
Yr wythnos hon bydd
archaeolegwyr moral yn
ystyrred yr union gwestiwn
hwn mewn arddangosfa bwysig
yn olrhain hanes dyfrffyrdd
Llanberis yn Y Mynydd Guiefru,
Llanbens.

\X/rth adeiladu GorsafTrydan
Dwr Dinorwig canfuwyd rri
cwch hynafol yng ngwaelod
Llvnnoedd Peris a Phadarn.•
.Adroddir yr hanes yn yr
arddangosfa, a agorir ar Ddydd
Iau 23 Mai, gan Anna
Southhall, Cyfarwyddwr
Amgueddfeydd ac Orielau
Cenedlaethol Cyrnru.

Gwelir dau o'r cychod yn
Arddangosfa'r Mynydd Gwefru,
Y symlaf ohonynt sy'n creu'r
cyffro mwyaf ymhlith
hanseswyr - cwch pren wedi ei
gerfio allan 0 un boncyff
coeden. Y n 61 yr arbenigwyr
gwyddonol, rnae'r cwch hwn yn
dyddio o'r cyfnod 1187-1205
A

OL CRIST - cyfnod sy'n
cydfynd a theyrnasiad
Llywelyn Fawr. Cred
archeolegwyr y gall fod i'r cwcb
(a alwyd yn Gweh Boneyff
Llyn Peris) ran bwysig yn y
gwaith 0 helpu Llywelyn igadw
rheolaeth gadarn dros y
dyfrffyrdd a ddefnyddid i
deithio rhwng Caernarfon a
Dyffryn Conwy.

Cafwyd hyd i'r cwch boncyff
ger Castell Dolbadarn, castell y
credir iddo gael ei godi gan
Lywelyn tua 1200 OC. Byddid
wedi defnyddio'r cwch i giudo
pobl a nwyddau. Ni all neb
ddweud isierwydd i'r cwch gael
ei ddefnyddio gao Lywelyn ei
hun, and mae'r ffaith iddo gael
ei ganfod mor agos i'r Castell,
tystiolaeth dyddio radio-carbon
a thystiolaeth cylchoedd tyfiant

(Par/lad ar dudalen 3)

Ai Un
o Gychod

Llywelyn Fawr
a Godwyd 0

Waelod Llyn
Peris?
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Cynhaliwyd Eisteddfod
Mon 2001·2003 yn
Llannerchymedd dros
benwythnos Mai 17 ac 18.
Yr oedd y Babell enfawr dan
ei sang pan gyhoeddodd yr
Arehdderwydd Maehraeth
mai enillydd y Goron oedd
'Liane', sef Eurgain HaI,
Sycharth, ond sydd bellach
wedi ymgartrefu yn
Treganna, Caerdydd ae sy'n
gweithio i'r Sianel
Gymraeg, S4C.

Dyma'r ail goron hardd i
Eurgain ei hennill gan iddi
gipio Coron Eisteddfod
Genediaethol yr Urdd,
Dolgellau ychydig
flynyddoedd yn 01.

Cynigi wyd y Goron am
gyfrol 0 waith gwreiddiol neu
gasgliad 0 dri darn 0 wai th
mewn ffurfiau amrywiol.

Roedd 6 wedi cystadlu ac,
yn 61y beirniad, Y Prif Lenor
Eirug Wyn, Y Groeslon,
gallasai fod wedi medru
eoroni 3. 'Ond, wedi darllen y
darn cyntaf,' meddai'r
beirniad, 'fe wyddwn i fod
"LIane" ymhlith y rhai oedd
ar frig y gystadleuaeth. Dyma
lenor a'i ddyehymyg yn dren.
Ae rnae'r dweud yn
gaboledig.' Ac meddai
ymhellaeh, 'Pan roddir marc
llawn ac Dalwrn y Beirdd, fe
fydd y Meuryn yn son am
ddarn sy'n ysgogi'r "0-0-0-0"
wrth ei ddarllen.' Nr ffactor
'0-0-0-0' a lywiodd
benderfyniad y beirniad ac, 0
ail ddarllen y gwethiau, yr un
a roddodd y pleser hwnnw
oedd 'LIane'.

Gwerthfawrogir
beirniadaeth adeiladol Eirug
Wyn gan Eurgain a diolchir
iddo am ei ganmoliaeth a'i
annogaeth i gario 'mlaen.

•
•
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Cynhelir Cyfarfod Blynyddol
ECO'R WYDDFA

yn y Sefydliad Coffa Llanrug
Nos Fawrth, Mehefin LIed am
7.30 o'r gloch. Taer erfynnir

am eich cefnogaeth.
RHIF 290

----------------------------------------------~--------~~.



(Richard a Meirwen
Williams)

Fton: (01286) 672790
Ar agor bob dydd
o'r wythnos at eich

gwasanaeth
Nid oes unrhyw dal am

ddanfon archeb i'ch cartref
yn ardal Llanrug

V STORFA
LLANRUG

• Holl oocvnnaur toter!
Genedlaethal

• cvnenwvr bwvd
anifeiliaid - 'butk' a
rnvoc - y rhataf yn Ileal!

• Nwyddau groser,
alcohol, cardiau MANWEB

• 'paypaint' ar gyfer taiu
bob math 0 filiau

Brian a Rita
Henderson

SlOP Y PENTREF
WAUNFAWR
Ffon: 650589

Mantell Gwynedd, felly rnae'r
sgyrsiau i grwpiau a mudiadau
gwirfoddol yn rhad ac am ddim.

Am fwy 0 fanylion neu i
drefnu dyddiad cysylltwch a
Jane Evans, Gwynedd
Gynaladwy ar (01766)
512300/523425.

GWERTHWR CARPEDI, TElLS CARPED A FEINYL
CANNOEDD 0 DDEWIS a BATRYMAU A RHAI MEWN sroc

FFONIWCH UNRHYW AMSER:
WAUNFAWR (01286) 650552

CARPEDI GERAINT OWEN

Noson Ddilyr i'ch
Cymdeithas

Trefnu rhaglen y tymor nesaf
ydi gwaith nifer 0 glybiau a
chymdeithasau lleol ar y funud,
ac edrych am siaradwyr newydd
i drafod pynciau diddorol a
gwreiddiol.

Ffurfiwyd Gwynedd
Gynaladwy yn arbennig er
mwyn codi ymwybyddiaeth

•yrnysg grwpiau a
chymdeithasau lleol am
gynaladwyedd, sut y gallwn
wella a gwarchod ein
amgylcbedd a'n cyrnunedau ar
gyfer y dyfodol.

Bydd y sesiynnau yn
canolbwynuo ar beth au
ymarferol a hawdd y gall pawb
eu gwneud, yn ogystal a chael
pobl i gyfrannu a datblygu
syniadau eu hunain.

Mae'r mudiad wedi cyflogi
Jane Evans, gwraig fferm 0
Gricieth, fel Swyddog Datblygu,
ac un 0'1 phrif ddyletswyddau
yw rnynd 0 amgylch grwpiau
gwirfoddol yng Ngwynedd i
gyflwyno ci gwaith ac amcanion
y mudiad. Ariannir y swydd gan
Gyngor Gwynedd, Awdurdod
Pare Cenedlaethol Eryri a

• Hawl i rentu eartrefi
• Cynllunio dyfodol i'r iai th

Dyrna gamau y gall y
Cynulliad cu cyrnryd yn awr a
Iyddai yn gyfraniad cadarnhaol
isicrhau dyfodol i'n cymunedau
Cymraeg. Ar ben hynny dylai
wneud ymdrech fawr i fynnu
Deddf Eiddo gan Lundain,

Wrth gwrs, ni fydd y
gwleidyddion yn cymryd y
camau hyn neb i ni godi llais.
Am hynny galwn arnoch i ddod
i Gaernarfon ar 22 Mehefin.
Deweh i ymuno yn yr
orymdaitb drwy strydoedd y
dre, gan fynnu dyfodol i'n
cymunedau. Bydd pob
cefnogaeth yn gwneud
gwahaniaeth.
Un diwrnod - un ymd.rech!

Yn gywir
Manon Wyn

Ymgyrch Cymunedau Rhydd
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Cymdei thas yr Iai th Gymraeg
Pen Roc

Rhodfa'r Mor
Aberystwyth

Annwyl Gyfeillion,
Am 2 0" gloc}~ar ddydd Sadsorn,
22 Mehefin bydd Cymdeithas yr
taun Gymraeg yn cynnal protest
'Nid yw Cymru ar Werth!' ar y
Maes yng Nghaernarfon.

Dros y flwyddyn ddiwethaf
mae llawer 0 bobl wedi mynegi
pryder ynglyn a dyfodol ein
cymunedau Cyrnracg. Am
hynny bu iGymdeithas yr laith
Gymraeg gynnal cyfnod 0
arolwg polisi ac mae ganddi
bellach gyfres 0 atebion
pendant:
• Cymorth prynu - angen pres

Annwyl Olygydd,
Tybcd a oes, ymhlith eich
darllenwyr, rywrai a fu'n
ddisgyblion yn hen Ysgol
Gynradd Dinas Mawddwy?
Caewyd yr ysgol hon ym 1953
ac mae criw o'r hen ddisgyblion
yn trefnu aduniad yng Ngwesty
Fronolau, Tabor, Dolgellau ar
ddydd Sadwrn, 5 Hydref 2002
rhwng 2.00 a 5.00 y prynhawn.
Bydd 11uniaeth ar gael am bris
rhesymol.

Os oes gan unrhyw un
ddiddordeb mewn ymuno yn yr
hwyl, a fuasech cystal a
chysylltu ag un o'r ddwy a enwir
isod, drwy lythyr neu ar y ffon,
Hoffem pe gallech wneud hyn
mor fuan ag y bo modd fel y
get\\r bwrw 'm\aen. a'r
trefniadau.

Eiddwen Roberts
Bryn Hyfryd, West Twthil

Caernarfon LL55 1PE
(01286) 674645
Elisabeth Wyn

Rhosnan r, Glanceulan
Penrhyncoch,

Aberystwyth SY23 3HF
(01970) 820161

Rhityn Dyddiad Copi Dyddiad Plygu Big Cysylltu a

Gorffennaf Mohofin 17 Mehefin 27 Sothol Mr Geraint Ells
Awst
Medl AWSl 1 (1 Awm 2S Dlnorwlg Miss Marian Jone~
Hydref Mad! 16 Medi 26 Penisarwaun Mrs Ann Evans
Tachwadd Hydref 21 Hydraf 31 Llanberis Mr Gwilym Evans
Rhagfyr Tachwedd18 Tachwedd 28 Caeathro Mr Clive James

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

•
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Y RHIFYN NESAF
Oeunydd i law'r

golygyddion perthnasol
NOS LUN, MEHEFIN 17

Os gwefwch yn dda
Daw'r rhifyn nesaf o'r wasg
NOS IAU. MEHEFIN l7

BETHEL: Geralnt Ells, Cilgeran
(01248) 670726
BRYNREFAIL: Mrs Lowri Prys Roberts
Williams, Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO: Clive James, Hafan, Bryn
Gwna (677438)
CEUNANT: Trystan a sonec Larsen,
Sodafon, Ceunant (650768)
CWM·Y·OLO: Mrs Ins Howland~,
Glanraton (872275)
DEINIOLEN: W. O. Williams,
6 Rhydfadog, Oeiniolen (871259)
DINORWIG: Marian JOhGS, Minelli,
7 Bro Elldir, Olnorwlg (870292)
LLANBERIS: Gwyneth ac Eifion Roberts,
Becws Eryri (870491)
LLANRUG: ~ryl Robarts,3 BrynMoelyn
(675364)
NANT PERfS: unos Jones, 6 Nant
Ffynnon (871820)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans, Sycharth
(872407)
TAN·Y·COED: MISSAnwen Parry,
Ael-y.Bryn (a,~~,s)
WAUNFAWR: Mrs Nan Roberts, Pantafon,
Waunfawr (650570)

FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Gfasgoed,
Lfanrug (677263)

TREFNYOO HYSBYSEBION
John Roberts, Bedw Gwynion, Ffordd
G\an~nnon,L\antug~u75uQ5)

TREFNYDO BWNDELU
Jean Jones, Cesall y Mynydd,
Deiniolen (871550)

TRERFNYDD ARIANNOL
Goronwy Hughes, Elthinog, 14 Aton
Rhos, Llanrug (674839)

TREFNYDD GWERTHIANT POST
Mrs Olwen Lfywelyn, Pant Afqn Bach,
Llanrug (650200)

TREFNYOD PLYGU
Shioned Griffith (650570)

GOHEBWYR PENTREFl

E-bost: eeorwyddfa@AOL.eom

GOLYGYDD CHWARAEON
Richard LI. Jonos, 5 Y Ddol, Bethel.
(01248) 670115

OYDDIADUR Y MIS

Golygyddol:
IWAN ROBERTS

LLEIFIOR, LLANRUG
Fton' (01286) 675649

•
Cadeirydd Pwyllgor Llywio:

ARWELJONE5
CAt !;:BONI,PtNISARWAUN

ffOn: (01286) 871274

SWVDDOGION A GOHEBWYR

RHIF 290
MEHEFIN

Argraft~d gan WasgGwynedd
Cibyn, Ceernsrion

Cydnabyddfr cefnogaern
tJwrdd yr (airh 6ymraeg

I'r oyho(Jddiad hwn.



CEIROPODYDD
Mrs S. Groom MSSCh, MBChA

Yn ymweld a'ch Cartref i drin traed
Trlnlaeth ar gYfer:

Traed Poenus; Croen Caled; Verrucae; Cyrn a Chroen Caled;
Ewinedd yn tyfu i'r byw; Torri Ewinedd; Gofal a Thylino Traed.

Ffan: (01248) 605450 neu

07747 696267 (symudol)

cynnwys y rhan o'r wefan sy'n
dod a gwasanaethau ei frandiau
adnabyddus - y Post Brenhinol,
Parcel force Worldwide a
Swyddfa'r Post Cyf - at ei
gilydd.

Ychwanegodd Mr Carter:
'Mae'n dasg enfawr i drosi
miloedd a dudlanneu'r we i
fformat dwyieithog, ond mae
gennyrn dim 0 bobl sy'n llwyr
ymroddedig ac sy'n gweithio'n
galcd wrth ymgymryd a'r dasg.'

Dywedodd John Walter
Jones, Prif Weithredwr Bwrdd
yr Iaith Gymraeg: 'Mae hwn yn
ddarblygiad naturiol i gwmni
sydd a record dda 0 ddefnydd
creadigol 0'[ Gymraeg ac mae
Consignia i'w llongyfarch ar eu
hymdrech ddiweddaraf yn hyn
o beth.'
DIOLCH CYFFREDINOL

DYMUNA Eiriona Williams, Glyn
Euron, Penisarwaun a Mair Lloyd
Hughes. Glasgoed. Llanrug.
ddiolch 0 galon i lawer iawn 0 bobl
yn y gwahanol bentrefi ym mro'r
Eco am 90fio amdanynt yn eu
profedlgaeth. Diolch am bob
arwydd 0 gydymdeimlad a
ddangoswyd ar 61 iddynt golli eu
chwaer annwyl, Kathleen
Rowlands, 39 Pennant, Llangefni.

-

Damiolan: Lowri Ann Griffith,
Gwenno Tudor Roberts a Lowri
Mai Sharpe, Cysegr.
Dan 8 oed: Manon Elwyn Hughes.
Elln Owen, Bronwen Lydia Price,
Illd Speake, Gethin Wyn Griffiths,
Gerallt Bryn Jones, Thomas
Richard Caulcutt a Gruffydd John
Williams, Cysegr.
Dan 10 oed: Anna Gwenllian
George, Brynrefail; Llion Jones,
Ceri Hughes, Manon Pritchard a
Heledd Tomos, Capel Goch; Sion
Elwyn Hughes, Enfys Roberts,
Angharad Price a Sioned Meleri
Owen, Cysegr; Manon Wyn
Jones, Deiniolen.
Dan 11 oed: Sara Parry, Capel
Coch; lona Speake, Cysegr.
Dan 12 oed: Rhian Elin George,
Awen Jones a Caryl Jones,
Brynrefall; Sioned Mair PhilliPS,
Dmorwiq.
Dan 14 oed: Donna Elizabeth
Phillips, Dinorwig.
Dan 18 oed: Iwan Ellis Morris,
Cysegr.
Oedolion: Mrs Elizabeth Evans,
Mrs Edwina Harding a Mrs Nancy
Wi.lliams, Cysegr.
cararr pwyllgor ddiolch i
swyddogion ac aelodau Capel
Rehoboth I Nant Peris am eu
cymorth i drefnu'r gymanfa ac i
bawb a'i cefnogodd. Diolch
arbennig i Mr Arwel Jones am
arwain y gymanfa ac i Mr Gareth
Jones am gyfeilio. Hefyd
gwerthfawrogir cyfraniad Mrs
Falrnai Pritchard a Mr Geraint Elis
a fu'n lIywyddu'r cyfarfodydd.

Mae Consignia yn darblygu
tudalennau gwe yn Gymraeg ar
gyfer ei gwsmeriaid sy'n
dymuno pori drwy ei
wybodaeth corfforaethol yn
Gymraeg,

Mae'r tudalennau gwc, sydd
ar gael ar ururui.consignia.com]
cymraeg yn cynnwys detholiad
o'r datganiadau newyddion
diweddaraf, amlinelliad 0 hanes
y cwmni, yr byn y mae wedi'i
gyflawni, ei weledigaeth ar gyfer
y dyfodol, ynghyd a'i adroddiad
blynyddol a'i Gynllun Iaith
Gymraeg,

Dywedodd Cadeirydd Bwrdd
Ymgynghorol Consginia
Cymru, Graham Cater: (Rydw i
wrth fy modd fod y siaradwyr
Cymraeg sy'n gwsmeriaid i ni
nawr yn gallu defnyddio'r iaith
sydd orau ganddyn nhw wrth
ddefnyddio ludalennau gwefan
Consignia. Mae hwn yn gam
pwysig i gwmni sydd 0 ddifrif
ynghylch ei ymrwymiad i'r iaith
Gymraeg.'

Mae'r cwmni'n gobeirhio
ehangu ei dudlennau Cyrnraeg
yn y dyfodol agos, er mwyn

Consignia yn Cynnig
Cymraeg ar y We

Gynhaliwyd Gymanfa vsconon Sui
cvicn Padarn yng Nghapel
Rehoboth, Nant Peris pnawn a
nos Sui, 5 Mai 2002. Arweinydd y
gan oedd Mr Arwel Jones,
Penisarwaun ac yn cyfeilio yr
oedd Mr Gareth Jones, Llanberis.
Gymerwyd y gwasanaeth
dechreuol yn y pnawn gan blant
Nant Peris ey'n mynychu Ysgol
Sui Capel Coch ac yn yr hwyr gan
blant nant Peris dan arweiniad Mr
Eilian Williams.
Bu'r canlynol yn Ilwyddiannus yn y
Maes Llafur:
Dan 4 oed: Lois Regan, Deiniolen;
Alaw sayner a Lois Williams,
Capel Coch; Gethin Wyn Harper,
Alaw Prys Huws, Gwron John,
Sion Alun Jones a Rhydian Pnce,
Cysegr.
Dan 5 oea: Catnn ~Ian Jonas,
catnn Llywelyn Griffith, Llyr
Garmon Jones a Daniel Wyn
Jones, Deiniolen; Lliwen Mair
Morris, Dinorwiq; Elliw Saynor,
Amanda Williams, Gwen Williams,
Lowrl Williams, Gareth Pritchard a
Mared Parry, Capel Coch; Robert
Griffith a Calo Mabon Hywel,
Gysegr.
Dan 6 oed: Kimberley Jones, Elin
Tomos, Kate Lloyd Pritchard a
Huw Owen, Capel Coch; Guto
Sion Griffiths, 1010 Rhys Hughes
ac Iwan Huw Harper, Cysegr.
Dan 7 oed: Derry Jane Laura
Sinclair. D norwiq: Tudur Williams,

CymanfaYsgolion Sui
Cylch Padarn

CRONFA COFFA R. H. OWEN
Gwahoddir ceisiadau am grantiau a benthyciadau
o'r Gronfa Uchod. Ceil y manylion a'r amodau
drwy anfon amlen a stamp gyda cbyfeiriad arno

i'r Ysgrifennydd:
John H. Hughes
Tan y Clogwyn

Llanberis
Gwynedd LL55 4LF

Ffon; (01286) 871 562
Y ceisiadau i gyrraedd yr Ysgrifennydd

erbyn Awst 31ain~2002.
Ni ystyrir unrhyw gais a ddaw i law ar 81y

dyddiad cau penodedig.

• Gwerthwyr 010 ac
• Olew Gwres Canolog i'ch
cadw'n gynnes ac yn glyd!

FFon: 870444

Bwthyn Gadlys
LLANBERIS

• •
A'l FEIBION

Cefnogwch
,

eln
Hysbysebwyr

,---

(Parl&aJo'r dudalCinflacn)
coed (dadansoddi dendro
cronolegol) yn awgrymu fod
hynny'n bosibilrwydd cryf.

Prif atyniad arall yr
arddangosfa yw cwch prin yn
dyddio 0 oes y Tuduriaid - y
lS40'au fe gredir. Hwn yw'r un
cyfnod a 110ng enwog y Mary
Rose, sydd i'w gweld ym
Mhortsmouth. Cafodd Cwch
Llyn Peris, fel y'i gelwir, ei
ailgreu yn fanwl gywir, I ganfod
beth oedd siap ac adeiladwaith
~' cwch cyflawn gwreiddiol,
crewyd model chwarter maint
mewn gweithdy arbennig yn Y
Mynydd Gwefru ar Bail y
darnau a achubwyd o'r dwr,

Talwyd am ailadeiladu'r
cychod a llunio'r arddangosfa
gan bcrchnogion Gorsaf Bwcr
Dinorwig a'r Mynydd Gwefru,
Edison Mission Energy, fel
rhan o'u hymrwyrniad i fywyd
Cymru.
Manylion pellach cyffredinol:
Eluned Davies 01248 440541
Elunedro llangaffo.fsnet.co.uk
Ymholiadau technegol:
Capell Aris 01286 873215
cari (I edisonrni sion.com

M::le Wylhn(}~ Gwlrfuddulwyr
yn ddnthlind cenedtsethot i
ddatgan 'diolch yn fawr' i
wirfoddolwyr am eu gwaitn
caled a'u hyrnroddiad i waith
gwirfoddol dros y flwyddyn
ddiwethaf.

Yng Nzwynedd, bydd Biwro
Gwirfoddolwyr Gwynedd yn
datnlu'r wythnos trwy drefnu
nifer 0 weithgareddau.
Gwibdaith Gwirfoddoli
Bydd aelodau staff y Biwro,
yngbyd a gwirfoddolwyr a
chynrychiolwyr 0 fudiadau
gwirfoddol Gwynedd, yn
ymweld a threfi a phentrefi yng
Ngwynedd mewn bws arbennig.
Diolch i Ymddiricdolaeth y
Tywysog am eu cydweithrediad.
Bydd y bws yng Nghaernarfon
ar ddydd Gwencr, 7 Mehefin
rhwng 11.00 y bore a 4.30 y
prynhawn.

Bydd cyfle i fudiadau a
grwpiau gwirfoddol ymuno a ni
ar y wibdaith, i rannu
gwybodaeth, denu
cvhoeddusrwvdd a chodi- -vmwvbvddiaeth.- --

Am fwv 0 wvbodaeth. -
cysylitwch gyda Biwro
Gwirfoddolwvr Gwvnedd ar• •
(01286) 672626 neu (01341)
422575 neu
biwro@ vbxgwynedd.freeserve.co.uk

Ai cwch
Llywelyn Fawr?

Wythnos
Gwirfoddolwyr

~-- --
- - - -



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

Hefyd, bydd c\vrs Darlunio 0
F}"\\ryd, yo cael ei ddysgu yn y
Caban, Gerlan, Bethesda drwy
gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.
Bydd y ewes yn cael ci gynnal ar
ddydd Iau am 8 wythnos, gan
gycbwyn ar 11 Gorffennaf. Yr
athro fydd yr artist a'r tiwtor
lleol, Darren Hughes.

* * *

•gynnwys y cwrs neu gyrslau
eraill yr Adran, mae croeso i chi
g)'Syilru a ni ar (01248) 383896.

ganolfan sydd yo byw ym
Mrynrefail.
'Fedra i ddim meddwl am
leoliad gwell i ddysgu cwrs
rirlunio,' meddai Joanna Evans.
'Fy mwriad yw ddefnyddio'r
tiriun lleol i ysbrydoli pobl i
ddatblygu eu sgiliau a'u
diddordeb mewn paentio a
darillnio,' ychwanegodd.
Bydd y ewrs yn cael ei ddysgu ar
ddydd Mawrth bob wythnos
gan ddechrau ar 2 Gorffennaf yn
Theatr Fach (Capel) Llanberis,
oddi ar Stryd Goodman.
Cost y cwrs fydd £50 (£25 i bobl
dros 65 oed), a bydd eyfle ibobl
ennill eredydau Addysg Uwch
wrth ddilyn y cwrs.
Os hoffech wybod mwy am

• Pob math 0 ddodrefn ty
• Cegin, 'stafell fyw, IloHt
• Pri$iau cY$tadleuGI
• Danfon am ddim i holl
ardal Bro'r Eco

Ffon: (01286) 676 040
LLANBERIS Ffon: 870277

Gvves

Ydyeh chi'n chwilio am her
newydd dros yr haP.
Beth am ddilyn cwrs celf yn
lleol?
Am y tro cyntaf erioed mae
Adran Dysgu Gydol Oes,
Prifysgol Cymru, Bangor yn
cynnig cwrs celf dros fisoedd yr
baf, a hynny yn ardal yr Eco.
Bydd y ewrs Paentio a Darlunio
Thirluniau, fydd yn cael ei
ddysgu yn Llanberis drwy
gyfrwng )' Gymraeg a'r Saesneg,
yn cynnig eyfle i bobl ddatbJygu
diddrodeb a dysgu sgiliau
newydd ym maes celf.
'Mae gennym raglen gelf
llwyddiannus ac amrywiol iawn
sy'n cynnig cyfle i artistiaid
amarur bnvdfrydig yn ogystal a
rhai sydd eisiau darblygu g)rrfa
}'m m}'d celf i ddatbl}'gu eu
sgiliau; meddai Ian Da\'idson,
C}'dl}'ll}'dd Academaidd }'Il }T
Adran.
'Mae'r C\\'TS yma }'n cynnig cyfle
gwych ibobl gael bIas ar yr hyn
a gynigir gan yr Adran yn ystod
y fiwyddyn,' ychwancgodd.
Bydd y cwrs yn cael ei ddysgu ar
un diwrnod yr wytbnos am 5
wythnos gan Joanna Evans,
artist profiadol a thiwtor gyda'r

DODREFN PERKINS
(Safle'r hen Nelson)

CAERNARFON

Darlunio a Phaentio Eryri.

o 1979 tan y llynedd a mawr yw
ein diolch iddynt am eu
gwasanaeth.

Fel un 0 blwy
Llanddeiniolen, rwy'n hynod
falch y bydd 'na un arall o'r
plwy yn seinio'r corn gwlad ar
achlysur y cyhocddi yn y
Trallwng ddiwedd Mehefin.
Yno y bydd Dcwi Griffith a
Fe(hel a Paul Huws o'r
Felinheli yn seinio'r cyrn i
bedwar ban byd. Aelodau 0
Fand Biwmares ydi'r ddau. Pob
llwyddiant iddyn nbw a boed
iddynt gael tymor cyn hired ag
un Eifion a Gareth yn y swydd.

A dyna fi wedi uno dau faes
Maes y MiIflwydd a Maes y
Birfwyl. Ys gwn ia Iydd Dewi a
Paul yn seinio'u cyrn ar Faes y
Mili1wydd, os cynhelir y
Brifwyl yno rhyw ddydd a ddaw.

Yno 'yn wyneb haul llygaid
goleuni', a'r to ar agor.

Yn 1950 Y cafwyd dau utganwr y
corn gwlad yn y seremoniau am
y tro cyntaf ac, 0 1955, bu
cysylltiad agos rhwng plwy
Llanddeiniolen a'r utganwyr
gan mai aelodau 0 Fand
Deiniolcn ocddynt. Bu Eifion
Peris a Gareth Elidir yn y swydd

ddydd y cyhoeddi hefyd.
Mae Caemarfon yo dre a hen

draddodiad cistcddfodol iddi.
Bu'r brifwyl yma ar wyth
achlysur - mwy nag yn unlle
arall, Cynhaliwyd y Steddfod
ym Mangor chwc gwaith. Yn
1943 (adeB y rhyfel), fe'i
cynhaliwyd yn y County Theatre.

Q'r ddau le, yng
Nghaernarfon y cynhaliwyd hi
ola - yn 1979. Yn 1971 y bu hi
ym Mangor, ar dir Casrcll
Penrhyn. Ys gwn i p'run o'r
ddau le fydd yn dre/ddinas
eisteddfodol yn 2005?

* * *

arn

Cefnogwch
•91n

Hysbysebwyr

Steddfod yn y Stadiwm neu
beidio, yma ar ein tiriogaeth ni
y cynhelir Prifwyl 2005.
Steddfod Parc y Faenol fydd hi.
Ond p'ruo fydd y dre/ddinas
eisteddfodol ys gwn i -
Caernarfon 'ta Bangor?

Rhaid fydd cyonal y
seremonlau me\.vn man go
bob log. Mae 'na feini gorsedd
yn y ddau Ie. Mae'r meini 0
leehi yng Nghaernarfon, ae mae
meini yn Sill\Ven, Bangor. Os
eofiaf, ni ddrlngodd yr un enald
byv.· i'r Maen Llog yng
N ghaernarfon yn 1979
oherwydd y tywydd anffafriol,
ac roedd Ifan y glaw yo gwneud
short am ben y gorseddogion ar

* * *

am y rncswrn rod ci dad 0, john,
yn gyd-fyfyriwr a mi yn y Coleg
Normal, sawl blwyddyn yn 61
bellach. Ydi, mae John yn byw
ym Mro'r Eco, ym Mrynrefail.
Rl1edd john netyd yn
chwaraewr rygbi caled yn
nyddiau Colcg, Ciw 0 frid yn
sicr ydi Robin, y mab.

Rhwng y ddwy gem, mi fum
i'n hel meddyliau ar fideo fy
nychymyg ac yn meddwl: 'Ys
gwn i, pan ddaw'r Eisteddfod
Genedlaethol iGaerdydd nesa, a
fydd hi'n bosib ci llwyfannu hi
mewn rhan o'r stadiwm enfawr
'rna?'

Ge11id gwneud bynny mewn
un gornel o'r stadiwm ae mae to
arni petai'r rywydd yn
anffafriol. 'Betb am y
stondlnau?' WeI, mae 'na
ddigonedd 0 Ie ar y terasau oddi
mewn i'r adeilad ac o'i gwrnpas
ar gyfer dwsinau 0 stondinau.
Pwy a Wyr, efallai y gwireddir y
syniad ff6l hwn rhyw ddydd a
ddaw, ac y bydd seiniau'r corn
gwiad yn atsain dros Stadiwm y
Milllwydd.

Stadiwm y MilOwydd enillodd y
dydd ac roeddwn i'n eistedd yn
fy sedd awr cyn y gic gynta. 0
ydi, mae o'n lle gwych. Gwneud
i mi deimlo'n faleh mod i'n
Gymro. Gresyn na fydda
ganddon ni dim au cenedlaethol
yn y ddwy gem y gallem ni
ymfalchlo cymain t ynddyn
nhw.

'Beth am y gemau rygbi?'
Rhaid i mi gyfadde i mi
fwynhau y cyfan. Gemau
cyffrous rhwng Llanelli a Glyn
Ebwy, ac i ddilyn, Caerdydd a
Phontypridd. Er bod y stadiwm
yn dri chwarter gwag roedd 'na
awyrgylch arbennig i'w deimlo
),n01 a'r ewrw'n llifo 0 bob
eyfeiriad. Nr eanu hefyd.

Docddwn i ddim yn
gyfarwydd a'r chwaraewyr, ond
fe wyddwn am Robin Mcbryde,

* * *

Paolo hclbio I Stadiwm y
Milflwydd a sylwcddoli bod 'na
eelU rygbi yno yn ystod y pnawn
- wei, dwy gelTI a dweud y gwir,
Dwy gem am bris un. Dwy gem
gyn-dcrfyuol, a dwy 'local
darbi'.

Rwan, does gen i fawr ddim
i'w ddeud wrth gem y bel
hirgron. Dwi'n deall fawr ddim
ar reolau'r gem. A waeth gen i
gyfadde ddim (er mawr
cywilydd i mi) fum i rioed
mewn gem rygbi. Yr unig beth a
wn i am y gem ydi bod rhaid i
chi groesi'r Ilinell hefo'r bel yn
eich dwylo a tharo'r llawr hefo
hi ac, os ciciwch chi'r bel dros y
PYSl (nid 0 dan y pyst), yna fe
gcwch bwynuau vchwancgol.
OCm ryfedd.

'Be 'na i?' oedd y cwesriwn.
Dew, ma'r stadiwm 'rna yn lle
delfrydol I'w weld o'r ill allan.
Fum i rioed i rioed i mewn
ynddi a film i rioed mewn gem
rygbi. Ond eto, mae Caerdydd
yn erbyn Notts County ar Bare
Ninian, a dwi'n deall rheolau y
gem honno.

Bore Sadwrn, 13 Ebrill oedd hi a minnau yng Nghaerdydd.
Oedd, roedd tim y brifddinas yn wynebu Notts County ar
Barc Ninian. Roeddwn iar fwriad i fynd yno.
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Ar agor 7 a.m. - 9 p.m. bob diwrnod

roi ei amser yn hael i
gyfarfodydd a chymdeithas.

Arweinydd y Seindorf Arian
ydoedd Dafydd Trefor.
Rboddodd yn (all, a oedd yo
gwbl hunsn-ddysgedig, ei amser
i ddysgu'r ifane i ganu ac i
chwarae offerynnau cerdd. Nid
wyf yn credu iddo gael diwrnod
o addysg ond reodd ei
wybodaeth am gerddoriaeth yn
drwyadl. Dysgais gymaint, os
nad m\vy, gan Dafydd Trefor
nac yn yr ysgol ramadcg.

Arferai'r seindorf ymarfer yn
ysgol y pentref ddwywaith yr
wythnos - dim merched yr
amser honno. Penderfynwyd
ein bod am gystadlu yn
eisteddfod Bae COIWY11.
Aethpwyd ati i ymarfer 0 dan
arweiniad rhyw Sais ond, er ei
boll frwdfrydedd gyda'r yrnarfer
olaf yng Nghapel Glan Mor yn y
dref (nad yw'n bod rnwyach),
daethorn yn olaf ond un
Cyrnerwyd Dafydd Trefor yn
wael ychydig wedyn ac ni fu
fawr 0 lewyrch ar bethau ar 01
hynny, beth bynnag a ddaeth o'r
oflcrynnau.

Roedd englyo\vr o'r en\v
Dewi Gwyrfai yo byw yn yr
ardal hefyd. Ysgrifenoodd
dd\.vsinau 0 engl},nion ac mae ei
\vaith yn amlwg ar gerrig
beddau Bedws Garmon.

Addysgwyd rhai o'r plant yn
breifar gan Mrs Jones, Pant cyn
elstedd ~·r arholiad i fynd i'r
Y~gol Sir. Roedd ganddi
dd)'\\'edlad na chl}'\vais ei debyg
gan neb arall. 'Mae'n ddydd 0
brysur b\vyso', ond nid w)r'n
credu i neb fethu'r arholiad ar
bod 0 dan ofal Mrs Jones, Pant.
Gwaith
Ychydig 0 ferched a weithiai y
tu allan i'r cartref. Gyda
dyfodiad yr Ail Ryfel Byd fodd
bynnag, aeth rhai pobl, yn
cynnwys merched, i weithio i'r
ffatri'oedd a daeth teuluoedd yn
ddibynnol ar ddau gyfiog. Er
mai ychydig iawn 0 ferched
Parchus y capel a ai i'r ffasiwn
lefydd. Gweirhiai amryw o'r
dynion yn chwarel Llanheris a
deuai bysus at y post i'w cludo
bob bore a'u danfon yn 01
wedyn yn yr hwyr. Roedd rhai

Parhad ar dudafen 21

chips; un becws Uohn Austin) a
phns iorth oedd swllt (5c); un
csnet (gweinidog - Y Parch. D.J.
Lewis); un eglwys (Mr.
Hughes); un meddyg (Dr.
Miles); un barbwr (Mr. Oliver);
un gefail gof ac un cigydd, ac
mae y Thain bron i gyd wedi
diflannu ballach. Dim tafarn
nac ·offlicenc~'.
Dieithriaid
Doedd dim mwy na hanner
dwsin 0 Saeson wedi cyrraedd y
Waen cyn dyfodiad y faciwis
amser y rhyfel - 0 Lerpwl a'r
cyffiniau y rnan fwyaf. Rhyw
blant llwydaidd a newynog yr
olwg. Rhai ohonynt bron yn
gwbl anllythrennog ac yn
uniaith Saesneg, Yn wahanol i'r
ocs yma fodd bynnag, rocdd y
plant estron yn berffaith
ddiogel yn eu canrcfl newydd.
Nid oedd beryg iddynt gael eu
camdrin ym rnhen trefi Cymru.
Yn wir, roeddynt yn cael gwell
gofal nac yn eu cartrefi eu
hunain yn Lerpwl. Aerh rhai yn
61 gyda Chymraeg rhugl a gwell
graen arnynt. Ac angbofiodd
rhai fynd yn 01 0 gwbl.

Roedd un Albanwr wedi
cyrraedd - trydanwr wrill ei
alwcdigaeth yn lnv~io radios.
Dyn bychan )'n cerdded }'n fan
ac }'n fuan ac )"n g\\'isgo kilt. -
medd~'liai rhai ei fod )'n rh}"\v
fath 0 }'Sblwr. N Id \\'1"0 credu i
neb arall 0 unrh}"\v genedl
ymsefydlu yn y Waen cyn y
rhyfe!.
o Harlech y daethom ni fel

teul u ac rwy' n cred u yr
edrychid arnom ni fel hanner
diei thriaid gan ein bod yn
galw'n tad yn 'ted', mam yn
'mem', clusdan yn 'clatsian' a
cath yn 'ceth'.
Cymwynaswyr
Beth sy'n nodweddiadol o'r
amser yma ydoedd fod cymaint
o bobl alluog yn rhoi o'u hamser
a'u llafur er budd craill.
Dysgodd y hardd T. H.
Williams, Garreg Fawr, neu
Tom Garreg Fawr, genedlaethau
o blant ar gyfer eisteddfodau
Ileol a'r genedlacthol, gan hefyd

Anodd credu heddiw fod pobl y
Waun yr adeg yms, reI pobl
pentrefi eraill, yn hyw heb
beiriant golchi nac oergell, heb
son am fidios neu glociau
trydan. Ac, er fod yr Hoover
wedi ei ddyfeisio yn 1911, ni
chyrhseddodd ein ty ni cyn tun
1947. Doedd san y rhrut fwyaf
01r bythynnod ar ochrau Cefn
Du ac Allt Coed Mawr ddim
tryd an, heb son am nwy. Yn
bersonol nid oedd ganddorn ni
ddwfr rhedeg yn y ty ychwaith,
dim ond tap y tu allan a fyddai
wcdi rhewi yo gorn yo y gaeaf ac
roedd y gaeaf yn 11awer cletach
yr amser honno - a'r haf yn
llawer poethach hefyd. Nid
oeddym i gael y ffon (a
ddyfeisiwyd yn 1876) cyn tua
1950. Dim toiled fewnol; dim
fffin symudol, cyfrifiaduron na
gwyliau tramor, Dim problemau
cyffuriau nac yfed, er bod son
fod rhai o'r dynicn yn mynd
eyn belled a Llllndudno .am
ddropyn rhag ofo i rywun eu
gweld yn y dref (a doedd
merched y wlad byth yn
ymweld a thafarnau).

Byddai rhai o'r plan t yn
sefyllian 0 gwmpas y post rhag
ofn fod teligram weill cyrraedd i
rywun er mwyn ennill )'chydig
gelniogau am el ddanfon.

D}'dd Llun oedd di\\'rnod ).
golch a fy ngwaith innau ar
ddydd Mawrth oedd troi'r
mangJ.

Yn y tridegau nid oedd y
strydoedd wedi eu goleuo ond,
er hynny, teimlai hen bobl a
phlant yn bur ddiogel unrhyw
amser o'r dydd neu'r nos. Roedd
y meddyg yn ddiogel yn ei
feddygfa a'r gweinidog a'r
persoo yn eu cartrefi. Nid nad
oedd drygioni ymysg y plan t,
rhyw ddrygioni diniwed megis
dwyn afalau, cnocio ar ddrysau
a reidio bcic heb olau.

Nid oedd ond dymaid 0 s~ir
modur yn y pentref a doedd neb
bron wedi pasio y prawf gyrru (a
ddaeth i fewn yn 1935). Roedd
pobl yn ddibynnol ar y bysus
gwyn neu dacsis Non neu fysus
Wil Sal, Beddgelert. Roedd
amryw 0 foto beics fodd bynnag
a bu un brodor, Alun S. Jones (y
soldiwr mawr), yn cystadlu yn y
T.T. yn Ynys Manaw.

Roedd un heddwas; un
swyddfa bost (pris stamp ar
Iythyr oedd 21/2d.); dwy siop

Y Waunfawr Cyn ac Wedi'r Ail Ryfel Byd
-mwy 0 atgofion J. Rhyd Humphreys, Caernarfon

UN FUNUD FACH
Amcan 1
Clywyd llawer dros y misoedd
diwcthaf yma am brosiecrau ac
arion Arncan 1. A docs ond
zobeithio y hvdd vr arian a
ddaw i Gymru o'r Gymuned
Ewropeaidd yo esgor ar nifer
cynyddol 0 brosiectau
llwyddiannus a fydd yn creu
swyddi ac yn gwella
arngylchiadan economaidd ein
gwlad a'n nardat.

Mae'n siwr fod llawer
ohonom wedi clywed y term
ganwaith ond heb fawr 0 syniad
beth yn union yw Amcan 1.
Mae gennym rhyw fras syniad,
end fawr mwy na hynny. Mae'r
manylion yn niwlog. Ac yn amI
iawn, dyna fel y mae hi hefyd
gydag Amero 1 Duw ar ein
cyfer fel Cristnogion.

Mae gao yr Eglwys lawer 0
amcanion, ac nid gwaith hawdd
yw dweud na ral ohonym sydd
fwyaf pwysig. Clywyd yr
wythnos ddiwethaf am
argyfwng newyn yn Affri~a
unwnirh eto7 y tro hwt'l ym
Malawi. Mae bwydo'r ncwynog. .
yn S1cr yn un 0 amcanlon yr
Eglwys.

Sonir yn ami heddiw am yr
angen i'r eglwysi fod yn
weichgar yn eu cyrnunedau er
mwyn dangos a rhannu cariad
Crist. Dyna am can arall
gwerthfawr.

Yn y Gymru sydd ohoni mae
cynnal a chadw'n hadeiladau
eglwysig yn hawlio'n sylw. Yr
amcan yw sicrhau y bydd
gennym lefydd hwylus i addoli
ynddynt i'r dyfodol.

A dyna'r addoliad ei hun.
Mae hoI I waith yr Eglwys yn
deillio o'i haddoliad. Un o'r
amcanion mwyaf sylfaenol yw
gofalu cin bod yo addoli Duw ac
yn ei ogoneddu ym mhob peth.

Ond beth am yr Amcan I?
Beth yw'r prif flaenoriaeth?
Beth yw prif bwrpas yr Eglwys
heddiw? 0 gofio bod yna
genhedJaeth ~an i'w hennill
i'r Arglwydd Iesu Grist, onid
cyhocddi'r Bfengyl yw'r pcth
pwysicaf y gallwn ei wneud?
Heddiw, fel erioed, gwai th
pennaf yr Eglwys yw dweud
wrth bobl am yr Arlgwydd Iesu
Grist a'i Groes. Cyhoeddi cariad
Duw yw cyfrifoldeh cyn taf pawh
sydd weill profi'r cariad hwnnw.
Mae gan yr eglwysi lawer 0
amcanion da, ond does yr un yn
bwysicach na hwn.

JOHN PRITCHARD



Aeth fy nychymyg yn dren:
peth peryg' iawn i dipyn 0
hanesydd lleol! Onid oedd T.
Rowland Hughes yn crybwyll
Ronald Colman yn ei nofel
WiLLIam Jones? Pam crybwyll yr
actor arbennig hwnnw yn
hytrach nac unrhyw un arall 0
dduwiau'r seliwloid? Onid oedd
Leusa, gwraig William Jones yn
breudd wydio am gael ei
ehofleidio gan Ronald Colman?
Tybed a gafodd yr actor
arbennig hwn ei enwi oherwydd
fod T. Rowland Hughes yn
ymwybodol o'r cysylltiad a
merch 0 Lanberis?

Roedd angen taflu'r rhwyd
ymhellach i geisio darganfod a
oedd yr hanes yn wir. A daeth
mwy 0 wybodaeth o'r we. Roedd
mereh o'r enw Benita (nid
Bonita) Hume wedi priodi
Ronald Colman yn y 193()'au -
'a British born actress'. Roedd
ganddi frawd o'r enw Cyril, a
fu'n sgwennwr sgriptiau i
MGM, ac yn bennaf gyfrifol am
ffilmJ30 cyonar Tarzan. Fe'l'
ganed yn 1906, yn Beckenham,
Lloegr, yn ferch i gyfreithiwr o'r
enw Henry Josiah Humm. a
leiaf, roedd un ddamcaniaeth yn
gywir; enw wedi ei fabwysiadu
oedd ganddi. Newidiodd ei
chyfenw 0 Humm i Hume. A
doedd ganddi yr un iot 0
gysyll dad a Uanberis.

Ond rwy'n siwr y eytunwch
ei bod wedi gwneud stori dda.
Ac mae rhannau ohoni'n parhau
ht:b ei atcb. Pam y daeth y stori
am Bonita a'i chwiorydd 0 ddau
darddiad g\vahanol? p\vy oedd y
cbwaer a briododd weithiwr yn
Stesion Wyddfa? A pbw)r
briododd y Capten Faulkner?
as oes unrbyw un o'r
darllenwyr yn gwybod,
cysyl1twch.

Rydw i'n amau hefyd 0 bIt:
daeth y stori am yr aetores o'r
enw Hume. Onid oedd dwy 0
wyrc:>au y Cadfridog Hugh
Rowlands o'r Plastirion,
Llanrug wcdi mynd i fyd y
theatr, ac yn ddiweddaraeh i fyd
ffilmiau? Nu hen\vau? Miriam
Violer a Marjorie Hume.

lEVAN
WILLIAMS

Glanffrwd
DEINIOLEN
(01286) 870484
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~Telthiau Lleola Thramor

~ Gwaith Contract I.

~ Telerau arbennig i
bensiynwyr, myfyrwyr a

phlant ysgol

gartref and enwir Harriette, a'i
phlant, Margaretta H. (14 oed),
William J. (11 oed), Evelyn H.
(1 ocd) a Helen a JI (6 rnis). Dim
son am Bonita!

Darganfod enwau rhai o'r
plane yng nghyfrol John
Pri tc narc ar H one: y,. Ysgol Sir
ym Mrynrefaii, Arton. Roedd
Miss Ethie Hume yn 'fairy' yng
nghyleh y tylwyth teg 0 gwmpas
y 'Fairy~ll) pan gynhaliwyd y
Bazaar enwog hwnnw. Roedd
hi'n ddisgybl yn Ysgol
Brynrefail ers 1899. Unwaitb
cto, dim son am Bonita. Efallai
mai enw wedi ei fabwysiadu
oedd hwn ganddi.

and i barhau a'r stori.
Cysylltodd Mrs Pauline
Williams 0 Gaernarfon a mi
wedi iddi fod yn sgwrsio hefo
Mrs Vevar, a daeth a'r union
stori a glywais gan Mrs Shir\e)'
Griffith, ond i Pauline gl}'\ved
yr hanes gan ei mam, Mrs
Naomi Griffith 0 Hafan Elan,
Llanrug. Roedd hi[hau hefyd yo
son am dalE ''lJIICler - un a
hrlododd \veithi'''''r \'n Stesion•
Wyddfa, un arall a briododd
gapren llong (a chadarnhaodd
yr eow Faulkner) a'r l1al1,
Bonita, a briododd Ronald
Colman. Roedd hi'n amlwg (i
mi, beth bynnag) fod rhywfaint

• •o wu yn y storl.

MIriam Violet a Marjorie Hume, wyresau y CadfridogHugh Rowlands.
Plastuum, Llanrug.
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Mae,'r Cynllun yn brin 0 gyfraniadau
nwyddGt.J trydQnol,
yn arbennig poptai, oergelloedd,
peiriW'!~u g~l(;hia rh~wgelloeddfyddai'"
tlddtJ~I W e~,en+auor 'n~wm i~CiI

Cynllun Dodrefn
antur WAUNFAWR

y ffon, digwyddodd Mrs
Griffith ddweud hefyd fod
mereb arall yn y llun; mcrch o'r
enw Bonita Hume. Aeth yn ei
blaen i agluro fod lair 0
chwiorydd Hume. Priododd
carny Hume a rhywun o'r enw
Owen, oedd yn GIere yn Stesion
yr Wyddfa. Priododd un arall a
chap ten liong o'r enw Faulkner.
and yr banes oedd fod Bonita
wedi mudo i'r America ac wedi
priodi'r actor Ronald Colman.
Roedd augen chwilora mwy i'r
hancs hwn!

Decnreuais drwy astudio hen
Gofrestrau Etholwyr Llanberis.
Roedd teulu gyda'r cyfenw
Hurne yn hyw yno - mewn ty
o'r enw Glasgow Youse. james
Hume oedd enw'r tad, ac mac'n
ymddangos yno yn 1900. Ddwy
flynedd ynghynt rocdd gwr 0'[
enw Joseph Hoblcy yo byw yn
Glasgow House - a dyna gyd
ddigwyddiad arall. Oherwydd
yn y rhifyn cyfredol 0
Guiteiddiau Gwynedd,
cylchgrawn Cymdeithas Hanes
Teuluoedd Gwynedd, y mae
erthygl hynod ddiddorol gan
Mrs Catherine Vevar 0
Dudweiliog ar deulu'r Hobley.
Oedd, roedd un gangen o'r teulu

. yn fferyllwyr yn Llanberis, ae yr
oedd aelod arall, William
Hobley, gweinidog gyda'r
Methodistiaid, yn byw yn y
Ceunan t, ac yn awdur y cyfrolau
swmpus rheini ar Hanes
Methodtsriaid Arion.

Cefais air a Mrs Vevar ynglyn
a Glasgow House, ae arbedodd
lawer 0 waith chwilio imi drwy
gadarnhau fod merch Joseph
Hobley wedi priodi James
Hume. Ei henw oedd Harriene
a, phan fu Joseph farw ym mis
Mehefin 1898, gadawodd
Glasgow House i'w fcrcll yn ei
ewyllys, yngbyd a £2,489. Gyda
l1ilW, rocdd yr Hobleys hefyd yn
berchnogion Halford Hill, a
en\vyd ar 61 enw morwynol nain
i Joseph.

Fum i fawr 0 dro yn dod 0
hyd i'r teulu yng Ngbyfrifiad
1901. Doedd James, y tad, ddim

Dyna destun a harmer am }'mis
hwn! A chyfres 0 gyd
ddigwyddiadau fu'n gyfrifol
amdano. Galwad ffon fu'n
gyfrifol am gychwyn y gyfres
ddomino~idd (os oes y fath air).
DrvdQr 0 Lanbcrts yw Mrs
Shirley Griffith ac, er iddi
dreulio cyfnod yng Nghanada,
mae bellach wedi dychwelyd i
Gymru a chyfrannodd eisoes i'r
golofn hon yng nghyfnod
dathlu canrnlwyddiant Ysgol
Brynrefail. Ganddi hi y daetb yr
alwad ffon. Ymateb yr oedd i'm
cais dros y misoedd diwethaf i
nanes Elisabeth Hughes a'i
wyres, Mary Elizabeth.

Chwi gofiwch fod yr eneth
fach hon wcdi ei mabwysiadu
san ei nain, ac wcdi dysgu
chwarae'r feiolin, Roedd ei
marn, yn (ll non son, yn
ffrindiau ag AD Glsslyn ac wedi
cunu 0 flaen y Franhines
Fictnria. Ond y dirgelwch ocdd:
pwy ddysgodd iddi chwarac'r
feiolin? Awgryma Mrs Griffith
mai'r athro eerdd oedd Robert
Henry Jones) un o'i cbyn
deidiau. Daeth i Lanberis yn
orsaf feistr pan agorwyd y lein
fawr 0 Gaernarfon yn 1869.
Roedd yn frodor 0 ogledd
ddwyrain Cymru, ac yn gerddor
dawnus. Byddai'n eynnig gwersi
i blant Llanberis oedd yn
dangos addewid cerddorol.
Tybed a'i fo fu'n gyfrifol am
ddysgu Mary Elizabeth?

Eg\u.rwyc\ gan Mrs Griffith
fod llun 0 wyres iRobert Henry
Jones yn y llyfr Hen Luniau Bro
cEco'r Wyddfa' (llun rhif 12).
Mae'r IIun hwnnw'n dangos y
Ltafloeris S(rtng Band, a
sefydlwyd tua 1902, ac y mae
rhes 0 enethod ifanc yn eistedd
ym mlaen y 11un gyda'u feiolins.
Feiolin Robert Henry Jones
yw'r un sydd ym meddiant ei
wyres, ac y mae'r f<:101in
arbennig hwnnw (0
wneuthuriad Verini) yo parhau
ym meddiant y teulu: mae
bellach gan ferch Mrs Griffith
yn yr Almaen.

Tra'n disgrifio'r hanes imi ar

HOBLEY, HUMM,
HUMEA

HOLLYWOOD!
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AR GYFER POB ACHLYSUR
* Cig 0 ffermydd Ileal * Partton rhwng 40 a 400!

* Gyda saws afal a stwffin mewn rholiau
* Eto salad hefyd os dymunwch

DEWCS, MAE O'N FLASDS!
Cysyl1twch a

JOHN BRYNAFON, LLANRUG
Y DYN CIG dr 675190 I 673188

GWASANAETH LLEOL AR GYFER
YARTION • !'R.I0DASAU. PEN-BLWYDD

BEDYDD • DAWNS • GWYUAU ...

WAUNFAWR
.ry Rhydd • Bwyd Cartref • Prydau Plant

• Ystafell Deulu • Cinio Oydd Sui Traddodiadol
• Cerddoriaeth Fyw • Cwrw Go lawn

Ffon: 650218

•eln
Hysbysebwyr

Cefnogwch

Caernarfon am 5.30 pryd Y
Gwemyddir y Sacrament 0
Swper yr Arglwydd.

16 Y Parch Emrys Thomas,
Caernarfon am 2.00

23 Mr Glyn Owen. Uanwnda am
5.30

30 SUL CYMDEITHAS Y
BEIBLAU. Oherwydd newid
yngl9n a dyddiad Cymanfa'r
Wesleaid, bydd Cyfarfod y
Plant (sy'n arferol yn y
prynhawn) yn yr hwyr elenl,
ac felly ni chynhelir Cymanfa
Ganu. Cynhelir y cyfarfod yng
Nghapel Cefnywaun am 6 o'r
gloch a bydd y gwasanaeth
dechreuol dan otal plant Ysgol
Sui Brynrefail.

CYMDEITHAS Y BEIBLAU.
Cynhelir gwasanaeth Cymdeithas
y 8eiblau nos Sui, 30 Mohofin am
6.00 o'r gloch yng Nghap~1
Cefnywaun, Deiniolen. Gwneir
casgliad at yu Gymdeithas yn y
cyfarfod. Trefnir bws i gychwyn 0
Ddinorwig am 5.30 ac yna i
Benisarwaun.
L.LWYDDIANT, Llongyfarchiadau I
Ceri a Rhian Morns, 5 Minffordd ar
eu llwyddiant yn ddiweddar ym
maes Gymnasteg. 0 ganlyniad
bydd y ddwy yn cymryd rhan yn
9Qnedlaethol yn y 9ystadlQuQoth
dflrfynol i ymgQlswyr 0 Gymru a
gynhglir yn9 Nghagrdydd ddydd
Sadwrn. Mehefin 15ffld.
Dymuniadau gorau ;'r ddwy ar y
diwrnod.

Rhian ac Anna George, Sw n yr
Engan ar dderbyn gwobrau a
thystysgrifau am eu gwaith ym
Maee yr Arholiad Llafar.
Y GYMDEITHAS. Nos lau, 9 Mai
oynnauwyc cyfarfod o'.r
Gymdeithas yn y Festn.
Llywyddwyd y cytarfod gan Mrs
Einir Gwyn ac roedd y defosiwn
dan ofal Mrs Jennie A. Roberts.
Gw"r gwadd y noson oedd y Parch
Marcus Wyn Robinson. Treuliwyd
noson arbenruq 0 hwyliog a. ~ .diddorol yn ei gwmnl yn son am el
gyfnod fel Caplan yn y Llynges ae
roedd pawb oedd yn bresennol
wedi mwynhau ei gyfraniad yn
fawr iawn. Diolchwyd yn gynnes
iawn iddo gan y Cadeirydd.
Paratowyd y lluniaeth 9an Mrs Pat
Jonas a Mrs Malr oaviss. svco y
cyfarfod nesaf nos lau, 13 Me~efin
yng ncnwmnt Mr Gwynn Davias 0
Antur Waunfawr.
Y CENHADAETH. Yn ddiweddar
bu canqen y Chwiorydd o'r
Gymdeithas yn trefnu'r casgliad
blynyddol tuag at waith y
G~nl'\adaoth dan nawdd
CyfolstQddfod Chwiorydd Arlon i'w
drosglwyddo i Drysorydd y
Gogledd yn y Saslwn Flynyd?ol a
gynhaliwyd Qlgni ar 7 Mal ym
Mhorthaethwy. Casglwyd y swm 0
f8B.50.
T~!;FN O!;OJ=AON M~H~FIN
2 Mr Itan ~Qtin WllllamQ,

Caernarfon am 5 30
9 Y Parch Haftl Parn,

44 Glanffynnon. Llanrug
CAERNARFON 673513
FrOnoymuool: 07174 4~OOl 0

-

Cynnal boilerl nwy,
QI~vvJ t~nYYyQd ~QIQt
a ttlredio peipiau

PlYMAR A
PHEIRIANNVDD
GWRESOGI

DIOLCI-f. DymunQ GQrQtha Llino~
FoulKes, Bryn Derw, gydnabod
bob arwydd 0 gydymdeimlad a
ddangoswyd tuag atvnt tel teulu
yn eu profedigaeth ehwerw 0 golli
Ifan Aneuryn. Gwerthf~wrogir yn
arbennig y rhoddlon hael a
dderbyniwyd er cof. Cyflwynwyd
f900 i Feddygfa Waunfawr a £200
i EglWys sant radarn, Llanberis.
SWYDD NEWYDD. Wedi treulio
cyfnod fel Darlithydd yn y Gyfraith
yng Ngholeg Meirion Dwyfor, byd~
Catrin Gwyn. Hhandir yn symud I
swydd cyfreithiwr gyda Hywel
Davies a'i Gwmni. Y Bala. Bydd yn
cecnreu yn el swvcc newydd
ddiwedd Mehefin.
PWYLLGOR CYMUNEDOL.
Cyfarfu'r rwyllgor yn y Festri. nos
J:awrth, 23 ~brill syda Gwyn Hefin
Jones yn caoerno yn absenoldeb y
Cynghorydd Keith Brymer Jones.

uarbyruwyo vmoomeunacau
uan y lIywydd ynghyd a Liz Mflad.
Tim Silvester, Eurwyn Griffith a'r
Cynghorydd Pat Larsen. Etholwyd
Lowri Aoberts WIIllam5 yn
OryGorydd y Pwyllgor Llywio
pro~ennol.

Prif waith y n050n oodd trefnu
do~barlhiad yr Holiadur
swyddogol a baratowyd d~n
arwoiniad G~raint George.
pgndgrfynwyd y byddai'r Holiad~r
yn cagl gj ddosbarthu I gartrgfl r
rro yn ystod yr wythnos 29 Ebrrll -
5 MaL Hysbysodd Geraint George
y byddai'r dadansoddiad o'r
atebion wedi ei gwblhau erbyn 21
Maj, Cafwyd cyfarfyddiad pellach
o'r pwyllgQr ar y dyddiad hwnnw. Y
CAdeirydd oodd y Cynghorydd
KOlth Brymor Jones a
chyflwynwyd dadansoddlad o'r
ateblon i'r Holladur gan Geralnt
George. Diolchwyd iddo am ei
waith caled gan Gwyn Hetin
Jones. Ymhellach trefnwyd yr
agenda ar gyfer y CYFAAFOD
CYHOEDDUS sydd i'r gynnal nos
Fawrth, 18 MEHEFIN AM 7 O'R
GLOCH YN Y FESTAl pryd Y
cyhoeddir canlyniadau'r arolwg.
Gwahoddwyd Sioned Williams _
Aheolwr Rhaglenni Adtywio 0
Gyngor Gwynedd i'r cyfarfod.
VR ~GLWVS BR~SBVT~RAIDD.
Cymanfa Dosbarth Padarn.
cynhaliwyd y Gymanfa ~I~niyng
Nghapel Rehoboth, Nant Perls
ddydd SuI, 5 Mal. Llongyfarchwyd
Caryl ac Awen Jones, Na Nog a

BRYNREFAIL
-

..

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

Plasdy sydd wedi diflannu.
Ddaeth neb O'T darllenwyr i
gysyllriad ynglyn a'r llun 0
blasdy yn dyddio 0 tua 1800-
1820. Does ryfedd am hynny,
uhcrwydd fe chwalwyd plas
zwreiddiol Glanzwna yn gynnar
yn yr lB~Otau ac adeiladwyd y
plas presennol gall deulu'r
Greaves. Thomas Lloyd o'r
Arnwythig oedd perchennog y
nlasdy gwrciddiol. Gyda diolch
i Mrs Mair Janes, Llety'r
Wennol, Caearnro am y Ilun.
Ond rwy'n parhau i geisio
darganfod ble mae'r llun
gwreiddiol a phwy oedd yr
arlunydd.
Gweinidog Wesla 0 Fethel?
Mlle'r cats nesar yn mynd a ni'n
61 i ardal Saron, Bethel rua 1911.
Mae un o'r darllenwyr yn
chwilio am wybodacth am y
PQrch Willl9.m HIlts Jones, a fuJn
weinidog, neu 0 leiaf a fu a
oofalaeth, am Gapcl W~i)le",id
Saron tua'r cyfnod hwn. Prin
Yly'r wvbodacih sydd arndano.
Roedd yn briod ag Anne (Owen
cvn priadi), l)nll p:.fn fu farw ei
wrdil{ gyntaf, ail-hriododd !i
M!U'rh!l J!lne Jone~1 !l oedd yn
byw yn Nhan y BuarthJ Bethel.
Bryd hynny, roedd Tan y BU(lrth
yn dyddyn by,ban 0 rhyw
bUD1P accr, digon j helpu i
KYllll(ll Y ddau lIet'I ocdd
William Elli;, 1(lnc:) }rn bugcilio
prllidd Saron. Mac'n bl)~ibl
hcfyd ci fod Yl1 uipyn () f~rdd,:Ie
yn ~~w'ihun yn Ap Eli<;. Does
dim ~icrwyddfod Wllll!lm HIllS
Jones yn weinidog, oherwyd~
tybir mai saer oedd wrth el
alwedigaeth, ond iddo gyrnryd
gof'll o'r capel yn Saron ar ran y
Wesleaid. Mae'n bosibl hefyd
mai eiddo Martha Jane oedd
Tan y Buarth, oherwydd pan fu
hi farw, bu'n rhaid iddo adael yr
ardal. Unwaith eto, does dim
sicrwydd, ond tybiI mai i ardal
y Borth ger Aberysrwyth y
symudodd.

Oes rhywun 0 ddarllenwyr yr
'Eca' a gwybodaeth amdano?
Ntu ut~ rhY'vUD yn gwybod a
aes cofnodion am Gapel y
Weg!eaid yn Saron at gael yn
rhywle?
Gwerthiant Eiddo'r Eglwys
yng Nghymru.
Y mis diwethaf, addewais roi
hanes gwerthu tai a ffermydd yn
ardal Pontrug a Llanrug rhY'v
bedwar ugain mlynedd yn 01,
ond aeth stori gwraig Ronald
Colman a hoI 1 ofod y golofn
bron y mis hwn! Felly, rhaid
disgwyl tan y mis nesaf.

Oherwydd eicb bod chi,
ddarllcnwyr y golofn yn cysyllru
ami gyda phytiau diddorol, mae
mwy 0 banes y fra yn dod i'r
amlws· Os ocs oennych unrhyw
ymhQliad ncu unrhyw
wyoO(lyeth am d~stut1au yn
ym ...vneud A hanc::i bro'r lEco',
yna cy:>ylllw~h a Dafydd
WhireSlde l'homas, Bron y
Nant, Llanrug, Caernarfon
(Vfrin: Ol2Yb b?J51S)
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Ffon: (01286) 970253
[ BWYDLEN BAR a CH~IO DYOD SUL ~

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

--~---------------~

Mae'r gwesty yn darparu ar gyfer
II

ACHLY5URON ARBENNIG
----------------------~----------------~

--- CYFLEUSTERAU CYNHADLEDDAU itI
PHWVLL~ORAU I-

Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol
Cerrig 0 bob math
argael-

,------------------------------------------ ,..,..----J.M.
JONES

A'I FEIBION
GWAITH
CERRIG
BEDDAU

NBERIS ~

YSgwar
Llanrug

I
I

PRISIAU RHESYMOL

TAWELFA, PENISARWAUN
Ffon: (01286) 870846

PEINTIWR AC ADDURNWR
.M. Die

Cvnha liwyd eyfarfcd 0'r Cyngor
Nos Fawrth, y 19 Mawrth 2002,
yn y Sefydliad Coffa, Llanrug.
Cadeiriwyd gan y Cynghorydd
Goronwy Hughes.

Penderfynwyd hysbysebu
Swydd y Clerc gan bod y Clerc
presennol yn dymuno
ymddiswyddo ar 61 llenwi'r
bwlch, dros dro, am dri rnis.

Cadarnhawyd cofnodion
cyfarfod rnis Chwefror.
Penderfynwyd ymateb i
geisiadau aID gymorth ariannol
fel a ganlyn:
Clwb Pel Droed Llanrug: £400;
Eisteddfod llanrug: £175;
Cwmni'r Fran Wen, Age
Concern, Boberth, Childline
Cymru, Canol fan Cynghori
Cacrnarfon (CAB), Cymdeithas
y Byddar, Tbearr Baril Caw :
£25 yr un.

Cyfl\vynwyd sylwadau y
Comi;:,iynydd Uros Gymru ar y
Cod Ymddygiad a
fab\vysiadwyd yo Nhacllwedd
2001 a phenderfynwyd
mahwysiadu Cod Engreiffriol y
Cynulliad.

Penod\vyd y Cynghorwyr
Meinir Thomas ac Arwel LI.
Thomas i gynrychioli'r Cyngor
ar bwyllgor Caeau Ch\varae
Llanrug.

Derbyniwyd pris Mr Gareth
McGuinness am argyweirio

ffenestr cwt y fynwcnr.
Gwnaed sylw bod augen

symud ffens sy'n rhwysrro'r
llwybr rhwng Llety Llwyd a
Teras Minffrwd.

Penderfynwyd gofyn i
Gyngor Gwynedd a oes modd
iddynt osod cysgodfan bwsiau
yng Nghwm y Glo gan iddynt
fynd a'r un gwreiddiol oddi yno
cyn atgyweirio'r wal.

Ffordd Osgoi Caernarfon -
penderfynwyd gofyn i Gyngor
Gwynedd am ddyddiad cyfarfod
rhwng y Cynghorau Cymuned
a'r Sir i drafod y cynllun ac i
gael rowy 0 wybodaeth,

Nodwyd snwl lleoliad i'r
Clerc gysylltu a'r pcrchcnogion,
neu a Chyngor Gwynedd, lie
IDae angen nvuo neu lIe mae
hen geir \vcdi eu gadael-

Materion Cynllunio. Nid
oedd gwrth\vynebiad i'r
canlyool:
Estyni~d - 6 Br}'11Crwn, Cwm y
Glo; Golcuo Arwyddion Siop
Spar Llanrug.
Pendcrfynwyd gwrthwynebu:
Datblygiad preswyl - Ceir
CWID, Cwm y Glo; Rbesymoli
18 carafan sefydlog, 32 carfan
deithiol ac ymestyn y cyfnod -
Pare Carafannau Plas Gwyn,
Llanrug.
Dyddiad y cyfarfod nesaf fydd
21 Mai.

'--- - - ----__.ICyngor Cymuned Llanrug.
-------- ----------------------------~

Annwyl Olygydd,
Hoffwn gyflwyno teyrnged
arbennig i Mr~ MAl}' Vaughan
Jonas, Waunfawr.

Pan ddychwelodd ty ngwralg a
minnau Ilr Waunfawr ar 61 bod i
ffwrdd am 35 0 flynyddoedd, Mrs
Mary Vaughan Jones oedd y
foneddiges gyntaf i'n croesawu yn
oJ. Gwnaeth hynny gyda'r fath
gynhosrwydd fel y gwnaeth i ni
dgimlo 0; fQd yn werm noo yn 61 i'r
pentref hyfryd hwn.

Roedd Mrs Mary Vaughan
Jones yn ddynes ddysgedig a'i
gwybodaeth yn eang a thrylwyr.
Byddai yn fwy na pharod i helpu
unrhyw un a ofynnai am oleuni ar
rhyw bwnc. Ni wnai droi neb i
ffwrdd. byddai gwen a chroeso
bob arnssr ar garreg ei drws.
Rhan amlaf gallai roi'r atsb yn syth
one, os na fyddai'n gwybOd yr
ateb, byddai yn mynd allan o'l
ffordd i ymchwilio i'r mater a dod
yn 01 at y person gydalr
wybodoelh lawn. t.ewsr gwaith bu
o gymorth i mi gyd13 fy ngwaith
adfocatla~th ac rwv'n ddyladus
iawn Iddi

Oywedaf al' ran pobl Waunfawr
- rydyrn WQdlcolli cannwyll hardd
Q fu yn goleuo'n ddi~glair yn ein
PQntret a'r ardaJoadd cyfagos am
9ymarnt 0 flynyddo~dd. Ni fedrwn
ddarganfOd cannwyll arall mor
h9rdd a hon.

Gob~l*hio y Gaiff y fOnQddigo~
raslon yma. orffwyso'n dawel
gydtfl h~nnwyl wr,
eendilh DUW arnoeh Mary.
Cyril Smith, Rhoslan

V CLaWs 300. Dyma restr 0
enillwyr y Clwb 300 am fio Ebrill:
1. £40: Dr Huw Roberts, Liverpool
House; 2. £25: Mr Emrys Owen,
Bryn Mor; 3. £10: Mrs Katie
Roberts, 27 Tref Eilian.
LLONGYFARCHIADAU
PRIOOAS. Oymunwn yn dda i
John a Nora, GareJ Pant y Waun
ar eu priodas yn ddiweddar.
CERODOROL. Llwyddodd Ffion
Hat Williams, Stad Ty Hen yn yr
Arholiad Theori Gradd 1 gyda
theilyngdod. Llongyfarchiadau i ti
Ffion, a dal ati.
DYSGU ADNODAU. Cymerodd
aelodau y ddwy Vsg91 Sui ran yng
ngwasanaeth y Gymanfa yng
Nghapel Seilo, CaornQrfon ar fore

SuI, 19 Mai. Llongyfarchiadau
iddynt ar eu gwaith Be am ddQl'byn
tystysgrifau am ddysgu adnodau
o'r Beibl.
CAOESO ADREF O'U GWYLIAU
iMrs Enid Williams, Heli, wedi iddi
dreulio cytnod gyda'i rnab,
lorwerth a'i deulu ar Ynysoedd y
Kayman.
Bu Tom a lona Williams,
Llwydlanh yn AwstrQlia run naw
wythnos. yn ymweld a chwaer
lona ac yn westeion ym mhriodas
nith iddi. Croeso adref iehi yn 01 i'r
Waun.
ADREF O'R YSBYTY. Mae'n dda
deall bod Mr a Mrs Gwilym Madoc
Jones, Stad Bro Waun yn gwella
wedi i'r ddau orfod treulio cytnod
yn yr ysbyty.

Mae Mrs N. Roberts, Tref Eillan
hofyd yn gwella wedi iddi hithau
orfod treulio amser yn yr ysbyty.
Anfonwn ein cofion cynhesaf
atoch i gyd.
CYDYMOEIMLO Anfonwn sin
eydymdeimlad dwysaf at Mr David
Parry a'r teuiu. Stad Bro Waun. yn
ei brofedigaeth 0 golli brawd.
Estynnwn etn cydymdoimlad
hefyd at Mr5 Lunsd ~oberls a
msuiu Sw"n y Gwynt yn eu
profadlgaeth 0 golll mam Luned.
DIOLCH. Oymuna Anne a'r teulu,
Tr@forfan, ddiolch i gymdoglon a
ffrindiau am bob arwydd 0
gydymd@iml~da charedigrwydd a
ddangoswyd tuag atynt yn @u
profodigaeth ddlw~ddar pan
gollwyd el mam.
MERCHED Y WAWR. Ar
ddechrau'r cyfarfod, nos lau, 25
Ebrlll talwyd terynged 0 goffad a
chydymdelmlad a theulu Mrs Mary
Vaughan Jones gan Irene, y
lIywydd. Roedd Mrs Jones yn un 0
sylfaenwyr y Gangen ac yn un oJ,
aelodau ffyddlonaf. 8ydd
ehwithdod mawr a hlraeth ar ei
hoI.

Eirian Roberts, 0 gwmni coluro
Clinique. Debenham's oedd y
wraig wadd a ehafwyd noson
ddifyr iawn yn ei chwmni. Glenys
oedd y fodel a ddewiswyd gan
Eirian i arddangos rhagoriaethau
eynnyrch y cwmnl ac mae son nad
oedd Haydn yn ei hadnabod pan
ddyc.hwolodd gClrtre!

Roedd y baned yng ngofal
Heulwen a diolchwyd i bawb gan
Alma.

Camerayn ngofal HeulwenHughes, Argoed. Ffon: (01296) 650556

DIOLCH. Dymuna Mr a Mrs Elfed
Roberts, Dwyros, Waunfawr
ddiolch yn fawr iawn rr teulu a
chymdogion a ffrindiau cywir sydd
wedi anfon cardiau, blodau a
rhoddion tuag at Ward Gwyrfai yn
Ysbyty Bryn Seiont a Ward Aran
yn Ysbyty Gwynedd. Fe fu Staff y
ddwy ward yn hynod 0 ofalus o'r
diweddar Mrs Ann Eurwen Clarke,
Caemarfon, sef mam, nain a hen
nain annwyl.

PLAID CYMRU. Cynhaliwyd
noson hwyliog yng nghwmni Alun
Ffrad .Jonee, oaroar ymgeisydd
Plaid Cymru i'r Cynulliad
Cenedlaethol yn Y Bistro,
Llanberis nos Sadwrn, Ebrtll 27.
Braf oedd gweld cynifer yn
bresennol

Cotiwch am y Barbaciw yn
Nolwar Fach, nos Sadwrn, 22
Mehefin am 6.30 yh. Croeso I
aelodau hen a newydd.

- -

WAUNFAWRr --

Mrs Nan Roberts. Pantafon. ~foni(01l66) 650570
I ......



yn gwasanaeth u dros yr ardal ar
ben Gyngor Arfon, ac wn iddim
fain t 0 swyddi fu'n gyflawni
hefo Merched y Wawr, ac yn y
blaen. YF hyn y medra i ei
bwyslcisio wrth derfynu ydyw
mai y pentref a'i draddodiadau
a'r gyrndeithas bentrefol oedd
yn cyfrif mwy na dim.

Wrth wasanaethu y cylch
roedd hi'n gwybod mai dyna'r
ffordd y gallai roi y gwasanaeth
gorau iGymru.

Tocdd hi) rnwy na minnau,
ddim yo grefyddwyr hynod 0
uniongred, ond roedd hi mor
ffyddlon a neb i'r oedfaon, ac fe
deimlir coIled fawr ar ei hol.
Roedd hi'n un 0 gyfarwyddwyr
Antur Waunfawr, ac yn gefn i'r
mudiad. Mae chwithdod mawr
ar ei hoI yn bared - yn arbennig
yn y caffi lle roedd yo dod a'i
chyfeillion bron yn feunyddiol.

Y sgwrs olaf ges i hefo Mary
ocdd yn y Capel eyn iddi
gychwyn am Sbaen, 'Peidiwch a
bod yn hir Mary,' meddwn
'Fydda j bvrh yn hapus pan
fyddwch i ffwrdd o'r Waun.'

Y drafodaeth olaf ges i hefo
hi oedd rhyw lis ynghynt pan
glywsom fod y Capel wedi ei
brisio yn £50)000) a minnau yn
dweud wrthi nad oedd gan
Antur WaunfawI yr arian i'w
brynu - hcb son am ci
yrngcleddu. Ei hvmareb oedd
(Mae holl draddodiad y Waun
ynghlwm WIth y lle yma, a
fynnwn i er dim iddo fynd
rhwng y cwn a'r br~in. Fe fydd
'rh9id ceisio ei gadw er mwyn y
gymdeithas.' Fe fuon yn trafod
beth ellid ei wneud a'r lIe fel
adcilad aml-bwrpas. 'Ylwch,'
meddai, 'mi ddylem ni sefydiu
cronfa a chael rhyw gymdeithas
o "Gyfeillion Antur Waunfawr"
a gofyn am gyfraniadau i
brynu'r adeilad. Rydw i'n siwr y
da\v yr arian i mewn.'

Dyna SWill a sylwedd y
drafodaeth olaf ges i hefo Mary.

Mae Gwyn Erfyl, wnaeth
sawl rhaglen deledu hefo Mary,
yn gofidio na all fod yma
heddiw ac, hefo'i aLlu dihafal, fe
lwyddodd mewn brawddeg i
grynhoi yr 011ddywedais i.

'Roedd Mary yn llawn
cywreinrwydd, yn ferw 0
frwdfrydedd, yn ieuanc ei
hysbryd ac mewn cariad a'r
crcad.

Rydach chi fel teulu wedi cael
colled aloes.

Mae'r ardal wedi colli ei
dinesydd pwysicaf.

Mae yna gyfeillion i Mary,
yma, trwy'r wlad, a thros y byd,
fydd yn gofidio, ac mae Cymru
wedi colli un oedd yn ei charu
ac wedi gweithio trosti yn llawer
caletach na'r rhelyw ohonom.

Cydymdeimlwn a chi, Edgar)
a'[ teulu yn eico coIled. Rwyn
siwr y cytunwch y byddwn
ninnau, mewn ffordd wahanol,
yn rhannu'r golled nonno. Mae
Mary yn gadael bwlch oa chaiff
byill ei gau.

know she was part of my life. She
was an expett on Hunsary ... so
many memories C01'nelip... it is
very difficult co speak about. How
did it happen... what plant was on
tl" t()jJ o] tl" 'fill, or wl,at "7""'"'
needed special (attention'?

Y chwilfrydedd yma, a'r
awydd iwybod mwy a mwy am
bopeth oedd, mi grcdaf, y
sbardun wnaeth iddi deithio'r
byd - a gwneud hynny yn y
modd mwyaf anturus. Nid
'package tours' oedd y dull i
yrnweld a'r llcocdd mwyaf
diarffordd, a gwneud ffrindiau
hefo pobl a cheisio deall eu
gwahanol ffyrdd 0 fyw, Fe
fyddai'n ddiddorol gwneud
rhestr o'r lleoedd ). bu yn
ymweld a hwy, pe bai hynny yn
bosibl. Byddai yo haws enwi y
gwledydd na fu ynddynt.

Efallai nad oedd y teithio
anturus yma yn rhywberh od -
roedd hi 0 hil John Evans -
hOBYn olr Waun ocdd yn un 0

bennaf anturiaethwyr Cyrnru
trwy 'r ocsoedd. Rocdd hi'n
falch o'r hyn gyflawnodd 0 ac fe
fu yn chwilio am ddozfennau o'i
hanes yrn Mhrifysgol Yale yn yr
Amsrig uc yn Llyfrgell Seville
yn Sbaen.

Wnaeth Mary ddim gadael i
broblernau hcfo iechyd na mynd
yn hro lcstcirio dim ar yr hyn
yr ocdd cisiau wncud. Fe
brynndd hi a mi gornpiwtars
berh arnser yn 01. Fe
ddechreuodd gael hwyl ar y
peiri!lnl wrth chWllre 'solitaire'
tiC fe'm dysgodd inn!lu. Ond
geth Mary ymhel1gch, ae yn 83
mIwydd oed, roedd hi yn mynd
i ddosbarthiadau proffesiynol
ddwywaith yr wythnos i ddysgu
sut i ddefnyddio'r anghenfil yn
iawo, - a hyooy ynghanol ei
phrysurdeb arall. Pe bai \vedi
cael b}'\v fe fyddai wedi rhoi
help !law i rninnau.

Wrth golli Mary, ryda'n ni
wedi colli yr un oedd yn gwybod
m\vy na neb arall am y Waun
yma - hanes yr ardal, ei
thrigolion a phopcth oedd
ynghlwm wrth y lIe. Roedd
ganddi gonsyrn am bopetb oe<.ld
a wnelo a'r lie. Yn ddiweddar fe
ddaeth ataf mewn dipyn 0 stem
- 'Mae colofn Owain Gwyrfai
wedi mynd o'r hen fynwent,'
meddai, 'y golofn bwysicaf oedd
yno.' !\ mi pers\vadiodd fi i
ymchwilio. Mi sylweddolais
innau fod y golofn yn parbau i
fod yn y fyn\vent ond fod
eiddew wedi ei gorchuddio fel
nad oes dim ohoni i'w gweld.
Pan glywodd hyn, ei hymateb
oedd 'Mac eisiau dod a hi oddi
yno a'i gosod yn ymyl co10£o
goffa John Evans yn yr !\ntur er
mwyn iddi gael ei pharchu. Yo
rllyfedd iawn - pan oedd Mary
yn ~baeny daeLh dogfennau o'r
awdurdod eglwysig imi yn rhoi
manylion sut iwneud cais igael
y garreg.

Tydw i ddim am fanylu ar
fywyd cyhoeddus Mary - fe fu

fir:!inl na tvnnwn monoru
ydi'r frainr ym!l sydd wsdi dod i
ty rhnn i h~ddl\~')1 gelslo tslu
teyrngod t Mnry

IJan ofynnodd Edgar i mt
wneud h)rn) rocddwn i'n
syl"tveddoli y byddai'n clasS"
"nodd, " phall ~ouiai~ i wrtll
gyfailI, ei eiriau oedd, 'Ynile ar
wyneb y ddaear \vyt ti'n m)7Jld i
ddechrau.'

Mewn gwirionedd, hawdd
iawn }f\V decbrau trwy son am
ffeithiau moel yoglyo a'i by\vyd,
ond SUt mae modd i mi, na neb
arall, gyfleu su t berson oedd hi
mewn gwirionedd na chrynhoi,
mewn ychydig funudau, rhyw
syniQd o'r holl waith wnaeth hi.

Un 0 ddau 0 blant Mr. a Mrs.
G. II. Parry, Pla~ Glanrafon,
chwaer Edgar, aeth i )fsgol y
Waun, i Ysgol Sir Gaernarfon,
Coleg Aberystwyth, athrawes yn
Ysgol Bryn Refail, Priodi Wil
Fon, - Mr. William Vaughan
JOI1C~~i roi ti tnw'n barchu:s, a
chartrefu yn Hafod y Coed, -
colli ei phri()d pan fu Wil farw
yn sydyn yn 1978.

Ffeithiau moel am un oedd
yn cael ei hadnabod am
flyn}'ddoedd fel Mary Plas, ac
yna reI Mary Fon) neu Mary
Hafod y Coed, a phan ydw i'n
demYQQio'r gair 'aunaOQu' rydw
i yn son am filoedd 0 hohl ar
hyd a lied C)'Inru a'r byd ocdd
~vClli LlOLlJ ~yllyrtllliall a oi
mewn rhyw ffordd neu'i gilydd.

Fel y digwyddodd, roedd
alliClll Wil t'()ll d Ililhau yn tyd·
redeg yn wyrth io! 0 agos. V
UUl1U lU 11\VIll 0 alluog a'u

diddonlcbau yn rhyfcddul u
dcby~

Rocdd banes ac archaeoleg
a'u nertnvnas a'r hil yn b\v}'sig
iavJn idLlynl. Rc)edd y ddau yn
gwybod Uawer mwy n!l neb !lIall
!lm hynllfigeth9u'r 9rd!ll ymg -
yn hgneg pohl it theuluoedd,
gd~ilQdllU QC adfeilion a'r
amgylchedd. Rydw i'n cofio y
ddau yn mynd i'r afael a'r
Comisiwo Coedwigaeth ac yo
llwyddo i'w rhwysrro i blannu
coed ar salle ffynnon Garmon
a'r Capel anwes ar ochr y
Mynyddfawr uwchben Betws
Garmon. Ar 01 marw Wil fe
gofnododd Mary beth o'r hyn yr
oeddynt wedi ei ymchwilio
mcwn Uyfryn 'Yr Hen Waun'.
Bu Mary yn ddigon caredig i roi
llawer 0 ddogfennau pwysig -
yn cynnwys copiau gwreiddiol
dramau Wil Fon i Amgueddfa
Antur Waunfawr. Fe gawsom
hefyd g~rfrol yn c)rnnwys
casgliad 0 erthyglau ganddi a
SyhQcddwyd yn Y Gwyddo7rydd
- erthygiau sy'n arddangos mor
drwyadl oedd ei hastudiaeth ac
mor rhyfeddol 0 eang oedd ei
g\vybodaeth yn ei maes
proffesiynol ei hun.

Roedd hi beunydd yn
chwilio'r ty ac yn dod a
rhywbeth j'r amgueddfa y dylid
ei ddiogelu er budd yr ardal.

Fe gafodd Duncan Brown
e.rnaiJ oddi \vrth Maria, cyfeilles
i M~ry0 HUDgary byddai'r
ddwy yn cyfarfod yn aml- un ai
yn Hungary ncu'r Waun.

Dyma ran 0 gynn wys y
ddogt'en

I 0"2 rv~7Yrvl!~ sad. You must

'* '* '*

Ar Ehrill 2002 tra ar wyliau yn Sbaen D'da'i brawd, Mr Edgar
Parry (ocdd gynt yn llawfeddvz adnabyddus yn Lcrpwl) a'r teulu,
bu Iarw Mrs Mary Vaugban Jones.
Dvma'r deyrnged dalwyd iddi gan R. Gwynn Davies 0 "!len torf
fawr 0 gyfeillion yo y gwasanaeth angladdol yng Ngh~pel Bethel
Me,W!lunf!lwr.

onesary



LLANRUG Ffon: 01286 675175
GWYLIAU CARTREF A THRAMOR
Cwmni teuluol gydag 20 mlynedd 0 brofiad 0

redeg ~9cynnauGwyliau oll-gynhwysol

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

---------'
Cwmni Annibynnol Lleol

Profiadol

STEPHEN JONE

It Restaurant
llanberis 870203

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

achlysur arbennig arall.
Gallwn drefnu adloniant -

disgo a.y.y.b.
Bwrdd Pwl ar eae1

Bwydlen Bar a Restaurant
Trwydded lawn ty tafarn.Mynediad £2, (plant am ddlm)

--

Canu cynulleidfaol dan arweiniad
Mr Robin Jones

Plant Ysgol Bethel
GrWp y Gadeirlan Bangor
Cantorion 'Angel Voices'

Y Felinheli

Eglwys Llanddeiniolen

Nos Sui, 23 Mehefin
am 7 o'r gloch

CYMANFA
GANU

fath arall 0 geranium gwyllt sy'n
dal y tywydd yn dda, yn hawdd
ei dyfu ac yn ddigun del.

Mae'r peraroglau'n hyfryd: y
leilac, y lafan t per a'r
rhosynnau, wrth gwrs, eu mis
nhw ydi hi, dyma'r adeg o'r
fiwyddyn y maent ar eu gorau.
Ond mae'r hen estron gwyllt 0
ddant y llew (fel y geilw Crwys y
blodyn mclyn). yn mynnu
ymddangos ond mae'n rhaid
cyfaddef ei fod yn flodyn bach
digon del a gwn am un ffrind i
mi, pan oedd prinder blodau
eraill, yn hel tusw ohonynt, ond
chawsai 0 ddirn mynd dim
pellach na ffenast y gegin.

Rhaid meddwl ymlaen llaw
yn amI yn yr ardd, ac mae'n
amser hau hadau blodau fel
Sweet William) Clychau'r Pcrrhi
(Canterbury Bells), Blodau'r
Fsgwyr (Wallflowers), Glas y
Gors (Forget me not) ac amryw
o rai dwy-Ilwydd eraill.

Braf Iydd cael eistedd yn
nhywydd cynne mis Mehefin i
fwynhau Iliwi:iU ac aroglau'r
blodau. Maddeuwch y Saesneg
and cefais y pennill canlynol ar
gerdyn:
'A kiss of the sun for pardon,
A song of the bird for minh,
One is nearer God's hean in a garden
Than anywhere else on earlh.'

Beth am gael cyfieiLhiad?

Sut hwyl sydd ar yr ardd erbyn
hyn?

Bu Ebrill a Mai vn garedig
iawn, digon 0 haul a dipyn 0
law. Bydd garddwyr profiadol
yn dweud bod angen cawod 0
law bob tridiau, gan fod y
gwyruoedd a geir yn sychu'r
pridd yn fuan iawn. Fel yean yr
emynydd: 'Cawed hyfryd yn y
bore" ac un arall y prynhawn,
...iegino'r egin grawn'. Yr unig
anfan tais ydi bod glaw yn
gwneud i'r lawnt dyfu'n gyflym
a gwairh diflas ydyw torri'r
borfa, gwaith tacluso ond dim
i'w weld amdano ond
taclusrwydd.

Y mae'r coed afalau a'r ceirios
wedi bod yn hardd gan Ilodau,
ond ffordd natur yw i'r
gwyntoedd cryfion chwythu'r
blodau er mwyn i'r afal dyfu.
Nstur yn gwcud ei gwaith.

Byddai mamau yn dweud
wrthym ers ialwm: 'Pcidiwch a
mynd i ymdrochi i'r afon nes
daw tread y rhod, rhag cael
annwyd'. Mae hyn yn wir hefyd
am blanhigion ryner, rhlll sy'n
eich denu j'w prynu yn y siopau,
ond o'u rhoi allan cyn diwedd
Mai, ni ddaw dim ohonyn nhw.
Ond OJ mae'n demtasiwn: y
lobelia bach glas a'r alyssum
gwyn, gyda'r myniawyd y bugail
(geranium) yn y canol. Mae yoa

Yr firdd ym Mis Mehefin

10

asioo ffyddlOI"\011' Clwb,
GASGLIAD CYMORTH
CAISTNOGOl. Roedd casgliad
eleni yr uchaf eto ym Methol. Yn
ystod yr wytnnos casglwyd
cyfanswm 0 £645 tuag at yr aches
da hwn.
Dlolch 0 galon l'r hall gasglwyr ac,
yn arbennig, i bawb a gyfrannodd
mar naer.
DAMWAIN. Mewn damwain gas
nos Sadwrn, 11 Mai, anafwyd
Iwan Hughes, T9 Cerrig. Gam
dolbenmaen (Cae Rhos, Bethel
gynt) yn ddlfrifol iawn. Mae ein
gweddiau i gyd gyda'r teulu gan
obeithio gwellhad buan iddo.
MERCHED Y WAWR. Nos
Fercher, 8 Mai, ar nason brat 0
wanwyn, aeth y gangen ar daith
gorddcd i Gelli Gyffwrdd. Cafwyd
crOQSO eynnos iawn g~n y eten ec.
ar 01 anarchlad byr, cafwyd cyfle i
grwydro 0 gwmpas I weld gwlan
yn cael et nyddu ac i geislo saethu
gyda bwa a saeth. Aoedd rhai yn
non law arnl eo yn IIwyddo i darc'r
targad bob tro, I ddiweddu'r noson
mwynhawyd paned a chacen yn y
C9fti.

Dioichodd y lIywydd, Mair
Read, i staff Gelli Gyffwrdd am eu
croeso cartrefol ac am noson
ddlfyr ac amrywiol. Ar 61 trafod
materian cGnedlaethol a
rhanbarthol aeth ymlaan i
longyfarcll Nora Parry ar ddod yn
nain iDaniel James. mab I Auth a'i
phriod. a get a Slrlol Owen ar
ddathlu BU Prlodas ~LJddem.
Enlllwyd y raftl gan Gwyneth
Jones. Atgoffwyd yr aelodau bod
Pwyllgor yr Anabl yn cynnal Bore
Coffi yng Nghapel Ebenese~
Caernarfon ddydd Gwener, 31 Mal
am 10 o'r gloch.

Y mis nesaf bydd y gangen yn
terfynu gwelthgareddau'r flwyddyn
gyda 'Talth Ddirgel a Sgram'. Pris
y noson yw £13. Enwau I Mary.
Alllan neu Malr erbyn 2 Mehefin
fan bellaf
PLYGU'R ECO. Cofiwch mai
twrn Bethel ydi i blygu'r Eco
mls nesaf. Taer erfynnir ar bawb
all ddod, I ddod j'r Neuadd
erlJyn O.JO nos lau, 27 M~hefin.
Mwya'n y byd ddaw, lIeia'n y
Oydfydd Y gwaithl

DIOLCH. DymUnQ Soiriol a Beti
Owen ddloleh i'r teulu, cymdogion
a ffrindiau am y lIu cardiau ag
anrhegion a gawsant ar achlysur
eu PrioddS ~uddGm~
DIOLCH. Dymuna Wil a Nora
Parry, Wilnor. Ruth a Nic ddiolch 0
galon i gymdogion a ffrindiau am y
eardiau, anrheglon a'r
dvmuniadsu da ar onediSQQth
Daniel.
LLONGYFARCHIADAU IGareth a
Manon Griffiths ac i Taid a Nam ar
enedigaeth merch tach. Gwenllian
oaunosv Pob dymuniad da i'r
teulu.
CAPEL Y CYSEGR Yn ystod y
mis diwethaf bu niter 0 ferched yn
casglu tuag ar Genhadaeth
Sasiwn y Chwiorydd a
chytlwynwyd y swm 0 £192 i
Drysorydd Cylch Arion. Hoffai'r
Swyddosion ddiolch yn fawr iawn
rr rhai tu'n casglu ac hefyd i bewb
am eu cytranladau.
LLWYDDIANT CERDDO~OL.
L.lgngyfarcllladau rr ccau ganly~ol
Ar ou IIwyddiant yn yr VVyI
OffGrynnol, EI5teddfod Mon yn
ddiwedd",ri RhY3 Wyn Huglles.
J;rddt9 yn onnill 'y wobr gyntaf a
Sion Garth Owen, Tyr Ysgol y
drydedd wobr, y ddau am chwythu
eorn iddisgyblion 81. 7. 6 a 9. Mae
Rhys yn aelod 0 Seindorl Llanrug
a Sion yn SGlod 0 Seindorf
Porthaetnwy.
E<3LWYS LLANDDEINIOL~N.
Nos S...I, 2\} Mehefln am 7 o'r
gloeh yn ~9'WYs Llanddeiniolen
cynhellr Cymanfa Ganu dan
arweiniad Robin Jones, Bethel
gyda eitemau gan blant yr ysgol,
GrWp Cadeirlan Bangor ac 'Angel
Voices' o'r Felinheli. Pris
mynediad fydd £2 gyda'r plant yn
cael mynediad am ddim. Croeso
cynnes i bawb.
CLWB BRO BETHEL. Doniol a
diddorol lawn oedd 'Celwydd
Golau', sef testun trafod Mr Hugh
J. Hughes, y gwr gwadd yng
nghyfarfod y Clwb brynhawn dydd
Mawrth, 7 MaL

Diolchodd Mr Selwyn Griffiths
ar ran aelodau'r Clwb.

Cyflwynodd y Llywydd, Y Parch
Gwynf9r Williamil, rodd 0 [ZOO rr
Clwb er cot am y ddiweddar Mrs
Gracie WilliamG, Bra Allos, a rU'n

Camera yn ngofal Richard LI. Jones, 5 Y OdOI.FfOn: (01248) 670115

· • c

BETHEL
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Ggralnt ElisJ Cilseran. Ffon; (01Z46) 610726



.Julia Roberls acA'luela Dwver - v fJerch2n01110n nB7v\Jdd Rhrtll 2002

Y Staff tua 1996.

y Becu» ur v cvttnxvn - 1984.- - -
Alwyn Hughe», Paul JOl1es (Dakota) a Gw)JnBtlz Roberts.

Eifion a Guiyneth .)'n barod i orffen Ebrill 2002.

Ow.llh ~Iyrnlo- Coood Ooglnau " a"thrwmo
awalth cynnal it ChaaW 0 bObmath

'-------

Cysylttwch a DOUG JONES, BRON EIFION,WAUNFAWA
J=fon~(O'2QG)GbO~G~(07Q7)O~1a~~~{symudol}

QWASANAETH ARGYFWNG PLYMIO
24 awr y dydd - ., diwrnod yr wythnQ~

BEICIAU NEWYDD
AC AIL LAW

• TRWSIO • CVNNAL
• PARTIAU

SlOPAROSFA,. WAUNFAWR (01286) 650 723

BEICS WIL

•ar un amser ac rna! yn
ddiweddarach y cafodd adeilad y
Siop Sp"r bresennol yr cnw
B~~hiYc.

Wtdi inni ddechrau addasu
Siop Eryri daetnorn sr draws
arwyddion fod yr adejl~dwedi
hod yn datum !l.r un !lm~er.

Dr()~ y blynyddocdd fe fu
Siop Hryri yft gartref i Henson
Rok~fts !'I'i deulu, ac yn srop
amrywiol (tegannau, da-da,
anrhcgion ymwelwyr, ayyb)
syda Renson Roberts, Mr a Mr~
Ifan Wilson Hughes ac wedyn
ni, Eifion a Gwyneth, yn ei
rhedeg, YnIle mae gardd 1Y
Eryri yn awr roedd gweithdy
Saer yn ystod ped\vardegau'r
ganrif ddiwethaf, gyda Tecwyn
Roberts (plymar) yn un o'r
prentisiaid.

Ar frys y gwaethpwyd yr
adrodctiad byr yma o'r her
adeiladau a'u pres\vyJwyr -
mae'n siwr fod gao nifer
ohonoch daflenni 0 wybodaeth
mwy cywir am y lie. Os oes
amser gennych i roilr
wyhodaerh ar ddarn 0 bapur
busawn yn faleh iawn ohono j'D
Swn y Gwynt, Padarn Road,
Llanberis.

Becws Eryri
Fe fu Becws Eryri yn Siop
Cigvdd ers a Ieinf 1917 _ Bu
Roberts (Deiniolen) yno i
ddechrau gyda Joan Jones a
Jimmy James Jones, y ddau
gigyddion diwethaf Bu hefyd
yn Siop Ffotograffydd am
ychydig cyn iEifion a Gwyneth
ei rhroi yn Fecws yn 1984-.
Ce~n J;:~
Vn y 1920'au roedd Garc] ar
safle'r Gegin. Mwyaf tebyg mal
lie i drwsio ceir a gwertbu
paraffin yn unig ydoedd, gan na
welais i erioed lun 0 bympiau
petrol 0 flaen y garej. Ifan
Wilson a'i wraig, Alice, a
sefydlodd y busnes paent a
phapur wal yno.
Siop Eryri
M!le hwn yn ben sdeilad, ymheU
eyn 1900. Cofiaf i Mrs Netta
Jones (Netta Rowlands,
Beehive) ddweud wrthyf mai'r
Hen Beehive y geJwid yr adeilad

Yn ystod mis Ebrill eleni bu
cryn newid oddi mewn ifusnes a
xetvdlwvd ar Stryd Fawr
Llanberis rnyw ugain mlynedd
yn 61, and sydd a'i wreiddiau yn
mynd yn 61 ymhell dros gan
mlynedd.

Ar ~ Hbrlll tc drosglwyddodd
Eifion a Gwyneth Roberts
fusnesau Bccws Eryri, C~gin
Ht')'t't !\ ~iop .hryr; ; ddwylo
newydd.
o Ebrill 8fed, )1 perchenogion

newydd yw julia Roberts ac
Angela Dwyer. Mae Julia yn
Gymraes ac yn tarddu 0
Gyffordd Llandudno ac Angela,
er yn enedigol 0 Surrey, gyda
chysyllriadauy ac Abertawe.

Mae Julia hefo cenfdir 0
weitbio mewn gwestai a'r
diwydian r ymwelwyr. Mae
Angela wedi csel dros ugain
rnlynedd 0 brofisd helaeth yn y
busnes arlwyo, yn cynnwys bod
yn brif gogyddeg am y pymtheng
mlynedd diwsrhsf mewn rhai 0
dai bwyts blaenllaw Llundain.

Mae1r ddwy bcrchennog
newydd yn bwriadu curio 'mlucn
~da'r Bccws a'r Carfi fel ac y bu
gynl, and mi fydd yna gryn
ncwtd i :lioD cryri.
Mi fydd He(!w~Heyl'i )'n d!lJ i

ddf!rbyn attamnu i H~07f
W)'ddf!l.

MnG GWyl1~tk ne Hi£i.otl yn
dymuno pob llwyddiant i Julia
ac Angela yn cu menter newydd.

Han~s yr Adeiladau
Tj Eryrl
Tybiwn j Ty Eryri fod yn ddau
dy ar un amser, oherwydd y
drefn tu mewn iddo, a'i fod wcdi
ei adeiladu yn nechrau'r
Ugeinfed Ganrif.

Bu John Robens (John Bacb)
yn byw yno, ac yn rhedeg busnes
yn Cynric Storcs (Siop Eryri).
Mae llun gennyf 0 Siop Dickie
(esgidiau) ym mharlwr Ty Eryri.
Wedi marw John Roberts, bu ei
fab Benson Roberts, yn byw yn y
ry, gyo~ Henson yn gthro a'i
wraig yn rhedcg Siop Eryri. Ar
01 Benson Roberts daeth lfan
Wilson Hughes a'i deulu i fyw i
Ty Eryri.

I Ffwrdd a'r Hen, iMewn a'r Newydd



ben a chrymanu'r
golwr i'r rhwy
freuddwyd yn troi':

Ond sgor rhvfed.
61y daeth Port, ac .
yn iaro'r trawst 0
noson Bethel
Gyda Port yn m
daeth Bethel yn
wrth dorri. Roedd
Smith a Dewi Willi
dal a rhyddhau
allweddol, a 11\\
ryddhau Gavin
tro.

Roedd rhywun
rhwystredigaeth
cynyddu, a hyder
yn dod i'r brig.
~<::.~..:~'\.<::,; ~"'~ '\~
Newell ac Alan vn

Hanner arnser a Bethel un ar
y blaen.

Hen ystrydeb yw dweud mai
gem 0 ddau hanner yw pel
droed. Os mal Port a reolodd yr
hanner cynraf, yna Bethel aeth
a'r ail. Deehrau gwael i Fethel
gyda Newell yn derbyn cerdyn
melyn. Wedi pum munud o'r ail
hanner, ail gol i Fethel, a'r
sgoriwr unwaith ero - Dewi
William:s - ac am gol. Gol wr
Port yn gwylio gormod ar
Bartheg ae yn taro ere gol yn
syth at 'Frankie', rhvw 3S Ilath
o'r gol. Mc\vn ehwineiad roedd
dewin Cefn Gwyn wedi codi'i

Nos fercher, 1Mai 2002. Yr Oval, Caernarfon. Clwb Pel
droed Bethel - yn ell tymor cyntaf ers ail-ffurfio - yn

ymuno ft Llanberis, Llanrug a Deiniolen fel enillwyr
Cwpan Her Iau y Gogledd. 0 flaen tori 0 650 cafwyd
perfformiad clodwiw gao y ddau dim, gyda safon llawer
uwch na'r byn a welir 0 Sadwrn i Sadwrn yn;Nlhyn,hrair
nrron. Yn stcr, roeno maes eang yr Oval yn galluogi'r ddau
dim i chwarae gem basio, a'r bel yng ngheg y gol yn aml.
Cafwyd gernau etas rhwng y ddau dim yn ystod y tymor, ac
anodd fuasai proffwydo. M~e tim Bethel )In adlewyrchu cu
rheolwr, John Williams, gyda digon 0 galon iymladd hyd y
diwedd. Yn amlwg hefyd, roedd syniad 0 gynrychioli 'ardal'
yn gryf, gyda nifer 0 chwaraewyr y pentref, 0 ffurfi'r clwb,
wedi cael cyfle iddod 'adref' i chwarae.

Y mae gol gynnar yn dda i
unrhyw gem, gan ei bod yn
mynnu fod y ddau glwb, yn
enwedig mewn ffeinal, yn
gorfod ymosod. I Fethel ddaeth
y gol gynnar, a hynny wedi tair
munud. Paul Smith - yn
dychwelyd wedi anaf - a Gavin
Edwards yn eyfuno ar y chwith.
Gavin, yr arch-sgoriwr, yn troi
yn grewr, a'i grnesiad o'r chwith
yn crcu y traffcnhion. Torrodd
y bel yn rhydd a Dewi Williams
yn taro'r bel i'r rhwyd 0 lS11ath.

Yr oedd ymateb Port yn
nosmt; Q chyflymodd tempo eu
gem. Roedd Adrian Jones yn
crcu yng nghanol y cae ae yn
rhoi sawl eyfle i Mathew
Hughes. Cafodd Port 10 munud
eryf iawn, gyda gwaith
amddiffynnol ganol cae Bethel
yn wan,

rn y cyfnod yma daeth Nigel
Griffiths yn gol Bethel vn arwr,
Cafwyd cystadlcuaeth bersonol
.hwnS Nig\tl (l Mathe~y Ilughcs
ond y golwr Q orfu. Csfwvd sawl
arbcd.iad cObadwy igaclw Bethel
yn y o~m,0 flacn Nigel rocdd
1\lan Williams a Jonathan
Newell fel dwy grais ac 0
benderfyniad y tri yma, dacth
gweddill y tim yn fwy hyderus.
Un agwedd amlwg yn yr hanner
cyntuf ucdd bod Bethel a
rnvnvmnra i fyny'r ta~) ac
amddiffvn Port braidd yn
~vsOW1.

'fi~((l'{,t\'\\d.'(Q:U.) (l1(.\\\'1\ - C.l\.~\~d.d.,
)s-reo),wr a R)}colwr 17vulU1J.

Bethel 3



57 Glanffynnon
LLANRUG

Ffon:
(01286) 675754

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

CHIROPODIST
Gwasanaeth

yn eich cartref

Yo dilyn darlith ddiweddar
H)rwel Teifi Edwards ar Lic\\'
Llwvfo yng Nzhanolfan
gyrnunedol Llanrug, cafwyd y
nodiadau didcorol yma gan Mrs
G. j\1. Jones" Dalar Deg
Llanrug.
Bu I..lew Llwyfo yn lletya cfo Iy
nain yn Nhyddyn Rhuddallt
pan oedd yn gwei thio yng
Nghacrnarfon, " \tller",\) l",~e,
lawn o'i hanes ganddi. Yn wir y
mac yna barlwr yn fy hen
garrref a elwid yn 'Barlwr Llew'
gan mai honno oedd ei ystafcll.
Yr oedd yn llenor, cerddor a
newyddiadurwr, hcblaw bod yn
arweinydd eisteddfodol, gyda
llais fel taran, - 'doedd dim fel
meic sydd rwan,

Fe ddysgodd i Hugh Pierce,
brawd fy mam adrodd, ac iAnn
Mary, chwaer [y mam ganu) a
byddai'r ddau'n cytadlu mewn
cisteddfodau. Bu copi 0 un o'r
caneuon a ganai ar gael, wcdi ei
chyflwyno iAnne Fair. Gymaint
o son fyddai amdano ar yr
aclwyd Icl bod Alwyn Willial11s
wcdi galw ci gartref newydd yn
'Llwyfor. Byddai rhai o'r
pentref hefyd yn dod aro I

ddysgu adrodd, 9 chlYWQLSun ~
ocdd )'n ferch tafarn yn dweud y
byddai'n dod a rhyw boteliad
bach o rywbeth cryfach na awr
yn ual, - dyna oedd ei wendid.

Byddai'n darllcn hyd
berfeddion nos yng ngolau
cann wyll, ac yn ddamweiniol fe
aeih llcnni'r ystafell ar dan, a
nain yn pocni fod y gCI10d yn
cysgu yn yr Y iafell wcly uwch
ben. 0 hynny ymlaen,
penderfynnodd nain fynd a'r
gannwyll oddi arno, ac yr oedd
yn rhaid iddo fynd I'w \lIeI}T yn y
tywyllwch, Pan fyddai nain yn
rhoi'r gorchymyn iddo,
byddai'n rhuo fel taran, 'Ydi'r
awr ddu wedi dod?'

Yr oedd gennym hyd yn
ddiweddar bictiwr mawr (Oriel
y Beirdd', ond rhag ofn iddo
fynd ar goll, rhoesom ef i
Lyfrgell y Dref Ysgwn i ydi 0

yno 0 hyd?

Llew Llwyfo

V Garej lIe mae Cegi'l E1),ri rwat2.

R'11J~o flaen adeilad Becuis Esvri vn 1922. - \'elCGGBen» Rmulands svdd ar stetan V bws.

Alice: ac Evan Wilson Hu)!hc~ - cvu hhlvut YIIIUUcolyn 1983.



(01286) 870814

, Trin cyrff ceir
• Gwaith Meeanyddol
• Gwasanaeth/Servlce
• Vaffeting

yn LLANRUG
ar gyfer eich
holl anghenion

GORS BACH
PANEL
BEATING
SERVICE

Ffon: 871782

CASTELL BOWNSIO
AR GYFER

POB ACHL VSUR

Cown a 10 atoClh
a'i nol wedyn

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

•

Ffon: (01286) 870674
GWASANAETH PENIGAMP AM BRIS RHESYMOL

"WILG. ROBERTS
Bod Gwilym, Cwm-y-glo

YH YR flRDDI

Hughes am gynnal yr Ysgol Sui yn
ei cnartrst a chymryd yr amser I
ddysgu'r plant. Diolch yn fawr Mrs
Hughes a lIongyfarchiadau i chwi
blant, DaHwch ati.
TIPYN 0 BTAD. Llongyfarchiadau
iAnna Medi, merch fach Mr a Mrs
Dylan Lewis, 3 Bro Elidir am gael
ei dewis i ymddangos ar y rhaglen
ucnoo, sydd ar S4C ar hyn 0 bryd.
V GANOL~AN. r=rs y cyfarlod olaf
o Bwyllgor y Ganolfan, pryd y
cafwyd dipyn 0 drafodaeth am rai
pethau sydd wedi cymryd "e, ac
hefyd am bethau sydd i ddod,
pasiwyd yn eithaf pendant fod yn
rhaid i bob aelod o'r pwyllgor
gadw· at y set 0 allweddau oedd ei
enqen; a thrwy bleidlais pasiwyd
too un set yn ddigon.
Ma@'r n@widiadau yn fawr ond nl
allat ddatgelu mwy ar hyn 0 bryd.

Fe fydd y cyfarfod nesat c'r
PWY"gor yn v Ganolfan am 7.30
o'r glooh, n05 leu, 30 Maj. Erbyn y
rhifyn nesef o'r Eco gobeithio y
gallaf ddatgelu mwy oJr
newidiadau.
GAATAEf O'A YSBYTY. Oa deall
for Mr Robert Williams, gynt 0 3
Maes Eilian wedi cael dod adref
o'r ysbyty yn Llandudno ar 61
derbyn lIawdriniaeth. Da deall ei
fod yn gwella.

Hefyd da deall fod Mrs Katie
Uoyd HughQs, 2 MaQs Ellian yn
gwe"a ar 01 "awdrlniaeth i'w
lIygaid. 6rysiwch wella eich dau.

CYMDEITHAS Y BEIBLAU.
Cynhelir gwasanaeth Cymdeithas
y Belblau nos su; 30 Mehefln am
6.00 o'r gloch yng Nghapel
Cefnywaun, Delnlclen, Gwneir
casgliad at yu Gym~oithas yn y
cyfarfod. Trofnir bws i gychwyn 0
Ddinorwig am 5.30 ac yna i
Benisarwaun.
DIOLCH. Dymuna Mr Andrew
Griffith. Tan y Bwlch, ddiolch yn
gynnes i bawb am bob arwydd 0
gydymdeimlad ag ef ar farwolaeth
ei cnwasr. Mrs Sass Wiliams.

Oiolch i Staff Cartref Foelas.
Llanrug am y gofal a'r cariad a
dderbyniodd Sass tra bu yn y
cartref. Diolch yn fawr I bawb.
CYMANFA. Cynhaliwyd Cymanfa
Dosbarth Padarn eleni yn
R@hoboth, rsaru Perls. Arweinydd
y gan oedd Mr Arwel Jones,
Panisarwaun: Llywydd y
prynhawn oedd Mrs vaimat
Pritohard. tlenberle a Llywydd yr
hwyr o~ddMr Geraint Elis, Bethel.
Wrih yr organ yr oodd Mr Gareth
JonGsJ LlanbGris. CymGl'Wyd y
rhal'l a9~riad~1yl'l y ddwy ~adfa
gan blant ac aelodau EglWys
Rehoboth

Llongyfarchiadau ,'r canlynol:
Lliwen Morris, Derry Jane Sinclair,
Gwenno Morris, Sioned Mair
Phillips a Donna PhilliPS, I gyd
wedi dod i'r dosbarth cyntaf hefo
marciau lIawn. Awyf yn siwr bod
~In diolch yn f~wr i Mr~ Katlo Lloyd

r DINORWIGI

! -

Miss Marian Jones, Mlnallt, 7 Bra Elidir, Djnorwig. Ffon: 670292 .....

yng Nghapel Mawr

LLANRUG
Fton: 674141

Ar agor: Llun ...5aO 10·0;
SUI 10·4

Rygiau. Cabinets, Byrddau.
Cypyrddau del "yfrau1

Desgiau, Cadeiriau, Soffas.
Gwelyau ayyb

LLANRUG

Dewch I'r ganolfan newydd
am fargeinion dodrefn

,
Cywlr.

Penderfynwyd derbyn pris
Mri G, L. Jones, Bethesda i
atgyweirio'r cysgodfannau
bwsiau yn Rhydfadog,
Deinioleo a'r ddau leoliad ym
Methel. Penderfynwyd danfon
cerydd i'r Cynulliad am safon
ieithyddol llythyr a
dderbyniwyd ynglYn a'r ffordd
newydd 0 Arehwilio
Llywodraeth Leol. Dechreua'r y
Ilythyr, ttymhellach iar y pryd

(Parhad aTdudalen 14)

Mis Mai
Cyfarfu'r Cyngor ar y 7 Mai.
Cadeiriwyd gao y Cynghorydd
Len Jone~ ac o[[rymwyd y
weddi gan y Cynghorydd
Richard LJwyd Jones. Cyf·
eilloJwyd y Cyngllorydd Huw
Pierce IIughe~ yo aelod drOt)
ward Dc;thc;l. Cyflwynwyd
dQef~nnii\i D"IK"T& BuaclifiJTJI
Achlysuroi a ChyjJreJinol yn 01 y
Cod Ymddygiad. Derbyniwyd
cofnodion y 9 Ebrill fel rhai

Ataoffa Gwynedd o'u haddewid
i wneud llwybr trol i'r dde ar
gyffordd y B4S47 a 100 Winllan
(Groesffordd Uchaf)

Gwnaed y sylwadau canlynol
ynglyn !l llwybrau cyhosddus Q

phendertynwyd danfon
cwyrnon 1Gyngor Gwynedd:
'Iy'n Llidiart, Rhiwlas - angen
troi dwr wyneb oddi arno.
G~r Siop Treflan, Bethel - ei~iau
ei oleuo a chlirio shwriel.
Llwybr Sine, Clwt y Bont -
cerrig mawrion angen eu codi
yn 61 i'r wal.
Pen yr Olchfa, Clwt y Bont -
eisiau clirio draen.
Cae Corniog, Penisa'rwaun -
atgoffa o'r cwynion blaenorol.
Dublin House i Pcn'rallt,
Dinorwig - traen wedi Ilenwi
ger y domen lechi.

Adroddodd y Cadeirydd ar y
tandanaeth ddiweddar yn Stryd
fi'awr. renrre Helen a rnorrn y
Gogtedd, Delniclen. Bwriedir
gWyhCldd Prif Ar(lJygydd yr
Heddlu i gyfarfod y Cyngor.

Cynhelir y Cyfgrfod ne~gf M'
7 Mai.

Mis Ebrill
Cyfarfu'r Cyngor Nos Fawrth, 9
Ebrill yng Naanolfan Yszol
Pcni a'rwaun. Dechreuwyd
trwy wcddi gan y Cynghorydd
Richard Llwyd Iones.
Cadeinwyd gan y Cynghorydd
Len Jones.

Cadarnhawyd cofnodion
cyfarfod S Mawrth 2002.

HyJlhyJlenwyd ~edd W!lg yn
Ward Bethel. Hysbysebir sedd
wag arall yn ward Deiniolen yn
ystod mis Ebrill.

Cyflwynwyd atebion Cyngor
Gwynedd ynglyn a'r canlynol:
Rhoir blaenoriaeth i ail-wynebu
ffordd Gallt y Foel; y ffordd
heibio iEglwys Llanddeiniolen
- gwaith clirio draeniau mewn
Ilaw; y coed wedi eu torri ar
6~}\r y ff6t'dd A~ 6 SWmpM y
golau ger Perthi, Penisa'rwaun;
Jesse James yn gyndyn 0 symud
Y ccrnz gwyn 0 ocnr y ffortld
fawr, Nid oes rysrtolaetn bod
Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am
faes p!lrcio M!lrchlyn Mawr>
felly l£t1t.~oM gy>n gyfrifol !lm
~ymud ~bwri~loddi yno.
B4547 Cwm y Glo iGroeslon ~fy
Mawr - Cyflwynwyd y pamffled
a gylehredwyd yn ddiweddar yn
disgrifiotr ffordd yma fel y
bcryclaf yn yr ardalocdd.
fcndcrfynwyd pwyso'r ffaith
yma ar Wync:dd. Trafodwyd
hend y mfordd gydair A4086:
bu 8 damwain yno erG i'r gwirlth
ilil-drefnu dde~hr ..u, Teimlid
boa y ~yol1~n bli\~oorol yo
ddiogelach.

Dcrbyniwyd cais oddi wrth y
Cynghorydd Sir, Huw P.
Hughes am gyfraniad ar gyfer
lie parcio caled ar y 11ain tir ym
mynedfa 'Stid y Rho~J Bethel.
Gwyntyllwyd yr un pryd amryw
o leoliadau eraill 0 fewn y
gymuned sydd augen
gwelliannau. Penderfynwyd
trosglwyddo'r cais i'r Grwp
Cymunedol gyda'r gobaith y
gellir sicrhau cyl1id 0
ffynonellau eraill, Awgrymwyd
paratoi rhestr blaenoriaethau,
maes 0 law, fel bod eyf'raniad
cyfartal i bob pentref 0 fewn y
gymuned.

Cyflwynwyd 11ythyr Mr Glyn
Tomos ynghyd a rhestr 0
gwestiynnau ynglYn a'r cynJlyn
arfac[llCdib YUbNb1yn Rhonwy,

Penderfynwyd hysbysu
Cyngor Gwynedd o'r diffygion
canlynol:
T!li Arm Uf, PeniS!l'rw!lUll - ceir
yn rhwYGtro myncdiQd i',
Waun, Wal at fin disgyn i1r Ion
rllwng 1\fallon a lY'n f'awnog,
Dinorwig.
Peiriant gwagio cartbffosiaeth y
contractwyr yn rhy fawr i fynd
at ra~ e~cldo.
Refs yo c;:~cl C~ C;:ylln~l yo y
fi4ries, Dinorwig ae 0'[ llerwydc1
ceir yo cau Ion Hafoty.
An6cn cyvviro arwydd 0 'Carre6
y Garth' i 'Carreg y Gath',
Rhiwlas.

Cyngor Cymuned Llanddeiniolen



TIn, don 1J Rctltcl

C~Yd srbrawf Ilwyddiannus gyda Gruffydd John yn rhwydo
eyn y (scm tawr'. Trefnwyd ddwy waith i Pethel, a Jack

Bem rh'Qn3 timau dan 11Rethel Iones a Guto Davies yn ymateb
a Phorthmadog a chafwyd gem i Port. Rhaid canmol pob un, a'r
safonol iawn, gyda lefel sgiliau hyfforddwyr, am eu hagwedd
i'w eanmol. Gwelwyd defnydd iach. Dictch i'r dorf nefyd am
da 0 basio a cnrcu ne. Braf grcu awyr5ylch sadarnhaoll
gweld hefvd niter o'r gefnogol i'r bechgyn- Gyda llaw,
chwaracwyr yo barod i geisio un i1w wvlio: Aled onmms 0
curo gwrthwynebydd drwy Fethel - chwim, dwy droed,
'drihlo1. Yr nedd yn amtwz cyfforudus ClI Ybel a gwen Iydan
hcfyd fod cyflymdra erbyn hyn ar ei wyneb. Dio!ch blant am

\ yn elfen bwysig yn y gem osod syifaen wyeh i noson
'I fOQern, 2-2 oedd y ssor derfynol gofiadwy.

Rhagflas Gwych
Gal a Chuipan - Frankie wrth ei todd.

wyth munud olaf rhyfeddol.
Anfonwyd Jonathan Newell o'r
cae a llifodd Port ymlaen yn
donnau. Irfon Hughes, un 0
hogiau Llanddeiniolen, yo
rhywdo yn erbyn ei 'fets'.
Adrian Jones yn crllfu'r rrswst 0
gic rydd a Nigel yn coroni
perfformiad gwych gydag
arbediad campus 0 daran 0
crgyd Michael Moore. Yna'r
chwiban olaf.

Roedd bechgyn y pen tref ar
ben eu digon. Gyda bnlchder
aeth Alan Williams ac Iwan
Jones - bachgen 0 Port - ifyny'r
grisiau idderbyn y tlws. Derbyn
y tlws ar ran y tim, y
swyddogion a'r ardal. Pob un yn
arwr, Be ennill y Cwpan yn
rhoddi sylfaeo i'r clwb
uchelgeisiol hwn symud ymlaen
yn hyderus.

ac Andrew Davies yn ennill
popeih yn yr awyr.

Yna, pum rnunud da iPethel,
Alan Williams yn taro'r trawst 0
bentso 0 gic corncl, ac OWC1ill
Sinn, vn anffodus, yn gwcld ei
Cgol~yn cad ei gwrthod. Buasai
hyn wedi coroni'r achlysur i
'fabi'r tlm', sydd wedi ehwarae
ac aeddfedrwydd trwy'r tymor.
Yn wir, wedi 81 munud, pas hir
Owain dros yr amddiffyn yn
rhyddhau Gavin Edwards, ac
yutau yn rhwydo. 0 bosib roedd
hyn yn ddigon.

Yn 61y daeth Port a chafwyd
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Tim Bethel:
Nigel GrIffith, Ouiain .)1011 WilliaTlls,
Shaun Davies. Tonuthun Newell,
Alan Jf"IIIHlll~, Andreu: Dauies, Dew;
Wrillwlns, luran Trcfor JOlles, BU1T)!
Lund, Gavin Eduiards, Paul Smuh.
Eilyddion: Alw)'Tl If/illiolns, RIcky
Willia,ns, Mathew Goseu, StOll Stokes
a Gavin Roberts.
AnI ddiwedd i'r tymor cyntaf!

Y Daith i'r Oval I
v Sychdyn (ft) 6-4
v Caergybi (ff) 4'-0
v Cricedwyr Llandudno em 6-2
v Point of Ayr (g) 5-0
Gyn-derfynol
~m1WCb (yn Llangoed) 1_-0_

Unig slom y nason: Rhaglen
$WjJddngol.Yn hollol uniaith
Saesneg. _- - '1

[wan ac A 11111 ytl codi'r Cuipan

gweld
rvr~ s»

B~[nel
Nigel, reI
wi'r gol;
• t

\

\
l

'wn JQn'¥b \
Ilsth. Ai \

hi i rod? ,
tro mwv
peryglus

v~"IU Paul
yn gallu
bel yn

ruuryd ,
sawl

dros ben y
2-0 :l1r



a phenderfyniad blaenorol ar sail
diogelwch trafnidiaeth ar ffordd
a chyffordd gul ger Y sgol
Dolbadarn,

Penderfynywd cysylltu
unwaith yn rhagor a Chyngor
Gwynedd ynglyn a gwaith adfer
y llwybr cyhoeddus ger Pont y
Meibion, Nantperis, yn dilyn
erydu difrifol gan yr afon.

Etholwyd y Cynghorydd
Douglas Pritchard i fod yn
bwynt cyswllt i'r Cyngor ynglyn
a llwybrau cyhoeddus.
Penderfynwyd hefyd ofyn i
Gymdeithas y Cerddwyr ohebu
yn Gyrnraeg a'r Cyngor 0 hyn
allan.

Derbyniwyd Ilythyr yn
pryderu am ddifrod ieiddo gan y
geifr gwyllt yng nghyffiniau
Nantperis. Cytunwyd fod y geifr
eleni yn crwydro llawr y dyffryn
yn amlach na'r blynyddoedd a
fu, yn hytrach na chadw i'w
cynefinoedd ar y tiroedd
myn yddig. Pen derfyn "vyd
cysylltu a'r Pare Cenedlaethol, y
Cyngor Cefn Gwlad a Chyngor
Gwynedd i fynegi pryde ron
ynglrn a hyn.

Gofynnwyd i'r aelodau
baratoi rbestr 0 bryderon yr
hoffent eu trafod a'r Heddlu, a'u
cyflwyno i'r Clerc erbyn y
eyfarfod nesaf. Gobeithir rrefnu
cyfarfod arbennig gyda
swyddogion yr Heddlu yn ystod
diwedd MeheflO neu ddechrau
Gorffennat.

Unwaith yn rhagar) apelir ar i
siopwyr y Stryd Fawr beidio a
gosod rbw~rstrau ar y palmant, a
chysyl1tir a'r swyddog
pCr[hll(l:;OJat Gyngor Gwynedd
ynglyn a hyn.

Rydd y cyfarfod nesaf o'r
Cyneor Yll cact ci gynnal ar no~
lau, 20 Mehefin yn (Angorfa' am
7.00 o'r gloch.

Cynhaliwyd cyfarfod o'r Cyngor
ar nos Iau, 16 Mai yn 1\ngorfa')
Llanberis. Etholwyd y
Cynghorydd Dei Tomos yn
Gadcirydd am y flwyddyn 2002-
2003 a'r Cynghorydd Helen
Sharp yn Is-gadeirydd.
Cyflwynwyd y Fantolen
Ariannol am y flwyddyn 2001-
2002 ac fe'i derbyniwyd fel
cofnod cywir 0 dderbyniadau a
thaliadau'r Cyngor am y
flwyddyn ariannol.

Adroddwyd fod y gwaith 0
beintio Amgueddfa T. Rowland
Hughes wedi ei gwblhau, a
llongyfarchwyd Iwan Morris am
waith graenus a glanwaith.

Derbyniwyd adroddiad gan )'
Clerc am gyfarfod cyhoeddus a
gynhaliwyd yng Nghwm y Glo
ynglyn ag ymestyn Lon Las
Peris, ae adrcddwyd y byddai'r
cyfarfod cyntaf o'r grwp
gweithredol newydd yn cY{arfod
ar nos Iau, 23Mai.

Diolchwyd i'r Cynghorydd
Derek Jones am gyfarfod a
swyddog 0 Gyngor Gw)rnedd i
drafod gosod ar\.vyddion ar
sradau tai'r pentref. Disgwylir y
bydd chwe '''ythno~ 0 amser cyn
y dechreuir eu gosod.

Penderfyn\vyd cysylltu a
Chyngor Gwynedd ynglyn a
phroblem ]apalzese K,1olweed ar
Gae Chwarae Frondeg, gyda'r
oobaith o'i glirio o'r i5aflc eyn
idllo gael gafael yn ysrod y tymor
tyfu.

Derbyniwyd ateb ynglyn a
dwr gorlif ym Mhentre Castell, a
gobeithir datrys y sefyllfa yn
weddol fuan.

Ystrr;wyd dau 6"1~~rnllunio.
Nid ocdd gwrlh\vynebiad i gais
am adciladu dau dy ar llh!lrt Swn
y Gwynt. ond pcnclerl'ynwyd
gwrlhwynebu'r eais am godi ty
yng ngerddi Castle View, yn unol

CyngorCymuned Llanberis I-- -1
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CERID MACKINNON
(01Z66) 673190

TE ANGLADDAU,

PEN-BLWYDD
BEDVDD

CINIO BUSNt;9

Bwffe blasus 0 safon
at bob achlysur

PRYDI BAWB

Rhiwcn - polyn goleuo/ffon/
trydan yo zwyro.
Eu hatzoffa 0 gytlwr llwybr CQe
Corniog a Rhos Wian/Waun
Penisa'rwaun,
Cwter wedi cau ger Tal y Waun,
Deiniolen.

Trafodwyd yn helaeth brisiau
tai a'r effairh ar ieuencud lleol
sy'n awyddus ibrynu ac aros yn
yr ardal a sgil effaith hyn ar y
Iaith. Penderfynwyd neilltuo
rhan a gyfarfod y dyfodol at
drafodaeth bellaeh pan ddaw
dogfen gynllunio Gwynedd i
law.
Adroddiadau
GrWp Cymunedol
Ymholiadau ar y gweill am
gymorth ariannol at arnryw 0
gynIluniau arfaethedig
Adfywio Deiniolen
Disgwylir briff ar y Neuadd
Gymunedol eyn diwedd
Mehefin.
Tim Pel-Droed lau, Bethel
Adroddwyd ~r eu 11'fvyddiaDl yn
ennill Cwpan Iau Arfordir
Gogledd Cymru. Penderfynwyd
danfon gair i'w llongyfarch ar
ran y gymuned gyfan.

I Dvma lun diddorol 0',. 'set' a adeiladwyd ynK ng',-y/finiazl Bedaseten ar gyjl'r jlffilnl '1nn of theSixt}~H"ppi"css '.

I Ocs tltvuiun JIT1 gulltl COfin P'Yti Y tJWnacd y Jfilrr~?Gwell byell - a ues rlLjJWu'n yn barod i adrodd ston neu ddwy
I am eu hanes yn flWOftJ2io Jel 'extras' '( Gw_vddorn fud llauxr 11110 ardaLY' Eet>wed; £J'Wf~~udhynny.

iParhad 0 dudalen 13)
hwnnw yrnarfer ymgynghoriad
diwcduar ar y diwygio " a
gorffennir, "Unwaith i'r fersiwn
HMSO o'r Rheoliadau wedi cael
ci greu bydd yn cael ei flaenyrru
am eich gwybodaerh", rhywbeth I
yn debyg yw'r cnewllyn hefyd! I

Trafodwyc1 cynnwys Ilythyr 1

Mr Dafydd Wigley A.C. 0
g~t\lyniad i gyfarfod gydag I
Adrgn Pri ffyrdd GWY11~dd
ynglyn a Ffordd Rhos Wian)
Penisa'rwaun. Amlygwyd
amryw leoliadau erai 11 sydd I
angen eu gwella fel Ystad y
Rhos, Bethel a llwybr cefn Rhes I
Marian, Deiniolen.
Penderfynwyd i gynrychiolaeth
or Cyngor gyfarfod a
Swyddogion Gwynedd ar y I _"'t:-
safleoedd, holi ymhellach pa
8yfraniad a ddisgwylir gan
Gyngor Llanddeiniolen a pha
grantiau neu gyllid cyfartal sydd
ar }!ael ~Iwellisnnnu.

fc:nderfynwyd cefnogi'r
ddeisen oddi wrth drigQlion
Trern HryriJ Bryn'refljil~ i
WynQdd 41'\1 d'lwwlyduion
rr!1fnjdia~th ym myncdfa'r
Ystad. Cyhoeddwyd cyfarfod
Rhanbarth Gogledd Cyrnru o'r
Cynulliad a gynhelir rhwng deg
ac un o'r gloch ddydd Gwener y
24 Mai, penderfynwyd ewyno
eta bod hwn yn amser
anghyfleus i'r rhai sy'n
gweithio.

Cyfeiriwyd at lwyddiant yr
Amgueddfa Lechi, Llanberis a
phenderfynwyd gofyn a fuasai
modd cynnwys Craig yr Undeb
fel rhan o'r Arngueddfa.

Cyfeiriwyd at leoedd sy'n rhy
gul i gerbydau arferol y
gwasanaethau brys. Dywedodd
y Cadcirydd bod rhestr o'r
lleoliadau yma ym meddian t y
gwasanaethau eisioes, ar gyfer
danfon eerbydau llai and
buasai'n barod i ychwanegu ati
lie bo angen.

Penderfynwyd dwyn sylw
Gwynedd at y eanlynoi:
Cyffordd, Ffordd Califfornial
Alit Sam .. Clwt y Bonr - polyn
trydan mewn safle perygl us a
chebl yn rbydd arno.

Ffilnlio yo EryriCyngor Cymuned
Uanddeiniolen
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Wavell
Roberts

CIGYDD
London House
LLANRUG

FfBn: (01286) 673574
PEN GIGYDD Y FRO
Yrwyn lIeol mwyaf blasus

Sel5ig cartref
Gigoedd parod j'w bwyt~

ArGhebion ar gyfer y rhew9i~t

MYNNWGH Y GOAAU
DEWGH ATOM NI!

Ymgynghorwyr Ariannol
Annibynnol Lleol (setydlwyd 1974)

Ffon: (01248) 355055

CDH

A

YSWIRIO EICH TY
(j arbed Golled i chi); ,

VSWIRIO EICH CAR
(i arbed coiled I chi ); neu
VSWIRIO EaCHBVWVD
( i arbed coiled i'ch teulu)

Cysylltweha'r isod i weld mor rhad
yw cost yswiriant gyda CDH
Andre (BethelfLlanberis)

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

Pa un orr rhain aydd
bwysieaf?

6 maine festri a tua 6 metr
sgwar 0 flociau lIawr derw

mewn cyflwr da,

Cysyllter a:
(01248) 670 302.

AR WERTH

Swynwyd pawb gyda
datgeiniadau John Eifion a diolchir
iddo am ei barodrwydd bob amser.
Arweinydd y noson oedd yr
amryddawn Arwel Jones a
lIywiwyd y noson yn gartrefol braf
gClnddo of a Phyllie. Diolchir i
ethrewon yr y~gol am GU
cefnogaeth au presenoldeb ac I
Marina am gyfeilio.

Enlllwyr y rarrt eeoc Ann
Paterson, Mrs Mathews, Avril
Williams, Elen t.ewls, oerye
William::;, Sophie Hughe:s, Marina
Jones a Rebecca Snowdon.
Enillwyr Clwb Cant rnls Mal aedd
1. EIQn Lswls, Penpwil cocn: 2.
Elinor Jones. Gwyrfai. Bron y
Waun, 3. Eirlys Jones, Gwynant, 5
Bryn Hyfryd.
Gobeithir trefnu Taith Gerdded
t.iwvbrau yn y nvtocot aces.
DYMUNA aelodau'r Pwyllgor bob
hapusrwydd i Jen Jones,
Athrawes BI. 5 a 6 ar achlysur ei
pnnooas ddydd SCldwrn, 24 Mai
ynS Nswosty ~ictorla, Llanbaris.
Gobaltnlo y bydd yr haul yn
tywynnu ar y fodrwy. Bydd rhaid t'r
plant ddygymod a'r newid 0 Miss
Jon~s i Mrs Morris ar 61 hyn. Pob
dymunlad da J@na Richard.

Gwasanaeth Trylwyr
gan y bobl

Gwasanaeth Personol Cyfeiilgar iCHWI
YGwagan88th Tachnagol GOrBU
i'ch CAR. Cystal4

Gwooonooth Pri1 Ddoliwr
Felly, pa sar bynnag ydych

CHWI yn ei ynu,
I) Audi i laatava

cvns rr astooau. unwann yn
manor eteru, ymuno yn y soort a'r
sbri a ddarperir iddynt yn Ysgol
Brynrefail, dan otal Henaduriaeth
Arfon. Bydd cvns rr plant
gymdeithasu, dawnsio utneu,
gwa.llh lIaw, cenu, GVVi5,etorl ClG
actlo vnchvd A Helle Dryeor.
Byddwn yn cychwyn 0 giat yr
Ysgol Gymuned am 1.15 i fod yno
erbyn 1.30 ar ooyaa Sui, 14
Gorffennaf a dycnwslyo am 4.30.
CYMD~ITHAS Y 5EIBLAU.
Cynh9lir gwasanasth Gymdelthas
y Beiblau nos SuI, 30 Mehefin am
B.OO o'r gloch yng Nghapol
Cefnywaun, Demtclsn. Gwnair
easgHad at yu GymdQithas yn y
cyfarfod. Trefnir bws i gychwyn 0
Ddinorwig am 5.30 ac yna i
Benisarwaun.
EGLWVS SANTES ~ELEN
CYSTADLEUAETH

f\

YSGRIFENNU GWEDDIAU. Yn
'Hwyl Bob Sui', roedd gwedd·iau
plant yr Ysgol Sui wedi eu danfon
i gYGtadlouaoth " gynhaliwyd s=
Ficer Aberdaron a'r enillwyr oedd
Ysgol Sui Santes Helen. Bydd y
gweddTau ouoouool yn cael eu
har9raffu mewn lIyfr arbennig fydd
ar gaQI I BQrQrlnlon sy'n croesl i
ynys Enlli. Llangyfarchiadllu. Fe
rydd y plan( yn derbyn Ty::;tysgrif a
siec i gronfa'r Ysgol SuI.
DYDD GWEDDI A AHODD. Dydd
SuI, 14 Gorffennaf am i0.30 olr
gloch gweinyddir y Cymun
BendigClid ClGam 4.30 o'r gloch
bydd Go~ber a Phregeth,
CRONJ:A'R I=YNW(;NT. !;isoes
ma~ t~riadeyntaf y gwgir WQdl'i
gwblhau ac fQ fydd yn cael el dorri
Qto yn y wythnosau nesaf Fe
werthfawrogir unrhyw rodd luag at
y go::;t0 gadw'r fynvvent yn daclui5,
BEDYDD, Foro Sui, 12 Mai am
10,30 o'r gloch bedyddiwyd Er,n,
merch fach Dylan a BQthan
Williams, chwaer tach I Sian a
Rhys ac wyres Avril a Geralnt
Williams a Mr a Mrs Powell,
Llanrug. Gweinyddwyd y bedydd
gan y Parch Tegid Roberts
WYTHNOS Y CARNIFAL.
Cynhelir y gwo'thgar~ddau elQni 0
12 Awst hyd 18 Awst. Bydd
manyhon lIawn yn y rhifyn nesaf,
PWYLLGOR NEUADD. Ar 1 Mai
cafwyd noson hynod 0
Iwyddlannus yn y Neuadd
Gymuned gyda chynulleidfa dda
dros ben Noson 0 Frethyn Cartret
oedd hi gyda holl blant yr ysgol yn
canu. a hynny'n hynod 0

ddisgybledig, dan hyfforddiant
Einir Griffith. Cafwyd eitemau
ardderchog hefyd gan Aelodau'r
Urdd, dan hyfforddiant Marina.

nswvoo. Gob@ithlo na fyddwch yn
mynd ymhell a chofiwch fod
croeso 0 hyd yma i chwi, unrhyw
adeg, Pob lwc Dafydd a Manon,
CROESEWIR yn gynnQs iawn
EI~n wyn Jonas I GOlygfa'r
WyddfQ. svcuwen yn siwr a
setto'n tuan vrna. achos mae'n lie
cartrefol a byrlymus iawn.
CROESO hefyd i Rhian, Llinos a
Meinir i 4 Tai Qryn I-Iyfryd.
Llongyferchir Rhian sy'n gweithio
i'r Cylchgrawn Golwg, ar ennill
Tystysgrif a Thlws BT am ei gwaith
Syd:1 06/wg.
CROESO hQfyd i Mr GarQth
Pritchard syoc wedl ymgartrefu
yn 2 Tai Bryn Hyfryd.

Rydym mor tatcn a gael
croesewu Oymry iranG l'n plith,
Cofiwch ymuno €l'n hamrywiol
weithgareddau.
FFA~WELIO. Ffarw911r a Dr Jim
Porrin, mynyddwr iilCQvvdur lIawer
o Iyfrau a cnolofl"lydd i'r Dally
Tfjln{}faph. POb dymunlQd da Iddo
yn gl gyngfln ngwydd.
YSGOL SUL BOSRA. Dyma adeg
pry~ur l'r aeladau a·r athrawon. Y
maent eisoes wedl cyfrannu yng
Nghymanfa'r Annibynnwyr yn
Ebenes@r tt byddanl yn cymryd
rhan yng Nghymanfa'r
Methodl~tiaid yng N9h~pel Hirael,
9tlngor ar y Sui, gO M~hofin AM
2.00 orr gloe"', I=adr~fnir bw~.

Dymunlr yn ddQ I ~hy~ Jonfl~,
CaQ Corniog a lIongyfarchwn 9f
am gael el dd@wls i arwain y
gweithgareddClu yn y Gymanfa.
Pob hwyl, Rhy~,

Gyda'r nos, 30 Mehofin, bydd y
plant yn gymryd rhan yng
Ngwasanaeth Cymdeithas y
Beiblau yng Nghapel Cefnywaun,
Deiniolen am 6.00 o'r gloch. Fe
drefnior bws j gludo'r plant.

TRIP YA YSGOLION SUL,
Bydd Y Trip yn mynd i'r 'Blue
Planet Aquarium' yn Cheshire
Oaks a garffen am rhyw awr yn y
Ffair yn Rhyl, ar Sadwrn, 13
Gorffennaf. Cychwyn 0
groestfordd King am 8.30 y bore.
Pris fydd Oedolion £8 a £4 i blant
nad ydynt yn aelod o'r Ysw~ol Sui
!;nwau rhag blaen os gwelwch yn
dda I Elizabeth Jones. Ffon
872421 neu Ann Pagterson, ftan
872405.
SBRI'R YSGOL SUL, I gloi
gweithgareddau'r Ysgol SuI. bydd

Y~ YSGOL GYN~ADD.
Ar Fai 1, calodd y plant y proflad
ardderchag a gael perfformio i
Neuadd lawn a hynny yng
nqhwrnni aoloaau'r Urdd a John
Eition a Marina, Diolehlr I ~1~lr
Griffith tiM 6U "'yff6rddi M6' dd~se
i Marina am hyfforddl aetooau'r
Urdd.

Codwyd y swm anrhydeddus 0

£509 drwy LivviQ NQddedig yng
ngofal Cyfeillion yr Ysgol. Diolchir
i'r Cyfeillion am eu gwaith caled
a'u parodrwydd i godi arian er
budd r: ysaol.

Su Slwyddyn 3 a 4 ar ymwoliad
a Chapel Bosra ac EglWys Santes
Helen yn dilyn y thema, 'Fy Mro'.
Mawr ddiolen i Anti MQri a Mr EviQ
Jonss am suwrsro ar plant. Bu·r
ymweliadau yn fendithiol iawn.

Fe dreuliodd Blwyddyn 5 a 6
ams~r difyr yn OriQI Bangor yn
gwneud 'Gollage' am eu 'Bro -
Dd~ a Hoddiw', 8u'n drip C~1fa
Hanes a.rb~nl"lig0 dda.

I=l\ twynhnOdd CAl Qtori ddlfyr
gan Cat"n Argn.

Anfonir dymunlQdQU gorau am
wQllhad buan i Mr Robat
HUmphrQy~.

Anfonlr dymuniadau oorau
hstyd glln hall stafr a phlant yr
Y~Qol i Jen Jone~ 6y'n priodi ar
dydd Sudvvrn. e4 Mai,
TRIP V peNSIVNWVR. TrGfnir
trip 0 gwmpas Pen L'Y' :. e"'~~'to
yng Nghl'i~il\th, ddydd SQdwrn 15
Mghgfln. Bydd y bw~ yn cychwyn
o gi~t yr ysgal am 1 o'r gloch. Telir
hall go:stau'r trip 0 Cronfa
Peni5iynwyr Penii5arwaun,
PROFEDIGAETH. Cydymdeimlir
yn ddwys iawn a Mrs Gwyneth
Jones, 6 Llys y Gwynt ar golli ei
brawd, Mr Idris Roberts 0 Fangor.
UN AR HUGAIN OED. Pob
dymunlad da i Sian Jones, Perthi
iilr iilchly~\,.Iroi ben-blwydd yn 21 ar
22 Mai. Pob Iwe ,'r dyfodol Si6n.
GWELLHAD. Rydym yn anfon eln
cofion a'n dymuniadau gorau i
bawb sy'n sal yn y pentref.
Gobeithio fod Mrs Jennir Williams,
Cae Corniog yn gwella wedi'i
~rhQ~iad yn yr ysbyty.
MERCH FACHI
L.lon9yfarchiadau i Marc a Ffiona,
Tan y Ffordd ar enedigaeth au
merch fach, Catrin Elen, yn
ddiweddar, chwaer fach i lanto.
Llongyfarchiadau hefyd i nain a
taid, Pat ac Arnold. Pob
hapusrwydd i chwi fel teulu,
DIOLCH. Dymuna Mrs Nan
Evans, 26 Bryntirion, ddiolch 0
galon i'w theulu, ffrindiau a'i
chymdogion am y toreth cardiau
ac anrheglon a dderbyniodd ar
achlysur ei phen-blwydd yn 80 yn
ddiwsddttr.

Vr un modd, dymuna Mrs Ethgl
Jones, 0 Bryn Tirlon ddiolorJ 0
galon i'w theulu, ffrindiau a
chymdogion am bob Clrwydd 0
garedigrwydd ar achlysur ei phen
Olwydd yn 90 yn ddiw~adar.
DYMUNA Dafydd a Manon Dafis,
Golygfa'r Wyddta, ddiolch I holl
dlroolion Pgnlggrw9.un g'r cvTflniau
am ou crooso a1u c3redlurwydd
OrUJ y DIYI,yaaooaa.

(;in dymuniadau aorAU ninnau
I'r ddau ohof'loch yn eich cynolln

Cilm@rl vn ncorai Gwyndat nuanee, GIOOGoed.LlanruQ. Ffgni 0772Qa

PENISARWAUN
Mrs Ann Evans, Sycharth, Fton: (01286) 872407
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Pob lwc i'r disgyhlion canlynol
yn Eisteddfod <Jcnedlacrhol yr
Urdd yng Nghaerdydd.

Rhys Hugnes Bl.9 yn
chwythtl'r corn.
Loi~ IIughct; BI.II a Jifion

Owen Bl.12 yn yr ymgom a
pharti dawnsio disgo'r YSSloi.

Mwynhewch y profiad a
tlymuniadau gorau ichwi igyd.

Eisteddfod Yr Urdd

Jones 100m, Dafydd Williams
naid uchel a Joseph Simpson
picell. Yn drydydd, Guto
Llewelyn 100m ac 200m, Gareth
Jones naid hir, John Taylor
p\vysau, Ifan Dafydd disgen a
Robin S. Smith picell. Y
bechgyn yma i gyd 0 flwyddyn
9.
Dan 17 oed;
Yn synlaf, I)van MorriS pwysau.
Yn drydydd Mathew Phillips -
clwydi uchel a picell, gyda Sam
Hughes, Michael Hughes a Josh
Green yn dod yn agos iawn
hefyd. Y bechgyn yma i gyd 0

flwyddyn 10.
Llongyfarchiadau iddynt i

gyd a bydd y rhai ddaeth yn
gyntaf ac ail yn mynd yrnlaen i
fabolgampau'r Sir ar Fehefin
15fed. Pob lwc iddynt.

Mae'n dymor athletau eto ac reI
arfer mae ein disgybion yn
cadw'r sa[on uebel unwaith eto.

Dyma ganlyniadau tim y
gencthod fu yn l:ystadlu yng
Nghyfarfod Goglcdd Gwynedd
yn ddiweddar.
Dan 15 oed:
Rhiannon Jones B.9 - lafPicell,
Sargh Woodcock Bl.B - 2iJ
200m, Nikki Hill Bl.9 - 2il
1SQOm, Alaw Ceris, Ceri
Roberts a Michelle Allsup BI.9 a
Caryl Wood BI.B yn perfformio
yn dda ia\vn hefyd.
Dan 17 oed:
Sarah l)errin BI.IO - laf Naid
driphlyg gaD dorri'r record. Go
dda \.vir Sarah ac yn ail yn y naid
hir. Katrin Cullen BI. 10 - 2il
300m, Ruth Edge BI.IO - 2il
1,500m, Nia Wakeham BI.IO. 2il
naid uchel, gyda Yasmin Allen a
Iona Hughes yn dod yn agos
iawn hefyd.
Canlyniadau tim y bechgn:
Dan 15 oed:
Yn gyntaf, Joseph Simpson
ZOOm ac 300m gan dorrltr
record yn y ddwy ras.
f\rLlderchog Joseph. Jo Potter
dwyd~ " ..h~l, Robin ~. ::inliLh
pwysau II disgen. Yn ail, Gareth

Athletau

chwilio am sylwedd oedd yn
niwtraleiddio asid ac alcali.

Yna cael mynd i'r Neuadd
Ddarlithio ac roedd yn union fel
y rhai a welias ar y ffilmiau!
Rhesi 0 gadeiriau a byrddau yn
edrych i lawr ar y gwyddonwyrl
Y rheini wcdyn yn dangos i ni
sui ocdd gwneud hufen ia gyda
'liquid nitrogen' 9 darnau 0
fcfus.

Ar ddiwedd y dydd fe wnaeth
y gwyddonwyr falwn a wnaeth
Ifrwydro i ddod g'r diwrnod i
ben.

Daeth ein tim ni yn ail yn y
gystadleuacth ac ennill £50 i'r
ysgol, Diolch i Miss Sinned
Williams cin hathrawes
wyddoniactb am fynd a ni yno.

MaC/lew Powell aN

Acth Mathew Powell, Alice
Lanceley, Eifion Griffiths a
Hannah Thomas hlwyddyn B i
Brifysgol Bangor ar y trydydd ar
hugain 0 Ebrill i gymeryd rhan
mcwn cystadlcuacth ~ noddwyd
gan 'Salters.'

Rocdd timau II 9 0 ysgohon
Gwynedd yn cymeryd rhan, a'r
pcth cyntaf j wneud oedd
darganfod 51snfle gorau i leoli
ffatri:

I wneud hyn roedd rhaid
anweddu dwr heli. Cawsorn
samplsu gwabanol i wcithio
gyda nhw, ac wedi i'r pedwar
ohonom chwysu
darganfyddwyd mni snmpl X
o~dd y lie gorau.

Wcdi cae] cin io blllSU~ yn 61
at yr arbrofion. Y tro yma

Mal/Lew. Ezjio1tJ Hannat« ac Alice gyaa'u aduauies.

Gwyl Gemeg 'Salters'

16

Bh'dd: D~y,'"NiChOlil:i,
GUfO Wynn~.
H\lw Foulkes.

Arian: Lowri Hughes,
CeO. DaYi~i:i.

Marc, LIJl1Jrt,em,David, Guto a Huw.
Llongyfarchigdau mawr i rai 0 Enillwyr y tYGrY1>grifau oedd:
tathemategwyr blwyddyn 10 a A1~r;Marlt\ Pill~.
safodd gryn lwydc..lianr yn yr
'UK MathematIcal CJlallenl!p.'
cysrRl1leuaeth a oedd yn n~ored i
ddlsgybl10n blwvddyn lOa 11.
Cvm~rodd 2;,614 ystJ01 r~n yn y
ori~ ..al{juilClh.

Her Fathemategol

mwyaf 0 arian oedd 7N gyda
£535.87 yn dod i law. Wrth gwrs
roedd yn help bod [onathan
Cyster (Deiniolcn) a gasglodd
£90.51 !l Lisa Williuffis
(Llanrug) y gssglodd £g7.10 yn
y dosbanh!

Rocdd disgyblion ernill wcdr
casxlu'n dda lawn hatyd, Lowri
Jones 7E £63.70, Bryn Hughe~
7E £61.50, Y D9.niei WilliamG 81
£59.00, a lluoedd eraill oedd yo
dyn n iawn wrth cu sodlau,

Ll()ngyt~chiadilu iddyni, a
gobeithio iddynt Iwynhau'r
gwobrau am eu hyrndrcch.
GwobrwytV),d y dosbanhiadau i
gyd gyda siocled a da-da am yr
ymdrecb ardderchog ac fc
wnaeth p9.wb fwynhau'r bWytll!

Diolcb j'r !ltbrgwon h<;fyd"m
~a:5g1u'r arian a cherdded gyda'r
pldI1t. Ryuyrn yn gwertbt'!lwrogi
cu hymdrechi()n hwy hefyd.
Diolch byth bod yna staff ffit yn
yr yssol!!!

Noddwyd y daith gaD yr
Abbey National ac fe gerddodd
rhal o'u haelodau gyda'r plant.
Diolch yo fawr iawn am cu
ccfnogacrh a'u nawdd.
Mwy atn 11Yll _yrty TI,ify'1 1lesa!

Ar brynhawn Gwener y 12fed 0
Ebrill aeth disgybion blwyddyn
7, R 3 9 i serdd\td ar ran 0 Lon
F.ifion.

Cychwyn 0 Chwarel
Gr~emog g~rBryncir gyda 300
o blant ac ugsin athro yn llawn
hwyl ac egni. Diolch byth fod y
tywydd wedi d!.ll yn hrnf lawn a
phawb yn mwyn hnu bod i\ll~n
yn yr awvr ugored.

Ymhen blr a hwyr eyrraedd
sane Inigo Jones ble roedd y
hwstnu yn cin eyfarfod i'n
cludo'n 01 ilr ysgol mcwn pryd i
gych wyn am adre,

A~th y plant ali wcdvn i
Qll~glu't' arian, " Mr P. Holland,
nedd wedt trefnu'r daith, yn
synn u wrth weld cymain l 0
arian yn dod i l~w. Cyfan~'tYm
ilIlrhyClctldlJS illwn 0 £4,000.

Diolch vn fgwr inwt\ am yr
hull gefll()gaeLh !l gawsom
8enny~h~ Yl1ricni, yn deuluoedd
a chyfcillion. Unw!lith eta
rydych wedi bod yn gefo i'r
ysgol trwy eich haelioni a bydd
hyn yo ei gwneud yn bosibl i
fynd a'r disgyblion ar
ym"vel iadau a chystadlacthau
chwaraeol1.

Y dosbarth \-vnacth gasglu y

JOntItllatl, Bryn, Lousi. Dann» a Lisa hnft> Mr R l-lollalld.

Taith Gerdded Noddedig

nrefail



51 Stryd Fawr, Llanberis

Ffon: 870840

LLYSIAU, FFAWYTHAU, BWYDYDD
AC ANGHENION ANIFEILIAID ANWES

GARTH MAELOG

ARBENlGWYR TRWSIO
CYRFFCEIR

Uned 4, Stad Ddiwydiannol Brynafon, Llanrug

(01286) 678030
-

G. EVANS
Ptant yr Urdd a Mr Bert Parry yn ymweld a Deorfa Crawia.

Plant yr Adran eto'r hetiau Pasg.

Parry, Louise Price, Elin Mal
Jones a Jonathan ac Andrew
Jones.
DIOLCH. Oymuna Nla Gwyn
Griffiths ddiolch 0 galon i bawb a
gyfranodd arlan i 'Race for Life' ar
y 12ed 0 Fai yn Rhyl. Casglwyd
cytanswm 0 £250.35 i Cancer
Research.

POB LWC i Stephanie Welsby,
aQlod 0 Gr'\Ap Dawnsio Dis90 15-
19 sydd yn cystadlu yn
EistgddfOd yr uroo Cagrdydd ym

) m\s Me\'\e~\n_. _

NANT PERIS
Llinos Jones, 6 Nant Ffynnon

FfOn: (01286) 871820

Fe fu plant Adran yr Urdd. Ysgol
Dolbadarn yn mwynhau Helfa
Orysor, or 9waetha'r unig
ddiwrnod gwlyb dros y Pa~9.Vn
dllyn nvn fe gafwyd cystadlauasth
'Hetiau Pa5g·. Enillwyd yr neua
Drysor gan Gwlon Jones ac Iwan
Williams. ~nillydd y 9Ystadlouaeth
HQtiau oadd Sara Parry. Diolch i
Mr John Hugh Hughes am
wasanaethu tel beirniad yr hetiau

Cafodd plant yr adran hefyd y
cyfle i ymweld a Oeorfa Crawiau
yn ddiweddar. Diolch I Mr Bert
Parry a'r Gymdeithas 8ysgota.

YSGOL DOLBADARN
PLANT ADRAN VR URDD

ddosbarthu'r Eco yn Nol Elidir am
nifer 0 flynyddoedd. Pob
dyrnunieo da iddl yn el chartref
newydd a diolch i Gareth Jones
am gymryd drosodd y gwalth. Mae
angen dosbarthwr nswydd ar
oyfer man 0 Faes padarn hsfyd.
f;nvvau I Gwilym evens, Ty Grwn
os gwelwch yn dda. (Ff6n
9'~034).
CON~~\RMAS\WN. BorQ Su\, 14
Ebrlll gWQinyddwyd gwasanaeth
Conffirmaslwn yn EglWys St
=aoam gan Esgob Saunders, y
P~rchedigPhilip HugheGI y Civvrtlt
Vittoria Hancock a Mr Derek
Jones gyda Susan Williams ar yr
organ. Derbyniwyd 11 0 blant yr
eglwys: Kenny Jones, Stephanie a
Nicholas Welsby, Jade Roberts,
Angharad Fisher, Ian a Ffion

LLEISIAU LLIWEDO. Ar 61
cyngerdd a gynhaliwyd ar 26 Ebnll
yn Y\5gol Brynrefall Llanrug I
gcfnoSi plant Deiniclcn yn eu
hymgyrch I gasglu arlan ar gyfor
au tattn I Elstgddfod yr Urdd
Caerdydd yn ddlwQddar.
rhoddodd y Cor gyfraniad 0 £120
at Adran yr Urdd Bethel hefyd.
Mae'r Cor yn dymuno pob
IIwyddiant i'r ddwy adran yng
Nghaerdydd.

Bydd y Cor yn ymddangos
unwaith y mis trwy gydol yr hat
yng Ngwesty Victoria, Llanberis.
OIOLCH. Oymuna Beryl Ellis. 7
Rhes Efrog a'r teulu, ddiolch yn
ddiffuant am bob arwydd 0
gydymdeimlad a charedigrwydd a
amlygwyd tuag atynt yn eu
protedigaeth 0 golli mam, nain a
hen nain yn ddiweddar.

Hefyd i Mrs Meirwen Thomas a
statt y Foelas am eu gofal tyner a
chariadus.
OYMUNA Gwyneth (Becws Eryri
gynt) ddiolch i'w theulu,
cymdogion a ttrindlau am y
dymuniadau da traq roedd yn yr
ysbyty'n ddiweddar.
PLAS PENGWAITH. Wedi dod
adrsf o'r ysbyty mag Mrs N. M.
Owen a Mrs E. Williams.
Dymunwn groeso'n 61 iddi. Yn yr
ysbyty ar hyn 0 bryd mag Mr R. H.
Jones ac mae pawb yn dymuno
gwellhad buan iddo.

Aydym yn estvn eln
cydymdeinlad at deulu Mrs Clara
Jones, Fairview yn ei
phrofedlgaeth trwy farwolaeth Mrs
Jones ym Mhlas-y Bryn.
Bontnewydd. Fe fu yma am
gyfnod end yn anffodus, oherwydd
gwaeledd, gorfu iddi symud i 61aG
y Bryn.

!;stynnwn ein cydymdeimlad
hefyd i deulu Mrs M. E. Thomas 0
L::\nrug yn dilyn ei marwolaoth yn
Vsbyty Bryn Soiont ar 16 Mai. Bu
Mrs Thomas ymA am gyfnod reit
hapus ond yn annisgwyl bu'n rhaid
Iddi tynd i'r Uned Goral yn Bryn
Beiont.

Dathlu eu pen-blwydd yn mis
MOhorlrl uydd Mr~ Mfllr Wlllli:lm~,
Mrs ~11!~abQthWilliams a Mr J. !;.
Williams.

Gafwvd arwerthiant dillad vma
ar ~~ Ma: a cha/wyd cyJle : ddewis
a phrynu dillad.
DIOLGH I Mrs Vera Griffith am

DIOLGH. Dymuna Jackie, Cerll,
Sioned a Meriel ddatgan QU dioleh
ditfuant i bawb am bob arwydd 0
gydymdQlmJad tuag atynt yn ou
profedigaeth 0 golli gwr a thad
annwyl, Tom Eilian Jonas,
Llainwen Isaf. Mae Ralph, Cyril a
Margaret yr un mor ddiolchgar am
y lIu cardiau. galwadau Hon ac
ymweliadau a dderbyniasant
nwythau ar yr ~chlysur trist yma.
Vr oedd yn sysur ac yn symorth i'r
teulu 011 gael cetnogaeth
~y~ulleldfa gref yng Ngwasanaeth
niolch~Qrwch am fywyd a donia....
T-wm car Guovvrn, 10 Mawnh yn
EglWys St Padarn a
swerthfawrogir y rhoddion hQol or
conao JmdanO. g rgnnlr rnwno y~
~glwys aIr timau meddYeol a fu
mor ofalus ohono cyhyd,

Moreen Lonnon.

LLONGYFARGHIADAU I Lowrl·
(;Ionid Device, Bryn Tiricn,
LIQnborls am ddod yn gyntaf
gyda:, usraru 8-10 OQd yn
Ei5teddfod Gylch Arfon ac hefyd
am ddod yn ail yn Ei5teddfod
Rhanberth Eryri, Pob IWG i ti i'r
dyfodol, Lowri-Elenid.
OYMUNA Meinir Roberts ac Alun
Edwards, Merches Gardens,
Caerdydd (gynt 0 Stryd Y Ffynnon)
ddiolch i'w teulu a ffrindiau am y
cardiau, arian ac anrhegion a
dderbyniwyd ganddynt ar achlysur
eu dywedd"iad. Diolch 0 galon.
CYMOEITHAS YA EGLWYS.
Cynhaliwyd cyfariod mls Ebrill ar
nos lau, y Sed, yn Angoria.
Dechreuwyd trwy weddi gan Mrs
Sandra Hughes. Croesawodd Mrs
A, Parry Jones y gwr gwadd, Dr
John Perkins, Porthaethwy a
chafwyd sgwrs ddiddorol ganddo
ar ei daith i Pakistan gyda phroject
addysgiadol. ac hefyd ar ei waith
gyda Chymorth Cristnogol. Mae ef
a'i wraig yn gweithio'n galed iawn
gyda'r mudiad hwn. Erbyn hyn
mae ei wraig wedi ymddeol o'i
gwaith lIawn amser ec wed! agor
siop Masnachu Teg yng Nghonwy.
Fe ddaeth ac amrywlaeth o'r
cynnyrch gydag ef i'w dangos ac
te orynoaa rnai asiooau Sioeledi,
bj~gedi, te a cnont Dlolchwyd I Dr
reruns Be netyd t'r msrcneo
wnaeth y te a rhoi'r rattl. set Mrs
Buddug Hushes a Mrs Betty
Humphreys gan Mrs Clare
~oberts. f;nillydd y raHI oedd Mrs

Mr Atwyn Owen tj'r offer m8adygof a Qyflwynwya i fQarJygf9 LIgnbDri9
or co!am vi wralgM~ Iota Owen.

camera yn ngl)fal John Pl'itehAl'ti, Cilfynydd, Llanboris. ~fon: 0123~O

LLANBERIS
-

Gwyneth ae Elflon Reberts, Becws Eryri. Ffon: 870491



Qr fuarttl yr ysgol

Paned
Cwn Poeth

Stondin Creision
a Melysion

yn paratoi

Pwyllgor Cymdeithas
Cyteillion Ysgol
Gynradd Llanrug

NOSON
CHWARAEON

VR ECO

Mae Alwena wedl cwblhau cyfnod
fel arweinydd y Clwb. Dlo!ch 0
galon iddi am ei chyfraniad
gwerthfawr dros y b/ynyddoedd
diwethaf.
Phyllis ElliS; Gohebwyr y Wasg:
Gwenda a Mary; Dosbarthwraig y
Wawr: Olwen Huws. Rhoddodd
Jean, Trysorydd y gangen a
gwahanol gynrychiolwyr yr is
bwyllgorau, adroddladau ar y
gweithgareddau

Cyhoeddwyd fod Rhanbarth
Arfon yn cynnal noson 0 Goginio a
Blasu yng Ngwesty'r Celt ar 5
Gorffennaf a bod tocynnau ar gael
am £5 yr un.

I gloi mwynhawyd gwledd
ardderchog wedi ei pharatoi gan
aelodau'r gangen

Y wlbdalth f1ynyddol fydd ein
cyfarfod nesaf ar nos Wener, 14
Mehefln. 8ydd y bws yn cychwyn
o Lanrug am 6.340 a'n cyrchu I
Bias ar Fwyd. Llanrwst. Enwau i
Bethanne os gwelwch yn dda.

FfonlFfacs: (01286) 870882
GW~5ru1a.elhfframio
Lluniau 0 bob math
ar gael ar y safle
Prisiau Rhesvmol

.;

Arddangosfa 0 1umau
owreiddiol gun
Afhsbrud Lieul

RicM,d S. IIwnphrty~

'------.......--- --

TREFNWYA ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIQI:lASAU

Mae cytteustemu tenis-bwrdd newydd sbon cqllflGh CJ( gael yn y
G«n(l/(an. .Am rwy 0 wybodaeth am otya y gelllr cbweree. cysyfftwch a

GoronlN}!Hughes ar (01286) 674839.
chawsant foes siocled. Ac yn
drydydd. Sioned, Luned a Catrin a
chawsant hwythau foes siocioo.

Yn olaf, ond bob ernser yn
ffyddlon, yr oedd Marian,
Veronica, Vaimal Cathgrino a
celnlys. Peqiau oedd y wobr a
gobeithlo elch bod wedl eu rnannu
yn dog

Dyml.lna'r pwyllgor ddiolch j
oawe am wneud y noson MOr
hwyliog, yn arbennig Ahodri,
Esyllt. Macsol"l, Gwion a Meinir am
drefnu.

Nos Fercher, 19 Mehetin fe
gynhelir Cyfarfod Blynyddol
Cangen Llanrug a'r Cylch. Croeso
l'r holl aelodau i ddod i Setydliad
Cotta Llanrug erbyn 7.30 i ethol
swyddogion ac i drefnu rhaglen y
tymor nesaf.
MERCHED Y WAWR. Cynhahwyd
cyfarfod 0 Ferched y Wawr yn y
Ganolfan Gymunedol nos Fawrth,
14 Mal. Dyma'r Cyfarfod
Blynyddol a derbyniwyd
ymddiheuriadau gan Mena, Julie,
Helen a Carys. Dymunodd y
Llywydd, Megan Roberts, yn dda i
Morgan, mab Bethanne a fydd yn
priodi yn y dyfodol agos.

Cadarnhawyd cofnodion y
Cyfarfod Blynyddol a gynhallwyd
ar 8 Mai 2001 Etholwyd y
swyddogion canlynol ar gyfer y
flwyddyn 2002-2003. Is-Iywydd:
Melrwen Lloyd, Is-ysgrlfennydd:
Gwenda Roberts; Is-drysorydd:
Pat Jones' Aelodau newydd y
pwyllgor: Margaret Jones, Olwen
Huws ac Ann Lloyd: Cynrychlolwyr
ar yr is-bwyllgorau rhanbarthol
fydd, Anabl: Beryl Thomas: Celf a
Chrefft: Julie Jones; Dysgwyr:

Tcnis-Bwrdd yn y Ganolfan

IX

. '

Ffon: (01286) 870202

•erls

•

RhoB Gretwla, ar Qj phrjoda~ hnneu
ar 9 Mehefin.
DIOLCH, Dyrnuna Mrs Katie
Griffiths, 22 Hatan Elan, ddiolch
rw thGulu, ffrindiau a chymdogion
Hafan Elan am ddymuno yn dda
iddi ar achlysur 01 phen-blwydd yn
80 oed Diolch yn arbennig i Mrs
Dily$ Jones. Mrs Fi~hgr, Mrs Katio
oavla~a Mrs Dorothy Carter am
orstnu lIuniaeth yn y Ganolfan.
Diolch yn tawr i bawb.
DIOLCH - APEL BANGLADESH
CAPEL Y RHOS. Yn ystod yr
wythnos 9yntaf 0 Fai fa
gynhaliwyd I[;;~todd Mewn
Distawrwydd'. Diolch i bawb a
gymerodd ran yn y gweithgaredd.
Mae penawdau'r cyfryngau'n amI
yn son am dlodi ac argyfyngau
Qanglade5h. and. or fad
Qangladesh yn un 0 wledydd tlotaf
y byd, sv'n dioddef yn s_gilllifogydd
Q onorwvntoocc yl"\ ~ml, mae el
phobl yn brwvoro yn au herbyn,
Mao cymun(;dau ae urucouon yn
br8uddwydio am well dyfodol ae
yn gweithlo'n gal{ld i wireddu eu
breuddwydion.
CVMORTH GRISTNOGOL, Yn
y§tod wythnos Gymorth Cristnogol
elgnl, Mai 12-19 2002, bu mwy
nac anoed 0 wirfoddolwyr yn
mynd 0 gwmpas Llanrug i gasglu
anan tuag at gynorthwyo
gwledydd t1awd y byd. Llwyddwyd
i gasglu cymaint a £1041.81, heb
gyfrif ad-daliad treth incwm y rhal
oedd yn barod j gyfamodl. Diolch i
bawb am roi eu hamser I gasglu,
ac i bobl Llanrug am gyfrannu mor
hael tuag at yr achos.
PLAID CYMRU. Eleni trefnwyd yr
Helfa Drysor gan Rhodri ac Esyllt
Llwyd gyda Macsen yn
cynorthwyo a Gwion a Meinir yn
goruchwylio. Cafwyd noson
arbennig 0 ddifyr gan gychwyn o'r
safle bws ger Ysgol Brynrefail am
6.15 - 6.30. Daeth 11 car lIawn
yno yn eiddgar I gyflawnl'r gamp
ar noson brat 0 Fal.

Wedl crwydro'r ardal cafwyd
swper yn nhatarn gartretol Y Gors
Bach, Llanddelniolen lie
dyfarnwyd y marciau gan Rhodri.

Yn gynlaf roedd Gwyndaf a
Cemlyn, fydd yn derbyn y clod a'r
cyfrifoldeb 0 drefnu Helfa Drysor
2003. Y wobr oedd bag picnic,

Yn ail yr oedd Lisa a Bedwyr a

YSGOL LLANRUG
Erbyn ~yl"l mae dj\5gybllon BI.2 Q

61.6 wedi nWblhau y TASf\U ec yn
cae I amser i fwynhau gweddlll
therna'r tvrnor.

Gan eu bod yn dilyn thema
'Cestyll a Bywyd Erstalwm' asth
di~gyblion 91.5 ar ymwellad a'r
Castell a Phlas Mawr, conwv.

Gil fodd diAoybl;on Dlyyyddyn
Derbvn ddiwrnod sworth Ghweil
ym Mhenmon a'r Sw For ar Ynys
Mon. Maent yn awr yn dlsgwyl am
ateb i'r neges a daflwyd mewn
potel i'r mOr.

Amharodd y glaw ddim ar
ddiddord~b a mwynnad diggyblion
BI.1 a 2 tra buont yn y Galli
Gyffwrdd yn sylwi ar wahanol
goed ac yn aosuaou au 'den' ~u
nunain.
GYMOEIT~Ag CV~EILLION YA
Y$GOL. Bydd pwyllgor y
Gymdeitha~ yn oaratoi poned a
cnwn p6~!h, etcndtn greislon a
melvsion ar Noson Chwaraeon
Eoo'r Wyddfa ar 1"\0$ I~I.II eO
Mehofin.
LLONGYFARGHIADAU.
Dymunwl'\ longyfarch Oelytn Medi,
anosran. Y~tad MinHordd am gdel
ei oerovn i swydd athrarwes yn yr
Adran Gymraeg, Ysgol Berwyn y
Bala. Bydd yn cychwyn ar ei gyrfa
ym mis Medi.
DIOLCHIADAU.
Ymddiheurwn yn Ilwyr am nad
oedd y can!yno! wed; ei roi yn yr
Eco diwethaf. Drwg iawn gennym
Mrs Thomas.
DYMUNA Mrs Sally Thomas, Min
y Rhos, Ffordd yr Orsaf ddiolch yn
arw i bawb am y cardiau,
anrhegion a dymuniadau da a
dderbyniodd ar achlysur ei phen
blwydd ar 9 Mawrth yn 97 mlwydd
oed. Llongyfarchiadau mawr i
chwi.
PEN-BLWYDDI. Llongyfarchion i
Mrs K. Griffiths, 22 Hafan Elan ar
el phen-blwydd yn 80 oed ar 2
MaL Gobeithio eich bod wedi
mwynhau y dathlu.

Hefyd i Tom Hastings, Penlan,
Lon Groes, yntau yn dathlu ei ben
blwydd yn 21 oed.
PRIODASAU. Pob dymuniad da i
Charlotto H~~ing5, Fenian, LOn
Groes ar ei phrioda~ a Jason ar 6
Mai, yn NyfnQlnt.

Hefyd i Sharon Michelle Jones,

Camera yn ngofal Gwyndaf Hushes, Glascoed, Llanrug. Ffon; 677263

f LLANROG -.,' ...
- -

Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. Fton: (01286) 675394



Mallylion pcllitch: (01286) 872014
eOfYlll)'Ywh Am K,l [11

Croeso i bawb! - 0 bell ac agos

-
I Oewis eang
o Welyau a 3PISuites.
Llenni Venetian a Llenni Rater.
5,000 Ilathen sgwar 0 garpedi
mewn stoe - allweh chi
fforddio prynu 0 batrymau?

I GLANHAUCARPEl?~GYD~S!~MVAK I

Ffon/Ffacs: (01286) 650291

9-7 pm
9-5 pm Sadwrn

ArGau
5ul a Mercher

WAUNFAWR

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI Ar Agor

Fframia Gwasanaeth Fframio Lluniau
Arbenigwyr ar [[ramio gwaith edau a nodwydd

Nifer helaeth 0 luniau ar werth • Dewis eang yn cynnwys:
IVOR STUBLEY • KEITH ANDREW

KEITH BOWEN • ROB PIERCY
----------------~

PARe PADARN, LLANBERIS (870922)
(Ar gau d}'dd SuI 11 dydd Llun yn ystod y gaeaf)

snap y dyfodol. Fodd bynnag. ar
gyfsr y rnls nesat cvnnsur y
gwasanaethau canlynol yn
Ystatell y Bwrdd, Clare] Gwalia:
2 DIm Ysgol Sui; 2.00 Parch

Trefor Jones:
9 Dim Ysgol Sui na

Gwasanaeth;
1S 11.00 Vsgol Sulj
23 10.00 Parch Garaint Hughes;

11.00 Ysgol SUi;
30 11.00 Ysgol SuI.
Croeso i bawb.
TYNFA MISOL. Enillwyr Tynfa
Misol Cymdeithas y Cae Chwarae
ar gyfer mrs Mai oedd:
£40: (77) Mair Roberts, SwAn y
Gwynt: £25: (03) Eryl a Gwenno
Jones, Bryn Mair; £15; (19) Karen,
Cefn Plas, Glangwna; £5: (39) Oic
Jones. Gregws.
GHWARAEWA ADDAWOL.
LlongyfarGhiadnu i Gwion, Bryn
Mawr, gan ei fod wedi derbyn
gwobr fal yr unlgolyt'l yt'l y garian
dan 8 oso. ciwo Aygbl
Gaernarfon, sydd wedi dangos yr
ymrwymiad gorau i vrnarlor a
hyfforddiant.
COOl ARIAN PR GANOLFAN,
Cynholir noson yn Llain
Meddygon ar nos Waner, 21
Meh~fin 9yda 990, adloniant, raffi
a bar. Bydd tocynnau ar gael trwy
aelodau'r Pwyllgor a siopau Illeoi.
H@fyd bydd stondlnau ar y Gae
Ghwarae adeg diwmod Mlri Mawr
ar ddydd Sadwrn, 27 Gorffennaf,
~

TIM DARTIAU. Llongyfarchladau i
dim dartiau hogia Tafarn Bryn
Gwna, Dro~ y tair blynodd or~ i
Willie a 8renda ail-agor y ffynnon,
mae'r tim wadi codi 0'1' drydedd PI'
adral'l 9yntaf. !;Ianl maG'r tim wadi
ennlll y Cynghralr. Hefyd maent
wedi curD tair CWpan - Ovvpan
Bob Jones, Cwpan Burtonwood a
Chwpan Dave Wilkes. Da lawn,
hogia.

Cynhaliwyd cvtartoc o'r Cyngor
Cymuned ar 24 Ebrill yn y
Oenolten. Waunfawr gyda'r Gyng
Clive James yn bresennol air
Cyng Vera Roberts yn ymddiheuro
am abeenoldeb.
Nid oedd ymateb oddi wrth Gwmni
MacDonald ynglyn a oouwoo
sbwriel rhwng Pen-y-bryn a Chefn
Gof, Byddwn yn cysylltu a
Chyngor Gwynedd ynglyn a
pheidio a chodi sbwriel (poten,
caniau, cwpanau, ayyb.) ar ochr y
ffordd i Peblig ar 61 sgubo'r 16na'r
ebwriel ey'n ym9~~91", heibio'r
cilfan ger y sgwar. Rhoir pwysau
ar Gyngor Gwynedd ynglYn a'r
oedi cyn codi arwydd 'Dim
chwarae gemau pel' ar y polyn
lamp ym Mryn y Got.
Mae'r Heddlu wedl sgwennu i
GynQor Gwyn~dd yn cofnoqi caie
y Cyr.gOf i go~i ~Afor. y
tawelyddlon traffig trwy'r pentrot at
saron v rnat rhwng Font Feblig a
Gallt y Sil.
9ydd Y Cyn90r yn cysylltu a
Cnyl'lgor LIAl'lrug ynglyn a'r
aocuao svoo WQCliQI gOdl, neb
ganiatad cynllunio. ar draws IIwybr
cvnosoous rntt 83 yng Ngha@
RhyClau yn gotyn iddynt bwyso ar
Cyngor Cvvynfldd i unionl'r Gam.
GWASANAETH ews,
o 2 Mehefin ymlaen bydd man
nowldiadau yn yr amsorlon bws.
Yn dod adrgf 0 Gaernarfon bydd y
bws yn gadael Penllyn am 4.30 y
prldwn (5 munud yn gynt): ae am
7 15 yr hwyr (10 munud yn gynt).
Ar y ffordd i Gacrnarfon bydd y
bws yn gadael am 5.05 (5 munud
yn hwyrach) ac am 7.10 yr hwyr
(10 mut'lud yt'l gynt).
NEWYDDION Y CAPEL. MaQ'r
gwaitn adnewyddu ac addasu
wadi cyrraadd cyfnod allweddol.
O'r diwQdd, maQ ffrwyth y lIafur a'r
codi arian wedi dechrau dangos

CYMUNEO.CYNGO~

CAEATHRO
Clive James. naran, Bryn Gwna.

~f~n:(01~&4)419501 (sweith). 47743&(certref)
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CLWB GARDDIO
Ty Gwydr, Cwm-y-glo

Nos liliu, 13Mehefin, 7.00 o'r gloch
SiaradwI gwftdd

KATH TURNER (Garddio Organig)

gorau i Mrs Rhian Jones ar
achlyeur ei hymddeoliad fel
gofalwraig yr ysgol. Oherwydd
salwch. nl ru Mrs Jones cvoa nl
ere peth arnser bellach ong,
carem ddiolch iddi am ei
gwasanaeth gWQrthfawr rr ysgol
ar hyd v blynyddoedd a cvrnuno
selotant orer iddl rwan. oroeeo
hefyd i Mn~ Kath Qroen fel ein
gofAlwrAig n~wydd.

~ydym arn doyrnuno'r gor9u i
ddwy snstn or ysgol fydd yn
cvstarnu yn Eisteddfod
G@n@dla@thol yr Urdd yng
Nghaerdydd. Fob hvvyl i Laura
Thornton yn y 1.Iefarl.l i OdY~9wyr
dan e ood ac i Karon Williams ar
yr Ut'lawd PiAI'IO dan 1Q o~d.
LlongytgrChladau mawr I Laura yn
b~rod a.r annlll y Fgdal Anan am
warth tri·dlm@nsiwn dan 8 o@dyn
yr Adran Gelt a GhreHt.

Diolch j Mr5 Jon Robert\:) am
fynd Q nnor 0 blflnt yr y~gol i redeg
tr,rf(~QwlaQ a drofnvvyd 9~n yr
Urdd yn9 N91Yhiitfon y mis
diwQtnaf. Oa lawn bawb am
wneud eu gorau.

Enillwyr Clwb yr Ysgol mis
Mawrlh oedd Alison Jones,
Llanrug; Jason Jones, Bod Elan a
Keith Williams, Bryn, 0 Gwm-y
glo. Aeth gwobrau mis Ebrill i Mrs
Nancy Jones, Maes Padarn,
Llanberis; Mrs Gwyneth Roberts,
Bod Gwynedd a Mrs Alison Jean
Jones, Dolaton - y ddwy 0 Gwm
y-glo.

Carem ddiolch 1 bawb ddaeth i
ggfnogi yr Ocsiwn AddQwldlon a
drefnwyd gan y Gymdeithas
Rhieni ac Athrawon a gynhaliwyd
yn y Frlcsan, Cwm·y·glo ar 23 Mal
dan ddwylo medrus Datydd Hardy
ali ~wmni.

LLONGYFARCHIADAU j Marc a
Non Roberts. 3 Tan y Ffynnon ar
onodi9~oth 01.1 rneb, O~in
Cynfab, brawd bach i Qaca.
CVDVM[;IMLAD. [;~tyl"lt'lit' tlit'l
eyaymOAlmlQ(1 OWyQQf t1 Mr
Elrwyn Williams, Llwyncoad yn al
ororeoaeetn 0 golll el frawd, Mr
Glyn WilliQm~, mown ychydi9
wythno~nu ar 61 ~olli 01 frawd,
Nopi
VNDE9 V MAMAV. Cyf~rf~'r
gang~r't yn Vsbyty Dlnorwig,
Llar'tborl~ r'to~ Lun, 19 Mal 1I~'r
oodd Kon Lgthgm g PgUI Sivyor
yn dl~gWYI amda.nom. Ca.w~om
tynd 0 gwmpas yr YsbYlY a gw@ld
yr offerynnau a ddefnyddiwyd
flynyddoodd yn 61. Wodyn Gafwyd
~QnoQQbi;)Qodi tra'n Qwylio fidio 0
9arc Gwledl9 Padarn. Vr oedd
~WI~ wolfr 01 haratol ar ~II'I ~y1(\r
QO. I ddlweddu r nogon, CQtwyd
lIunlaalh y~g~fn Mwynhawyd y
noson yn fawr lawn g-'Jnbawb.

DlolChwyd I K@lla Faul gan Mrs
JOYGOF\anGom.

Ar 1-4 Mal aeth rhai o'r aelodau
i WasanaQth y DdQoniagth yn y
Gadeirlan ym Mangor.

8ydd y cyfarfod nesaf yn Hafan
!;Ian, Llanrug, nos Lun, 10
Mahstin.
YSGOL CWM Y GLO
Yn y lie cyntaf, diolch 0 galon i
bawb a anfonodd y talebau Tesco
i ni ar gyfer cael cyfnfiadur i'r
ysgol. Roedd gennym 4,500 wedi
~u eadw ers lIynedd a'r nod oedd
cyrragdd 12,000. Wgl, rydym WQdl
IIwyddo. Casglwyd 12,600 gyda
diolch i lawer iawn 0 bobl y fro a
gwananol fudladau Ileal wnaetn
ymdrech arbennig jawn.

~el ys~ol, rydym yn dymuno'r

camsra yn ncorat (jwynd~f HuOh8S.OI~Sc()@d.Lranruu. rron: 677263

CWMYGLO ,

Mrs Iris Rowlands. Glanrafon. FrOn: (01286) 872275
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QLVNVDDOEDD 0 BAOFIAD YN Y MAES

GWYN JONES

GENEDIGAETH. Llongyfarchion y
Einir ac Euros Davies ar
enedlgaeth eu mab, Tomos Wyn
Oavies. ddiwedd mis Ebrill yn
Ysbyty Gwynedd. Brawd baeh i
Doio Ahys a 1010 Wyn a phuimed
*'Ir i Evan a Helen Parry. Morwel,
Ceunant.

CEUNANT ~

a Mr Gsralnt Ells, B~tn~1 yn yr
hwyr. Diolcn I'r pecwar am sicrhau
Cymanfa hapus a chartretot.
CYFARFOD PREGETHW. Ar Sui,
12 Mal, cynhaliwyd Cyfarfod
Pregethu Ebeneser. Catwyd dwy
oadfa fendlthio! dan arwsmtao y
parchadi9 Huw John Hughss.
Porthaethwy.
WYTHNOS CYMORTH
CRISTNOGOL. Ar nos Lun, 13
Mai, dan nawdd Cyngor Eglwysi
Deiniolen a'r Cylch, cynhaliwyd
gwasanaeth arbennig yng
Nghapel Libanus i gychwyn
Wytnnos Cymorth crtetnoqot.
Arweiniwyd gan y Parchedis John
Pritch~rd e Ghymsrwyd man gan
nifer 0 aelodau eglwysi'r ardal.
DYMUNA Alun Rowlands 0 39
Pennant. Llangefni, ddatgan ei
ddiolch diffuant i deulu, tfrindiau "
ehydnebcd ym rnro'r Eco am bob
arwydd 0 gydymdeimlad a
ddangoswyd iddo yn ei
brotedigaeth 0 golli ei briod,
Kathleen (gynt Q 1e Deiniol Road).
(3WQrthfawrogwyd preeenctdeb
oymflinl o'j chydnahod ynS
ngw"~Qnaeth BI hanQIQdd.
Cyflwynwyd y cyfanswm
anrhydQddu~ 0 bron i £2,000 i
Ward Alaw, Y~byty Gwynedd er
oot annwyl iawn amdani. Diolch i
chi, un ac 011. am eich
earadiSrwydd,
DIOLCH. Dymuna Mrs Mary
Roberts, 15 Minafon. Bangor.
ddlolch yn gynnes iawn i'r holl
bobl 0 fro'r Eeo fu mor garedig, yn
ymweld a hi ae yn anfon
cyfarchlon, tra bu'n wael yn
Vsbyty Gwynedd ac am y
cydymdaimlad a'r dymuniadau da
pan gOllodd ai ehwaer, J~ne,
CYMDEITHAS Y BEIBLAU.
Cynhelir gwasanaeth Cymdeithas
y Beiblau nos Sui, 30 Mehefin am
6.00 o'r gloch yng Nghapel
Gefnywaun, Deiniolen. Gwneir
casgliad at yu Gymdeithas yn y
cyfarfod. Trefnir bws i gychwyn 0
Ddinorwig am 5.30 ac yna i
Benisa rwaun.

bentretol svdo srbyn hyn wedi
difl~nnu,

Bydd Cyfarfod Blynyddol y
Gymdeithas yn cael ei gynnal nos
Fercher, 5 Mehefin am 7 o'r gloch.
CYDYMDEIMLO. Ar yr un diwmod
yn Ebrill, bu farw dwy a tu'n
gymdog ion yn Rhydfadog.

Yn gynnar ar 1() Ebrill, yng
Nghartr@f FOQlaS, Llanrug, lle'r
ymgartrefodd ers nifer 0
flynyddoedd, bu farw Mrs Sass
Williams, gynt 0 25 Rhydfadog. Yn
97 oed, hi oedd un 0 drigolion
hynaf ardal Deiniolen, a ehofir
amdani fel cymerlad hwyliog a
strtol.

eyn I'r ovco ocod i bon. bu farw
Mrs Jane Jones, 24 Rhydfadog yn
Ysbyty Bryn Seiont. Bu hi'n aelod
ffyddlon a gweithgar 0 sawl
mudiad a chymdeithas yn
Neiniolen a Dinorwig a thgimlir y
chwithdod ali cholti o'r gwahanol
gyfarfodydd.

Bylchwyd Rhydfadog unwaith
eto pan ddaeth y newydd. ar fore
7 Mgl, t\M ~arw ~nni~gWYI Mrs
Betty Wi"i:1mg. ~!) Rhydfadog yn
Vsbyty Gwynedd. Treuliodd hltnau
QI n6~s yn Nelniolen. ac rOQdd
wedl cartr~fu yn dda yn
Rhydfadog ers tua dwy flynedd,

Cydymdeimlir yn ddwys iawn a
lheuluoedd y talr yn eu co"ed a'u
hiraeth.
CRONJ:A VMDDIRIEDOLAETH
DEINIOLEN. Gwahoddir
csisiadau gan fudiadau a
chymdeitha~au lI~ol am roddion
ariannol o'r gronfa uchod. Dyl~i
pob cai::; gynnwys mantol~n
arrannol gyfredol wedi gj
harchwilio, ac yn dangos enw
lIawn. cytglrlad a rhif ffon yr
archwilydd. Dylid anfon ceisiadau
at Miss Jean Pare Jonas,
Vsgrifennydd Cronta
Ymddiriedolaeth Deiniolen, Cesail
y Mynydd, Oeiniolen, Gwynedd
LLss 3NF. Dyddiad cau: 30
Mehefin 2002.
CYMANFA YSGOLION SUL
OOSBARTH PADARN.
Cynhaliwyd y Gymanfa elenr yng
Nghapel Rehoboth, Nant Peris ar
SuI. 5 Mai. Trefnwyd bws 0
Ddinorwig j'r cyfariodydd am 2 a 6
o'r gloch a chafwyd cwmni nifer
dda 0 aelodau a phlant yr ofalaeth
ar y dalth Yn y pnawn
gwobrwywyd y plant am ddysgu'r
Maes Llafur

Yr arweinydd oedd Mr Arwel
Jones, Penjsarwaun a'r Organydd
oedd Mr Gareth Jones. Llanberis
gyda Mrs Falmai Pritchard,
Llanberis yn lIywyddU yn y pnawn

•eln
HyobY5ebwyr

Cefnogwch
r-------- - -

Bryn Seiont, Caernarion, lie bu
tarw ar 19 Ebrill yng nghwmni ei
theulu.

Vn ~nedigol 0 sn Fan,
~ymudodd pan yn ocoeir osc i
Odeiniolen ac yno y bu ar hyd ei
hoes wedyn. Roedd yn wraig rr
diweddar John H. Jones, Stryd
Newydd, lie bu'r ddau yn byw hyd
ei farwolaeth ef yn 1979, a lie
parhaodd hi ifyw tan 1991 cyn iddi
symud i Aydfadog.

Cynhahwyd y Gwa~anaeth I
Ddatt"u 81 bywyO yng Nghapel
Ebeneser dan ofal y gweinidog, y
Parehedig John Pritchard. gyda
chymorth y Parchedigion John
Gwilym Jonas, Bangor ei Trefor
LewiS, rorthagthwy, cyn i'r
gynulleidfa nitcrus gardded i
Fynwent Macpela. Rhoddwyd
teyrnged arbennig iawn iddi gan y
Pi\rvhoCHg uonn fl7rltchQ~d ~
no~odd oi chyrnerlad hynllws. QI
pnoblogrwydd a'l diwydrwydd ar
hyd y blynyddoodd yn y ~Apel ~'r
ard~l.

Vn methu bod yn bresennol
rOQdd ai enwaer, Mary Roberts 0
Fangor. a oodd w~di ei chipio i
Ysbyty Gwynedd fora', angladd,

Y oludwyr o@ddBarry, Badwyr,
Iwan, Gareth. Tim a Joe, aglodau
o'r teulu agosaf a chyfeillion hoff.
Cymorwyd rhan wrth yr organ gan
Mr John Jonos, Deiniolen.

ROgdd lIu 0 alarvvyr yn
bresennol yn cynnwys y teulu,
cymdogion a chyfeillion 0 b~1I ac
agos. Roodd yn wraig gyteillgar a
phoblogajdd fel y dangoswyd yn y
nifer yn y cap~1air fynwent.

Rhoddwyd blodau gan y teulu
yn unig a hefyd derbyniwyd
rhoddion tuag at Ymchwil Caner.
Paratpowyd te yn y festri gan
wragedd 0 fysg aelodau'r capel fel
arwydd O'U hedmygedd a'u
diolchgarwch Iddl am ei chyfraniad
tros y blynyddoedd. Gwnaed
trefniadau'r angladd yn drylwyr
iawn gan E.W. Pritchard,
Llanberis.

Dymuna Alwena a'r teulu
ddlolch i chwi I gyd am eich
caredlgrwydd a'ch cyfelilgarwch
tuag at mam tra bu'n wael ac I
nlnnau, wedi ei marwolaeth.
EGLWYS CRIST
LLANDINORWIG. Yng nghyfarfod
o QymdtJithClSEglwys enst y mis
diwothaf, y wralg wadd OQdd Mrs
Diana Davies, LJanberis. Catwyd
noson hynod 0 ddiddorol a
hwyliog ganddi. Soniodd Diana
am ei gyrfa, wedl ymadael ag
Ysgol Brynrefail a dechrau yn y
Go-Op yn Nelnlolan yn nlwedd y
pumdegau ac ymlaen i'r
chwedegau.Aoedd yn y Co-op tua
saith gant 0 aelodau, ac roedd yn
gyfrifol am anghenion ardal eang.
Disgrlfiodd y eymeriad 0 Dde
Cymru, sel Mr Morgan y Rheolwr,
ei hanes yn dysgu cadw cy1rifon,
cyn bod na chalclwletor. heb son
am gyfrifiadur.

Mawr yw fHn dyl~d i Diana am
roi ar bapur gofnod 0 gymdtJithas
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GWASANAETH DEON GWLAD.
Nos Fercher. 8 Mai, yn ESlwy~
Oriet, Uandinorwig ~afwyd
eWQG~n~oth corntstvnu Y C9non
mne TnomaG, Trelor fel nsor:
GWlad Anon. Dyma'r eildro I
Canon Thomas ddod yn Ddeon
Gwlad Arfon, bu'n Ddeon am saith
mlynedd 0 1993 hyd y flwyddyn
2000. Daeth tyrfa dda 0
gynrychiolwyr y DdQoniaath i'r
gwasanaeth, yn cvnnwys
Arcnoctacon Bangor, Offeiriaid y
Ddeonia9th. D~~II~l'\wyr LloY91
aelodau y Gynhadledd
Ddeoniaethol ac eraut.
Gwnaethpwyd y comisiynu gan
Esgob Bangor, Y Gwir 8archedig
oaunders O;;lvioQ.

Cymerwyd rhannau yn y
9wasanaeth gan Mr Richard
Jones, Clynnog; Miss C. Poyner,
Clynnog: y Pa.rehgdigion J~ffroy
~lJtlhee ~ f10gur Donaldson.
C90rnnrfo", ac rmlyn YYjlliaml5,
Llnndinorwig.

Yr organYdd@Soeod MrQGW61'\
Griffith a'r gwas allor oedd Sophia
WIllIams. Roodd y ca\5gliad er
budd cronfa Vsgol Sui
Llandinorwig. Ar CI y gwasanaeth
~afwyd Iluniaeth arddorchog a
~dd wed I ei baratol gan foroh~d
car~di9 Eglwy~ Crist a dlolehir
iddynt kwy ~c i Gwyddogion ae
aQlodau'r t;Slwy~ am eu holl
drefni:1d9LJtrylwyr. C~fwyd nOBon
Ddeonlaethol hapu~ lawn.
OYMUNA Gracie a Richard {Cwm
gors, Dyfed) , ddiolch i bawb am
bob atwydd 0 gydymdeimled ~
hwy ym mal'WolQeth Qi mom, Mrs
Sass William~, gynt 0 25
Rhydfadog.
Diolch am y cardiau, y galwadau
ff6n a'r rhoddion a dderbyniwyd at
Gartref Gofal Foelas, Llanrug.
Diolch i bawb a fu'n ymweld a'i
mam tra bu yn Foelas. Swm y
rhoddion a gyflwynwyd i'r Foelas
oedd £380.
DIOLCHIADAU.
Dymuna Michael D. Thomas, 5
Rhydfadog, Deiniolen ddiolch yn
fawr lawn i'w rieni, sef Buddug a
Barry; i Kelly am roi ei hamser di
ben-draw; i Paula a Linda, ei ddwy
chwaerj i'w deulu; ffrindiau a'i gyd
WQlthwyr a phawb arall ddaeth I
8dryeh amdano tra bu yn slaf yn
Vsbyty (3lan Clwyd.

Hefyd am yr arian hael, y
rhoddlon a'r cardiau a
dderbyniodd tra roedd yn yr ysbyty
ac ar 01 iddo ddod adreg, gan ei
deulu, ffrlndiau. ei gyd-weithwyr
yn Ffatri DMM Llanberis.
cymdogion yr ardal a phawQ
gymerodd ran mewn gem (pool)
yn y Wellington ac am y galwadau
ffon.
DIOLCH. Dymuna Mrs Gwladys
Jones, 19 Hafod Oleu ddiolch i'w
thouh·~1ffrinoiClu a chymdoglon am
yr anmeglon, blodau. cardlau a'r
arian a safodd ar Clchlysur ei
phen-blwydd yn eo otJd ar Z1
Ebrill.
MARWOI.AETH. Ar 25 Ebrlll
cynhaliwyd gnal~dd Mrs Jane
Jonas. ~..t~hydfados a oegg yn
93 mlwydd oed. Treuliodd gyrnod
o waeledd ar ddechrau'r flwyddyn
mewn amryw 0 wardiau Ysbyty
Gn-ynedd, t1angor g~ Y~a ovfnodnvr vn vr IJ~od Uacrn!lIonr V",byty

DEINI'OLEN
."

w, O. Williams, e Ahydfadog. F=fon:(01286) 871259
,~
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MENAI SEWING
MACHINE CENTRE

21 Stryd ~awr
PORTHAETHWY

r:fon: (01248) 714043
neu Caernarfon

Ffon: (01286) 674520

~dau, N~dwyddau
ac ali mewn Sloe

DQwjg D~ agor tan 6 pm

07Q80 742!i84 • OlZltH ltl10SZ sale3@energYGYGleol~gm

ENERGY CYCLES I
60 Stryd Fawr

LlanIJerl5
Beics a Barcudau

PiJniau II ThrW3io EJeiGa
8eics I=fordd a Mynydd,
BMX, Triathlon
Barcudau Hwyl, Chwaraeon
a Delta f'owtJrkittJ6.

Oriau Agor
Gaeaf: 5 diwrnod yr wythnos:
hau, Cvvonor, $adwrn, Sui, Llun
J4Af! 7 ~Iwrnod yr wythnOsar

FFENESTRI • DRYSAU • CONSERFATERIS
CYFLENWYR AWDURDODAU LLEOL

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

~EN VSGOL GLANMOELYN
LLANRUG LL55 2RG

(O'286) 678618 (dydd)
(01248) 670081 (nos)

FFE 'ESTRI
CELTIC WINDOWS

HarddwGh eiGh cartref Qyda

BWl) 22 5edd fl.r Sitcl ar gyf~rpob
ma.th 0 logi preifat - nosweithiau
allan, partlon, tripiau de ali.
Gwasana42t.h. p~rsonol a thelerau
rhe§ymol gan (01248) 361044

D. P.0 ENS RHIWLAS I

BWS BACH AR LOG

'commandos'. Gollyngodd y
garreg, Ifrwydrodd y born ac
aeth yn syth i fyny a thrwy ochr
Islwyn. Yo eu dychryn
rowliodd deu ncu dri o'r
'commandos' i'r ffos. Nid
ucddym yo by)", nepell i ffwrdd
a chlywodd fy nhad y ffrwydriad
a gwnaeth yr hyn a allodd i'r
bacngen cyn ei gymryd i'r
ysbyty. Fodd bynnag, cafodd
adferiad llwyr.

Roedd popeth yn ei dymor a
thymor i bopeth. Amser i
chwarae marblis ac amser i
cnwarae concyrs -ar 61 eu
caledu yn y popiy dros nos;
amser i redeg cylch ac amser i
ddringo'r Wyddfa ar naw nos
olau. Ac arnser i Iynd ar drip
ysgol SuI unwairh y flwyddyn -
1 Rhyl neu Llandudno fcl arfer,
eyn cychwyn cai'r plant ddau
swIlt (IOc) sef pt'~s teo Raedd
m~,n_dmor hell yr gdeg honoo
fel mynd iwlad dramar.

(rarlLad_Yfl rl~ifyl~Gur//,nn"j)

syrthio i'r afon, ond srnl iawn yr
ii rhai ohonom gsrtref yn wlyb
at y croen i wynebu cerydd
rhieni. Dyna a ddigwyddodd i
Wmffra Wyn. Penderfynodd
wneutl rnn i svcnu ei ddillad ac,
feI y mae rhywun yn cofio rhai
pernau, sylwyd nad ocud
ganddo ond ei ddillad nos fel ei
ddillad isaf.

Arferai milwyr sawl gwlad
ymarfer ar ochr Cefn Du a'r
Wyddfa a byddai rhai ohonom
yo hel bwledi a phethau eraill ar
eu hol. Cafodd bschgen o'r enw
lslwyn af!lel ID' rnyw nrwyurtad
ac fe'i cariodd drwy'r pen tref
gan ddangos, iunrhyw un oedd
a diddordeb, y gapsen nad ocdd
yn rhnid ei tharo i'w 'gyrru i
fyny'. Fe'i dilynwyd gan dri neu
bedwar 0 lafnau eraill hyd ocnr
afon Gwyrfai. Gosododd Islwyn
y ffrwydrinu wrtl1 fon ~vede.n a
dringodd i fyny yn cario carreg
~v fawr tra Borweddai1t' lleill
wr,h Qchr ffo~ fel

yn cacl ci ddcwis yn Ilaenor, pur
anaml y byddai yn gwrthod. as
byddai gweinidog yn symud,
roedd wedi 'cael galwad'.

Bu D. J. Lewis yn weinidog
yA y Waun !lm. flynyddot;!dd
lawcr, llrodor 0 Landudno yn
wrciddiol QC wedi gr!Iddio yn
Rhydvchen mewn Lladin a
Groeg ac, rwy'n credu mcwn,
Mathemateg. Yn sicr yo fwy
galluog na'r cyffredin ac yn ami
yn pregethu 'uwchben' pobl.
Arnl y clywals hen wrcigan yn
dwcud wrth )' llall, 'DQ~Qd 0 yn
ddyfn,' ac yn amlwg heb ddcall
gair. Dywed R. Gwynn Davies
yn ei lyfr Waen a'i Phobl i ryw
athro coleg ddweud amdano 'yr
ynfytun sy'n l)'\vastraffu
rnennydd rhagorol fel
gweinidog mewn rhyw bentref
diarffordd'.

nrbyn diwedd ei oes~ [udd
bynnaR. atlh braidd yn
ffwndru;:, ac anghofu~,
Dywcdodd rhywun iuuo eciGio
gurffen pregelh gyua'r anthem
genedlaethol. Pc'i erholwyd yn
gynghorydd Ht.: Yl1rau yo hen wr,
yn codi ci law dros rhyw fesur
neu'i gilydd ac yn gofyn i'r
!lg()~a!a[o dro~ bClI) rybed yr
oeddyn t wedi pleidlei~j(l. Tha'r
adeg ym.a d!leth yr '~men' l'w
chanu at ddiw~dd emyn 11 oeM
yn "rferiad cSlwysig.

Arferili ll~wer o'r bechgyn
gyfMfod ~r bon t afon G\vyrl~i
'lC, un no~SuI, rocdd am ryu'
ohonom wed! )'mgynnull i
drafod ll)'n utr ll~ll, pr)"d Y
Lynn)vyd liylw y rh~i hynuf fod
dwy 0 encthod (Sae~nig) ac
cilhriadol 0 brydferth) yn
cii>tcdd Qr liln yr afon. Gan mai
£i oedd y llciaf a'r ieuengaf, fc1m
hanfonwyd i ofyn iddynt rybed
a fuasent yn hoffi cyfarfod dau
o'r bechgyn, a oedd \lJedi
ymwahanu ychydig oddi wrth y
lleill. A minnau ar find mynd
dacth tad Emlyn, un o'r
bechgyn, i'r golwg a gofyn iddo
tybed a oedd yn gwybod ei bod
yn amser capel, a bu rhaid j'r
bacbgen fynd yn ufudd ddiRon.

Roedd amryw 0 ynysoedd yn
afon Gwyrfai, islaw i'r Cyrnant,
ac yno y byddem yn chwarae yn
yr hat ac ar 61yr ysgol. Y gamp
ydoedd neidio 0 ynys i ynys heb

Cynyrchion Coed:
G~tiau, f1fQnsusac ali
am brisiau cystadleuol

Unoo llliform 8ryn Afon
L ANHUCi

rTon: (OllOO) OOOl)4U
{0589) 899901

GWYNANT
PIERCE

Atgofion Waunfawr
(Parhad 0 dudalen 5)

yn byw ar dyddynnod ac, yn
tlml) ,"Q~ddBWdith 8Middynt L'yn
gadacl yn y bor~ QC weayn !Ir 01
cyrraedd AdJ'~fyn yr hwyr. AmI
iawn y clywais blant y
chwarclwyr yn dweud nad
oeddynt hwy yn cael re and
'swper chwarel'. Os byddai
rhywun yn wael ac yn methu
gwCilhio, cynhelid cyngerdd i
tynorlhwyo'f tsulu a~, ar
farwolaeth, ai'r cymdogion i'r ty
a rhoi darn 0 arian ar y bwrdd ac
yn tynnu'r lIen i lawr ar y
diwrnod.
Capel B@thel
(_:A~~l y Merbndistiaid
Calfinaidd neu'r Cpael Mawr.
Mitc'n amhotiibl lion aID y W"un
yn y ~)'fDOdyma heb son am y
cQpel mawr. Rhyw lath 0 ~ylf!l~n
i'rh~rt ~1rifQt1c. Ymtl y cynhelicf
cynscrdd Q gtl~iwn, ~eigt !Ie
ei6teddfod - a ddaeth yn
gadeiriol a parhau !lm bed!lir
nosot1. Cyf\h~lid y C!ldeirlo ru'
nos Sndwrn gC fe £1i'r
gwcithsareddau yml!len hyd
oriau min bore SuI. Yn yr
y:>~oldy byuual dram&u, t~parti
lit.: y:,gol Sui y plant a'r
Gymdeithas LCDyddol. Y
'b~n(j(lhoDe' neu'r Gobci lillu 11e
hyddlliOr bechgyn a'r genod yn
rhedeg ar (.)1 ei SZilydd mewrJ
rywyllwclI dudew eyn agorid y
drw~.

A

Ai hron p!lwb i'r moddlon dC,
a~ dywedid gm rhywun nad
o~dd yn myna !II gyfyl n~chapel
ngc egJwy~, yn ~icrDid lleud
fllwr 0 ob!lith idynl. Nld al rhai
0'[ ffermwyr ond lIr [ore
Diolchgarwcb ond, gan c.;ubod
yn cyfrannu yn hael i'r casgliad,
fyddai dim beirniadaeth arnynt
hwy. Rhaid cotio, ac mae rhai yo
dal i gofio - yn enwedig yr
eglwyswyr - fod merch a oedd
yn feichiog a heb briodi yn cael
ei 'throi allan o'r seiat'. Gwaith
un neu ddau o'r blaenoriaid
O~gg "Qrri'r nc;wydcl i'r cneth
ilnffQdu~,

fel y dywcdai5 fir y dcchrau,
anodd coelio heddiw fel yr oedd
pethau ychydig dros hanner can
mlynedd yn 81.Os oedd rhywun



"Rwyf wedi bod ar hyd y D.G
ac Iwerddon yn egluro'r gwaith
ar y Tyne a, wyddost ti be?
dyma'r ardal fwyaf gozoneddus
'rwyf wedi cacl y frainr 0
ym\-vcld a iii. Duliwch ali i
wella'r 'sgota a bydd y gwestai
ymn yn gtvneud husnes 8~·da
'sgorwrs 0 fls M9\Vrth hyd at tis
Tachwcdu. 'KydYll1 ni t\fedi
zwncud ar v Tvnc.'

\1.

Ma@Cor Eryri yn chwilio am aelodau ifanc
brwdfrydig i ymuno a char merched Ileot, Ma@'r
Cor w@di @i leOli yn llanrug ae yn cytarfod bob
nQ~ luu. Mac gennym ddlddordeb rnewn clywed

gan Altos ae 2il Sopranos.
Rydym hefyd yn chwilio am ddirprwy

gyfeilydd(@s). Am ragor 0 tanvlion, cysylltwoh a
Sian Wheway ar (01286) 872001.

Edrychwn ymlaen i glywed cennvch.
Am fwy 0 fanylion, cysylltwch a mi ar (01246)

712707 neu a Sian ar y rhif ucnoo.

Dolbadarn, Llanberis, gyda Mr
Peter Gray, Rhcolwr Dcorfa
Ricldcr ar A£oll TYl1e, yu rhoi
sB"vrs oyda sleidiau arbennig 0
ddiddorol. Gobeithio y bydd yn
bosib gwcirhredu yma beth sy'n
amlwg y11 gweithio dros y ffin.

Rocddwn yn eistedd gyda
Peter yn y IJ01baudrn, !II ot hod
zvdez 0 yn Nanr Peris. Pen J .lvn
(i Crawla~ a dvma be: ddywcdudd

Ncwydd ardderchog yw fod yr
Is-Bwyllgor 0 Gynghorwyr a
~UJyddo8'ton Cyneor G\-vynedd
wedi panderfynnu fod prydlcs
gwaelod Afon Seiont, yng
nghyffiniau Llyn Du, i'w
chynnig i'r gymdeithas. Fe aeth
yr awgryrniad yma 0 Ilaen
PwyllKOr Arun! Arfon o-r
~yni()r yn ddiweddur fie rocdd y
Mwyafrif o'r cynghorwyr 0 blilld
91 I:hrvvy l~ynlr<.J~JJhyvbY~\tb yn
"I papurau yn ystod wythnos
12-18 i amlinellu hyn. Mae'n
siwr bydd rhai eto yn
swrthwynebu, ond fcl yna mae
petbau. Diolch i pawb a Iu'n
sefnogo) yn yr aehos yms, wr ch
gwrs, nid yn unig y gymdeithas
rydd yn eiwu end hefyd yr !U'dru
yn gyf{redinol.

Unwnith IJydd trarodactnau
Mr y ~w~ill rydym vn zobeltnlo
cael prydlce ar Lyn y Pare,
Cacrnarfon, ncu Llyn Dod
Hyfryd) fel cefais fy nghywiro y
drwrnod o'r blacn, Mitc
diddQld~b gan 1)(1",,1A~i(1ntac[11 i
;-ydwcithlu nrda'r clwb i
daclu~o. gwneud llwybr!lu g
~ll)ndin!lu py~gorg ymu} ~r
mwyn YnBlu !It 8ynn18 7sBoto. ilr
ifgnc. Cgwn weld sut y
~ymudith rethQu yn eu blaen yn
yr wyrhnOQnu n~~g 'mao

Ar ol ertbygl y mj~ diwcthaf,
rhoddodd Agi!lntl1~th yr
Amgylcbedd rwydi i luwr yng
ngllcg J .lyn Nantlle i geisio c!lel
rhyw :syniad 0 berh ~'Wmainr y
brobleol u'r hcigiad cynrhon
syJJ yn y brllhyl1. Y rhC[)WIIJ
nm y broblcm wr~h SWri1 )"rYtr
(lWylgnod mot' sy7n heidjo i'r
llyn a thomen Cilgwyn. Dyma'r
canlyruad. Mae 83% o'r brithyll
a ddaliwyd yn cario'r cynrhon.
Rwan ta, gyda thystiolaeth
gadarn gennym, byddaf yn
pwyso i weld rhywbeth yn cael
ei wneud. Dylid bod rhywbeth
wedi ei wneud ers blynyddoedd
i gae1gw!Ued !l'r 9d9r yma sy'n
boell, nid yIl uuig i
llllcfnyddwyr y llyn, and hefyd
i'r [rigollon Ileol yn gytIredinol.

Un peth arall a ddaeth allan
o-r arbraw[ yma yw fod rhywr~i
wedi bod yn gol) wng Oysg()d
dw" r croyYv itr IIYIl. Mae'n
amlw~ fad rhaln] yn &1edry~h
ar gen y pysgod yma, wedi bod
yn bresennol gm tu~ 5-7
mlyncdd. Yr un ~Q~1;i~Y lllae'r
gymdeithas wedi bod yo
herchenog ar ran o'r dyfroedd.
Toes eisiau gras hcfo'r ychydig
'dwch.

Dros r dyfCrynoedd yn 01 at y
Seiont - mae'r gwaith yn mynd
ymlaen yn ardderchog ar y
ffcns~o yn lJan t Perts ~~))'n 01y
py~god bach sydd i'\v gweJd yn y
darnau 0 Afon Afr ac Afon
Pcr~s, sydd yn barod wcdi eu
ff~'10iu,mac pCrllQu'll ar~Uclj'n
clcla ar Y llY[(lll(ll.

Nos Iau 9 Mal cafw)rd noson
arbcnllig yng NRwe~LY

am ei bod yn bwrw a. Wyddoch
chi be? Rwyf innau'n ffodus
dros ben 0 Iedru clywed y
Seiorn o'r tY pan mae mewn llif,
a dwi'n j chlywed hi rwan, felly
Ifwrdd a fit

Hwyl a fflag unwaith ero.
H. Price Hughes.

Felly, Iusnesau Llanbcris,
gwnewch tipyn 0 s\vn igefnogi'r
clwb yn eu hymdrechion. Mi
fydd 0 elw mawr ichwi 011 yn y
pen draw,

Gair am y torgoch yn y
rtneorta - urddarchog, mae'n
ryfu'n arbennig 0 dda.

Rhaid rhoi'r gorau iddi rwan

Ar Ben Aral1 y Lein
J I

I



Wyau Free Range

[ Ar agar sann rnwrnon
870605

PENISARWAUN
Blodau ar gyfer pob achlysur

Dewis da 0 Lysiau Fferm

Alwyn a Sarah Jones
BLODAU

~~~(ERDYDAa CLAsaROLYRWYDDfA
Cyrhaeddwch mewn steil - mewn cerbyd Rolls Royce

ar 9yfer priodasau, pen-blwyddi ac
achlysuron arbennig eraill

Dylan Griffith
TR~FNWA ANGLADDAU ANNIBYNNOL a LLEOL

TROS-V-WA~N,P~NISARWAUN
Vn gwasanaethu'r hoi I ardal yr ECO ae
ymhellach i ffwrdd

Gwasanaeth teimladwy,
urddasol a phersonol.
24 awr y dydd .....---.
Ffoniwch: Dylan (Llys}ar87183

~:p;.-l

Symudol: 0777812739
~H-E-FY-D-=============~~~~=

yny
Sefydliad Coffa

Llanrug
Nos Fawrth,
Mehefin lIed

am 7.30 o'r gloch.
Taer erfynnir am
eich cefnogaeth

Cynhelir Cyfarfod
Blynyddol

ECO'R
WYDDFA

Rhydfadog, Deiniolen; Mrs
Gladys Jones, 18 Hafod Olau,
Dciniolen; Mrs Mary Roberts,
Bangor; Gwyneth Roberts)
Becws Eryri G)rnt, Llanbcris;
Beryl Ellis, 2 Rhes Efrog,
Llanbcris; Mr a Mrs Andrew
Griffith, Tan y Bwlch,
Dinorwig; Nia Gwyn Griffiths;
Mrs Nan Evans, 26 Bryntirion,
Fcnlsarwaun.
£2; Violet a'r iculu, 44
Rhydfadog, Deinioleu.
£1; Di-enw,

£10: Mrs Katie Griffiths, 22
Hafan Elan, Llanrug; Gareth a
Llinos Foulkes, Bryn Derw,
Brynrefai], Teulu Trcforfan,
Waunfawr; Mr Bob Vale,
Llanrhaeadr, Dinbych; Seiriol a
Beti Owen, Bethel; Teulu'r
diweddar Tom Eilian Williams,
Llainwen Isaf, Llanberis.
£6: Helen Munro, Cynan,
rfordd y orsar, Llanrug; Mrs
Ethel Jones, 6 Bryn Ti rinn,
Penisarwaun.
£5: Michael D. Thomas, 5

Clynnog Fawr ac un di-enwl
Ymdrech Tegid Roberts, Arwel,
Llanrug LISS 3BA ddaeth allan
o'r het. Llongyfarchiadau a £S i
chi.
1\r 01 darrod croesair Menetln,
gyrrwch cich aicb at Dafydd
EYiaDi), Sy~hanll,Penlsarwaun,
LLSS 31m crbyn Mch~fin 17.

RHODDION

Derbyniais atebion i groesair
mis Maj gan: Rosemary
Williams, Mynydd Llandegai;
Nansi Davies, Rhuthun; Ellen
Pritchard, Garndolbenmaen; N.
Hughes, Cwm y Glo; Dilys A.
Pritchard-Jones, Abererch; E.
E. Jones, Rhoshirwaun; E. P.
Jones, Penrhyndeudraeth;
Eluned Iones, Trefor; Pat Owen,
CaerfYrddin; Alvona [ones.
Prestatyn; Catherine A. Jones a
Iesn Rutthe~-Jones. Rhiw;
Ccrldwcn Willi1:lm:, 1:1 Tcgtd
Robert~, Llanrug; Mair W,
jones a G, Gill, Bangor; Olwen
Owen. N!ln Owen 9 Moreen
Lennon. Llanber ie; Olwen
Jones. Mnrgnrct W. Jones a Mair
EVllll!, C~crllCir[Ul]; JennIe
Williams, M.P. Jones a
Rbi"nnon PriLChl.1rd-JonCi>,

8 Hon sy'n tynhau ar y boltcn
(5)

9 30 (4)
13 Gwrthrych xy'n iynnu

pctnau nacarn tuag all) (6)
14 15 (7)
16 5t1WTncrlvxlau a 10 gir

rncwn dcfudau crrfyddo! (9)
18 40 (5)
22 hiac~n ffodus mai YIII

mcddiant mam a dad mac'r
e"ir 01"f! (3)

23 Pli~e, lil'U eynnu yn
ofnadwy! (7)

24 Rhagori wrth fynd heibio?
(5)

26 .... bynny yw .... (3)
28 20 (6)
31 Mae'n dynodi seibiant wrth

ddarllen (7)
34 Peth salach! (7)
35 25 (5)
36 Crochlef (5)
38 Dirweddol- go iawn! (4)
40 IIcl11\l~(4)
43 01vvyn i droi'r Ilong (3)
45 10 (3)

Il!lWI'!
1 Owclcr 4 er drawl) (3)
2 Clwyfau p~ryglus yn

cynnwys sor (7)
_; swrcn y IIOnll (~)
~ Cynna1 (4)
I. v. hen rai gwahangl,vyfus

(7)
7 Gorchuddion allanol corff

neu ffrw)'th (5)

ArDr!lw~!
1 Ty1d lawr yn ofalusl (7)
.4 Vnshyd ~ 1 i l"wf ~wn

~m~~r?(3)
6 T~i~~n($)
10 Dirwy ~mf"lu'rbo~~?(4)
11 Dod a rhywbeth i fed o'r

nc'tvydd m~wnby~~.~\llvn
(4)

12 60 (7)
14 l_)~ hydd robl yn mvnd ar y

t'~n")(6)
l5 T fyny yn y d~J (J)
17 Tywodfryn (())
19 Evan yn ([01'n Gymro! (5)
20 Gyda'i gilydd yn un u

longau'r llynge (4)
21 Darnau 0 lenyddiaeth i'w

chwarae (6)
25 Y cyffro 0 fod yng

nghwrnni hogia Sir Fon?(3)
27 Y weithrcd 0 gael ei erydu

gan yr elfennau (9)
29 Dyrna wna 32 ar draws pan

mac hcfo'j chwaer (~)
30 Gwisg swyddogol (6)
32 Miss Mali? (4)
33 Beiehio crio neu arwydd

fod rhywun yn tyfu? (5)
35 Gwneud marc - ar siart? (6)
37 fell) ofnadwy yn [han o'r

rhuthr (3)
39 Troi'n darth neu ager (6)
41 Hen fwyeill rhyfel (7)
42 Llwch blodeuyn (4)
44 LIe iwneud tan (4)
46 Diogelwch (5)
47 )0 (3)
48 LIe gwyrdd - na, nid y wlad

(7)

Mae c)'~)'lltiad rhwng )'1' atehion i1rwyth cliw rhifyddol.

CROESAIR MEHEFIN



. Ttm "~J-droed dan 7 Rethel.

Tim ret-aroe« dan 7 Waunfawr.

"
P81-droedwyr y dyfodol.

ttm PIAIIPgnfJont. Llanrug yn ardd!1ngOgeu hamrywlol dlygau.

Tim dan 15 oed LJanrugyn ennilJy cwpen er yr Ote! gyda 'u rheolwr
BBdwyr Evans.

Llwyddiant Vsgol Bethel
(gweler edroddied srbonnig er y dudelen ganol)

ARIAN GYDNR Ff'UR.fL:EN: Swm £ ---
* V ffurnen ;·w dychwelyd llUCII.Al'm Ul)\'1) 10N~S.

n
j Y DDOL, DJjTImL attn llWYfdl;lI IlilNOB I1lU~U MI5IILFIN,. ,.

YNGHYD A'R TAL PERTHNASOL (£10.00y tim)

OEDRAN: BL. 3/4 __ BL. 5/6__ <Ticiwchy man priodot)

ENW'1t TiM _

PIDtSON A GOPAL _

ARIAN GYDA'R FFURFLEN: Swm £ _
------------ _--_ - ----------------------------------------------------------_.--._----_.--_ .._ .._---TLWS VR ECl) - PEL-DROED

,.PERSON A GOFAL _

OEDRAN; BL. 3/4 __ BL. 5/6 __ (Ticiwch y man priodol)

HNW']t TIM

TLWS ECO'R WYDDFA (CYNRADD)
NOS IAU;.~oMEHEFIN ~oo~

YSGOL GYNRADD LLANRUG
Y chwarae iddechrau'n brydlon am 6.00 p.m.

TLWS YR ECO - PEL-DROED

O'r chwith i'r dde: Bedwyr Owen Davies, Ritchie Thomas a
John Gatetb Jones.

galwyd, gyda amryw un 0 d~m
Ponrypridd yn gadael y rnaes.
Yo ('IIMr Marc James, prifathro
ysgol gynradd Beddgelert a
phrif hyfforddwr tim Eryri, nid
oedd y sgor derfynol yn
adiewyrcnu pernorrmad y
bccnzvn - y pcrttormiad zorau
mae ef wedi ei weld gan dim
Eryri ers ei arnser yno fcl
hyfforddwr, Fe ail ganmolwyd
tim Eryri gan Mr John Rees,
YBgrlfennydd Undcb Rygbi
Ysgolion Cymru, de Ie
ychwanegodd gao ddweud fod
perfformiad Ysgolion Eryri yn
glnd mowp i M, J!lm~~ !\1i gyd
hyfforddwyr. Athrawon ydyn t i
IlYd. sc yn rhoi oriau i hyfforddi
a tnrernu gemau yn ogysial a
ihrafcnlo gyda'r tim l'r genlau.
rob lwc idill} rygbi Eryri ac i

Bcdz, Riehle. a Gag:), a
gobcithio y cawn cich gwcld ar
faes rygbi Sradiwrn y Mileniwm
Cnerdydd yn cynrycruoti Cymu
rhyw ddydd.

Yn ddiweddar bu tri 0 fcchgyn
bro'r Eco yn chwarae rygbi yn
ne Cvmru yn erbvn tim
ysgolion cynradd ardal
Pontypridd. Cynrychioli tim
ysgolion cynradd gorllewin
gog-lelld Gymru oeud Bedwyr
Owen Davies, John Gareth
JODes, y ddau 0 Llanberis, a
Richie Thomas o'r Waenfawr. Y
tri yn flaenwyr grymus - dau
brop ac un ail rheng.

Mil~ Bcdwyr (Bcdz) a Richie
yn aclodau cyson o dirnau dan
un ar ddeg a deuddeg clwb rygbi
Caernarfcn, a John Gareth
(G!lg~) yn natod eycon 0 dim dru'\
dd@1I osrt ctwn ryghi K!lnuor.

Colli fu nanes Itrn I!ryJi vn y
de 016 i 0 yn erbyn un 0 dimau
gorau Cyrnru vn adran ysgolion
cynradd. Trcchwyd ardal
Cusncwrdd 50 i 0 yo y rownd
flaenorol ac it: rocddcnt yo
disgwyl gem nawdd yo erbyn y
<GOGS' ond nid f@lly y bu. Gem
grued u chorfforo! iawn Q

Tri Blaenwr Grymus


