I Angharad
Agoraist len d'orffennol- yn gywrain
Mewn geiriau dychmygol.
A gwefr perthyn yw'r gyfrol,
I ddoe hen ach, na ddaw'n 61.
Richard Llwyd Jones
RHIF 292

Medi 2002

.

PRIS 40c

•

ran nau
Bu Eisteddfod Genedlaethol
yn Nhyddewi yn arbennig 0
lwyddiannus i ardal yr ECO.
Mae llawer 0 bobl yr ardal
wedi cystadlu, ac wedi ennill
gobrau
yno.
Llongyfarchiadau i bawb o'r
Fro fu'n cymryd rhan.
Y mysg yr eoillwyr, aeth
pedwar
0
brif
wobrau
llenyddol
yr
Eisteddfod
Genedlaethol
i bobl sydd a
chysylltiad a bro'r Eco.
Yn seremoniau'r Gadair, y
Goron, y Fedal Ryddiaeth a
Gwobr Goffa Daniel Owen
roedd Eeo'r Wyddfa yn atsain
ar lwyfan Tyddewi.
Tra bod pobl yn synnu ar
lwyddiant
tim
pel-droed
Arsenal
yn cipio'r
dwbl
llynedd,
neu
Margaret
Thatcher yn ennill tri etholiad
cyffredinol - fe gurodd ein
hardal ni y cyfan gan gipio
pedair

0

brif wobrau'n prifwyl.

Cafodd dau o'r enillwyr eu
haddysgu yn Ysgol Brynrefail
- a talcdd y ddau ohonynt
deyrnged
i'w
hathrawon
Cymraeg am eu hysbrydoli i
ddechrau ysgrifennu.
Enillodd Angharad Price, 0
Fethel .. y Fedal Ryddiaerh - y
tro cyntaf iddi ennill tln 0 brif
wobrau
yr
Eisteddfod

Gcnedlaethol.
Hunangofiant
ddychmY801 oedd

dilys

neu
thems y

gystadleuaeth,
ac enillodd
Angharad, sydd erbyn hyn yn
gyml'awd ymchwil yo Adran y

Gymraeg, Prifysgol Cyrnru,
Caerdydd, ganmoliaeth uehel
gan y tri beirniad am ei chyfrol
sy'n cyfuno ffaith a dychymyg
i adrodd hanes ci theulu yn
negawdau'r Ugeinfed Ganrif
Yn ystod
y serernoni,
dywedodd yr Archdderwydd
Robyn Lewis - ar 61 iddo gael
ei gywiro ganddi mai yn
Llanrug, nid Llanrwst, mae
Y sgol Brynrefail
- bod
Angharad
yn diolch
i'w
harhrawon Cyrnraeg, Alwyn
Plemming ac Esyllt Maelor,
am ei hysgogi i sgwennu.

Gwyneb mwy cyfarwydd ar
lwyfan
yr
Eisteddfod
Genedlaethol yw Eirug Wyn,
enillydd Gwobr Goffa Daniel
Owen. Dyma'r ail dro i Eirug,
gafodd
ei
fagu
rhwng
Deiniolen a Dinorwig, eonill y
wobr hon.
Er ei fod yn Ysgol
Brynrefail genhedlaeth eyn
Angharad,
roedd
Mr
Plemming yn athro Cymraeg
iddo vntau hefyd. Roedd Eirug
ar ei ddiwrnod eyntaf yn yr
~'5g01 a Mr Plemming
yn
dechrau ar el yrfa yno ar yr un
diwrnod.
Dywedodd
Eirug, sydd
hefyd wedi ennill y Fedal
Ryddiaith ddwywairh, bod ei
ddiolch yn fawr i'r athro
Cyrnraeg am ei lwyddian t
llenyddol.
'Roedd o'r math 0 athro yr
oeddwn i wrth y modd efo fo,'
meddai. 'Roedd o'n gwneud
gwersi Cymraeg yn ddifyr,
roedd o'n fywiog ac roedd 'na
hwyl i'w gael - does na ddim
dwywaith mai fo oedd y prif
symbyliad i mi fynd ati i
sgwennu.
'Rcedd o'n ffond iawn 0
yrnadroddion
- rocddat ii'n
cael dau fare eoeh ar ochr y
dudalen
ganddo
am
ddefnyddio un. Roedd gen i
gem oeddwn i'n chwarae hefo
fi fy hun i weld faint 0 farciau
eoch allwn ei gael hefo bob
gwaith cartref.'
Dywedodd Eurig, sydd yn
awr yo byw yn y Groeslon, ei
fod o'n hogyn diog yn yr ysgol
ymhob PWDC heblaw Cymraeg
a Marhemateg.
Mae o'n dal mewn eysylltiad
hefo Mr Plemming
hyd
heddiw - ac yn cael cerdyn
llcngyfarch ganddo bob tro
rnae'n cael gwobr.
'Mi wnaeth 0 yrru un y tro
yma yn dweud "Mae'n boring
sgwennu
un
arall
o'r
rhain i chdi",' meddai Eirug.

(Mwy 0 luniau ar Y

dudalen ganol)

I'

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

\.

Rhifyn

Dyddiad Copi

Hydraf

RHIF 292
MEDI

Modi 16
Hydrat 21
Tachwedd18

Tachwedd
~hagfyr

ArgratrvxY.dgan Wasg Gwynedd
Clbyn, Csemsnon

SWYDDOGION A GOHEBWYR

Llwyn Eithin,
Bethel

Golygyddol:

LLEIFIOR. LLANRUG
Ffon: (01286) 675649

Cadeirydd Pwyllgor Llywio:
ARWEL JONES
CAE EBONI, PENISARWAUN
Ffon. (01286) 871274

E·bost: ecorwyddfa@AOL.com
GOLYGYOO CHWARAEON
RIchard LI. Jones, 5 Y Odol, Bethel.
(01248) 670115

DYDDIAOUR

Y MIS

FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes. Glasgoed,
Llanrug (677263)
TREFNYDD HYSBYSEBION
John Roberts, Bedw Gwynion, Ffordd
Glanffynnon, Llanrug (675605)
TREFNYDD BWNDELU
Jean Jones, Cesall y Mynydd
Oeiniolen (871550)
TREAFNYDD ARIANNOL
Goronwy Hughes. i;ithinog. 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)
TREFNYOD GWERTHIANT POST
Mrs Olwen Llywelyn, Pant Afon Bach,
Llanrug (650200)
TREFNYDD PLYGU

ernoneo Griffith (650570)
GOHEBWYR PENTREFI
BETHEL: Geraint Elis, Cilgeran
(01248) 670726

BRYNREFAIL: Mrs Lowr; Prys RobertsWIlliams,

Godrs'r Coed

(870580)
CAEATHRO: Clive James Hafan. Bryn
Gwna (677438)
CEUNANT: Trystnn a Sionuu LQf:)on,

Bodaton Ceunant (650700)
CWM·Y·GLO: Mr~ IriS~nwlandQ

Olanrafon (872275)
OC:INIOL~N: W O. Williams,

6 Rhydtadog. Domiolen (971259)
OINORWIG: Marian Jones. Minaili.
7 Bro Elidir Dinorwig (870292)

LLANBERIS: Gwyneth ae Elflon Roberts,
Bacws Eryri (870491)

LLANRUG: Eryl Roberts. 3 Bryn Moelyn
(S75~84)

NANT PEAlS: umos Jones. 6 Nanl
Ffynnon (871820)

Dyddiad Plygu

Cysylltu a

Ble

Medi 26
Hydraf 31

Penlsarwaun

Tachwedd 26

caeamro

Mrs Ann Evans
Mr Gwilym Evans
Mr Clive James

Llanberis

Mae Henaduriaeth Arfon wedi

Cydnabyddir cefnogaeth
Bwrdd yr faith Gymraeg
tr cyhoeddiad hwn

IWAN ROBERTS

Gwynedd

LI~SS lAX

Tel. 01248/670102
e·bost:jenkin~lllwynell.hJn.fsne(.co.uk

AnnwylOlygydd
Eco'r Wyddfa i'r Dall a'r
Rhannol Ddail
Ers blynyddoedd gall y Dall a'r
Rhannol Ddall dderbyn copi o'r
Eco bob Mis wcdi ei ddarllen ar
Dap Caset a'i ddosbarthu gan
Gymdeithas ). Deillion Gogledd
Cymru, Bangor. Darllerur gan
dim bvchan
0 wirfoddolwvr.
yrna yn Llwyn Eithin bob i\1is.
Apel sydd gennyf at unrhyw
un fuasai a diddordeb ymuno a'r
tim bychan hwn i ddarllen yr
Eco.
Os
oes
gennych
ddiddordeb
gwybod
mwy,
cysyllrwch a mi yn y cyferiad
uchod.
Yn gywir
Jenkin M. Griffiths
Rygbi Ian yng Nghaemarfon
Gyda Cyrnru yn chwarae yn erbyn
Rwmania ar y Cae Ras yn Wrecsam

ar y pen-wythnos cyntaf ym rnis
Tachwedd, mae'n amserol meddwl

am hyfforctdiant
yng

ac

Nghaernarfon.

yrnarfer rygbi
Eleni,

mae

Clwb Rygbi Caernarfon yn cynnig y
sesiynau canlynol ar Y Morfa, ger
Ysbyty Eryri.
Hogia (Blynyddoedd 12/13):
Pob nos Fawrth a nos Iau rhwng
7.00 a 8.30;
HOgl11

(Hlyttyddoedd 7-11);

gwahodd 'Antur Waunfawr' i
brynu safle Capel y Waun am
£50,000, yn y gobaith y bydd yr
adeilad yn parhau i gael ei
ddefnyddio
er
budd
y
gymdcithas.
Sefydlwyd
achos
y
Methodistiaid
Calfinaidd yn y
Waunfawr
yn 1746, ac fe
adeiladwyd y Capel cyntaf ar y
safle yma yn 1785. Dros lawer 0

flynyddoedd

dyma ganolfan

grefyddol
a diwylliannol
y
cylch, ac yma y sefydlwyd yr
ysgol ddyddiol
- yr Y sgol
Frytanaidd, fel ei gelwid - cyn
sefydlu y Bwrdd Ysgol.
Y chydig
ddyddiau
cyn
gadael am wyliau yn Sbaen, lie
bu
farw,
mynegodd
y
dd lweddar
Mary
Vaughan
Jones ei phryder ynglyn a'r
sefyllfa
a'i
dyhead,
fel
hanesydd, Y"byddai traddodiad
}' lIe 0 roi gwasanaeth
i'r
gymuned yn parhau. Mynnai y
dylid sicrhau meddiant o'r safle
trwy sefydlu cronfa 'Cyfeillion
yr Antur' gan wneud addewid y
byddai hi yn cyfrannu £1,000.
Ein bwriad yw ceisio prynu
yr eiddo ac, yng nghyflawnder
amser, ymgeleddu'r adei1ad a'i
addasu fel adeilad aml-bwrpas i
ddibcnion
'Antur Waunfawr'
i'w galluogi i ddatblygu eu
gwaith yn y gymuned. Byddai
yn ffordd ymarferol
0 dalu
teyrnged

a

ddisgyblion 0 Ysgol Brynrefail,
a chyfeillion wnaerh Mary yn
ystod ei

theithiau,

lIogia a Genod Iau
Blynyddoedd 2-6)

awyddus

0

0

ein

gwerthfawrogiad
o'r oes 0
wai th a gwasanaeth roddodd
Mary Vaughan i'w bro ac i
Gymru.
Tybiaf y gall fod llawer 0 hen
drigolion
yr
ardal,
cyn-

Pob nos Fawrtb rhwng 6.00 a 7.30

Pob nos Wener
6.00 a 7.00;

dangos

fyddai yo

fod yn gysylltiedig

a'r bwriad.

TAN· Y·COED! MISSAnwon Parry,
flyl

y eryn ((}71::1::70)

WAUNfiAWR! Mrs N~n ~ob~rt~. Pantafon.
Waunfawr (650570)

V ~HIFYNNl;gAF
Deunydd i law'r
gOlygyeJOIOn p@rtnnaSol

NOS LUN, Medi 16
Os gwelwch yn dda

Daw'r rnifyn n@saro'r wasg
NOS tAU, Medi 29
i

Pe byddech yn awyddus i
gyfrannu i'r gronfa, buaswn, af
ran
Cyfarwyddwyr
'Antur
Waunfawr', yn falch 0 dderbyn
gair oddi wrthych - boed y
cyfranniad yn fach neu fawr.
R. GWYNN DAVIES.
'Antur Waunfawr',
Waunfawr,
Gwynedd. LL55 4BJ.
Dewch

i'r ganolfan

newydd

am tarqemlon dodrefn
C

LLANRUG
yng Nghapel Mawr

LLANRUG
Ffon: 674141
Ar agor: Llun - Sad 10·6;
Sui 10-4
Rygiau. Cabinets, Byrddau,
Cypyrddau daillyfrau,
Oesgiau, Cadeiriau, Sotfas,
Gwelyau ayyb

CHIROPODIST
Gwasanaeth
yn eich cartref

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

57 Glanffynnon

LLANRUG
Ffon:

(01286)

675754

30 Awst rhwng

Genod Jau (Blynyddoedd 7-11)

GORS BACH
PANEL
BEATING

Pob nos Iau 0 5 Medi rhwng 6.00 a
7.30.
Croeso i aelo dau ncwydd a hen
gyfeillion.

PENISARWAUN: Mrs Ann Evans. Sycharth
(07Z407)

"I

SERVICE

Pobol tu ucha'r Giat
Dcallir
fod yr argraftlad
ychwanegol o'r llyfr cpobol tu
ucha'r Giat' gan Rol Wiliams ar
gael yn y siopau yn aWI. Y n y
s-yfrol ceir hanes hen dcu1uo~dd

y gyrnuned unigry\v a

9rferai

f~rwyng Ngwaun C"vm Rrwyno8
ar lethrau i:saf yr Wyddfa.
Yn sgi J poblogrwyd d >' 6)'frol
bu'n ofynnol i Was8 Pan~yc~l)'n,
Caernarfon
gyhocddi
yr
ursraffiad ychwanegol yma.

yn LLANAUG

CASTELL BOWNSIO
AR GYFER

POB ACHLYSUR
Down a fo atoch
a'i nol wedyn

Fton:

871782

aT gyfer eich

holl anghenion

• Trin eyrff eeir
• (iwaith Mecanyddol

• Gwasanaeth/Service

• Valleting
(01286) 870814

•

Adroddiad y Cadeirydd

----------

Trist.unwaith eto, ydyw gorfod
cofnodi fy siom yn y gefnogaeth
sydd yna yn yr ardal i gyfarfod
blynyddol Eeo'r Wyddfa. Dim
ond chwech gan gynnwys mi fy
hun a drodd i fyny. 0 gofio fad
dros ddwy fil 0 gopiau yn cael
eu
gwerthu
(un
o'r
gwerthiannau
uchaf
drwy
Gymru) goJyga fod oddeutu
pum mil yn ei ddarllen.
Dirgelwch llwyr i mi fell)! yw'r
ffaith mai dim ond chwech
drodd i fyny i'r cyfarfod, a
swyddogion y papur oedd pump
o'r rheini!
Mae dau
o'r
swyddogion oedd yn brcsenol,
John
Roberts
a Goronwy
Hughes
wedi cyflawni
eu

dyletswyddau

(swyddog

hysbysebion
a
trefnydd
ariannol) ers sefydJu y papur
ehwe mlynedd ar hugain 0
flynyddoedd yn 61. Gwn hefyd
fod
sawl
gohebydd
a
dosbarthwr/wraig
pentrefol a
ffotograffydd wedi cyflawni eu
dyletswyddau'n ddi-dor. Mawr
yw fy niolch iddynt - rhain, yn
wir, yw asgwrn cefn y papur.
Brithwyd y flwyddyn a aeth
heibio gyda nifer 0 broblemau
ae anhawsterau a fu'n rhaid i
'bwyllgor llywio' yr Eco eu
hwynebu a cheisio eu datrys.
Ond y sioe fwyaf 0 bell ffordd
oedd cael ar ddeall fod y ddau
Olygydd
am ddirwyn
eu
gwasanaeth
i beD. Bu John
Pritchard ac Iwan Roberts vn
•
weision ffyddlon a diwyd iawn
i'r Eco am gyfnod 0 ddeng
mlynedd. Gwnaeth y ddau eu
gwaith yn ddistaw a dirwgnach.
Gwn 0 brofiad y gall y gwaith
fod yn llafurus a thrwm ar
bry<liau ac yo ombcidus 0 uniS)
ond gwn hetyd, 0 gycwennto
mewn tim, y gall fod yn hynod

bleserus a chyffrous. Diolchaf
yn ddiffuant iawn i'r ddau ar
ran y papur a chwithau'r
darllenwyr. Mae Y Parchedig
J OM Pritchard wedi dir\vyn ei
wasanaeth i ben eisoes, ond yn
parhau gyda'i golofn fisol (Un
f"n\ld

f!lch ... J

Mae

Iw~n

Roberts wedi cytuno i gynnal yr
olygyddiaeth am gjrfnod byr er
mwyn rhoi cyflc i ni gysylltu a
nifer 0 drigolion yn y fro a
fyddai'n fodlon ymgymeryd a'r
gwaith. Gwnaed apel am waed
ifanc - ae fe atebwyd y gri. Mae
tua saith neu wyth wedi dangos
diddordeb
me'rvn ffurfio tim
golygyddol.
Nid
yw
Qyl~t~wyddau oa chyol1un~au y
t~rn wed.i.ei lunio

cto. Mae Iwan

Weal cyruno i'w cynorth\,\fYo
drU;) gyfI10d.

Gwn fod sa\vI swyddog a
gulltbyUtl wc:ui dargan cr:s pcrh

bellach ell dymuniad i
gael
eu
rhyddhau
o'u
dylets-wyd.d.au. Pel Cadc:rydd
rwy'n hynod ddiolchgar iddynl
amscr

bgrhau ond yo apwo'n claer
ar i unrhyw
un l>yJd A
!lID

d;ddorc.Jch
~:1Teddnu'r

yng

ngweith-

Iico gysylltu

5 m;

------aelod arall o'r tim

.I

neu unrhyw
golygyddol. Mae'r Eco angen
cefnogaeth
0
arnrywiol
gyfeiriadau.
Mae'n
fwriad
gennym
i atgyfnerthu
}'
pwyllgor IJywio hefyd.
Mae sawl aelod ffyddlon 0
dim
gwirfoddolwyr
Eco'r
Wyddfa wedi bod yn wael yn
ystod y flwyddyn - rhai eraill
gydag anwyliaid yo wael - ac
wedi
gorfod
terfynu
eu
gwasanaeth. Fy niolch diffuant
iddynt i gyd. Mae'n rhaid i mi
enwi un, gao ei bod yn un 0
swyddogion yr Eco. Bu Mrs.
Olwen Llywelyn yn gofalu am
ddyddiadur
yr
Eco
am
flynyddoedd
eyn ymgymeryd
a'r gwaith 0 bostio rhifynnau i
sawl gwlad. Cafodd ei tharo'n
wael yo ystod y flwyddyn a
mawr fu ein pryder arndani.
Ond mae arwyddion pendant ei
bod ar wella a'n gobaith yw y
bydd yn y dyfodol yn all gydio
yn ei dyletswyddau. Mae sawl
gohebydd wedi gwella'n ystod y
flwyddyo ac wedi dechrau'n 61 i
wasanaethu eu pentrefi,
Carwn ddioich i'r colofnwyr
sydd yn cyfranu'n selog a
diddorol 0 fis i tis. Mae cryn
edrych ymlaen at golofn Y sgol
Brynrefail a mawr yw' ein diolch
i Mrs. Mary Wyn Jones a'i thirn
o ieuenctid am )' cynnw ys. J\iac
Iy niolch i'w phriod, Richard
Ll. Jones yn fawr hefyd gan ei
fad yn cynnal
}' golofn
chwaraeon ers blvnvddoedd
ac
• •
yn trefnu )1 gemau 5 bob ochr
poblogaidd.
Diolch hefyd am y eroeso
gefais gan Gareth Jams yn
Menter Fachwen. Mae Gareth
yn nwyddus inwri i'r Fenter fod

Cor y Waun

L-_____

___~

Cynhaliwyd cyfarfod bJynyddol
y cor ar nos SuI 30 Mehefin.
Derbyniwyd
yr
adroddiad
ariannol gan y Trysorydd, Mr
Dewi Jones, a chrynodeb
0
weithgareddau'r flwyddyn a fu
gan y Cadeirydd, Mr Gwynn
Davies. Etholwyd swyddogion
gyda Mr John Gwynedd yn
Gadeirydd am y flwyddyn nesaf
Mae'r cor bellach gydag oddeutu 40 0 aelodau ac yn cyfarfod
bob nos SuI yng nghanolfan
Waunfawr. Y n ystod }' flwyddyn
ddiwethaf bu'r cor yn cynnal
nosweithiau, yn arnrywio 0 ddifyrru ymwelwyr yng ngwesty'r
Fictoria yn Llanberis i gyngherddau yn Eglwys y Santes
Fair yng N ghaernarfon,
a
cbyfrannu ar C.D. )1 pentref.
Cafwyd nosweirhiau difyr yn
canu carolau yn yr Antur,
Cymanfa Nspec ac mewn
cartrefi henoed lleol dros gyfnod
y Nadolig. CynhaJiwyd
cinio
Nadolig y cor yng ngwesty Eryl
Mor gydag adloniant annisgwyl
gan John Gwynedd a Doug
(annisgwyl i Doug beth bynnag!). Noson gofiadwy arall oedd
cymryd rhan yng nghymanfa flynyddol Capel y Beirdd yn
Eifionydd, yn gofiadwy 0 ran y
canu a'r lluniaeth i ddilyn. Bu'r
cor yn cystadlu yn Eisteddfod
Mon eleni ac roedd y wobr yn
gysur i'r Trysorydd ... hyd nes i'r
merched ddcchrau son am brv• nu
dillad newvdd.
•
Mae'r cor eisoes gyda nosweithiau wedi eu cynllunio ar gyfer
Medi'r
Sed a H vdref
1Ofed
•

(gwesty'r Fictoria) a chyngerdd
gyda phlant Ysg01 y Waun a
Hogiau'r Wyddfa ar Hydref Ileg
yng Nghanolfan
Waunfa\vr
gyda'r elw i Ty Gobaith. Wedi
dweud hyn mae'r cor ar gael i
gynnal nosweithiau, ac os ydych

a

diddordeb,
cysylltwch
a'r
Arweinyddes,
Mrs
Gwenda
Griffiths (01286 650 347) neu'r
Ysgrifennydd, Mr Ernyr Roberts
(01286650 128).

Os oes gennych lais bas a diddordeb mewn ymuno a'r cor
cofiwch gysylltu yn yr un modd
neu droi i rnewn i'r ymarferion
sy'n ail ddechrau ar nos SuI
Medi'r laf am 7.30 o'r gloch cewch groeso cynnes.
Diolch yn fawr.
Emyr Roberts.

---------

DRAENOG

ACCENT
'mperu

. DINORWIC
•

Ymddangosodd yr hysbyseb hon
yn yr hen bapur gwerinol hwnnw
Dail y Post yn ystod mis Awst.
Cwmni 0 Fae Colwyn sy'n
gwerthu. Cant saith deg 0 filoedd 0
bunnau am 'Nefoedd ar y Ddaear' .
Trueni iddyn nhw anghofio tynnu
sylw at y ffaith mai Cymraeg yw
iaith y ncfocdd, hefyd.

yn man o'r gymuned leot ac yn
b9rod
i
wasanaethu
a
ch)'northw)'o cymdeirhasau o'i
meWD. Yn sicr, bydd aelodau o'r
rim golygu newydd yn galw
dra\.v i weld y cyfleusrerau
drostynt eu hunain.
Diolch unwaith eto i ba\vb a
fu'n cynorthwyo'r Eco yn ystod
y flwyddyn.

ArnIe! JOll£S
Cadeirydd
Pwyllgor LlJlWio Eco'r Wyddfa

LLANRUG Ffon: 01286 675175
GWVLIAU

CARTREF A THRAMOR

Cwmni teuluol gydag 20 mlynedd 0 brofiad
redeg Pecynnau Gwyliau oll-gynhwysol

0

SPAR r!)]
V STORFA

LLANRUG
(Richard a MAitWA~
Williams'

Ffon: (01Z86) 672790

Ar agor bob dydd

o'r wythnos at eich

gwasanagth
Nid 005 unrhyw dal am

ddonfon arGhob i'"h "Qrtrof'
vn ardailianrug

Gwasanaeth Trylwyr

9&n y bobl
L
Gwasanaath Parsonol Cyfeiilgar I CHWI
Y Gwasanaeth Technegol GOfau
I'ch GAR. GY3toi a
GwitSltnocth Prtf Ddolivvf

Felly. pa gar bynnag ydych
CHWI yn Ai y,ru,
o Audi i ~Q01QYQ
Car nlu Fan

Petrol neu Ol.el
Carbo neu Chwl.tNIU.d

MOT

•

.--~RI\C

Mac'n dibynnu ymhle rydach
chi'n sefyll ar y briffordd ym
Methcl, rhwng yr ysgol a
Thyddyn Gwndwn, fe allech
ddweud hefo I.D. Hooson:

'Mae~rBedoi ar yr aswy
A 'BetheL ar y dde.
Dwi'n gyfarwydd a'r ddau
adeilad, ac yn teirnlo yr un mor
gartrefol yn y naill a'r llal1.
Mae'n wir, crbyn heddiw, bod
'na fwy 0 gynulleidfa yn y Bedol
na S}' 'na yn yr hen gapel a roes
yr enw ar yr arda1 pan agorwyd
o yn 1810. Yn 1901 yr
adeiladwyd y capel fel ag y mae
o
heddiw
a
sefydlydd
Eisteddfod y Plant, Rbys J.
Huws, oedd y gwein idog ar y
pryd.
Dywcdir i'r capel gostio
£2,500 ac fe gostiodd y Festri
£450, s'r gost am adeiladu Llys
Myfyr oedd £725. Cyfanswm 0
£3,675. Talwyd
yr
holl
ddyledion heb Basar, cyngerdd
na darlith, Trwy gyfraniadau
rheolaidd
yr aelodau,
sef
gweithwyr
cyffredin
(chwarelwyr
bron i gyd) y
talwyd y cyfan.
Mewn llythyr a dderbyniais
gan y diweddar Mr Ffowc
Williams, Llandudno yn 1966
mae o'n datgan:
'Mae gen i go' byw iaum am Rhys
J. Buws Y1L cyhoeddi ar nos S1llY11

ormod 0 barch i'r addeund a umaed
iddo i neund dim ar Y drefn 0 dalu
amy CapeL.'
Roedd y Capel newydd yn
enwog am ei Gerddorfa, ac mae
gen i gof da am rai fel Die
Tyddyn Gwndwn, Awel (chwaer
fy nhad) a Hiwi Bcnrhos a'i
ffliwt, fel rhai 0 ffyddloniaid y
Gerddorfa.
Ffowc Williams eta:
C Yn y capel netoydd y cynhalnuyd
yr
Eisteddfod
gynta'.
Nid
cyfansoddi cerdd a umaed i gynnig
am y Gadair ond astudio
barddoniaetli gaeth. Cofiaf un
flwyddyn i mi ddysgu Cywydd y
Fam Fawr, Goronwy Owen, a pha
gynghanedd oedd ymhob llinell. '
Y n Cronicl Eglwys Bethel,
Mawrth 1903, mae RJH yn
datgan:

'Bu Eisteddfod
llwyddia"t
ganmoLid

y

Plant

yn

eitl&riadol.

Mawr

ansaurdd

y

cyfansoddiadau llenyddol, ac roedd
yr adrodd a'r canu yn arbennig 0
dda. 011d, er cyua! fu'r Eisteddfod
eleni, y mae gennym gynllun i gaeL
ei rhagoracb 0 lauier y flwyddyn

nesa'. '

Dyna

ddull RJH. Er fod
Eisteddfod 1903 yn llwyddiant
eirhriadol, yr oedd yn awyddus i
ragori arni y flwyddyn ddilynol,
ae fe droai pob carreg er mwyn
gwneud hynny.
Ond ys gwn i pa ymateb a
yr hell gapel tza fJddai 71a seiat ar
gafodd yr apel a ymddangosodd
ol yr oedfa - o1Idfod eisiau i bob
yn y Cronicl 1904, gan drigolion
aeLod a gwra1uiawr aros ar aI, gan
Bethel, a pha ymateb a geid i
fod ganddo fater pw)'sig i'w drafod.
Cofiaf ef yn ,.,.lynd 0 amgylclz gan apel gyffelyb heddiw, 0 gofio am
lwyddiant tim y pentref yn
gyfarch pob un wrth ei etlW, a gofyn
cnnill Cwpan Timau y Pentrefi.
iddyn n}lw,
Dyma'r apel:
'Os penderfy'lwn 11; godi capel
darpanl
newydd, a wtlewch chi eich goratt i 'Ga11 vr ytndrechir
11zoddiotl adlot1wnt dyrchafol i'r
wneud etch ran i ddwyn_v baich?'
Y1~a, act}, P' 01 i'r sec fawr a bobl ifanc, mawr hyderir na
c/lyhoeddi,
Chyc},wynir 1110 Glwb )' Bel-droed
'Dyna fo, 11laepawb wedi addo , eleni. ApeliT ),n daer at aelodau
wneud ei orau. Mae getl i un amod crefyddol Bethel 1 ymwrt}lod a 'r
- rhoddion gwirfoddol yn U1lig a chwarae Ilwn, am y gwyddom ei
dde/nyddir
i glirio'r
gost. ' fod yn darosrwng rnoesau ac )'n
Cytunwyd, a dYTla filJr ha71es oJr gerwzno iaitll ei71pobl ifanc. '
dccl,ruu L'r diwedd. Koedd 21,
Byddai, mi fyddai apel fel'na
(RJB) wedi mynd i Fetltesda, ac yn destun trafodaerh ar S[ondin
wedyn i Glana"1an cyn t Ilanner y Sul,vyn heddiw.
gost gael ei chlirio, ond Toedd 1La
Nid y Bedol ydi'r dafarn

gynta' yn hanes Bethel. Na, tua
1830 ar yr union dir bron, roedd
'na wr c'r enw Wi} Ffowc yn
eadw tafarn yo yr hen dyddyn,
Blaen Rhos (cartref
Ffowc
Williams y cyfeiriais ato uchod).
Ceir stori ddiddorol ar dudalen
78 0 Hen Atgofion W J. Gruffydd
am un Owen Ffowc wedi cael
mwy na llond ei geubal yn
Nhafarn Blaen Rhos.
Fe geisiwyd agor tafarn yng
nghanol pentre Saron tua 1870,
yn yr adeilad a adwaenir fel
Gwynant (hen siop James
Davies) ond, gan i'r ardalwyr
sefyll yn erbyn, a chael enwau ar
ddeiseb, ni lwyddwyd i gael
trwydded.

Yn y Bedol bydd aelodau a
chefnogwyr tim pel-droed y
pentre yn ymgynnull, a synnwn
i ddim na fyddai Rhys J. Huws,
petai 0 yn weinidog ym Methel
heddiw,
yn ymfalchio
yn
llwyddiant y tim, ac yn dymuno
pob l1wyddiant iddyn nhw ar eu
maes newydd.
Fy nymuniad inn au ydi cael
eu derbyn nhw i Gynghrair
Gwynedd ymhen y flwyddyn.
Ydi,
Mae'r Bedol ar yr asury
A Bethel ar y dde'.
Ta fel arall rna' hi dudwch? Ta
waeth, dwi'n eitha selog yn y
ddau le.

Cylch Llenyddol Caemarfon a Gwyrfai
Croeso cynnes i ddarllenwyr
Eco'r Wyddfa i dyrnor newydd
Cylch Llcnyddol Caernarfon a
Gwyrfai. 0 £is Medi hyd fis
Mawrth
2003, bydd chwe
chyfarfod
ar drydedd
nos
Fawrth y rnis, gyda darlirhiau
neu sgyrsiau diddorol ar bob
agwcdd ar lenyddiaeth.
Y n y cyfarfod cyntaf, Nos
Fawrth, Medi 17, y siaradwr
gwadd yw'r Prifardd Myrddin
ap Dafydd, enillydd y Gadair yn
Eisteddfod
GenedJaethol
Tyddewi eleni. Cafodd 'Pawb yn
y Pafiliwn' glod uehel iawn am
ei gasgliad 0 gerddi ar y testun
'Llwybrau';
yn 61 un o'r

beirniad, 'Dyma waith crefftwr
a bardd nodedig a roes inni
gyfres ysgyrwol 0 gerddi ... '
Cynhelir
y cyfarfodydd
yn
Stafell
Gyrnuned
Llyfrgell
Caernarfon am 7 o'r gloch. Os
hoffech gael rhaglen y tyrnor,
ffoniwch 01286 674478 neu ebost: llinoscbt openworld.com
Mae'r tal aelodaeth
am y
flwyddyn yn £6.00, neu £1.50
am ddarlitb aeblysurol. Bydd y
y Cylch yn faleh iawn 0 gael
croesawu aelodau newydd.

Cefnogwch
•
eln
Hysbysebwyr

GARETH GRIFFITH

INI GWMNI
Cyfreithwyr

6 Pepper Lane, Caernarfon, LL55 lRG

I Tel: 67 68 69 Ffacs:

67 77 05

E-bost: ggriffirh.ggco@ virgin.net

• Prynu a Gwerthu Ty • Ewyllysiau a Phroftant
• Hawliadau Damweiniau • Prydles ac Eiddo
• C)frelthiad Troseddol a Sifil • Deddf Drwyddedu
• Ysgariad a Gwarchodaeth Plentyn
• Perchennog a Thenant
• Pob Gwaith Cyfreithiol Cyffredinol

NJONE
Trefnwr Angladdau
Llanberi:l ac Ardol yr Eco
(01286) 870 870
(01286) 872 491
(07770) 265 976
Cwrnni Annibynnol Lleol
Profiadol
4.

Flon: (01286) 870202
TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU

.

Un funud fach

Caffi Coffa, Llanrug

'Not i'r Ysgol
'Fuo ni yo Ian y mor.' 'Fues i'n
Sbaen.' 'Aethon ni i'r Steddfod.'
'Ges i bienie ar ben Wyddfa.'
'Fuo ni'n nhy nain.' Yr
wythnos nesaf bydd miloedd 0
blant,

ar

ddechrau

GWY-NANT
PIERCE

tymor

newydd, yn dweud hanes yr haf
wrth ffrindiau ae athrawon.
Mae'r gwyliau bron ar ben) a
chwech wythnos wedi gwibio'n
gyfIym heibio. Daw popeth 'nol
i drefn yn fuan iawn.
Ond nid yn Soham. Fydd Holly
a Jessica ddim yn dychwelyd i'r
ysgol. Bu'n wyliau hir iawn
yno. Bu'n wyliau alaethus 0
drist. Llofruddiwyd dwy hogan
fach deng mlwydd (led, a bu'r
stori frawychus
yn llenwi'r
papurau
newydd
am dair
wythnos
a mwy. Bydd y
flwyddyn ysgol wedi eerdded
ymhell eyn i'r son am Soham
dawelu.
Gweddiwn
dros
deuluoedd y ddwy, a thros eu
ffrinidau a'u hathrawon
a'u
cymdogion
a
phawb
a
ddioddefodd oherwydd yr byn
a ddigwyddodd iddynt.
Ac wrth we ddio , er gwaetha'r
holl ddychryn a'r ofn, diolchwn
fod y rhan fwyaf 0 blan t bach
gwledydd Prydain yn ddiogel
gartref, yo yr ysgol, mewn pare
chwarae, ac ar y stryd. Wrth
gwrs y mae angen bod yn
wyliadwrus
a
bod
yo
ymwybodol
0
bob perygl
posibl. Wrth gwrs y mae angen
gwneud
popeth
i sierhau
diogelwch plant ble bynnag y
bent, Ond gwnawn hynny gan
gofio mai prin, dioleh i Dduw
,
'
yw r erehyllterau a daflodd eu
cysgod blin dros Soham. Caiff

miloedd ar filoedd

0 blant

Cynyrchion Coed:
Gatiau, Ffensus ac ati
am brisiau cystadleuol
Uned 1, Fferm Bryn Afon

LLANRUG
Ffon: (01286) 650349
(0589) 899901

Yn y llun gwelir criw 0 blant 0 Fethel yn. cymryd rhan yn y sesium Pizza
yng Nghaffi Coffa, a gynhaliwy~ bob dydd Maumh. yn ystod yr haf:
Angharad Price, Angharad Morr-IS, Greta Fflur. Bronuieti Price Catrin
Jones a Rhidian Price
"
Bu misoedd yr haf yn gyfnod
gweithio
hefo
bobl
gyda
braf yng N ghaffi Coffa, Ffordd
anawsterau dysgu yn anodd, ac
yr Orsaf, Llanrug - un 0 fentrau
fe roddir cymorth i bob men ter
cymuncdol Menrer Fachwen.
gymdcithasol drwy:
Fe sefydlwyd y Caffi ym mis
• Cefnogaeth adran bersonel i
Mai eleni, ac mae'n dechrau
sicrhau y delir a phroblemau
ennill ei blwyf fel lleoliad
personol unigolion, fel na
cyfforddus a chroesawgar i bobl
fydd hyn yo amharu ar y lle
Llanrug a phentrefi cyfagos.
gwaiih.
Fe sefydlwyd Menter Fachwen
rheoli
a
• Cefnogaeth
ddeuddeg mlvnedd
vn 01,a bu'n
gweinyddol.
eithriadol 0 lwvddiannus vn ei
• Cef~ogaeth
i
ddatblygu
nod dros y blynyddoedd
Prif
gweithlu
integredig
drwv
amean y Fenter
yw creu
wasanaeth hyfforddwyr yn
gweithlu integredig lle rnae'r
gweithle.
cyhoedd yn ymwneud a phobl
Ers
ei
sefydlu
yn
Fachwen,
mae
efo anawsterau
dysgu
yn
mentrau
cymunedol
Menter
rhinwedd y gwaith a wneir
Fachwen
wedi
cynyddu'n
ganddynt, ac heb ragfarn am eu
sylweddol. Erbyn hyn mae wyth
hanabledd. Yn ymarfcroI mae
o fentrau, sef:
byn yn golygu bod Menter
• Gweithdy Craig yr W),lan,
Fachwen yn datblygu amryw
Faehwen
fentrau eymdeithasol
lle bod
• Caffi Padarn, Fachwen
pobl befo anawsterau dysgu yn
• Canolfan goedwig a bywyd
medru
gweithredu
mewn
gwyllt
Cwm
Derwen,
amgylchedd gwaith naturiol.
Fachwen
Rhai
0
brif
nodweddion
• Garddwyr Eryri
amgylcnedd gwaith narunol
• Canolfan Garddio Ty Gwydr,
v»:
Cwm y glo
• Pwyslais
ar
wasanaethu
• Caban-y-cwm, Cwm y glo
cwsmeriaid
•
Ffreutur
Bach,
Cibyn
• Disgrifiad swydd i bawb
Nr diweddaraf,
• Cyfres 0 dasgau i'w cyflawni
er mwyn cynhyrchu incwm
• Caffi Coffa, Llanrug
Yn ogystal a hyn, mae pob
Mae Caffi Coffa a leolir yn y
busnes yn
Sefydliad
Coffa, Ffordd
yr
Orsaf, Llanrug ar agor bob dydd
• Anelu i gyrraedd targedau
o Ddydd Llun - Dydd Gwener .
ariannol eu hunain
• Yn
~YI1I1Ql
~yf~rfQ~yQQ
GrOC1>O i bawb
~

y

ofal a

ehariad a diogelwch gydol y
tymor a'r flwyddyn newydd
hon.
Ond wrth ddioleh am hynny ni
feiddiwn wadu'r gwir plaen
dychrynllyd fod rhywun neu
rvwrai

wedi gallu

lladd dwv
Bydd y drefn

hogan

fach.

syfreithiol yn ceisio profi pwy a

sut a pham y gwnaed hynny.
Ond mac yna Drefn arall sy'n
dweud eisoes wrthym pam y
lladdwyd Holly a Jessica. Mae'r

Drefn honno'n
cyfeirio at
ddrygioni dyn, ac yn dweud
rnai'n methiant i barchu Duw
a'i gyfraith sy'n arwain at bob
math 0 bcchodau yn ein bywyd
bob dvdd. A Ilofruddiaeth,
wrth SVl'{~)'fW un Q'r pcchodau
B,vQctl~a

i oyd. DechraLl

bustles cyson

rob

Milc'n ddcalladwy bod cyflawni

drwg yw'r sgwedd angnywir at
Dduw a'i trvrnu. f\c mor

OWailh

bwysig felly yw coho mai rhan
or Drc[n hc[yll yw g\valloddictd
J)uw i ni i dderbrn 6".,ddo
fndclell!lnr !lm bob bQi yn~hv(1 J
nerth a oras 1. tod yn utuclcl l'w

m~soedd anodd

~y)n clod.

JOHN fKl I LI1,AKD

bychan

tra'n

G. EVANS
A.KHENIGWYK TIt WSIO
CYRPP CEIR

urchymynion.

.Boed 1 Dduw gysuro a ch~rnt\al
teuluoedd
Soham
trwy'r

busncs

CefnoQw"h
ein Hysbysebwyr

I

Uned 4, Stad Ddiwydiannol Brynafon, Llanrug
.

(01286) 678030

•

PLYMAR A
PHEIRIANNVDD
GWRESOGI

Cynnal boileri nwy,
olew, tanwydd solat
a thredio peipiau

44 Glanffynnon,

Llanrug

CAERNARFON 673513
Ffon Symudol: 07774496616
Pa un o'r rhain sydd
bwysicaf?

YSWIRIO EICH

TV

(i arbed coiled I chi);

.

YSWIRIO EICH CAR
(I arbed coiled i chi ); neu
VSWIRIO elCH BYWYD
( i arbed coiled i'ch teulu)
Cysylltwch a'r isod I weld mor rhad
yw cost yswiriant gyda CDH

Andre (BetheI/Llanberis)
Bryn (Mon)
Euryn (Caernarfon a'r cylch)

John Eifion (Penisarwaun)

CDH
Ymgynghorwyr Ariannol
Annibynnol Lleol (sefydlwyd 1974)

Ffon: (01248) 355055
I drin a thrwsio
pob math 0
beiriannau gwn';o

MENAI SEWING
MACHINE CENTRE
21 Stryd Fawr
PORTHAETHWV
~fon:(01248) 714043
nQU

Ca~rnarfon

~f8n:(01286) 674520

Edau, Nodwyddau
ae ati mewn stoe

-

Roedd un siop arall yn cael ei
chrybwyll, ar y gongl am Ffordd
Padarn a'r Padarn Lake; 'siop
lysiau Daniels, a ddaeth i [od
oherwydd i diin ddintstrto tu meum
yr hen siop yrl Y 1940'au.
Dyna atgofion am un rhan
fechan 0 Lanberis. Beth am
weddill y Stryd Fawr?
Aeth y ddeufis diwethaf heibio fel y gwynt, a dim arwydd 0 Dathliadau Brenhinol
haf ar y gorwel! Serch hynny, rhoddodd y tywydd diflas Hyd y gwn, ni fu Iawr 0 ddathlu
gyfle i amryw 0 ddarllenwyr anion gwahanol bytiau ynglyn ym mhentrefi'r fro ar deyrnasiad
hanner can mlynedd gan y
a nifer 0 eitemau a ymddangosodd yn yr 'Eco' dros y ofrenhines.
Gwahanol iawn oedd
misoedd diwethaf. A chafwyd traethodau hyd yn oed gan hi flynyddoedd yn 61, ond efallai
ambell un! Yr hyn sy'n ddiddorol yw fod y mwyafrif fod amgylchiadau byw yn dipyn
ohonynt a chysylltiadau a Llanberis. Felly, yn 61traddodiad
caletach, a bod angen rhyw esgus
beirniaid cenedlaethol, dyma ddidoli'r cynhyrchion, nid 0 i gael parti go dda waeth beth
reidrwydd yn nhrefn teilyngdod.
oedd yr achlysur. P'run bynnag
am hynny,
cefais
gopi
0
ddalennau
casglu arian
yn
Llanberis i ddarhlu Dydd y
Coroni - 'nol yn y tridegau. Gan
Mrs Non Evans, Llanberis )1
mae'r gwreiddiol. Roedd pentref
ac ardal Llanberis
wedi ei
rhannu'n ddwy ar bymtheg 0
wahanol
ardaloedd,
gyda
rhrefnyddion neu gasglwyr i bob
ardal. Merched oedd y cyfan o'r
casglwyr, ar waban i un gwr, sef
Mr J. G. Davies,
a oedd yn
gyfrifol am ddwy ardal: ardal 9
(Field Terrace, Goodman Street a
Thomas
Street) ac ardal 12
(Newton Street, Warden Street a
Frondeg).
Roedd llawer o'r
Ffotograffydd 0 Lanberis
Ilun iau 0 'r adeiladau 0 guimpas. 1 merched yn casglu fesul dwy,
Mae'n siwr fod miloedd 0 bobl
mi, "Siop Gracie" (Walerfall View, Casglwyd cyfanswrn 0 dros £30,
dros y ganrif ddiwethaf wedi
Izeddiw) oedd Siop Evan Wilson. ac ychwanegwyd £20 'o'r dreth'.
prynu cardiau post yn dangos
Gz.veililio i ]oJzn bach, lad Benson, Mae'n arnlwg fod rhyw fath 0
golygfeydd 0 ardal Eryri. Mae'r
oedd
Gracie. Bu yno am chwaraeon a than gwyllt wedi ei
un mor sicr fod ~'r enw R. G. flynyddoedd.' Mae hefyd yn cofio
gynnal allan o'r gronfa, yn
Symonds
ar ganran
helaeth
siop esgidiau }'I1 ystafell ffrynt T9 ogysral a the parti anferth.
ohonynt hefyd. Ffotograffydd a Eryri, a siop cigydd y drws nesaf,
Costiodd y rnedalau (ar gyfer y
sefydlodd
ym
mhen tref ar agor bob dydd Gwener a dydd
plant neu enillwyr gwahanol
Llanberis oedd Symonds, ond a Sadwrn, ac am ddyddiau cyn y gystadleuthau mae'n debyg) £8, a
aned yn Lloegr. l\1ae Eifion
baneri £2. Roedd y tan gwyllt yn
Nadolig. Bob Innes, fferm Ty'n
Roberts 0 Lanberis yn gasglwr
werth pum gini. Gwariwyd bron
Tvvll, Ffordd Bethel, Caernarfon
brwd 0 hen luniau o'r penrref,
oedd }'n ei chadw. 'Bu Bob Jon,es i £4 ar y chwaraeon, ac am rhyw
gan gynnwys cardiau post. Mae'r yrz gejllogo( laWJ"Zl dyddynwj/r Nanl
rcswrn, prynwyd gwcnh tri swllt
Ilun a atgynhyrchir ar y dudalen
() 10. I beth
Peris a Llal,herl~, j'11 pr)111U 21J. a chwc cheiniog
hon yn ymddangos at gerd)1n de/aid ac -royn. Y'l Plair Nant ar rybed?
post sydd yn el feddiant. Y r enw
'\1ae g\lJarian t y b\.vyd yn
Fedi 18fcd bob blu.ydd}'fl, bJ·ddai'11
\VIth )' Ilun yw 'R.G.S)rmonds,
bl)"lwr selog )'" arwertillal'll y bore.' ddiddorol ia\-\'n! Roedd 62 torili
APS, Llanberis'. Nid • Eifion
yn costio }'chydig dros £2, a 40
Mae'n nodi mal Bob Jones
yn sicr ai cymeriadau 0 fro'r
dwsin 0 'buns'
yn bunt a
\verthodd y busncs cigy'dd i loan
'Eco' !))'dd )'n y 11un, ond
Roherts o'r Fachwen, y cafwyd ei lhris\vllr ar ddeg. Prynwyd 5
meddai; 'lyblals 1 ",22 woLd LLt,,!, 5"1 hanes }'n y rhif)'n diwethaf o'r PWYS 0 de a na\.v gal\vyn a hanner
rlzywle, yn cynllwys y wrazl! J'n y
o lefrith - dim son am goffi na
Eco.
ca'1ol,' ,tatJ ~fallai i t111 'loeld el
lemoned - a phunt a deg swllt
'RJLWfZg Siop Gracz'e a siop y
tlzeb)lgrwydd
yn
lin
o'i cigydd roedd lnYlledfa (vdall i garej gostiodd y cwbl. Roedd dant
disgynyddioll.) Os oes unrhyw un yfl y cefil. Byddai parajfilL yn cael ei melys gan bawb yn LJanberis
o'r darllen\vyr a g\vybodaeth am werlhll yll0. A1ferai Henry Cllarles,
bryd
hynny
mae'n
rhaid,
leulitlu y llun lieU dill y Can Ergnb, godflv ni gar Cj.l,zto!jJ11 jJ oberwydd pryn'lvyd 30 pwys 0
cymcr~ad:lll u ddarlul'lir ynddo1 Kare), Ka/~ ,~"d Q~dd/fQrdd addas i
Si\\fgt". Roedd angen 32 P\V)'S 0
fenyn ar gyfer yr holl dOfrhau 14
(Jlnd d',. ror i Gap Esgob/ OSti'1 7J
-vna cy~yll[\vch.
'Mae I\.van Roberts 0 Lanrug,
P\lJys 0 'cooked ham', a 6 0 boteli
1935 oedd y car, rlti! JC1947.
hefyd yn gasgl\vr cardiau post, ac Arferai J lellty el,or/as ddweu.d )' sos. I ddilyn y brechdannau a'r
y mae hefyd wcdj bod yn chwilio
te, can\'yd 106 pwys 0 gacen!
byddai'11 fwj, na bodlol1 pe bal'r car
peth 0 gcfndir }' ffotograffydd
Costiodd
y cyfan fwy na
yn para' IddQ tall 1947/ Rocdd Y11a
gwenh y ca5g1iadau, Doe::; dim
SYIllUllUl>1 Eftlllcu y ca,vn nv)' o'i
dn neu bedwar 0 brewyLwyr eraill
hane:; yn un 0 riIynnau nesaf yr y'n cadw elt ceiT Y1Z_V gaTe) hefyd. '
son beth ddigwyddodd i'r arian
'Hco'.
oedd yn \veddill o'r cyfanswm a
Mac hef) J yn cofio'r Bee Hive
gafwyd o'r dreth.
Siopau Ll ..nb~ri~
(dro;) y fforuu i D5' Eryri) yn cael
Tybed oes rhywrai yn cofio'r
)."0 dilYl1 }/r erlhyglau
am yr ei gadw gan lVira Mrs Rowlands,
adeiJadau yng ngh}1finiau Bec\.vs gyda lIe bwyra )Tn yr ardd a dathliadau hyn, neu wedi cl}'\\Ted
Dryrl ::fu g\Vah~Il01 L1delhydd fel tyddai'n llawn 0 ymwelwyr yn yr eu rhieni yn son amclanyn~? A

Cysylltiadau
Llanberis

1

,'W

\>~9P""l)

IIJ1hYf

w"~Lh

cynllw}'sfa"'r g~n Mr John David
(\ Rorthneth..,vy,

eto'n

hel

!lt~oGon

sut fath
bur )'n mm-n11uu [C fl Clldl.:t:lJl1t1U
carrref. Ac 0 son am ym\velwyr) cligwydd
frO?
'f'r('d4j')'od 8C1" ; I n Jnhl1 nnberfs

6"

0

)'lll

ddathlu

mhenrrcfi

~'m rai o'r ~ior!l'lI yn yr ordal

h,,/o b't~'rdd{J~r{flat To; Gadlys] yl1

Teulu Hurne a Hobley

~Diddoro{,' mt:dtlai,

gwerCI1U nW)ldduU ; Ylllwelwyr i'r

Mae g\vybodaerh anl

},a II.

$:

<

"f ••lir

toedd cael

Dc-c'U)s Eryri

a 'r

C.:ununt Af"~'r. •

oedd

yn

craill y

y reulu hwn
yn pMrnil'" i urJurJ i luw. Gilfwyd

cyfraniadau
Mrs Helen

ysgrifenedig
gan
Royle Edwards o'r
Bontnewydd,
Mrs
Shirley
Griffiths,
Caerfyrddin,
Mrs

Vevar (gwybodaeth

ychwanegol),
a galwadau ffon. Fell)', am y tro,

rhaid gohirio'r bennod dcrfynol
am y teulu diddorol hwn.
Bardd 0 Lanberis
Daeth cais i law yn holi am
wybodaeih ynglyn a David R.
Griffith, genedigol 0 Lanberis,
ond yn fwy adnabyddus wrth ei
enw barddol, Granvillefab. Yr
ychydig wybodaeth sydd ar gael
ar .hyn 0 bryd yw iddo ymfudo i'r
America, 0 bosibl, mor bell a
Califfornia,
ond
iddo
ddychwelyd
i'r ardal hon i
ddiweddu ei oes.
Roedd ei farddoniacth
vn
bohlogaidd iawn ar ddiwedd y
bedwaredd ganrif ar bymtheg, a
gosodwyd niter o'i weithiau ar
..
gan.
Granvillefab oedd awdur 'V
Milwr Dewr'. Gosodwyd y
geiriau ar alaw gan Dr Joseph
Parry. Y cerddor R. S. Hughes
oedd yn gyfrifol
am osod
'Gwenfron' ac 'Arwyr Cymru Fu'
i gerddoriaeth.
Rwy'n tybio iddo gael ei
gladdu ym mynwent Llanrug,
ond rhaid chwilota mwy i
gadarnhau hynny. Gwn hefyd ei
fod yn medru canu yn y mesurau
caeth - mae englynion o'i eiddo
wedi eu cyhoeddi mewn papurau
~

newydd.

Cofeb y Dewrion
Gan gyfaill 0 Fangor y daeth cais
ynglyn ag awdur llyfr o'r enw
'Cofeb y Deuirion', sef banes
bechgyn 0 Fangor a gollodd eu
bywydau yn ystod y Rhyfel Byd
Cyntaf Ei enw oedd W. J. Owen,
a defnyddiai'r

Ifugenw 'Afallon'.

Y mfudodd i'r America yn \vr
ifanc, ac yno cafodd droedigacth.
Fe'i hordeiniwyd yn weinidog, a
bu'n gofalu am rai 0 eglwysi
!\1ethodistaidd
Bangor.
Y mddengys ei fod yn enedigol 0
Lanrug - fe'i ganed tua 1865, a
bu farw ym mis Hydref 1941.
Credir fod mab iddo wedi bod yn
fferyllydd ym Mangor.
Dyna'r esgyrn sychion fel y'i
derbyniw~'d. Oes rhywun all
ychwanegu mwy 0 gig?
Carthen Pwllheli a Melin ym
Mhontrug
I'r rhai ohonoch sy'n aeJodau 0
Gymdeithas Bob Owen, neu'n
brynwyr o'r c}'lchgra~lJn 'y
Casg/wrJ, cfallai i chwi ddarllcn
yn y rhifyn diwethaf erthygl gan
D. G. Lloyd Hughes am Garthen
P~71lheli. Y gwneuthurwr oedd
John Roberts 0 Gaernarfon, ond
yr hyn sy'n ddjddorol yw mai
meWD melin )'m Mhoorrug y
sefydlodd ei waith) a bod ci
deulu'n hannu 0 fro'r '.cco'. M\vy
am hanes y melinydd
yn
rhifynnau nesa'r 'Eco'.
Os oes unrhY'v wybodaeth
gennych irm wlihanol agwcddau u
hanes bro, yna cofiwch gysylltll a
Daiydd
Whi lcside
Thomas)
Beon
y
N ~nt,
Llii1.nrus,
Caernarfon
(Ffan:
01286
673515).

DEINIOLEN
W. O. Williams, 6 Rhydfadog.
LLONGYFARGHIADAU
I Emma
Lovell, 1 Tai Gwyrfai ar basic yn
ddiweddar Gradd 2 ar y Plano a
Gradd 4 gyda Corned. Hefyd
Manon Wyn Jones, Gwelfynydd,
Clwt-y-bont, ar basio Gradd 2 ar y
Tenor Horn. Daliwch ati genod!
DIOLCH. Dymuna Catherine a
Richie,
chwaer
a brawd
y
diweddar Hughie Jones, gynt 0
Ddeiniolen, ddiolch yn fawr iawn rr
teulu, y cymdogion a chyfeillion
am bob arwydd 0 gydymdeimlad a
hwy yn eu profedigaeth 0 golli
brawd hoffus.
Diolch am y rhoddion er cot i'r
Nyrsus Macmillan a'r Hospis ac i'r
Parch Geralnt Hushes am ei

Ysgol Sui hefyd ar y brig yn yr
Adran Gelt a Chrefft ac ennill
Cwpan Coffa Lowri Pritchard am
eu gwaith yn cyflwyno Tafien
Deithio ar un 0 deithiau Paul.
Elenl, yng Nghapel Cefn y
Waun
yr oedd
gwasanaeth
blynyddol y Feibl Gymdeithas, ar y
nos Sui olaf ym Mehefin ac, fel
arter, rhoddodd y plant gyfrif da
ohonynt eu hunain.
Ar nos Waner, 5 Gorffennat
cymerasant
ran mewn
tarth
gerdded noddedig i godi arian i
Gronfa Rhys Parry, sydd yn aelod
o'r Ysgol Sui, a hyd yma, maent
wedi casglu dros £700 ac yn
dymuno swell had buan i Rhys.
Oauwcn atrr hen brant ac
edrychwn ymlaen i'ch gweld ar 8
Medi pan fydd yr Ysgol Sui yn all

wasanaeth ar ddiwrnod yr angladd
ac, yn ei gynorthwyo,
Dewl Morris.

Cyfanswm

y Parch

y rhoddion oedd

ddechrau ar 61gwyltau'r hat.

£550.00

GYOA'N GILYOO GWAUN GYNFI
Un 0 gynlluniau
'Pobl mewn
Cymunedau'
yw
cynllun
hyfforddiant. Mae'r cynllun wedl ei
anelu at weithlu cwmn'iau yng
Ngwaun Gynfi (e.e. ISC yng
Nghlwt y Bont), pobl sy'n gweithio
ar liwt eu hunain ond sy'n byw yn
yr ardal, pobl sy'n gweithio y tu
allan rr ardal a phobl sy'n edrych
am swydd ac yn awyddus i
ddysgu sglliau newydd.
Yn ystod misoedd Medi a
Hydref, mae'r Pwyllgor Llywio
wedi trefnu'r cyrsiau ganlynol.

EBENESER.
Fore
Sui,
7
Gorffennaf cafwyd oedfa arbennig
yn y capel dan otat y gwelnidog, Y
Parchedig John Pritchard, pryd y
bedyddiwyd Ella Marzelos Jones,
mereh fach Marina a Gwilym
Jones, Ffordd Deiniol.
Derbyniwyd
chwech 0 bobl
ifanc yr Eglwys yn gyflawn
aelodau, sef Mathew a Sarah
Barlow, 5 Tai Califfornla; Heledd
Bryn Parri, Cynefin; Catrin Parry, 1
Tai Gweledfa; Claire Williams, 9
Ahes Fictoria a Collette Williams,
Maldwyn House. Cyflwynwyd copi
o Caneuon Ffydd iddynt i gofio'r
achlysur
Oerbyniwyd
dwy arall
yn
aelodau o'r Eglwys hefyd, sef Mrs
Nla Williams, Blaen Cae Isat a
Mrs Heather Williams, 50 Bro
Isfryn, Glasinfryn.
Estynnwyd
croeso
cynnes
iddynt i gyd. Gweinyddwyd
y
Cymundeb ar derfyn yr oedfa.
PRY5UADE6. eu plant Ysgol oul
Eglwys Crist Llandinorwiq
yn
hynod 0 nrvsur a IIwyddiannus
ddechrau'r hat yma. Yng NgWyI
Gorawl Eryri, a gynhaliwyd yn
Eglwys St Padarn Llanberis ar Sui
y Orindod, set 26 Mal, darbyniodd
24 ononvnt dystysgrif teilyngdod
am Oll

ewaith trylwYI yn dyssu a

pharatoi ar gyfer yr Wyl.
Hefyd cipiodd Louise Roberts,
10 Rhes Cynti y wobr gyntaf am
waith ysgrifenedig Blwyddyn 7 ac
8 Ysgol Uwohradd ac ennill
Cwpan Goffa Alun Jones. Dasth yr

Ffon: (01286) 871259

Rhai

° blant

Ysgol Sui Llabdinorwig gyda'r tystysgrifau a dderbyniasant

yng Ngwyl Gorawf Eryrl.

• gyrru wagenni fforch godl (fork
lift trucks)
• cymorth eyntaf (sylfaenol ac
uwch)
• peirianneg
sylfaenol
(baSIC
engineering)
• mesuriadau
sylfaenol
(basic
measurements)
• olwynion
era fog
(abrasive
wheels)
• rheoliadau gweisg pwyso (power

prQSSrQgualtlons)
Er mwyn sicrhau lie ar gwrs
cysylltwch
Katie Jones yn Nhy
Pawb, 22 Pentre Helen (01286)
871792 neu Ken Newing (e-bost:
ken @ newingpdsc. fsnet.co. uk)
neu ffen (01248) 671052 8ydd Y
ddau hefyd yn croesawu syniadau

Oyma lun 0 blanc Ysgol SuI Llandlnorwlg 0 uee« yr Eglwys cyn evenwyn

ar daith

gerdded i godi etten i Gronfa Rhys Parry

a

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

at gytQr cyrslau hyfforddiant erallJ.
LLONGYFAACHIADAU i Lindsey
Vaughan
Parry
ar
ennill
eystadleuaoth Gwobr Goffa Llwyd
o'r Bryn am lefaru yn Eisteddfod
Genedlaethol Tyddewi 2002.

Gwaith Plymio • Gosod Ceginau a Bathrwms

Gwaith cynnal a cnaow

0

bob math

Cysylltwch a DOUG JONES, BRON EIFION,WAUNFAWR
Ff6n: (01286) 650363 (0797) 0318996 (symudol)
,-~---,

Alwyn a Sarah Jones
BLODAU

Bwffe blasus

safon
at bob achlysur

PI:NISARWAUN

0

glodau ar 9yfer pob achlysur
Dewie da

0

Lyelau ~ferm

_---'I

Ar euor eettn diwrn_o_d

A70S0!;

CJ;.:RJD MACKINNON

(01286) 673190

Atgofion am

am rywbeth yn y cyfarfod.
Mynd yn syrh i'r siop - roedd yr
arian yn llosgi a'r ddwy ohonom
yn methu cael eu newid yn
ddigon buan. Mynd yn syth at
Gwynn - ar draws y ciw yn y
siop mae'n siwr - a gofyn am
newid. Doedd dim rhaid i ni
brynu dim felly adre a rni ae i'r
boes celc, lle'r oeddwn yn
brysur yn hel i gael piano, yr
aeth fy nghyfran i.
Daeth
newid
yn ffordd
teulu'r siop 0 fasnachu pan
ddechreuwyd gwerthu diIlad a
phethau tebyg ar y cown rer ar
oehr chwith i'r siop. Rwy'n
meddwl mai Mrs Ellen Jones
oedd yn gyfrifol am yr adran
hon o'r busnes. Roedd un o'i
meibion, Mr J. Eryri Jones wedi

Siop Bryn Pistyll

chael teulu flynyddoedd eyn i
hynny ddigwydd. Bu'r siop ar

gau am flynyddoedd. Torrodd
iechyd Mrs Davies i lawr ae er
yn parhau i fyw yn Glanfa hyd
yr wythnosau olaf, roedd yn
analluog iawn - Mrs Davies a
Erthyg] gan Mrs Elizabeth M. Edwards,
edmygwn i gymain r pan yn
2 Llys Mostyn, Tielaumyd, Y Rhyl
blentyn ac yn sicr ar 61 iyfu i
Ganwyd
fi ym mhentref
garedigrwydd
mawr Mrs J.
fyny, Gwerthwyd
adeiladau'r
Waunfawr a saif ar y ffordd fawr
Eunice Davies i mi yn bersonol
siop, ond ill wnaeth y prynwr
o Gaernarfon
i Feddgelert.
fel i eraill yn yr ardal. Gyda llaw
unrhyw
ymgais
i'w
mae Dewi a minnau yr un oed,
Tyddyn bach o'r enw Penybryn
hymgeleddu.
0 ganlyniad
ocdd fy nghartref yn edrych i ac yn yr un flwyddyn ysgol. Ei
disgynnodd
yr adeiladau
i
frawd mawr GW}Tnn, gydag
lawr ar gapel Bethel, neu'r Capel
gyflwr rruenus iawn.
Mawr fel y gelwid ef yn y eraill 0 gyd-weithwyr selog fu'n
Amser maith ar 61 hyn
dyddiau hynny. Mae'r capel foddion
i sefydlu
Anrur
sefydlwyd
Antur Waunfawr.
wedi ei dynnu i lawr ers
Waunfawr. Rhyw saith a hanner
Roedd yn rhoi ctyfle i'r rhai
fy oed pan
gefais
blynyddoedd a'r Festri helaeth, oedd
anabl yn feddyliol fod yn rhan
ddamwain yn ysgol y Waun gan
lIe cynhelid yr Ysgol SuI) yw'r
o'r gymdeithas.
Dysgu byw
capel presennol.
syrthio a thorri fy nghoes.
gydag eraill, gwneud gwai th 0
Lla a chwaracai ran bwy~ig Gwyddai Mri> Davies am fy agor siop ddillad yrn Manger,
dan ofal dynion profiadol, a
hoffier 0 ddar llcn a l1awcr
Fel y cyoyddai'r busnes felly pheth pwysig iawn iddynt oedd
yn fy IIIywyd I oedd Siop Bryn
hefyd yr ehangwyd y busnes
Pistyll. Cofisf fynd yno hefo
gwaith
y rhoddodd
fenthyg
derbyn tal am eu gwaith. Aeth
gwerthu dillad yn Siop Bryn
l1yfrau Gwynn a Dewi i mi pan
Marn pan oeddwn i'n enerh
hyn
ymlaen
am
rai
Fistyll. Gwn y byddai Mrs Jones
Iechan. Nid siop gyffredin oedd alwai Mam yn Siop Bryn Pistyll.
blynyddoedd,
ond
rhyw
yn arfer talu cost bws cwsrner i ddiwrnod darfu i mi alw i weld
hon yn agored 0 naw hyd bump
Y mhen rhyw flwyddyn wcdyn
Fangor os byddent angen rhyw
o'r gloch, ond siop a fyddai yn
cefais ddamwain arall sef troi
Gwynn. Aeth a mi i'r hen siop, a
agor ymhell ar 61 arnser cau os llond tebot 0 de poeth am ben fy ddilledyn ocdd ddim mewn stoc dyna fraw a gefais. Pan agorodd
byddai
rhyw
argyfwng
nhroed.
Roedd
yn
gwbl ganddi hi. Roedd pris tocyn bws y drws roedd arogl llosgi yn
rhywun yn sal ac angen peth o'r amhosibl i mi roi esgid am fy o'r Waunfawr i Gaernarfon yn 9 llenwi fy ffroenau - roedd
ffisig a werthid yn y siop; pobl
nhroed. Roedd Mam braidd yn eeiniog ac wedyn yn swllt a dwy rhywun neu rhywrai wedi ceisio
geiniog ymlaen i Fangor. Cofiaf
ddiarth wedi galw yn ddirybudd
hen-ffasiwn ei ffordd a chredai
rhoi'r hen adeilad ar dan yn
iMam,
Anti Marya minnau
i arcs am ychydig ddyddiau,
fod gwisgo 'wellingtons' bneu
fwriadol.
pan
fyddai
angen
stoc
'plirnsoles'
am
oriau
yn elwa ar y earedigrwydd hwn pan
Siom enfawr i bawb oedd
fu farw fy nhad yn 1942. Daeth
yehwanegol 0 fywd 'neis' ar eu afiaehgan fod traed yn chwysu
meddwl fod casineb yn ardal
cyfer,
Mam a Nhad a minnau at Anti
ynddynt.
Beth wnaeth Mrs
Waunfawr
tuag
at
yr
rhyw
Ar nos Wener vn aml
Davies ond rhoi menthyg par 0 Mary i Bontrhyrhallt
ymdrechion hyn. Felly dyrna
flwyddyn cyn i'm tad i farw gan
byddai'r siop yn llawn i'r drws. wellingtons Dewi i mi gerdded
ddechrau ar gyfnod trist yn ei
i'r ysgol.
osod ty Penybryn i bertbynas i hanes. Ond roedd yn anodd
Ar 61 cyrraedd drw sy siop,
Cyfnod arall yn hanes y siop a ni. Y r adcg yma roedd angen
lladd ysbryd y rhai a gafodd y
rhaid oedd troi i'r dde, a Mam
(mournings go iawn,' dillad du
weledigaeth fawr ar )r dechrau.
fel pawb arall yn aros ei (hro nes
Gwynn erbyn hyn yn 'hogyn
o dipyn i beth deehreuwyd ar y
deuai Mr W.H. Jones ati. Yn mawr' ac yn hclpu yno. Rocdd y bitsh, os oedd modd. Mynnodd
Mrs Jones dalu cost bws y tair
c)rsgodi'r cownter rhag y gwynr
tenlu yn byw yn y ty mawr o'r
gwaith digalon 0 geisio eael
ohonom er mwyn i ni fedru
oer a ddeuai pan agorid y drws
enw GIanfa oedd dros y fford i'r
(refn ar bethau yn y siop. A'r tro
mynd i Siop ]. Eryri Jones ym
roedd pCllis pren uehel yn
siop. Roedd Mrs Davies yn
yma daeth liwyddiant mawr.
Mangor.
Roedd
un
o'r
Urdd
Gobaith
Mae eaffi rhagorol yn yr
eyrracdd yn agos i'r to. Ar arvveinydd
gweirh\.\,)rr yn ~ siop hon \vedi
Cymru yn y pentref. Roedd Mrs
Antur erbyn hyo. Cefais )r
silffordd y palis roedd pob
cael ei bomio allan yn I..
crpwl ae fraint, yr haf diwethaf, 0 brofi'r
mathau 0 lyfrau, a nefoedd i f<:llen Jones, mam Mrs Davies
)'n ffi)Ild i'r un ,apel a ni ym bwyd bendigedig a rhesymol a
)'n b)r\v )'n Glanfa a chanddi
bIen ryn fel fi oetld chwilio
~ihon trh ),thall t.
ddarperir
yno. Y n y siop
drwy'r llyfrau am un addas i forwyn o'r cnw Katie. Nid oedd
\' n fuan ar 61 i'm tad farw
blent}'n i'w ddarllen. Mam o'i teliffon )'n y siop, a ehofiaf \veld
g\verthir
llawer
0
bethau
U\\-ydd\\'yd i werthu Penybryn.
Katie yn dod dr\\·)· ddn\'s ~' siop
cho wrthyf am wneud peth felly,
eywrain. Merched gan fwyaf
Gan nad oedd gennyf deulu
sy'n gweinyddu
yma. Mae'r
gan ddweud mai stoe 0 Iyfrau ar ac }'n gal\\ '!\1rs Da\ ies, f[6n'.
Roedd lla\\ er 0'r b\\ •\·d\'dd
a agos yno, anaml yr awn ar
gyfer cael eu gwerthu oedd)rnt a
d}'Ilion yn gwneud eu rhan gyda
•
werlhid yn siop Br)'Il Pisl)·}l )'11 ym\veliad a'r peDtref. Dros y gwaith oddi allan. Macnt hwy
SUl yn y b)'d )·r oedd modd
roedd
newid
gwnetld hynn}1 os byddai olion
[\lJ~'d~!dd •rh vdd'. Gol~'gai h~'n bl~'nyddoedd
yn gofalu am erddi a lawntiau
ma\vr i ddod i Siop Bryn Pistyll.
fod y saw! a \vcithiai )'110 yn
yn y Waun ei hunan ae yn yr
bysedd arnyor.
Ar no'> Wener hyddai Mam
gorfod pwyso'r b\v}rd y·n ofalus~ Bu farw Mr W H. Jones ac, ar 01 ardaloedd 0 gwmpas. Hir oes i
hynny, fe gaewyd y siop. Roedd
a'i roi mewn bag ~'n barod i'r
Siop Bryn Pistyll ar ei newydd
yn gwneud yr 'ordor' mwy nbeu
Gwynn a Dewi \vedi priodi a \vedd.
lai ar gyfer yr wy(hnos oedd i cwsmer. Un 0 ddyletswyddau
Gwynn oedd gwneud y gwaith
ddilyn. Yn ddieithriad byddai
hwn. Docdd rcis cr enghraifft
pedair owns 0 faeo'r Ael\vyd na defnydd
unrhyw
bwdin
baco eyrf a smociai fy nhad.

Waunfa'Wr

J

Rhyw wyth geiniog ~Tr own~

ddim yn cae] ei \verrhu mewn

fyddai'n go:>tlo erstalwm - beth
fyddai ei bris hclliw tybed?
Wel[hl!lU b~'c1d!ll M9ID l.vedi
gOffod cael am bell i beth o'r
SlOp yn ystod )'r wythoos a d~m

tuniau hwylus fel yn y dyddiau
hyn) ond rcis rhydd. Golygai
hyn ei goginio, wedi ei gymysgu
a pherhau eraill, a'i roi yn y
I"Opty l}m nm~cr hir. Cofiaf fod

pre" ~nnddj i dnlu amdano;o felly
rh~itl fyddai ei roi aT Y lechen

yn

11)II nl);) Weiler. 'f\r 111b'[el yr
arferem ddweud. C()llaf fel y

bydda:

drych bach crwn

noli;, eoeLl. Deutli
rncwn

1

8ll~l

a.r

y

un CW:iillCr i

fchcna

o'r

en"...

MCotln 5tlnddi. t'Do<:dd ond
ei~i~u i ddi Rodi MeR'aD ar ei
bcatch 1 ,veld et llun

nad ocdd

yn mynd yn gynddeiriog, yo
meddwl fod yn9 gi 9l'9.11 yno.
Hoffwn
~on
gm

y

siop unwaith

a Gwynn

\Vrt11 Y COWIller gyda chwsmer.
Nid reiD ocdd y e)YDmcr yma

eisiau

ond

rhy\vberh

{~()fi~f(~wynn yn go{yn
clftl~ DCl;U l:CIIIIYDb ncu

arall.
'Sego
DCbO

cenllyss man)
Roedd nand of I-Iope yn cael

ei gvn nal vn v Fesrri ar nos
yn cacl
eu r1101 i'r enlllvJyr. Cofid[ un
tro fod dwv ohonom wedi cael
ch\ve cheiniog QW\rn vn wohr
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DODREFN PERKINS
(Safle'r hen Nelson)

CAERNARFON

Ffon: (01286)
• Pob math

0

676 040

ddodrefn

If

• Cegin, 'stalell fyw, Ilofft
• Prisiau cystadleuol
· Donfon am ddim i holl

ardal Bro"r Eco

PENISARWAUN
Mrs Ann Evans, Sycharth. Ffon: (01286) 872407
POB LWC i bob un ohonoch fydd
yn cychwyn mewn ysgol newydd
neu yn y Coleg.
LLONGYFARCHIADAU
i Rachel
Morris,
Weirglodd
Goch
ar
gyrraedd ddeunaw oed ar 17
Gortfennaf.
Bu'n benblwyddi arbennig iawn yn
Nhawelfa yn ddiweddar gydag
Iwan yn dathlu ei ben-blwydd yn
un ar hugain; Nia yn dechrau
mwynhau
bywyd 0 ddifrif
a
Myfanwy yn cyrraedd
oed ran
arbennig lawn. Pob dymuniad da
i'r tri ohonoch.
LLWVDDIANNAU
ARHOLIAD.
Uongyferchir pawb ohonoch fu'n
sefyll yr amrywiol arholiadau a
dymunir pob IIwyddiant eto i'r

ovrooot.
SIOEAU.
Mae
pawb
yn
ymwybodol 0 arbenigrwydd rna:
o'r pentret am fagu adar, defaid a
cheffylau. Llongyferchir chwi all ar
eich campweithiau yn yr amrywiol
sioeau yr hat hwn.
EISTEDDFOD TYDDEWI. Bu'n
eisteddfod hynod lewyrchus i Fro'r
Eco. Llongyfarchiadau
i Judith
Harding, aelod 0 grWp Dawnsio
Gwenn, Caernarfon a glplodd y
wobr 9ynfaf. Mawr fu'r lIawenydd
o weld John Eifion vn derbyn
medal arweinydd y Cor 9uddugol
a 1I0ngyfarchiadau IGor
y
Brythoniaid 0 dan e;i arwetnted.
Llongyfarchiadau brwd i ~awb o'r
fro a fu'n fuddugol yn yr Wyl. Bu'n
wefr I mi (Goh.) too yn bresennot
yn Seremoni'r Fedal Ayddiaith a
gweld Angharad Price, ffrind agos
i Eurgain a'r tsuiu, yn sefyll, a
hynny ychydig seddi i ttwrdd.
Llongyfarchiadau, Angharad!
GWELLHAD.
Anfonir y cotion
annwylaf at bawb ohonoch sy'n
sal yn y pentref. Hwyrach y cawn
Hat Bach Mihangel i godl'ch calon.
Gobeithio
fod
JQan Jones.
Bryntirion yn gwella wedi triniaeth
yn Ysbyty Gwynedd.
TRIP YR VSGOLION
SUL.
Mwynhawyd trip gwerth chweil
eleni, rhywbeth at ddant pawb siopa yn Cheshire Oaks, rhyfeddu
Qt fyrrya y gyyr Q'r m¢r yn y '9Iv~
Planat' ae orlg gostus yn y ffair yn
Rhyl. Dymunir dlolch i ElizabQth
Jones ac Ann Peterson am wneud
y trefnladau. Dloleh 0 galon.
YSGOL SUL BOSRA. Bu rhal
aelodau yn Sbrj'r Ysgol Sui, dan
ofal Henaduriaeth Arfon bnawn

Sui, 14 Gorffennaf. Roedd gwledd
o amrywiol weithgareddau wedi'u
trefnu gan aelodau Ysgolion Sui
Caernarlon.
Oymunir diolch 0
galon am bnawn difyr a diddorol.
CYMANFAOEDD. Diolchir i'r plant
a'r athrawon
am eu gwaith
clodwiw yn y ddwy Gymanfa.
Diolch hefyd am anogaeth a
chefnogaeth
y
rhieni.
Llongyfarchiadau
i Rhys am
arwam Cymanfa;'r Methodistlaid,
a hynny
mor hamddenol
a
hyderus. Da iawn chdi, Rhys.
DIOLCH. Dymuan Mrs Blodwen
Mowll, Gwyn, Carys, Glyn ac Alun
a'u teuluoedd ddiolch i bawb am
bob arwydd 0 gydymdeimlad yn
dilyn marwolaoth Mr Ken Mowll.
Bu nvn 0 gysur mawr Iddynt fel
teulu.
DY'MUNA Iwan, Nia a Myfanwy
ddiolch i'r teulu, cymdogion a
ffrindiau am y lIu cardiau ac
anrhegion ar achlysur eu penblwydd arbennig. Braf oedd cael
cwmni Menna. chwaer Myfanwy a
Ron, ei gwr, a ddaeth yr holl ffordd
o Toronto, Canada i rannu'r
lIawenydd a'r dathlu mawr.
APEL PLYGU'R ECO.
Bydd
PIY9u'r ~co yn ein gofal ni ar 26
Medi Os oes unrnvw un yn
dymuno helpu i nol yr ~co 0 Wasg
Gwynedd, buasai Ann a Dafydd yn
falch lawn e'en help, 6yddwn fel
arfer yn cychwyn y plygu 0 5.30
ymlaon ac wedi gorffen 0 gwmpas
7.30. Felly beth am ysgwyddo'r
balch a gwirfoddoli i roJ rhyw dd~y
awr i'r Eco. Taer erfynrur am eich
help, yn Neuadd yr Eglwys.
Diolch.
EGLWYS SANTES HELEN.
Dyma drefn y gwasanaethau sydd
i'w cynnal yn ystod rms Medl am
10.30 c'r gloch y bore.
1: Boreol Weddi, Mr Derek
Jones:
8: Cymun
Bendlgaid,
Parch
Philip Hughes,
15: Cymun
Bendlgaid,
Parch
Vittoria Hancock.
22: Boreal Weddi. Mr Derek
Jones~ Gwasanaeth
Dathlu
Cunmlvvydc::I.ant y ff~nestri Lliw
am 4.00 o'r gloCh;
29~ I'w drgfnu a'i gyhOQddl Gto.
YSGOL SUL. Mi fydd yr Ysgol Sui
yn all ddaehrau ar 61 gwyliau'r haf
yn Neuadd yr Eglwys am 10.30
bore Sui 8 Medi. Estynnir croeso
cynnes I aelodau newydd a hen.
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DAWNSIO LLINELL. Yn duyn
tori ad yn ystod mis Gorffennaf
mae'r Dawnsio Lllnell yn all
ddechrau yn Neuadd yr Eglwys
bob nos Fercher am 8 o'r gloch,
gyda Ken a Jan Kickers.
WYTHNOS Y CARNIFAL.
AWST 12 - 18. Cynhaliwyd y
gweithgareddau fel a ganlyn:
Llun: Bin90 yn Neuadd yr tglwys
gyda'r galwr Helen Owen.
Mawrth: Gy'fa Ohwiet yn Neuadd
yr Eglwys am 730 Yr Me oedd
Selwyn Gnfflth.
Mercher.
Mabolgampau
ar
gaeau'r
Ysgol Gymuned
yng
ngofal David a VlJenay Phillips.
B 00 o'r glOCh: Dawnslo Ulnell.
tau: G\VyI Flodau yn yr Eglwys 0
10 Y bore,
gyda
Chymun
Bendlgaid hyd at 7 00 yr hwyr. Bu
hyn bob dydd yng ngotal Mr a Mrs
Clifford Wi'liams, Mrs Margaret
Christian a Mrs Janet Ash.
7.00 o'r gloch: Twmpath Dawns a
DI~go yn y Neuadd,
Gwener. Helfa Orysor i gychwyn 0
Neuadd yr Eglwys am 7.00 o'r
gloch yng ngofal y Parch Tegid
Roberts a'r teulu.
Sadwrn: V Carnifal am 2.00 o'r
gloch ar gaeau'r Ysgol Gymuned.
Sui' I glol'r gwelthgareddau
cafwyd Cymanfa Ganu gydag
eltemau gan GOr Meibion Bangor,
Arweinydd James Griffith.
Bydd
canlyniadau'r
gweithgareddau, ynghyd
lIuniau yn
cael eu cynnwys yn y rhifyn nesaf.
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GYRFA
CHWIST
I
DDECHREUWYR. Yn dilyn sawl
ymholiad
a dtddordeb
yn y
Gyrfaon
Chwist,
fe gynhelir
Gyrfaon Chwtst I Ddechreuwyr
(neu nosweitruau dysgu chwarae
cnwrst) yn Neuadd yr Eglwys.
Dechrau nos Lun. 9 Medi am 7.30
o'r gloch. Estynn,r• croeso cynnes I•
bawb 0 bob ooo. Dswcn yn lIu I
fwynhau
yn
yr
hwyl
a'r
cymdeithasu

Noson Goffi
Eisteddfod y Pentref
Penisarwaun
Nos Wener, 20 Medi 2002
am 6.30 o'r gloch
Neuadd yr Ysgol Gymuned
Mynediad 50c i oedolion
(am ddim i blant)
Yn cynnwys Iluniaeth
Testunau a rhaqlenru
Eisteddfod y Pentref ar werth
Stondinau
(tombola, teisennau,
ayyb)

raft I,

Eisteddfod y Pentref
Penlserwaun
Dydd Sadwrn
16 Tachwedd 2002
am 1 o'r gloch
Neuadd yr Ysgol Gymuned
Mynediad trwy raglen SOc
(plant am ddim)
8ydd egwyl a lIuniaeth ysgafn
ganol y prynhawn
Croeso i bob oodran

Am fwy 0 tanvuon. rnaqlenr» a
Ihestunau cysylltwch ag

tltzaboth Woodcock
(01286) 870 121

& Restaurant

Llanberis 870203
Ar agor trwy'r flwyddyn ar
Qyfer priodasau, dathliadau,
bedydd, pen-blwydd a phob
achlysur arbennig arall,
Gallwn drefnu adloniant disgo a.y.y.b.
Bwrdd PWI ar gael
Bwydlen Bar a Restaurant
Trwydded lawn tV tafarn.

GORSAF BETROL

FFENESTRI ERVRI
GARTH ISAF, llANRUG
(01266)
650764
FFENESTA'

CANMLWYODIANT FFENESTRI
LLIW YN EGLWYS ST. HELEN.
Eleni mae y Ffesnstri Lliw wedi eu
gosod yn yr Eglwys ers 100
mlynedd
ac
I
ddathlu
y
canmlwyddiant mae gwasanaeth
arbennig yn cael ei gynnal yn yr
Eglwys nos Sui, 22 Medi am 4 o'r
gloch. Mae eih gefaill blwyf y~
Cemais yn dod atom hefyd I
ddathlu ac estynnir croeso cynnes
i bawb i'r gwasanaeth yma. Bydd
Iluniaeth ysgafn ar gael i bawb yn
Neuadd yr Eglwys yn dilyn y
gwasanaeth. Manylion lIawn I'W
cyhoeddi yn y wasg leol.

BE
DEINIOLEN

Fton: (01286) 871521

Ar agor 7 a.m. - 9 p.m. bob diwrnod

Petrol • Disel • Nwy Calor • Glo

Cylchgronau • Papurau Newydd

Cardiau Penblwydd • wyau
Nwyddau Groser • Melysion
TICf:OI LOTERI AR WERTH YMA!

BETHEL
Geraint Elis, Cilgeran. Ffon: (01248) 670726

--

Camera yn ngofal Richard LI. Jones, 5 Y Odol. Ffon: (01248) 670115

DIOLCH. Dymuna Iwan Elis
Morris, Treflys ddiolch yn fawr
lawn i'w deulu, ffrindiau
a
chymdogion am y lIu cardiau ac
anrhegion a gafodd ar achlysur ei
ben-blwydd yn ddeunaw oed ar 17
Gorffennaf.
DIOLCH. Dymuna Mair a Wilham
James, Gogerddan, Bro Eglwys,
ddiolch yn fawr lawn i bawb am y
cardiau a'r anrhegion a gawsom
ar achlysur ein Priodas Arian ar 16
Awst. Gwerthfawrogwn yr noll
garedigrwydd diffuant a fynegwyd
tuag atom.
DIOLGH. Dymuna Ann Ellis
Williams, Y Ddolwen Fach dd.lolch
o galon j'w theulu. ffrindiau a'i
chyd-weithwyr am y lIu cardiau,
anrhegion a dvrnuntadau ca a
dderbyniodd ar achlysur ei phenblwydd arbennig yn ddiweddar.
DIOLCH. Dymuna Mrs Nan Owon,
oarvs a Stoned. Berwyn, Saron
ddiolch i'w 1IL1ffrlndlau, cymdogion
a phorthnasau am bob an.vydd 0
gydymdetmlad
a ocancoswvo
tuag atynt er 01 colli gwr, tad a
thaid annwyl iawn, Tom Owen.
Diolch arbennig am y cardiau,
lIylhyrau,
oalwaoau fran ar
rhoddion at Uned·Arennau Ysbyty
Gwynedd a Ward Gwyrfai, Ysbyty
Bryn Seiont. Diolch hefyd i Staff
Ward Hebog ac Uned Aronnau
Ysbyty Gwynedd, Ward Gwyrfai
Ysbyty Bryn Seiont; Doctoriaid a
nyrsus
Meddygfa
Stryd
y
Farchnad,
Caernarfon
a'r
Ymwelwyr Cartref am eu gotal 0
Tom am flynyddoedd.
Orolch i Mr a Mrs Kevin
Johnson, Y Bedol am baratoi y
lIuniaeth. Mr Gwyn Jones, Mri
Gwilym Jones a'i Fab, Gaernarfon
am y trefniadau angladdol cwrtais
a pharehus ae i'r Parch Dafydd
Hughes, Cysegr a'r Parch R. E.
Hughes,
Nefyn
am
eu
gwasanaeth.
C~RDDOROL. Llongyfarchiadau i
Elin Morns Jones. 1 Bro Eglwys ar
basio arholiad Piano Gradd 1
gyda rhagoriaeth 0 dan nawdd yr
Ysgolion Cerdd Brenhinol.
LLWVDDIANT, Llongyfarchiadau
rr GElnlynol ar IwyddO mewn
arholiadau a gynhaliwyd
ym
Mangor yn ddivveddElf,dan nawdd

F ramia

yr Ysgolion Brenhinol, set Gethin
Wyn Griffiths, Doiserau, Stad
Eryri, Piano Gradd 2 gyda
Theilyngdod; Aled Gwilym Jones,
Hafan, Y Rhos, Cornet Gradd 3, a
Sion Garth Owen, Ty'r Ysgol,
Cornet
Gradd
4
gyda
Theilynqdod.
MERCHED Y WAWR. Cynhelir y
cyfarfod cyntaf o'r tymor newydd
yn yr Ysagol Gynradd am 7.30 nos
Fercher 11 Medi. Bydd y noson
agoriadol dan otal y tair chwaer 0
Gaernarfon, Malan, Manon a
Medi. Bydd croeso cynnes iawn
yn disgwyl pob cyn-aelod, ac
hefyd unrhyw un o'r newydd a
hoffai ymuno a'r Gangen.
~IST~DDr:OD
BETHEL. Mae
trsrruacau ar gyfer yr Eisteddfod
eleni ar y gwell! a mae'r testunau
eisoes wedi cyrraedd y siopau
IIeol. Bydd y plant yn derbyn copi
wedi l'r ysgol ddechrau ym rnls
Medi. Hefyd, ar ddydd Mawrth, 10
Medi, rhwng 3 a 4 o'r gloch yn yr
rsoo: Gynradd ovcc eyrie rr plant
eydd elelau cymryd rhan mewn
parfion canu a lIefaru roi eu
henwau 1 lawr i aelodau o'r
pwyllgor.
Os oes gennych ddiddordeb
mewn dysgu parti'on IIefaru neu
ganu,
oedran
cynradd
neu
uwchradd a fyddech cystal a
cnysyutu a Manon Gwynedd
(670218) neu ddiddordeb mewn
dysgu parfion dawnsio disgo
cysylltwch
Sian Harris, Tyddyn
Andrew.
Dymuna'r
pwyllgor
hefyd
longyfarch Angharad Price, Huw
Llywelyn Jones, Dewi Griffiths a
Sioned Owen ar eu IIwyddiant yn
yr Eisteddfod Genedlaethol. Bu'r
pedwar
ohonynt
yn
hynod
gefnogol i'r eisteddfod leol.
CLWB 100 CLWB PEL-DROED.
Entllwyr Awst oedd: £100: Gareth
W. Jones, Bethel: £50' Dewl
Hughes, Bethel; £25: Caroline
Johnson, Bethel: £25: Dylan
Griffith, Caernarfon
Am ragor 0 wybodaeth neu i
ymuno gellir eysylltu a Mr Tecwyn
Hughes, 4 Y Ddol, Bethel, Ff6n
(01245) 671469.
CYDYMDEIMLO. Ddydd Mercher,
10 eornenner er 01 gwaeledd hir

bu farw Tom Owen, Berwyn.
Estynnir pob eydymdeimlad a
Nan, Carys, Sioned a'r teulu yn eu
profedigaeth.
CLWB 100 Y NEUADD. Erbyn hyn
gellir cyhoeddi enwau enillwyr
gwobrau y Clwb 100 am y 6 mis 0
Chwefror
i Orffennaf.
Mae'r
enillwyr fel a ganlyn:
Chwefror. Tegwen Morris, 32 Bro
Eglwys (£50); Gwilym Williams, 20
Y DdDI (£25); Cathy Bell, Ty
Newydd (£10).
Mawrth: Joyce Pugh, Tan y Buarth
(£50);
Elwyn Hughes,
Bryn
Ogwen (£25); Freda Jones, 3
Rhoslan (£10).
Ebrilt. Margaret Davies, 10 Tan y
Coed (£50); Carys Wyn Jones, 45
Bro Eglwys (£25); Helen Williams,
Ty'n y Gadlas, Pentir (£10).
Mai: Maud Williams, Deulyn (£50):
Steve ac Andrea. 38 YOdel (£25);
Mena Coles, Maes yr Haf (£10).
M9n9fin: Stave ac Andrea, 29 V
Dd61 (£50): Jean Hughes, Ceris,
Rhodfa'r Mor, Nefyn (£25); Mair
Evans, 1 Fron Heuloq, Saron
(£10).
Gortfennaf. Nia Grirflth, Glandwr

BWS BACH AR LOG
Bws 22 sedd ar gael ar gyfer pob

math 0 logi preifat - nosweithiau
allan, partion, tripiau ac ati.
Gwasanaeth personal a thelerau

rhesymol gan

(01248) 361044

----
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Crefftwyr gwaith
flaw traddodiadol
Cerrig 0 bob math
argael-

A'I FEIBION
GWAITH
CERRIG

------\

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

IVOR STUBLEY • KEITH ANDREW
RlZITH BOW~N • ROD rrsncr
____:._
(Ar guu
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Arbenig\vyr ar ffrarnio gwaith edau a nodwydd

Nif'f

(£50); Mair Williams, 15 YOdel
(£25); Meinir LI. Jones, 40 Bro
Eglwys (£10).
Bydd y sieciau yn cael eu
dosbarthu yn ystod y dyddiau
nesaf ae 0 hyn ymlaen gwneir pob
ymdreeh i dynnu'r enwau yn fisol.
LLONGYFARCHIADAU i Geraint
ac Ann Elis, Cligeran ar fod yn
daid a nain unwaith eto. Ganwyd
yr wyres newydd, Erin Haf, i
Manon a Mark ddydd Sadwrn, 17
Awst.
LLONGYFARCH IADAU mawr
hefyd i Gwyneth ac Elwyn, Llys
Gwynt ar enedigaeth Tomos Puw i
Gwen a David yn ddiweddar.
Hefyd i Mary ac Oscar ar
enedigaeth Osian, pedwerydd
mab i Catrin a Martin, Bro Rhos.
LLONGYFARCHIADAU hefyd i
ddau daid a nain Bethel ar
enedigaeth mab, lola, i Sian
Emlyn a Mark yn ddiweddar.
DYMUNA Elizabeth Evans, Pen
Pare ddiolch i'r teulu a ffrindiau am
y cardiau a'r anrhegion ar achlysur
et
phen-blwydd
ym
mis
Gorffennaf.

NBERIS

(870922)
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Trlnlll@rn lIr OVf@r:
Traed Poenus: Croen ealed; Verrucae: Cyrn a Chroen Caled;
I;'winedd yn tyfu i'r byWj TQrri c;'f(inQ~gj ~orQI a Thyllno TrEl(Jd.
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LLANRUG
Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. Ffon: (01286) 675384
Camera Y" "gofal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. Ff6n: 677263

PRIODAS.
Dydd Sadwrn,
27
Gorffennaf
priodwyd
Deian
Roberts, mab Selwyn a Betty
Roberts, Meifod, Ffordd yr Orsaf a
Claire Johnson, merch Tony a Sue
Johnson 0 Richmond, Swydd
Efrog. Bydd y par ifanc yn
ymgartrefu
yn Ripon, Swydd
Efrog. Pob dymuniad da iddynt.
DYMUNA Deian a Claire ddrolch 0
galon i'r teulu, cymdogion
a
ffrindiau
am
yr
anrhegion
bendigedig a dderbynlwyd ac am
wneud eu diwrnod priodas mor
arbennig.

I .'

Priodas Claire a Deian
CANLYNIADAU
ARHOLIAD.
Dymuna Ruth Ann Evans, 18
Glanmoelyn ddiolch r'w theulu a
ffrindiau am y lIu cardiau ac
anrhegian a dderbyniodd ar ennlll
Gradd B.A. mewn Cymdeithaseg
a Pholisi
Cymdeithasol
ym
Mhrifysgol
Gymru,
Bangor.
Llongyfarchiadau mawr iddi hi ac I
lona Williams,
Artmor, Bryn
Maelyn;
Sian
Davies,
stac
Minffordd a Claire Evans, Nant y
Glyn (dyma'r anwau ccaom i law)
ac i bawb arall sydd wedi IIwyddo
yn yr erncueceu eto eleru. Pob
dymuniad oa I nawb ar gychwyn
cyrsiau a swaith newydd.
BABIS NEWYDD. uoncvtarcruon
m"wr IArfon e\ Je~n Lowis, Oclliod
ar ddod yn daid a nain. Ganwyd
mab bach ilona a Richard, sydd
yn byw yng Nghaernarfon.
Ganwyd
Ifan
Aled
yn
ddiweddar, mab bychan newydd i

Aled a Bethan, brawd annwyl i
Stephan a Megan.
Brawd bach newydd gafodd
Ceri a Lois, Bronallt,
Ffordd
Glanffynnon hefyd. Ganwyd Han i
Darryl a Sian. Llongyfarchiadau i
bawb.
DIOLCHIADAU. Hoffai Megan a
Bert ddiolch yn ddiffuant i deulu,
cymdogion a ffrindiau lu am eu
caredigrwydd a dymuniadau da yn
dilyn triniaeth lawfeddygol Megan
yn Ysbyty Gwynedd.
Hefyd fe ddymuna Ian Parry,
Gwynant, Ffordd yr Orsaf a Helen,
ddiolch j'w teulu, ffrindiau a
chymdogion am y IIu anrhegion a
chardlau a oosrbvrnasant ar
achlysur eu priodas. Llongyfarchiadau I chwi eich dau a phob
dymuniad da.
OYMUNA Joyce a'r teulu ddatgan
eu diolch am bob arwydd 0
gydymdeimlad tuag atynt yn su
proteolqeeth, 6ydd yr arian
ddaeth i law yn mynd i Gal1ref
Nyrslo Penisarwaun.
DIOLCHIADAU.
Dymuna Griff
Roberts,
Ty
Gwyn,
Ffordd
Llanberis ddiolch 0 gal on I'W
deulu, cymdogion a ffrindlau am
bob arwydd 0 gydymdeimlad a
charedigrwydd
a ddangoswyd
tuag ate yn ei brotedigaeth 0 golli
el wralg annwyl, Gwyneth. Oiolch
am y Ilu cardiau a'r gal wad au ffcn,
ac hefyd am y rhoddion hael.
Dlolch yn arbennig i bawb yn y
Feddygfa yn Waunfawr, yn Hospis
yn y Cartref ac i Adran y
Gwasanaethau Cymderthasol.
CYDYMDEIMLWN yn arw
Mrs
Maggie Lowrs a'r teulu yn eu
profedigaeth 0 golli mab, Owen,
brawd, a thad i Eirian, 20
Glanffynnan. a thaid annwyl.
QU I=A~W Mr Jack Jones,
Groeslon
yn
ddiweddar.
Cydymdeimlwn
Mrs Carys

a

a

CARPEDI GERAINT OWEN
GWF.RTHWR CARPEDI. TElLS CARPED A FEINYL
CA"t\~OEDD 0 DDEWIS0 BATRYMAU A RHAI MEWN STOC

FFO~CH lJ1\~Y\\.'AMSER:
WAUNFAWR (01286) 650552

GWASANAETH LLEOL AR GYFER
YAl(110N

• YKIOOA:lAU • iEN-]}LWYDD

BfDYDD • DAWNB • GWYLlAU •••

RHOSTIO
OCHYN

AR GYFER IJOB ACHLYSUl~
>t Cig 0 ffermydd Ileal
...fartIon rh wng 40 a 400!
~ Gyda :JOWl) atlll il CJhYfiin m~wn I"hQli.a"
...ffu ~alad llefyd

Wynne, ei ferch, a'r teulu igyd.
PRIODAS
RUDDEM.
Llongyfarch-iadau mawr I Cliff a
Vera Williams, Awelon, Ffordd yr
Orsaf ar ddathlu eu Priodas
Ruddem. Mae'n rhaid fod yr holl
wyliau 'rna yn eich cadw yn edrych
mor dda! Hwyl fawr ar y dathlu.
PEN-BLWYDD
YN 18 OED.
Llongyfarchiadau i Kate Beard, 1
Stad Minffordd ar ei phen-blwydd
arbennig.
BRYSIWCH WELLA.
Croeso
adref o'r ysbyty i Meirwen Lloyd,
Bryn Moelyn ac anfonwn ein
cotion gorau at bawb sydd ddim
yn dda yn y pentref.
DYMUNA Ceridwen Jones, Eryri
ddiolch i'w theulu, ffrindiau a
chymdogion a fu mar garedig wrthi
tra yn yr ysbyty ac wedi dod adre.
PLAID CYMRU. Alun Ffred Jones
yw darpar ymqersydo Plaid Cymru
yn etnouac y Cynulliad yn Arfon yn
2003, ac mae cyfle i bobl Llanrug
a'r cylch ei gyfariod. Alun Ffred
fydd y siaradwr yng nghyfarfod
cyntaf tymor 2002-2003,
nos
Fercher 1B Medl yn y Sefydliad
Coffa am 7.30 o'r gloch, Mae'n
adnabyddus lawn fel arwslnydo
Gyngor
Gwynodd
ac mae
ganddo'r profiad a'r gallu i ddilyn
Dafydd Wigley I'n cynrychioli yng
Nghaerdydd. Dowch i'w glywed ae
j'w holi!
THEATR BARA CAWS.
'Fel Hen Win ..' drama gan Valmai
Jones, fydd cynhyrchiad nesaf
Theatr Bara Caws, ac fe ddaw i
Ysgol Brynrefail
Llanrug nos
Fercher, 2 Hydref am 7 30 Mae'r
ddrama yn selliedig ar straeon a
drarnau Wil Sam, felly bydd yn
noson 0 hwyl a chwerthin. Mae'r
actonon yn cynnwys Maldwyn
John, Jonathan Nefydd ac Ifas y
Tryc, a Valmai Jones ei hun fydd
yn cyfarwyddo, Mae ticedi ar gael
gan Meirwen Lloyd (675359) a
Phyllis Ellis (870237).
C6R ERYRI. Daeth IIwyddiant i
Gar Ervri unwith eta nos Sadwrn,
22 Mehefin wrth iddynt gipio'r
wobr gyntaf yn y gystadleuaeth
gorawl agored yn Eisteddfod

03 dymunWC!l

Dl1WC~r MAE O'N FLASUS!

Wavell

Roberts
CIGVDD

London Hou:Jc

LLANAUG
Ffon: (01286) 673574

PEN CIGYDD Y FAO
Yrwyn

lIeol mwyaf bla5U5

e~l~i9
c;~rtr~f
C'goedd parod j'w bwyta

CYLlylltwcll a

Archgbion ar gytQr y rnewgist

JOHN BRYNAFON, LLANRUG

MYNNWCH Y GORAU

).' 1.)"(Ii

<;I~ ell'

G'7;;190 I 6731RR

DEWCH ATOM NI!
•

Gadeiriol Dyffryn Conwy, Llanrwst.
Enillwyd y wobr gyntaf ganddynt
hetyd yn y gystadleuaeth Parti
Alaw Werin agored.
Hyd yma, mae wedi bod yn
flwyddyn brysur a IIwyddiannus
iawn i'r cor rnerched 0 ardal
Llanrug - sydd mewn bodolaeth
ers dwy flynedd a hanner yn unig
- wrth iddyn nhw gymryd rhan
mewn
cyngherddau
ac
eisteddfodau.
Enillwyd y wobr
gyntaf yn Eisteddfod y Ffor yn
gynharach
eleni, ac mae au
dyddiadur ar gyfer yr Hydref yn
prysur lenwi.
Cynhaliwyd eu Cinio Pentymor
ym mwyty Ty Cloc Llanberis a
mwynhawyd cwmni ffraeth y gwr
gwadd, DHwyn Morgan, yn fawr
•
lawn.
Os oes gan unrhyw
un
ddiddordeb mewn ymaelodi a'r cor
neu am i'r cor gymryd rhan mewn
cyngerdd,
cysylltwch
a'r
arweinydd
Sian Wheway
ar
(01286) 872001 neu aelodau eraill
y cor.
YR YSGOL GYNRADD. Dymuna
Mrs Nia Oliver ddiolch i'r staff a'r
disgybllon am y croeso a gafodd
yn yr ysgol tra bu'n athrawes ym
mlwyddyn dau.
Rydym am longyfarch ein cynddisgyblion am eu IIwyddiant yn yr
arholiadau y buont yn eu sefyll
ddiwedd y tymor diwethaf
a
dyrnuno'n dda iddynt yn y dyfodol.

TAN V COED
MARWOLAETH. Ar 21 Mehefin,
yn dawel yng nghwmni ei theulu,
bu farw Mrs Ceridwen Owen, 4
Tai Trefor, gynt 0 Tal-y-braich,
Dinorwig. yn 92 mlwydd oed.
Roedd yn wralg rr diweddar
Rhys
Jones
Owen.
Nant
Gwynant. Bu'r ddau yn cadw
pennnaem yng Nghwm Pennant
cyn ymddeol i ran-v-cosc lie
buont yn hapus a gweithgar yn y
capel a'r gymdeithas.
Y flwyddyn olaf o'i hoes cafodd
ofal tyner
a chariadus
yng
Nghartref Nyrsio Penisarwaun,
Tan yn ddiweddar
edrychai
ymlaen bob mis i gael darllen yr
Eco.
Daeth
teulu
a chyfeillion
ynghyd i wasanaeth yn9 Nghapel
y Rhos cyn rhoi el gweddillion i
orffwys ym mynwent Llanrug.
Roedd y cyfarfod yng ngofal y
Parch Dafydd Hughes yn cael ei
gynorthwyo gan y Parch Gwynfor
Williams
gyda
Mrs
Megan
Williams wr'th yr organ.
DYMUNA Joyce a'r teulu ddiolch
o galon i bawb fu mar ffyddlon i"w
modryb yn ei gwaeledd.
DYMUNA Alwyn, Delyth a Dylan,
3 Tai Tan y Coed, ddatgan eu
diQlchsarwch diffuant i'w teulu,
cyfeillion a chymdogion am eu
holl
saredisrwydd
a'u
cydymdeimlad ar yr adeg trist yn
dilyn mQrwQI~li'th Boryl Ma: Jones
ar 7 Mehefin. DiolGh hefyd am y
cyfranlad~u tua.a at y F"addygfa,
Waunfawr
ac i'r Parch John
PritGhard,
Llanberls
am
el
was~n~eth cywir a sensltlf. Dlolch
hefyd i feddygon a holl staff y
Feddygfa am eu gwasanaeth
careolg Oros y Olynyddaedd .

I

A r ddydd ue« yr
Eisteddfod, enillodd A led
]oll,eS Williams, cyn-reithor
Llanrug, Goron Eisteddfod
Tyddeun, gyda cherdd
gafodd ei dtsgrifio gan y
beirniad, Eirwyn George,
tel y 'darn muiyaf
gwefreiddiol a ddarllenais i
ers amser mahh'.

A r ddiwedd yr Wyth1Z0S a Bro'r Eco eisoesyn dathlu
lair pri/ wobr lenyddol; y
brif wobr lefaru a nifer 0
tiobrau eraill, - y Prifardd
Myrddil1 ap Dafydd, lu 'n
byu: yn yr Hell Efail,
Llaurug, gipiodd Cadair

Eisteddfod Iyddeun. Fel
Ei71Jg IV)In, nid dyma'r tro
cyrllCl! i l'yi)'Tddirl ennui un
o't prif Ulobrall)r - ~'1111odd

ei Gadair

K)T1Caf

adeuna»

tn/yncdd Y" cil vn
E'lS12dd!od Cwm RJzymJli.

A gwefr perthyn yw'r gyfrol _JI
-~----~--MtlC 66 nnvnend

W, J, Gruffylld
syfrol

croruclo

be1I£lch

i

ers

gyhoeddi
ei
'Hen
Aigoflon',
yn
hanes
plwyf

Llanddeintolen
a phentref
Bethel ei Iencyndod. Y mae'n
o'i farh, ac yn ymdroi
mewn ftordd 0 f)'\v sy'n prysur+
neu wedi - diflannu. V n yr
ugain rnlyncdd olaf, mae pentref
Bethel wedi tvfu'n aruthrol, a'r

glasur

boblogaeth erbvn hyn wedi
dyblu tuag at y mil. Yehydig
dir O"Yyrdd~y'n Y penrrer
bcllach. a nhentrefi ~aron a
Bethel wedi hell uno. Atgof
erbyn hyn yw'r hell ~(orlau am
~aWJl0

_f)rnd 0 un lIe i'r lJall i 'ty nain' ar
w,'liau!
'"
Rwy'n siwr fod digon 0
d)'Sliolaerb lleol, yn lluniau)
papurau
n~wydLl, clJfnodion
cymdeithasau ac eisteddfod au,
C9p~11 ac addysg, i gr()niclo
hanes y pentref rhwnG cyfnod
W. J., dr\v}"r ail ryfel byd, hyd at
g}rfnod t,vf rbyfeddoi y pentref

o'r

70a'u ymlacn. Y mae
croniclo h~nes: hr(\ yn hpth rt'~
iawn mc\vo sawl ardal. Heb y
cOhnnnall llyn) e..11 urdnl t',ulli ei
'lltVreioc1igu' yn ~~~fl:rzn~aW'l,
Troj'r pCnUt[ yn 'lIe i tyw' yn
hy~r\l~h nd ChY-01UIJed fY'V10g.
Nid glynnu ~'r'hell {forllLl' ,,,-v

hyn., ono
[fyrdd

gwcrthlawrog~
mae ~ineorffcnol

y

yn

gu~od saill'n d~rfodol. ~
o f~\.vn YChydig flSOedd,
r)'!Jrm )Yctli cael LaIr cyfrol {ZMt
a\vdu ron 9. ch~'s},llt;adau A'r
pentrer.
Hen
atoofion
sy1n
cysylltu'r tair c;yfrol, cr eu )JOd
111 llA\Ver mwv ~~ hynny.
Cr()n;('l~r cyo;;~11l:aJQ\.lt"\,lluOl~
..u llwyLlLliallllaU. meth19n9.U.
ayll~UQd.QU) pocnau
a sa\\'
12

c

.,

cmuxiwn arsu tu tewn 1 r
vloriau. Mor gryf yw'r emosiwn
!U' brydiau
Icl bod dcigryn yo
agos i'r wyneb.
ElO, yng
y llymder a'r tristwch,
nid )"v ch werrhi n yn bell i
Ihvrdd. Y mac rhai elfennau yn
gyffredin i bob un ohonorn, ac i
sawl teulu. Gwelwn ein hunain
yn aml yn ysgrifau eraill.
Y llyfr cyntaf i weld golau
dydd oedd atgoflon [ac Foulkes
am ci gyfnod yn yr awyrlu
nm~er yr Ail Ryfcl Byd - 'O'r
nghanol

gronicl datblygiad
gor;ledLl Mun. a'r newidiadau a
ddacth yn ~gil adcilaou Ftordd
Telford ar draws yr ynys, a
ehwbwlh au Pont Crog Mcnai }'O
18l6. (A fydd rhywun
yn
croniclo sgil effeithiau yr AS
'newydd' ar draw. yr ynys,
mcwn blynyddoedd, rybedr) Yn
al1weddol hefyd mae datblygiad
[ref Caergybi fel porthladd 0
1821 ymlaen.
Dyma gyfnod
helaeth 0 fewn ac allfudo, a'r
cychwyn 0 inrigreiddio teuluol
y
gymuned
frodorol
a'r
hcfyd

yn

mewnfudwyr,
hyd yn y cefndir mae'r
Poncsig ( neu Ledi) Constan lia

o

Rufn 1 Rangoon'. R\vyf wedi
rhoi cryn ofod j'r gyfrol hon
eisioes )'n yr Eco. Yn y dyfodol
ag()s,
goheithir
cofnodi
cyflwyno yr arian a ddaelh }'n

cbyfraniad, ac yng nghy~wllt yr
\rmehwil
ble oedd ei lie yng
•
nghoeden deuluol y Jamsiaid a'r

sgil g\verthiant
)' llyfr gan ~.
lenlu luag at \vairh }'mch\'\'il yn
Ysbyty'r Waen, Cacrdydd.

A'i tcnlu C\'OheIlid 0 Fon
y,v'r Jamslaid? Ce\vch ,v)'bod,

..

. ..

Y na, daeth eyfrol William
Jal1Jc:s
a'i
wraig
Malr,
Gogerddan, Bro Eglwys, Bethel
a'r teit! ymholgar ' Ar drywydd
Y Fonesig Constantia'.
Un a
Ylllgttrllcl0dd
ym Methel o)i
arda1
enelligol
yrn
l\ihontrhydybon~)
MOn yw
\VillJaID
J9m~s.
PfrW)rlh

ymchwil i achau ei deulu dros
nifer Q flyoyddoctld svdd ym9
Ar ~Qu'lystur) l"1of~lldil~~(if' yw

hon, ble mae darganfyddj~dau
Ilesol yn eael eu dilyn gan
henbleth llwyr. Esryn y duitll U'[
presenol yn &1 i'r 1750au. Fel
ymhob
tC\llu In~~
ambcll i

lldClfad ddu, and hefyd sa\vl
c)'syll(lad sy'n ffurfio ~ chynnal
nl\dtu~ddion tcnlu... 0 olrhi\in yr
hane~, 11id )'),,'n syndad gweld
fe] y ID92 d()t\iau cerddorol yo
rhedcs
'1m m~r '~nllc:tll(lClh
bresenol y Jamsiaid. Y mae

p\vy oedd

hi, beth ocdd ei

Bate?
a'ch

ar\\'aln

~·rlhr)·f ...l ).
~'n~'r Alban, dr\v)'

Jacobiaid

0

ffafriacth ~nni\)b"')'} uehr}\rr, at
dollborth )-ng ngogledd i\1on.
Cawn
ddil"n•
~a\\'l 'llin\'n'
•
deuluol, cyfar[od sa\\.'1 unigol~'n

ch)'Tr~"du millll1i1U ~l uehel ::I
llwm. Y ll\vyr j'm\vrlhod\vr a

a

gatlwai daf~n- Y c>'s>·lltiad a
ll)yyf~nlluu Bddler
\lells
9
Chovent Garden. Y cy~ylltiad
Americanaidd,
wrlll
gWf\i.
Pulpudau
anghydtfurfiol
ac

Anglicanaidd
Cymru a thu
b\Vnl, ae 0 aelwydydd gwcrin
bobl Mon i balasau'r hydd ision

fel y Stanleys
Y

tnaelr

yng Nghaergyhi.
cyfan
\,vedi ei

ysorifcnnu
lTICWn
modo
bamddcnol gYUii digon u faplau
(1 darlul1 iau
j ayrt(\rthwyo)r

darllenyJd.

0 sofiQ fod yr
UWdUf u'j \vraig \lJ~dL oathlu 50
mlvn~dd 0 fy...vyd prioda::>ol

ganol

A\vst,

amhri"jgdwY

mae'n

gyfrol

i1r teulu7

ac rnae'r

awdur yo cydnabod cyfraniad
pared ei dculu a'u hanngueth
wrth lywio'r g-yfft») iw Iherfyn.
Y mae'r gyfrol hcfyd yo
gaffaeliad 1 unrhyw un sydd am
Ientro i'r byd rhyfeddd 0 'bel
achau'. Mac'n ganllaw drwy
gyfcirio at y rnannau priodol i
ddarganfod
gwybodaeth. 0
I...undain i Aberystwyth,
i'r
Coleg ar y Bryn, Archifdai Sirol
a chofnodion plwyf.
Cefais bleser mawr yn darllen
y gyfrol hon. Er fod yr awdur yn
disgrifio ei hun fel 'arnaiur', y
mae cryn ddawn ysgrifennu gan
y cyn-brifarhro 0 Fon, ac mae ei
lawe-nydd \vrth ddarganfod a
chysylltu y llinynnau tenluol yn
byrl)'mu
tr\vy'r tudalennau.
Bargen yn ,vir am £10.
1c

1c

1c

Y na c)rfrol ysgyrwol Angharad
Price - O! (yo )' gorchudd. Yn
sicr, dyma
un 0 lyfrau'r
n\~yddyn, ac wedi cyflwyno
a\vdures \.vir dalenrog i lygaid
cenedl. Mae sawl un )'D colio
da\.vn ysgrifenedig Angharad a'r n\'thaid
eraill 0 lenorion
icuanc y penlref - a gvstadlai yn
E1steddlod Bethel yo ystod yr

80au.

Braf

tfaddl1diad

parhau

y
hyd

nifer

o'r

weui.

g\vcld

cofnodi
Yll

heddiw,
a
c)rnhyrehiadau

fod

golau
dydd
~'n rblf)'nnau
EiiltellufodoJ yr hc().
Cwesti\vn digon diniwed a
naturiol a ofynais i Mair, mam
An~harC1d, dr y lryd yng
Nshacrnarfon
QQydu Iau tl'11
TIit>rcllllfed
rryl1de\vi.
'Y dy

Angharad yn 'sg\vennu 0 hyd? '
Wn i ddim a oedd Mair yn
Bwybod Y byfrinacll, 0110 ni
Cllefais ateh. Yr llt~b yn bendant
Y'v 'V cly~.

Yn y' gyfrol mne ysgrifennu
c(}e[h a theimladwy.
Cahvyd
\ihwip u [eililiadaetll gan Hy\vel

BRYNREFAll
PROFEDIGAETH
Daeth y newydd
trist ar Fehefin 21ain am farwolaeth
Iwan Jones, wyr Mrs Megan Jones,
Greuor Villa a nai Myrddin Jones Na
Nog yn 21ain mlwydd oed. Yn aelod
o'r Fyddin yn gwasanaethu ar y pryd
ger Paderborn yn yr Alrnaen gyda'r
12fed Artileri Brenhinol, bu farw
lwan o'i anafiadau yn dilyn darnwain
ffordd ger Detmold ar Fehefin ISfed.
Yn frodor
0
Ddinorwig,
bu'r
gwasanaerh angladdol yn Eglwys
Crist Llandinorwig ar Orffennaf 8fed.
Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf
a'r teulu 011yo eu profedigaeth.
ARDDANGOSFA.
Yn ysrod
wythnosau

olaf Gorffennaf,

cafwyd

arddangosfa drawiadol ac unigryw 0
waith Moira Ellis.Gweledfa yn Oriel
Myoydd Gwefru Llanberis dan y teitl
'Arlunio
ag Edau'.
Cynhwysai'r
arddangcsfa
gasg! iad
enfawr
0
frodwauh 31) yn darluoio urwedd a
golygfeydd amrywiol 0 fyd narur •

R. GwYTL7LeDavies, y Wau7z[awr,
eniL/ydd Medal S)lr T. R. Parry fflil/ianls

y bu yn gweirhio arnynt

enghreifftiau

mlyncdd, Yo

dros gyfnod o bum

ogystal

a'i

gwaith

arddangoswyd

hcfyd

ei

hun

gynnyrch
aelodau o'i dosbarth yn y greffi a
gynhelir yn adeilad Menler Fachwen
yng Nghwmyglo. Bu'r arddangosfa
bcfyd yn gyfrwng i ddwyn i sylw
waith Menter Facbwen sydd a'i nod i
roi hyfforddiant
mewn
sgiliau
i rui

cymcle irhasol

dysgu.

ag

anawsterau

Bu Moira

a chysylltiad
a
N1cntcr Fachwen
0 ddyddiau
ci
sefydlu ynghyd a'i phriod Dafydd
Ellis sydd yn awe yo Gadeirydd yr

etusen.

LLONGYFARCHIADA
U 11lawr i Lyndsey Vaugllan ar enlzillprif
wobr Lefarn'r Eisteddfod GelledLaetJ70!- Gwobr Golfa Llwyd o'r B1)ll1.
Teifi> ac \vedi darllcn

y gyfrol
g~el~n
hefyd fawredd
y
feJrr:l~da~th. Dyma'r beirniad
t)Crftall,ll 1 draddodi ~r Y l!ytrol
arb(';nnl811Ql1,

'Hen
hefyd,

atgofion'
ond

sydd

dr\vy

gwahano! iawn. Ca\\'n

yma

'l;oaid'
y 'dall' yn

Hughes

'y

dewraf

ANRHYDEDDAU'R
EIS I'EDDFOD. Rwy 'n siwr ein hod
fel pcnrrefw ~r ) n faleh 0 nodi
anrhydeddau a ddaeth i ran rhai a
god\\ yd )'0 ein ph lh. Anrh\ dedd\\'yd
_'{iss
:\lice
\x'illi:lms
(Alice
Dr)'nrcfailJ i>\ud ) n parhau i ddal
cysylltiadau agos :i'r pentrcf, ~')r ei
uYf\..hafu
i'r \\'lSg \\'cn - Urdd
Derwydd er anrhydedd
ar gyfrif
gwasanaeth
maith ac arbennig
i
Orsedd y Beirdd.
C}llwynwyd
dwy anrhydedd
i'r
di\\eddar Tegid Jones, sef y wisg
\vcrdd - Urdd Ofydd cr anrhydedd, a
chynh~\'ys'V}'d ei enw ar y Panel

~

o'n

hawduron' CR.W.P.) - ar fur
ysgol Brynrcfail. Tybed a wclwn
Mllfnod cyffelyh i An~hR1'9.d !Ie
Eirug WYLl - a\yuur dc\Yf arall yn y blyo}lddoedd i ddod?
V dair oyfrol

0

Enwugion.

Rhaglen EislClLdfod ]ydde\vi, .... bu'n

gelod ltllweddo!
nli'c!r bc.lacth

gemau

hywyd, ond eto S'vcllr yma hotl
llbccrrwm CIllu:\lynau IJywyll.

Twyrn~cd 1 ddawn ddi;:,~rifiadol

0

dlmoedd cynh~rr~hu
Jo;lediudau

0

rygbi

a

,,11~nQl,

phel·droed

rhyog\v!adol.
cvnadleddau
g'lJleid~·ddol)
y
gyfres
hyood
bublogaidd Dechrau Call1l, De(.hrau
C;(Jl11no/ :fr EIsteddtod Genedlaethol.
Fe fu'n gyfrifol am oleuo y pafiliwn
rntlwr a safleoedd eraill ar y maes am
dros ugain mlyntdd a !larur cariad fu'r
hlynyddoedd hynny. Y shrydolodd ei

'Fethel' oead

fy nghydymaith

llenyddol draw
OW~lg) t\'r m~ny'nGiarud, )r 11Ji:1\; Ul wyliau YIl~ NghrOatia. Yr wyf
gwead y gyfrol yn gan) f)wailh,
yn }"sgrifennu'r IIi 1h yma mewn
gyd~'r b!llchder 0 gyf1~lyno'r
gwl'es llethol yn syllu ar donnau
Slorl fei teyrnged i'w hynatlaid
yr Adrlalig yn raro'r traeth ~'n
yn
amlwo·. YnS
118ciri"u
nhrcf PQrec, Gydag i1~~nion
yr

Rebecca, rfinlau cuI svdd i'\v

Fel ag y cyfcirir a{o yn

gyd."veith\vyr lcchncgol i ymddiddori

Almaen, yr Eidal a Rwsia

fawr
o'm hamgylch] mae'r tair cyfrQl
YIDJ Yll rtl(lJ cryo f~lcl1der j m i
yn l1aWil ~\vt:riD l!wlad ein

)"IlS nBWci{hoae~\1\l~\l'r £ls[cQafoQ a

phrin fod neb yn

f\\ \

bnvdfrvdig dros

yr \Vyl n!\~ef r
!JL\VYDDlfI.:-iT EI5TEDDfOl)OL.
Llongytarchiadau iJohn Eifion Jones,
ffr)vd Gocb ar ei !\vyddiant reI
Ar\vetnydd ~, cor buddugol yn y brif
gysladleuaeth
i gorau meiblon yn

yr awdur yw fod dcigryn yn

(~vlad fach ni',

IIYJlgld ~!lwJ d~'llenvdd) t'wy1n
siWr. Ieithy""
0 reddf YW
l\n~hurad~ fieymi1IDac'!1 profi t1

Di61ch, Q Ilongyf~rcbadau ;'r
lfi am gyfraniad gwerrhfawf, a
gobciLhi() v hvdd yn symh~Tlu

mClstrolaeth
0
ddefnydd
a
cl'l)'t4'4'~'"~
Yl1 l)i\il, IlIUG'r
Gymrnea yn fwy na phwnc
arhot:adol.
Gobeithio Y 8"',el y
l:5yfrol h<;>o ~, ffvr~g
i fCyi))'du

\vai lh cread.igol o'r
P\llllfG[ Ud\ynUl> Ylllll )lJ l\rfon.

12;stcddfod CenedlueLhol Tydde\.vi.
Eoillodd Cor ,\ielblon y Brythoniaid
y gYillildl\.iuu\;Lb d dcrbyn G\rpan }i
&trID'chodlu Cymreig, Fel anvemydd

Y tair cyfrol dan

y cor buddugol

,,,,,,hi

lJafu[ cin hVSl!()lion de yn ~icr

mwy

0

***

S),]\-v

~O'rRafr~5 RUllhOOIC' lac rouJkc~.
GW:lSIl (~MS. Rhyd~m9n. Pri~

Ilyfrgelloedd_ J:1e gnwsom
lrr(rvl SilO Bm yr, \ji l11t1U~[lC yna
l!umnwg!rn AnL!h!lf~tJ - t\id vr

r~

olaf gobeithio.

Pris £10
'Of fYl1 11 fIOrtlllldd'.

I w

-

* .. '"

y

m~e nl9c I T. l{owland

ocdd:

fir dr_VW_Yclc1y l~UllCJlg Carlsla'llIa·.
W_ H James C\.va.sg IJantycelyn.

PrIce. CW!l.<:Q' GomC'r_

Pris

£6 os

:ddynt 6nn Mr Cwyn I-Icfin Jones. Ar
dcrfyn yr oedfa g'~'elnydd\vyd y
CYlllun Cynorth""-rvYcl8)'au rhunnu'r

elfennau gan j\'trs Jennie Roberts, 2
Rfrwd Madog !l Mr Richard Wyn
Evans, Ty'n Buarth.
Yr ydym fcl Egl\vys yn ddiolchgar i'r

j"arCll Dafytltl ftugbes am llyttortlLlJ'r
leuencud dros tlsoedd v ~'an\lJyn :1'[
haf
TR.tt'N OEDfAON M1illI

~VMD£ITHAS_
<. yfurfod
0' r G

g Mr Mcr(r"

Fr.

rmy.,

Llanwnda

Cynhaliwyd
~bl&i} nOil IilU

srwc::::,,:ol6"n

}

1\uLJeft:l,
l
Fff\\,U
<';1 v .. 1I1il'n v\l\.l y Gllllcin uU

Jennie
l'\1;(tlOg
.
)"1111~)YUllll
Mn.

H.

Gwyn fa

Roberts,

am 5.30;

J unesJ

Caernarfon

1\1'11

5.30;

GOlucno(lf
lleg \In y re~lrl.
l~gdet"~ldd y ft6~6noedd t\'r<: tllen
George, S";n yr Engan. Cymenvyd at
y rh"nnau

Cwahodllir

c)'Craniadau pellach os na chawsoch
gyfle i ddychwelyd eich amlen tiC fe
drefnir gweithgaredd
i chwyddo'r
gronfa maes 0 la\v.
GWASANAETH
CYMUNWYR
IEUAIXC Fore SuI Gorffennaf 7fed
yng N ghapel y Rho::; Llanrug gyda'r
Parch Dafy'dd Lloyd Hugbes yn
B'va:.unaethu derbyniwyd tri 0 blant
yr Eglwys yn aelodau cyfiawn • Amy
Lambert,
l)ylan Davies ae Elcn
Williutns. RoedJ y Lri ymhlith ugain
o £vmun\vyr ieuaioc a $tafodd eu
paraloi ar gyfer eu dcrbyn yn 8yfla\vn
aelodau gyda icucnctid Capel y Rho:;
sun y Parch D"fydd Lloyd IIughcl).
Roedd y rhan n"'Yaf o'r gwasanaeth
rna nsofnl yr ieuenctid 6a,~8ynn,"Y:'
Amy a Dylan 0 Frynrefail a cban\vyd
emyn \vcdi ci gyfansoddi ac gyfer
gwtl!>anaeth derbyn gan y Parch
Dafydd
Lloyd Ilughes.
I nodi'r
achly:;ur derbyniodd
) cymun\\ryr
ieuainc gyfro! o'r Tesrament Ne\\.rydd
ynghyd a thystysgrifau S),fl"/}'ll\v)'d

I Parch

-

Anl!h~r~d

ddosbart hwyd_

RiGon Fedal Coffa
VR £CLWYS nn.nSBYTERAIDD.

v

I

derbvniodd John
Ivor n ~:mms

y noson sef un 0 blith yr aelodau Miss Alice Willianls, Caernarfon.
Cafwyd
adroddiad
cynhwysfawr
ganddi yngbyd a ffotograffau o'i
thaith fis Hydref diwethaf i Batagonia
pan oedd yn rhan o'r rrefniadau i ail
sefydlu Gorsedd y Beirdd yn y
Wladfa. Diolchwyd yn gynnes iddi
gan y cadeirydd. Paratowyd y baned
gan Bethan Lambert a Dwynwen
Williams. 20
Bydd y cyfarfod nesaf nos Jau Mcdl
12fed pryd y disgwylir Mr Richard
Jones Caeathro i roi sgwrs. Cadeirydd
y noson fydd Gareth Llwyd Dafydd,
Creigle.
CYFARFOD YR
HENADURIAETH
Hon yw yr ail
flwyddyn
i
gyfarfodydd
yr
Henaduriaetb
gael eu cynnal yn
ganolog a'r tro cyntaf i Eglwys
Brynrefail gael gwrando Hanes yr
Aches ru allan i'r pentref. Seilo
Caernarfon oedd cyrchfan aclodau'r
Hcnaduriacth a hynny nos Fawrtn
GorfTennaf 23ain.
Ymatebwyd i'r IIoliadur swyddogol
syn cyflwyno'r adroddiad am yr
Aehos yn ci amrywiol weddau san y
Parch Harri Parri a llongyfarchodd yr
Eglwys ar ei gweiLhgarwch
a'r
ymdrcchion diweddar i sicrhau man
ad doli yn Ueol - "eglwys sy'n deisyfu
byw". Ymhelaethwyd ar y cynlluniau
arfaethedig ar ran swyddogron yr
Egl\\y~ gan Gwyn Hefin Jones gan
amlinellu yr boll wairh ymchwil a
thrafod a wnaed eisoes a'r cars am
gefnogaeth yr Henaduriaeth
yn y
dyfodol wrth sefydlu canolfan amlbwrpas i wasanaeihu'r gyrnuned.
APEL CYMORTH CRlSTNOGOJ.
Eleni fcl rhan o'r ymdrcch arbennig a
wneir bob pum mlynedd
gan yr
Eglwys Bresby teraidd gofynnir i ni
ymateb i'r Apel dros bobl Bangladesh.
)Pn Y~lod ml~Gorffennaf iddechrau'c
ymgyrch casglwyd
£134 drwy
roddlon
yn
yr
amlenni
a

1) ft1fCh

R.euben

Roberrs,

Bontrt~\vydd

am
Gv..einyddir Sacrament

10.UU.
0

22 Mr I-Iu,v ]ones1 Llanwnua

Fedvdd.
urn' 5.30;

Z' Mr RJLllarO Lloyl1 Jones, tlelh~l
.am ',JO,

LLANBERIS
Gwyneth ac Eifion Roberts, Becws Eryri. Ffon: 870491
Camera yn ngofal John Pritchard, Cllfynydd, Llanberis.

DIOLGH. Hoffai Megan a Bert,
gynt 0 Lanberis,
ddioleh yn
ddiffuant i deulu, cymdogion a
ffrindiau lu am au caredigrwydd a
dymuniadau da yn dilyn triruaeth
lawfeddygol
Megan yn Ysbyty
Gwynedd.
DYMUNA Hugh a Margaret, 2
Bryn Teg ddiolch 0 galon i'w teulu
a ffrindiau am y cardiau a'r
anrhegion a dderbyniasant
ar
achlysur eu Priodas Arian yn
ddiweddar.
LLONGYFARCHIADAU
i Gareth
Hughes, gynt 0 Lanberis, ar ei
radd
B.Sc. gyda'r
Brifysgol
Agored, ac ar ei anrhydeddu yn y
Symphony ~:all yn Birmingham
gan Betty Boothroyd
0 San
Steffan.
DYMUNA Beryl Eirian a Mona
ddlolch i bobl yr ardal am eu
cefnogaeth yn ystod gwaeledd
Now. Diolch am bob arwydd 0
gydymdeimlad
a ddangoswyd
tuag
atynt.
Derbyniwyd
yn
ddiolehgar £1,400 at Feddygfa
Llanberis a League of Friends
Eryri, er eof am Now.
COFIO
Gair i qolio Mr Owen Henry Lewis
(Now Post). Fron, Rhes Efrog,
Llanberis
Ar brydiau bydd rhywun neu
rywrai yn gadael argraff arbennig
arnoch. Dyna hanes Now o'm
perthynas I ag ef. Ni fum yn ei
gwmni am oriau, yn hytrach taro
arno ar y stryd neu ger ei gartref
oedd fy mherthynas i ag ef.
Serch hynny, yn vstod y
cvtnocau eynon yn Qi gwmnl
deuthum i'w adnabod yn dda gan
sylwi ar rai rhinweddau amlwg yn
ei gymeriad. Gwr tawel
dawn
tewi oedd Now. Yn meddu ar lals
tawel a digyffro. Yn hamddenol a
difyr ai sgwrs, sylwsddolars fod ai
galon yn y cywair priodol. Ni
chlywais ef erioed yn dweud yn
wael am neb na defnyddio gairiau
cas. nywedodd Thomas Grey yn

LLEISIAU LLIWEDD Diolch i Mr
oene Davies, Ael-y-Glyn am gael
benthyg ei lori yn y Carnifal ac i Mr
owein 6harp (Yorkle) am ei
barodrwydd bob amser i helpu'r
cor. f1hoddwyd rhodd o'r enen a
enillwyd gyda Llyfr Mawr y Plant
gan ferched Lleisiau Lhwedd yn y
Carnifal
i achos Sant loan,
Llanberis.
Ar Hydref 4, bydd Hogla'r Bone
a C6r Lleisiau Lliwedd yn eynnal
noson 0 adloniant
yn Llety

81 ·Elegy Wrlrren yn a Country
Church Yardl pan yn $Qn arn y
werin oawst, They kept the
nois/ess tenor of their ways'. Dyna
han~sNow, yn dawel y cerddodd
Iwybrau ei fywyd gan oadw

hytryd

yn

Ffon: 872390

drwsiadus a glan, a'l fodur yn
disgleirio. Dyna rinwedd arau yn ei
gymeriad. Bywyd taclus a feddai,
roedd y cartref a phob agwedd o'i
fywyd
yn
dystiolaeth
0
daclusrwydd a threfn.
Teimlwn dynerwch a thiriondeb
yng nghymeriad
Now hefyd.
Gwisgai wen hyfryd ar el wyneb
bob amser yn dystiolaeth 0 galon
gynnes. Dyna un rheswm tros y
berthynas glos oedd rhyngddo a'i
holl deulu. Gwn yn iawn fod gan el
wyrion a'i wyresau feddwl y byd 0
taid
Yn dawel, taclus a thirion, yr
oedd cryfder
diysgog
yn ei
gymeriad, Oedd, yr oedd Now yn
wr teyrngar iawn. Ei brif
ddiddordeb
oedd el deulu a't
gartref. Bu yn briod ffyddlon i
Beryl; yn dad teyrngar i'w ferched.
Errian a Mona; yn fab annwyl i Mrs
Maggie Lewis ac yn frawd diffuant
i'w frodyr a'i chwiorydd. Yn sicr y
mae
ein
cydymdeimlad
yn
ddidwyll a'r teulu yn eu coiled a'u
hiraeth. Tystiolaeth 0 berson a
chymeriad Now oedd y gynulleldfa
gref a ddaeth i dalu'r gymwynas
olaf iddo yng Nghapel Goch yn y
gwasanaeth
angladdol
ddydd
Llun, 24 Mehefin.
Wedi'r cui a'r cysuro daeth y
daith i ben yn dra sydyn er
blynyddoedd 0 ddioddef afiechyd
blin a phoenus. Oedd, yr oedd
Beryl a'r teulu wedi darparu i'w
ddisgwyl gartref o'r ysbyty. Ond
nid felly y bu. Galwyd arno i gartref
arall a ooarparwvc i Now. oiotcn
am y cyfle i adnabod Owen Henry
Lewis, I sylwi ar ragoriaethau ei
gymeriad ac i geisio ei efelychu
mewn Hawer agwedd.
'Fwyn gyfaill fyn ei gofio.'
John H. Hughes

a

t9noriaGth

--

ei

gerddediad. Yr oedd Now yn wr
taclus iawn hefyd. Bob amser yn

Dolbadarn. Bydd tocynnau ar gael
gan ferched y cor neu dalu wrth y
drws.
DYMUNA
Marian,
Bryn Mel,
ddiolch 0 galon i'w theulu a'i
chyfeillion
am bob arwydd 0
gydymdeimlad a estynnwyd iddi
yn ei phrofedigaeth sydyn 0 golli
pried annwyl a charedig. Diolch i'r
Parchedig Gwynfor Williams am ei
deyrnged arbenruq i John ar
ddydd ei angladd. Bu 0 gymorth
mawr i'r teulu. Diolch i bawb a
gymerodd ran yn y gwasanaeth yn
Nant Peris. Derbyruwyd rhoddion
hael 0 £2,500 er cot am John i'w
rhannu rhwng y Feddygta yn
Llanberis
a'r
Gwasanaeth
Arnbrwlans.
Diolch
hefyd
r'r
Ymgymerwyr am eu trefniadau
trylwyr a theimladwy iawn.
DYMUNA
Edryd.
28
Maes
Padarn, ddiolch i bawb am y lIu
cardtau ac anan a dderbyniodd ar
aehlysur ei raddio yng Ngholeg
Caerdydd.
LLONGYFARCHIADAU i Iwan W.
Williams ar Iwyddo yn ei arhollad
Piano. Gradd 3. Da lawn chdr, a
brysia wella ar 61 dy lawdriniaeth
ar dy Iygald yn Ysbyty Whiston,
Lerpwl. Dad, Mam a Caryl.
EGLWYS SANT PADARN. Ar
Sadwrn, 29 Mehefin, aeth ruter o'r
plwyfolion I wasanaeth arbennig
yng Nghadeirlan Bangor pryd yr
ordeiniwyd ein curad, y Barch
Vittoria Hancock, yn offeiriad. Ar y
bore Sui canlynol cynhaliwyd
Cymun Bendigaid Undebol dan
arweiniad y eurad pryd y daeth
addolwyr 0 eglwysi Cwm-y-glo,
Llanrug, Nant Peris. Llandinorwig
a Phenisarwaun atom i ddathlu'r
ordmasiwn. I ddilyn y gwasnaeth

cafwyd gwledd 0 gig rhost mochyn
yng ngardd y Rheithordy.
Bu'r bwrdd gwerthu teisennau
a chynnyrch cartref ar taes y
Carnifal ar Sadwrn, 20 Gorffennaf
yn Ilwyddiant er gwaetha'r tywydd
ac estynnir diolch cynnes iawn i'r
gwirfoddolwyr a roes y nwyddau
I'W gwerthu ac i'r dewrion a fu wrth
y stondm. Rhoddwyd yr elw at
gronfa'r eglwys.
Gwahoddwyd,
drwy
Iythyr
personol, rieni plant a fedyddiwyd
yn yr eglwys yn ystod y chwe
blynedd
ciwethat
i gyfarfod
anffurfiol yn yr eglwys ar nos
Wener, 2 Awst. Ar 61 trafodaeth
gwbl ago red penderfynwyd cynnal
gwasanaeth teuluol byr i'r rhieni
a'u plant ar y trydydd Sui yn y mis
am 4.00 o'r gloch, gan ddechrau

(Parhad ar dudalen 17)

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI
Ar Agor
9-7 pm

WAUNFAWR

9-5 pm Sadwrn

ArGau

Ffon/Ffacs: (01286) 650291
I:
I Dewis eang

Sui a Marcher
.

-

o Welyau a 3PISuitBS.
Llenni Venetian a Llenni Roler.

5,000 lIathen sgwar 0 garpedi
mewn stoe - allwch chi
fforddio prynu

0

batrymau?

GlANHAU CARPEDI GYDA STIMVAK

GWYNETH ROBERTS

arn
LLANB~RIS

FfoDi 870277

94 Stryd Fawr, Llanberia
Ffnn: 870491

CAFFI '8WYTY ERYRI'
TEGANAU, CARDIAU

Bara Ffres

Teisennau
MELYSION
Prioda5, Bedydd
AN~~I;GION
Pe;n-blvvydd dG ali
~eislRholi~~
SQ~ej
Pa~t~iod,
Teisennav Hyfen
Tajgannau Plat, Torth Gyralns ac ati

BECWS ERYRI

~-- -

", \w:_ -71r....
Am ,",l\~~O~!l1't..~f()lCymreig bob
• •

~ms~1'Ancuryn Jones a'r

starr

'

Stryd Fawr, Llanberis 870491

r
DINORWIG
Miss Marian Jones, Mlnallt, 7 Bro Elldir, Dinorwig. Ff6n: 870292

CLWB ORWIG. Hoff ganeuon
adnabyddus oedd thema amlycaf
cyfarfod o'r clwb uchod a chafwyd
deuawdau poblogaidd a hwyliog
gan Betty Lloyd Roberts a Ray
Bower. Gyhoeddodd Betty Bower,
y Trysorydd, gyfanswm terfynol yr
arian a godwyd pan gerddodd yr
aelodau eu Milltir Noddedig i godi
arian at Gronfa Macmillan. Y
cyfanswm oedd £840. Ahoddwyd
cyfarchion
pen-blwydd
i Sue
Michaels
a
Betty
Bower.
Rhoddwyd y te a gwobrau'r raffl
gan John a Sally Brennan. Yr
enillwyr oedd Alice Griffiths, Ann
Lo a B~tty Lloyd Roberts.
Cyhoeddwyd y cynlluniau ar gyfer
Sioe'r Haf) te mefus a hufen "

bl:lrbGclw.
fEN-BLWYDD. uonavrarcruanau
i Derek Williams, Bron ~ilian, ar
ddathlu pen-blwydd arbennig yn
ddiweddar. Yr wyf yn siwr ein bod
yn dymuno yn dda iddo a, chan ei
fod wedi bod yn cwyno dipyn yn
ystod y flwyddyn, yr ydym tel ardal

yn dymuno gwell iechyd iddo i'r
dyfodol.
YN YR YSBYTY. Yn ystod y
gwyliau yr ydym yn deal! fod Mr
Griffith Pritchard, Pen Dyffryn wedi
bod yn Ysbyty Gwynedd yn
derbyn llawortnlaeth and wedi cael
dod adref erbyn hyn. Hefyd Mr
Ray Bower, Tan y Marian wedi
gorfod mynd l'r ysbyty i gael
tnniaeth ond erbyn hyn mae yntau
wedi dod gartref.
Balch ydym hefyd fod Dylan
Lewis, 3 Bro EIJdir wedi cae I dod
gartref ar 61 cael damwain hefo
beic modur. Ein dymuniad fel
pentref yw cvmuno aorsrtao
iechyd IIwyr a buan i chwi elch tri.
Brysiwcll wena
CLWB ORWIG. Catodd aelodeu y
clwb uchod fwymant mawr mewn
barbeciw
a baratowyd
yng
nghartret y Llywydd, Mr John
Cantrell a'j briod, Rose, yn
nechrau Gorffennaf.
Atgoffwyd yr aelodau y cynhelir
te mefus a hufen yn y cyfarfod

Terry Taylor a'i gi - Minnie Cafodd y ddau eu noddi i ddringo Elidir
Fawr dair gwaith - rhan yn unjg 0'; gyfraniad enfawr, ar ran Clwb
Orwig, tuag at Gronfa Mil/tir Noddedlg Macmiflan.
nesaf a gofynnwyd iddynt ddod a
gwahanol fathau 0 drefnianau
blodau gyda hwy. Enillwyr y raft I
oedd Mrs Megan Morns, Mrs Betty
Lloyd Roberts, Mrs Betty Ann
Jones a Mr John Brennan.
Cyhoeddwyd gan y Trysorydd,
Betty Bower. fod y cyfanswm a
gasglwyd
at Fillti r Noddedig
~Aacmlllan wedi codi I £900.
Oiolchwyd I bawb am eu haelioni.
Tristwch o'r mwyaf oedd deall tod
Mr Ray Bower. yr Ysgnfennydd
wedl el gipio i Ysbyty Gwynedd.
Gobeithio y bydd yn gwella yn

iuan.

Aetodeu Clwb Orwig gyda'r siec 0 £900 a anfonwyd i Gronfa Milltlr Noddedlg Macmtllan.

IEUAN
WILLIAMS
Glanffrwd

DBINIOLEN
{Ol.2Q6} Q704Q4
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f~fu rh~lddll~uy cvfan.

Telerau arJ:,ennl5 I

OOnglvnwvr. mvfvrwyr

ft

nnient YSQol

SUg Michag/g (Trgfnvdd
-

DAMWAIN. Drwg gennym ocean
fod Mrs Sioned Lewis, 3 Bro Elldlr
wedi
torri
ei
braich
ym
Mhorthmadog tra yr oedd wedi
mynd a Dylan. ei gwr ac Iwan. ei
brawd, am dro ar 01 i'r ddau gael
damwain. Bu iddi syrthro ar y
stryd. Sioned brysia wella, a oipyn
o ddwr arno y tro nesaf.
Y GANOLFAN.
Cynhallwyd
pwyllgor o'r uchod ar nos tau, 2.7
Mehefin. Yn bresennol yr oedd Mr
Peter Lunt Williams o'r Swyddfa
Addysg. Mae yn rhaid dweud fod
crvn siarad wedi cymryd lie. Mae
yn edrych mai dadwneud pethau
oedd wedi eu pasio mewn
cyfarfodydd
c'r
blaen
a
wnaethpwyd. Cafwyd ar ddeall fod
yn rhaid talu i'r cyfieithydd 0
gronfa'r Ganolfan. Mae hyn yn
golygu tua £50 y tro. Mae
hysbysfwrdd wedi ei rOI tu allan i'r
Ganolfan ond yn anffodus does
dim wedi bod ynddo eto. Mae hyn
aherwydd fad y newidiadau sydd I
fod i gymryd lie ar y Ganolfan wedi
stoplo ers dechrau
Mehefin.
Gra~yn g~rw yw hyn g~n fod
rhaglen ar (lvfer gwyliau'r haf wedi
ei thynnu allan gan y trigolton, ond

tum Norldp.dia V Plant)

Mahon, Merln s [)errJ s 'u rriarnau

noto MadJQn. TaJiQ~in.

~t<;t f!!~rr~r
~ $h«r~n

$;n~/{l;r,

Cafwyd dau lunud 0 dawelwch
mown parch a'r diweddar twan, ac
i oydymdeimlo a'i dad a'i fam a'r
teulu 011yn eu profedigaeth.
CLW9 ORWIG. Detbyl'liwyd nifer
helaeth 0 Ilodau1 planhis,on a
cnreineu ar gyrer y gystadleuaeth
a oynhAliwyd yn y clwb yn
ddiwoddar, Ple~iwyd Karon, y
• II

beirniad,
yn
fawr
gyda'r
amrywiaeth a'r safon. Y goreuon
oedd Alice Griffith, Nellie W.
Jones,
Megan
Morris,
Sally
Brennan, Joan Glass, Morfudd
Jones, Katie Hughes a Betty
Bower., Yn gyfrifol am baratoi'r te
mefus a hufen arbennig 0 flasus
oedd Sue Michaels a Betty Bower.
Oyrnunwyd
yn
dda
i Eric
Braithwaite ac Andrew Griffith ar
gyfer eu penblwyddi. Diolchodd
Ray Bower yn gynnes am y
cardiau a'r ymweliadau a gafodd
yn ystod ei arhosiad yn yr ysbyty.
Da oedd ei weld yn 61.
Anfonodd
Cronfa
Cancr
Macmillan air 0 ddiolch i'r Clwb
am eu rhodd 0 £900 iddynt. Yr
oeddynt wedi derbyn llunrau rhai a
gymerodd ran yn y Filltir Noddedig
ar gyfer cystadleuaeth a 9ynhehr
gan Macmillan.
Ann Lo a fu'n ddigon tfodus i
ennill y raftl a roddwyd gan Que
Michaels
CYDYMDEIMLAD.

Canon Idris Thomas. Dywedodd
fod bywyd Iwan wedl cael ei dorri
yn drychinebus 0 fyr ac fel y cofiai
ei wylio yn chwarae pel-droed
lawer tro drwy ffenestr ty ei fam,
ac i'w hogiau yntau ymuno fo yn
y gem lawer gwaith. Dyna oedd
pleser Iwan.
Talwyd teyrnged iddo ar ran y
gatrawd yn y fyddin gan yr Uwch
Gapten Rob PizO. Dywedodd fod
Iwan yn fachgen
hynod
0
boblogaidd a'i fod yn byw bywyd
lIawn; ei fod bob amser yn ystyried
eraill, a bob amser yn barod ei
gymwynas ac y byddai'n golled
fawr i'w ffrindiau yn y fyddin.
Cariwyd ei gorff o'r Eglwys i'r
fynwent gan chwech 0 ffrindlau o'r
fyddin, a oedd yn amlwg iawn 0
dan deimlad dwys. Credaf fod
deigryn yn lIygaid y mwyafrif a mal
o'i ffrindiau yn torri eu calonnau.
Yr oedd y gWel6Clnaeth er Ian y
bedd yn hynod 0 deimladwy a
thrist iawn.
Margaret, Alwyn a'r hogiau,
gabeithio y cewch nerth oddi
uchod yn ystod y dyddiau tywyll
yma i ddal y golled fawr, ac y
byddwch yn gallu cofio y dyddiau
da a gawsoch yng nghwmni Iwan.
Dymunwn fel ardal ddyddiau gwell
i chwi i'r dyfodol. Pob bendith a
iechyd i chwi i'r blynyddoed a
ddel.
Gweddi'wn neryo dros ffrind
Iwan,
Robert
Stephenson
0
Lerpwl.
sydd
yn
dal
yn
anymwybodol ond wedi cael dod i
Lerpwl. Gobeithiwn
Iddo gael
gwellhad.

a

Anfonwn, fel
ardal, gin cvdvmdeimlad IIwyraf
Mr a Mrs Michael Lewis, Gorwel,
Gallt y Foel yn eu profedlgaeth.
Mae Mrs Lewis wedi colli ei
brawd, Tecwyn, yn 62 ooo ac yn
ovw ym Mlwmares. Catherine a
Mike
derbyniwch
eln
oyoymdoirnlad
chwi yn sich
profedlgaeth fawr a gobeithio y
cewon north I ddal y galled.

a

a

DIOLCH.
Dymuna
Mr Derek
Williams, Bron Eilian ddiolch i
bawb am y candau a'r anrhegion a
dderbyniodd
ar ei ben-blwydd
arbennlg yn ddlweddar. Dlolch yn
fawr lawn I bawb.
Hefyd dymuna Mr a Mrs Dylan
Lewis, 3 8ro Elidir ddiolch i bawb
am
eu
carsoiorwvoo
a'u
dymunladau da ira yr oedd Iwan,

m awo SIOned, yn yr YSbyry ar 01
cool darnwaln 'awr hero car, yna
Dylan yn caa narnwan hefo bGIC
modur ac yntau yn yr ysbyty, ac
yna Sioned yn disgyn a thorri ei

nraicn oiocn am y caiwaoau nnn,
y cardiau a'r rhoddion. Diolch
arbennig iLona ac Alun.
MARWOLAETH UN0
IEUENCTID Y PENTREF. Ar 15
Mehefin, brawychwyd yr ardal pan
ddaeth y newydd trist fod Iwan, 5
Bro ElJd,r wedi cael damwain fawr
hefo car yn yr Almoonl a'i fod €If a
ffrlnd iddO yn anymwybodol yn yr
ysbyty yn BlclGfield, a bod y ddau
ar beiriant cynnal bywyd. Fe

enedwyd

Alwyn.

Margaret

a'r

hogiau yn syth i'r Almaen. Fe fu
Iwan ar y pelnant hyd at y dydd

ORIEL
CWM
~~CwmyGlo
ffolvrfaC5: (OlZ56) 87055Z
GV\rd~illlilelll ffranlill

I Juniau

0 bob math
d r gd{:!l dI Y baflQ

rrJ,la u I{llesy Jlll)}
ArddaJl?,OJfa olurutlu
8wr\;icldiol s~n

Artistiaid LIeOI
Richard S. HumphreY:l

Iwan Jones, 5 Bro Elidir yn ei wisg swyddogol fel selod
ot 'Royal Artillery'.

v

Gwener caruvnoi Hwn osco
diwrnod pryd y bu rhald i Margaret
ac Alwyn wnsuc y pendertyniad
mwyaf yn eu hanes, rwy'n sicr, j
adael i'r meddygon droi y polriant i
nwrco gan nao osoc oonann I
Iwan druan, ac yntau ddim and yn
un ar hugain oed. Sylweddolwn
fod yr edau mor denau rhwng byw
a marw.
Bu I'W rienl ddod ad ref y Sui
canlynol ond siom arall iddynt
oedd na chafodd corff Iwan ddod
9yda hwy Bu raid iddynt aros am
dros wythnos cyn I'r corff ddod i'r
wlad hon. Bu hyn yn amser hlr
lawn iddynt oherwydd y disgwyl

am yr alwad i ddw9Ud rod corn
Iwan yn cael dod adref.
Bu'r
cynhebrwng

ar

8

Gortfgnnaf
yn
I:Olwys
Crist
Llandinorwig
pryd yr oedd y
Canon Idris Thomas (un 0 blant yr
ardal) yn gwasanaethu ac yn ei
gynorthwyo
yr oedd y Parch
Rog9r F. Donaldson Caernarfon.
DarHenwyd y lIith 9yntaf gan y
Gynnwr Craig Marshall. o'r tyddin.
Yr oedd yr Eglwys yn Hawn a
chariwyd cryn nifer 0 gadelriau i
mewn, ond er hynny yr oedd
lIawer yn setyll. Yr ydym yn clywed
y dyddiau yma fod yr hen eglwysi
yn lIawer rhy fawr, ond yn y
setyllfa yma yr oedd hyn yn bell 0
fod yn wlr. Cynhebrwng mllwrol a
gafodd. Yr oedd yr arch wedi cael
91 gorchuddlO heto banner Jac yr
Undeb.
Talwyd teyrnged i Iwan gan y

Dylan Griffith
TREFNWR ANOLADDAU ANNIBYNNOL a LLEOL
TROS·Y.WAEN, PENISARWAUN

Yn gwasana@thu'r hall ardal vr ECO ac
ymhellaGh i ffwrdd
Gwasanaeth

teimladwYI

urddasol a phsrsonol.
24 awr y dydd
FfQnivv~h;

Dylan (LIY$)"r871833

Symudol:

07778127g94

DIOLCH.
Dymuna
Margaret,
Alwyn a'r hogiau ddiolch 0 galon
j'w teulu,
cyrndoqron,
ardal
Dinorwig ac ardal Bro'r Eco, am
bob arwydd 0 gydymdeimlad a

gawsant yn ystod QUprofQdigaeth
fetwr 0 golli Iwan ym rntooau ei
ddyddiau. Bu hyn j gyd 0 gysur
iddynt. Diolch yn tawr i bawb.

Pen-blwydd
yn 90 oed
I gyfarcll Mrs Baylis ar ei phenbhoydd y1t 90 oed ar 18 Melzefitt

2002.

Ffenast Meirionfa
Yn ffennst y siop caed n~"'rJdau'rc.l)'dd1

Tuniau a the a bisgedi rhydd;
Trwyddi y gwelid y siopwraig glen
Y,n trio pob cwsmera'i sgwrs a'i gwen.

Tnvy ffenabt y liiop bu'n cyfarch stryd
a brynwyr da a ddeuai 0 hyd;
Tl'W)'ddi Y 8\velui'r [onhcdd,vraig hon
tlawb ill heibio, (i'U cyIareh yn llon.

Yo ffenast y tY caed nW)'ddau'r Nef,
Pennill ac adnod amdano Ef;
-rnV)'ddi )- mynnodd, y gaeaf a'l lId"

Ranou'r ne"o'yddion am Fugail Da.
Tcwy ffcn~{ y ry bu'n C) farch bto
A datgan ei ffydd yn Nu\v ar go;
Trwyddi y celslodd gyhoeclcli'r Crist
Yo falm i'r cl\vyfus a ffrind i'r triST.
y n rrt;;n"~\.y

t5' ~~~Q
8'yyl\Y""18 g(Jil

Yn gweled ~' hyd 11'1 b~~n l1't bl!l~
Trwyddi'r estynnodd cl Uaw yn ,had
1 rannu'r cal"iud yn ~nw'r -nld.

HEFYD~~=================
L...-_-----::~C~RBYDflU CLA1UROL YR WYDDfA

rrrwy ffcnast y ty bu'n cyfarch byd,

Cyrhaeddwch mewn steil - mewn cerbyd Rolls Royce
ar 8yfer priodasau, pen-blwyddi ac

achlvsuron

arbennig erail!

I A chynniS bob dydd ajr yn ei hryd;
T"vyddi mae hithau yn G"\veld hch 8en

Gariad tragw},ddol a Christ yn Ben.

JOHN PRJ~rCHARD

•

Atodiad

LLANBERIS

(Pardad 0 dudalen 14)
ar 15 Medi. Yn naturiol, mae
croeso i unrhyw un arall ymuno yn
y gwasanaethau yma a tydd wedi
eu lIunio ar gyfer teuluoedd a
phlant 0 bob oedran.
Ar nos Fercher,
7 Awst,
cynhallodd y Rheithor, y Parch
Philip Hughes a Mrs Sandra
Hughes, a'r curad, y Barch Vittoria
Hancock, noson Caws a Gwin yn y
Rheithordy. Daeth niter helaeth i
fwynhau'r
danteithion
a'r
cyfeillgarwch. Bu rhai yn ffodus
iawn 0 ennill ar y raftl a gynhaliwyd
yn ystod y noson ac estynnir diolch
twymgalon
I'r rhai a roes y
gwobrwyon ac i Mrs Audrey Evans
am ei throfnu. Rhoddwyd yr elw at
gronfa'r eglwys.
UNDEB Y MAMAU.
Yn
Festri
Eglwys Sant Padarn y cynhaliwyd
y cyfarfod mlsol a hynny bnawn
dydd
Mawrth.
9 Gorffennaf.
Cymerwyd y gwedd"iau agoriadol
gan
Mrs
Betty
Humphreys.
Oarllenwyd Cofnodion y cyf~rfod
blaenorol a oerovruwvc hwy yn
9ywlr, Trafodwyd ac atebwyd sawl
lIyt~yr g dO!}gth I 19W yn vctoo yr
wythnos~u dlw@th~f.
f'~nct(jrfynvvya mynd am bryd Q
fwyd i Vnys Mon san nad oedd
dlgon 0 ~QJodQUI gaQI tno NQW~y
onawn O@O(J noc a onrvn' (l
gvvnlled elw b~vh"'\ y 9~n9Qn.
Cydymdoimlwyd ~ NQlliG Morri~
a eet Hughe5 am iddynt golli
ohwaQr yng ngyfraith. GwynQth 0
Lanrug, ac hefyd Marion Robert5,
Qryn Mol 0 golli ei gwr. john.
Anfonwyd
cyfarchion
penblwydd at ddwy aelod oedd yn
dathlu penblwyddi arbennlg, s~f
Mrs Hilda Williams yn SO ar 7
Gorffennat a Mrs Gwen Wliliams
yn 70 ar 1B Gorffennaf.
Croesawyd Mrs Clara Roberts
yn 01 atom oan nad oedd wodi bod
yn rhy ddll yn ddlweddor 00 yn
wynebu lIawdnnlaeth y mis nesaf.
Brysiwch wella, Clara.
Diolchwyd I GW9n am y lIunlaeth
y09~1n g"n Mrs Nan Owen ac
elliwyd gan Mrs Bet Hughes.
~nillydd y raHI oedd Clara.
Dlweddwyd
drwy adrodd y

a

Gras.
LLONGVFARCHIADAU

i G.areth

Wyn Roberts a enillodd y gwobrau

canly~oly~Sio~Ogw~n~Buttortly
Cakes - cyntat ac ail; Welsh Cake

- cyntat ac all; Trglnlanr 0 floaau
sych - cyntaf; Llun allan 0 ffelt,
gwaith legan meddal ac wy ar blat
- cyntaf ac ail. Mae hefyd wedi

ennill dwy wobr arbennlg yn Sioe
Meirionnydd.
Mab Rhiannon a
Guto, 'Sgeiria gynt ydyw Gareth a
brawd Trefor.
PLAS PENGWAITH
Dymunwn
bob Iwc a hapusrwydd i Mrs Shirley
Davies ar ei hymddeollad o'i swydd
gyda ni. Bydd coiled yma hebddi
ac mae niter yn holi amdani.
Dymunwn well had buan I Karen,
sydd adref yn sal ar hyn 0 bryd.
Estynnwn ein cydymdeimlad i
deulu Mr Roland H. Jones a fu farw
fis Gorffennaf
yn yr ysbyty.
Cymeriad distaw a pharchus bob
amser oedd Rol ac yn di-iol iawn.
Mae'n rhyfedd yma hebddo yntau.
Wedi ymgartrefu yn 61 yn ei
chartref yn Uanrug mae Mrs A.
Jones Eilonwy ac mae pawb yn
cofio ati ac yn dymuno'n dda iddi
Vn dathlu ei phen-blwydd ym
mrs Medl bydd Mrs L. Owen ac ym
rnts Hydref bydd MIss M Williams,
Mrs N Jones a Mrs F. Fisher. Penblwydd Hapus iddynt 011.
Ar 21 Awst catwvo cyngerdd
gan Gerddoriaeth Mewn Vsbyty yn
cael el gyflwyno gan Lois Davies a
lona Jones. Diolch Iddynt am roi
ou hamser.
~ydym wedi irofnu dyddiadur
WYlhno~ol I r pr9swylwyr fel bod
owsanoereooeu yn rnvnd vrrueen
yn y cenref, e.e, lidoo, bln9Q, ~IOp
symudol, lrin gwallt, 9Gmau, ~ymud
i flwgig
GYNGOR
GYMUNED.
eydd
cy{~rfQd nosaf y Cyngor Cymunod
yn oaGI Gi gynnal yn "Angorta",
5tryd y Ffynnon, ar no~ lau, 12fed
o J=Gdiam 7.00 o'r gloch, ac nld ar
y drydedd n05 lau o'r mis fel sy'n
arferol.

CWM Y GLO
•

Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. Ff6n: (01286) 872275

Camera yn ngotal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. Ffon: 677263

PRIODAS. Llongyfarchiadau
a
phob dymuniad da i Mr Arwel
Jones, mab Mrs DlIys Jones a'r
diweddar Mr D. E. Jones, 4 Bryn
Hyfryd a Miss Norah Campbell 0
Ynys Skye, Yr Alban, ar achlysur
eu priodas ym Mhlas Glyn y
Weddw, Pwllheli ar 22 Gorffennaf.
LLONGYFARCHIADAU
i Glyn
Price, Tan-y-Graig ar ennill gradd
B.A. mewn Celfyddyd Gain ym
Mhrifysgol
Cheltenham.
Pob
dyrnuniad da i ti Glyn yn y dyfodol.
PROFEDIGAETH. Estynnwn ein
cydymdeimlad
dwysaf
a Mr
Douglas Knight a'r teulu, Bod
Dawel, yn ei brofedigaeth 0 golli ei
tam yn frawychus 0 sydyn tra yma
ar wyliau gyda'i theulu.
BEDYDD. Pnawn Sui, 4 Awst yn
Eglwys Sant Gabriel bedyddiwyd
Harry Salisbury, mab bach Sara a
Brent
Burman,
Tan-y-coed.
Gwasanaethwyd
gan y Parch
Vittoria Hancock ovoa Mr Gareth
Jonee wrth yr organ,
CAP!;L V TAB[;RNACL.
Dydd
~~dwrl"\. 1~ Gorftgnngt,
gyda
cnvcweltnraotao Teithiau'r oruc.
trefnwyd rann ddirgel gan adael
Cwm-y-91o i Lanberis a thrwy
t=wloh Llanb~r'~ I ~gtws-y-eo9d ao
ymiasn i noinovcn; i Lanelwy gan
aros i siopa yn Tweedmill, ac yna i
Ruthun i ymweld a'r hen garchar.
Yno i'n derbyn oedd Dyfed, gorwyr y ddiweddar Mrs K. Williams

Cyngor Cymuned Llanddeiniolen
PWYSIG

Mae sedd wag yo ward
Deioioleo o'r Cyogor. Os oes
rhywun
a
diddordeb,
tYilylltw"h u'r Clcr~.
John B Jones, Ceris, Deinioleo,
LL55 3LU. 01286 871 416.

cyfarlod o'r C}'ngl)r
nos Fawrth yr 2it 0 Orfft:nnaf )'n
neu9dd yr Y sgol) Penisa'rwaun.
C"u~iriwyd gan ) C)'nghorydd
Cynh91iwyd

Richard Llwyd Jone~,el hefyd a
o[[ryrnulld
Derbyni"-'yd

Mehefin

)'

)Vl;lllli,

cofnodioD cyfarfod

fel

rhai

cywir.

Adroddw}'d bod )"c},ssodfannall

b\vsiau wcdi eu hatg)'\veirio a'u
bod )'n edr)'ch yn dda, gobeithio
na wneir difrod i gysgodfan

B. T.C. V. Cafwyd

ganddo
llludiad

a

copi

Rb)'dfadog gan bod plant yn
ciCiO pel alo. Mynegwyd
anfodlondeb
i ymateb
yr
Heddlu i gwyn camymdd"vyn 'c",'ch 0 yma j fyw'.
Croesawyd Mr Phillip Morris
o

(Stesion gynt) i'n tywys 0 amgylch
. y carchar a chatwyd tideo 0 hanes
Coch Bach y Bala. Ymlaen gan
aros am orig fer yn Yr Wyddgrug
ac yna ymweld a'r Eglwys a'r
Ffynnon
hanesyddol
yn
Ffynnongroyw.
Diolch yn ddiffuant i Mr Gwilym
Rees Parry a Miss Haf Morris am
eu sylwadaeth ar hyd y daith ac i
bawb a ymunodd
ni.
Trefn yr oedfaon am tis Medi, yr
011 i gychwyn am 4 o'r gloch, fydd:
1: Parch Gwynfor Williams;
8: Mr Derek Jones;
15~ Parch O. G. Williams;
22: Mr R. Coetmor Williams;
29: Parch H. Gwynfa Roberts,
CYFEILLION Y CWM. Cynhelir
cyngerdd 'Chwedl a Chan' gyda'r
band 'Pigyn Clust' ym Mharc Bryn
Teg ar 26 Medi ac nid yng
nanasteu Bryn Bras tel yr
hysbysebwyd yn rhifyn olaf yr Eco
Dymunwn
ymddlheuro
yn
Qdlff"'~nt i berchnogion Castell
Bryn Bras am y 09.mgym9riad.
LLONGYFARCHIADAU
i rota a
David, Mona. ar endigaeth eu
merch fach, Fflon Erin, chwaer
fach i £ion.
DIOLCH. Dymuna lola a David.
Mona ddtolch yn ddiffuant l'w
teulu, ffnndlau a ohymdogion am y
cardiau
a'r
anrhegion
a
dderbynlwyd ar enedlgaGth ~fion
Erin.

i bob

trafodaeth
Medi,

aelod

yng

a

chael

nghyfarfod

Cymdeithas Cynghorau Bro a
Thref Cymru. Penderfynwyd fel
arfer, i gynrychioli'r Cyngor yn
y Gynhadledd

flynyddoI

yn

Aberystwyth fis Hydref.

crynodeb

Partneriaeth

Economaidd

b\vrpas a bwri9d y Gwynedd.
Derbyniwyd
a \>ut Y bC111ai cyfan~oddi(1u y bartneriaerh a'u
gynorthwyo
mudiadau
hamscrlen
i enwebu
Grwp
g\virfoddol
i
\vella'r
Lliwio
ar gyfer tymor Medi
amgylchedd.
Ceisir m\.\1y 0 2002
Medi 2003. Mae'r
fanylion i'\v danfon i ysgolion
Cynghorydd Len Jones eisioes
yr ardal. Diolchwyd iddo gan y yn
aelod,
penderfynwyd
Cadeirydd.
cyflwyno enw'r Cynghorydd
Cyflwyn\vyd llytbyr y Bnr
Hefin Williams.
Dafydd Guto Ilan g'i resrr a
Llwybrau. - hysbysir Cyngor
gwestiynau y dylid eu gofyn
G\\')'Iledd bod wal ger Corlan y
ynglyn
a datblygiad Glyn Bont wedi disgyn.
Rhonwy. Penderfynwyd danfon
Adroddwyd bod yr hen Ion
ger Bryn eoch, Dinorwig wedi
ei chau. Penderfynwyd gofyn i
Brian a Rita
Gyngor Gwynedd a yw hyn yn
gyfreithJon. 'Roedd y darn yma
yn hwylu~ i droi ceir yn 61.
Adroddiadau:
Gyn~horydd
L~n
J one~ ar
WAUNFAWR
raglen \vaith Adr9n Ffyrdd
Ffon: 650589
GW}TDcdd, TIlac'[ cynlluniau
isocl nail1 al we<h eu dechrau
• l-toll docynnau'r Lotari
0

Henderson

SlOP Y PENTREF

WAUNFAWR
•TY Rhydd • awyd Cartrot • prydau Plant
• Y5tafell Deulu • Cinio Dydd Sui Traddodiadol
• CQrddoriagth Fyw • Cwrw Go lawn

FrOn: 650218

o@n@al~@tnol

, cyflenwyr bwyd
anifGiliaiO - 'OUII<'a
rhy~~- y rhata~ yn 110011

• Nwvtjefau aro~er.
alcohol,

cardiau MANWEB

• 'paypolnt' ar gyfer talu
bob math

0 filiau

neu j'w gwneud yn fuan:
Gi411L'j FQ~l) I>~inlolcn)

Sgron I Bethel,
T}~Mawr / Cyffordd Rhiwlas,
Gar:> Bach I Bethel •
Hefyd mynegwyd pryder bod

bcnrllyciadau
111

o'r llyfrgelloedd

di:;gyn yn r"QQQl.

Dyddiad y Cyfarfod
~ydd 0 Pedi 2002

ne:;af -

CAEATHRO
Clive James, Hafan, Bryn Gwna.
Ffon: (01286) 679501 (gwaith). 677436 (cartref)

CYNGOR CYMUNED.
Cynhaliwyd cyfarfod 0 Gyngor
Cymuned
Y Wauntawr
yn Y
Ganolfan, Waunfawr ar nos Lun,
29 Gorffennaf. Roedd y Cyng Vera
Roberts
a Clive
James
yn
bresennol.
Ym mhresenoldeb cynrychiolwyr
yr Heddlu, dangoswyd siorn fawr
nad oedd gorfodaeth digonol ar y
cyflymder 30 m.y.a. trwy'r pentrel,
ond egni di-ri i atal gyrrwyr gofalus
rhag mynd adra'n gyfreithlon.
Siomedig eto oedd yr ymateb i'r
cais, ers misoedd, i godi arwydd
'Dim semau pel' ar y polyn golau
suvo ym Mryn y Got. Mae Adr(;ln
TrafflO yr HAddlu vn srcnwiuo i
dawelu'r traffig trwy a helbio
Gaeathro.
Argymhellodd y Cyngor ganiatau
cyfleusterau toiled dros dro am 5
mlynedd yn unig cvn rr Geldlald
adoiladu bloc parhaoL
Yr anoon am norrrr oorovnam ar
ddwy ocnr y Ion rhvvng G~rej
Gwalia a Lon C~~~tl'l~o gA~'" a
thrw~io Pont yr Ef9J1 aaon oaco
nsuss arau i ~ylw Gyngor
Gwynedd.
M II=lI WAI=. O;olch I yMd ...~~I'IIOI'\
aciodau'r Pwyllgor CaQ Cnwaras
Cynhallwyd prvnnnwn 0 Firl Haf er
Y vl;\Q vhVV"f"O. r-\oedd rhoddion y
Tyl'\ta Mi~ol yn gaJluogl'r Pwyllgor I
dnamarur Mlri yn rnco eo am
ddlrn. riQedd cyfle i'r Capol a'r
G9nolfan
gOdl £230 tuag at
gostau'r gwalth adnewyddu.
BAABACIW. Cynhaliwyd noson
hsto barbaciw ac aotontant gan
'Montra'
yn
sgubor
Llain
Meddygon, diolch i Kitty a Vernon
Jones. evoa cnymorth
pared
aolodau Cor MGlbion Caarnarton.
Gwmni Cig ArfQn a merchod y
Pwyllgor COdi Arian ragad bwyd
bl~~u~ elr 9~el. Enillwyr y raHI
oedd Eryl Jones. Sian Owen,
Alwyn Jones, Huw Jones. Alison
LOvell, A.M. AObert~. Ahy~ Jono~
a Denis M'on. Fel canlyniad
COdwyd f505 ar gyfer costau
adeiladu'r Ganolfan.
MABOLGAMPAU
YSGOL
Y
80NTNEWYDD.
Llongyfarchiadau
i Gwion ac
OSian, Bryn Mair; Lowri a 8etsan.
4
Frw Wen: Katie Meoan.
Bodawel; Hannah, Llyngele ac
Adrian, 23 Tai Glangwna ar eu
IIwyddlant yn chwaraeon yr ysgol
gynradd.
TYNfA M150L.
Enillwyr
mi~
Gortfennaf oedd:
~4~: (SS} Mrs ~ughes, 10 Tai
Glangyynaj
i:ii:~i (e7) ~hoil~
Li~trot. Lynl~Q~ £15~ (25) AlwQn
Aober1~J 4 Ce\e~thrQ Bach; tS:
(51) Dafydd
Roberts,
5 Tai
Bryntcg.
Enlllwyr mls Awst Ogdd'
~40i ($3) ~oe:e
Lloyd,
Q
~hosbach;
£Q6'
(73) MArian

Huws. Ty Mawr; £15 (13) Pete a
Vera Hughes, Pennant; £5: (38)
John ac Anwen Pritchard, Ty'n
Gors Newydd.
NAIN A THAID. Llongyfarchiadau i
Norma
a Cadwaladr
Evans,
Llecyn Clyd ar enedigaeth Wyr,
Daniel Cadwaladr. mab i Aaron a
Nicola Evans ar 29 Gorffennaf
2002.
GENEDIGAETH. Llongyfarchion i
Mark a Mannon, 4 Tai Glangwna
ar enedigaeth
eu plentyn yn
ddiweddar.
APEL AM OFFER. Pa bai rhywun
wedl orvnu oergell neu bopty
newydd yn ddiwaddar. byddai
Pwyllgor y Oae Chwarae yn hoHi
osrnvn cvus i uwcnraocror
cyfleusterau cegin ym Mhafiliwn y
Patiliwn.
CYFLENWAD
NWY
PIBELL.
Mothiant fu'r ymdroch i geisio
oarowvno cwmni Transco (Nwy
Cymru 9ynt) i ddarparu nwy tNJY
blbQII I Gd9atnro. Rosdd 'J cwmni
yn gofyn Elm 11i 0 £1,8,0 (hob
Dr~th ar Worth) i gysylltu ~iddo
p~lb~IL 1=~lIy nld occo svncoc
ClywQd na fu dlgon 0 gwsm@rlaid
yn
toulon
teiu'r
erien
angen rheidiol.
GWOQ~ y ~LWYDDYN. Esmor
nuonss. rvoovn Gae. oeoo
Myfyriwr
y Flwyddyn
Coleg
LLy~f~~i. Vn ogy~t91 ag ennlll
Diploma
Genedlaethol
mewn
CQntre\v\IQ Amaothyddol, enillodd
Gwpan Gilbert Kelly a Gwobr y
Brodyr Jones. Dafydd Iwan oedd y
gwr gwadd a chyflwynodd Bethan
Iwan y gwobrau i Esmor.
GWASANAETHAU'A CAPEL
Bydd Y gwasanaethau air Ysgol
Sui yn parhau yn Ystafell y Bwrdd.
GElreJ Gwalia c:lm ychydig Q
wythno~au. Dyma'r patrwm ar
gyfer miS Medl:
1: 2.00:
y
Parch
Ronald
Williams;
8: 11.00: Ysgol Sui;
-1 s: 11.00: Vs901 gul' Q QQ. Parch
Dafydd Hughe~.
~~: 11.00: Vsgol Sui;
29' 11.00. Ysgol SUI
Bydd cyfarfod 0 athrawon
a
chynorthwywyr
yr YsgoJ Sui
{prosonnol
a
ewirfoddolwyr
newydd) ym Mryngwna am 7.00 yr
hwyr nos lau. 5 Medi.
PWYLLGOR
COOl ARIAN Y
GANOLFAN. 8ydd cyfarfod o'r
Fwyllgor ym Mryngwna am 7.30 yr
hwyr nos lau, 12 Medl. Bydd rhald
c;;yytwlh"~'r trefniadau
ar syfer
Theatr 9ara Caws ar 4 Hydref a
Nason Lobsgovv5 a Gwin ar 1
Tachwedd.

a

Cgfnogwch ein

Hysbysebwyr

8EICS WIL
BEICIAU NEWYDD
AC AIL LAW

• TRWSIO • CYNNAL
I
• PARTIAU
GlOPARO~FA,WAUNFAWR (01 ~86) 650 723

oj

(chwith i'r dde): GWJCJn,Llyf, Owajn~Gwyneth, Arian, Sasha.
Meqen, Lowri. Rhes !Iaen: Hywel, Elan Katie, Betsan, Osten a Dewi.
Nid yw Oafydd yn y llun.
Rhes

TAIT~ NODDEDIG VR YSGOL
SUL., Ar Sui braf ym mis Mehefin
aoth 15 aolcd 0 Ysgol Sui Capel
Gaeathro er daith gerdd~d am 5
mllltir ar hyd Lon Las Manai 0

Gaernarfon i Lanfairisgaer. Fel
canlyniad
casglodd
yplant
£256.50
tuag
at
Gronfa
Adnovvyddu'r Capel. Diolch yn
fawr i'r plant a'u noddwvr.

,
LLANBERIS
Ffon 871278

o

www.yblstro.co.uk
Perchnogion: Danny a Nerys Roberts

•

•

A'l FEIIION
Bwthyn Gadlys
LLANBERIS

FFon: 870444
• Gwerthwyr Glo ac
• Olew Gwres Canolog i'ch
cadw'n gynnes ac yn glyd!

LIAU SEREN ARIAN
· PECYNNAU GWYLIAU YM MHRYDAIN, EWROr AC
YMHfLLA (11.
, TEITIIIAU I CYNCI-ltRDDAU A THEATRAU.
, TREFNV PECYNNAU CWYLIAU 1 CRWPIAU A
MUDTADAU AM BRTSTAU RHESYMOL.

· DW5IAU MODI5IUi t\ MOETHU5
· GWRST AI 0 SAFON

• CWMNI TEULUOL

· MANNAU COOl YN CYNNWYS: LLANBERlS,
GLO A LLANRUG.
Am fwy 0 fanJilon am .In talthlau,

1111gwyddfa af ,

CWM Y

ffanlwch
M3111 yn Nghallrnarfon Ir 01286 672333

Cofio Gwenllian

____

Mewn amscr, scfydlodd
nrtordy ~11Scmprineh~'n)
san

audy~~

~lf~nnol
1
fcch~)'n u IUitr",hwJ Yl' ardalj
rhywb~l11~ll"t"Yyld.roadollawn yn
Y Q)'ddiau cynn{lr ehoim. Erbyn

11~9 t'o~dd Gllb~r[ wen: caet ur
g~r vr eelwys 1 anenauu prionly,
Dangosudd
cloddio
gan

ar,h~~o1eowyr fod yr adeiladntl
wcd~ b()d 0 f!tlnt ~ylwedd()l, ac
mal ym!l Y sefyLll\v~/Cl IJrud )'
(.,ilberl iaid - yr uni~ urud
Illynncbaidd ~ ~efyJlwyd )'n
Ll\J~or.\!n 114Q cydt\obyddwyd
yr Urdd Gatt y Rrenin Rdtvartl

Vanta yn 01
-

J

- yn Sempringham

Bu Mr Leslie Roberts, Clwt y
Bont ar ymweliad a Swydd
Lincoln.
Yno, yng nghanol
gwastadeddau'r ffendir daeth at
draws Eglwys Sant Andreas yn
Sernpringham,
safle un 0
sefydliadau mynachaidd mwyaf
Lloegr ar un cyfnod. Fe'i
sefydlwyd gan Gilbert, mab
uchelwr Normanaidd
o'r enw
Jocelin a briododd
[erch 0
Saesnes. Hawliodd hithau iddi
dderbyn arwydd y byddai'r mab
a
aned
iddi
yn
ennill
enwogrwydd.
Breuddwydiodd
i'r lloer lanio ar ei glin fel
arwydd 0 enwogrwydd y mab.
Ond srornwyd
y rh ieni
oherwydd i'r bachgen gael ei eni
ag anablcdd
difrifol.
Fe'i
hantonwyd i r'Irainc, ond
dychwelodd i Sem pr ingharn
8yda'r owydd j ~enhadu dros
Grist.
gynnig

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

III a'i gosod dan warchodaeth y
Pab, Parhaodd mewn bodolaeth
hyd 1538 pan ddiddymwyd )'
mynachlogydd.
I'r
priordy
hwn
yn
Sempringham
yr anfonwyd
Gwenllian, merch Llywelyn ein
Llyw Olaf, yn faban bychan. Yn
1283 ysgrifennodd
Edward
lythyr
i'r
Urdd
yn
Sernpringham yn gofyn iddynt
dderbyn Gwenllian i'r priordy,
Y rna y treuliodd ei hol I Iywyd,
yn garcharor 0 leian. Arhosodd
Edward III yn Sempringham
am ychydig ddyddiau yn 1327 a
chaniataodd bensiwn blynyddol
o ugain punt i Cwenllian :lnl
weddill
ei bywyd, Ddeng
mlynedd yn ddiwcddarach,
hu
farw Gwenllian ar 01 trculio'i
boll fywyd 0 bumdeg a phedair
a flynyddoedd
yn y nriord~
Mae'n bo 'ibl na wyddai unrhyw
air a Gyrnracg. Sillcfir ei hcnw
}'T1 'Wcncilian', ,,\, mac'r unig
lythyr
it
)'sgrifenrto<.id
Gwcnlliuu
_i hun we d i ei
arwyddo E;unddi. yn 'WerttliQne'.

TlrfudtJ Urdu y Gilberclaid

i
700

:A.NTA

AGRAU
AT nos Fawrth
Eisteddfod
Cenedlaethol
Tyddewi,
yo

Neuadd

Coffa

SoJfach,

dychwelodd ~'gnvp roc Vanta, 0
Ferhel a Llzni ug, i'r llwyfan am
Y ITO cyntaf ers bron i naw mise
Br i 2001 [od ~'n Flwyddyn
1,v)'ddii.4n\.l~ i'r hogiQ gydn'u
Cf) 110 ddisg g)'ntQf~ Pedair Stori
P« .;.p. )'n derk~'n clod ID9tVr
gan j' wssg, ac helyd
yn

gwarthu'n nwvou iaunus - bu
gynnwys 260 [)'nachlooydd]
vanta'n ddi ((1\\ iawn ers cu
o f)'ncich a 1,300 o leianod. Yn
pcrffoflniad 11"\·ddianus
,'n
\'
..
1989 dathltv~'d 800 Inlvnedd er~
Ddu\vns
R~'nS-Goleg()]
~'n
mar\v()laeth ~c:r,dl,'ull yr UrJcl,
Ab~r~'<:(\l'~'th I J\;
'J~ch\\ cull

co[ ..d",il ""cdi ei
llad\;iL,ld\.1 i Bof~a am (;llberl_
Mac
cafeh
\'DO
hef\Td
i
•
ac y

llld\;

G\venlll!Jn, \\ieUl
U:allysgrifiadau.

CI

chuLli dr,",

i11\l'eth:l r.
"Eto'r pcd,,'ar 0110n" ni mc\vn
g'\'ahallvl SQlcsau, mae hi'n reit
anodd arn!l ni heth h~'nndg.·'
~glurodd
:s Leven WllliaI)1S~
gltar~~dd y band. "Yn l:n,vedie

all

cfo

ninnau
)'n
ci n
bl,,·nvddoedd oinf vno. Ac e{o
(Ier a M(;i [drymj'fYf U plll'if
l\;il>Jdd Y band] yn gfQddio yr
hgf yma, 'da ni i gyd 'di gorfod
boll )'Il br)'i:lur ia\vn yn gwneud
pethau craill, felly tuodd r9id 1
ni wtblO VlillLa I un ocbr alll
ychydig."
Onu lli anghQfioJd yr hogta yn
11,,,,yr am y band yn ~'s[od
cytnod prysur
hanner c)'nraf
2002. Yn wir, buont yn trcullO
rob eiliad sbar oedd ganddynr
yo Y~lod )7 misoedtl di"'t=iliaf )'n
sti",,'ruo Fflaeh, Aherteifi vn
recordi() eu hail gryno ddisg
Dugralt Llawel'lydd t!. p. - a
ryddhaW)'d ar ddiwedd
mis
uorffennaf, al lnbel fu\SP (scf
f"

•

caneuon

wedi
mw)'nhau
derbyniad
da gan }' \vasg, a
gar afoedll radio fel Cllampion
PM a Radio Cymrll_ C9.fodd yr
e.p. ci glyu\;ud )'n "c_d. yr

Llanberi~
A@ieg a Aarcudau

a Delta PowBrkites.

J

nc)Y) lld

60 Stryd Fawr

B~rcudau Hwyl, Ghwurfleon

•

is-label J...'flach).
Hyd yn hsrn mae'r

ENERGY CYCLES

PAl'tiAU a Thrwslo B@icS
9~ic~r:tordda Mynydd.
9MX, Trl!J.tnlon

LtJlWEN~DDe.
wynos" ar raglen Dafydd Du, ac
mac'r cyflwynydd
[onsi yn
gefnogwr brwd 0 Van ta, ac yn
chwarae caneuon y grwp yn aml
at" ei fag len foreol. Mae'r [faith
fod Vanta wedi dychwelyd i'r
Ilwyfan yn ystod y rnis diwerhaf
hefytl wedi bod vn symorth i
cnuill
ccfnogaeth
i'r
c.d.

ncwydd,

gyda'u perfform iad
gwych ynS 110':vyl Miri l\{gdog
)'n

ddiwcd dar

canmoliaeth

yn

derbyn

fswr,

'Ieimla'r grwp fod cu swn wedi
dalbl)'gu al: aeddfcdu lipyn ers
C\.l Pedu;r Stori Fer, !lC yn
bend~l"It mne'r 9mr~'1\,laeth ar }'
gryno ddise ne\.v}'dd yn proii
h~rnn\'.JVIae Dagral~ Llawe!~ydd
e.p. yn l:ynnw)'s pedair can
Gymraeg ac un Snesneg. gs'da
arddull y caneuon yo amI}'\vio ()
fod ~rn roc p\\I"cru15, me'Vl1
caneuon f(.;1 ccLla\venydd (gfo
Tl)" a "Summer Song", I [ad yn
s\vn m,,,'y hafaidd yn "Yr Oehr
Aral1", ac yn s\vn 11inynnoJ rrist
ar y gan "Dagrau (E[() 'l~i)",s'\,'n

c}oi'r c.p.

a

Da yw Bwcld Vanta, yngh)'d

111fer 0 f9ncjigu lleol craill, [el
Epira[f, Caban, a'r Oogz, )'n
m\vynhau Ilv.'yddiant, a gyda'r
lymor coleg newydd yn pry~ur
ago~au, a ll\y)'rhi 0 fyfyrw)'r
ne\V)'dd i greu argraff arn)'nt, ni
fydd Vanr9 ~'n c~'rnryd [awr ()
seibian[ am dipyn, gyda rhai
gigs
i hyrwyddo
DagralJ
Llawellydd wcdi cae! eu rre[nu ar
g),fer 'y' misoedd nesaf )In barod.
"Mae)n hraf bod yn ()l," medd
SlCYC "felly dydan ni ddim }'l1
b\vriadu cymryd ~eiblanr (IraIl
9m diD~rn".
Mae Dagra11 Llawe'lydd e. p. ar
gael ym mhob siop recordiau a
siop G) rnraeg
dda ac yn
bendant }'n \verth ei chael.

Oriuw 1\~9r

Oaeaf: 5 diwrnod yr wylnnos'
1i\'wIr Owenor,

Llul"\
Haf: 7 dtwrnorJ yr wythnos ar
~ndwrn. Qlll

Oewis Ott

agor le\n 9 pm
07990742584' 012!b ~llb~1.
![l'e~~en~~~1'V1"\~~1~~~
41A "5ir\,D

,

FF'\'NT\, \.,\.."~~~R\S
I=fon: (01288) 872501

'!
I

J
19

Dymunwn yn' dda i Mrs Ann
Elfryn, Coed Gwydryn, yn ei
swydd newydd gyda chwmni
Ffilmiau'r Nant ac i Mrs Cadi
Mrs Nan Roberts, Pantafon. Ffon: (01286) 650570
Jones, Nant, sydd wedi newid
swydd 0 fewn y byd addysg.
Camera yn nqotal Heulwen Hughes, Argoed. Ffon: (01286) 650556
YMDDEOLIAD.
Gyda'r
holl
CLWB 300. Dyma restr enulwyr y
chi a daliwch ati.
gychwyn
gyrfaoedd
a newid
PEN-BLWYDD.
Bu
Emma
Glwb 300 am tis Mehefin'
swyddi,
cael
mwynhau
Davies, Hafan yn dathlu cyrraedd
£40. Mrs Jean Jones. Llwyn Onn;
ymddeoliad y bydd Mrs Mary
ei deunaw oed a Rhian Griffith,
£25; Mr E.W. Williams, 8 Bro
Jones, Uwyn Afon, 'Anti Mary' i
Stad Ty Hen yn dathlu cyrraedd ei
Waun; £10: Mrs Olwen Owen, 23
blant yr ysgol lie bu'n gweithio yn
un ar hugain. Dathlu cyrraedd ei
Tref Eilian.
y gegin am nifer 0 flynyddoedd.
Enlllwyr mis Gorffennaf:
80 oed y bu Mrs Alice Hughes, 3
Dymunwn
ymddeoliad
hapus
£40: Mr Tegid Pritchard, Cartref;
Bryn Golau. Llongyfarchiadau i
iawn i chi.
chi a phob dymuniad da i'r
£25: Mr Don Roberts, Swn y
Dymunwn yn dda i Sylvla
Gwynt; £10: Mr Wyn Griffith.
dyfodol.
Thomas fydd yn cychwyn ei
DIOLCH. Dymuna Mrs Hughes
Gernant.
gwaith yng nghegin yr ysgol.
Enillwyr mis Awst:
ddiolch i'w theulu, cymdogion a
LLONGYFARCHIADAU
i un 0
ffrindiau am y cardiau a'r blodau a
£40: Mr Elfyn Griffith, 6 Ty Hen;
athrawon yr ysgol, Miss Sioned
dderbyniodd,
ac i'r plant am
£25: Mr G.W.O. Cole, 6 Bro
Grabowski, ar ei phriodas yn
Waunj £10 Mrs Marian Jones,
drefnu part I yn ddiarwybod iddi.
ystod gwyliau'r hat. Mrs Hughes
GANMOL
GWAITH
DA.
Cae Trefor, Groeslon.
fydd hi yn dod yn 61 yma ddechrau
Derbyniodd Pryden Thomas, St~d Medl.
DIOLC~.
Dymuna
David
DVMUNA aelodau y ddwy Ysgol
Greasley. Min Aton. ddioleh I'W Tr9f Eillan yr all satlo am
doulu, ffrindiau a chymdoglon am
yssrifennu nofe] yn ei flwyddyn yn
Sui ddiolch i swyddogion Ysgol
YsgOI Syr. Hugh Owen.
y ceroteu er galwadau uon a
Sui Capel Seilo, Caernarfon am
DVWI;DDIO. Llonsyfarchiadau a drefnu 'Miri Haf' yr ysgolion Sui
ddGrbynlodd tra yn yr y~byty ym
pnoo cyrnuruao oa I Elln Gwllym.
Mancelnlon yn ddiweddar.
eleni. Cawsant ddiwrnod da iawn
Llidiart Wan ar ei dywedd'iad ac
EISTEDDFOD. Fe gynhehr noson
yn Ysgol Brynrefail i ddiweddu eu
Arwyn Evans 0 Ben·y·groes
tymor,
yn y G~nolfan er 11 Medi am 7.30
rJ'r 9lo~h i bawb ~ydd a diddordeb
PRIOOAS. Oymunwn yn dda I OYMUNWN yn ooa i bob un fydd
Iwan Ellis. Ty'n Lhdiart ar ei
mewn eymryd rnan yn y timau ar
yn cychwyn gyrfa mewn ysgol.
nnocas ac Anwen EbgnQsQr 0 e()I~9 a swydd ar derfyn gwyliau'r
gyi(jr rr eleteddtoo eteru. er mwyn
dowis dau gapten.
Bow Street, Abery5twylh. Maent
hat a gadawch inn! wybrJd Am
M~~C~ED V WAW~. l\Jo§ IAU, Q7 wedl ymgarlrQf", yng NghQordydd,
eicn IIwyddiannau.
Mell@fin. I ornwsocu
OWQlth- PEN-8LWYDD PI=lIODAS.
CROESO ADAEF O'R YSBYTY.
tionnvtarctuanau
a
onob Gorfu i !=flur Llywela, Stad Tr~f
9'" edduu'r rrrnor eetn yr uelouau
i ymwQld it gardd ac oriel yr
dyrnunied de i Pat a Raymond
Eilian: Mr Bill t.swts. Stad Tr~f
P~r"Y, I=fridd I=Qlan a fu'n daihlu
a rtunydd
KQith AndrQw
yn
Eilian; Aloo Taylor, Dol Erddl, Mrs
eu Prlodas Audd9m
Katherine Williams, Tref ~ilianj Mr
Llandrygarn.
Ynys
MOn.
Mwyl"\hawyd oris ddifyr dros ben
QE:NEOIGAETH,
Wyn Griffith. Gar y Nant: Magan
Llongyf9.r~hladau 1 Ckl'i~tir'le a ThomQ~, Angona,
yn crwydro drwy'r ardd gyggodol.
Gal baGh
Cartr~fl~ ~ ~hy~ bach Dol I;rddi
Gary Davies. Haran ar ddOd yn
IIvY~e\rely Yll \}ornygu gwalth yr
~'IUl'\ydd y~ yl' oru:l1 I=loedd pocod
n~'n Q tha,d elm y tro Gyntaf.
dreulio
cyfnod
yn
YSbyty
Ganwyd wyr~~ f~ch, I;la, merch
ambell LJngryn dlpyn yn wacach
Gwynedd yn ddiweddar. Brat cael
fach I Elwen a'u mab Andrew.
dWQud QU bod adref erbyn hyn a
yn mynd yn 01i'r bw~! Aed ymlaen
wOdyn
I D~farl"\ y ~hos,
Ganwyd mab bychQnl Gethin
dymunwn well had iddynt.
~Ilun. i C9trin aa Alun, gt~d
finostrellWla
i fwynllaU pryd
91,.1
Mr OQvid GroQ~leYI Minafon yn
blasus a sgwr~ yng nghwmni'n
Oroeoywaun hefyd, wyr bach I d9rbyn lIawdriniaath c9.lon mewn
Glnna Gwyrfai. Stad Ty ~en.
gllydd.
ysbyty ym Manceinion. Mae ~dref
Cyn lroi luaS adrof cy~eiriodd
Crooso mawr i'r rh~i b~vh I'n plith,
erbyn hyn ae yn gwella 0 ddydd i
LLWYDDIANNAU ADDYSGOL.
ddydd.
Irene. y Llywydd. at farwolasth
ddisymwth Mrs Katie M. Jones,
Rydym yn ymfalch'io
ac yn
Gorfu i Rhiain Llywela. Tref Eilian
lIongyfarch eln pobl Ifanc ar eu
un o'n cyn-aelodau ffydlon. gan
dreullo cyfnod yn yr ysbyty ac yno
IIwyddiant yn yr arholiadau y
oydymdaimlo ~g aQlodau'r teulu
yr oedd yn dattllu el phen-blwydd
yn 60 oed. Da cael dweud ei bod
Hefyd, dymunodd wellhad buan i buont yn eu ssfyll yn ddlweddar.
Dymunwn yn dda i bob un
I=lnlall"\. Trefe"ian a Sipiwyd i'r
adref erbyn hyn Pen·blwydd
ohonynt yn y dyfodol.
ysbvtv dd9UddYdd cyn y trip yr
h~p",~ i ti Rhiain,
Yn dllyn damwain ~r ar y ffordd i
oedd vYQdi~uryvh ymlacn Gyma.lrll 6VYYDOI NEWYDD.
Uongyfarchiadau
i
~Ierl
gmdgno. Dlol~hodd i bAWb a
Gaernarton gortu i Mrs lola Jones.
Anderson. :3 Stad Glyn Afon, sydd
Qron !;:ifion dreulio amser yn yr
drefnodd y trip ac am bob
CQtnogaQth a ga10dd gan yr
wedi cychwyn gyrfa fel byd-wraig
ysbyty. Dymunwn wellhad buad
yn Ysbyty Gwynadd wadi iddi
aelodau drwy'r tymor.
iddi.
Iwyddo yn ei harholiadau.
Enillwyd y rafflau, rhoddedig
Derbyniodd
Angharad
Owen,
gan Mrs Mary Evans, Trefeillan ac
Dymunwn yn dda hetyd i Huw
Stad Ty Hen a Neil, Ty'n Twll
Gwilym.
Llidiart
Wen, sydd
Irene. gan Beryl ac Olwen.
driniaeth j'w penglin a bu Roy
ballach yn Dr Huw Gwilym ~c yn
Bydd y tymor newydd yn
Jone~,
Gynefin,
yn derbyn
dechrau ar y peowerydd no~ lau
dllyn ei yrta ymhellach yn Ysbyty
triniaeth i'w Iygaid yn Vsbyty
Gwynadd.
ym mls Medi ac maQ croeso mawr
Gwynedd.
i llAlodALI ~Awydd ymuno it ni am
9ydd ~lIn Ma~r ~u9hes, Colwyn
Anfonwn
ein
cofion
a'n
yn cychwyn gyrfa fel 'Swyddog
7.~Q yn y ~~nQIfc.\n,
dymunlsdau
gorau
i
Mrs
LLONGYI=A~C~IADAU I M~)I{\rjd Probation' wad. ;dd; hahau Iwyddo
Oalherino VYilliam5, T~ Hen. sydd
yn el harllOliadau.
YMyr y§byty ym Mar'l9or ar hyn 0
~9r~9n, eryn Golau ar Iwyddo yn
Dymunwn yn dda I Iwan Arwel
yr grnOllQO Piano GrAdd !J gyda
bryd,
Davle~, Bryn Melyn fydd yn
theilynSQ9Q, {lO i Qwion Tom05,
HQtyd aMfonwn ein cofion at Mr
cychwyn
swydd
newydd
fel
Wil Jones. Arosfa sydd wedi
Ty'n Llidiart, yntau hefyd wedi
IIwydo vn yr un ~rholiad. D~ iawl"\ Prifathro Vseol Llanfrolhon.
gorfod dyohwelyd i'r y5byty.

WAUNFAWR

PROFEDIGAETHAU.

•

•

PEINTIWR ACi ADDURNWR
,"I:5/~U

RHESYMOL

Yn fre\wychu~ 0 oydyn ddiwodd
mis Mehefin, yn Ysbyty Gwynedd.
bu farw Mrs Katie Jones. Gorwel.
~QedQ yn symorlad hoffUi1, yn
ffrlnd i amryw yn y p9ntref a'r
ardal ac yn gplnogol iawn i lawer
cymdeithas
a gweithgaredd,

~nlonwn

TJ\WELFA,

~ENI6ARWAUN

I=tAIA\ ~ (012QC)

g.,OgA~

IIwyrat

@In cydymdelmlad

I'W theulu
yn
eu
prof~diCl~~th.
Trist oedd clywed am farwolaeth

Mr Cemlyn Williams 0 Dalysarn, a
oedd wedi gweithio yn Garej Pant
y Waun am nifer 0 flynyddoedd.
Cydymdeimlwn a'i deulu yn eu
coiled.,
Anfonwn ein cydymdeimlad at lIid
ac Ifan Lewis, Tai Isaf gynt, yn eu
coiled 0 golli eu chwaer, Gwen.
Cydymdeimlwn yn ddwys a Mrs
Catherine Jones. Bryn Gwenallt
yn ei phrofedigaeth 0 golli ei
brawd, Mr Eric Williams o'r
Bontnewydd.
CROESO yn 01 i'r Waun i Dafydd
Jones (mab Gwilym Madog ac
Emsul). Mae ef a'i dsutu, Nia ei
wraig a'r plant, Iwan ac Elan, wedi
ymgartefu yn Dwyfor.
ADREF AR WYLIAU. Rwy'n siwr
fod Mrs Enid Wiliams, Heli yn
falch 0 gwmni lorwerth a'i deulu
am gyfnod 0 wyliau 0 Ynysoedd y
Caymen.
ANRHYDEDDAU
YN DOD I'R
WAUN. Yn eloe Llanelwedd ym
mis Gorffsnnat.
bu i ddau 0
'hogia'r Waun' gael cryn sylw.
Estynnir 1I0ngyfarchion eynnas i
Harold Tecwyn Peters, Ty'n Cae
Newydd ar dderbyn Medal 0 law y
Dywysoge~ Anne yn y Sioe. wedi
hir
wasanasth
ym
myd
amaethyddiaeth.
Yr anrhydedd
yma'n dod i Harold wedi iddo fod
y~ gwelthio ar wahanol ffermydd
am 45 mlynQdd, ehwa~h Ar
hugain o'r rhain ar fferm Plas
Tlrlcn, L.lanrug, Er wedi ymddeol.
nid yw wsdi troi ei gefn yn IIwyr ar
y tir nac ar anifeiliald gan 9i fod yn
am~ethu erwau Ty'n Cae Newydd
gyda'r un ardd~Ii~d.
Yn y 510e hetyd derbyniodd
Del T9mo~1 yn Qwr 0 N(2nt Peri~.
ond gynt rJ Bryn £I~n, ffon bugail
gan Undeb Amaethwyr Cymru
wadi iddo gael el ethol yn
'OhSbydd Amaathyddol QorAu Y
flwyddyn·.
Esrynnlr
ein
lIongyfarchion I Dei yn ogystal a
phwy a Wyr na fydd derbyn y ffon
yn
arwain
at wir(}ddu
ei
ddymunlad pan yn blentyn yn
adrodd yn Eisteddfod y Waun,
flynyddoedd
yn 01, I fod yn
berehan y 'ddafad gornlog honno
ac arni bwys 0 wh~n'!
Yn yr Eisteddfod G~nedlaethol
yn
Nhyddewi
mls
Awst.
cyflwynwyd Medal Syr T. H. Parry
Williams i A. Gwynn Davies. Bryn
!;ithln am ei waith yn sefydlu
Antur Waunfawr ac am ai hir
wasanaath arloesol gyda phobol
ifanc ag anawsterau dysgu. Aeth
lIond bws mini o'i gyfeillion a
gweithwyr yr Antur i Dyddewi i
gefnogl Gwynn ar y diwrnod
hanesyddol.
Dilynodd
Mr H. 0, Jones
(Wmffra). Glaslyn 61 troed ei
gyfaill Mabon yn yr ~isteddfod
elen!. Dernyniwyd et yn aelod 0
Orsedd
y
Seirdd
am
ei
gefnogaeth i'r Eisteddfodau lIai
dros nifer 0 flynyddoedd.
Fel
Garmon yr' adnabyddir ef yng
Ngorsedd.
Llongyfarehladau
cynnes lawn i'r ddau am dderbyn
yr a.nrhydeddau elsteddfodol nyn.
Y trydydd psrson o'r Dostnref i
amlygu el hun yn yr Wyl oedd
Meg Eli5, Glanfn, a oedd yn un 0
feirniaid ~ystadIQua~th Y Fedal
Ryddiaith.
Yn 01 y sibrydion, Twm Morus
QQOdyr ail yno nohystadlauaath y
Gadalr yn yr ~lsteddfod. Ar un
cyfnod bu yntau yn byw yn y
Waunfawr.

NANT PERIS

,

,

llinos Jones, 6 Nant Ffynnon. Ffcn: (01286) 871820
DIOLCH. Dymuna Theresa Jones,
6 Nant Ffynnon, ddiolch 0 galon i
bawb am yr holl gardiau a'r
anrhegion
a dderbyniodd
ar
achlysur Qi phan-blwydd yn 50.
PEN-BLWYDD
HAPUS i John
Wyn, Hafod sydd hefyd yn dathlu
el ben-blwydd yn 50 ar 28 Medi.
GWELLHAD BUAN i Ellie, wyres
Ken a Mair, Beudy Mawr, sydd yn
Ysbyty Alder Hay, Lerpwl.
FFAIR NANT. Roedd 18 Medi yn
ddyddiad pwysig yn y Nant ers
talwm - diwrnod y byddai pawb yn
edrych ymlaen ate am fisoedd Diwrnod J=fair Nant wrth gwrs.
Ffalr amaetnyoooi ydoedd yn
wreiddiol ond cafwyd lIawer 0 hwyl
ar y diwrnod hGfyd gan fod ntfer 0
stonomau a gwelthgarsddau
gwahanol ar gael yno. Mae'n
twnac yn y pentref i gynnal gWyI 0
hwyl yn ystod yr wythnos honno
yn mis Madi er mwyn parhau a'r
traddodiad. 'Gwyl y Ffair' fyddai
non gyda nifer 0 weithgareddau a
stondlnau 0 ddydd Sui, 15 Madi
tan ddydd Sadwrn, 21 Medl.
Penderfynwyd y byddai'n syniad
cynnal un gwaithgaradd gwahanol
bob noson yn ystod yr wythnos ovrna gynllun ores:

Dechreuir y diwrnod gyda sel cist
car ym maes parcio Ty'n Llan am
10 a.rn. Codir £5 am bob car.
Croeso i bawb.

~i~1'\haimia_dun'~hgwobrwyo.

Gobeithir trefnu niter 0 weithgareddau a gemau gwahanol ar
gyfer y prynhawn Sadwrn. Bydd
stondinau amrywiol j'w cael a
chystadlaethau megis Tug 0' War,
ras rowlio casgenni,
'gemau
gwirion', ras hwyaid, rasus i blant,
castell neidio, raftl, tombola, sioe
gwn, cystadleuaeth y fuwch! ayyb.
Os oes gan unrhyw un syniadau
eraill ynglyn a sut i ddathlu Ffair
Nant, y mae croeso cynnes I chwi
fynychu'r cyfarfod a gynhelir bob
nos Fawrth tan y dyddlad. (Ty'n
uan am 7.30 v.n.)
CARNIFAL.
Cynhaliwyd
ein
carnnat blynyddol ar nos wener.
2S Gorffennaf ym maas parcio'r
pentret, Cafwyd noson lIawn hwyl
ymhlith
y
stondinau
a'r
cystadlaethau
lu a braf oedd
gweld
cymaint
0
bobl
yn
mwynhau!
Hoffai
aelodau'r
pwyllgor
ddiolch 0 galon i'r gwirfoddolwyr a
netoooo i dretnu'r noson ac i'r hon
unigolion a buenesau lIeol a
syfrannodd yn l'Iaal tU~9 ~t~in r~ffl
g'n sronolnau. ntoicn vn arbsnrnc
i'r Pare Cenedlaethol am ganiatad
i ddotnyddio1r tirj i Mr Gwynedd
Roberts am ioo yn 'MG' unwaun
etc; i Frenhinee ¢~rnif~1
Llanboris
Arl so~sordd: I Miriam. brgnhlngQ

.,. aysladleelhsu Dosinio

ream Pen . ac

DrwV'r wvtnnos:

cvstaoasmau

certret. ae os am gystadlu yn y
cys.adlaefhau hyn rhaid eyflwyno
POb ymgais vn Nny'n Llan ar
ddydd $~dwrnl 1-4 M~d, ble cewch

a) At 11 oed: 6 blsged:
b) 12-16 oed: Cacon sbwnSi
C) OeOollon:8ara 8rllh:

eh) GaGen 5ioGIed (agored i bawb)

d) CA~~nori (aoorQd)
dd~ OedQliQn: Gwln oartref

2 Cystadleuaeth
Ffotosraffiaeth:

ArJunio /
(Dau

galagorl

(Or:dofton a pl7/anl (Jan 10)
a) Llun 0 Nant PQns (wQdi QIdynnu
a cham era, Unrhyw lun - boed
yn lIun 0 bobl neu 0 dirlun;
b) Dan 8 oed: Peintio lIun 0 glown
c) Oro~ B OQd: PQintio lIun 0 Nant
rQrl~t
ch) Oedolion: Darlun 0 Eryri.

wrtn cwrs, rn In

belmiad; Mr a Mrs ~Iwyn Wilson
Jona~ a Mr ~aymond JonQS am
eu gwanh caled yn ystod y noson.
Diolch hefyd i fand bach Llanrug;
clwb K9ratg Llanbgrls a dawnswyr
di~9Q LIQnbori~ am eln diddorl.
NOSON GWIS
Cynhallwyd
y
noson gwis yn Nhy'n Llan ar 23
(Jorffennaf, Diolch yn fawr i Mr
Meirion Griffiths am dretnu'r cwis
a
lIongyfarchiadau
ilr
tim
buddugol.

Sylwch da chwi ar y patrymau a
berthyn
i'r gliiyn byw yo y
ffotograff a gynhwyswyd uchod,

wna. Ei nod yw amddiffyn ei
libiart a'r hyn a berthyn iddo.

Yn dd-ios ym myd Naiur y mae

eleni, ar
rJ'/yddfa

'na grcadurlaid
sy'n ceisio'u
hwmudiffyn eu hunain rhag
gelynion,
a dyma beth
a
ddywaid D-J. Evans yn Dirgnf
filvrdd nsoo» Meddyliweb am
y crcaduriaid llYl111Y sv'n dwvn
nodau lliwgar arnlwg ar e u
ccfnau. yn ddu neu'n 80ch neu'n
fel~'n neu'n \'-'yn.

Yn

geffredin,

dyoa
ll\viau
rh~'buddiol,
meddir, }'ll gweiddi'n groch ...
nad gwiw ymyrryu ar b~rygl
bywyd .. a'r hwn a'i dwg.

Y llynedd,

a hynny

mewn

adeilad a gynhwysai gannoedd
ar gaonocdd
0 loynod
byw,
tynnais ffotograff
sydyn o'r
gldY11 byw trofannol
uchod.

Profad bythgofiadwy, wir i ehi!
Mac'r patrymau'n ymddangos
fel llygaid ac yn gwarchod y
gloyn hyw rhag ei elynion drwy
godi ofn arnynt. Cof gennyf
ddarllen, rai blynyddoedd yn 61,

J. Cystadlaethau Gwni'o
a) Gwau neu gro~io dilledyn ar
gylQr banI nQU0001;
b) Llun
'embroidery'

Ceisio Amddiffyn

am Wyfy110d gwynion mewn rrefi
(unrhyw

a din3soedd,

bwytn);

drwm

a

yn Nhy'n Llan am 7.00 y.h.
Dydd lau: 1-4~lfa OryQor yn
cyohwrn o'r Maes ~nrc:o am ~ ~O
y, tl,

NOS wener: Byad canwr a no~on
canoe! yn y dtliarn.
Dydd Sl1dwrn: Dlwrnod 0 hwyl.

a

mwg simneydd,

yo

newid eu lliwiau yn gyfangwbl,
a'r cyfan er mwyn cyd-weddu a'r

nW)lr: Aaor yr eOlwys ar OYf@r

oyaa MBrcnBr: GystadleuaeUl FYi I

a'r

strydoedd wedi eu heffeithio'n

Am fwy 0 wybodaeth
am y
cystadlaethau cart ref, cysylltwch
Mrs Gwenda Roberts, Glanrafon
ar (j7Zl77.
Drdd $;;ldwrn, 0 iO.OO tan 6.00 yr

cynn~1 G~yl ~IQdau. Ano9,r pawb
i ovmrvct rtlJnl Y svniad yw 10d
pawb yn cy1lwyno tusw 0 flodau I
9ddurno'r
gglwv~.
Plant
i
yssrifennu eu henw 9yda blodau.
oj/ao Juf.- Gymanfa Cil:1flU yn yr
eslwys am G.OO y.h.
Oyaa Llun.- E"lngo yn Nhy'n Llan
am 6,00 y,lh.
OJ/ad Mawnn: CwlS yn Nhy'n Llan
~m~.OO y.h.

a'r muriau

i Ann~ a Jim,

Ty'n I.I~n ~m ~\.I ¢yfr~niaq a'u
celnognelll tlC am roJ rnniattld i ni
odufnyddlo au tofom i gynnul y
ddwy nason.

gilydd. Am bum munud wcdi
pump o'r gloch un I10S Fercher,
yr ail wsrios )TIll mrs ChwcfrorJ y
n",,'>'dd>'n 1002, y dlgwyddodd
h~'n I g~'d, pryd 'r oedd (.tau
ader~'n ben-ben a'i gil)'dd,

paun damaid yn u\vch

Ncidiai'r

ceiliog, Roedd y cciliog
yntau
phlu ei \vddf ar ffurf
ambarel. Wedi ymlid ei gilyod
ar draws y buarth ac i lawr y lon,
a'r un o'r ddau aderyn am ildio'r
un gronyn, daethant at lain 0 dif
ae yno y di\veddwyd y g\vmffa~l.
Bu i'r frW)rdr dan sylw bara
rhyw ddeng munud i gyd ac yna
tawelodd y cyfan.
na'r

a

y paun at yr
a wnai'n llaenorol,
sef

AiJddychwelodd

hyn
pigo'r ddaear, a dechreuodd

t)'

ng\va~ i, ~ef y ceiliog, gloclldar
yn uehel, }'D union fel perae'n
cyhoeddi
mai ef oedd )'
buddugwr. Ac yna di~ta\vodd.
Pwy ddaeth i'r golwg ond ei
fam. Gwibiodd yntau au, a rhyw

lynychaf, YIl Il1YIld ali i godi un
o'i gO~l)au,a chlecian ei adenydd

nad oedd )'

a

~n~r:~M
ddioleh

fferm yn nalgylch Eco'r
rywbeth nac a welais
eyn hyn, sef ceilios) nad yw
eto'n flwydd oed, a cheiliog
paun pur ifanc, yn yrnosod ar ei

olwg yli'r-garmp-a-wncs-i arno,

yn wyllt. Yn ogystal hisian yn
ucbcl~ fc ill mcinupl) \ii~h erlid,
Amddiffyn yr iar aJr cywion ~

am drefnu'r noson,

ar y cyfan gwelais

amgylebfyd. G"vnai hynny hi'n
anos i'w gelynion eu canfod.
uro iJw gilydd ~~WiJn sylw
hanesion cl>""ch~ (l'r gwryw., r~n

o

t-JOgON P\M..: (;ni"ydd
Tarian
Gotf~ ~@Iwyn Davi@~ oedd Jotlfl
~ll:s yn d:lyn 5~msyUrous iawn yn
erbyn Aled Davies. Diolch i John

Yn goron

IIwyracb

,vecli medd\v}

mai

ch\varac
oedd
y cyfan
a
ddig\.vyddodd. Hwyrach yo wir
cY'[aIl UI10

rhag-

baraload at bcthau mv.'Y, ::;ef bod
rhaid mewn hyn 0 fyd wrrh
drtfn aI ffurf amddifni~d os anl

ddysgu hyw.

I

•

"WIL G. ROBERTS

Bod Gwilym, Cwrn-y-glo

Pfan:(Oi~86) R'706'i4
GWASANAE'I'H PENIGAMP AM BUS KH_ESYMOL

digon am swper medda nbw.
Y n 61 pob gol wg mae Dr Robin
Parry wedi gorfod mynd i'r
Eidal, mae'r torgoch yn haws
ei dal yno medda nhw.
Mwy mis nesaf, felly hwyI a
fflag arni am y tro.
Huw Price Hughes.

'sgota'n

Ar Ben Arall y Lein
Mae wedi bod yn waith go
galed i geisio cadw'r ysbryd i
fyoy ar 61 y prob1emau a oedd
yn gysylltiedig a Llyn Padarn.
Nid oes raid ymbelaerhu ar
hyn gao fod digon wedi ei
ddweud dros y blynyddoedd.
Ood wrth gwrs roedd y
broblem mor ddifrifol fel y
buasem heddiw yn o,,,cld llyn
ac afon wedi eu diffetha drwy
llygredd.
Oes, credwch neu beidio,
mac deng mlynedd wedi pasio
er i'r problemau amlygu eu

sewin i'r rhwyd

ardal Gallt y

Silo
Mi es innau y noson hono
am Llyn Doctor gyda Gwynfor
Jones. Ni chawsom helfa, ond
cawsom wledd arbennig. Tra'n ,..--eistedd dan y coed yn disgwyl
iddi nosi, daeth cynn WIf ar
wyneb y llyn, dim mwy na
rhyw ddeg llath oddi wrthyrn.
A minnau'n oonoio am golled
Y n sydyn daeth pen dau Marc Lloyd Williams 0 glwb
Bangor, a cholli ambell stori
ddyfrgi i'r golwg a dechrau
codi i ben carreg fawr yng mae'n siw - daeth un arall o'r fro
i lenwi'r bwlch. Wedi cyfnod yn
nghanol yr afon. Y n sydyn
Lerpwl ac yna Blackpool, mae
stopiodd y ddau, ac, er ein bod
Eifion Jones wedi ei ryddhau ac
yn llonydd a tawel, roeddynt
mae wedi ymuno a chlwb Farrar
wedi
synhwyro
ein
Road. 0 gofio ei oedran a'i allu

-==============================;

'Nefar in Iwrop' - gawn ni weld!

hunain, a saith mlyncdd cyn
i'r mater ddod 0 flaen y llys.
Wcd)'n deeth yn 1999 cyn i'r
pciriant olanhau ffosffates yno
ngwsith csrthffos Llnnbens
ildcchrau gwcithio yn iawn.

urcscnoldcb

Dcng mlynedd 0 gerdded
pyllau gwaelod yr afon heb
weld ond rhyw ychydig 0
sewin ble roedd cynt heidiau,
end, yo y ddwy flynedd
ddiwethaf, mae cynnydd mawr
wedi ei weld yn ymfudiad y sils
coch am y rnor yn ystod
misoedd
cynnar
y tyrnor,
Dilyniant hyn oedd gobeithio
gwe1d nifer y sewin yn
cynyddu'n sylweddol. Y n wir
roedd mwy i'w gweld drwy
2001. I'r rhai sy'n gofalu am y
cynllun gwella, eleni oedd 0
flwyddyn dyngedfennol, os na
fllasai gweJliant sylweddol yn y
nifer yna mi fuasai'n aml~vg
fod problem enfawr arall yn
rarfu ar y sustem.
Yo ystod yr ail wythnos yng
N gorffennaf es i lawr i byllau
isa'r afon. Y lie cyntaf i fynd,
yo oaruriol, oedd Llyn Cr\vn.
Ni \velais se\vin yma dros y

dcng mlynedd

0

diwethaf. Ni

allwn i na Gwyndai Jones 0
Felhel gredu'r olygfa, sef nifer
hclacth
0 scwin
braf yo
llonydd ar waelod y pwll. Oddi
ynQ ~ Lyn Wercws] (jer Vsbyty
Eryri, eto yno roedd nifer fawr

() sewin yn rllachio'u ochrau
arian yn y 11if. Y nosweithiau
\vcdyn cafodd G\vyndaf nifer 0

cyn

gynrcd

prysur wella,
Sut rnae'r dal medda chwi.
WeI, mae trigolion a chyndrigohon pentref Bethel i weld
yn pcrfformio'n
arbennig.
Clifford Thomas, nawr o'r
Felinheli, sydd i weld ar y
blaen gyda nifer 0 sewin i'v.'
enw. Rwyn credu nlai 4 P\V}'S
yw'r trymaf i'w rwyd. Bert
J apheth, nawr 0 Gaernarfon
sydd, i fyny i f\Van, gJ'da'r
se\vin trymaf, sef un ych ydig
dro~ 6 phwys a Cra\via, gyda
Gwynfor Jones sy'n dal i fyw
yn y pentref gyda un am bron i
5 P\vys. G,vyndaf Jones eto 0
Fethel yn cael hwyl go dda
eleni, er ei fod yn dweud ei rod
rhy brysur i 'sgola. Mae wedi I
cael ~Tch~rdig0 sewin 0 ardal
C~~rni;\rf\)n i'r Sciont " hefya
r11y\Y ychydig, meddai wrthyf,
o'r IJlyfni, ~rnogyst~l a nifer 0
frithyl1 brown da o'r Gwyrfai.
Mae Llyn Padarn wedi

FFENESTRI
CELTIC WINDOWS
• OHYSAU • CONSEFCfiATEAIS

CYFlENWYR AWDURDODAU LLEOL

Busnes teuluol gyda blynyddoedd

0

brofiad

Ffoniwch - 'dio'n G05tio dim i gael pria
HEN Y5GOL GLANMOI!LYN
LLANRUG LL~~ 2RG
(012QG)

a

dacthcnt i'r golwg. Diflannodd
y ddau yn 01 0 dan y dwfr.
Proflad arbcnig yn wir.
Y n rhyfedd iawn adroddodd
pysgotwr arall ddigwyddiad yr
un fath ar yr un noson, pan
ddaeth dau ddyfrgi arall allan
Of afon rhyw ychydig lathenni
oddi wrtho. Digwyddodd hyn
yng
N ghaeau
'Rafon,
Caernarfon.
Arwyddion
arbennig ero fod pethau'n

HarddwGh eich cartref gyda

titil!NI!STHI

ei thiaf da am y
torgoch, gyda'r hwyl gorau hyd
yn hyn wedi ei gael yn ystod y
tair wythnos gyntaf 0 Awst,
Huw Williams a Bert Parry,
Llanberis, rwyn clywed sydd
yn cael hwyl reit dda. Mae
Gordon Hampson
a Dave
Bulman, Sir Fen, wedi cael

G7QG1 Q (dydd)

(01248) 670061 (nos)

pwysig y mae Cynghralr Cymru
yn ceisio'i greu. Y bwriad yw creu
stadiwm arall yn y gogledd sy'n
cyfarfod gofynion UEFA yngly,
meysydd ar gyfer cystadlaethau
Ewrop. Hynny yw, stadiwm gyda
mwy na 3.000 0 seddau. Yn
amlwg buasai tir ar gyrion Bangor
yn ddelfrydol i'w ddatblygu. Rhaid
eotie f~d y clybiau 'lIal' yn colli
anan trwy ortod mynd a gemau i
Wrecsam 0 hyd. Yn sicr buasai
mwy nag 600 wadi troi i fyny ar
Ffordd Farrar i weld y gem. Yn
Ewrop, rhaid gwneud elw ar y
gemau cartret.
Y tymor yma, diJyn Eifion
ledled Cymru - a gobelthio Erwop
- y byddwn ni a, gyda lIaw,
Cymro Cymraeg arall at y criw
cynyddol ym Mangor - mor
wahanol i'r sefyllfa ar yr Oval, a'i
charfan estynedlg.
Cydymdeimlwn hefyd ac un 0
gyn-chwaraewyr
Llanrug. set
Wayne Phillips, a gatodd anaf
difrifol i'w goes yn gem gynta'r
tyrnor i glwb Wrecsam. Gobeithio
y caiff Iwyr wellhad ac estyniad
j'w yrfa.
A
son
am
Lanrug.
Llongyfarchiadau
i'r pwyllgor
gweithgar ar yr olwg drwsiadus
ar, ac oddi ar, y cae yn Eithin
Duon. Esiampl i lawer clwb 0
safon uwch anelu ato.

a

bydd hw~ yn 9atfa~lIad mawr i
dim Peter Davenport: tim svcc yn
bendant yn anelu i chwarae pelcroec arvnleoot. Ac yna'r talcre.
Yn y gemau cyfeillgar
ar
odecnrau'r tymor gwelwyd enw
Eifion ymysg y sgorwyr hefyd. Ar
hyn 0 bryd nid yw wedi arwyddo
cytundeo gyda Bangor, gan
efallai y bydd cyfle i ailymuno a'r
rhengoedd proffesiynol rhyw dro.
Serch hynny, peth anodd fydd
hynny, gan gofio y cynifer 0
chwaraewyr
sydd wedi eu
rhyddhau o'r clybiau prottesiynol
wedi trafferthion anan teledu.
o ran profiad, mae Eifion wedi
dod ar gyfnod cyffrous gyda'r
clwb yn cymryd rhan yng
nghystadleuaeth Cwpan UEFA.
Cafwyd buddugoliaeth 0 1-0 ar y
Cae Ras yn erbyn FKSartid.
Erbyn i chwi dderbyn yr Eco,
byddwn yn gwybod a fydd y
glelsion drwodd i'r ail rownd.
Cafodd gem dda mewn uned
amddlftynol gadarn yn Wrecsam
- hen dir pori ei dad, sawl tymor
yn 61.
Y mae'n bwysig i Fangor enn!!1
y gem oherwydd datblygiad

a

Cefnogwch

ein Hysbysebwyr

LLYSIAU, FFRWYTHAU, BWYDYDD
AC ANGHENION ANIFEILIAID ANWES

GARTH MAELOG
51 Stryd Fawr, llanberis
Ffon:

ones
Contractwyr

Trydan
Goleuadau

870840

Whiteheadcyf.
Prii swyddfa

Penrala, Tregarth, Gwynedd

•
Aroytv.mt)
:\c

offer urwm Tan
G\\lasana@th 1

Pfon; 01248 601257

Cymru Gyfan

Aelod

0

•

NICI!IC

Ffon (nos):

01248 600477 a 601011

Contr ..ctwyr T')'dan

Eisteddfod YTUntd

i'I(Jcnclllilci.hOI

Ffacs: 01248 601982

II

CROESAIR MEDI

RHODDION

Atodiad

£25: Mrs Marian Roberts.
£20: Er Cof am Hughie Jones,
Catherine

DIOLCH. Dymuna Mrs Maggie
Lewis ddiolch yn fawr am yr holl
gardiau a blodau a anfonwyd iddt ar
achlysur colli ei mab, Nowi, yn
Llanberis, ac i Beryl, ei briod am el
gofal ohono yn ei gystudd. Diolch
hefyd am y rhoddion hael tuag at
Gymdeithas Cyfeillion Ysbyty Eryri a
Meddygfa Llanberis
Y SEFYDLIAD COFFA. Dymuna
Pwyllgor y Sefydllad Cotta ddiolch i
Wendy a Geraint, Penbont am

a Richie.

£10: B. Lewis, 3 Rhes Efrog,
Llanberis; Megan a Bert (gynt 0
Lanberis);
Cor
Lleisiau
Lliwedd;
Dr W. H. Munro,
Corby;
Dr Dan Hughes,

Gri ff

Llanrug;
Gwyn,

Llanrug

Gwyneth,

a Mrs

Ty"

am

Derek

drefnu 'Sosiwn Fach Llanrug' (neu

Williams,
Bron
Elidir,
Dinorwig; Mr a Mrs Alwyn
Elidi D'
,
5
B
Jones,
ro
If, morwig.

'Odiwrnod i'r Brenin', gan fod y
frenhines yn dathlu yn Lloegr!) I godl
arian tuag at Y Sefydliad. Diolch
hefyd i'r holl grwpiaul bandiau a fu'n
diddori'r pentrefwyr drwy'r dydd a'r
nos Mae'n brat sylweddoli fod
cvmamt
0
dalentau
cerddorol
amrywioilleol yn bodoh ac yn cael eu
gwerthfawrogi.
Diolch
hefyd
1
urucouon eram a run cynorthwyo
gyda'r trefniadau ~r y divvrnod,
M~ft ~ryn ddftfnydd 0 aOQilgO Y
Sefydliad wedi bod dros nsoeco yr
haf, a dlsgwylir y bydd lIawer mwy 0
weilhgareddau'n cael eu cynnal yno
dros y gaeaf. Mae nosweithiau Llun,
Mawrth, Mercher a lau eisoes bron
yn lIawn 0 hyn hyd y Nadolig, ae
amryw Sadyrnau hefyd wedl eu lIogl.
Bydd Co leg Menai yn cynnal
Olwrnod Cofrestru ar gyfer Cyrsrau
Cyfrifiaduron ar ddydd lau, Medl 5ed
rhwng 10 ac 11 y bore, a 4 a 5.30 yr
hwyr. Oyma gyfle I ddysgu'r
dechnoleg newydd ar stepan eich
drws.
I r cymdeithasau eraill sydd heb
archebu ystafelloedd ar gyfer eu
qwerthqareddau, yr unig gyngor yw:
'y cyntaf i'r felln
Cysylltwch a'r
ysgrifennydd.
Oafydd Whiteside
Thomas (ffon: 673515) am fwy 0
wybodaeth a thelerau.
DYMUNA Mrs Gwladys M. Jones, Y
Dalar Oeg, ddiolch 0 galon am
garedigrwydd
gan gymdogion a
cyfslillon draw ac yrna ar ddiwrnod ei
phen-blwydd ar 19 Awst.

£7: Er
Neston.

Mr

Roberts,
er Cof

am Gwen

Davies,

a Margaret,
Teg; Edryd, 28 Maes
errs; M r a MI'rs
I _1an beri

2 Bryn

cof

£5: Huw

Padarn,

~eW1S.
M;{dryn House, I .lanrug; Ann

Elll

WillillII):.\.

Y Duotwcn

Willianl
a Mair James,
Bro Eglwys,; Di-enw, Llanrug;
Mr a Mrs D. Gressley, Min
Afon,
Waunfav.1r;
Mr a Mrs

Fach;

J .ewis, 3 Bro Elidir,
Dinorwig.
Dylan

1 ar draws (4-3)

0

waith 34 ar

18 Erfyn eillio (5)

draws (5,5) ydi 9, 17, 21 ar
draws a 24 i Iawr

19 Griddfan (9)
20 Rhoi clod a bri i rhywun (6)

Ar Draws:
5 Un wedi marw (9)
9 Tref glan y mor (10)
10 Pren tywyll (5)

22 Pwrpas y bennod? (3)
23 Un syn hel pethau at ei
gilydd (8)
24 Canmoliaeth (7)
25 Cymedroldeb
ynglyn
a
diodydd meddwol (7)

12 Y ferch 0 ffynnon Jacob? (3)
13 Gwyddor trefnu ffermydd
(9)

26 Gwyl

14 Gwlybwr di-liw heb flas nac
arogl (3)
IS Y rhan o'r narnais sy'n pasio
dan gynffon y ceffyl gwedd

27 Pelydrau pwerus 0 olau (7)
31 Gweiihwyr )' corf£? (5)
33 Bach

(7)
16 Y rhai sy'n

Derbyniais
y

cynorthwyo

Prifathro (9)
17 Llawenydd (8)

21 Hen blas ncpcll

(Q)

0 ')

ar draws

Werin

ran hyd (3)

0

i groesair
Gorffennaf
gan Pat Owen,
Caerfyrddin;
Ellen Pritchard,
Garndolbenmaen;
Dilys A.
atebion

rrnchard-jones,

Abererch;
a Catherine

A. Jones, Pencaerau; Olwen
Jones, Berhel; Nansi Davies,
Rhuthun;

Eluned

Jones,

....

CAB GWYNEDD & DE YNYS MON
Bangor • Caernarfon • Dolgellau • Pwllheli

Rydym angen

cyngor
ar
bopeth

GWIRFODDOLWYR

Trefor; Moreen Lennon,

Vera
Grtrnths, Nan Owen ac Olwen

Ydych chi'n ddibynadwy ac yn gallu rhoi cnwe

Llanheris; Mair Evans a

awr o'ch amser bob wythnos? Nid oes angen

Owen,

Margaret

W.

Caernarfonj

Dafydd

Eirisn Roberts

Roberts,

Owen,

Ceridwen

9

Williams, Llanrug; E.E.

Rnoshirwaun:
Cwm-y-glo,

Jones,

N. Hughes,
H, 0, Hughes,

G. Gill, Bangor;

Dinor'l.¥ig;
0

Ion!Jwr

J Hnllib (7)

4 Y n JJil:) n~1.lliJiQlj' 0 anian
y ~ibAU~ (7)
S Brenhinol (8)
6 Cacr ncpcll 0 Wrcc~am (~)
'}'lrvrllu <J)
RMetel wedi ei dynnu i ffurf

A.

14 Y pen arall i'r dechraul

Rhlannon

rrirchard·Joncs.
WilliuIDD U~ M.
Clynnos Pa ...vr.

Jennie

r. 1011"",

Ymgai~ 11.O. Hugne, Tan y
Gr9iR, Penlon Llyn, Pwllheli
ddac[h
allan
o'r
hcr.
Llongy{archiadau a £5 i chwi.
Ar

61 cwblhau

croesair

mis

Medi. anfonwch cich aretJion i

gyrraedd

Dafydd

~ycharth. JJenisarwaun
3HE crbyn Medi 16

corlyn (7)
11 YmdoDi i ymlgdd? (6)

15 fryarcrrll (3)

----l

profiad na sgiliau arbennig, cewch hyfforddiant
lIawn.
Am fwy 0 wybodaeth, ffoniwch:

(01286) 677013

M, Griffith a Megan Morris,

1 Carw benywaldd (5)
2 Mae bufen wedi ei 80rddl
IfYL1YLJd ()
yr1 ym~y[[roi (7)

y

(1,6)

Pwllheli;

I Lnwr

£3: Di-enw.
£2: Sharon Hughes, Tan
Clogwyn, Betws-y-cocd.

Llandysul

Jean !-lushes-Jones

24 Sawr y meddw, meddw. Y
cablwr! (9)
2S Cymysglyd ac anhrefnus (7)
28 Gwirionden mewn cyfrol 0
turnau'r artl~l (3)
29 Clwvd i'r ieir zvszu arno (9)
90 Mae'r sais digalon yn
QQiY~808(3)
~1Achub rhvwun 0 RMCh9f
Bedford? (5)
3) Addtwynder (9)
36 Mynd a dan y dwr (7)

awmn!l~ y

yn

LLANRUG

Evans,

LL5S

<~)

, anturWAUNFAWR
Cynllun Dodrefn
Mae'r Cynlfun yn brin

0

gyfroniodou

nwyddau trydanol,

AN1\./R

~'\l

yn arbennig poptai, oergelloedd,
p.. ;riQnnQw ~9'~hi
~ rh~W9~lfQ~dd fyddai'n
QtJdQ~ i'w ~'~i~nt9'"
~r in~w."isel
t;w~dnd~t" ~d~9Iu
I"kddll~limddim
..I...

u.,..'.' • U", I

10~.""",,~,V4.
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II 01~8(l('711S5

w~,rw.antuJ.'Waunfawr,o[

1'). ..

~u
IU,...LLOlltl,

"."."'f.'"'),ln
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I'r Copa Oros Glwb Llanrug
Ystrydeb y dyddiau hyn yw
darllen mewn papurau newydd
am chwaraewyr
pel-droed yn
cyrraedd y brig neu uchelderau
gyrfa trwy wneud
cyfraniad
neilltuol mewn gem arbennig neu
tuag at Iwyddiant arbennig clwb.
Ond dyna'n union yn ddiweddar
wnaeth Aled Roberts, ond y tro
hwn nid gyda'r b~1wrth ei draed.
Bu'n aelod blaenllaw 0 dimau
Clwb Pel-Droed
Llanrug ers
blynyddoedd,
ond
Ilynedd
oherwydd anaf nid oedd hi'n
bosib iddo chwarae lIawer 0
gemau a chyfrannu gymaint ag
arfer.
Mewn ymdrech i wella ei
ffitrwydd erbyn y tymor pel-droed
newydd dechreuodd redeg, a thra
bod ambell i chwaraewr arall yn
cael e9wyl haaddiannol. 9welwyd
Aled yn rhedeg ar ffyrdd yr areal.
Bu
el
ymdreohion
mor
IIwyddlannus tel iddo osod nod
arall iddo'i hun, set i redeg Ras yr
Wyddfa ac I wneud hynny mewn
amser teilwng. Ar Orffennaf 25
gwireddwyd
ei obeithion
a

Casglwr Medalau

dychweJodd yn 61 0' r copa mewn
amser 0 awr, 51 munud a 31
eiliad.
Yn 61 ei arfer cytunodd i
gefnogi ei glwb lIeol, drwy i'w
ymdrech ddenu nawdd, a bu
Ilawer yn dyfalu beth fyddai'r
union
amser
y
byddai'n
dychwelyd
a chrossi'r Ilinell
dertyn.
Golygai ei ymdrech y bydd Y
clwb yn gyfoethocach 0 dros bum
cant punt.
Credaf bod yr hanes yma
ynddo ei hun yn werth ei gofnodi,
ond nid dyna ddiwedd y stori.
Pwy feddyliech chi oedd un o'r
tn enlllydd a ddyfalodd el amser
yn gywir. Ei henw oedd Gwenda
Roberts, Hafle, Ffordd yr Orsaf,
Llanrug. la, neb lIai na mam Aled
el hun ac fe'n sicrheir nad oedd
unrhyw antaowaitn na thwyll yn y
dyfaliad cywir! Does neb yn
'nabod mab yn well na mam
medda nhw!
Llongyfarchiadau
i Aled (a':
fam)

Y Darbi Cyntaf
Iwan Morris a chnwd arall 0 teaeteu.
Yr oedd cwestiwn yn un o'r
papurau dyddiol yn ddiweddar yn
gofyn pa bet-oroeolwr Prydeinig
oedd wedi ennill y nifer mwyaf 0
dlysau
Yr ateb oedd Kenny
Dalqlish, a fu'n ffodus i chwarae i
Glasgow Celtic a Lerpwl pan oedd
y ddau glwb yna mewn brio
Casglodd arnoeu dlws fel rhealwrl
chwaraewr a rheolwr hefyd. Y
niter mwyaf 0 olvsau a gasglwyd
gan unigolyn mewn un clwb yw 16
- rocoro a rgnnir can Alan Han~gn
a Phil Neal tra'r oedd y ddau yn
chwarae yn lifrau Lerpwl.
Yma ym mro'r Eco, mae un
arall sydd chasqliad rhyfeddol 0
Iedalau, yn y pwll nofio ac ar y
trac. Erbyn llyn mae Iwan Morris 0
J:'othol yn ddounaw oed ac, ers
sawl blvvyddyn bellach fel disgybl
yn Ysgol Pendalar, mae wedi
cymryd
rhan yn Chwaraeon
Arnenruc Gymru. Eleni - fel coo
dim arall mae'n ymddangos - yng
Nghaerdydd
y cynhaliwyd
y
gystadleuaeth
tis Gorffennaf.
Unwallll gto roedd Iwan ar el orau
a dycllwelodd gartref gyda 5

law at sawl camp
Yn y pwll nofio daeth medal aur
yn y rasus 25m ar y trest; 25m ar
y cefn ac fel aelod o'r tim ras
gyfnewid 4x25m. Yn y ras 25m
dull rhydd daeth y fedal arian iddo,
ac efydd yn y ras SOm dull rhydd.
Yna i'r trac a dangosodd ei ddawn
yma eta. Cyflawnodd y dwbJ yn y
ras 9wibio, gyda medalau aur yn y
ras 100m a 200m. Yn rhyfeddol,
roedd ganddo ddigon 0 nerth i
annill y fadal arlan wrth canur
pwysau - wyth medal i gyd.
Fwytwy heddiw gallwn ryfeddu
at ddoniau a dycnwch yr athletwyr
arbennig hyn. Orwy ddvfalbarhad
eu cefnoqwyr maent yn caeillawer
mwy 0 sviw a braf oedd gweld
cydnabyddiaeth
y dorf yng
Ngemau'r
Gymanwlad
ym
Manceiruon yn ddiweddar. Yr
oedd y gemau hyn yn garreg filltir
bwysig 0 ran cydnabyddiaeth a
statws ,'r athletwyr arbennl9 hynathletvvyr sydd mor ddiymhongar
yn amI.
Llongylarcnladau
Iwan
a
gobeithlo y bydd angen y Brasso

m~d~1 aur, 2 f~dal arian ae un

ar mam am law~r blwyddyn arall i

fedal efydd. Yn wir, mae Iwan yn
dipyn 0 Daley Thompson, yn iroi ei

gadw sglein ar y medalau.

a

A~dy J=Gie
Y mae ra5U5 beiGio yn un gamp
n9 ch9fodd fawr 0 ~ylw ggn 1 ar y
ludalennau chwaraeon.
!;to y
mdQ bgicla yn QltQn bwysig a
or:au hamdden sawl un yn y

cylcn
Y mdQ ddtblygidd
y
gWQhQnQI'ffyrdd beiciQ' ledled y
CI' wadi ~ynyddu'r diddordQb V
mae lIawer o'r fro hefyd yn
~~IQd~\,I Q w~hanol
glybiau
bQICla gy n CystadlU'n rllQoJaldd.

Yn aalw@aaar cynnallwya ras
chwe milltir
vvodi oi

0

hyd yn yr ~rdal

lhrof,......."'i

noddi

So.,...

eye/,,!:: () Ll:tnb~ri~.
O~nwyd rhyw 2S Q feicwyr i Syd I
!;naroy

wv

nifQr ohonvnt vn
IIQol. Nid
ras ar y gwastad mo hon 0 gwbl,

Q

ac yr oedd lIawer y"" tystio fod y

yn braWf tellwng, nld yn
unlg 0 ffitrwydd a chryfdgr, and
hefyd 0 dechnes.
V r oedd y cwrs yn arwain 0
nen Llyn. gan ddringa
rr
~achwen, ymlaen i DdinorwiSI ar
nyd y IIwybr ar Igtnrau'r Elidir gan
orffon yn y 'Search Pond', Digon
9 Yhwy;~ ,,'r myyy"frif yn 99rif~n
V cwrs m8wn amS8r da iawn.
OOflvvotl, O~ Oti~ genrlyoh
unrhyw storl yn ymwneud a'r
campau 'Ilelfrifol' gadewch I mi
GWf5

wyooa.
Dyled WhJfeside Thomas, yn
pyaru nlYfla Q@[yr 11@nysgol
yn F~(J!JwQn.

Ar noson boeth iawn denwyd tort
dda l'r Bwthyn I weld Llanrug yn
herio Deiniolen. Wedi curo Nefyn
o 3-0 roedd y ttm cartref yn
ffyddiog Tim ieuanc sydd yn
Neiniolen eleru, gyda'r tri hen ben
- Dai Jones. Mark Jott ac Andrew
Keith I'W gyrru ymlaen. Y mae
digon 0 frwdfrydedd
yn eu
chwarae ond roedd su diffyg
profiad 0 flaen g61 i gostio'n
ddrud Iddynt.
Y mae Llanrug, ar y lIaw araJl,
dan ofalaeth Gwyn Davies a
Bedwyr Evans - gyda Datydd
Mona yn hyfforddi - wedi hel tim
o sawl cyfeiriad. Siomedlg oedd
eu perrtorrmac ar y cyfan, gyda
amharodrwydd yng nghanol cae i
welthio oddi ar y bel'
Mae cae cuI Oeiniolen yn
anodd i greu patrwm 0 chwarae
amo, ond nid oedd hyn yn esgus
am y CICIO hlr diowrpas a welwyd
gydol y gem, Mae'n dweud lIawer
pan mae'r tafliad hir gan y ddau
dim yn un o'r opsiynau ymosodol
mwyaf cyffredln. Oi-sgor oedd hi
ar yr nanner, gyda'r cytleon
gorau yn dod i Ddeiniolen - a
oedd yn dangos tipyn mwy 0
'gythraul' ar y noson. Trueni fod y
brwdfrydedd weithiau yn achosi

methu ambell gyfle ble buasai
'hen ben' wedi manteislo. Yr
aqosal at g61 oedd ergyd Andrew
Williams i Lanrug a darodd y
trawst.
Aoedd hanner cyntaf yr ail
gyfnod yn ddi-fflach hollol gyda
digon o'r clcio hir dibwrpas. Yna
allan 0 ddim daeth unig gOI y
gem. Peter Hughes ar ochr
chwith y cwrt cosbi yn taro ergyd
droed chwith a gurodd Keith ar ei
oostyn agosaf. Er i Ddeiniolen
frwydro yn 01 a chreu sawl
hanner cyne, Llanrug ortfennodd
gryfaf a chliriwyd dau gyfle oddi
ar linell Deiniolen.
Efallai bod y gem ddarbi wedi
dod yn rhy fuan i'r ddau dim cyn i 19ythraul' y tymor wir danio.
Mae addewid
yn ieuenctid
Deiniolen, ond rhaid iddynt greu
dull 0 chwarae ar eu maes eu
hunain fydd yn eu galluogi i ennill
digon 0 bwyntiau i aros i fyny.
Mae addewid yn nhim Llanrug
hefyd ond rhaid wrth lawer mwy 0
waith gan rai chwaraewyr, sydd
and yn amlwg pan mae'r bel
ganddynt. Amser a ddengys os

yw argraffiadau un gem ddarbi yn
gynnar yn y tymor yn dal dw.

