandaliaeth;
dim ysmygu na
chyffuriau nac alcohol; dim
sgwteri, cerddoriaetb na gemau
electronig; dim eil un addoliad
anheilwng
0 ser pop
nac
arddangos eitemau gwamal.
2. Gwelliant parhaol ar sgiliau
artistig (yn canoli ar enillion
personol); mesur y campwaith
fel carreg filltir o'i welliannau
personol o/hi, adlewyrchu ar
hyn y mae'r unigolyn a'r grwp
wedi ei lwyddo a rhannu
ymarferion
gorau;
annog
cyfrifoldeb personol am ei grefft
ac am anrhydedd
ei grefft;
cefnogi ci gilydd a hybu
ymddygiad
gwerthfawr
i
wirionedd
a phrydferthwch
natur ac yn yr ysbryd dynol gan
ddangos esiamplau - cyn neu ar
61 sesiynau - 0 arlunwaich neu
ffotograffiaeth,
neu adrodd
barddoniaeth
neu ddyrchafu
llenyddiaelh, drwy ddefnydd 0
fwrdd hysbysebion i hyrwyddo
gweithgarcddau
cyrndeilhasau

diwylliannol
eraill yn ardal
Gwaun Gynfi.)
3. Cefnogaeth
lwyr er lIes
mynychwyr
y
Caban
(cefnogaeth
rhieni, mesur a
phwyso, pwyso a mesur; mwy 0
sesiynau - yn ddelfrydol trwy'r
£lwyddyn - gyda llai mewn nifer
i bob se iwn, yn annog ffurfio
grwpiau cyfeillion, 3 0 bob un
o'r tair cyrnuned, Dinorwig,
Deiniolen a Chlwt-y-bonr, er
rnwyn sicrhau cyd-barch rhwng
y grwpiau a chytgord oddi
mewn, er mwyn iddynt elwa'n
unigol
trwy ymddwyn
yn
foddhaol a thrwy gymhelliant
diwyllianol
(nid
trwy
gampwaith artistig, a fuasai'n
digaloni y rhai 1lai dawnus) yn
datblygu'n elw i'r grwp trwy
gyfundrefn gwobrwyo priodol,
tra
bod
camymddygiad
unigolion
a difaterwch
yn
adlewyrchu'n ddrwg ar y grwp;
profi parch tuag at deimladau
mynychwyr
y Caban trwy
wrando arnynt a chydnabod
cyfraniad
artistig
a
chymdeithasol pob un; trafod
problem au fel y maent yn codi;
cyfarfod gofynion elfennol am
gySUI, lluniaeth,
iechyd
a
diogelwch; gwaredu addewid i
adnewyddu'r
adeilad
(gyda
noddiant) a hefyd i ddarparu
digon 0 gefnogaeth ymarferol a
materol ar gyfer pob sesiwn; ac
yn olaf er nad y Ileiaf, ateb
cwestiynau
diwinyddiaethol
dilys yn ofalus pe bai gofyn.
4. Cefnogi cysylltiadau rhwng
ysgolion / cymuned I gwaith
(cydnabod fad gan blant a phobl
ifanc flaenoriaethau a thargedau
i'w cyflawni yn yr ysgol ac ym
myd gwailn. Mae }'n bosib fod
eu rhicni ac atbrawon
yn
a\vyddus
iddynt
ddilyn
gweithgareddau y tu allan i'r
ysgol sy'n ychwanegu at addysg
ac yn arwain at ddewis gyrfa;
cysylltu
ysgolion
lleol a'r
swyddfa
addysg
i addasu
sesiynau'r gweithdy i gyfarfod
newidiadau mewn anghenion
addysgol. Nerth y gweithdai
fydd yo yr oedolion a'r bobl
ifanc sy'n eu mynychu, yo )r
berthynas a grewyd a befyd yn
eu darganfyddiaeth
0 f)rd 0
brydferthwch
ac }fstyr, trwy
---~_\. ------
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gelfyddydau gweledig a thrwy
ysbardynu
diddordeb
diwyllianol.
Nid
diddanu'r
ifanc na
pharatoi hyfforddiant
artistig
fel y cyfryw yV{ pwrpas sylfaenol
y gweithdai gan y buasai hyn yn
disgyn yn fyr 0 ddelfryd y
Caban - felly rwy'n credu. Nid
oes prinder
adloniant
na
chelfyddyd
yn y byd, ond
awgrymaf nad oes gan eu ffurf
modern 'fclysier a golau'. Wrth
gwrs nid oes yo rhaid
i
ddarllenwyr dderbyn diffiniad
Arnold
0
fwriadau
gwir
ddi wyllian t. Ond os oes y
teimlad fod yr hen sgiliau ac
ysbryd cadarn
y Caban 0
annibyniacrh
diwyllianol
yn
haeddu ei ddathlu mewn dull
sy'n ganolbwynt
i gymuned
wasgarol, fe fyddant yn siwr 0
fod mewn cytundeb. Fe all y
grym i feithrin yr hunan a'r
gymuned
yn y gorffennol
weithio
eto; yr ymadrodd
sylfaenol yw nid 'mae cerfio
llechen yn cwl' ond 'beth am i
ni i gyd wneud rhywbeth
dychmygol ac artistig gyda'n
gilydd (gyda llechen neu beth
bynnag).'
Dyna'r cyfan ar y Mynegiad
Gweledigaeth.
Fe fyddaf yn
falch 0 gael barn trigolion
Gwaun Gynfi. Ysgrifennwch
neu ffoniwch i'r cyfeiriad isod.
Croesawaf unrhyw wybodaerh
neu gyngor )' credwch y dylwn
ei ystyried eyn cychwyn ar )r
fath fenter,
Gyda'ch caniatad fe fyddaf yn
defnyddio'ch sylw ysgrifenedig
gada'rn cais am arian. Unrhyw
lythyr 0 gefnogaeth neu rai sy'n
awgrymu gweithgareddau
san
arweinwyr eynlluniau era ill a
grwpiau
Ileol yn enwedig.
Gofynnaf am lythyrau gan y
bobl ifanc (oherwydd iiLYOI hwy
yr anelwyd y gwcirhdai
yn
wreiddiol). Ilcfyd fe fydd arnaf
angen asesu cefnogaeth i gynnal
gweithdai
i oedolion,
c,e.
arlunio,
ffotograffiaeth,
crochenwaith,
g\vneud
e~tnWaill1 ayyb. 0::. ydych yn
ifanc
n~u
yn
liai
ifanc
ysgrifen\vch a gadc\vch i mi
wybod eich blaenoriaethau
Ac os na yw'r 'Mynegiad

Gweledol'
uchod
yn
eu
cynnwys, pa weithdai creadigol
y byddech
yn debyg
o'u
mynychu, pryd a pha mor amal.
Os yo rhiant ac yn barod i
arolygu, neu yn gcrfiwr llechen
neu bren profiadol neu unrhyw
greffiwr arall a fyddai'n hoffi
cyfrannu - ysgrifenwch
neu
ffoniwch os gwelwch yn dda.
Gadewch i mi wybod,
Er mwyn gyrru cais ariannol
i Gyngor Celfyddydau y Loteri
Cenedlaethol
fe fydd angen
sefydJu corff cydraddol gyda
gosodiad
cydnabyddedig
cyfreithlon
a swyddogioo:
Cadeirydd,
Is-gadeirydd;
Ysgrifennydd; Trysorydd, wedi
eu dewis 0 arweinyddion
y
gymuned, y grwpiau targed neu
grefftwyr. Arnynt fe fydd y
cyfrifoldeb am benderfynu ar
enw'r
gymdeithas,
ffurfio'r
arncanion a'r dull 0 reoli, beth a
ddigwydd i unrhyw elw, pa mor
aml i gwrdd, ac anghenion
aelodaeth.
U nrhyw un sy'n
dymuno
bod a chysylltiad
oherwydd
cariad
iuag
at
gelfyddyd a phobl, rwy'n eu
gwahodd i ysgrifennu ataf i neu
ffonio (yn Saesneg os gwelwch
yn dda, gan nad wyf yn rhugl yn
y Gymraeg eto).
Diolch yn fawr
George Nevison,
Shiloah,
Stryd Fawr
Deiniolen
Caernarfon LLSS 3HR
Ffon: 01286 871404.

DEINIOLEN
W. O. Williams, 6 Rhydfadog.
SEFYDLIAD
P~YOEINIG
Y
GALON. Fel canlyniad
casgllad
o dy i dy yn ddiweddar, easglwyd y
swm 0 £303.54 yn Neiniolen gan
J. Thorman Jones, E.M. Williams,
Eirian Jones, Lorna Lewis, Helen
Jones, Margaret Williams, Carys
Thomas ac Anna K. Williams.
Oymuna'r Pwyllgor ddiolch i bawb
am bob cetnogaeth.
YR YSGOL SUL UNEOIG. Dydd
Sadwrn, Mehefin 30 ymunodd
plant yr Ysgol Sui ag Ysgol Sui
Llandinorwig
am eu gwibdaith
flynyddol i Rhyl. Y Sui wedyn,
cawsant fore 0 hwyl yn y festri,
gan twynnau diod a bisgedi, tideo,
cwis a gemau. Y Sui canlynol,
Gorffennaf
15
cynhaliwyd
gwasanaeth teuluol yn y Capel
dan arweiniad Mr D. Roberts,
Trefor. Bu'r plant yn canu rhai O'U
hoff ganeuon, ac yn y pnawn aeth
niter ohonynt i Sbri'r Ysgol Sui yn
Ysgol Brynrefail. Bydd yr Ysgol
Sui yn ail-ddechrau ar Fedl 9,
2001. Croeso cynnes i bawb.
ESTYNNWN
ain dymuniadau
gorau i ieuenctid yr ardal fydd yn
dechrau o'r newydd ar gwrs coleg
neu ar eu swydd gyntaf.
MERCHED Y WAWR. Cafwyd
diwedd rhagorol i weithgareddau'r
tymor ddydd Sadwrn, Gorffennat
14. Aeth y rhan fwyaf o'r aelodau
ar wibdaith i Ynys Mon, gan
ymweld
I ddeehrau
Melin
Llynnon
yn
Llanddeusant.
Mwynhawyd yn fawr ymweld a'r
lIacyn hanesyddol
hwn. Yna
aethom ymlaen i Gaergybi, lie
mwynhawyd cyfle i siopa. Yna
caws om fwyd blasus yn Nhafarn y
Rhos, Rhostrehwta.
Diolch yn
fawr
r'r ysgrifenyddes,
lona
Richards, ac i'r trefnydd Margaret
E. Jones am ou holl waith trwy
gydol y tymor.
OIOLCH. Oymuna Eirian a'r teulu
ddiolch am bob cydymdeimlad a
ddangoswyd
iddynt
yn
eu
profedigaeth 0 golli mam, Lena
Thomas.
Y SEINDORF. Llongytarchiadau l'r
Seindorf ar ennill yr ail wobr yn
Eisteddfod Genedlaethol Oinbych
a'r eylch yn ystOd mis Awst.
Enillwyr tynra mis Ebnll. 1. (121)

rr

a

Ffon: (01286) 871259
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Williams, Pen-y-golwg; 3. (217)
Sian Roberts, 10 Cynfi Terrace.
Mis Mehefin:
1. (116) R.O.
Williams; 2. (93) Gethin Williams,
1 Pentre Helen; (134) Brenda
Williams, Rhydfadog.
Mis Gorffennaf:
1. (83) Len
Williams, 26 Hatod Oleu; 2. (123)
Margaret Williams, Ael y Bryn,
Rhiwen;
3. (31) Ellis Wyn
Williams, 6 Ffordd Oeiniol.
DYMUNA Gladys
Roberts.
27
Hatod Oleu, Demlolen ddiolch i'r
teulu a'i ffrindiau i gyd am yr
anrhegion a'r cardiau a gafodd ar
el phen-blwydd yn 80 oed yn
ddiweddar.
OYMUNA Margaret,
6 Ffordd
Oeiniol ddiolch 0 galon i'w theulu,
cymdogion
a ffrindiau am yr
anrhegion, arian a'r flu cardiau a
dderbyniodd ar achlysur ei phenblwydd arbennlg yn ddiweddar.
DYMUNA Ellis Wyn, 6 Ffordd
Deiniol ddiolch 0 galon ; bawb a fu
mor garedig wrtho tra bu yn yr
ysbyty, ac i holl staff Ward Dulas
am y gofal a'r caredlqrwyod a
gafodd tra bu yn Ysbyty Gwynedd.
DIOLCH. Dymuna Sheila a phlant
y diweddar Mr O. Thomas (Now
Bach) Mona House, ddlolch yn
ddiftuant l'r teulu. cyfeillion a
chymdogion am bob arwydd 0
gydymdeimlad a chefnogaeth a
gawsant yn eu proledrqaeth a'u
galar. Dioleh hefyd i Feddygon
Clinic Llanberis a phawb a fu'n
gofalu amdano yn Uned Gofal
Calon Ysbyty Gwynedd ac i Mr
Gwynfor
Jones
(nai) am ei
drefniadau trylwyr
DYMUNA
Buddug
Hughes,
London
House,
Clwt-y-bont
ddiolch 0 galon j'w theulu, ffrindiau
a chymdogion am y cardiau a r
galwadau ffon a dderbyniodd tra
yn glaf yn Ysbyty Llandudno yn
ddiweddar.
LLWYDDIANT. Llongyfarchiadau i
Elfed Morgan Morris, 'Uechwedd',
Derruolen ar ennill yr Unawd
8echgyn 16-1 9 oed yn Eisteddfod
Genedlaethol Dinbych a'r eylch ar
Awst 6, 2001.
Hoffa; Elfed ddlolch 0 waelod
calon i'w deulu, ffrindiau
a
chymdogion am eu caredigrwydd

John Griffith, Fron; 2, (41) Deilwen
Hughes, Bethel; 3. (1) Tommy A
Parry, Bro Dawel.
Mis Mai: 1. (3) Alun Lewis, 36
Rhydfadog;
2. (213) Eirwen
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DINORWIG
Miss Marian Jones, Minallt, 7 Bro Elldlr, Oinorwlg. Ffon: 870292

SEFYDLIAD
PRYDEINIG
Y
GALON. Fel canlyniad i'r casgliad
o dy i dy yn ddiweddar, casglwyd y
swm 0 £53.37 yn Ninorwig gan Mr
a Mrs Ifan Roberts. Dyrnuna'r
Pwyllgor ddiolch i bawb am bob
cefnogaeth.
GWELLHAD Vr ydym fel ardal yn
dymuno gwellhad nuan j Mr David
Lloyd Hughes, 2 Maes Eilian.
Dafydd wedl cael triniaeth yn
Ysbyty Gwynedd ac wedi bod
adref o'i waith ers rhai wythnosau
bellach. Da yw dealt ei fod yn
gwella a gobeithio y cawn el weld
yn cael ail afael yn ei waith yn lied
fuan. Brysia wella, Oafydd.
CLWB ORWIG. Yn ystod mis
Groffennaf, fe fu l'r clwb uchod
gyfarfod yng nghartref Pat Ingle,
pryd y cawsant ddiwrnod arbennig
o brat, a thrwy hynny cawsant
fynd 0 amgylch yr ardd odidog
sydd ganddi, hefyd bu iddynt allu
cytnewid planhigion. Wedi hyn
cawsant eistedd i lawr i fwynhau
mefus a hufen, wedi cael el rhoi
gan margaret Faulkener a Betty
Bonnet. Rhoddwyd y raffl gan
Anne Lo. Enillwyr y raft I oedd Eve
Braithwaite,
Joan
Glass
a
Margaret Faulkener. Dtolchwyd i
bawb oedd wedi cyfrannu at y
diwrnod gan y Llywydd, John
Cantrell.
Croesawyd
Wendy
Higgins, fel aelod newydd r'r clwb.
Yn y cyfarfod olaf cyn gwyliau
mis Awst bu i'r clwb gyfarfod ym
Mhencadlys
yr Henoed
yng
Nghaernarfonm, gan nad oedd yn
bosibl iddynt fynd i Blue Peris
oherwydd fod gwaith yn cael ei
wneud yno (Pam tybed oedd yn
rhaid paeto'r Ganolfan i fynd I
Gaernarfon?) Y siaradwraig oedd
Helen Owen, Swyddog yr Hanoed
yng Nghymru. Y pwnc pwysicaf a
drafodwyd oedd fod yr hen oed yn
cael eu gorfodi I werthu eu heiddo
os oaddynt mor anffodus
gorfod
mynd i gartref henoed i ddiweddu
eu hoes. Unwaith ato dlolchwyd
iddi gan y Llywydd.
Y GANOLFAN. Unwaith eto mae
swyddogion y Ganolfan am ei
wneud yn berffaith glir fod y
GanOl1an ar gael I bawb sydd
eislau
cynnal
unrhyw
W9i[hgar9ddau 0 fewn rheswm:
am y talladau sydd wedi au
cyho~ddi yn yr (;co fwy nas
unwaith o'r blaen. 05 gwelwch yn
dda peidiwch a gweld bal ar y

a
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swyddogion, nid ydynt hwy yn
gwneud dim yn fwy nag y mae'r
pwyllgor wedi ei basio. Mae rna:
o'r swyddogion wedi gwneud y
gwaith yn rhad ac am ddim ers
1969, ac yn dal i wneud hynny.
Mae'n hawoo lawn bairniadu ond
beth am drol i mewn a rno:
cymorth.
AGOR LLWYBRAU. Newyddion
da a ddaeth i'r ardal a gwyliau'r
hat ar ei anterth. fod 80% 0
Iwybrau cyhoeddus wedi cael eu
hailagor ar 61 clwy'r traed a'r
genau. Mae hynny yn ,golygu fod
pobl yn cae I mwyniant wrth eu
cerdded.
Mae'r Cyngor Cefn
Gwlad yn cynhyrchu mapiau a'r
rheinl yn cael eu diweddaru'n
rheolaidd er mwyn sicrhau fod
cerddwyr yn gwybod lie y gallant
grwydro.
Gobeithio
fod
y
wybodaeth wedi bod 0 gymorth i'r
rhai sydd yn mwynhau cerdded ac
hefyd yn hwb i'r diwydiant
twrisnaeth yma yng nghefn gwlad,
ac
i eraill
sy'n
mwynhau
gweithgareddau awyr ago red
BORE COFFI. au l'r Eglwysi yn
Neiniolen fynd ati I gynnal bore
coffi i hel arian i'r hogiau sydd
wedi colli eu gwaith, mewn ffordd
hollol annheg. yn Ffatn 'Friction
Dynamincs' Ferodo. Cynhaliwyd y
bore coffi ar Orffennaf 21 yn Festri
Ebenezer. Carwn ddiolch i bawb a
brynodd docyn (ni fu i neb fy
ngwrthod) ac hefyd am y rhoddion
hael a dderbyniais.
Casglwyd
£610 I gyd. Drolch yn fawr iawn i
chwr, Hefyd yr wyf yn sicr ern bod
yn dymuno gwellhad IIwyr a buan i
Mr Tom Jones, eu cynryehiolydd
undsb sydd wedi gweithio mor
galed dros yr hogia. Tom wedi cael
trawiad ar y galon. Brysia wella,
Tom.
CYMDEITHAS
TRIGOLION.
Cynhaliwyd cyfarfod blynyddol o'r
uchod yn y Ganolfan
Grlvp
newydd yw'r Gymdeithas uchod
wedi ei sefydlu i ddatblygu a hybu
cyfleoedd trigolion yr ardal am
arian wrth gwrs. Vn ystod y
flwyddyn fe sefydlwyd Clwb Orwig
i ral dros 50. mae'r clwb yn cae I ai
redeg yn annibynol
hefo tal
aslodaeth 0 £1 y tro. :lC hafyd yn
cael cymorth gan Sefydliad Gofal
yr Henoed.
Cymorth i blant a phobl Ifane derbynlwyd £1,600 0 grant i'w

wario ar weoithgareddau i'r plant.
Yr hyn a gawsant oedd mynd i
Bias y Brenin ddwy waith, a
rhywrai yn eel eu talu am edrych
ar 61 y plant. Oyma sut y
dangoswyd y fantolen
Oerbyniadau
Taliadau
Incwm
8.20
1,600.00
Llog
.28 Mewn Haw 8.48
Grant
1600.00
Cyfanswm1608.48
1,608.49

Does neb wedi arwyddo lddynt
archwilio'r fantolen a does dim
ymddangosiad sut y talwyd allan
£1,600. Mae y taliadau yn andres
o uchel os yw mynd ddwy waith i
Bias y Brenin yn costio £800 y tro.
Mae yn hawdd deall mai hael yw
Hywel ar bwrs rhywun arall.
Deallaf fod y pwyllgor wedi
derbyn swm anrhydeddus arall 0
arian i'w galluogi i drefnu ar gyfer
yr itanc, a pharhau gyda grWp i'r
rhienl yn ystod yr hydref. Tybed

Bu cyffro mawr yr wythnos yma
pan gyrhaeddodd hen ddresel
dderw
1880
yn
Antur
Waunfawr.
Yo wreiddiol 0 ardal Arfon,
nodwedd anarferol i'r ddresel
yw fod ganddi silffordd agored
yn hytrach na chypyrddau ar y
gwaelod. Fel arfer, seiri 0 dde
Cymru fyddai'n creu dreseli o'r
math yma, end rnae'n debyg fod
patrymau wedi dechrau teithio
erbyn diwedd y bedwaredd
ganrif ar bymtheg.
Roedd )' ddrcsel yn rhan 0
gasgliad wrrh gefn Amgucddfa
Werin Cymru yn Sain Ffagan
ac, wedi ymweliad a'r Antur gan
staff Sain Ffagan yn gynharach
yn y Ilwyddyn, roeddynt yn
Ialch 0 leoli'r ddresel yn Nhy
Capel yr Antur,
Bydd yn
cymeryd ei lie mewn ystafell
braf ar lawr cyntaf y ty, sef yr
AmgueddfalLlyfrgelI
Gymunedol.
Meddai Menna Jones, Prif
Weithredwraig yr Antur:
'Mae', AIIIIlT yn datblygll lair

YSlafelt yn Y Ty Capel fel cyfres

0

amgueddjeydd bychan i gretl
ad110dd i'r gy»luned leol fydd )'1t
,odi Y17~wybyddiaellt ac yl1 dalJziu
}Larles cyfoethog Wau1tfawr. Bydd

faint 0 arian a wariwyd am yr
amlenni drudfawr a ddaeth drwy
ein drysau? A oedd angen y rhain
gan mai eu danfon a wnaed hefo
llaw? Mae gennyf ofn fod y
pwyllgor yma, pwy bynnag ydynt,
wedi aroqll arian.
Mae rhai
ohonynt wedi byw yn yr areal ers
blynyddoedd,
one ni fu iddynt
erioed o'r blaen godi lIaw i wneud
dim. Ni welwyd yr un ohonynt yn
mynychu add oldy, nac yn estyn
lIaw i wneud dim yn y Ganolfan; er
enghralfft
ni
ddaethant
i'r
Gymdeithas Lenyddol, Hwyl Hwyr,
na'r Eisteddfod, ond wrth gwrs
ltatur cariad oedd yn cynnal y rhai
yna. Ond gallaf eu sicrhau hwy fod
y plant wedi dysgu a mwynhau a'r
gwirfoddolwyr wedi cae I pleser a
mwyniant, ac ni fu i neb ohonom
elwa yn ariannol, o'n pocedi y
daeth yr arian i dalu a hyn yn
gwneud y mwyniant yn llawer
mwy.

ymuieluiyr

i'r

dealltumaeth.

safle yn cael
0
buiysigruiydd

hanesyddol y wtz u 11, a sut mae
bywyd wedi newid yn y pentref

dros y blynyddoedd. '
Mae'r Antur nawr yn brysur
yo
ceisio
cael
llestri
traddodiadol,
oeu biwtar
i
addurno'r ddresel. Gao fod
silffordd
uwchben
ac ar y
gwaelod, bydd angen tipyn 0
ddarnau
i'w llenwi.
Dylai
unrbyw un sydd ag eitemau y
byddent yo fodlon eu benthyca
i'r Antur gysylltu ac Ifanwy
Rhisiart (01286) 650721, er
mwyn gweld a ydynt yn addas
i'r ddresel.

LLANDDEINIOLEN
SEFYDLIAO
PRVOEINIG
Y
GALON. Fal canlyniad r'r casgliad
o dy i dy yn ddiweddar, casglwyd y
swm 0 £55.02 yn Llanddeiniolen a
Seion gan Glenys a Jenkin
Griffiths.
Dymuna'r
Pwyllgor
ddiolch
i
bawb
am
bob
cefnogaeth.

Cefnogwch
•
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Hysbysebwyr
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PEINTIWA AC ADDU~NWR
PRISIAU RHlESYMOL
TAWELFA., PENI5ARWAUN
Ffon: (01286) 870846

9yf6r prioda~au, dothliadau,
bedydd, pon-blwydd a phob
~chlysur arbennis arall.
Gallwn drefnu adloniant disgo a.v.y.b.
BwrQQ PWI far Quol
Bwydlen Bar a Restaurant
TrwyddeeJlawn tafarn.

rv

Cyfarfod Blynyddol Eco'r Wyddfa

www.s4c.co.uk

Cynhaliwyd
y
Cyfarfod
Blynyddol eleni yn y Ganolfan
Gyrnunedol
newydd
yn
Llanrug, gan roi cyfle i'r rhai
oedd yn bresennol gael golwg
gyntaf ar yr adeilad y gwelwyd
hanes ei ddatblygiad yn yr Eco.
Fel sy'n draddodiadol bron,
gwan iawn oedd y presenoldeb
ar y noson. Chweeh yn unig
oedd yn bresennol, gyda phump
arall yn ymddiheuro ond tarodd
y Cadeirydd, Arwel Jones, rhyw
nodyn gobeithiol drwy nodi fod
y niter yn bresennol ddwy waith
cyrnaint ag yr oedd y flwyddyn
cynt!
Diolehwyd i'r goJygyddion a
gweddill y Swyddogion am eu
gwaith dros y flwyddyn, gan
gyfeirio hefyd at gyfraniad
gwerthfawr pawb a gyfrannodd
at gynnwys y papur.
Yn eu hadroddiad cyfeiriodd
y golygyddion
at waith y
flwyddyn
gan
nodi

gwerthfawrogiad 0 gyfraniad y
rhai
sy'n
llunio
colofnau
rheolaidd. N odwyd yr angen i
ystyried sefydlu sefle i'r Eco ar y
We fel modd 0 yrnestyn allan at
ddarllenywr eraill, yn enwedig
tu hwnt i ffiniau'r fro.
Adroddwyd gan y Trysorydd
fod sefyllfa ariannol y papur yn
parhau'n
dderbyniol,
gan
ddangos rhywfaint 0 elw ac fe
ddosbarthwyd
taflen
yn
crynhoi'r sefyllfa. Nododd fodd
bynnag fod gwaith gweddol yn
codi mewn perthynas a hel yr
arian sy'n ddyledus i'r papur a
chytunwyd i ofyn am gymorth i
gyflawni'r gwaith yma.
Nododd Mr Eifion Williams,
prifathro
Ysgol
Brynrefail
benderfyniad yr ysgol i brynu
camera digidol at wasanaeth yr
Eeo ac fe ddiolchwyd yn fawr
iddo, ar ran pawb oedd yn
bresennol, gan y Cadeirydd.

ECO'R WYDDFA
INCWM A GWARlANT AM Y FlWYDDYN I 31 MAWRTH 2001
1999·2000

471963
10664 50
3200
910.48

G. •

1000.00
30000
30000

500.00

75.00
2500
3.82
18530.43

Incwm
Gwerthlant

6299.80
9958.50
100.00
911.00

Hysbysebton
Rhannu laflennl
Rhoddfon
Grantiau
Bwrdd yr laith Gymraeg
Cynghorau Cymuned .
Llanberis
Llanddeinlolen
Uanrug
Waunfawr
Incwm arall

100000

150 00
500.00

100 00

1750 00
773

UOg Bane

1902703
Gwarlant

18104 23
54.89
31570
000

8ywyd ar 61 Gareth.
Beth sy'n wynebu'r genod rwan?

45.00

Gwcbrau Croesair

55,00

-080
8.00

Cystadlouaet.h Pel Drood

2050

Costau eraill
18562.05

1852702
3.41

46498

Elw (Collld) am y flwyddyn
Y SEFYLLFA AR 31 MAWRTH 2001

641910

Asedau Tymor Byr
Yn ddyledus I'r Eco

2066 79

CyfrifBane

30.00

AMDANI

18032.85
100.00
35370
0.00

Argraffu
Ffotograffiaeth
Post
Papur a Labelau

Arlo,",

5468 00
2058 32

M4~~.

porod

851589
743283
108306

6470.64
U8I Credydwyr

8922 60

Cronfa'r Eco

154804

9.00PM
NOS SUl

YSgwOr
Llanrug

VN CYCHWYN MEDI1 G
TRANSlMH/M9
f\JIIlOtlflltlOlnO 0011 n~iI fi"tYf\1J
9ydaOio d4litfru.r ~o~nQ(] !If I} ~Dfln

J.M.
JONES
A'I FEIBION

CYPftE~NEWYDD

GWAITH
CERRIG
BEDDAU

Cr@fftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol
Cerrig 0 bob math
argaQIFfon: (O'286)
672898 (dydd)

676285 (nos) _j
,1

deulu Mrs A. Thomas 'Nancy',
Deiniolan am au rhodd garedig I
gronfa'r
staff
a
cnronta
Mwynderau y Preswylwyr i ddiolch
Gwyneth ac Eifion Roberts, Becws Eryri. Ffon: 870491
am y gotal gafodd Nancy yma
9yda ni.
Camera yn ngofal John Pritchard. curvnvon, Llanberis. Ffon: 872390
Ar Awst 15 bu farw Mr D.
Whitaker yn Ysbyty Gwynedd ar 01
cyfnod byr 0 waeledd. Ni fu
angladd gan fod Mr Whitaker wedi
gwneud ei drefniadau ei hun.
Dathlu au pan-blwydd ym mis
Medi y mae Mr R. H. Jones a Mrs
L. Owen. Dymunwn ben-blwydd
hapus iawn iddynt.
Wedi dod i aros atom am
gyfnod mae Mrs N. M. Owen,
Cwm-y-glo a Mrs E. M. Thomas,
Uanrug. Dymunwn estyn croeso
cynnes iddynt atom.
Wedi
myned
i'r ysbyty'n
ddiweddar mae Mrs Clara Jones,
Mrs May Bannister a Mr Glyn
Jones. Dymunwn wellhad buan
iawn iddynt.
Fe fu rhai o'r trigolion ar gae y
Oarrutal gyda chymorth, Diolch i
Eddison Power am y rhodd o'r
UNDEB Y MAMAU Dydd Mawrth,
Dymuna
Anne
ddatgan
ei
bws.
Gorffennaf
3 cynhaliwyd
y
gwerthfawrogiad i bawb am eu
Rydym yn dymuno pob Iwc i Mr
cyfarfod misol yn Festri Eglwys
cefnogaeth
a'u parodrwydd
i
S. H. Roberts ar ai benodiad j'w
Sant
Padarn.
Arweiniwyd
y
helpu.
swydd newydd yng Nghartref Plas
gwasanaeth
a'r
gwedd'iau
Oyma restr 0 enwau'r rhai fu'n
agoriadol gan y Rhelthor. Yr eitem
Iwcus yn y raffl: Barbaciw - 36 Dol . Hedd, Bangor.
Bydd Noson 0 Hwyl yng
cyntaf ar yr agenda oedd estyn
Elldir; Chwisgi - Selyn, Llanberis;
Ngwesty Victoria, Llanbens ar
creso' cynnes i'r Parch Vittoria
£10 petrol - Gwawr, Brynrefail;
Fedi 1407.30 ymlaen gyda'r g~
Hancock, ein curad newydd.
£20 (Seiont Nursery) - Delyth:
Y Geriatrics, Moonshine - Elwyn a
Cafwyd amser dityr iawn yng
gwin - 2 Blaen y Ddol, gwin - Enid
Gareth,
a
Karaoke
gyda
nghwmni ein gwraig wadd, sef
Price, Cwm-y-glo; Liquer wine Raymond. Tocynnau ar gael am
Miss Glenys Parry. Dwyn atgotion
Nan ac Ernest; gwin coch £4 neu dalu ar y noson. Yr elw yn
melys wnaeth am yr amser pan
Marcia; gwln - Gwynfor, Moss
mynd i'r Cartref.
oedd yn hyfforddi plant yr ardal i
Bank; £10 (Teesco) - Kath,
DYMUNA Cledwyn Parry, Glyder,
ddysgu Cymorth Cyntaf ac yn y
Bungalows; gwin coch - Oriel
Stryd Capel Coch ddiolch yn fawr
blaen, pan oeddynt yn aelodau 0
Cwm; qwrn coch - Francis Jones;
iawn
i'w deulu,
ffrindiau
a
Sant loan. Dangosodd
lu 0
gwin gwyn - Iwan (Evelyn);
chyrndoqron am yr holl gardiau,
dystysgrifau a enillwyd mewn sawl
basged grog - Olwen Llewelyn;
anrhegion a'r dymuniadau da a
eisteddfod a chystadlaethau drwy
gWln coch Gwion
Rhys;
dderbymodd ar ei ben-blwydd yn
Gymru. Pwyntiodd allan fod sawl
canhwyllau - James; lIun - Dei;
80 ar Orffennaf 21.
un o'r merched wedl dewis nyrsio
doHis les - Kate Owen; cannwyl DIOLCH.
Dymuna
Mrs Sally
ac yn dal i fod yn nyrsus heddiw.
Oriel Cwm, tea cosy - Catherine
Roberts, Lorne House ddiolch yn
Clod mawr iddi am roi o'i hamser
Jones.
fawr iawn i'r teulu, ffrindiau a
r'r gwaith gwerthfawr yma.
PLAS PENGWAITH.
Trafodwyd ychydig 0 taterion
Estynnwn ein cydymdeimlad
i chymdogion am eu gotal tra oedd
yn Ysbyty Gwynedd ar 61 cae I
busnes ac hefyd trefnwyd i gael
deulu Mrs Dorothy Griffiths, Anti
damwain
ar
ei
gwyliau'n
trip ym mrs Modi. Mrs Betty
Doris a fu farw mis Gorffennaf yng
ddiweddar.
Williams a Mrs Betty Humphreys
Nghartref Penis.arwaun. Hoffem
oedd yn ymorol am y lIuniaeth
ddiolch i'r teulu am eu rhodd i
DYMUNA Margaret Griffiths, 7
ysgafn a diolchodd Mrs Nan Owen
gronfa'r staff i ddiolch am y gofal a
Llainwen Isat ddiolch l'w theulu,
iddynt hwy a Glenys a Mrs Hilda
gatodd Anti Doris' ym Mhlas
ffrindiau a chymdogion am y lIu
Williams yn eilio. Terfynwyd drwy
Pengwaith tra bu gyda ni cyn ei
cardiau,
anrhegion,
blodau a
adrodd Y Gras.
gwaeledd, gan symud wedyn i
galwadau ffon tra bu yn Ysbyty
NaSON CAWS A GWIN.
Nos
Benisarwaun.
Abergele ac ar 61 dod adref.
saowrn, Mehefin 30 cynhaliwyd
Estynnwn em cvdvmoeimtao
DYMUNA Derlel ac Anita ddiolch i
noson 0 Gaws a Gwin yn Perthi,
hefyd i Mr a Mr$ J. William~, Fferm
nam a teio, 9 Btryd yr Wyddfa, y
Llanrug, cartret Anne Parry-Jones.
Mlnf1ordd,
Llanrug
yn
eu
teulu a'u ttnndlau am yr anrhegion
Roedd y tywydd yn braf a chafwyd
protedrqaetn 0 golll Mr Thomas
a chardlau
a ddsrbyruwyd
eefnogaeth arddorchoq 9an bawb.
William~ yn Yebyty Bryn Seiont fi~ ganddynt ar enedigaeth eu merch.
caasmwvo y swm 0 £541.50 tuag GorffGnnaf, un 0 gymerladau erail! Lowri, chwaer fach i Daniel.
at Gronfa Epilepsy (E.R.F.).
y Cartref.
SEFYDLIAD
PRYDEINIG
Y
HoffGm ddiolch yn fawr lawn i GALON Fel eanlyniad i'r casgliad

LLANBERIS

o dy i dy yn ddiweddar, casglwyd y
swm 0 £359.10 yn Llanberis gan
Bet Hughes, Sioned Roberts,
Dilys Roberts, Nelly Morris, Cath
Pritchard, Jean Roberts, Alwena
Thomas a Sybil Evans. Dymuna'r
Pwyllgor ddiolch i bawb am bob
cefnogaeth.

Cyfarchion i

Mr Cledwyn Parry
ar ei ben-blwydd yn
80 mlwydd oed ar
Orffennaf21,2001
Mae'r hat yn myned heibio,
Daeth hydref at y coer
A gwen yr haul sy'n gwywo
A gwyllt yw tonnau'r mar.
Diflannodd gwrid y rhosyn hardd
A'r aur a welid yn yr ardd.
Ond cyn i'r hat ein gadael,
Mae un ar ysgafn droed
Yn dathlu blwydd arbenruq
Yn bedwar ugain oed.
Pen blaenor yn ein Capel ni
Yw Cledwyn Parry, welwch chi
Yn weithiwr lIawn brwdfrydedd Does debyg iddo'n bod
Am lenwi'r cyhoeddiadau,
Pob oedfa'n lIawn yw'r nod;
Cael rhai i ddytod ar y Sui
I'n harwain ar y Llwybr CuI.
Bu ef yn siopwr medrus,
Yn gwerthu lIysiau ir
A ffrwythau per a melys Roedd rhai 0 estron dir,
Y siop bob amser oedd yn lIawn
Tystiolaeth ydoedd hyn o'i ddawn.
Llongyfarch wnawn yn lIawen
Y cyfaill hoffus hwn,
Mae pawb yn Nyffryn Peris
Yn flach 0 wneud, mi wn
A phen-blwydd hapus fo i chwi
Ddymuna Martha'r wraig a mi.
John H. Joghes
Tan y Clogwyn

DRAENOG
Mae cwningen fach yn cael lle
da gyda theuJu a Lanberis. Y
gw r yn 'morol 0 foron - a
hwnnw wedi ei dorri'n daclus
efo cyllell (dydir gwningen
hon ddim yo cyboli efo moron
fel arall). A'r wraig yn rhedeg
rownd yr ardd bob nos i hcl
bwni fach i'w chwt, am na fedr

gyffwrdd ynddi.

Vdi,

fwni yn dipyn

0

maer

GYMER

DDONIOL.

Pa un o'r rnafn sydd
bwysieaf?
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A'l FEIBION
Dwthyn Godlys
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CASTELL BOWNSIO

AR GYFfft
POR ACWLVSUR

a

Down fo atoch
a'i nol wedyn

Ffon:

871782

,

CWMYGLO
Mrs Iris Rowlands, Glanrafon.

entrwch

OS

cewch gyfle'

Ffan: (01286) 872275

Darlitn gall Dafydd Wigley AC i
LLONGYFARCHIAOAU i Anthony
foulkes, Dol Afon ar ddathlu 81
ben-blwydd yn 18 oed. Hefyd i
Mrs Gwyneth
Roberts,
Bod
Gwynedd ar achlysur el phenblwydd hithau yn 70 oed.
YN YR YSBYTY.
Dymunwn
wellhad buan i Mrs Enid Price,
Stryd Newydd sydd yn Ysbyty
Gwynedd. Hefyd anfonwn ein
cofion
at
Mrs
N .M. Owen,
Glandwr sydd ar hyn 0 bryd yng
Nghartref Pengwaith ar 61 ysbaid
yn Ysbyty Gwynedd ac Ysbyty
Eryn.
LLONGYFAACHIAOAU a phob
dymuniad da i blant y pentref a
fu'n IIwyddiannus yn eu arholiadau
yn yr ysgol ac yn y Coleg.

Dinorwic, Ontario,
Canada
Wrth geisio irefnu iaith 0
Toronto i Vancouver, deuais ar
draws lle o'r enw Dinorwic
cododd fy niddordeb i geisio
cael mwy 0 hanes am y lIe.
Ysgrifenais at ein ffrind yn
Canada ac fe gyfici thiaf ddarn
am Dinorwic yn ffurflen Aaron
Provincial
Park,
Kenora
District a yrrwyd i mi.
Dinorunc 49'41 92'30 ar y gongl
ogleddol 0 Lyrl Dinorunc y11
Kinora District, de orlleuiin 0
Dryden. Fe'i enwyd Yll 1897 gall
superintendent y Canadian Pacific
Railway, rWillial1l Wllyte, ar a1
Dinorunc y1"zg ngogledd or/lewin

CY't7Lru. Ardal ar wasgar yw, ar
gongl y Trans Calzada a Higltway
72, 18 milltir i'r de orlleuiin 0
Dryden. Poblogaeth 0 300. Rhan
fwyaf o'r bob1yn Indiaid a Meltis,
ac yn dibynnu am ell byuioliaeth ar
y mudiad ymwelwyr, ffermio, trui
muiydion pren a hel reis gwyllt yn
!fordd arall 0 ennill i7lCW111.
Does dim i'rn hysbysu pwy
oedd William Whyte a pha
gysylltiad
oedd ganddo
a
Dinorwic, fel yr oedd ei enw yr

adez honno.
Betty Rees Rourke
(gynt 0 Ddinorwig)
Cefnogwch ein Hyebysebwyr

I

I drin a thrwsio
pob math 0
beiriannau gwn'l'o

Mf:NAI Sf:WING
MACHINE CENTRE
21 StrytJ J:Awr

POATHAETHWV
f!f~n,(0124U)

714043

neu Ooernorfon
~fon~
(01286)674~20

soau. Noawydd9u
I

Q.C Q.ti

mown etoc

Glwb leuencud Entrepreneuraidd

Gogledd Cymru
Nos )¥e'1e1) Med; 14 a1"11 7o'r
glocll Y'IZ Theatr Seito, Caernarfon
Bydd Mr Dafydd Wigle~r yn
rhoi sgwrs ar ei yrfa gynnar
mewn diwydian l ar 81 iddo
raddio mewn ffiseg 0 Brifysgol
Manceinion,
a gwei thio i
gwmniau mentrus megis Ford,
Mars a Hoover cyn cael ei ethol
i'r senedd yn 1974.
Mae wedi cefnogi busnesau
Cymreig yn frwdfrydig trwy
gydol ei yrfa seneddol,
yn
neilltuol
bu'n ymwneud yn
bersonol a chychwyn cwmniau
Entrepreneuraidd
Rhyngwladol

NANT PERIS
Lllnos Jones, 6 Nant Ffynnon
Ffon: (01286) 871820

SEFYDLIAO
PAYOEINIG
Y
GALON. Fel canlyniad i'r casgliad
o dy i dy yn ddiweddar, casglwyd y
swm 0 £14.19 yn Nant Peris gan
Prydwen Pritchard.
Oymuna'r
Pwyllgor ddiolch i bawb am bob
cefnogaeth.
YN YA YSBYTY. Dymuruadau
gorau i Theresa Jones, 6 Nant
Ffynnon,
sydd
yn
Ysbyty
Gwynedd ar hyn 0 bryd (Y
Golygyddion)

newydd yng Nghyrnru a hefyd
gweithio
i ddenu
cwrnni
Rhyngwladol
mawr fel Euro
DPC i sefydl u canol fan eu
gweithrediadau Ewropeaidd yn
Llanberis,
Mae Mr Wigley yn gryf ei
gefnogaeth

i'r

'Cynllun

Gweithredu Entrepreneuraidd
i
Gyrnru' a luniwyd gan, ac y
rhoddwyd
llawer
0
gyhoeddusrwydd iddo, gan y
Cynulliad Cenedlaethol, gyda'r
nod 0 hyrwyddo mentergarwch
mewn ysgolion, colegau a hefyd
yn y gymuned.
Mae
Clwb
Ieuenctid
En trepreneuraidd
Gogledd
Cymru yo ymroddedig i raglen
o weithgareddau
a fydd yn
cefnogi'r Cynllun Gweithredu.
Trwy alluogi disgyblion i gwrdd
a thrafod eu syniadau gyda
Entrepreuneriaid
sydd wedi
hen sefydlu, trefnu ymweliadau
a busnesau a diwydiant
rnentrus, a hefyd bod ynghlwm
yo ymarferol mewn cynlluniau
gwirioneddol gyda chwmniau.

Rydym hefyd ar Ilaen y gad
gan
gymryd
camau
gwirioneddol i ledaenu'r ethos 0
fentergarwch
ymhlith
pobl
ifanc Cymru. Mae ei sylfaenydd,
Dr. Tom Parry Jones, yo
entrepreneur, gwyddonydd
a
dyfeisiwr adnabyddus.
I gyd-fynd a'r sgwrs, cynhelir
arddangosfa rhwng 5.30 a 9.00
o'r gloch
gan
nifer
0
sefydliadau, yn cynnig ystod
eang
0
fentrau
mewn
gwyddoniaeth,
peirianneg,
techno leg a busnes i bobl ifanc.
Bydd y rhain yn cynnwys:
Cynll un Addysg Peirianneg
Cymru;
Blwyddyn
mewn
Diwydiant; Gyrfaoedd Cymru;
Men ter yr Ifanc; Ysgol Addysg,
Prifysgol
Cymru
Bangor;
Y mddiriedolaeth
y Tywysog;
Y mddiriedolaeth
Treftadaeth
Porthaeth wy.
Fe fydd gwasanaeth cyfiei thu
ar gael ar y noson.
Am ragor 0 wybodaeth
cysyllter a Dr Tom Parry Jones.
Ffan (01248) 713096

CLWB ENTREPRENEURAID IFANC
GOGLEDD CYMRU
Nos Wener 14 Medi 7pm
THEATR SEILO CAERNARFON
Sgwrs gan

Wavell
Roberts

DAFYDD WIGLEY AC

CIGYDD

'Mentrwch os cewch gyfJe'

London House

Sialens Newydd i leuenctid Cymru

LLANRUG

Arddangosfa 5.30-9.00
gan amryw 0 sefydliadau yn cynnig
profiad gweithio ar brojectau i ysgolion mewn
gwyddoniaeth, peirianneg a busnes ...

Ffcn: (01286) 673574
PEN CIGYDD Y FRO
Yrwyn "eol mwyaf blasus
Selsig cartref
Cigoedd parod j'w bwyta
Archebion ar gyfer y rhewgist

Croeso i Bawb, plant, athrawon a rhieni
Cadeirydd: Yr Athro Roy Evans, FREng, IsGanghellor Prifysgol Cymru, Bangor
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EGLWYS SANTES HELEN.
Oawnsro Llinell. Cynhelir Dawnsio
Llinell yn Neuadd yr Eglwys ar nos
Fercher 0 Awst 8 am 8 o'r gloch.
Estynnir
croeso
cynnes
i
ddawnswyr newydd.
Wythnos 0 Weithgareddau
a'r
Carnifal, Medi 30 - Awst 5.
Er
gwaetha'r
tywydd
fe
qynhahwyd wythnos Iwyddiannus
eto eleni a chafwyd cefnogaeth
dda i'r gwelthgareddau.
Nos Lun, Medi 30 am 7.30 o'r
gloch fe gynhallwyd y Bingo gyda
Mrs Helen Owen. Enillwyr y raftl
oedd: 1. Mrs Robert Griffith; 2.
Bonnie Roberts; 3 Mrs Elizabeth
Jones; 4. Mrs Dilys Williams; 5.
Mrs Elizabeth Jones; 6. Donna
Jones.
Nos Fawrth, fe gyntlallwyd Gyrfa
Chwist arbennig a'r enillwyr oedd
1. Mrs K. Griffith, Llanberis; 2 Mrs
G. Hughes, Bethel; 3. Mrs G.
Jones, Beddgelert; 4. Mr D.L.
Evans, Bontnewydd;
5. Luke
Hughes, Penisarwaun; 6. Mrs C.
Pritchard, Y Felinheh; 7. Mrs B.
Morgan, Bethel; 8. Mrs M. Huws,
Beddgelert;
9. Mr D. Owen,
Penisarwaun; 10. Mrs H. Owen,
Perusarwaun: 11. Mrs S. Roberts,
Bethel; 12. Mrs E. Price. Cwrn-yglo;
13. Mrs J.E.
Roberts,
Caernarfon; 14. Mrs M.L. Hughes,
Y Fl?lInh91t: , 5. Mrs 0 ~oborts,
Llanberis: 16. Mrs S.H Jones. Y
Felinheli; Bwbi Dynion: Mr W.O.
Pritchard. Llanrug; Bwbi Merched:
Mrs M. Bradnock
Y felinhgll
~~nner Uchaf Oynlon. Mr G,
Roberts, Nant ewynent; Hanner
ucnar MQfChgd: Mrg M. !;lIi~.
Llanbed;;,
)IlWI otlWQrt~r ~y~taf: Mrs ~.
Qriffllh, uennens. Z Mrs:S. PricQ
Cwm-y-olo:
!l Mrs K. Or,f/ith,

uonucuo ~. Mr~ 3. xoncrtc
gothaL

v r~T11 OQdd t. M'~ .J ~. V
~ellnh9lii
urr Huglle~.
~Qnl!:!Qrw.QlJI'\1 s. Mrs ~. Pr:cc,
Enlllwvr

~1

Ovvm-y-glu; "t. Mr~ J.H. Jones. Y
r;Ollnht}li

rtoe rercnei ie

qyrlnallWVa msoo
1'1'~I~.....oyda'r OJ'!OI<~n~ J",n o'r
t{. Jdfl KICi(QrS(O!;lwnQWvrL"t'\~II).

I=lhoddwyd gvvobr rr dawn~lwr

uorsu C;JAgl'\'

J61'1~~ac i'r wisg
9fwU Gorin Grt;en. In dltyn V Olsgo

OQtwyrl 1'16~~n(') Od~wna:o Ll:nell
eto attn oral y t{ Jan KicKers
Enlllwyr y rftffl oedd i Qwynoth
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Jones; 2 Roberts Griffith: 3.
Sandra Hughes. Hefyd fe enillwyd
Ilawer 0 wobrau eraill gan nifer 0
aelodau ffyddlon o'r Dawsnwyr
Llinell. Dlolch i Ken a Jan am
gynnal y gweithgareddau.
Nos lau, oherwydd y tywydd fe
ohiriwyd y Mabolgampau tan nos
Fercher Awst 8 ac eto eleni
cafwyd noson 0 hwyl a mwynhad
gan bawb 0 bob oed. Yr enillwyr
oedd:
Rhedeg (dan oed ysgol): Cerin
Green. (81. 0): Thomas Evans. (BI.
1a2)' Sian Patrick Kylle. (BI. 3a4):
Gavin Williams. (BI. 5a6): Lisa
Williams.
(81. 7,8a9): Mathew
Phillips.
Ahedeg gyda bag Ffa ar y pen:
(Dan ood ysgol a 61.0): Thomas
Evans
Rhedeg gydag wy ar Iwy. (81.
1a2): Kieron Hughes. (81. 3a4):
Gavin Williams. (BI. 5a6): Gethin
Phillips.
(BI. 7,8a9):
Mathew
Phillips.
Ras Sgipio. (BI. 0,1 a2)' Kieron
Hughes (BI. 3a4): Gavin Williams.
(BI. 5a6): Gethin Phillips. (Bf.
7,8a9). Luke Hughes.
Ras Gyfnewid. (BI. 2,3,4.5a6):
Tim Gethin. (81. 6,7,8ag) Tim
Mathew.
Nos tau, yn yr Eglwys am 80'r
gloch cafwyd sgwrs ddifyr gan y
Parch Ganon ~ Glyndwr Williams
Bangor ar 'Hanes a Chynnwys y
Ffenestr Uw
yr Eglwys·. Daeth
criw niferys i wrendo erno ac
rydym yn ddiolchgar dros ben iddo

am ei anerchiad. Hefyd rhoddwyd
datganiad ar yr organ gan Llyr
Hughes. Yn dilyn y sgwrs cafwyd
paned yn y Neuadd.
Nos Wener fe gynhaliwyd Helfa
Orysor bleserus eto eleni ac er i
rai ohonom fynd ar goll yn hollol fe
ddiweddodd pawb yng Ngwesty
Dolbadarn, Llanberis I gael pryd 0
fwyd. Enillwyr yr Helfa oedd y
Parch Tegid Roberts a'r teulu.
Enillwyr y raftl oedd 'Miss Sharon
Owen; Mr Selwyn Griffith, Llanrug;
Mrs Jennifer Hughes; Mr Harold
Salisbury. Oioleh i'r rhai a fu'n
trefnu'r Helfa.
Dydd Sadwrn am 2 o'r gloch fe
ddechreuodd
Gorymdaith
y
Cannfal o'r Cartref Nyrsio i Gae'r
Ysgol lie cafwyd arddangosfa gan
rai 0 aelodau Gymnasteg Eryn
wedi i'r cystadlaethau ddechrau
ac er mwyn i'r plant gael cyfJe i
fynd ar y Castell Neidio yna daeth
y glaw trwm.
Er hynny
fe
symudwyd popeth yn ddidrafterth i
Neuadd yr Eglwys er mwyn
parhau
gyda'r
cystadlaethau.
Rwy'n siw r bod pawb yn wlyb
diferol ond er hynny fe barhawyd
gydaJr cystadlaethau.
Do, fe
wnaeth y glaw y Canrifal elenl yn
un cwbl wahanol ac hefyd yn un
fydd yn parhau yn ein meddyliau.
Diolch i bawb am bob eymorth a
gafwyd yn y brys mawr i gludo
popeth i'r Neuadd Otolch i Mr
Arwel Jones am arwain y Canrifal
ac i'r beirniaid Mr Reginald Jones
a Mrs Heulwen Jones am eu
gwaith anodd 0 bigo'r goreuon. Yr
enillwyr oedd
Addurno Het Hannah Thomas.
Addurno Pram: Leanne Jones.
Addurno Beic: Joe Thomas
Unrhyw bar (Dan 12): lndrard
Bach - Hanna Thomas a Tania
Jones. (Dros 12); Fflemiaid Meirwen a Janice I Ffermwyr Selwyn a Beryl. Unrhyw Wisg
(Dan oed ysgol): Indiaid Bach Tania Lyn Jones. (BI. 0): Merch

81:ATING
S~RVICE

Oiolchlr i bawb a fu mor brysur
yn adduro'r Eglwys ar gyfer y
sgwrs ar y nos lau a'r Gymanfa.

Eleru

eto cafwyd
wythnos
Iwyddiannus
gyda phawb yn
mwynhau yr hwyl a'r cymdeithasu.
Ac fe hoftai aelodau Pwyllgor y
Canrrfal a swyddogion yr Eglwys
ddiolch i bawb am eu cefnogaeth,
y cyfraniadau hael gan bobl a
busnesau
lIeol,
i bawb
a
gymerodd
ran
yn
y
gweithgareddau ac i bawb a tu
mor werthqar yn ystod yr wythnos
yn
helpu
gyda'r
gwahanol
weithgareddau.

Sadwm, 15 Medi, 7.00 yr hwyr

DATHLU DIWRNOD
OWAlN GLYNDWR
GWLEDD 0 FWYD (3CHWRS) A GWIN CYMREIG,
Cr::~DDO~IA~H"rRAODODIADOL,
HANE510N Y CYFNOD GAN
fS08 MORRIS. PRJF"YSGOL CYMRU - BANCOR
ARCHEBWCH £ICH TOCYNNAU VN ~U~ - (!' S V PI::N
(vr..I eVNNWVS GWVDRm 9 WIN)

nos Wcner, 28 Medi, 7.00

yr hwyr

1\

GWYL YO
hwyl

yt'\ LLANRUQ

yn y pAI'~ i'r

or gvf@r eicn
nott anghDniIJIJ

tylluanod, )'stJumod,

, Trin evrff c@;.
• GWQith M'~lInyddol
• GvvO:ionoeth/5@rvic8

dydd xadwrn, 11 Medi1 2.00

'j

L
teulu yn <1ysguam lywydau
ereDduriBid y.., bwyrnos

s~r, ewrfynnod

0 mwy:

myncdiad f 1 I SOc

y pMWft

Ras yr Antur
gyda V fiOll Dafi~
R9.~ ]Ok A Ra.~I-Iwyl, slondinnau

, Vil//@ring

(01286) 870814

Oydd Sui fe gynhallwyd
y
Gymanfa Ganu i gloi yr wythnos 0
weithgareddau.
Arweinydd
y
Gymanfa
a'r Cor oedd Mrs
Eurgain Eames, gydag eitemau
gan Gor Meibion Dyffryn Nantlle.
Yr organydd oedd Mr Gareth
Jones, Llanberis ac fe agorwyd y
Gymanfa a't diweddu gan y Parch
Phillip Hughes, Deon Gwlad.

digwyddiadau mis Medi

vn

GORS BACH
PANEL

Briodas - Katy Lewis. (B1.1a2):
Tecwyn y Tractor - Glesni Jones.
(81.3 a4): Merch Flodau - Bonnie.
(Uwchradd
hyd at 15 oed):
Chwaraewr Rygbl - Luke Hughes.
(Dros 15): Merch Fach y Fferm 8eryl Jones. Y Pri! eniltydd 0'(
goreuon oedd Tania Lyn Jones
Enillwyr y raff fawr oedd Mrs
Esme Jones - Hamper; Martin
Hughes - Tocyn £10; Mrs Mary
Evans - einlo I ddau; Mrs Rene
Williams - rug; Mrs Gwenda
Jones - siocledl; Miss Jenny McG
- gwin; Mrs Janet Ash - gwin;
Dylan - tocyn £5; Mrs Mary Evans
- dol china; Miss Gwyneth Owen
- tedi; Mrs Elizabeth Jones - doli
rag; Mr Harold
Salisbury
nwyddau ymolchi; Mrs Gwenda
Jones - bocs gemau; Mr Selwyn
Griffith - set ysgrifennu;
Mrs
Gwenda
Jones
personal
organiser; Mrs Elizabeth Jones teganau meddal.

..

U1286 650711
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o fewn

Prydferthwch

munudau, fel arfer yn yr
ciliadau cyntaf mi fyddwn yn
chwerthin
pryd bynnag
y
byddwn yn cwrdd gydag unai
Brian Parry neu lola Huws
Roberts, Roedd gao y ddau y
dalent 0 wneud i chi chwerthin.
Ond roedd cymaint m\vy j'r
ddau, fel mae pawb yn gwybod.
Mae 'nyled i, fel aml i un arall
'swn i'n tybio, yn fawr i'r ddau
am resymau gwahanol.
Yng nghwmni 1010 a Nan ar
arnl i wyliau haf fel plenryn fe
gefais i a fy rnrawd a chwaer

Pluog

wythnosau

Y diweddar gyfaill Ted Breeze

Jones

a ddywedodd ei fod 'uiedi
gweld degau 0 adar traunadol yn yr
India, ond canfod peunod yll byui
yn IzolloLwylLl yng nghefn guilad' a
roddodd fwyaf 0 bleser iddo ac
meddai'n ddi-flewyn ar dafod:
(Ed1'1'Lygw11 y
paun, aderyn
cenedlaethol yr India ers cannoedd
o flY1'lyddoedd ac fe'i cluduiyd gan
ddynion i nifer Jawr 0 wledydd )1
byd. Hyd at yr Oesoedd Canol, y
paun oedd aderyn drutaf y byd a
dim ond y gwir gyfoethogion a allai
fforddio ei brynu. Gan et fod yn
aderyn hauidd i'w gadw a'i fagl~,
aeth Y11 than 0 hanes a
clnoedloniaeth.

1lifer

Jaw1·

0

wladydd. C;ogoniant y pa1ln yw ei
bTu godidog, yr addurn a elwir
gen.ny1'n y1'zg)lnffOl'l J'r aderyl1. '
Tybed a wyddoch am y goel
sy'n aml}Tgu ei bod ~'n anlwcus
dyfod a phlu paun i'r t5r ac hyd
yn oed eu gwisgo ar ddillad! Ebe
Ted am geiliog yr aderyn: J'Wewl1
gwirionedd, tl~SW0 blll di-nod yw'T
1J)1~1ff()1L
a tllY! Y pIll yshI2'ltl),dd 0
waelod ceJII _v palin i Jfi~rflo 'r
wyntyll, a p)lO}, plunl a lljlfJad
draw z'adol.
OlOYltltGU DlCW, glei'Lial~ dail

fel 'na

dlsgrifir ~' llygaid, sy'n
rhan 0 batrwm plu y cciliog, Q
hynny ggn Dd9.fYdd 9.V (yWIJym,
Cfl.134-0-70), )Tn ei gy\vydd
~f

Gerla1tt, (sef torch 0 blu a wisgir
0111 )' 17"n), 0 {Jl'11l~~rf.OICT)'/fff"ff

Du'W

Dychwelaf at Ted sy'n dweud
yn ei lyfr hynod ddiddorol Adar
Do! Cymru Fu (1997): Ceir Izyd at
gant a hanner 0 'r pill )Irz ffurfio'r
CJ1tlffol1 jfug, ond dyuiedir bod nam
y1'12mhob perffeithrtoydd; guiendid
y paun yw 'r alto ad uchel [el utgorn
cario cryn bellter ar draws

SY'1'1

guilad! Pan fo'r tywydd ar
newid, neu ddieithriaid ar fin
ymddangos, bydd cri aflafar y

peunod i'w glywed 0 bellter!
Gwarchod ei gynefin a wna'r
hen baun.
Bydd y ceiliog
ar rai
cyfnodau'n y dydd yn gwneud
sioe go iawn o'i biu ac yn eu
harddangos, a thybir mai ceisio
denu iar a wna. l\llae hi'n
II\vydaidd
ran Ili\\f. Bydd
ganddo ef, y misrar, fu'y nac un
\vraig a b)rdd ei \vragedd, sef }'r
ieir, yn mynd ati i ddodwy ar
leindiroedd moelion yn ystod
misoedd lonawr, Chwefror a
Ma\vrth. Ran fyn)'chaf, bydd y
peunod
yn cl\vydo ar ben
coedydd, pertbi, cloddiau cerrig
ac adeiladau. Ychydig fyddanr
yn

hed[Qn mewn

gwirionedd

ebediad sydyn ffivrdd a hi - dim
oull cr 111)vyn go:,od pclilcr
rh}'ngddynr a'u gelynlon.
Y n ddi\veddar daethp\ryd j'r
f~rn m!1i arddgngos ei biu 9
wna'r ceiliog paun er mv.ryn
dangos pa mor iach ydyw!
Gwil>io Q"'Yw\lQ wr~h ~is),m". "
wna c:d'J.ch orno! f Ryd'W ~]'1

51~ynod bY"" Be ~rfer~d
tfW~l'tf
kyd
!lr y f'1I~~'1J~I) !1I1', 'yM LI~ll~iL1Ii'J~
IIdign11
lltl~Ull~wl·ed sz:mrlf DIya ~r LI[ _v 'tJIll! Lv nlhll/~'1 JDifCl!1 geJlny!
j-v..

"'y.,.,y

hwyl,

0

a'u

hamynedd
hyd yn oed pan
oeddem
ni'n sal yn ddibendraw. Ond 0 dan yr ocbr
ddigrif
roedd
yn
llawn
arnynedd,
ac vn
barod i roi
•
cyngor i fachgen un-ar-ddeg oed
oedd yn saethu cwestiynau ato
yo ddi-ddiwedd, a fynta ar ei
wyliau. Caem fynd draw hefyd,
yn y dyddiau cyn y peiriant
fideo, i wylie ffilmiau fel King
Kong ar brojector ffilm, a fyn ta
am y gora yn gwneud i ni
deimlo fel pe tasen ni rnewn
sinema. Mynd allan o'i ffordd i
wneud )'0 siwr ein bod yo
mwynhau ein hunain.
Dros y blynyddoedd canlynol
byddai bob amser yn barod ei
gyngor, a'i gyfarchiad 'cofiwch
alw' neu 'peidiwch bod yn
ddiarth'
yn sbardun
i daro
heibio Bodrida am banad ac i
rannu

straeon

digrif.

Byddai

bob amser ac atgofion a straeon
difyr am bobl yr ardaJ; gwell i
mi beidio eu hail-adrodd nhw
yma! Hedfan wnai'r amser yno
bob amser, ac anodd oedd codi i
adael.
Pan \voes i ddechra sgwenou
o ddifri rna tair blynedd yn 01,
doedd fa\vr 0 glem gen i a deud
y gtvir) dim ond teipio popeth a
dd6i i fy mhen heb fa,vr 0 mefn.
Ar 01 ych)rdig fisoedd fe es a
pent\vr 0 bapura digon bIer at
1010 a'u gadael }'no yn rei t
ddigywilydd cyn carlamu yn 8] j
Gaerdydd. 0 fewn dyddia roedd

wedi pori

rrwyddyn nhw a
mynd ati i \\o'neud nodiada
man\~l ar ~r penodau brariog
K'" r,lddJol.

draw

Calw

~Jw casolu

a

!l1'no'n glQrgl1 oel1d y

~r!lndo

~tlfW)'d glYared )'n i)'fan~'ryblQ'r Darlull
cwbwl ddiSQ1Qn yw CJrn dorlllJ illl wncud criocd~
eair DfJ1.L! a defnyddio b~Ll't'l ~i hwnnw o'r c~iliog POllt'l !i'i ~et ac mi 1) dda i'n lryson'r cyngor
Ie. GWII!lecl hYll rh~1!cymrycJ
DIllon ~n{!hvfl!lWll. ;,fr cyrJn ~rD Y"~ ~m hyt}\. Hi gru1ll!lwi!l !l't
ylw!ld!l fa wll!lerh fy nh~'1VV j
cn\v Du,y Dutl yn ()[IT. QfcilLiall
IIU)l:(l (l'j ]cuul. MUC'IJ (tlrycb
uros y mlsoedd )'ua a ;,grifcnDu.
)yy miill! i1Y.f\llfilITfJ ~p"fy~rJ UIOr ~n81lrflilYYlll- £.1 'Mn "'~ ~in
A._ fydd~ nhw yn fy nehQf
l.'\eu~~s~al.
yn e~bl~tl
wrLh 1m; sB""cnnu yn y dyfodol
hefyd.
5ymud i clr\Y~ nC:lttf j nj
wn"i~h Dri"fl ~ Shirle)r a hnna
tun hanner ffordd tfwy Y~S61
I"WIL
R.ODERT5
T

m'

o.

Bod Gmlynl. Cwm-Y-b1o

I'fon; (ol~86) 870674
I

GWJ\~ANAErn PENIGAMP AM KRlS RHHSYMOL

3yr l1Ulrh. 1\c II fewn Dim flleutI
Yll

cin hcrio )vrrh

~hW(lril~

pCl-

ddofi y tyfiant gwyllt ocdd yng
nghefn
y ty a phlannu
planhigion,
codi ty gwydr a
chynllunio
estyniad
i'r (y.
Doedd
dim diwedd
ar ei
gynlluniau a'i ynni.
Dwi'n
cofio galw draw
unwaith
a finna ar ganol
adolygu ar gyfer arholiadau, ac
oedd, roedd yn ddiwrnod braf
fel bob tro yr eli rhywun ati i
adolygu. Ond roedd Brian hefyd
yn gweithio,
yn paratoi
i
gychwyn busnes ei hun, ac fe
eglurodd yn fras i mi beth oedd
ganddo ar y gweill ar 01 i mi
sefyll yno yn cwyno am y
tywydd a'r arholiada diflas.
'Pa mor hir rna nhw yn para?'
medda fo a phentwr 0 bapura o'i
flaen.
'Pythefnos,' atebais i yn rhyw
chwarae hefo'r syniad 0 fynd i
bysgota.
'A pha mor hir ma'r gwyliau
haf yn para?' gofynnodd wedyn.
'Tua naw wythnos, fysa dim
rhaid mynd nol tan ddechra mis
Medi,' atebais i gan gofio mai
wythnos gyntaf Mehefin oedd
hi.
'WeI, bydd gen ti ddigon 0
amser ichwara pel-droed a ballu
ar 61 iddyn nhw orffen. A dwi
siwr y byddi'n enioio gymaint
mwy ar 61 gweithio yn galad
amdanyn nhw. Does dim byd yn
dod yn hawdd, 'sti.'
Cyngor syrnl, ond fe lynodd
hynna yn fy meddwl. A dwi'n
cofio meddwl os oedd 0 tu fewn
yn gweithio, yna ru fewn oedd y
lIe gorau i finna hefyd, er
gwaetha'r haul.
Ac mae'r noson Nadolig pan
alwodd
Brian draw hefo'r
peirianr karaoke yo mynd i fod
yn un o'r nosweithiau yna y
byddan ni fel teulu yn son
amdani am flynyddoedd.
Mi
lwyddodd i berswadio pa\vb i
gael cynnig arni, hyd yn oed
nain a finna.

D\vi'n cofio un\Vailh taro ar
dra'lY::; Brian cfo'r hogia ar y
stryd yng Nghaerdydd ar bnawn
Sul. Y \VeO gell\.veir~'s }'na,
dipyn 0 dynnu coes a sgwrsio a
holi sut oedd petha ~rn mynd i
mi 'la\vr yn Gaerdydd 'na', er ei
fad ar frys j f)rnd a'r hogia j
gystadlcuacth
nofio. 0 fe\vn
dim roedd yn cgluro ei
~ll"ni"\l ~m hyfforddl a
dys8\.l plant y pentref i ~hWdrae

pel-droed.
gilD wneutl i mi
deinllo'n rei[ eiddigcclUUi5 ntld
oedd"vn yn hogyn yo Waunfawr
UnWgilh ero. Ac nid !If Ch\V!lIl1e

bach

angbofio imi
ddweud uuwaith! ar J;Wi5 rc1cdu~
V

Lt::\

i

fy IDQd yn

dod 0 Oacrnarfon yn
fil:\'t' WdUftfawt'. Roedd
itfwn 0'1 ardal. ac roedd

hytrack
yTI falch
yn fodlon b"'fcithio'n galed
yn ~l ~dd~ hcfyd.

1 ro)

Bu'n h~t creulon wrrh i·r

udau [[rind eill gadacl. and mi
tyuuan 1111W yma am bYlh.

drocd} cr fod Icuan wed; dod yn
Roedd Jna wen ar wynebau 10]0
GIPYD 0 law ar \vneud hyn ~rn It Briilo bob amser ac fel yna }'
bydda i'll coho am ddau d\vi'n
rYan iawn. 0 fewn misocdd
poead wedi JIWneud ei farc, gan [alch 0 rod wedi'u hJdnabotl.

PENISARWAUN
Mrs Ann Evans, Sycharth. Ffbn: (01286) 872407

......

Camera yn ngofal Gwyndaf Hughas, Glaseoed, Llanrug. F=fon:677~~

Caernarfon,
Cor
Meibion
y
Penrhyn a Pharti Dawnsio Gwerin
Caernarfon.
Llongyfarchiadau
arbennig i
Annest Eifion, Winllan ar ddod yn
orvcvco ar Ddawnsio Gwerln
Unigol. 8u Ynyr ac Eurig o'r grWp
Epitaff
yn hynod
brysur
a
phoblogaidd yn ystod yr wythnos
hefyd. Rydym 011 yn yrntalchto yn
eich IIwyddiannau
addysgol a
dtwylliannol.
FFARWEL A CHROESO. Gyda
thristwch y ffarweliwyd
Marina,
John Eifion, Lois ac Annest a
Benji'r gwningen 0 Stad Bryn
Eglwys. Ond mawr obeithiwn mai
yn 61 i Bsrusarwaun y dowch gan
fod eich cytranlad fel teulu i holl
weithgareddau'r pentref wedi bod
yn amhrisiadwy. Felly "Au revoir',
yn hytrach na 'Ta-ta', Brysiwch yn
61
Gyda lIawenydd y croesawn
Glen, Glenda, William a Kaitlin i 7
Bryn Eglwys. Y mae Glen eisoes
yn un ohonom: wedi'j fagu yn 2
Bryn
Eglwys.
Gobeithiwn
y
byddwch yn hapus a dedwydd yn
•
em mysg.
URDD, ADRAN BENTREF. Bydd
gweithgareddau'r
Urdd
yn
cychwyn
ar
61
gwyliau
Drolchqarwcn Bydd manyllon
pellach yn y rhifyn nesaf.
PWYLLGOR NEUADD. Cynhelir
Taith Gerdded Hanesyddol ar
drywydd y Celtiaid, nos Wener,
Medi 14 am 6.00 - i gychwyn o'r
Neuadd Gymuned - yng ngofal
Leslie
Larsen.
dowch
i
werthfawrogi y lIecyn hanesyddol
yr ydym ni'n byw ynddo.
Tynnwyd Clwb Cant Gorffennaf a'r
enillwyr oedd 1. Jean Roberts, Tai
Croesion; 2. Sicn Dafydd, 7 Tai
Arthur; 3. Delyth Williams, Pen-ygaer.
Enillwyr mis Awst: 1. Wil Jones, 24
Bryntlrion; 2 Kevin Jones, Cae
Corniog Bach; 3. Osian Dafydd,
Sycharth.
Gobeithir
trefnu
amrywiol
weithgareddau ar gyfer tymor y
Nadolig a gwerthfawrogir
eich
cefnogaeth
CYMDEITHAS
Y
BEIBLAU
DEINIOLEN A'R CYLCH
Gynhaliwyd Gyfarfodydd Uncebot
o'r Gymdelthas uchod yn Esglwys
Santes
Helen,
Penisarwaun.
Pleser mawr oedd gweld yr
eglwys yn lIawn yn y prynhawn a
phlant y cwahanol esglwysi yn
gwneud eu rhan mor ardderchog.
Diolch j bawb nrn eu hyfforddi ac i
Mrs Bronwen Jones am arwain y

a

Rtuu o'r plant a gymerodd ran yn y Carnifal
SEFYDLIAD
PRYDEINIG
Y
GALON. Fel canlyniad i'r casgliad
o dy I dyyn ddiweddar, casglwyd y
swm 0 £96.26 ym Mhenisarwaun
gan Elisabeth Jones ac Ann
Patterson.
Dymuna'r
Pwyllgor
ddiolch
i
bawb
am
bob
cefnogaeth.
YSGOL GYMUNED. Croesewir yn
gynnes lawn y rhai bychain a tydd
yn cychwyn ar eu gyrta addysgol
yn y dosbarth Melthrin. Dymunir
pob bendith a IIwyddiant l'r rhai
sy'n cychwyn yn Ysgol Brynrefail.
TRIP
YR
YSGOLION
SUL.
Dyrnumr diolch 0 galon I Elizabeth
Jones ac Ann Patterson am drefnu
trip yr Ysgolion Sui I Southport ym
mis Gorffennaf. Bu'r tywydd yn
eithaf caredig ac fe fwynhaodd
pawb eu hunain yn ardderchog.
YSGOL SUL UNDEBOL BOSRA.
Bydd yr Ysgol Sui yn ail gychwyn
ar Fedl 9 am 10.00 o'r gloch.
Croesewir unrhyw blentyn bach
sy'n dymuno ymuno
nl. Bu rnai
o'r aelodau yn Hwyl a Sbri
Ysgohon Sui Henaduriaeth Arfon
yn Ysgol Brynrefall 0 dan ofal
Ysgol Sui Capel y Rhos, Llanrug.
Bu'r arnrywrol weithgareddau wrth
fodd y plant i gyd eto eleni. Diolch
yn fawr
Gobenrur trefnu gweithgaredd
nOddedlg yr Hydref yma ar y cvo
ag Ysgol
Sui
EbsnGf:Gr a
Thabernacl Gwm-y-glo er budd
addysg Katalau Singano 0 Kenya.
GW!;LL~AD.
Dymunir gwellhad

a

buan i'r rhai ohonoch sydd wedi
bod yn sal yn ddiweddar a deellir
fod Mr Mowll yn gwella wedi
triniaeth yn yr ysbyty Antonwn ein
conon annwylaf
atat
tithau
Amranwen.
LLWYDDIANT. Llongytarchiadau
brwd
I bawb ohonoch
fu'n
llwyddrannus yn arholiadau Letel
A, AS a ThGAU. Yn sicr mae
athrawon yr Ysgol Gynradd ac
Ysgol BrynrefaiJ yn falch ohonoch
ac yn dymuno'r gorau i chwi i'r
dyfodol.
LLONGYFEACHIR Sioned Jones,
Perthi, Nia Oliver ac Osian Oatydd
ar dderbyn au graddau hwythau
ym
Mhrifysgol
Bangor.
Llongyfarchiadau
hefyd I Huw
Tegid, Llywydd UMCB 2000-2001
am ei walth caled ac am ei
arweiniad cadarn a'I ysbrydoliaeth
i r myfyrwyr
Gymraeg.
Pob
dymuniad da I ti, Huw, yn dy
swydd. Pob Iwc i tithau, Sioned
Lewis, yn dy swydd yn Ysgol Glan
Clwyd
Daeth
IIwyddiant
ysgubol
unwaith yn rhagor i Lois Eifion
gyda'r plano. Gafodd tarclau uchel
iawn gyda'i Gradd 4. Ardderchog
Lois. Llongyfarchiadau
i tithau
Mari Deiniol am Iwyddo mor
anrhydeddus gyda'r delyn Braf
oedd gweld cymaint o'r pentref
bychan hwn yn cymryd rhan yn yr
e.sreooroo Genedlaethol
yn
Nlnbych. Bose yn aorocau 0 Gor

Am Offer

,

TV a Gardd •.•

GWYNANT

41 A STRYD FAWR. LLANBEF<IS

PIEIICJij

~fon! (01296) f}72501

CynyrohiQn CQeQj
Gatlau, Ffen5u:s ec ati
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Un80 1. ff@rm eryn Afan
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cyfarfod mor effeithiol.
Cafwyd diweddglo gwych i'r
diwrnod gyda'r Gymanfa am 6 o'r
gloch. Swynwyd y gynulleidfa gan
ganu
gwefreiddiol
'Ltelsrau'r
Frogwy' dan arwsmiad arbennig
Mr Gareth Glyn. Ef hefyd oeoc yn
arwain y canu cynulleidfaol
a
gwnaeth hynny gydag arddeliad.
Diolch hefyd i Mr Cyril Williams, yr
organydd a Mr Derek Jones, y
lIywydd am eu gwaith rhagorol.
Gwnaed casgliad
yn y ddau
gyfarfod tuag at y Gymdeithas.
Dymuna'r pwyllgor ddiolch i
bawb am au presenoldeb. Cafwyd
diwrnod j'w gofio.
COlLED. Ar Orffennat 1 yn dawel
bu farw Lizzie Evans, Meirionfa,
Pen-y-groes yn 93 mlwydd oed.
Bu'n wraig dyner, mam ofalus,
nain ddoeth, mam yng nghyfraith
ddelfrydol a chwaer arbennig.
Dathlai ei phen-blwydd ar _ddydd
Nadolig ac uchafbwynt yr Wyl Iddi
fyddal cyd-addoli a'r pentrefwyr yn
Eglwys Santes Helen a derbyn
cerdyn pen-blwydd gan y Parch
Teqrd Roberts. Bydd bwlch mawr y
Nadolig nesaf. Cydymdeimlir yn
ddwys a Dafydd ac Ann, Eurgain,
Bedwyr ac Osian, Megan a
James, Mark a Nicky ac
Rosie
Jones, Pen-y-groes.
DIOLCH. Dymuna teulu Sycharth
a theulu Pen-y-groes ddlolch 0
galon
am
bob
arwydd
0
gydymdeimlad
0 golli un mor
annwyl.

a

NaSON GOFFI
Eisteddfod y Pentref
Nos lau 20 Medi 2001
Am 6 o'r gloch
Neuadd yr Ysgol
Gymuned, Penisarwaun
Mynediad 50c I oedolion
(am ddim i blant)
yn cynnwys IIuniaeth

Testunau a rhaglenni
Eisteddfod y Pentref
ar werth
Stondinau (Tombola,
teisennau, raftl, ayyb)
Cysylltwch 89

Elizabeth Woodcock

(01286) 870121
am fwy 0 fanyllon

ORIEL
CWM
~~CwmyGlo
F£8n1FfiltGi (01286) 870882
Gwasanaeth fframio
Llunlau 0 bL10 math
ar ~aelar y 5aflc
Pri-;ia u RIle ymc)l
Arddangogfa. oluniau

gwrciddiol gan
Artistiald LIeul
Richard S. Humphreys

-

WAUNFAWR

Mrs Nan Roberts, Pantafon. Ffon: (01286) 650570
Camera yn ngofal Heulwen Hughes. Argoed. Ffon: (01286) 650556

SEFYDLIAD
PRYDEINIG
Y
GALON. Fel canlyniad i'r casgliad
o dy i dy yn ddiweddar, oasglwyd y
swm 0 £330.29 yn Waunfawr gan
1010 Hughes Roberts. Nan Hughes
Roberts, Eirian Jones, Olwen
Owen a Marian Jones. Dymuna'r
Pwyllgor ddiolch i bawb am bob
cefnogaeth.
CLWB 300. Dyma restr 0 enillwyr
y Clwb 300 am tis Mehefin: 1. £40:
Jack Jones, Bod Idris; 2. £25:
Haydn Jones, Rhandirmwyn; 3.
£10: Bill Lewis, Tref Ellian.
Mis Gorffennaf:
1. £40: M.B.
Davies, Bryn Eithln; 2. £25: lena
Williams, Llwydiarth; 3. £10: K.M.
Jones, Gorwel.
Mis Awst: 1. £40: V.J. Davies,
Bryngwyrfai, Betws Garmon; 2.
£25: Gina Gwyrtai, 3 Croes y
Waun; 3. £10: Gary Jones,
Bodlondeb.
Y GYM·DEITHAS LENYDDOL.
Trefnwyd rhaglen ddiddorol iawn
ar gyfer y tymor fydd yn cychwyn
nos Lun, Hydref 8 yn y Ganolfan.
Dymuniad y pwyllgor yw cael
gweU eefnogaeth i'w hymdrechion
i ddenu gwahanol bersonau i
annerch. Yn ddiweddar bu sawl
cyfeirlad at yr angen i gadw a
hybu'r diwylliant
Cymreig
yn
ardaloedd cern gwlad Cymru ac,
yn sicr, ni all neb wadu na fu'r
cymdeithasau
diwylliannol
yn
allweddol yn magu'r diwylliant
hwnnw.
Erfynnir
felly
am
gefnogaeth pawb sydd yn pryderu
am ffyniant ein diwylliant.
Cychwynnir
y tymor gyda
chyngerdd gan barn Clychau'r
Grug, ac yn ystod y tyrnor celr
darlithoedd
hwyliog
ae
addysgladoJ gan William Owen,
Borthygest; Maldwyn Thomas, Dr.
Twm Elias yn s6n am 'Hen
Gymeriadau Cafn Gwlad'; Richard
Jones, Llanfechell yn 'Odll am
hwyl' a'r Parchedig Trefor Jones
yn darlithio ar un a fu. fel yntau, yn
gyn-weinidog Moriah, Caernarfon.
sef 'John Roberts, Llantwrog'. Yn
sicr, rhaglen at ddant pawb a'r
cyfan am deirpunt - n1 fu erioed
cystal bargen! Estynnir croeso i'r
Ilun (ltJIOOtlU ffydolon gtlJl wir
oboilhio y daw Graill 0'1" nGwydd y
tymor hwn.
LLONGYFARCHIADAU
DATHLU PRIODAS ARIAN. Bu

Steve a Carys Jones, Ty'n Cae yn
dathlu
eu Priodas Arian yn
ddiweddar.
Llongyfarchiadau
mawr iddynt a phob dymuniad da
rr blynyddoedd i ddod.
PRIODAS. Llongyfarchiadau
a
pnob dymuniad da i Gerallt
Williams, Tros y Gors ar ei briodas
. a Kathy 0 Gaernarton. Maent wedi
ymgartrefu yn Stad Ty Hen.
UWYDDIANT
ARHOLIADAU
Llongyfarchiadau i bob un 0 bobl
ifanc y pentret ar eu IIwyddiant yn
yr arholiadau y buont yn eu setyll
ddechrau'r
hat. Daliwch ati i
weithio'n galed yn eich gyrfa.
CERDDOAOL. Llongyfarchiadau i
Lowri Huqhes, Pendas Eithin ar
Iwyddo gyda theilyngdod
yng
Ngradd 5 arholiad Plano.
t.lonqytarchlaoau i aetodau 0
Gor Caernarfon sy'n byw yn y
pentref ar eu IIwyddiant yn yr
Eisteddfod Genedlaethol.
GENEDIGAETHAU. Ganwyd mab
bychan, Marcus, i Meirion a
Sandra, Stad Bryn Golau. Brawd
bach i Elen ac Wyr i Cyril a Grace,
Stad Bro Waun a qor-wyr i Mr
Richard Owen.
Mab bach, Owain, a anwyd i
Bethan a Gerald, brawd bach i Jac
ac Wyr bach
i Richard
a
Gwendoline, Bryn Golau.
Ganwyd Joshua, mab bach i
Korrine a Neil, Llannerch, brawd
bach i Jasmine ac wyr bach i Mr a
Mrs Ackers, Mon Abri.
Ga.nwyd merch tach, Ella Nia i
Clare a Matt, Adfa.
Mab bychan a anwyd i Lauretta
a Roy, 10 Dol Erddi, brawd bach i
Shanon a Brenden.
Llongyfarchiadau i deulu Tan y
Waen ar enedlgaeth eu plentyn
bach.
Llongyfarchladau i'r teuluoedd i
gyd a phob dymuniad
da a
chroeso i'r rhai bach.
DATHLU
PEN-BLWYDD.
Llongyfarchiadau
i Mrs Nellie
Roberts,
Stad Tref Eilian ar
ddathlu ei phen-blwydd yn 90 oed.
Cymerwch ofal ohonoch eich hun,
Mrfs Roberts.
LLWYDDIANT
YN EI YRFA ..
LlongyfarGhiadau
I
Adrian
Vaushan i=loborisl 0 Bryn Golau ar
ennUI
diploma
Ymarfer
Protfesiynol
mewn nyrsio ym
Mhrifysgol Bangor.

ADREF O'R YSBYTY. Yn ystod
qwyliau'r hat bu Elin Lloyd, Ty
Awelog a Shaun Brown, 2 Bryn
Golau yn cael tynnu eu tonsiliau
yn yr ysbyty. Gobelthio i'r ddau
wella yn fuan er mwyn iddynt gael
mwynhau rnywtelnt o'u gwyliau.
Bu Mrs Grace Roberts, Stad
Bryn Golau, Mr Emlyn Williams,
Stad Croes y Waun a Mr Dafydd
Thomas, Tan-y-Foel yn treulio
cyfnod yn yr ysbyty ond maent
wedi cael dod adref erbyn hyn.
Oherwydd gwaeledd bu Mrs
Rhian LI Jones, Stad Tref Eilian yn
derbyn gofal mewn gwahanol
ysbytai yn ystod y misoedd
diwethaf.
Anfonwn ein cofion
cynhesaf atl gan ddymuno'r gorau
iddL
Cafodd Gavin Morris, Bryn
Celyn dynnu'r plaster oddi ar ei
fraich wedi iddo ei thorri, ac mae
Mrs Valmai Evan, Rhoslyn yn
gwella wedi iddi dorri ei ffer.
Bydd Catrin Williams, Ael-ybryn yn dod yn 61 i'r ysgol a'i
bralch mewn sling wedi iddi ei
brifo.
PROFEDIGAETHAU.
Cdydymdeimlwn
Mr Rob Jones
a theulu Tan y Fron yn eu
profedigaeth 0 golli ei fam a oedd
yn b yw yn Lerpwl.
Anfonwn
ein cydymdetmlad
hefyd at Mr John Ellis a theulu
Ty'n Llidiart yn ei brofedigaeth 0
golli ei e1fam yntau.
Cydymdeimlwn
Mrs Arianwen
Thomas, gynt 0 8 Tref Ellian, Mrs
Edith Ellis, Min y Nant ac
Mr
Gwilym Madog Jones, Bro Waun
a brodyr a chwlorydd eraill yn eu
profedigaeth 0 golli eu chwaer,
Mrs Grace Thomas a fu farw'n
dawel yng Nghartref
Preswyl
Willow Hall, Caernarfon. Anfonwn
eln cydymdeimlad
hefyd at el
march, Yvonne a'r teulu yn eu
called.
Fore Sadwrn, Gorffennaf 7, yn
dawel yn Ysbyty Gwynedd collodd
Brian Parry, Creigle y frwydr yn
erbyn ei salwch. Daeth tyrfa
niferus i daiu'r deyrnged olai iddo i
Eglwys Sant loan ac i ddangos eu
cydymdeimlad a'i briod a'i ddau
fab, Shirley, leuan a Dafydd; ac a'i
frodyr Dylan a Terry, a'i chwiorydd
Betty, Yvonne a Sharon yn eu
profedigaeth.
Cydymdeimlwn ninnau'n ddwys
a'r teulu yn eu profedigaeth.
Cydymdeimlwn
a Mr Frank
Hooton, Nant y Mynydd yn oi
brofedigaeth 0 golli ei briod ac a
Susan, Ty Rardd yn coli ei mam.
Coli odd y pentret
un o'i
9ym.~rl~day hwy1iQ9 a pharQd ei

YMDDEOLIAD. Dymunwn yn dda
i Mrs Alma Jones, Tan y Fron ar ei
hymddeollad
o'i
swydd
fel
athrawes yn yr Uned cyn-ysgol ym
Maesincla. Fydd 'na ddim cloc
larwn yn ei deffro hi fore Llun,
Med! 3.
DYMUNO'N DDA. Dechrau Madi
bydd yr ysgolion a'r colegau yn
agor
eu drysau
.1
gychwyn
blwyddyn newydd arall. Dymunwn
yn dda i bob un, o'r ieuenaf i'r
hynaf fydd yn cychwyn ac yn ailafael yn eu gyrfa.
Bydd Ms Gwenan Datydd yn
cychwyn fel Prifathrawes yr ysgol
a Sioned Grabowski '0 Ffestiniog
yn athrawes yn yr adran Babanod.
Gobeithio y byddwch yn hapus
•
yma yn em mysg.
Diddorol oedd sgwrsio a Mrs
Eryl Thomas pan oedd yn gadael
ai swydd fal prifathrawes yr ysgol
a deall et bod hi a Mrs Janet Ellis
wedi rhoi hanner can mlynedd 0
wasanaeth rhyngddynt, i ysgol
Waunfawr.
NEWID AELWYD. Bu lIawer newid
aelwyd yn cymryd lie 0 fewn y
pentref yn ystod yr hat. Dymunwh
bob hapusrwydd i'r teuluoedd yn
eu cartref newydd.
Dymunwn yn dda i'r Parch
John Glyn, Sioned a'r hogiau yn
eu cartref
newydd
yn ardal
Uanllyfhi. Rwy'n slwr y byddant yn
cadw cysyHtiad a'u ffrindiau yma
yn y Waun.
CROESO I Mr Huw Owen a'! fam
yma 0 Sir F6n i gadw Storfa Ty
Newydd.
DIOLCH. Hoffai John a theulu Ty'n
Llidiart ddiolch 0 galon i bawb am
bob arwydd 0 gydymdeimlad a
charedigrwywdd
a ddangoswyd
iddynt yn eu profedigaeth 0 golll
mam a nain annwyl, Mrs Elizabeth
Ellis, Plas, LJithfaen.
DYMUNA teulu y ddiweddar Mrs
Grace Thomas. 9 Tref Eilian (gynt)
ddiolch 0 galon am bob arwydd 0
gydymdeimlad tuag atynt yn eu
profedigaeth.
Diolch
am
y
galwadau ff6n, blodau, cardiau a'r
rhoddion tuag at Ymchwll Cancr.
Diolch
arbennig
i feddygon
Meddygfa Waunfawr am eu gofal
a'u caredigrwydd, ac i'r Parchedig
Emrys Thomas a Mr Gwyn Davies
am
eu gwasanaeth
yn
yr
amlosgfa, ac i Mr Gwyn Jones am
ei waith cywrain a thrylwyr gyda
threfniadau yr angladd.

Huvv~
RObertO.
BOdrlC1a.
Cydymdeimlwn yn ddwys a_ N-ar'\
yn ei GhOllea dnst.
C~Ol;;gO AD~I;;I= I ~Iil'\ ~Vtll'\~,
Arfryn wedl Iddl fOd yn LeilhiO 0
amgylch Awslral:a a Qaland

AAHO~IAO
ORAOO.
Lionoyftlr~hia.dg_u
i
Sharon
Aobert~, Gwyntryn ar Iwyddo i
Qnnill gr:add gOdOarrth cyntBf
m5vvn TwriGtiaoth ym Mhrrfy5go1
Qansor yn ddiwaddar. Pcb hwyl PI'
dyrodol
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CEUNANT

~owr~ ym mQ.rw()la~tn M·r 1010

AM O~ITI-tIAU CYFFORODUS, DIOGEL

A RHAD YM MHVDAIN A THRAMOR ...

NQWydd am hannQr blwyddyn.

BWS BACH AR LOG
KWQ11 Q{!dd al ga{!l !If gyfgl pob
t.t'L3lh 0 lOBi preif3lnos"W'eilhiau

BYSIAU ARFON
LLANRU~
I=t6"!

(01286) 675175 a 677858
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RHIWLAS

Tri

I

teddfodwr
(Y Gwalch)

Nodiadau ymyl daten a umes ar of
Ylnweliad {i'r Eisteddfod pan oedd
hi Y11g 1lghyffitliau Dinbycli tua
deng mlynedd ar hugain yn ol (Ble
mae eira llynedd?)
Unwaith eriocd y burn i mewn
Eisteddfod
Genedlacthol cyn
dod am bnawn i'r Fflinr, a
hynny yn Llandudno, mewn
cyfnod
pan
oeddwn
i'n
chwannog i roi Iy arian ar
geffylau petrusgar. Llwyddais yr
adeg honno i gael mynediad i'r
maes mewn fan pobydd fel gwas
y gyrrwr, ac wedi ei gynorthwyo
i
ddadlwytho
ei
fara,
cyrhaeddais y pafiliwn mewn
rhyw awr via y ceginnau a
phabell
y
Gwyddon wyr
Cristnogol.

and roedd mynediad i faes
Fflin t, i un wedi ymestyn ei
blentyndod yn beryglus 0 bell,
yn anoddach
0
safbwynt
ariannol gyda gwraig a phlentyn
a choiis
bach
ansicr
ei
holwynion.
Ond gynted ag yr oeddem ni
ar )' gwair gwy\V, roeddem yn
sylweddoli ein bod wedi cael
gwerth ein pres. Dim angen
gofyn cwestiwn y dinesydd
eilradd arferol: 'Rargian, Cymro
ydach chi?' Roedd y Gyrnraeg a
chyfeillgarwch ar bob LU.
Daeth yn asmer cinio, ac y
mae hi'n haws bwydo plant
bach yn yr haf na'r gaeaf: Dim
angen bib, ond rhoi clwt g,¥lyb
ar eu bolia nhw yn y di\vedd.
Roedden
ni'n
eistedd
ar
gadeiriau
rh\vng
dw}'
genhcdlaerh,
ac }'f oedd yr
henoed yn gofyn y c\vesriynau
arferol am Sian: oedran ac yn )'
blaen, gofynnais
innau
i'r
ieuenctid bie roedd y stondinau
llyfrau.
'Beth ydach chi'n fcdd,vl o'r
nofelau
Cymracg
cyfoes?'
gofynnais.
'WeI ... '
Wr[h
gelSJO
diwallu
ehwilfrydedd
Sian i weld y
ffeneslri olw)'nog rh~in)' yn
adeilad HTV daethom ar dra,v~
EndnF
Emlyn
a
Wend)'

----_j

Williams, gyda'r rhai y byddwn
yn gwneud rhaglenni ar gyfer
nos Sadwrn ym Mhontcana.
Bum yn fyr 0 ddiolch iddynt am
drefnu y wal honno 0 flaen y
llwyfan ar ba un y buom yn
falch 0 bwyso ein ccfnau
llafurus yn ddiweddarach, ac
yno wrth wrando ar ferch yn
Ilafurio i ddysgu Cymraeg y
Tywysog i un arall, clywsom,
'Unwaith eto - fy sreddfcd, dy
steddfod, eisteddfod ... '
Ymddiheurais i Glyn Evans,
Y CY11zro a'i gydymaith wedyn
am eu cadw mor hir oddi wrth
eu cinio
drwy
ddatblygu
rrafodaeth ar v• cenhedloedd
amryfal. 'Pe bawn i'n anfon y
plentyn
yma i Omsk neu
Tornsk,' rneddwn, 'Beth fyddai 0
yn y diwadd?'
Y n )' stondin lyfrau troisorn,
y silffoedd i waered, a phrynu
hefyd. Fedrwn i wneud dim llai
ar 61 i Sion ystumio cas cyfrol
swmpus.
Aethom
wedyn i
babell y crefftau gwlad ac yno
eisteddais ar fainc y gwehydd. I
ddyn sy'n tueddu i gredu mai ar
wyddorion yn unig rnae'r byd
yn troi, peth syfrdanol y\V dod
wyneb }'TI wyneb a chrefft fel
hyn. Yn wir, eisteddais cyhyd
nes casglu torf 0 gylch fy
sgwyddau, gan gredu rnae'n
debyg mai fi oedd y crefftwr.
Loes i mi oedd eu siomi.
G\velais \vedyn Hu\v Lloyd
Ed\vards, hen gyfaill maboed fy
mra\vd 0 Benisa'r\vaen,
ac
cglurodd i mi pam yr oedd wedi
trosi drama Ibsen, a rhesymol
oedd yr eglurhad. Serch hynny,
i un sydd a'i gredo yn ei greu,
roedd rhY\\'beth }'n rh\vbio yn
groes. Dywedais wrtho mai nid
gwaith i alhrylilh creadigol ydi
lfosi. 'Meddyljvvch am funud
am rhywun yn pensynnu wrth
eich beddfaen ac yn ceisio
dyfalu
a gladdwyd un 0
ddramau
n1a\\'r )7 byd i'ch
canlYIl:
Erb~Tnhynny roedd yr haul
yn dechrau hollti ein hegni
g~rda'i gled(l~rf 0 dQn. Roedd

rhoi ar ei Ilwybr gofynnodd,
'Deudwch
i mi be' ydy'r
Cymry ar wasgar 'rna?'
Gwnes ymdrech dda ar y fath
wres i egluro naws y ddefod
flynyddol, a mentrais ofyn yn ~r
diwedd beth oedd hi'n feddwl
oedd o.
'A deud y gwir,' meddai hi.
'Roeddwn
i'n meddwl mai
Cymry ar Wasgar fuasai nhw pe
tasa rhywun yn taflu born i'r
Babel! Len.'
Roeddwn yn falch 0 ailgyrraedd yr oasis i hel pethau at
ei gilydd i fynd i lawr i'r orsaf,
Ar y ffordd gwelsom griw 0
feddwon, rhai wedi gollwng eu
llodrau am eu traed, yn canu.
'God bless the Prince of Wales'.
Ond
ar
y tren
wrth
ddychwelyd ymysg teithwyr y
Gorllewin
y clywsom
y
cwestiwn sydd yn werth tri
ugain mil.
'Pa un 0 farchogion y Ford
Gron sydd am roi ei Ie i fyny i
S}'TCynan?'
(Mae casgliad 0 straeon adgofianol
Y Gwalch (Clouds of Time' ytl
cael eu trosi ar gyfer cyhoedduir yrn
Mharis.)

Sion wedi mynd yn swrthyn, a
daethorn 0 hyd i oasis mewn
tywod 0 dan dderwen. Yno
gadewais fy nheulu a rnynd i
ehwilio am gaban 0 ryddhad, ac
wrth geisio dod 0 hyd i hwnnw
euthum ar fy mhen i blisman
cryslas smart, a gofynnais am
gyfarwyddiadau.
Tynnodd
yntau ei helm a'i dal 0 fy mlaen.
'Cyrnar fenthyg hon,' rneddai,
ac erbyn gweld PWY oedd 0 ond
un 0 gymdeithion
fy mebyd
innau o'r Weirglodd
Goch,
Penisa'rwaen.
Wrrb
feddwl
wedyn, yr oedd hi fel 'Old home
week' chwedl Steinbeck pan
ymwelodd yn ei henaint
a
Monterey" gan fod Glyn Evans,
yn ddiweddarach, wedi dod i
fyw gyda'i deulu i'r Waen
Winau.
Ar fy ffordd i'r Caban
tarawyd
yr Anthem
yn y
pafiliwn, ond doeddwn i ddim
mewn cyflwr i oedi. Sylwais
fodd bynnag ar dri gwr yn sefyll
yn stond dalsyth a thei yr
Awyrlu Prydeinig gan un.
Ar
fy
ffordd
allan
cyfarfyddais hen wreigan o'r
mignant oedd wedi ffwndro
rhwng dau ddrws. Ar 01 i mi ei

gan

I=FIiNESTAI • DAVSAU •

CON5ERFATf!HIS
AWDURDODAU LLI!OL

CVFLENWYR

ardd ar ei gorau, y
planhigion bach wedi cartrefu
ac yn dangos eu lliw, ac amser i
eistedd ac edrych arnyn t a'u
hedmygu.
Bu'r sychder yn
clipyn 0 boendod i'r garddwr,
ond mae'r cawodydd tr)rmion
\vedi rhoi hwb ibethau.
Mae
yma ddau
flodyn
arbcnnig sydd )Tn rh()i pleser i
mi, un tal o'r enw Campanula ae
y maent yn ysgwyd yn yr awel, a
bu'r Paeony, y rhosyn mynydd,
yn hardd iawn hefyd.
Hoffaf lwyni blodau ag arogl
hyfryd arnynt reI y lafant per,
sy'n fendithiol iawn i'\v rhoi yn
y drar ddillad )·n y gaeaf.
Mis AW5t ydyw mis y ~ioeau.
Y mae
gan y llenorion,
eerddorion
a'r beirdd
eu
Heisteddfod,
a'r ffermwyr eu
Sioe Frenhinol a ohiriwyd elcm
oherwydd yr a£l""ydd 0 gl'ryY'r
rraed a'r genau. flam n9 chaiff y
Dyrna'r

garddwyr hefyd eu Heisteddfod
Genedlaethol,
a dyna ydi'r
sioeau mawr fel Amwythig,
Southport
a'r sioe fawr yn
Chelsea yn Llundain.
and
garddwyr
proffesiynol
sy'n
arddangos eu gwaith yno. Sioe
fach y pen (ref sydd yn dangos
gwaith y garddvyr cyffredin a
chong] i wraig y ty hefyd. Mae
llawer 0 hwyl i'w gael yn y
rhain.
Cofiaf am rai yn dadlau a'r
beirniaid, y beirn laid yn canmo1
sy!wedd a'r cysradleu)ldd yn
m}TnnU mai maint oedd y pcth
pwysicaf; ambel1 i nionyn rhy
fawr, ond wedi ei dorri yn d\vll
gwag yn y canol. Oes, mae
lla\veT 0 hwyl i'w gael yn
eisleddfod y gardd\vyr, a dim
drwgdeirnlad chwaith.
Hwyl ar fwyta'r cynnyrch y
mis nesaf,
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Clive James, Hafan, Bryn Gwna.
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Ffon: (01286) 679501 (gwaith). 677438 (cartref)
SEFYDLIAD
PRYDEINIG
Y
GALaN. Fel canlyniad i'r casgliad
o dy I dy yn doiwsddar. casglwyd y
swm 0 £93.33 yng Nghaeathro
gan Marian Hughes. Dymuna'r
Pwyllgor ddiolch i bawb am bob
cefnogaeth.
TYNFA MISOL. Enillwyr y Tynfa
Misol ar gyter mis Gorftennaf
oedd: £40 (95): Selwyn Hughes, 7
Erw Wen; £25 (92): Vernon Jones,
Llain Meddygon; £15 (69): Elwyn
Griffiths, 14 Erw Wen; £5 (10):
Gavin Jones, Cefn Plas Glan
Gwna.
Oherwydd cyfraniadau cyson y
cefnogwyr roedd Pwyllgor y Cae
Chwarae yn medru cynnat y Miri
Hat unwaith eto eleni.
PEN-BLWYDD: Llongyfarchiadau
i Gareth Griffiths, Annedd ar ei
ben-blwydd yn 21 oed ym mis
Gorffennaf.
SWYDD NEWYDD. Mae Richard
Jones, Tryfan wedi dechrau ar
swydd newydd gyda Chyngor
Gwynedd yng Nghaernarfon. Dim
'cnwaneq 0 oeuruo i Langefni pob

diwrnod.
CYNGOR
CYMUNED.
Cynhaliwyd cyfarfod 0 Gyngor
Cymuned
Waunfawr
yn
Y
Ganolfan, Waunfawr nos lau, 19
GorHennaf Roedd y Cyng Clive
James yn bresennol a chafwyd
ymddiheuriad gan y Cyng. Vera
Roberts.
Roedd y ceisiadau
cynllunio
canlynol
wedi'u
cymeradwyo:
Goleuo arwydd 'Esso' yn unlQ yn
lie goleuo'r holl ganopi yn Garej
Gwalia (ar apel l'r Cynulliad);
Estyniad i Islwyn, Stad Glandwr;
Ail-Ieoli'r
ardd dlogel a safle
pareto, Garej Gwalia.
Aoedd y Cyngor yn gefnogol i'r
cais cynllunio gan Garej Gwalia 0
godi estyniad bach i'r dde 0 ddrws
y siop er mwyn cynnwys lifft.
Unwaith eto mae'r Cyngor yn
pwyso ar Gyngor Gwynedd i
ddarparu troedffordd oddi wrth y
briffordd rhwng Bryn Eden a Phont
Pebllg er mwyn diogelu cerddwyr
ar hyd ffordd brysur 60mya.
TAFA~NW~ ARAll
Croeso
I
Robin Fitzpatrrck, rheolwr Tafarn y
Forth. oeernerton i Glad Glandvvr,

RHYL, BUTllNS, RWAN.. ? Ers
taiwrn ou gwibdeithiau Ysgol Sui
yn anelu at Y Rhyl neu Butllns,
Pen-y-chain. Llongyfarchiadau
i
YS901 Sui Panlglas am ddewis
dod I oeeemro am nryo meeue

rr

bobl ifanc au hathrawon
yn
Nhafarn Bryngwna.
COOl ARIAN AT ACHOS oA. Trwy
haelioni timau cwis nos Fercher
Tafarn Bryn Gwna ac ymdrechion
taith gerdded noddedig ar hyd
ffordd osgoi Llanllyfni gan Cath a
Val, rhoddwyd £375 at Gronfa
Charlotte Speddy ar gyfer trimaeth
feddygol yn Texas.
RHEDWRAIG
0
FA!.
Llongyfarchiadau i Jayne Lloyd,
Bodawel ar el IIwyddiant fel aelod
o dim Merched Cymru a ddaeth
yn ail yng nghystadleuaeth Raslo
Antur y Byd yn Siapan yn hwyr ym
mis Gorffennaf.
PAtODAS.
Llongyfarchiadau
i
Aaron Evans, Lleeyn Clyd ar ei
briodas
Nicola Lambert ar Awst
18. Bydd Y cwpwi ifane yn
ymgartrefu
yn Neganwy. Mae
Aaron wedi cael swydd tel athro
hanes
yn
Ysgol
Uwehradd
Prestatyn a bydd Nicola yn parhau
i gweithio
ym
Mhencadlys
Gorllewinol
Heddlu
Gogledd
Cymru ym Maesincla. Bendith
arnynt.
TYNFA MISOL. Enlllwyr y Tynfa
Misol ar gyfer mis Awst oedd: £40
(80)' Sharon Griffiths,
23 Tai
Glangwna;
£25
(25): Alwen
Roberts, 4 Caeathro Bach; £15
(85): Owie Williams,
19 Tai
Glangwna; £5 (29) Hywel Evans,
Rhyddallt Ganol.
EISTEDDFOD SIR DDINBYCH.
Llongyfarchiadau i Eryl Jones a
Huw
Celrlog
ar
enruu
cystadleuaeth
gwyddoniaeth
a
thechnoleg yn Ninbych eleni trwy
greu peiriant gwneud eacen dan
yrriant beic. Hefyd roedd Jen
Ceiriog yn aelod 0 Gar buddugoJ
Eifionydd.
PEN-BLWYDD ARBENNIG lAWN
Bydd Mrs Mary Albert Jones, 14
Glan Gwna yn dathlu ei phenblwydd yn 90 oed ym mis Medi.
Llongyfarchiadau mawr I chwi a
gobeithio y cewch ben-blwydd
hapus iawn a diwrnod I'W qofto,
COOl ARIAN AR GYFER Y
GANOLFAN. Cynhelir y cyfarfod
nesaf ar gyfer codi arran I dalu am
y ddarpariaeth
gymunedol
yn
adenad y capet am 1~.\30yh n05
Fawrth, 11 Medl yn t.ona tararn
Bryngwna, Croeso i bawb a'u
syniadau.
NEWYDDION Y CAPEL. Erbyn
rwan disgwylir fod y cytundeb
rnocernenxno ndulltld y Gapel fel

QWQ;nanaolh

Rhan o'r gynulleldfa

------~
ar 61y gwasanaeth olaf yn yr adeilad presennol
ym mie Gorffennaf.

a

Ahai 0'( cnw fu yn y cyfarfod agored ddiwedd Gorffennaf I sefydlu
pwyllgor apel i godi etten ar gyfer cost yr elfennau cymunedol yn yr
adeilad aml-bwrpas newydd.
canolfan
arnl-bwrpas
wedi
dechrau. Yn y cytarnser, yn ystod
y
qwarth
adelladu,
bydd
gwasanaethau yn cael eu cynnal
yn Ystafell y Bwrdd, Garej Gwalla
(i tyny'r grisiau, mynedfa gyferbyn
a'r olchfa ceir a derbynfa'r
gweithdy). Bydd Ysgol Sui am
11.00 bob bore Sui 0 9 Medl
ymlaen. Croeso i aelodau hen a
newydd.
Disgwylir y bydd cyflenwad 0
bren 'tongue & groove 0 wahau'r

Capel ar werth. Dylid cysylltu ag
Ifor Hughes ar (01248) 674342.
GRANTIAU
O'R
CYNGOR
CYMUNED. Dylid anfon unrhyw
gals am gymorth ariannol
0
Gyngor Cymuned y Waunfawr i
Glerc y Cyngor, Sian Thomas, Ty
Ysgoldy Waunfawr erbyn 30 Medi.
LEFEL A. Llonqyfarcruadau
I
Deian Parry Jones, Bryn Eglwys
ar el Iwyddiant gyda'r arholiadau
Lefet A.

CEIROPODYDD
Mrs S. Groom MSSCh. MBChA
Yn ymweld aen Cartref I drin traed
Triniaeth ar gyfer:
Traec Po~nu5, Groen Galod. verrucae, Cym a Chroen Caled,
Ewinedd yn tyfu i'r byw; Torn EWlnedd; Gofal a Thyllno Traed.

Ffan:

(01248) 605450

neu

07747 696267 (symudol)
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Ar Ben Arall y Lein
Mae'n braf cael yr holl haul yma
yn dydi? Os ydach chi eisiau
lliw ydi hynny, ond y ffaith
amdani >"'V os mai 'sgorwr ydcch
chi, glaw sydd eisiau, a does
fawr ddim wedi disgyn er
diwedd Mai, felly cyn belled a
rwyf i yn y cwestiwn, segur yw'r
enwair gan mai ar yr afonydd y
byddaf fi wrth fy modd. Mae'n
wir
dweud
fy mod
yn
ymddoddori yn y torgocb a'i
dreialon yn Llyn Padarn. Y rna
yn ystod Mai a wedyn 0 ganol
Medi }' byddaf fl. Fy bun rwyf
wedi cael ychydig Dorgocb yn
gynharach,
ac
ardderchog
oeddyn t hefyd ar 61 bod yn )'
badell. Mae carfan gref heddiw
yn dweud fod eisiau rhoi pob
'sgodyn yn a1 yn y dwr, ond fy
nghred yw fod eisiau cael blas ar
ryw ychydig, yn does?
Adroddiad cyffredinol 0 Lyn
Padarn yw fod pethau yn araf
gydag ond ychydig iawn yn cael
eu dal, ond drwy gysidro'r
sychdwr, fel yna y bydd pethau
hyd y gwnaiff y tywydd dorri.
Mae'n siwr, fe1 mae trefn
pethau, y bydd y glaw yn disgyn
pan fyddaf wedi mynd i ffwrdd
am ryw ychydig 0 wyliau,
Heblaw am y 'sgsota araf,
mae
pethau
eraill
rnae'r
gymdeitbas yn gysylltiedig a
hwynt
yn ardderchog,
yn
cnwedig y newydd da aruthrol a
gawsom yo nechrau Awst fod
ein cais, Iel rhan 0 gynllun
Datblygu
Pysgodfeydd
Gwynedd,
wcdi
bod
ynl

arian wedi ei neilltuo 0 dan
gynllun
Cwlwm
Gwledig
Cyngor Gwynedd i arbrofi ar
fagu torgoch yn neorfa Crawia.
Rhaid diolch i'r canlynol am
eu partneriaeth
a'u cymorth
ariannol:
Asiantaeth
yr
Arngylchedd,
Pare
Eryri
(Cynllun CAE), Cyngor Cefn
Gwlad, First Hydro ac wrth
gwrs, Cyngor Gwynedd, nid yn
unig am eu cyfraniad ond am
waith ardderchog swyddogion
yr Adran Cynllunio a Datblygu
Economaidd am eu harweiniad
ac am baratoi'r cais, ar hyd
llwybrau a oedd yn edrych )'D
droellog iawn ar adegau.
Yn 61 at y 'sgota: un rhan o'r
dyfroedd
sy'n
'sgota'n
ardderehog
yw
Llyn
y
Dywarchen,
gan fod stocio
rheolaidd yno gyda brithyll yr
enfys. Gan mai tri sgodyn yw'r
mwyaf a ganiateir y dydd, y bag
trymaf sydd wcdi cael ei nodi
'!"V 11 pwys gan R. Rowlands,
Waunfawr. Clywais hefyd fod
Wilbert 0 Frynrefail wedi colli
tri sgodyn mawr: buasai un o'r
rhain, yn 61 y son, wedi bod yn
hVY na thri sgodyn Dick hefo'i
gilyddl
Drosodd ar y Llyfni mae
rhediad boddhaol i'w weld ar
bob llanw uchel, ond mae
pysgod ofnadwy yn y mar, eto
yn disgwyl am law. Bydd werth
mynd draw ar y llif nesaf
Ar Orffennaf 25, ac am y tair
wythnos
a ddilynodd,
fe
ddechreuwyd
ar wersi gora

lwyddiannu:s
0
dan gynllun
Amcan 1 a bod £435)000 i'w

wyrhriosol
Dywarchcn,

\vario i wella cynefinoedd em
hafonydd.
Rydym na\-vr yn gweithio ar
Rhan 2 o'r c}rnllun a fydd iwella
c~'fleus[erau 'sgota. Mae pethau
yn edrych yn galonogol iawn
gan fod ffordd, man parcio a
harbwr c)lchod hefyd new}ldd
gael ei orffen ar Lyn Cwellyn.
Yn ()gyslal, b)'dd gwaith yn
deehrau yo yr wythnosau nesaf
ar y llwybr py~god ncwydd yn
Nanl Peris. Wrth gvvrs hefyd
rhaid peldio ac anghofio fod

ar

Cwellyn

datblygiad ar Lyn Cwcllyn).
Mae
llawer
wedi
ei
ysgrifcnnu am y Seiont, dyma
gopi 0 waith diddorol a gefais
gan John Hughes Jones, Crawia
- gwaiih RHR? Un 0 hen
drigolion Crawia.
Wrth gloi rwyf wedi cael
gwybodaetb fod rhai 0 aelodau'r
clwb sydd wedi colli dant neu
ddau wedi eu gweld yng nghors
Glanrafon,
yn ceisio
da1
llyffantod, gao fod hen gred os y
buasech yn gafael mewn un mi
fuasecb yn cael dannedd pren.
Mi fuasai'n well iddynt fynd at y
deintydd 0 beth coblyn.
Llongyfarchiadau
i un 0
bileri'r ddeorfa ar gael ei benblwydd yn ddiweddar,
mae
pawb yn gwybod fain t 'f\V ei oed
yn awr!

H.P. Hughes

Clod i'r Eco
Annwyl Mr Hughes
Amgaeaf rodd i'r Eco fel
gwerthfawrogiad
o'r pleser yr
wyf yn gael o'i ddarllen, gyda
diolch i'r boll weithwyr sydd yn
gyfrifol am ci gynbyrcbu.
Dymuniadau gorau
Emrys Owen
23 Windsor Drive
Solihull
•

Cynbelir y drydedd ddarlith
flynyddol
gan
gymdeithas
'Cyfeillion
Marconi'
yn Y
Ganolfan, Wallnfav.'r nos Wener,
5 Hydref, 2001 am 7.30 o'r
gloch, gyda chroeso cynnes i
bawb.
Rhoir "y- sgwrs gan Mr Hari
Williams C.Eng, l\1IEE ar y
pwnc 'Marconi and the Welsh
Connections'. Mr Williams yw
awdur y llyfr Marconi and his
wireless stations in llYales.
Ganwyd Mr Williams ym
Mhorthaethwv ac vn awr mae'n
trigo yn Portishead, Bryste.
Mae'r
gymdeithas
yo
cynnwys aelodau cymdei thasau
eyruuned lleol, y cyhoedd yn
gyffredinol ac ar wasgar, ac
amaruriaid radio gyda'r am can 0
osod earreg goff a ar sane hen
Orsaf Di-wyfr Marconi yn
Ceunant. Hefyd amcannir, gyda
chydweithrediad
Antur
WaUnfa\¥f,
osod
allan
ae
arddangos hanes yr hen orsaf.
Many lion pellach gan Mr
Gwilym O. Williams (01286
650275); Mr Dewi E. Roberts
(01248 713647) a'r Trysorydd
Mr Goronwy Hughes (01286
674839.
Yn gywir iawn
De\\ri E. Roberts GWOABL
J
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Ysgrifennydd

Ar Werth
Sine molehi Legan (a choes i'w
dal) - addas i Ystafell Molchi,
Pris i'w drafod. Ffoniwch
Caernarfon 673575

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr
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Mrs Mallie Hug/zes yn cael ei }zalzrheg1J. w1'c!zynldden[ n .(od -Vll
arweinydd Patti Lleisiau Lliwedd
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(Safle'r hen Nelson)
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Col

ac mae diddordeb
mawr yn y dyddiau yma gyda
nifer fa\vr yn troi i fyny. Diolch
i Gyngor Chwaraeon Cvmru a
Chyngor Gwynedd am noddi'r
fenter. Buasai'n dda medru eael
cymorth i g)'nnal sesiynau o'r
fath yn flynyddol. Da 0 beth
fuasai i rai sydd a rheolaeth ar
glustnodi
arian at amrywiol
weilhgareddau ddod draw i
flasu'r av.ryrgylch ar y dyddiau
)rma. (Gobeilhio bod lluniau 0
un o'r dyddiau yng nghamera'r
Ecn> yn og~Tsral a rhai o'r
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LLANRUG
Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. Ffon: (01286) 675384
Camera yn ngotal Gwyndaf Hughes, Gloscoed, Llanrug. Ffon: 677263
YSGOL LLANRUG.
LLONGYFARCHIADAU
i Anti
Mari, ein eogyddes, ar enedigaeth
wyr byehan, Dion. Mae hi a Mr
Davies wedi gwirioni ar fod yn
daid a nain.
Yn rhifyn mis Gorffennaf roeddym
yn dymuno'n dda i'r timau tenis a
oedd yn mynd i gynrychloli'r ysgol
yn nhwrnament Gogledd Cymru
ym Mae Colwyn yn ystod y rrus.
Wei, mae'n braf lIongyfareh y plant
ar eu Ilwyddiant yno a'r tim
genethod BI 5 a 6 a ddaeth r'r brig
yno. Bydd dwy o'r tim yn gadael
am ysgol Brynrefail ddechrau'r
tymor. Cariweh
ymlaen
yno,
genod.
DIOLCH.
Ddiwedd
y tymor
ffarweliwyd a Mrs Myfanwy Parry
a oedd wedi bod yn athrawes ym
mlwyddyn
dau am dymor a
hanner.
Diolch
iddi
am ei
gwasanaeth.
Byddwn
yn
eroesawu
Mrs Nia Oliver yn
athrawes i'r dosbarth ddechrau
Medi.
MARWOLAETH. Yn dawel yn
Ysbyty Bryn Seiont ar Orffennaf 2
bu farw Mr Thomas Williams. Bu
yn byw am gyfnod hir yng
Nghartref Llys Eiddon ae roedd yn
adnabyddus i lawer tra yn mynd
am dro ar hyd y Lon Groes.
Estynnwn ein cydymddeimlad
dittuant a'i fab John, Menna a'r
plant i gyd, Fferm Minffordd.
LLONGYFARCHIADAU
i Dion
Owen, Hafod y Rhos, Ffordd
Llanberis ar ei lwvcorant yn yr
arholiadau TGAU oddi wrth y teulu
i gyd. Pob IIwyddiant i ti yn dy
dymor newydd yn yr ysgol
DIOLGH.
Dymuna
teulu
y
ddiweddar Mrs E. P. Pugh, 14
Glan Moelyn ddiolch a galon i
ffrindiau a cnyrnoooion am bob
arwydd
0
gydymdeimlad
a
charedigrwydd tuag atynt y,n eu
profedigaoth
ddiweddar. Diolch
hefyd
am
y
rhoddron
a
dderbyniwyd tuag at Ward Aran.
Ysbyty Gwynedd.
DIOLCH. Dymuna Mrs Lily Aubrey
Horman, Venice, Ffordd yr Orsaf,
ddiolch i'w theulu. cymdogion a

ffrindiau am yr holl gardiau,
anrhegion a galwadau fton a
dderbyniodd ar aehlysur dathlu ei
phenblwydd yn 80 oed.
SEFYDLIAD
PRYDEINIG
Y
GALON Fel canlyniad i'r casgliad
o dy i dy yn ddiweddar. casglwyd y
swm 0 £414.10 yn Llanrug gan
Mair E. Jones, Julie Jones, Beryl
Thomas, Avril Jones, Meirwen
Lloyd,
Mair
Parry,
Gwenda
Roberts, Eirianwen Thomas, Mary
Roberts, Bethanne Williams, Mair
W. Williams, Alf Parry a Nan
Humphreys. Dymuna'r Pwyllgor
ddiolch
i
bawb
am
bob
cetnogaeth.
PRIODAS. Dydd lau, Awst 2
priodwyd
1010 Eilian, 3 Bryn
Moelyn ag Aislinn Abernethy 0
Dungannon, Gogledd Iwerddon.
Aeth criw mawr 0 deulu a ffnndiau
i Dungannon i'r briodas. Maent
wedi ymgartrefu yn Pen y Cae,
ger Wreesam, a dymunwn y gorau
rddynt.
Ar ddydd
Sadwrn,
Awst
4
priodwyd Maldwyn Morris, Cetn
Rhythallt, Ffordd yr Orsaf a Sian
Griffiths 0 Lanberis yng Nghapel
Coch Llanberis. Maent yn byw yn
Nant y Glyn a dymunwn bob
hapusrwydd iddynt hwythau.
DIOlCHIADAU.
Dymuna 1010 ac
Aislinn ddiolch yn fawr iawn i
bawb am bob dymuniad da. am y
cardlau. anrheqron ac anan a
dderbyniwyd ganddynt ar achlysur
eu priodas.
Hefyd dymuna Maldwyn a Sian
ddioleh yn fawr I bawb am eu
caredigrwydd,
yn
gardiau,
anrhegion ac arian a dderbyniwyd
ar eu priodas hwythau.
Mae Arthur a DJlys Jones. 12
Hafan Elan yn dymuno diolch i
bawb am yr anrhegion a chardiau
a dderbyniwyd
ganddynt yn
dymuno
yn dda
iddynt
ar
ymddeoliad Dilys ac hefyd yn eu
cartref
newydd.
Dlolch
yn
arbennig i Mrs Ellen Jones, Mrs D.
Fisher, Mrs C. Davies a Mrs C.
Williams am drefnu Cronfa Tysteb
Ymddeol ac am y wledd yng
nghanolfan Hafan Elan. Diolch

1010 Eilian, 3 Bryn Moelyn Llanrug ae Aislinn Abernethy 0 Dungannon,
Gog/edd Iwerddon ar aehlysur eu priodas ar Awst 2 eleni.
hefyd i bawb a gyfrannodd mor
hael l'r gronfa.
Fe ddymuna Bet, Lyndale.
Ffordd yr Orsaf, ddiolch i bawb am
eu caredigrwydd tuag ati tra yn yr
ysbyty ac ar 01 dod ad ref. Diolch
am yr holl flodau a croton i'r plant.
DYMUNIADAU
DA i Wayne
Mathew Kift, mab Sylvia a brawd
Ryan, 15 Tal y Bont sydd ar hyn 0
bryd yn y John Radcliffe Infirmary
yn
Rhydychen
wed: derbyn
triniaeth lawfeddygol. Mae wedi
bod yn wrrioneddol wael ac yn
debygol 0 fod yn yr ysbyty yma am
fisoedd eto. Brysia welia Wayne.
Hoffem longyfarch
plant a
pnobl uanc y pentref ar eu
IIwyddiant
mewn
amrywiol
arholiadau. Dymuniadau gorau i
chwi i gyd i'r dyfodol.
CYDYMEIMLWN
a Mr Owen
Jones, Y Wern, Ffordd yr Orsaf yn
ai brofadlgaath 0 gOlli ei chwaer
yn ddiweddar.
Hefyd a Brian,
Einan a'r
hogiau, 20 Glanffynnon yn eu
profedigaeth hwythau 0 golli tad Bnan 0 Bro Wyled Rhostryfan.
DA lAWN. Daeth Man Plernrnmq,
Bryn Moelyn
yn gyntaf
am
addurno
pot
blodau
mewn
cystadleuaeth
a drefnwyd gan
seront Nurseries ar ddiwedd
tymor yr ysgol. Dymuna'r teulu
ddiolch
i r cwmru
am
y
gystadleuaeth
ac am ddod a
phtantuqron r'r ysgol.
BRYSIWCH WELLA Mrs Mannai
Jones.
svcnann. Gwelfynydd
sydd ar hyn 0 bryd yn Ysbyty
Eryrl.
Antonwn gin conon at nawo
ey'n vvael, 6ry~iwch wolla.
DVMUI\1A trlgollon Hgtgn I!lan
oovrnuno yn ddtll MrB Cotty refill
Jones, 1g ~afan !;I~n' Mr~ NQ~t9.
Wyn .ionss 10 Haran Elan. tl Mri:J
IlilcJw Og"'~~1 H~fe\n !;Ian
M9a Batty PQrlS Jonss wedl
certreru yng Nghartref GwynfQ,
Caernarfon, Mrs NA~~ JOI'\~~a
Mrs
Hlld~
C@PiI:S yn Fla.:)
PonQwQlth,
I.Ii\nb~rl$.
Collon
~Of~U a phob bgndith Iddynt.
Hefyd bry~IVVGtlVVtilitl MrG Jonnio
I-iughos, l' I-iafan !;Ian, sydd yn
grog drot:; dro yn Plas Ogw@n,
6othe~da. Dymuniadau 90rau i
Mrs J:ang E. Parry, 21 Hafan Elan
sydd ar hyn 0 bryd yn Vsbyty
Gwynedd.
PLAID CYMRU. 8ydd cyfarfod

e

Orf'wo iouanorid rn ~(10((i1J rJ,,~yn yr1g Njh~p~J r "hos: lola, CeJfyn,
NaIAI/~, D~lytJd, C~'I. CIJ'I. J-ILJW{} GutD
Gf\FEL Y F1HOo. Yn YGlOOQed!"
arbonn;fJ
(\~
1
c:~l'tto"'"~f
CvnhAliwvd Bwasana.@lh Derbyn
Iv"'~n<;tld yr ~9lwysdan arweln:ad
y P~rch Dafydd Lloyd HughsS.
¢Qfodd wyth
0
:ouonct:d au
d9rbyn yn gyflawn aeloaau gan
ddarbyn
~u Cymun eyntaf' Icla
Hushes, Celfyn ~dwards, Natalie

EIl~h~,O~(ydd

Cwyn Thomas,
Cgrl GrltfJth~. CGrl MGrgdyrld
VVlllltlm~. HUW MooKinnon. Qulo
Qhun Wynna. Vn y~t6d yr un
gwasanaeth cafodd Gethin, mab
Irion a. Qo+h!\1"1J()t'\~~ !;f~ilnowydd
a brawd I Anna Wyn ~ydd yn
mynychu'r Ysgol Sui yn gyson. el
ledyddio.

cyntaf y tymor 0 Gangen Llanrug
a'r Cylch yn Sefydliad Coffa
Llanrug ar nos Fercher, Medi 26
am 7.30 o'r gloch. Y siaradwr fydd
Y Cynghorydd
Seimon Glyn a
dynnodd
gymaint 0 sylw yn
ddiweddar
at broblemau cefn
gwlad a'r diwylliant
Cymreig.
Doweh I glywed ei neges: mae
croeso cynnes i bawb.
Daeth yn amser casglu tal
aelodaeth unwalth eto, a bydd
aelodau yn dod 0 gwmpas yn
ystod rnis Medi. Croeso mawr i
aelodau newydd, yn enweoiq i
bobl
ifanc.
Cysylltwch
a'r
Ysgrifennydd,
Olwen Llywelyn
(650200) neu dowch i gyfarfod
Seimon Glyn ar Fedi 26
DIOLCH. Dymuna John, Menna a
theulu
y
diweddar
Thomas
Williams
ddiolch
0 galon
i'r
perthnasau a ftrindiau am bob
arwydd
0
garedlgrwydd
a
chydymdeimlad a fynegwyd tuag
atynt. Diolch arbennig i Mr a Mrs
Gay a staff Cartref Llys Eiddon;
staff Cartref Plas Pan Gwaith a
staff Ward Gwyrfai. Ysbyty Bryn
Seront am eu gofal tyner a diflino.
Dloleh i'r Parchedrqion Dafydd
Hughes a Tretor Lewis am eu
gwasanaeth teimladwy; i Gareth
Roberts am chwarae'r offeryn ae i
Gwynfor Jones am drefniadau
trylwyr a boneddlgaidd. Dlolch 0
galon i bawb.
LLONGYFARCH IADAU
i Ceri
Meredydd,
Glan Gars ar ei
IIwyddiant yn arholiad ehwarae'r
plano Gradd 4 yn ddlweddar. Da
iawn, dol ati, C~rl
LLONGYFAAGHIADAU
i ddwy
wyres Mrs PersIs James Qryn
Malr. svco w@dl oraooro yn
f~Qt;lYs.lon. Mae Ann James yn
evcnwvn Qi gyrfa yn Ysbyry
BurnlOy eo Angharl}d J~mQ~, ~I
chyfntlhar, Y'" V~byty Torqll~Y
GWERTHFAWROGIAD
0

WA$ANA~"~ V~ I-I~N CO-OP.
09grh ~IOP y Co-op J ben. Dyn~
golled favvr i'r pontruf, yn enwtldi9
"r rhai oadrannus. ~W>,lr'I ~IW~
~il'\
bod fel p@nlf@lwyr yn darglln ein
ololchQQrYV\fh twym9i\lon "r siaff
trwy'~
blynyddogdd
gm
QU
gwasflnaeth Lrylvvyr a BirJol. Bydd
yn chwith garw i lawer ohonom.
Deallwn fod 'flrm' arall am
gymryd dro~odd - tGlly gadQwch
Inni eu cefnogi fel y bydd Y
gwasanaeth yn aros yn y Pentref.

I
_

gymdeitbas
unigryw y bu'n
rhan anatod
ohoni
yn ei
'II 'Orpheus
rannau allweddol fel Fenws yn dyddiau cynnar a'i mowldiodd
in the Underworld',
yn gyflwynwraig mor naturiol
3. A fydd newid ar yr arwyddion
Kate yn y 'Pirates of Penzance'
ac yn berfformwraig gerddorol
Guieirio cyjlyrndra ar y briffordd
Orlofsky yn 'Die Fledermaus'
mor ddeinamig.
ger ymylon pen tref Bethel, a I Hermia
ac Oberon
yn
Mae ei dewis 0 gerddoriaeth
chael arnynt Gymraeg mwy
Midsummer Night's Dream' a yn gymeradwy iawn, ac mae'r
gwerinol a haws i'w ddeall, e.e. I Vera Bronel yn 'The Consul;'
amrywiaeth yn sicrhau fod yna
Gyrrwc/z yn ofalus fel ag a geir gan Menotti. Tipyn 0 brofiad
rywbeth at ddant pawb. Cwta
yng ngweddill Gwynedd?
mewn cyfnod mor fyr.
ddeuddydd
gymerodd
i
Dyrna ateb R. B. Daimond
Ar hyn 0 bryd mae Sian yn recordio'r un gan ar bymtheg, a
Syrfewr
Adran
Briffyrdd
cyfuno y gwaith pleserus 0 fagu hynny
yn
y
Tabernacl,
Cyngor Gwynedd ar Orffennaf I Catrin Alaw a Sidn Wyn (heb
Machynlletb dan gyfarwyddyd
31 eleni: Credaf fod yr arwyddion
anghofio edrych ar 61 ei gwr y cynhyrchydd
a'r cyfeilydd
pres.etlnol 'guieirio cyjlymdra' yn
Alan)
gyda
mynych
Annette Bryn Parri. Ceir yma
rhoi lieges glir i [oduruiyr bod I ymddangosiadau ar lwyfannau
gyflwyniadau
o'r
clasuron
angen
cadw
i'r
cyfyngiad
cyngerdd ac Oratorio. Nid yw ynghyd ac alawon traddodiadol
cyflYlndra. Dylai unrhyui gais ant' hi'n ddieithr i'r maes hwn gan
Cymreig a rhai modern.
anoyddion newydd yn cynnuiys
iddi dderbyn rhannau allweddol
Mae'r
amrywiaeth
yn
'gyrtuxh yn ofalus' ddod truiy'r
fel yr Angel yn 'The Dream of tanseilio ehangder
ei dawn
Cyngor Cymuned
ac fel yr I Gerontius' gan Elgar, yn cael ei lleisiol. Daw ei thynerwch a
egluruiyd yn fy llythyr dyddiedig
berfformio yn y Free Trade Hall
dyfnder ei hangerdd i'r amlwg
Rhagfyr 21, 2000 bydd angen I Manceinion, a rhan Gloria gan
yng ngweithiau Aaron Copland,
cyfraniad ganddynt mag atynt.
Vivaldi yng Ngwyl Mannin,
Rhys Jones, Robat Arwyn a
4. Pryd y dechreuir ar y gwaith
Ynys Manaw. Yn ychwanegol at threfniant Annette Bryn Parri 0
0 altro'r
briffordd ger Gors
hyn fe gymrodd
ran yng
Suo Gan. and mae hefyd yr un
Bach?
ngweithiau'r meistri fel Dido ac mor
gartrefol
yn
ei
Etyb
yr Adran
Briffyrdd I Aeneas
(Purcell);
Messiah
hymdriniaeth
ddeallus
o'r
31.07.2001 fel a ganlyn: Mae eais (Handel); Mass in B Minor
clasuron poblogaidd:Le Violette
am aria 11 i'r cynllun. gwella'r
(Bach); Requiem Mass in C (Scarlatti);
Vergeblishes
gyffordd ger y Gors Bacli eisoes (Mozart); a 'The Magnificent
Standshen (Brahms); Non so
wedi ei gyflWY710 ;'1' Cyngor ond,
Christmas
Oratorio'.
Dim
pin cosa son (Mozart) a Una
hyd yn hyn, Izeb fod yrl
rhyfedd felly i Gwmni Sain
Voca poco fa (Rossini). Mae ei
liuiyddiannus. Credaf y bydd cais
fanteisio ar y fath dalent.
chyflwyniad
o'r
alawon
tebyg yn caeI ei umeud at y land
talent wedi ei feithrin
Cyrnreig
poblogaidd
megis
jlwyddYl1 ariannol nesaf hefyd.
yma ym Mro Eco 'r l~yddfa
Cwm Pennant (Gutyn Mawrth);
S. A wnewch roddi gwybodaeth
ydyw. Hogan ei milltir sgwar
Gweddi'r Arglwydd (Eric Jones)
inni
fel Mudiad
yngylch I ydi Sian, hogan sydd bob amser
a Tosruri Duw (W. S. Gwynn
cyflyrndra trafnidiaeth rhwng
yn ymfalchio yn ei magwrfa a'i Williams)
yn
cymharu'n
Llys Myfyr a'r mynediad i ystad
chefndir. Talent gynhenid ydyw
ffarfriol ag unrhyw gyflwyniad a
Bro Eryr; gosodwyd mesurydd
talent gerddorol Sian, ond y glywais. Ond mae un yn sefyll
cofnodi cyflymdra traffig ger
"I allan. Can hyfryd a'm swynodd
Eithinog yn ystod 07.01.2001.
Dyddyn Hen.
tu hwnt, ac sydd eisoes wedi ei
Aieb 31.07.2001
Meum termau
Ate? 31.07.2001: Nid yurr
s~elio ar femrwn y cof - Adre'n
lraffig "zae '850/; perc211tile 'Y1t
~le~lzad YTiza wedi ei gynnw~~ yrzg 01, cyfieithiad gan Rol Williams
ystadegau IZY110d0 bwysig - sef y
l\cgh_Vl11Iu'tl
TraJlttdlaeth
o 'Bring Him Home' gan
cyf/ynldra
nzae
85%
0 'r
0vynedd
alII l'luybr beiciau felly
Schonberg/Kretzmer a Boublil.
dra!rtidiaelJz Sy'11 teithio. Mae),'
ntd oes. bwriad ar llyn 0 bryd 1 I
Dywed Dafydd Iwan yn ei
ysladegauyrydycIL_vrlc~vfeirioalynl
W1l2UdtLnrhywwaitltY11la.
gyflwyniad ar glawr y ddisg y
yn da11gosbod 85% 0'1' cerbydau Yl1
Ar ran Mudiad 'Sbardun
bydd cei chynulleidfa wrth eu
sY~Il~d ar 31Tlt_ya neu'11 is ger
D.G. (Cymru Annibynnol)
bodd gyda'r recordiad', a bod 'y
Elt}ttl10g.
1 Tan y Ffordd
gynulleidfa honno bellach yn
6. Cais ar i'r Adran Briff}rrdd
Bethel LLSS 1YB CynnW)TS cannoedd 0 ymwelwyr
greu llwybr beiciau hyd ar
(01248) 670876)
a gaiff y pleser 0 glywed Sian yn
I canu yn ystod gwyliau haf bob
blwyddyn'. Gadewch i ninnau
YMDDIHEURIAD
I
sic~hau y bydd gwerthiant y
Mae'r Golygyddion wedi gorfod cadw amryw 0 gyfraniadau
ddlSg yn y dyffryn yn rhagori ar
- yn cynnwys Ilythyrau, cerddi a Iluniau,
y g\verthiant i'r ymwelwyr.
tan y rhifyn nesaf, oherwydd diffyg lie.
Arwcl Jones
I

Y Diweddaraf
gan Fudiad
'Sbardun
ym Methel, a'r Cyffiniau
_

(sefydlwyd ers blsoyddyn bellach, er
muiyn guiarchod y cyhoedd a'r
pen tref ran. diogelwcJz ar y ffyrdd)
Ar
Gorffennaf
16
cleni
anfonwyd diolchiadau ar ran
Mudiad
'Sbardun
ar R. B.
Daimond, Prif Syrfewr Adran
Briffyrdd Cyngor Gwynedd am
(a) osod marciau Araf ar y
blociau tawelu trafnidiaeth ar y
briffordd drwy'r pen tref; (b) am
ddechrau ar y gwaith tarmacio,
a gwell iannau,
rhwng
y
Llythyrdy a Chongol Dywyll ac
i lawr heibio'r Neuadd Goffa ar
groesffordd TrefGof. Yn ogystal
tynnwyd sylw at y materion
canlynol:
1. A fydd tarmacio gweddill y
ffyrdd ym Methel yn digwydd?
A welir tarmacio'r ystadau? A
fydd Cynllun tymor byr a hir ar
gael?
Ar Awst 9 2001 atebir yr uchod
gan G.M. Jones, Syrfewr Ardal
Adran
Briffyrdd
Cyngor
Gwynedd. Credaf, ebe ef, o'r
archunliadau rheolaidd fod guryneb
y ffyrdd llyn a restrir gennycn yn
foddhaol. Wrth gwrs, os oes nam
unumgyrchol yn dod i fy sylw 111i
fydd yn derbyn y sylw priodol.
Gyda chyflwr wyneb-tarmac yr
Ystadau mewn golwg dywedir
ga~ddo: Yn anffodus nid yw'n
bosibl cyhoeddi rhestr 0 uiaul:
cyunal fel hyn gall ei fod yn cael ei
benderfynu'n flynyddol
gan}'
]'>wyllgor ArdaL. Mae hefyd umli
gwrs, yn gallu neund ohenoydd
amgylchiadau fel, er enghraifft,
lywydd> 711ai1l1 cyllid ac .)Iny blaen.
2. A grcir 11\V)rbro'r penrref at
Erw Bian yn y tymor byr neu
hir?
G.M. Jonc~, 09.08.2001 ero: Yr
wyf eisoes wedi Yl1laceb Ylzglj,n ti'r
llwybr }lWl~ 11lewn gollebiael}z i
cltwi dyddiedig Rhagfyr I, 2000.
Y71lhellaclt i hY7t hoffw~l eich
hysbysebu tlad ydyw'11 bosibl
yc/zwalzegu
at _v rhestr Mall
Wellial1nau ta1t y bydd )1 rhestr
flaetlorol wedi ei chwblhau. Pryd
hYll11Y bydd Yl1. bosibl i'r Aelodau
Lleol roi cais newydd Yllzlae1z er
YSlynaezh.

II Parhad o dudalen flaen

'A

I
I

I

I

I.-

I

J

I

BEICS WIL
BEICIAU NI;WYDD
AC AIL LAW

ARBENIGWYR TRWSIO
CYRFFCEIR

• TAWSIO • GYNNAL
• Jii'ARTIAU

ClOP AR06FA,

(01286) 678030

WAUNFAWR (01286} S§O 72:l

CARPEDI GERAINT OWEN
eWERTI1W1\ CARrEDI. TEIl~SCAlUJ~:DA Pl£lNYL
CJ\~~OEI)D0 DDFWI~ 0 RATRYMAlJ A

RIIAl MnWN SlOe

r:~ONrWCI-TU~'1lliYW AMSER;

WAUNPAWR
22

Uned 4, St~d DdiwydiannoI Brynafon, Llanrug

(01286) 650552

GWASANAETH ARGVFWNG PLYMIO
24 awr

y dydd - 7 diwrnod yr wythnos

I.
Gwoith Plymlo • Gosod Cgginau a

Bathrwrns

QWQith cynnal a chadw 0 bob math
Cysylltwch a DOUG JON~$, 6AON ElflON,WAUNFAWR
Fron. (01286) 650363 (0797) 031ggg~(symudol)

[

CROESAIR MEDI

1

DYDDIADUR MEDI
DEINIOLEN. Cyfarfod }T Chwiorydd am 2 yn Ebeneser.
PENISARWAUN.
Ysgol SuI Undebol Bosra'n ailgychwyn am 10.
DEINIOLEN. Yr Ysgol SuI Undebol yn ail-gychwyn
am 10 yn Ebeneser.
CAEATHRO. Yr Ysgol SuI am 11 y bore.
CAEATHRO. Cyfarfod i godi arian tuag at y Ganolfan
am 7.30 yn Lolfa Bryngwna.
BETHEL. Merched y Wawr - Twrio ym Methel gyda Mr
S. Bowyer.
BRYNREFAIL. Y Gymdeithas am 7 o'r gloch gyda Mr
Dafydd Who Thomas.
PENISARWAUN.
Tairh Gerdded
Hanesyddol
i
gychwyn am 6.00 o'r Ysgol Gymuncd.
BETHEL. Noson Bingo i ail-sefydlu'r Clwb 100.
WAUNFAWR. Dathlu Dydd Owain Glyndwr yn yr
Antur am 7 o'r gloeh.
BETHEL. Cymanfa Ganu am 7 o'r gloch yn Eglwys
Llanddeiniolen, gyda Char Lleisiau'r Gweunydd.
BRYNREFAIL. Scfydliad y Merehed yn cyfarfod yn
Ysgol Gymuned Cwm-y-glo.
DEINIOLEN. Merched y Wawr yn yr Y sgol Gynradd
gyda Mr Bryngwyn Griffith.
WAUNFAWR. Ras yr Antur am 2 o'r gloeh.
LLANRUG. Plaid Cymru. Sgwrs gan y Cynghorydd
Seimon Glyn.
WAUNFAWR. Gwyl y Gwyll yn yr Antur am 7 o'r
gloch.
LLANRUG. Eglwys Sant Mihangel. Cyngerdd yn Ysgol
Brynrefail am 7 o'r gloch.

6Iau
9 Sul:

11. Maw
12 Mer:
13 Iau:
14 Gwe:

15 Sad:
16 SuI:
17 Llun:

22 Sad:
26 Mer:
Un ar draws ydi'r byraf o'r holl
atebion y cyfeirir atynt mewn
ffurf mathemategol,
os. MaeJr X yn aruiydd fod
angen lluosi, + i rannu, ayyb.
Ar draws;

4. Ffowlyn o'r blaned Neifion?

(3)
6.37 ar draws X [3;-4] (6)
12. Un o'r talpiau bach ar
gromosom (5)
13.1 ar draws X 12 X 5 (5)
14. Dyn du yn turio'n ddi-

ddiwedd (5)
15.6 ar draws X 13 X 4 (7)
16. Diwedd ealed i 14 ar draws
(3)
17. Dolur mae rhywun yo siwr
o'i weld? (5)
18. Mac syr a'r gard meddw yn
enllibus (8)
21. Barn derfynol am yr arian a
roddir yn y capel? (8)
25. Y eread yn chwalu wrth i'r
bel daro? (5)
27. Strancio, a gwrlhod mynd
(5)

28. Rhan 0 bennod yn y Beibl
(5)
30. 15 ar (1r~\l)~X rn X 10 X ro
(8)
J 1. Mses =r=s (S)
33.0herwydd ... (5)
35, 1S ar UfiiWil 7 12 (3)
1.7.1~ ; I~wr J[ g)[ J (7)
'to. cwr mr (5)
41. S..inl~\l (~b)·~ i'w ~ilyLlLl
rne"-,n h::lrJdoll.~"<;..h ($}
41. XOW! ~ ~dt'(\I) ~')

*1. Awst a Me(1i. e.e (~.~)
#. Lli)y Y hlYllCd ())

11. Nifer 0 4 ar draws (4)
18.13 ar draws X 15 X 4 (3)
19. Dyn od - ffaith y gellir
casglu ffaith arall ohonil (5)
20. Un na sy'n credu yn Nuw ...
(5)
22.... a'r hyn a wna }' rhai sydd
yn credu tra ar eu gliniau (5)
23. Dol un wag? (5)
24. Canol eofn y negro! (3)
26. Mathau
0
almanac
a
gyhoeddir o'r newydd yn
flynyddol (9)
29. Y gwryw o'r bodau dynol (3)
30. Cynrhonyn (7)
32. Rhoi bywyd mewn rhywbeth
(7)
34. Ystafcll i weithio ynddi yn y
tY (5)
35. Caeenni offrwrn (4)
36. Glanhau ceirch rnewn Persil
i olchi'r llwch i ffwrdd! (5)
37. COSlUS (4)
38. Curo yn ffyrnig (5)
39. Y rhan 0 rywbeth y cydir
ynddo, cc clust Ygwpan (5)
Derbyniais
25 0 atebion i
groesair
Gorffennaf
gan
gvnnwys tri chynn ig di-enwl Ni
allaf felly cnwi ond Y g1V cddill ,
scI" N ans~ Duvi~~)

l)lly~

RUloLlhun,

A.
Abercrch i
(=!1~t'fyrd~nl
f ...Ianberix:

Pritchard-Jones,

CaeruOlrfQn;

Bluncd

fa

l

Owen,

Ol,vcn
M~ir

Owen)

4.~.Mcddyt3~n~u<;~h(~)

ILlilYfi

O~mdolb~nlll!l~n:

"81))'10

Ul'iYr'n

(!!ld~irll\1(,)

Z.rul~1 ~y'n rn~()ea yn nrot ~
rnn DIC:lCl(7)

~,Ty yn

nunnvdd ). ~)yynL (j)

S.I)~tl poeth;on (S}
7. L11WVtl (:1)
S, hrbwniKIW)'dd ncu hynod·
fwydd
<>

Mar,drCl

Grifflrli,

AlIce

Dtnnrwlg;
W~ll~Qmt» ClynnQe;

M.

leu n ic

O. our,

Hn1\g<,\fI~J.I.O UuOhes] Pwllhel~j
K(l~f'!m~ryWIUjrun~. 'Ir~gMth~
t\}\fona
l(Jnc,
fr~!\I!Jlyn!

Rhl~nllQn
CI~'t\t'\(\~~

Pri tCl1arll- J on Ci)~
Gwen

L)ov~e$) V

Penisarwaun
l\icdi 17.

Sycharth,

LLS5 3HE erbyn

Ffon 871278
9~b nos l='ercher Ira bod eHaith y Clwy Treed a'r GenauJn
parhau· 2 BRIF GWRS am BAIS V PAVD DAVTAF

Mwyafrif

0

6 ar Qyfer pob bwcin

CWASANA£TH
..

LLEOL AR GYFER

PARTION • fRJODABAU.
rf.:N·BLWYOIJ
BEDYDD • DAWNS • GWYLIAU ...

RHOSTIO
OCHYN
Al~ GVJ;ER

...CiS

0

_......
'0' ,;--

l:JOB ACIILYSUR

££~t'ft\ydd lleol

it

Pi\[non rhwng 40 d 400!

~

~ Efo ~alad h@fyd o~ dYllIU nweh

DEWCS, MAE O'N

FLASUSI

Cy~ylltw~ha

JOHN IlRYNAFON, LLANRUG
Y DYN elG ar

DeJ"Yr'

Llgnh~rt~~ 1. Jones, Borth-yevl)tj JUl1n IIughc~-Tl)ne~, Khiw.

(4)

Wirral ~

Evans,

(9)

person

Cawll

C)Ym y-gloJ

Dafydd

Moreen
Lennon.
LIQn6crl~j
N~n
Owen.

1. CUU\\fID (7)

10. CA,'\

Byddaf yn falch bob amser 0
dderbyn ambell sylw ynghlwm
wrth eich atebion,
megis,
'Diolch byth rod 2 tis i wneud
hwn!' neu 'Mae o'n andros 0
anodd.' Rwy'n gobeithio fod
eich rafod yn eich boch wrth eu
hysgrifennu
wedi'r cyfan, pa
blescr
sydd
rnewn
datrys
croesair hawdd?
Enillydd y rnis ydi Catherine
A. Jones, Ty Capel, Pencaerau,
Rhiw,
Pwllheli.
£5
a
llongyfarchiadau i chi.
Ar 01 cwblhau eroesair mis
Medi, gyrrwch eich atebion at

1;'l'f6t'i

W.
R.obert~} CacrnarfQn; C~tl1crl11\i
A Innac. R.h,W! P.11~t1Pr~tch9.rd]

1.O[fo:~~uJ

28 Gwe:

Evans,
Ioncs,

L~er;dw¢n W~lli"m~)
Llanruu;
~:. H. Jones,
.ttDo.\lllrVJ::IUn;
N. Hllgh~g,

\

675190 / 673188

Hwyl mewn Gwyl yn Aber

Croeso - a Dechrau Addawol

AM
Does fawr 0 newyddion
0
Gymru yn cyrraedd Bwlgaria,
felly roedd yn rhaid aros nes
cyrraedd
adref
i ofyn
y
•
•
cwestiynau
pwysig:
pwy
enillodd
~r Gadair;
gafodd
Selwyn ddyrchafiad, a sut siap
sydd ar dim pel-droed Bethel?

Erbyn hyn mae cylch peldroed )' pen rref )'11 gyfan. Ers
sawl tymor
bu nifer
yn
gweithio'n

carfanau
hyfforddi

ddyfal
gyda'r
ieuenctid
yn eu
ond yna, heb gemau

pwrpasol irai dros 16 oed, roedd
nifer

0

chwaraewyr addawol y
peruref yn ymuno a chlybiau
eraill }rr ardal. Mae tim oedolion
wedi ei ail-sefydlu yn y pentref
erbyn hyn. Y tri symbylydd - tri
gwr deeth gobeithio - oedd
Trefor Foulkes a'i ddau frawd
yng ngyfraith Andrew ae Alan
Cefn.
Penderfynwyd galw cyfarfod
cyhoeddus a sefydlu pwyligor a
fuasai yn cynnwys arbenigedd

nifer

a

ieucnctid.

cnysylluau

a'r adran
Cafwyd ymateb da a

dewiswyd

a

swyddogion

Llanfairfeehan
2-1, a gem
gyfartal 3-3 yn N einiolen.
Diolch i Lanbabo am fenthyg
crysau am y gem yma. Erbyn
hyn drwy nawdd Kevin y Bedel,
a Sian Stokes (Bysiau Arfonia)
mae'r cit newydd crand wedi
eyrraedd. Deehrau addawol i'r
tyrnor, a chryn edrycb ymlaen
i'r gernau go iawn.
Cafwyd gemau yn erbyn
tirnau profiadol i ddechrau'r
tyrnor ond mae'r canlyniadau
wedi bod vn ffafriol iawn.
Roedd
Llany iumdwy
yn
enillwyr 'i' Cwpan lau ond
Bethel a orfu 0 4-1, gyda goliau
Iwan Trefor (2), Barry Lund a
Dewi Williams (Cefn Gwyn) yn
rhoi dechreuad delfrydol.
I Fangor i chwarac Mynydd
Llandegai wedyn: gem glos
oedd hon ond eto yr hogiau'n
ennill 3-2, diolch i goliau Dewi
a Marc Williams a Barry Lund
eta.
Y drydedd
gem fuasai'r
prawf- gem gartref yn erbyn y
ffefrynnau

am )' Gynghrair

sef

dan
lY'''rdd~aeth De"v~Ro vvlands a
chsdeiryddiaerh Trafor Foutkes.

ail dim Porthmadog. Gem dda
oedd hon eto a'r chwarae'n llifo
o aC5 581 ~ sea 581. br ~ Alvryn
Willi9mg szono, colli ru'r hanes

Cafwvd nrian byw 0 drysoryud

o Z-I, end zwcr

yo Tccwyo l-IuShcs

wedl eu dysBu.

phwyllgor

gweithgar

a

chafwyd

vmaren rnaznrnt i'r clwn can I.
Yl

YDbrifclJllYUU

yw

tluw

Mor5an.

Yn

)'ID)Yllvud

atr

lim

~r y

~Liv

m!le John Williams ~rnrheDlwr,

hyfforuu\vr
mac'l- s"""ydd hYIl.od bwyslo 0

t\}\vynnc Junci) yn
ac

a~tdu.'!ld ~, ~bwna hud ann 1010
J\I\()rlI~n. Y~lUllennvdd v rrem~ll

Dyltlll Wllliall1:l.
Wc:lIl 1 EJfion
Jonc~. y
'I' hIt'
, I" , r ~'m
-l
J7ri6W~
rVJ rV\i\ii ~wniw~..a
)-)'t

rr

rs~ol
(It!rhVDlwveJ V C~l~ 1 Yffillllll 11
GIl Yflf,:hruir lleri ltlbe Ilumell
erIch
Ar[on.
Dcnwyd
cymy~gpdd 0 chtvgraewyr - yn
chwnroe

ilcoJ

llC

or

faes

0'1' pCfltrc4 tnn t)'llll)YY1l

ambell ~ lhen ben' a 'chaesau
ll!lnc'. -lreln~v~ld dW~' Rem
5yfeil18~r)
nan
OU1-O

j

zwcrrnrawr

Ho~i9 T9lysgrn ddgeth dr9w
wcuyn ()ntl BCtilcl yn cnnill Z-I§
J1QI...ll i 8Qli~u Al,vyn Williams
!lC Al!ln Wil1igmc: !i phenig_d.
JV1ac:'n tJal i ~on am )f gol~

Yo
cu gcnl ddi\ycthaf
\1HvI"iwyJ \1~i~11 H~l )'11 I Iarlech;
(_;:,\,-'t t\ J,J <'itU:'lt'd~ }'t'\ ~tf"ti"r~d!\if4
1!\J"llllll yo @l y~m fl!'n[gj' i'r
Ll\'Vb.

Hi f)'~45~m )-n )~~od pcntuytknl\~ y a~m t'Ynawl!ldol~ f~11y
CrOt~dWU 1>,vll1lcli fytJd y gem

F~di8,

11~i)~f(11

Milc'r

p\Y)'Jlf:or

ddiolchoar
u~t!1oU!leth. 0

)rn

hynod

holl
g!lwl ~yfmi!tclg_
am

yr

UUlICltl j'r
tJlIbl
Ilc",,)'ud.
CObC~lh~o y 8wclwo 0 yn
I;efydlu el bun yn fil9n i9\Vfl_
Pvb lw~ iddyn~.

Am
bed war
diwrnod
ddechrau mis Awst, cynhaliwyd
gwyl griced
ryngwladol
i
garfan nau datblygu dan 13,
ardaloedd Cyrnru. Dcwiswyd
dau 0 fro'r Eco yng ngharfan
Eryri:
Aled
Hughes
0
Landdeiniolen ac Ian Morgan 0
Fethel. (Yn yr wyl gyfaiebol i
dimau -14 dewiswyd Mark Pins
o Lanrug). Dyrna adroddiad
Aled am y pedwar diwrnod
'Roeddem ni yn Iwcus iawn
gyda'r tywydd, ac fe chwaraeodd
Eryri eu pedair gem grwp. Y
gwrthwynebwyr
oedd Gogledd
ddwyrain
Cymru,
Canol
Morgannwg, De Morgannwg a'r
Cavaliers (tim wedi ei wneud 0
aelodau pob tim). Chwaraeais i
un gem i'r Cavaliers, ond cefais
fy rhedeg allan am dair rhediad.
Yr oedd 13 chwaraewr ym mhob
carfan, ae yr oedd yn braf
cyfarfod a chwaraewyr 0 bob
rhan 0 Gyrnru.
Roeddcm ni )'n aros )'m
Mhrifysgol
Aberystwyth,
ac
roedd digon 0 hwyl i'w gael cyn
trio cysgu bob nos. Roedd Ian

yn aros yn y stafell drws nesaf.

Gwnaeth
tim Eryri
yn
arbennig 0 dda ac ennill pob
gem. Roedd Gerallt a Neil, y
ddau hyfforddwr, yn hapus iawn
gyda pherfformiad y tim. Rwyf
yn edrych ymlaen i fynd i'r
rhwydi drwy'r gaeaf gyda chlwb
Bangor a charfan Eryri a
gobeithio y bydd Ian a fi yn
cadw ein lie yn y garfan ar gyfer
y tymor nesaf.'

Rygbiyng
Nghaemarfon
Gyda gem rygbi gyntaf y tymor
yn erbyn Rwmania yng nghanol
mis Medi, dechreuwyd sesiynau
ymarfer Adran Iau Clwb Rygbi
Caernarfon.
Mae
sesiynau
hyfforddi ar gyfer hogia a genod
rhwng 7 a 10 oed ar nos Wener
rhwng 6 a 7 yr hwyr. Ar gyfer
hogia rhwng 11 a 15 oed mae'r
sesiynau
ymarfer
pob nos
Fawrth rhwng 6 a 7 yr hwyr,
Croeso i bawb, hen a newydd, i'r
Morfa ger Y shyry Eryri yng
Nghaernarfon.

Rhedwyr lleol yn cyrraedd y brig.
Efsllai msi fel sslod o'r grWP
(;UbUI1 Y ruae'r III wyafrlf a bob!
yn adnbod Dylan J ones Q
Ddeiniolen, end eleni mns'n

i gyrrgedd yr Eid9) eleni, ond os
pcrv i rcdcg cy~tal dros flsocdd

pr)r:sur g)vncull CllW iddo'j hun
ym ffi),d rhcuce mynyuJ. Mae

red1yYTmyn)rdd Gymru crbyn y

wedi

cael

yn Ras

}'T

I.longyfarchiadau
hefyd i
Colin DonneJly 0 Ddinorwig af
ci lwyddiant yn Ras yr Wyddfa.
Mge'n gyn-enillydd y r9S, 9C
eleni daerb yo bed"rerydd, gan
..uuill yr i\drAD i ddynlQn dr9~

hynod
0
lwyddisnnu" hyd lTn llyn, giln
ennill Ras Moet Hebog )'m
M~ddg~J~rr!l uorffen yn 24nin

o~lod 0

t}'mor

\VytJdfa, gdn guro pob
DIm D Cymru, Yn 'yyir)

d;m and lr.1 :lclod 0 D~m A
Cymru Ol!dd !If ~, bl!len Iddo

y

ga~af) by&& yn sicr Q
ddathlygu i ddod yn un 0 hrif
tyluQr l1esaf.

4.0 oed mewn

am!C:er 0 awr1 na\.v

mllnU(1 9 49 eili!1d - rec()rd

mewn ra~ oedd yn cynnwv;,
nC\lvydd,
a
h)nIIY
lllC\\ n
n'E..r h..l"..,h Q '~~wyr nm8Ylch~nd(\\l nnodd i redwyr
rhynS"vladol.
myt1ydd l\her\v~'dd y gtvre~_
Fi~ yn dlll\'v~dll~r::lch tl::lt!1h yn
Mac O,vyrl WilliAlll
0
LOllberiG
yn
parl1ilu
a~i
Ch)VCl,;hCU rnC)) 11 fUD YIl Ni:lIll
Pcr~s ocdd yn un o'r treiaion ar
I'vydd;'ant hefyd~ a cha\:\1som aT
uyfer dewig lim Cymru !lr gyfer ddeaJl ei fod ynl~u wedi ei
uuc)vii) i gynr)'Cllioli liIn rll~ucg
fCl1Camp)vriaCLlltlU
Rhcdcg
Mynydd y Ryd ~lw c~rnnal yn mynydd
Cymru
yng
ddiwedllllfllc11 ~leIll Yfl yr TIlllal. nghysradJeu[hau jeunc[id ~rbyd
Etallai na i'ydd yo 11W)'ddiannus
yn yr Eidal.

