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Mae beudy cerrig bach 0
Waunfawr am gael cartref
newydd...
yn Amgueddfa
Werin Cymru yn Sain Ffasan,
De Cymru,
Bydd y beudy yo cael ei
ailgodi wrth ymyl Llainfadyn,
bwthyn
a adeiladwyd
yn
Rhostryfan yn wreiddiol ym
1762 ond sydd bellach yn un 0
atyniadau mwyaf poblogaidd
yr Amgueddfa. Fel yr eglurodd
Gerallt
Nash,
Curadur
Adeiladau Hanesyddol.
'Yn ei safle gwreiddiol yn
Rhostryfan,
roedd
gan
Llainfadyn, fel llawer 0
fythynnod
tebyg yn Eryri,
feudy ac un neu ddau 0
adeiladau allan eraill megis
cun mochyn a thy golchi. Pan
gynigiwyd
y bunhyn
i'r
Amgueddfa
ym
1956 ni
chynhwyswyd yr adeiladau
eraill ac felly mae'r darlun lei
y'i cyflwynir yn yr Amgueddfa
yn anghyflawn.
'Bydd ychwanegu'r adeilad
hum, sy'n llai na 5km 0 safle
gwreiddiol Llainfadyn, yn
helpu'r
Amgueddfa
i
ddehongli 'n fwy llawn un 0 'i
thrysorau muryaf poblogaidd. '
Mae'r beudy, y credir ei fod
yn dyddio o'r 18fed ganrif neu
ddechrau'r 1ge9 ganrif, wedi'i
adeiladu yn yr un traddodiad a
bwthyn
Llainfadyn,
gyda
muriau 0 glogfeini mawr a tho
o lcchi bach wedi'u dal gan

Y Beudy 0 'r 18fed gannf

Tu meum y Beudy.

~~~~~~~~-

begiau. Un nodwedd ddiddorol
yw'r ffaith bod y IJechi wedi'u
dal yn eu lle drwy eu pegio i
mewn i dyweirch a osodwyd ar
•
y trawstrau pren garw, yn
hytrach na thrwy ddefnyddio
eisennau yn 61 yr arfer,
Mae'r adeilad ar hyn 0 bryd
ar dir Geraint Rees Roberts a'i
deulu. Mae o'r farn bod
ailgodi'r beudy yn Ne Cymru
yn syniad gwycb:
'Doedd y beudy ddim 0
unrhyu: werth i ni oherwydd
i'w gyflwr
ddirywo
yn
ddiweddar ond mae'n braf
gwybod y bydd 0 'n mynd i lawr
i Amgueddfa Wenn Cymru ac
y bydd pobl eraill yn gallu
guield pa lath 0 adeiladau
oedd gan bobl ar ffermydd
bach gwledig yn yr hen
ddyddiau.'
Caiff yr adeilad ei gofnodi, ei
dynnu i lawr a'i symud gan
Uned Adeiladau Hanesyddol
yr Amgueddfa a'i ailgodi ar
safle Sain Ffagan yn y dyfodol
agos.
I gael mwy 0 wybodaeth
cysylltwch a:
Julie Williams ar
Ffon: (01286) 870630 E-bost:
julie. williams@ nmgw.ac. uk
neu Sioned Hughes ar
Ffon: (02902 )573442 E-bost:
sioned.hughes@nmgw.ac.uk

Codi Canu, Codi Arian
COr Meibion Dyffryn Peris
Mac'r misocdd diwethaf wcdi
hod yn rhai prysur

iawn vn

hanes y cor. Yn ystod mai Mai
bu'r cor yn cynnal cyngerdd yn
Rhodg:ldfan. Roedd elw'r noson

yn ruynd at Ymchwil Caner,
Hefyd caf,vyd N oson J .awe n
!U'bennll! 0 dog ynR Ngllrn

Cciriog ac yna Cyrnanfa Ganu

12ol'!vy::>

Nont Pcr;s.
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Lla;n/adyn.

Cynghrair Heritage Homes
Bethel
7 7 0 0 39 11 21
Bermo
6 5 1 0 54 4 16

No~on Lgwen yo I~lllDU\lJchllyn
~cr y Bala. Mil) Gorffcnnuf
~"{wyd cynscrdd hwyl;olJ ~awn
yt'\g Nl!W~ty DolbYdll1'D gyda
Trebor Gwanil:; a Di\f)'dd
Ed\~a.rd~ yn ein difyrru.

siec am £200 gan
Aneurin Jones, Cadeirydd y cor,
i Mrs Eluned Mai Jones ar ran
Cyflwynwyd
trigolion

Plas

Pengwaith

(gweler Ilun). Ar 21 Gorffennaf
bu'r cor yo diddanu'r ymwelwyr
yn Betws y Coed.
Ar l~ Awst bu'r cor vn rhannu
llwyfan gYUll Ghor Mcibion
Toronto yn yr £glwys
yn
J .IQnherl~. Cytlwynwyd siec am
t41) i Gdueirydd V CDf gitn

Aneurin

ll.~"ryn

JODC~.

Mae'r miGocdd

mynd i fod yn rh~i
~t'ysur
e[()
llydg

digOI1
cllyngl1erddau

yn G\viilchmCli,

Rhosllannerchrugog,

Phwlllleli.
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Mr Gwilym Evans
Mr Clive James

HYDREF
Argrafhyxd gan Wasg Gwynedd
Clbyn, Caernarfon
Cydnabyddir cefnogaeth
Bwrdd yr faith Gymraeg
rr cyhoeddiad hwn.

SWYDDOGION A GOHEBWYR
TIm Golygyddol

Balchder Nain a Taid yn
Auistralia
Ty Ni
157 Kallangur,

d/o PALAS PRINT
7b STRYD PLAS

Queensland. 4503.
Awstralia.

CAERNARFON

Ffon/Ffacs'

(01286) 674631
eco@palasprint.com

Cadoirydd

Pwyllgor Llywio;
ARWEL JONES

OAf; E60NIJ PENISAAWAUN

ffOn. (01280) 871274

e-ccet: econvyt1t11a~AOI..com
GOLYGYDD CHWARAI;OtJ
Richard LI. Jones, 5 Y oeer, Bothel.

(01248) 670115
OYOOIAOUR Y MIS
FFOTOGRAFFWR
Gwynd<lf Hughes, Glasgoed,

LIClnrug (67726\»
TREFNYDO HVSBYSEBION
John Roberts Bedw Gwynlon.
Glanftynnon Llanrug (S75S05)

Ffordd

T~~I=~VOO gW~DtLU
Jean Jones, Casail y Mynydd,
Deiniolen (971550)
TRERFNYDD ARIANNOL

Goronwy Hughes, Eithlnog1 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)

TRtJ:~VOO GWERT~IANT POST
Mrs Olwen Llywelyn. Pant Afon Bach.
Llanrus (650200)

TREJ:~VDOPLVGU
Shionod Griffith (S50570)
~OI-tr;ftWV~
~~~TA~~I
BETHEL; Geralnt EliS. Cilgeran

(01248) 670726
QRVNR~I=AIL~ Mrs Lowri Prys RobQrts·

Annwyl Olygydd,
Mae Ilawer 0 ddigwyddiadau
wedi bod yn ciri bywydau ni fel
tcnlu
bach
Cymraeg
yn
Awstralia dros gytnod 0 35
mlynedd.

sawdl - doedd dim rhaid dweud
ddwywaith!
Erbyn hyn mae Morgan wed~
cael y gefnogaeth, ac mae wedi
canu mewn
nifer fawr 0
gyngherddau
0 amgylch
~
Mynyddoedd Glcision ac w.edl
cystadlu yn Eisteddfod Penrith.
Yno fe gafodd y wobr gyntaf ac
ail. Derbyniodd glod uchel am
ganu 'Ar Hyd Y Nos' yn yr iaith
Gymraeg.
Erbyn hyn mac Morgan wedi
cael y profiad 0 ganu yn Neuadd

Dod yma ym mis Chwcfror
1968 hefo rri 0 blan t bach ifanc i
anferth

0

wlad ddicithr

wncud.

Ond

a

pia' hi

dylalbarhad

rhwng

a di-

Gymraegl Doedd y plant ddim
yn gallu siarad fawr 0 Saesneg
a'r bachgen hynaf, Keith, yn
torri ei galen eisiau mynd yn 01
i Gymru i fyw hefo'i oain ~'i
daid. Ymhen llai na chwe nus,
Alwyn> y brawd arall yn darzan
ei ddymuniad i'w ddilyn. Yna
cael trafferth gyda Glenda, y
tercn, pan ocdd ond chwech o~d
ac yn ceisio dysgu Saesneg. Son
am
benbleth
yn
ceisio
penderfynu beth oedd orau i'w
Eurwyn, y gwr,
mai aros yma Iyddai

phenderfynodd

Dafydd Emlyn Jr!organ Roberts.
y Dref, Sydney

lle mae Ilawer ~

gorau

Gymru

yn aelodau o'r Eglwys Gymraeg
yn Sydney
ac hefyd .o'r
Gymdeithas Gymraeg. CefaJs Y
(ralot
yn ddiwcddarach)
fel

wedi
pcrfforrnio. Mae wcdi canu gyda
Char Cymraeg Sydney a Char
Meibion Cymracg y ddinas, cor
y rhanodd
Hogia'r Wyddfa
Iwyfsn :1 hwy yn Sutherland.
Mae'r by~han wedi canu hefo

YSgrif~nYddes y Gymdeilhas

cor Woolongong, man aralille y

a minnau

orau er mwyn y plant. Dacthom

j

Ei hoff ganeuon yw
'Bright Eyes', can Elton John;
'Can You Feel The Love
Tonight?';
'Where Is Love?'
allan 0 'Oliver',
ynghyd a
chaneuon
traddodiadol
Cymraeg.
Nid yw raid, sef Eurwyn
Roberts 0 Bryn Tirion, Llanrug
gynt wedi bod yn dda ei iechyd
yn ddiweddar
gyda'r cof yn
pallu ar brydiau. Ond, pan mae
Morgan yn dysgu can newydd
mae yn ffonio Taid ac yn canu
iddo dros y ffon. Hoff ganenon
Taid yw 'Cal on Lan', 'Ar Hyd y
Nos" a 'Danny Boy'. Mae'r
bychan yn donig i'w daid.
Ar y funud mae bywyd
•
Morgan yn un prysur lawn,
gyntaf.

0

cnwarae

pel-droed

clwb Deol, paratoi i gystadlu yn
Ninas Penrith eto a chymryd
rhan Kurt?? yn y gomedi gerdd
'The Sound of Music' gyda
Chwmni
Musical
Comedy
Penrith. Fel rae hyn ddim digon
mac Morgan wedi cael rhan
bwysig gan Opera Australia yn
ei gynhyrchiad
0 'Carmen'
a
fydd yn cael ei herfformio vn y
Ty Opera yn Sydney. ~r.ben
hyn i gyd bydd yn rhaid iddo
gadw i fyny hcfo'i waith ysgol!
Mae
cael
geiriau
a
cherddoriacth
Gymraeg allan
yn y [an hyn yn anodd iawn.
Ffoniais Arwel Hogia'r Wyddfa
i ofyn am gymorth. Cyn diwedd
y sgwrs chwareuais dap 0 lais
Morgan dros y ffon, yr holl
ffordd 0 Awstralia i Gymru.
'Mac ganddo lais fel. cloch>~
meddai Arwel, 'anfon el hanes 1

Eco'r Wyddfa - mae'n fab 1
Gymro Cymraeg 0 Lanrug!' A
d}'11lafi'n gwneud,
Ydi mae Taid a Nain mor
faJch. Bid na fas\vn i yn gallu

vWM-Y-C;U.Q. Mlli Irt~ RowIQnd",

ddod a Hogia'r Wyddfa ac
honcut
Bryn Parri allan yma
ychydig flynyddoedd yn 01.
MClc'r plant i gyd wedi sadiicl
yr aclwyd erhyn hyn ond ,rwy)~
falch 0 gael dweud fod y lfl \Vedl

Glanrafon (872275)

cadw eu Cymreigrwydd

DEINIOLEN: W 0 Williams,

hiaith.

6 Ahydladog. Delnlolen (871259)

Ein balchder mwyaf ar y
funud yw ein Wyr - Morgan

Pa un o'r rhain sydd

Roberts m:lb Keilh. Mae Kci rh

bwysicaf?

Will'8rT1S-. Godra'r Cood la?O;Qo)
CAEATHRO: CI,,,gJamos. Hnfon Bryn
~YYnU

(077100)

CEUNANT: Trystan a Sloned Larsen.
~oda(on.~eunant (SSO?M)

DINORWIG: Marian Jones, Mlnallt,

7 Bro Elldir. Dlnorwlg (870292)
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Owynolh AC j::'if,on l=lobQr1s
BeCW5
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~870491)

LLANflUGi Cryl liooert\)1
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eryn MQI11yn

(675384)
t-JANTP~RI~: Lllnos Jono.,. ~ t-J!)nt

rrYllIlUII (0710eO)
P&;f,JIQAJ:lWAUf,J! U'A AI\I\ bVanC. Svnhgrtn
(07ci07)
TAf,J-V-CO~D: Mle~AnwAnD~rry.
AOI'Y Bryn t87227G~

WAUNJiAVVM: Mr N~n Hon~rr ,FlllllaIUII.
W..~..,I.. wr (es~l':"o}

r RHlfYN

NE5AF
g$Wny~~IIaw1r
aOIVaVC1C1lonpgnnnaSOI
NOS LUN. HY081!i" 21
o~ DWOlwcn \In dO;'

OiJw'r rnlryn neJof o'r
t-JO~IAU ~V

-

Wili:lg

a'u

a'i wr~ig £l)'·sc) )'nghyd
a
M(lfRan g'i ch\vaer Arianwen Yll
by)y )'11Y Mynyddo~Jd Gleision
11M S:}'dn~y>N~W. Mg2'r pl!lnr
yn mynycllu'r .v~ROlUwchrituL1
yn WiUIIll1llCC.
•
Mi1t Morgan yn bryi5ur l~wn
yrt ~n~ud 2nw iddo fo ei hun
VOg n~hyffilllau Byuney C[l> dwy,
!lyn~dd bcllach. Dechreuodd Ct
yrf!l egnu mewn cyn~er{1(1
Ntldolig )'ll E~l wyi> ~1nbar
- !\rlt,.

GI~fthrl\l\~_ Al!th

{l1 {run

!lU

o at aLllra\ves c~nu eyn idd,,?

~ar\u }PH y ly
Opera Yll ~yd.nClr.ClldClIl1l1tloll~
fynd hefo'i ),ssol
yr

nthru'Wcs

t

dyfodo~

fod

~
Cl

MorRan [e} Ciin\Vr ae y dylal.
r~eniroi ~, cynnig lddo.
Gan
fed
,.
,,
~ig"d yn G)'IDl'Q

0

1

DOryn

1 \V

canodd Hogia'r Wyddfa, ac mae
wedi
derbyn
adolygiadau
canmoliaethus
me\lJn
sa\vl
cy1chsrawn gan ddisgrifio ci luis
fel 'The Voice of an Angel'.

Deuddeg oed ydy\v Morgan)
ac mae wrthi yn brysur ar hyn 0
bryd yo torri ei grynoddisg

i'r

anfon ci lai~ 1 chi i gyd!
Y r eiddoch yn gywir,

Grace Roberts (Nain)

1\

YSWIAIO EICH TV
(i arbed coiled i Chi):
YSWIHIO EICH CAR
(I arbQdcoiled i chi ): neu
VSWIRIO ~IC'" QVWVO
( i a.rOQd COlisd i'eh ISUlu)
Cy~ylltvvch a'r isod i weld mor rhad
VW "t)~t\I~WI"9ntgyda COH

Andr@ (OetheI/LlanberI3)
Dryn (M9n)
Cynnal boileri nwy
Olaw, tanwydd solat
a thr@dlo peipiau
44 Olanftynnonl L.IQnrwg

GAERNARFON
Ffon Symudol:

0'''4

673513
4QSS16

tUry" (Clftr"§rton §', cylch)
~ohn ~ifion (Ponicnarwown)

CDH

Ymgynshorwyr Ariannol
AnniDynnollleOI (Seryolwyo 1374)

I-fon: (01248) 355055

own

a

own

ro'r

ym

Rygarug
Y m ntis Mai daeth

Mr Cliff

Jones 0 Ffilmiau'r
Nant i
ymweld a Rygarug yn chwilio
am actorion ifanc igymryd rhan
yng
nghyfres
ddrama
boblogaidd
S4C, Rownd a
Rownd. Y n sgil ei ym weliad
cafodd dau o'r aelodau, sef
Danny
Griffiths
a Heledd
Roberts, eu dewis i chwarae
brawd a chwaer - Gemma a
Huw - yn y gyfres. Llongyfarchiadau mawr i'r ddau ohonynt a
phob lwc gyda'r gwairh ffilmio
ym Mhorthaethwy.
Daeth
blwyddyn
o
weithgareddau
Rygarug i ben
gyda
chyngerdd
yn YSgo]

Ser y dyJodol... A'r Presennol.

Adnodd Gwerthfawr

Gymuned

Pcnisarwaun

Mehefin. Ca[odd
gyfle i arddangos

ar 21

yr aelodau
y sgiliau

y

buont yn cu meithrin dros y
misoedd a aeth heibio. Roedu y
cor yo bresenno] i ganu rhai o'u
caneuon gan gynnwys 'Y styria

dy hun' allan 0 sioe gerdd
'Oliver'; bur' tri grwp da\V11S yn
perfformio i gyfeiliant Britney
Spears ac SClub7; a chafwyd
ychydig 0 Ilas a chefndir y grwp
Sgriptio. Ynghyd ag aelodau

Rygarug daerh Delyth Roberts 0
i ddiddanu ar y
clarinet ac rocdd y gynullcidfa
wrth
eu
bodd
gyda
phcrfformiad Kevin, Gwa» r a

°

Dafydd
(Y sgol Carmel)
ymgom ddoniol a ddaeth a
gwobr
gyntaf
iddynt
yn
Eisteddfod yr Urdd.
Erbyn
hyn
mae tyrnor
newydd 0 wersi canu, drama,
dawnsio,
sgriptio ac amlgyfrwng wedi cychwyn yn y
Sefydliad Coffa Llanrug
ar
nosweithiau Mawrth, Mercher a
Iau. Nod yr aelodau
a'u
tiwtoriaid ~r tro yma fydd sioe
liwgar a chyffrous fydd yn
gymysgfa
0
ganeuon,
dawnsfeydd a sgetsus 0 sioeau
cerdd enwog. Bydd y sioe yn
cael ei pherfformio yn Theatr
Seilo yrn mis Chwefror.
Mae croeso i aelodau newydd
bob arnser a byddai'n braf gweld
ID\VY 0 bobl ifanc 0 Ddeiniolen,
Llanberis, Cwrn-y-glo, Bethel a
Waunfawr. Rhaid bod rhwng 7
(blwyddyn 2) a 16 oed. £1 yw

cost aclodaeth blwyddyn a £1 yn
unig yw cost pob gwers. 0 dro i

dro bydd gweithgareddau'n cael
eu trefnu y ttl allan i Lanrug - y
cyntaf o'r rhain fydd gweithdy
dawns a chcrdd

yn Waunfawr
yn ystod yr harmer iymor ym

mis Hydref.

Dewch draw i'r Sefydliad

Gaernarfon

Tim Roumd a Rowrul.
breuddwyd' oedd
phararo i'r

'Gwircddu

difflniad

rir,

yo

Williams,

iawn ar y cae ac y rnae'r man
parcio hefyd yn adnodd pwysig

drocd newydd y pentref, sef
C(lCCoed Bolyn. Daeth torf dda
draw i ddaLhlu~ ac nervd 1
wcrthfawrogi cyfraniad sawl un

iawn. Braint, meddai Wyn wrth
y llu ieuenctid oedd yoo, oedd
cvtlwvno vr adnoddau Iddvnt,
nid yn uni.s er lles clwb ~od

i zreu'r

hefyo y pentrcf a'r ardal. Eu

hwn.
Scfydlwyd y clwb pel-droed iau

sattn rmvnedo

vn 01 ac, erbyn

mae
iddynt
oartrcf
sefydlog i dimau -13, -11, -9 a
hyn,

-7. Yn sier, mewn pentref

a

diflino.

[ydd

hwy

dyletswydd

I'erffurmiwyd

swyddogol gan Ieusn Lewis 0
Gyngor Gwynedd, sydd hefyd

vn

aelod

0'[

Cyngor

8od~ ~an) 8Ydn'r
bwri!ld 0 Il!lel ~rrref sefytllog.
Gw~r~h{S\wrQswyd
cyfraniud
J6M, Tyddyrt P~rt"'i., ~'n rhfiddl
ill a[ C1Clefnydd y clwb~ (.In(1 h()u
V fobaiill
0 ddalbly~u
yn

ar~annol.

roedo yn

Wedi'r

oi

gwahoddiad

gwyl cais yn disgYII

ar ei ddeso'
W~di'r ggorjgo ChW9r9.ewytl
niler 0 gemau ymy:\~ l1c]odl1u'r

t,;lwb. a dClcth tim 0 \)~r Rrrw,Kl"

anodd. nrbyn hyn, il hw)'~lltl~ RVWfJJ
i

fanylion.

yr agoriad

Chwaraeun \~edi cyfrannu yn

)~n b~rchcn y t~rJ mac cyf1e

0

barch u.

lIeo] yn hael eu n!lwdd, a bu
0

675766 am fwy

ei

newydd ddyfodiaid.
DrQc y ~yfnvQblo4 \1S\wl ~Wlnl1.i
saw! dull

ar

Y mae golwg graenus

Chwaraeon. Vr oedd yntau v=
canmol y gwaitn clodwiw, ac yn
nodi ei fod yn ymwybodol
crbyn hyn llad oedd y Cyngor

phQbloBuclh ~cuanc} bu'r cl...vb
yn fodd i greu cvsvtluadau I'r

sydd ar gael neu ffoniwch Audra

am oriau

Wyn
WillIams,
Cadeirydd Clwb P~l-droed Iau
Bethel.
Yr achlysur oedd
agoriad swyddczol maes pel-

adnodd zwertnrawr

Andrew

cnwcdig

Coffa i weld y gweithgareddau

tIm

yno ~ chwarae

0 t'{ctU_

yo erbyn

Y ~"yfryng!lU !l~th!1

rm~strrt 80t'WC]f6t\.
Yn ei anerCl119d, cYfeirioc1d

hi 0 4-1!
Y nlaC'! ~ylfacJl

Wyn ill nfrttTlillU :lllllVIUll tll11 eu
KYYilhill101 8)"monh 1\ rr ,,\;hV\i,

~Ol)OU, a~ yn i)1~1 brdd
~i\~blYBi~dau yn yr arfaeth) yn

\ycdi

ci

macs
swyddo801
~rtw6lfiS ~~tAf~lll\~dd li~tUid.
t l-=Il"~ JQm~~ 0
Mne'n ~iwr y bydLl UUb~i[l1 0
(jvn~oI OWYllcdtlllm ci O~wlJl bryuu 111WY 0 dir i eil~lijli&'
il'l i\,-wilnl"~ 5)'Yc;I"~hr"wr. ma~nt llawn sr 8y~'er tim
(~rfr!:tr\r'Iwrd
[] ,400
~t Y dyntl\n Ilwydl1lg_nnu~. Amger 9
Ofynlanr Clrwy Gronfa Ci~l
ddcllgy;). Mllc'n tlm~cr cyffrUUL>
CwyncdJ.
ym myd rel-droed
BetheJ ~
filJ'r rlll[J1I VIl IlrvSUl l!\rQa
hYD 0 bryll.
Vn
J
dt61~k6dd

r

Agoriad swyddO}!OI nlaes pel-droed llewydd Betllel.

Y dach

chi'n
cofio'r
gan
boblogaidd honno ers talwm: 'I
ble'r aeth yr haul?'
WeI,
cwestiwn a glywais i droeon
eleni oedd 'I blc'r aeth yr hat?'
Ia, ha' digon tila gawson ni.
Hen ha' pryfoclyd, ac i'r rhai
ohonom a fu ar y bererindod
flynyddol i'r Brifwyl, do fe
gawsom yn Nhyddewi hefyd,
ein Slar arferol 0 'haul a glaw a
gwynt'. 0 leia, gallwn ddiolch
nad oedd mwd Abergwaun 1986
ar dir ein nawdd santo
Mi glywais i rai, a fu'n
chwilio am yr haul ar draethau
Mor y Canoldir, yn cwyno
iddynt gael gwyliau gwlyb a

chvmvlog yno. A pnwy Iasa'n
y byddai rhannau
hclacth 0 Ewrop, dinasocdd fel
Prague a Dresden, yn dioddcf
rhagweld

llifozvdd mor drvchinebus yn
ystod misocdd

yt'

haf.

Ia, cyfnewidiol yw'r tywydd a
hynod 0 brvfoclyd, fel person
orio8 - fedrwch
chi ddi m
ymddiried ynddo.

* * *

Rydw i'n digwydd sgwennu y
IliLll nwn yo I;) 1111(1l" ar fore 4Medi. Mae'r plant yn mynd ~'n
61 i'r ysgol heddiw. Mae 'na swn

prysurdeb

0

g\vrnpas,

swn

drysau ceir yn clepian. cyrn yn
cyfarch cyrn, u ~~Yllcllwerthin
direldus y plant 0 iard yr ~'sg()l

gyfagos. Ydi, mae'r adar yn canu
ac rnae'r haul yn gwenu. Mae'n
fore braf. Ia, pryfoclyd iawn
ydi'r tywydd. Sbeitlyd hefyd ac
oriog, hyd yn oed hefo plant.
Dydw i ddim yn or-hoff 0
dywydd poeth. Y dw, mi rydw
i'n hoffi awyr las, ddi-gwmwl a
chynhesrwydd.
Dyna pam y
bydda i'n osgoi gwledydd poeth
yn yr haf ac yn dueddol 0 bicio i
Majorca, neu'r 'Costa Llosgi
Bol' yn yr hydref a'r gwanwyn.
Erb)7J1 hynny mi fydd y lager
louts wedi mynd adre i sobri ac
mi fydd y pryfer wedi diflannu
neu heb ymddangos. Na, dydi
11ygadr},thu ar ferched ifanc
siapus mewn bicinis
yn

Mae'n arferiad, wrth groesi'r
Arctic, i gael seremoni ar fwrdd
y llong, pryd y cynhelir 'llys
barn' a chael prif swyddogion y
110ng yn euog 0 wahanol
droseddau. Y gosb ydi cael eich
taflu yn eich dillad i'r pwll
nofio. Do fe gafodd y Capten
Arne Solberg, hyd yn oed,
drochfa y bore hwnnw.
Arferiad arall ydi anfon un
o'r cychod i gyrchu rhew i'r
llong, ac yna agor dwsinau 0
boteli wisgi deng mlwydd oed.
Mae blas arbennig ar wisgi deg
oed a rhew sy'n ganrifoedd oed
yn orfel yr Arctic. Ac am y rro
cynta erioed mi welais dair arth
wen (polar bears) yn eu cynefin,
ac mi alia i eich sicrhau mai nid
y wisgi a barodd i mi eu gweld.
Na, roeddan nhw yno.

cynhyrfu dim arna i bellach.

*' "* *

Rhowch j mi wydriad neu ddau
o win coch, llyfr go ddifyr, beiro
a thawelwch ac mi fydda i yn
dangnefeddwr. yn fy nefoedd
fach fy hun.
Ond, yn 61 at yr haul, Mi ges
i haul eleni yn y lle mwva
annisgwyl, if choeliwch neu
beidio ches i'r un tropyn 0 law
yno. Oeddwn, rocddwn i 0 fewn
tus 200 milltir i Bezwn v
Goglcdd, ac fe ga,vsorn rodio ar
ddec y Black Watch a 'Haul
Hanner
Nos'
yn
gwmni
no~\veitlliol i oi. Cofiwch haul
is~ol ydj haul yr Arctic. a rhaid
lapio.

Cwmni Adwy Cyf
~ion I Swvddfeydd

I Gweithdai

Mae'r ddwy eisteddfod fwya yng
Nghymru yn cael eu cynnal ym
mil> Awst. Y Brifwyl ddechra'r

nus a Gwyl Fawr Rhys Thomas
James, Llanbedr Pont Steffan ar
Wy 1 Bane AW5t,
1\

Gan

mai

beirniadu'r

farddoniaetb
roeddwn i yno
eleni mi ges i fwv 0 gyfle i
ymlacio }'n y Steddfod a chael

cyfle i wrando ar gystadlaetnau'r
llwyfan. Dyma w}·l sy'n denu'r
gorcuon 0 bob rhan 0 Gymru,
gan rod y gwobrau a gynigir )'fl
fwy
hyd
yn
oed
na'r
GenecliaeL110I. Da oedd g1ycld
seolgion
Bro'r
Eco
yo
llw)ddiannu:s
yno: Wmffra,

Mabon a Meira. Tipyn
0
ymdrech oedd ill i Wmffra a
Mabon deithio i Lanbed ar y
dydd Sadwrn a'r Llun. Ia, yn
sicr rhai fel hyn sy'n haeddu
cael eu anrbydeddu gan Orsedd
y Beirdd. Daliwch au, hogia.
Pnawn SuI, mynd yo 61 fy
arfer (pan fydda iyo Llanbed), i
gapel Soar y Mynydd. Roedd
hi'n gwrdd pregethu yno a'r
cennad oedd y Parchedig Eifion
G. Jones, Dinbych. Hogia Nant
Llwyd (pileri yr achos yn Soar)
yn awgrym u fod posibilrwydd
cry i mi gael fy ysryried fel
blaenor yno gan fy mod i'n
pererindota mor selog i'r fangre
)'11 ddiweddar.
Oedd, roedd hi'n brynhawn
bendigedig yno. Swn emynau
yn atsain dros y bryniau. Roedd
'na dawelwch
addolgar yno
hefyd, ac roedd yr haul yn
gweou.

* * *

'I ble'r aeth yr haul?' dyna deitl
y gan ynte! WeI, mi alla i eich
sicrhau chi, mi roedd 0 yng
nghyffiniau Pegwn y Gogledd
am banner dydd a harmer nos,
ac mi rocdd 0 uwchbcn Soar y
Mynydd ar brynhawn Sui braf
ddiwedd Awst hefyd.
Ac, wrth i'r hen blanr
)·mlwybro tua'r ysgol, mae 0
yma hefyd ym Mhenisarwaun y
bore 'rna. Dydio'n gallu bod yo
bryfoclyd!
Ond '1 ble'r aerh yr haf?' WeI,
cwesti\vn arall 'di hwnnw.

Alwyn a Sarah Jones
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Arlunio ag Edau
Enw Arall

Moira ELLis,Gweledfa yn arddangos ei gwaith ~rlunio ag Edau' yn
Oriel Myrlydd Guieftu Llanbetis.

Dyna'r wennol. Enwau eraill
amdani
yn
Gymraeg
yw
Gwenno} y Simdde a Gwenfol.
Rhai da yw'r Cymry am eu
henwau.
Wedyn
mae
'na
ymadrodd,
sef dihareb, sy'n
mynd fel hyn 'un wennol ni wna
Wanwyn' ac yn 61 fy nyddiadur
Byd Natur roedd teulu'r wennol
wedi ail-ddychwelyd i gyffiniau
Llaurug eyn Ebrill 24ain eleni.
ond ar ddydd Llun, yr 2il ddydd
ym mis Hydref dyma fynd ati i
gofnodi eu hymadawiad,
a
hynny ar sail nas gwelais yr un
ohonynt yn hedfan yng Nghae
Ucha'. Onid galwad i ymada'l
yw galwad ae ni fethodd Natur
yn ei hanfod yr un tro. Ac fel y
no dais Yr oeddwn wedi arnau y
dydd Sadwrn eynt fod na
syrnudiad ar waith, a'r cywion
eleni wedi ymgynnull ar wifren
cludo trydan ae yn trydar yo
ddi-baid. Ond mor anghywir ran
cofnodi roeddwn i! Methais yo
arw'n do! IIwyrach fod gan yr
holl gynnwrf y bore dan sylw
rywbath i'w nend hefo dyfodiad
glaw o'r Iwerydd, a gyrhaeddai'r
parthau
hyn
ymhen
rhai
dyddiau. Yn sicr, roedd hi'n
braf, ond yo nosi'n gynt. Yn sicr
bu iddi oeri ryw damaid. Er
hynny, roedd digonedd 0 bryfed
oddeutu.
Ac wedi'r
glaw,
heulwen,
a phnawn
Dydd
Sadwrn ymhen yr wsnos am
ddeng munud i dri o'r gloch
Dewch rr ganolfan newydd
am fargeinion dodrefn

'roedd hyd at bump i ehwe
gwennoi yn gwibio yma ac acw
yn yr awyr uwchben Cae Ucha'.
Roeddynt yn dal yma!
Y mae yn y Gyrnraeg In 0
wahanol goelion sy'n ymwneud
a darogan y rywydd ym myd
adar ac anifeiliaicl. Ni fwriadaf
ymhelaethu ar hyn; dim ond
dweud fod y goel a'r gred bod
gwenoliaid yo hedfan yn uchel
yn arwyddo rywydd braf, (am
fod y gwybed/piwiaid), am wn i
yn hedfan yn uwch, a bod yr
adar hyn, pan font yn hedfan yn
isel, yn darogan glaw.
Un Sui gwrandewais ar ddau
ddoethyn;
fy nhad sy'n 86
mlwydd oed, a'rn marn sydd
bedair mlynedd yn iau, yn
canmol
y wennol
am ei
doethineb yn dyfod i Gymru
dros gyfnod byr 0 amser er
mwyn nythu yma ae yna'n mynd
ati hefo'i theulu i groesi'r
moroedd yn eu holau i Affrica.
Roedd y ddall y bum yo siarad a
hwynt o'r farn fod y wennol yo
hynod
dclarbodus
ynghylch
deal 1 arwyddion y tywydd ac yn
gallach nae unrhyw broffwvd,
neu broffwydes
tywydd a
gyflogir gan radio sain a
theledu! Y gwir amdani yw eu
bod ar y Cyfryogau hefo'r

taclaua
rhag-broffwydo'r
tywydd mwyaf soffistigedig, Ac
eta y mae'n hawdd methu. Ni
ellir rhagwcld
yn ormodol
ychwaith.
Y gwir amdani ym myd yr
wennol ydyw mai bwyd ydy
bwyd, a ffactor holl bwysig yn ei
bywyd yw'r ddibyniaeth
ran
greddf o'i heiddo i ganfod bwyd
ar wahanol lcfelau yn yr awyr.
Tywydd gwlyb - mae'n hedfan
yn isel ae yna ar hindda )7 rnae'r
gwybed/piwiaid
yn yr uchelfannau, a rhaid ymorol am
hedfan yn uwch, neu lwgu. Ni
fyon hyd yn oed aderyn i'r
cywion
drengi.
Rhaid,
yn
nhyrnor nythu, hela'n ddiwyd
am fwyd, a hynny'n gyson am
oriau maith.
Y mae peth
girionedd yn y coelion tywydd
hyn ynghylch y gwenoliaid. I rai
ohonom gwennol yw gwennol,
aderyn a ddaw dros dro i aros
atom. Perthyn iddi wahanol
deuIoedd ae nid pob un ohonynt
sy'n nythu yn yr nn lle, ond
gyda'r wennol mewn golwg, y
mae'n arwydd tra ffodus os y
claw hi i'r un fan yn flynyddol er
mwyn adeiladu ei nyth. Does
ond gobeithio y byddaf yrna fis
Ebrill nesaf i fwynhau gweld ei
dychweliad i'r rhan yma 0
Gywru. Yn sicr eleni rhoddodd
imi obaith; rhoddodd i mi gysur
o'r mwyaf.

I drin a thrwsio
pob math 0
beiriannau gwn'io
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Chwilio
Hen Diroedd
Llywelyn
Yn ystod y mis a aeth heibio treuliais gyfnod byr yn Swydd
Amwythig, gan aros noson neu ddwy yn hen dref El~esmere
gyda'i llynoedd bendigedig. Nid yw'r ardal ymhell iawn o'r
terfyn a Chymru ac, er fod y gororau wedi Seisnigo ers
canrifoedd, diddorol oedd sylwi ar lawer 0 enwau Cymraeg
a Chymreig ar bentrefi, ffermydd ac ardaloedd gwledig,
Cyd-ddigwyddiad hefyd i erthygl ymddangos yn yr 'Eco' tis
diwethaf, am Gwenllian, gysylltu a'r ardal hon yn Swydd
Amwythig.
Mae'n
ymddangos
mai'r
Normaniaid a sefydlodd gas tell
cyn tefig yn Ellesmere
tua'r
flwyddyn 1120. William Peveril
oedd yn gyfrifol am hynny ac,
i'r rhai ohonoch sydd wedi
darllen gwaith Syr Walter Scott,
roedd y gWr hwn yn gymeriad
amlwg yn un o'i nofelau llai
adnabyddus, ~e[ Feveril oj rile
Peab. Yn fuan wedi hvn mae'r
eysylltiadau
Cymrcio
yn
cychwyn.
Yn 1155 cafwyd William
Peveril yn euog 0 wenwyno Iarll
Caer a hawliwyd Ellesmere oddi
arno gan y Garon. Harri'r II
oedd y brcnin bryd hynny, Yn

ddtwendaracn,

cytlwynwyd

Ellesmere yn waddol priodas i
Owain,
un 0 dywysogion
gogledd Cyrnru, pan briododd
hwnnw a chwaer y bren in.
Erbyn
1lSS roedd
Gerallt
Gymro yn recriwuo dynion 0
Ellc:>mere
i
ymuno
a
Marchogion Sant loan ar y
drydedd Groesgad.
Wedi carcharu Owain gan

Llywelyn

Fswr,

hswliwvd

£llesmere yn 61 i ddwylo Coron
Lloezr gao y nrentn John one,
unwaith et.o, fc'i dyehwelwyd i
duwylu'r Cymry yn waddol
nriodss Siwsn, merch y brenin,
pan
briododd
hithau
a

IJl}rwelyn.
Daliodd Llywelyn et alael yo
Ellc~mcrc ii'i lhiriogaerhau am
chwarter c9nrif cynhyrfus, 0
1205 hyu lZ30. Yn YillUd y
cyfnod byr hwt1~Ilo~S'\vyd y dref
'In ulw ond, erbyn 1216 roedd
wcdi
ci
hail·sefydlu
a
cbyflwynwyd
~ddi ei slarter
cyn~\\f.
Bum
mlyn~dd
yn
dd~wcJdaracl1)
rhoddoclcl
I",ly\velyn yr h!lwl i uynnru
marchn"d
ynv
~r ddydd
Mawrth: mM'~hr\Qd~yln pnrhau_
hyd IIcd dlw. Yn y cyfnod h\"n
hefyJ y ~)YY'lOJJ LlywclYD
[Ull n!1""c!f y dref, ~c crwau
hclacrll Il (tir vn y cyr11ni~IJ. i

Urdd MOfchutiull

Dtlnr IOal} 0

Uruu

Cacrsalem. P4rh"9d~ yr
i
w~tl'iyt1l1ulf1 ~fddo h..,.,n hyd
177'6.
I\ocdd l1j)ycllll y cyf.O.Od
Crmrc;e bron a:r ben ~c) YA}
1130. n~wliwyd Hll{!~m~r~
yn (\1
Ullwtlilh ero ~llJ)Gurun LloCgT.
Pan laddwyd
Llywelyn ~in

Llyw Olaf (tad Gwenllian) ym
mis Rhagfyr 1282 ar gyrcb yng
nghyffiniau Llanfair ym Muallt,
mintai 0 filwyr Ellesmere oedd
yn ei erlid.
and mae olion yr enwau
Cymreig
yn parhau.
Dyna
WelshampLun, Welsh Frankton
a Welsh End yo y cyffiniau, ac y
mae man bentref eraill gerllaw,
megis Pentre Madog, Pentre
Morgiln a Pcntrc Coed. Ii beth
am enwau'r plasdai megis Plas
yn Grove, Gadlas Hall a Perthi
(ond wedi ei sillafu'n Perthy,
bellaeh). A phwy erbyn heddiw
fyddai'n sylweddoli mai'r enw
cywir ar 'Willow Road' yn y drer
ei hun yw 'Gwalia Road', am
mai honno oedd yn arwain tua
Chymru, ac nad ocs unrhyw
gysylltiad a phren helyg yn yr

nghwmni nifer 0 ferched eraill.
Oes rhywun yn fodlon bodio
trwy'r hen rifynnau i chwilio
am y llun hwnnw? Ac> 0 wybod
pwy yw tri o'r bobl yn y llun, a
oes digon 0 wybodaetb i geisio
darganfod pwy yw'r genethod?
Cofio Gwenllian
Y n dilyn yr erthygl y mis
diwetbaf am hanes y Dywysoges
Gwenllian,
cysylltodd
Mallt
Anderson
(Y sgrifennydd
Cyrndeithas
y
Dywysoges
Gwenllian) a Mr Leslie Roberts
o Glwt y Bont. Eglurodd mai
carreg 0 Chwarel Penmaenmawr a ddefnyddiwyd i goffau'r
dywysoges yn Sempringham, a
phan godwyd y garreg a'i rhoi i
sefyll ar ei thraed 'daeth yr
amlinell ryfeddol 0 leian yn
plygu ei phen i'r amlwg'. Os oes
rhai o'r darllenwyr a diddordeb
mewn gwybod mwy am waitb y
Gyrndeithas, yna cysylltwch a'r
ysgrifennydd yn ISS Lake Road
East, Pare y Rhath, Caerdydd.
CF23 SNQ.

& Restaurant
Llanberis 870203
Ar agor trwy'r flwyddyn ar
gyfer priodasau, dathliadau,
bedydd, pen-blwydd a phob
achlysur arbennig arall.
Gellwn drefnu edloruent
disgo a.v.v.b.
r-

Bwrdd PWI ar gael
Bwydlen Bar a Restaurant

Trwydded lawn tV tafarn.

en'v,

Teulu Ty aeiu
Y n dilyn crus Eifion Roberts am
wybodaeth am y teulu yn llun y
ffotograffydd
Symonds,
a
gynocdnwyd y mis diwethaf,
daeth galwad ffon gan Mrs
Margaret Ellilj 0 Nan tpcris,
gyda sicrwvdd mai llun rhai 0
driaolion y Nant sydd yn y Ilun,
t\r y cnwitn yn y llun mae
Rohert Jones, clochydd
yr
eglwys, gyda'l chwacr, Elin Ann.
Roeddent yn byw yn Ty Bcili
neu Ty nail~y (tybed a gafodd ci
enwi ar 01 Peter Bailey
Williams
a
fu'n
rbeithor
Llllnru8 i1Lli1nbcriiS brOfl i ddau
gan mlynedd yn ol?» eiddo ~'r
cglwy~. Ynu, yn draddodiadol
roedd y clocbydd yn byw.
Cafodd y ty e~ droi yn ddiwedd-

arach yn 'Cbu[ch

House',

a

Cofeb y Dewrion
Gbwl gufiwch i mi wneud cais }r
mis diwethaf am wybodaeth
yngljn ag awdur y gyfrol hOD,
sef W. J. Owen, genedigol 0
Lanrug. Cefais alwad ffon gan

aelod o'i deulu, yn cadarnhau'r
llythyr hefyd gan
Mrs J. William:, 0 Ddcinioltn.
Gyda diolcb i'r ddwy ohonoch
am y wybodacth, ~ydd bellach
wedi
ei drosglwyddo
l~r
manylion,

a

ymehwilydd.

earthen Pwllheli
Daeth mw)' 0 wybodaeth i la\v
hcf)rd ynglyn a charlhen arall 0
felin Pontrug. Mac honno'n
hongian ar wal tY ym mro'r
iBco1• (-;'oheithiaf roi mwy o'r
llall~ crbyn y [[0 Desaf.

symudodd Robert Jones ac £lin
Ann iDol Pcrit>, t1 ar draw~ y
ffclrdd i "zy Belli, oedd hefyd yn
ciddo i'r ~~lwy~, Mile 1Y Delli
b~ll!t~h yn ~!\el ei ddefn),ddio
~an WlIrdciniaid
y
r~rc Hobley a Hume
Ccnedla~~h91 " Tllt'll A~hub Mac; SW1bodie~11"m Y lvulu Yl1
~Mh~t.1i ddod i Jaw, ond bydd
MYriydd I l~rtberlS_
y rrydydd n~non yn y 11un yn rhJill c~u Den :If y mwdtIJi
~rbyn y tru neLlaf cr m Vi Y11
)'w'r Plrwh Hu~ll LUflll rhcitho[
wybodil\ilh
y plwyf. Credaf idJe.> ddoQ )'0 eyflwyno'r
dd;W4ddaf!tf.
wr~Jddll\1 (\ ~yffiiiil1u Penrhyn
I.IYn.
Cohwch enfQll "l1l"hyw byliii&\.l 0
Docud ~Cl1l MnJ Elli:; ddim
wybodgetn
n~ll luniau
)'n
syniad PWY ocdd j t5cneth9~yn ymwneud a hanes bro'[ 'nco' 1
y Uun, ond credru fod liM tI Dafydd Wh.i~~~.iQ~
ThomaG,
Blin hnn wedl ymllll.rngos yn
R fll\l1 Y N nn tl
LlanruOJ
yr (£co' .o.ynyddoedd )'0 01, " Cacrnarfun
(ffon:
01286
hynny :Ir Rem bei~, yna b'2~lS).

GORS BACH
PANEL
BEATING
SERVICE
yn LLANRUG
er gyfe, sich
holl anghenion
• Trin cyrff ceir
• Gwaith Mecanyddol
• Gwasanaeth/Service
• Va/feting

(01286) 870814

GWYNANT

PIERCE
CynyrGhlon Coed:
Gatiau. Ffensus ac ati
am brisiau cY$tadleuol
Un@tt 1, I=tArm Bryl'\ Af6n

LLANRUG
~f6"! (012QG)S60940

(0589) 899901

L

LLANRUG
-

-----

Llwyddiant Dawnswyr

l
-,

Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. Ffon: (01286) 675384
Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. Ffon: 6n263

MERCHED Y WAWR.
Croesawodd yr Ysgrifenydd'es,
8ethanne Williams, yr aelodau i
gyfarfod cyntaf y tymor nos
Fawrth, 10 Medi. Dymunwyd
gwellhad buan i'r Llywydd, Menna
Williams yn dilyn damwain yn
ddiweddar a Meirwen Lloyd, yr isLywydd sydd wedi treulio cyfnod
yn yr ysbyty.
Llongyfarchwyd
aelodau
Pwyllgor Rhanbarth yr Anabl a
Iwyddodd i godi £2,200 at achos
Alzheimers a diolchodd Beryl
Thomas, ein cynrychiolydd ar y
pwyllgor, i aelodau'r gangen am
eu cefnogaeth.
Os am brynu cardlau Nadolig
neu galendr Merched y Wawr
cysynter a'r ysgrifenyddes.
Y wrsig wadd oedd Miriam
Jones sy'n gyfarwydd i ni i gyd f~1
perchennog Siop y Plas yng
Nshaernarlon. Mae hi ballach yn
9yd-berchenn09 ar siop arall yn
Stryd y Plas. siop ddillad o'r enw
Manon. Os am ddillad 0 ansawdd
da 11 gemwaith hyfryd ewch draw i
Gaernarfon. Esboniodd Miriam
iddi \'lylvvifod pool 0 Gacr yn dod i
Slop y Plas i chwilio am emwaith
a'j gobaith yw y bydd mwy 0 bobl
yn dod i'r oret rwan i brynu dillad,
Byddai gweld mwy 0 0001 leal yn
dochrau
busnes
yng
Nghae(narion yn rhoi boddhad
mawr iddi.
Diolchodd Meryl Green iddi am
syflwyno hanas y fantar mown
modd OYWloga cnanreroi ac am
ddod a'r dalad a'r 3emwoi*h ;'w

Y Dosbarth

wobr raHI ae ~dtyohwn ymlAAI'\!it y
Bioe Ffa51ynau 5ydd i'w cnynnal
yng Ngwesty Meifod. Ann Uoyd
ariffith a Me9an Roberts oedd
enillvvyr y Qvvobrau,

Meithrin. Croeso
iddynt i'n plith. Brat hefyd yw
gweld ein cyn-ddisgyblion sydd
ym mlwyddyn 7 Ysgol 8rynrefail
yn galw heibio i'n gweld ar derfyn
eu diwrnod ysgol.
LLongyfarchiadau i Mr Wyn
Griffiths a'i teulu ar enedigaeth
mab bychan., Huw Morgan, ac i
Anti
Sharon
a'r teulu
ar
enedigaeth Liam.
Treuliodd disgyblion BI. 5 a 6
dri diwrnod yn dilyn gwaith maes
yng Ngwersyll Glanllyn. Roedd y
tywydd yn berffaith ar gyfer y
gwaith a phob un wedi cael budd a
mwynhad o'r profiad.
CYDYMDEIMLWN a Mrs Persis
James,
Bryn
Mair,
yn
ei
phrofedigaeth 0 golll ei chwaer yn
ddiweddar.
DIOLCH. Dvmuna Morgan a
Nicola ddiolch yn ddiffuant am y
cardlau
a'r
anrhegion
a
dderbyniwyd ar enedigaeth Rhys
Ifan, Wyr cyntaf Bethanne ac
Idwal, Disgwylfa.
DYMUNA Idwal a Bethanne,
Disgwylfa ddiolch am bob arwydd
gydymoeimlad a estynnwyd
atynt ar eu profedigaeth 0 golli tad
a thad yng nghyfralth.
DIOLGHIADAU, Dymuna Cliff a
Vera Williams. Aweton crnoicn yn
fawr iawn i'r teulu. cymdogion a
ffirndiau am y cardiau, anrhegion
a dymuniadau da a dderbyniwyd
ganddynt ar achlysur dathlu eu
Priodas ~udderm.
Hoffal Megan a Bell, 12 Ffordd
QlanHynnon ddioleh 0 9~lon i
oeuio. ffrindiau a cnrrnoouon am
Y lIu eardiau
anrhQgion a
dderoyniwyd pan yn dathlu eu
Prlodas Aur.
LLONGVFA~CI-4IADAU
a
dymuniadau gorau i Gwion a

Gwenda am naratorr benec, Twm
Elia~ fydd v gw r gwadd y mis

Meinir. 'rsirao ac I Bedwyr a Lisa,
Gorlan y ftnos ar ddathlu eu
dyweddlad. POD cvmomao da I

narooanoos. Ololcnwyd Iddl am Y

rnoen I Olwen, Ann, Megan a

nesa~at: dasiun lydd Planhigion a
Lien Gwerin, Dewch draw felly rr
Ganolfan ar B Hydraf am 7.30.
V~ VSQCL OV"-JRADD. Dyma
ddechrau blwyddyn y:;1golnewydd.
Gobeithiwn yn tawr y cawn eicn

csmouaem

I

weitngareddau'r

flwyddyn fel y cawsom drwy'r
blynyddoedd a fu.
Mas'r dsugaln dlsgybl bacn
newydd yn ymgarirofu'n hapus yn
•••

•

~

•••.

I

-
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DAWNSWYR CAERNARFON: Enillwyr Tlws Cymdeithas Ddawns
Wer;n Cymru, Eisteddfod Genedlaetho/ Tyddewi 2002.

°

ao

chwi.
BABIS NEWYDD. Llongyfarchion
mawr i Meurig a Mary Parry,
Owelfynydd ar ddod yn daid a
natn eto. Ganwyd Jac i Tudur ac
Ella, brawd bach newydd i Tomes.
HefYd I Islwyn ac EryJ RobellS,
Bryn MOGlyn ar ddOd yn dald a
nain i ferch fach newydd 1010 ac

Aislinn yn wrecsam,

ganwyd

Niamh ar 1£ Madi.
-_'''' •. ..,,-~.-
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.

._~..

~ ~...

....

.-

_,- .... ;~
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DAWNSWYR CAERNARFON.

Ymarferion yn yr Aelwyd, Stryd yr EglwyS bob nos
lau am 7.30. Croeso i aelodau newydd.
CWASANA!TII LLt:Ol AR eYFER
PARTION • I'RIODASAU. PEN-BlWYDD
BEDYDD • DAWNS' GWYLIAU ...

RHOSTIO
3(0

OCHYN

~d".._

AR GYFER POD

ACHLYSUR

rib o_ffcIlllydQ Ileal
it

LLANfluG
OWYLIAU

FfOn: 01~86 67517!i
GARTftEF A

THRAMOn

Cwmnl teuluol gy(Jog ZO mlynodd 0 broflog
rodog f'o"ynnay QyyYliQW 911-synhvvy§o(

erda

J(o

Panlon rhwns 40 it 4001

saw~AfAl A ~twffin m~W1\rholiau

...Efo Q!ll!ld hpfyd O~ d)!nlUnwch

DEWCS, MAE O'N FLASUS!
Cvsylltlvch a

g

----I

JOHN DRYNAFON, LLANRUG
V OVN CIG ar

675190 I 673188

-

_
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Mrs Nan Roberts, Pantafon. Ffon: (0'286) 650570

Camera yn ngofal Heulwen Hughes, Argoed. Ffon: (01286) 650556
DATHLU
PEN-BLWYDD.
aelod 0 Feddgelert wedi ymuno
Llongyfarchiadau a phob dymunlad
hefyd am y pnawn. Diolchwyd i Mrs
da i Mr Arthur Ellis, Min y Nant fu'n
Jones gan Mrs Pat Parry.
dathlu cyrraedd ei ben-blwydd yn
DIOLCH. Dymuna Mrs Catherine A.
80 oed.
Jones, Bryn Gwenallt a'r teulu i gyd
ADREF O'A YSBYTY. Croesawn
diolch
am
bob
arwydd
0
Mrs
Catherine
Jones.
Bryn
gydymdeimlad a gawsant yn ystod
Gwenallt; Mrs Angela Price, 061
eu profedigaeth 0 golll Eric. Diolch
yn fawr i bawb.
Maen; Mrs Catherine Williams,
Stad Ty Hen a Mr Wi! Jones (Yncl
HOFFAI Mrs Catherine A. Jones,
Wi! Beic fel yr adnabyddir ef yn
Bryn Gwenallt ddiolch yn ddiHuant
annwyl gan blant y pentref) adref
i'r teulu, cymdogion a Hrindiau lu
o'r ysbyty. Dymunwn y byddwch yn
am
au
caredigrwydd
a'u
teimlo'n well wedi cael dod adref.
dymuniadau da yn dilyn triniaeth
YN YA YSBYTY.
Anfonwn
ein
lawfeddygol yn Ysbyty Llandudno
cotion at Ahiain Llywela a Mrs
ym mis Awst.
Katherine Williams, y ddwy a Stad
DYMUNA Mary Jones. Uwyn Afon
Tref Eilian sydd yn yr ysbyty ar hyn
ddiolch 0 galon ; staff a phlant
a bryd.
Ysgol
Waunfawr
am
eu
DIOLCI-i_ Corfu j Robat. mao
careocrwvoo a dymuniadau da ar
achlysur ei hymddeoliad.
byehan oerek ac Eleri, stac T9 Hen
dreulio cyfnod yn yr ysbyty and brat
YA YSGOL. Cafwyd tri chyfarfod
go arbennig yn yr ysgol ddlwedd y
cael dweud el fad adref erbyn hyn.
ovrnuna'r tauiu ddiolch am bob tymor diwethaf. Dydd Mercher, 17
caredlgrwydd y maent wadi al
Gorffennaf cynhaliwyd cytartod
dderbyn yn ystod cyfnod salwch
gwobrwyo yr ysgol. Daeth Mrs Eryl
Robat ac i'r Ysgol Feithrin am Thomas, y gyn-brifathrawes
i
rannu QU rhodd ariannol 9yda hwy.
gyflwynO tananau rr plant. Enillydd
GWELLA. Rydym yn falch 0 weld
y Darian Gelf eleni oedd Helen Mai,
fod Miss Marian Wyn, Y Foel, wedi
B1.6, enillydd y Darian Ymdrech
cael tynnu'r plaster oaten Aoedd
oedd Liam Rowlands, 815, eni"wyr
y Tarianau Mabolgampau oedd
wedi dlsgyn a thorn asgwm yn ei
lIaw.
SQm Markham, BI.4 a snaron
CVDVMD~IMLO.
Anfonvvn em
HanKS. 6'-4_ IIld Griffith, 9L5 oedd
cydymdeimlad
at Miss Maxine
enillydd
y
Darian
Gywaith.
Lewis. Stad Ty Han yn ei
Derbyniodd Rhydlan Jones, Dewi
phrofedisaeth 0 30lli ei mam yn
ClarKe a Sam Markh9rT\ docyn lIyfr
fQI enillwyr cywaith dcebarthtedau
fmwyChUJ a svovn.
LLONGY~AJ:lC~IADAU
4,S Q 6. oerovrsooo Leah OWQn.
81.3 docyn lIyfr am go.sslu'r svvm
~lSTSDDFODOL
I Mr wmnra
Jones. Glaglyn ar dd~dyn fuddusol
uchaf yn y Noddl Talth Feles.
Dydd lau. 19 Gorffannaf daeth
ar aanu
omyn yn ersreorou
Tregaron. ac I mun M~bon ar ddod
Mrs Ann Mart\)on a'i merch I rOi
yn o.il :ddo
datoaoiad carddorol i'r pl~nt ao ;
6EFYDLlAD
y
M~J:lCJ-lr;D_ gyflwyno'r Darian Gerdd I Ffion
Cynhaliwyd y cyfarlOd diwothaf ar 5
Williams. B1.6.
Modi yn Festn CroQ~ywaun.
Dydd Gwener, 1g Gorffennaf
OQrbyniwyd ymddiheuriad
oddi
Gyohaliwyd gwasanaetn I ffarwalio
wrth Mr~ Catherine A. Jones. y
~ blwyddyn S ae hefyd gyda Anti
Llywydd a Mrs Anne V. Williams, yr
Mary o'r gegin. Cyflwynodd y
Ysgrifennydd.
Mrs
Mair
W. Cynghorydd
Gwilym
Williams
Qlrladuron i'r dissyblion oedd yn
Wllliam\:i. yr i::>-Lywyaaoedd yn y
gadalr a MrQ P~t Parry, yr issadael, a chyflwynodd slee ar ran
Vsgrifonnydd.
Dymunodd
y
yr ysgOI i Anti Mari. gan dalu
L.lywydd yn dda t MrS Catherrne A_ terynged arbennig iddi hi am ei
Jones,
sydd
wedi
cael
gwaith dros yr ugain mlynedd
IIawdriniaath,
ac ! Mrs Anne
divvethaf.
Williams, Gydd wedi cael damwaln.
Dymunwn yn dda hefyd i Mrs
sydd wedi
Y vvralg waaa oeaa Mrs AudrQY Sylvia Thompson
Jones.
Llywydd
FfQdGra~iwn
oyohwyn yn y segin. GobenhlO y
Cymru_
Cafwyd
arddangosfa
bydd yn hapus iawn yn sin plith.
ddiddorol
ganddl
0'; gwaitn
Hoffai'r Pennaeth ddiolch i bawb
'Decoupage' a chatodd pob aelod am au cefnogaeth yn y~tod y
gyfle i wneud cerdyn_ ~oedd dwy
f1wyddyn.

CAe GWYNEDD &. D~ YNVS MON
~an9Qr·

CQemorfon • Doigellau • Pwllhgli

Aydym lInggn

cyngor

:at'

bop@th

GWIRFODDOLWVR
YdyCh cnrn OdiDy"~t:fwy ac yn gallu rhoi chw@
dwr O'on QM~¢rbQb wythnOB1 Nid o@s ~nGQn
pp~fl~d
n~ ~giliau arbennig. c@wch hyfforddi~nt

IIawn_
Am fWy 0 wyb~d~~thJ
ffoniwch;

(01~8\;) 677013
6

LLANRUG
Cae Chwarae Cymunedol
Nant y Glyn Llanrug

Adroddiad
diweddaraf
i'r
pentref: Y sgrifennydd Pwyllgor
Cae Chwarae Robin Williams
Ar 01 misoedd 0 ymgynghori
gyda
thrigolion
Llanrug,
Swyddogion Cyngor Gwynedd,
Swyddogion y Loteri a'r Cyngor
Chwaraeon rydym ni bellach
mewn sefyllfa i roddi adroddiad
yn 61 i drigolion Llanrug.
Dros yr wytbnosau di wethaf
mae cofnodion a chynlluniau'r
pwyllgor
wedi
cael
eu
harddangos yn y caffi ac mae
nifer fawr 0 blant a phobl ifanc
wedi yrnateb.
Yn ystod y misoedd diwethaf

mae swyddozion

y

Cyngor

Cymuncd wcdi bod yn gwneud
gwaith ymchwilio i sefydlu
perchnogaeth y cae a'r statws
elusennol sy'n bodoli ar hyn 0
bryd.
Mae h yn wedi bod yo broses
hir a chymhleth gan fod augen
trosglwyddiad
0 ddogfennau
cyfreithiol
ac
amodau
datblygu'r elusen.
Yn y cyfamser rydym wedi
hod yn ymgynshori'n helaeih
gyda'r asianraethau canlynol i
gael cyngor ar y ffordd orau i
fwrw ymlaen gyda'r gwaith.
Cyngor Gymuned Llanrug;
Gwasanseth Masnachol
Gwynedd;
Mr N eil Pringle, Swyddog
Sportlnt y Cyngor Chwaraeon;
Mr Bl,vyn Jones, Swyddog
Cronfa Cymun~dol;
Mr George W!lt~on1 ~wyddoB
Cynllunio hdnoddau Hamdden;
Mr Burwyn Griffiths, Swyddog
hdfywio Dyffryn Peris.
Yn
dilyn
ymgynghori
rhoddwyd nifer 0 opsiynau ar
ffurf
cynlluniau
drafft
1
drigolion
Llanrug
gael eu
trafod, yn y gobaith y byddai
rnodd symud ymlaen yn weddol
fuan yn dilyo trosglwyddiad
percbnogaeth y ca.e.
Roeddem wedi gobeithio cael
y cacau pel·droed yn barod
erbyn Medi 2002 ond, yn
anffodus, roedd cyflwr y cae
mor ddrwg doedd sW)Tddogion
Iechyd
a
Diogelwcb
G\vasanaelh
Masnachol
Gwynedd ddim )Tn focUon i'r
OW~idlWJr fynd i'r cae gyda'r

(Parhad)
Bellach mewn ymgynghoriad
gyda swyddogion y Cyngor Sir
rwyf wedi paratoi cynllun
datblygu dros 3 blynedd i'w
drafod gan y Pwyllgor Cae
Chwarae.
Cam 1
Medi 2002 - Haf 2003
Clirio'r cae / Gosod wyneb
newydd: £ 3,860: Cwmni S.G.
Hughes, Bae Colwyn;
Clirio cornel ar gyfer maes
parcio: £1,000
Caro2
Haf 2003 - Haf 2004
Clirio arwynebedd ar gyfer
Pare sglefrio 30medr wrth 20
medr
+ llwybr, Gosod
hardcore + tarmacio: £10,000
Cam 3
Haf 2004 - Haf 2005 Cae
chwarae amlbwrpas Dan 7
oed gyda ffens 20medr x
20medr
able ddaw'r arian? Mae angen
sicrhau cyllid 0 saw} cyfeiriad:
Nawdd gao Fusnesau Lleol;
Ymgyrch leal i godi arian 0
fewn y pen tref;
Grantiau Loteri / Cymunedol;

Cyngor cnwaraeon:
Cronfeydd adfywio.
Yn ystod y pythefnos nesaf
mae'r ymgyrch leol yo dechrau
o ddifrif_
Drwy garedigrwydd Mr Dave
Rochell a Mrs Gill Rochell
Tararn Glyntwrog mae Noson
'Garioci'
arbennig
wedi'i
threfnu Nos Sadwrn, Medi 21
am 7.30p.m.
Mac'r dafarn eisoes wedi
cyfrannu
£200 mewn
un
gtvei thgaredd ac rydym yn
ddiolchgar iawn i bawb sy'n
mynychu'r
dafarn
am eu
cefnogaeth.
Cae ChwaraeGlanmoclyn
Llanrug
Mae'n braf gweld fod gwaith
(orri gwair wedi cael ei wneud
yn ystod yr haf ar gae chwarae
Glanmoclyn. Roedd y cae mewn
('-yflwr difrifol ac mae'r lluniau
yn profi fod y plant "vnh ei
bodd gyda,r newidiadau.
Mae'n bwysig yn awr i bawb
dderbyn cyfrifoldeb am y caeau
chwarae yma ac i sicrhau fod
sbwriel yn cael ci glirio'n
rhtolaidd.
r- --

peLrlgnnau.
Mae Dris bellgch

wedi ei
dderbyn
i "il o15od wyneb
newydd gr y cae} pel-droed ac i

saJ1e 0

glirio'r

hrics

9

sbwriel~

rwbel~

darnau DlY~\;ll

----------,

Cefnogwch
•

ern

Hysbysebwyr

FFRWYTHAU. BWYDYDD
AC ANGHENION ANIFEILIAID ANWES
LLVSIAU,

GARTH MAELOG
S1 Stryd Fawr,
Ffoni

llanberiR

870840

Ein Prif Ddisgyblion 2002·2003

•

I,

(O': c/rwi£/£) Stor~wynj Ffion, /w"'TlJ Kf/&C:a Dafydd

~'r

Llon5yfarch~adau

prif

ddisgybiioll
a dvmumadau
!Q.r,,~ idJynl
yn ystod
y
flwyddyn.
----------

p,..,j En~fh.·

DirpTWY Brit h'nerh:

ffion Owen, Derncl
rrif racl'KfJT£:

KaleDearc1, Llanrus

nirprwy 1)";/PccltBYtl.·
l)afydd Prttcnard, Llanbens
SiQnwyn Morri~) Llanrus

Iwan Williams, Llanrug

CefnoQwch
ein
Hysbysebwyr

a

Cymdeithas Cyfeillion Ysgol Brynrefail

Enillwyr Clwb Cant
Gorffennaf 2002

£31.00: (38) Mrs Mary W. Jones,
5 Y Ddol, Bethel; £18.60: (48)
Ms Eirwen Williams, N ofar, Bae
Trcarddur; £12,40; (15) Mrs

GWYN JONES

Rhos, Llanrug; £12.40: (114)
Mr
Colin
Jones,
23
Glanffynnon, Llanrug.
Llongyfarchiadau a diolch

FFENESTRI ERYRI
GARTH ISAF, LLANRUG

am eich cefnogaeth
Dyddiadur y Mii>

(01286)

Rethel.

Nos Iau, 17 Hvdref am 6.30 vh.

hw~t~006
£31.00: (116) Fiona Davies,
Llwyn Celvn Rach. T.lnnheris:
~lBIOOj (Z3) Mri) M'ryl vr\t\tn,
Annedd Wen. Pontruz: f12.40~
('l5) Mr Kevil} W. jouce, Cac

~~stcctdfod Vsgoillrynrefail.

W. G. Robarts (Wil Koraal

Morfudd Thomas, CUfynydd,

Comlo(;

nach)

Pen~sa.rvvaun.

M~llil001
1)1.00: (ZB) Dr Gwyn Williuilllj,
l PreswylfaJ Llanbc'-;sj £1 {l.bO:
( 10) M P!l Rl!li~ OWQn_ H!ltOd y

Vn

Eisteddfod yr Ysgol
barod mae paratoi.

neu

W~Ql

ac

mewn rntrvn ncnacn u'r

I

D~XSAU

I

DRYSAU PATIO

I

-PORCHES!

~

FFASIA

CLADIO

I
I

~ONS~MfiATERIS,

BLYNYDDOEDD 0 BAOFIAD YN Y MAES

ELO.

Mrs 5 Gruum MBoGn. MClOnft
Yn ymvv~l~A'Qh¢~rtrQ(I drln tr~ed
.. T,'nlaoth gr DVfgr~
rraeo roenU3; Groen GOlen: verrurze. orm a onroen Galodj
IininoQQ yn ly1", j'r ~YWi T~rrl Evvln~c;lc;lj¢9fal a Thyl:no T,.aod.

(0124B) G05460 nou
0774-7 GGG2G7 (OYlnuaOI)

FFENESTRI

[BYADE?AU

de~hrau. C"Wahoddwn

chwi i N~u!tdd V~e()lBrynr~fgjl
i vrnunu rn yr l1Wyl ill 17
IIydref ~m6.30 yr hwyr.
Gwyliwt'lt !Ulan !lm !ldroddi!ld

I
I
I
I

676741

vmarfer at y S[eddfod llynyddol

.

rton;

650764

Am Offer TV a Gardd --41A8

DJ=A

J=fon:

,L

01296) 972501

E~IS

a
Braidd yn hwyr ond dyma
ganlyniadau y cystadlu rhwng y
pedwar ty am eleni.

Iaf - Gwyrfai;
2il - Elidir;
3ydd - Eilian;
4ydd - Eryri.
Aeth y Victrix Ludorum i
Sarah Perrin, BI.I 0 0 dy Gwyrfai
a'r Victor Ludorum i Iwan
Morris, BI.I 0 0 dy Eryri, y ddau
ohonyn t gyda 40 0 farciau.
Llongyfarchiadau i'r ddau.
Gwobrwywyd y canlynol am

farciau gorau'r flwyddyn:
BI.7: Lois Jones (Elidir); Ian
Morris Jones (Gwyrfai).
B1.8: Llinos C. Roberts (Eryri);
Dylan Eddy (Elidir).
BI.9 Angharad Jones (Gwyrfai),
Dafydd Meredydd
(Eilidir).
Da iawn chi, a gobeithio y
byddwch i gyd yn cynnal y
safon ucbel a welwyd ar y
diwrnod
pwysig
yma yng
nghalendr y flwyddyn.

Pencampwyr blwyddyn gyda chapteiniaid Gwyrfai.

Ymweliad Mr Taylor
a'r
Ysgol
-----------------

cael ei ddefnyddio pan fydd
pobl yo mynd i drafferthion
wrth ddringo. Erbyn diwedd y

Yn ddiweddar ymwelodd Mr
Taylor a'r ysgol i sgwrsio hefo

disgyblion Blwyddyn 8 am ei
waith gwirfoddol gyda thirn
Achub ar Fynyddoedd Eryri.
Dangosodd sleidiau diddorol yn
ogystal a pheth o'r offer fydd yn

sgwrs roedd pawb yn gwybod pa
mor bwysig yw defnyddi'r offer
cywir pan fyddwn yn dringo.

--

Sa.-aJ, Pe";'l ac Iwal1 Morris yn cael ell. cyfl'1.1>Yno gan y Prifathro

•

•
A'I FEIBION
Dwthyn Gadlyo
LLANDERIS

FFon: 870444
Un. .. dau, ..

• Gwsrthwyr Glo ac

• OIGW Gwr~§Canolog i'en
cadw'n gynnes ac yn

glyd!

..

IN...

c,

1J;>,njJ

A

./

t1 nt.

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI
Ar Agor

----,

9-7 pm

FFAIR GREIRIAU FAWR YNYS MON
Ma~~Sio~Man, Mona {al'yr AS}
Dydd Sadwm a Dydd SuI Hydref y Sed a'r 6ed

10.00 - 5.00

Arwerthwyr Dodrefn a hen greiriau
o bob ran 0 Brydain

WAUNFAWR
FfonlFfacs: (01286) 650291

9-5 pm Sadwrn

I

Ar Gau
Sui a Mercher

Dewis eang
o Welyau a 3PISuites.
Llenni Venetian a Llenni Ro/er.
5,000 lIathen sgwar

0

garpedi

Myncdiad fZ.OO

m~wn stoc - allwch chi

Parcio am ddim

fforddio prynu 0 batrymau?

Lluniaeth Ardderchos

Plair Greinau Pwysicaf GogledJ Cymru
10

GLANHAU CARP~DI GYDA STIMVAK

Wythnos 'Irawsgwricwlaidd
Erbyn diwedd y flwyddyn ysgol,
pan mae pawb wedi blino ar y
3R's, mae'n draddodiad bellach
i gael wythnos 0 weithgareddau
addysgiadol tra gwahanol i
ddisgyblion blynyddoedd 7,8 a
9.
Bu Bl. 9 yn dringo ac yo
gwneud
gweithgareddau
Addysg
Gorfforol;
yn
cyfansoddi gan ddefnyddio'r

dcchnolcz newvdd ym myd
cerdd; yn gwneud gwaith celf
yn Llanberis; yn ymweld a'r
Amgueddfa Lechi yn Llanberis
a blasu bywyd chwarelwyr ac,
yn olaf, tai th gerdded drwy
goedwig Niwbwrch

ac ar hyd

glan y mor Llanddwyn.
Wythnos brysur iawn iddynt
ond doedd neb yo cwyno rhyw
lawer!

Barod am wait/to

CAT

Hwyl ar draeth Llanddwyn i ddisgyblion bZ.7.
gwneud gweithgareddau
ym
Ym mlwyddyn 8 cawsant
ymweld a safle'r Y mddiriedMharc Cinrnel, gan gynn wys
olaeth Genedlaethol, Craflyn
ymarferiadau datrys problemau
(ger Beddgelert),
i astudio
a chwis addysg gorfforol, wedi
effaith pobl ar yr amgylchedd a ei drefnu gan y fyddin! Yn olaf
gwneud
gwaith
maes
cwrs Technoleg Gwybodaeth
cadwriaethol. Dyfalu a dilyn oedd yn ragarweiniad i gwrs
llwybr Mathemateg yn yr ysgol, Technoleg
Gwybodaeth
ymweld
ag Eglwys
Sant
Galwedigaethol CA4.
Mihangeel
a Gorsaf
Bwer
Felly wyrhnos brysur tu hwnt
Dinorwig; Journee Francaise,
i'r disgyblion a'r aihrawon a
sef diwrnod 0 hwyl Ffrengig a phawb vn cael profiadau
cnytle i goginio bwyd Ffrengig
diddorol a newydd. Tipyn 0
waith trefn u ar h yn i gyd i gael
traddodiadol, ac yn olaf> beicio
ar hyd Ion Eifion 0 Fryncir i'r pawb yn eu lIe ar yr amser iawn.
Felinheli. Digon 0 awyr iach i Diolch i Mrs Eirwen Williams
bawb,
am ddod a phopeth at ei gilydd
Aeth blwyddyn 9 ar daith
mor llwyddiannus.
Llongyfarchiadau
i David
ltnyddol 0 zwmnas vr ardlll i
leoliadau
a chysylltiad Cashman, BI.S a Dylan Eddy,
llenyddol a Helfa Drysor ym
Bl.9 am gael cu dewis i dim pelMharc
Glynllifon.
Tailh
droed -13 Gwynedd. Tipyn 0
diwrnod
cytan
ar
y gamp gan gysidro maint sir
Gwynedd. Da iawn chi hogia ac
mvnvddoedd a gweithdy drama
yn yr ysgol dan ofal yr acrores
cdrychwn ymlaen am fwy o'ch
Tammi Gwyn. Diwrnod arall yn
hanesion,

Bl.8 - W)'lh~wstrausgumauilaidd Mathamateg.
Y tim buddugol ylt Y guieithgaredd adeiladu a dreftlwyd gan y C.I. T.B.

BEICS WIL
BEICIAU NEWYDD
AC AIL LAW
• TRWSIO • CYNNAL
• PARTIAU
SlOP AROSFA, WAUNFAWR (01286) 650 723

GWASANAETH ARGYFWNG PLYMIO
24 awr y dydd -7 dlwrnod yr wythnoS
Gwaith Plymio • Gosod Ceglnau a Bathrwms
Gwalth cynnal a chadw 0 bob math
Cysylltwch

a DOUG

JONES. BRON EJFION,WAUNFAWR
Ffon: (01286) 650363 (0797) 0318996 (symudol)

Harddwch gieh eartrAf gyda

FFE ESTRI
CELTIC WINDOWS
FFI;NESTRI • DAVSAU • CONSEAFATEAIS

CYFLENWYR AWDURDODAU LLEOL

WAUNFAWR

euenes teuluol gyda blynyddoedd 0 nrotlac
f:foniwoh - 'dlo'n CQ~tiQ dim; gael ono

.Iy Rhydd • Bwyd Cartref • Prydau Plant
• Ystafell noutu • Cinio Dydd Sui Traddodiadol

HEN YSGOL GLANMOELYN
LLANRUG LL55 2RG

• Cerddoriaeth Fyw • Cwrw Go lawn

t\:iBC

(01286) 678618

(dydd)

Ffon:

650218

(01246) 670081 (nos)

~~======~~

~~~======
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Cwrs Gweithgareddau
Awyr Agored Glanllyn
Ysgolion Arfon
-- ---------

Mae'r C\lVIS poblogaidd yma
wedi symud bcllach i ddeehrau
tymor yr Hydref ac yn ago red i
ddisgyblion Blynyddoedd 5 a 6.
Fe drefnwyd y cwrs cyntaf ar
y cyd rhwng Alun Roberts a
Robin
Williams
gyda
swyddogion Glanllyn 'no1 yn
1987 gyda dwy ysgol. Ers 1991
mae ysgolion eraill wedi dod i
mewn i'r cynllun yn achlysurol,
a bellach mae dros 130 0 blant
yn cael y cyfle i dreulio 3
diwrnod gyda'i gilydd yn profi a
mwynhau
arnrywiaeth
0
weithgareddau awyr agored.
Dros y blynyddoedd
mae
cannoedd 0 blan t wedi bod ar y
cwrs yma ac mae swyddogion
Glanllyn bellaeh wedi sicrhau
bloc sefydlog i'r ysgol ar
ddechrau Medi i wneud yn fawr
o'r tywydd.
Eleni roedd disgyblion BI 5 a
6 Llanrug, Y Gelli, Waunfa\vr,
Bethel a Bontnewydd yno.
Yroysg y gweithgareddau
awyr agored ar gael i'r plant
roedd, canwio, rhwyfo, hwylio,
dringo. Datrys problemau
a
gweithio mewn lim, bowlio deg
a chwaraeon tim yn y gampfa.
Roedd
y
tywydd
yn
fendigedig
a phawb
wedi
mwynbau
pob munud
o'r
profiadau.

Dyma rai 0 blant Llanrug, WaLl1ifawr a Bethel ar y
Mae'n braf gweld disgyblion
0 nifer 0 ysgolion yo gwneud
ffrindiau
newydd
ac yn
cymysgu mor dda.
Fe hoffwn
ddiolch
i'r
athrawon ar ran y plant am
wirfoddoli
aroser
i roddi
profiadau mor gyfoethog i'r
plant. Yehydig iawn 0 blant
cynradd Cymru sy'n cael y
profiadau yma bellach
Mae ymroddiad a gofal yr
athrawon yn amhrisiadwy,

[- - -~---C-etn-o-g-wChsin HYsbys-e-b-w-y-r--

--
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Cyngor Cymuned Llanddeiniolen

----J

I

I

Cyhoeddiadau pwysig:
Cynllun
Datblygu Unedol,
Cyngor Gwynedd
Mae eroeso i unrbyw un o'r
cyhoedd fynegi barn ond rhaid
gwneud hynny eyn yr 28ain 0
Hydref. Mae copiau o'r draffr
ymgynghorol
ar gael gan y
Cynghorwyr Sir:
Mrs Pat Larsen, Penisa'rwaun,

I

y Clerc - John B Jones, Ceris,
I Deiniolen ac ym mhob un o'r
IIyfrgelloedd.
Rhoddion blynyddol, derbynir
ccisiadau oddi wrth fudiadau
gwirfoddol i'w hysryried yng
nghyfarfod y Cyngor ym mis
Hydref
Aelod newydd - mae sedd wag
yn dal i fod )'D ward Deiniolen.
Hanes yr Ardal, bwriedir
cyhocddi hanes yr ardal, maes 0
law. Buasai'r Cyngor yn faleh 0
glywed oddi wrth rai sydd a
diddordeb yn hyn neu sydd a
I gwybodaeth bertbnasol.
Cynhaliwyd cyfarfod o'r Cyngor
, nos Pawrth y 3ydd 0 Fcdi yng
Nghanolfan
Penisa'rwaun.

I

Rocdd

deg
Cvnznorvud
Cymuned a'r Cynghorydd Mrs
Pal Larsen
yn bresen nol.

~:=:11

ThQJtr ~@ilo

9fed Hvdref

bysbyseb uchod i Eco'r Wyddfa
ac i Llais Ogwan.
Cyflwynwyd
yr
atebion
canlynol
oddi wrth Adran
Briffyrdd Gwynedd: gwneir yr
hyn sydd ei angen i ddraenio'r
dwr gwyneb ar hyd Lon Garat,
Dinorwig;
draen ger Tan y
Waun, Deiniolen wedi ei dadflocio;
adroddiad
wedi ei
ddanfon i Manweb ynglyn a'r
polyn ger eyffordd AlIt Sam!
Ffordd California; polyn trydan
/goleuo newydd wedi ei osod ger
Ael y Bryn Rhiwen.
Mae
cwestiwn pellach ynglyn a'r ben
ffordd wedi ei chau ger Bryn
Coch, Dinorwig.
Amlygwyd pryder am na all
gwei thdai/siopau Pare Padarn
weithredu yn eu ffordd arferol
yo ystod
y gystadleuaeth
Triathalon.
Penderfynwyd
peidio
gwireddu cais am gysgodfan
bws ychwanegol ym Methel.
Derbyniwyd
adroddiad
Airwave
ar y bwriad
i
ddiwcddaru system delathrebu
yr Ileddlu. Penderfynwyd gofyn
iddynt be Iuasai'r posibiliadau 0
dynnu'r cyfarpar i Iawr pe bai
anhawsterau yn ymddangos ar
6] cu goscd. Cyhoeddwyd
cynhadledd CyjJurialJ ac Alcohol
yn Theatr Clwyd ar y 18ed 0
Fedi.
Rhoddwyd
manylion
Anabledd Dysgu i'r Cynghorwyr
sydd yn ymwneud a'r maes fel
Ilywodraethwyr
ysgolion.

----.11 ~~J~n~s~~:~~~~~

"

___Caeroarfon_ __

cwrs.

Llywyddwyd gan y Cadeirydd
Richard Llwyd Jones, ef hefyd
offrymodd y weddi ddcchreuol.
Trafodw)'d Cynllun Datblygu
U nedol Gwynedd gan dderbyn
svlwadau'r tn Cynghorydd Sir.
Periderfynwyd
anfon
yr

(Par/lad at dudalen 13)

G. EVANS
ARBENIGWYR TRWSIO
CYRFFCEIR

tocynnau

HSBC
12

argael drwyffonJo'

01352 700195
•

•

Uned 4, Stad Ddiwydiannol Brynafon, Llanrug
•

(01286) 678030

-

~-

I'~-

-'=

Llanddeiniolen

DEINIOlEN
--=

w. O. Williams,

•

6 Rhydfadog. Ffon: (01286) 871259

CRONFA YMDDIRIEDOLAETH
Cyfarfu'r ymddiriedolwyr ar 31
Gorffennaf. Oerbyniwyd pum cats
am
gymorth
a
dyfarnwyd
cyfraniadau gwerth £ 1,950 fel a
ganlyn:
Clwb Snwcer:
£300
Eisteddfod Gwaun Gynfi: £200
Merched y Wawr:
£100
Y Seindorf:
£950
Yr Ysgol Feithrin:
£400
PRIODAS. Ar 1 Awst yng Nghapel
Pendref, Bangor priodwyd Eleri,
rnerch Glenys a'r diweddar Arthur
Owen a Gareth Charles Bean,
Minffordd, Bangor, mab Morwenna
a'r diweddar Fred Bean. Dathlwyd
y wledd briodas yn Oswalds,
Bango~
Bydd
y ddau
yn
ymgartrefu
yn Bwthyn
lsat,
Deiniolen.
MEACHED Y WAWA. Nos Lun, 17
Medi cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y
tyrnor. Cafwyd croeso cynnes gan
Buddug Jones, y Llywydd, ac
antonodd gofion at rai oedd yn
cwyno.
Cawsom ein diddori gan Dafydd
Roberts a'i wraig, Shan Wheway
mewn ffordd feistrolgar iawn,
gyda'r delyn, y bib a'r ffliwt a Shan
yn canu ac yn cyfeilio. Canwyd
amryw 0 ganeuon gwerin, rhai yn
adnabyddus ac eraill yn newydd i
ni. Adroddodd Dafydd a Shan beth
o hanes eu cefndir a mwynhawyd
y noson yn fawr iawn gan bawb.
Diolchwyd iddynt gan Alice
Griffith a gofiai Datydd a'i frawd yn
dod ar eu gwyliau 0 Lwyngwril i
Ddlnorwig at eu modryb a'u
hewythr, set John a Jane Mary
Jones.
Ceir Swper Diolchgarwch ym
mis Hydref a daw'r manylion cyn y
noson hon eyn hir.
MARWOLAETH
Yn dawel yn
Vsbyty Gwynedd ar 2S Gorffennaf,
bu farw Grace Jones, 11 Rhos
Llwyn, L1ansotnl yn 73 mlvvydd

rhoddwyd ei IIwch i orwedd ym
mynwent y dret, Llangetni.
Gweinyddwyd gan Y Parch C.J.
Prew, a'r ymgymerwr oedd R.
Hughes a'i Fab, Llangefni.
Casglwyd £800 tuag at Gronta
Alzheimer's a Ward Glasmor,
Ysbyty Penrhos Stanley, Caergybi.
CYMDEITHAS
CYFEILLION
EGLWYS CRIST. Yn ystod rnis
Mehefin aeth y Gymdeithas i
Eglwys Farmor Bodelwyddan.
Cafwyd croeso gan y Parchedig a
Mrs Gwilym 8erw Hughes, eyn
Fleer yma yn Llandinorwig.
Tywyswyd ni oddi amgylch a chael
hanes adeiladu'r Eglwys, a pha
mor bwyslg yw heddiw yng
nghyswllt Ysbyty Glan Clwyd, sydd
nid nepell i ffwrdd. Cyn trol am
adref aethom i'r Ty Gwyn. yn
Rhuallt am luniaeth.
Mae rhaglen y tymor wedi ei
pharatoi am eleni a chawsom, i
agor ein cyfarfod eyntaf, Mr Rol
Williams o'r Waunfawr. Rhoddodd
sgwrs hynod ddiddorol am sefydlu
siopau
enwog
'Marks and
Spencer'. Roedd 61 gwaith
ymchwil ar y sgwrs, ac am
Iwyddlant 0 dlodi i'r cyfoeth
presennol.
8ydd y cyfarfod nesaf nos Lun,
7 Hydref pryd y croesawn y
Parchedig Geraint Wyn Edwards
a'r teulu 0 Gemais, Ynys Mon i
Swper y Cynhaeaf,
Bydd Gosber a Phregeth y
Diolchgarwch eleni am bump o'r
gloch, 20 Hydref.

ones

DIOLOH, Oymuna eien a Gareth,
Bwthyn Isaf ddiolch 0 galon am yr
anrnsoron.
y
cardiau
a'r
dymuniadau da ar achlysur eu
priodas. Cafwyd diwrnod i'w gOfio.
Diolch 0 galon.

Whitehead

Pfon: 01248 601257

Cymru CyEan

Ffon (nos)!

•

NICEIC

0124Q 600477 a 601011

Contnctwyr Trychn
ru.wi4lod)'T UNld
a'r C.n-•.dl.rihol

Sir.
Dyddiad cyfarfod nesa'r Grwp
fydd yr 17eg 0 Fedi.
Penderfynwyd
llongyfarch y
canlynol ar eu llwyddiant yn
Eisteddfod
Genedlaethol,
Tyddewi: Lyndsey Vaughan
Parry am ennill Gwobr Goffa
Llwyd o'r Bryn; Eirug Wyn ar
ennill Gwobr Goffa Daniel
Owen am yr ail dro ac Angharad
Price
enillydd
y
Fedal
Ryddiaith.
Dyddiad y cyfarfod nesaf - nos
Fawrth yr 8ed 0 Hydref

Ff8nlFfacs: (01286)870882
Gwasanaeth Fframio
Lluniau 0 bob math
ar gael ar )r safle
Prisiau Rhesymol
Arddangosfa

0

luniau

gwreiddiol gan
Artistiaid Lleol
Richard S. Humphreys

Camera yo ogoral uonn Pritcnard, Cilfynydd, Llanberis. Ffon: 872~90
Gyda'r nos cafwyd Cymanfa Ganu
GWIL FFAIR NANT. Hoffwn trwy
dan arweiniad Gareth Jones.
gyfrwng yr Eeo longyfarch 'genod
Canu bendigedig - bron cocrr to.
y nant' am drefnu GWyI Ffair Nant.
Synlad Gareth oeco y Gymanfa
Dydd Sui, 15 Medi catwyd
ar Wyl flodau ac rwy'n siwr ei fod
cychwyn ce rr dathlu gyda Gwyl
wedi ei blesio yn fawr 0 weld ei
FIOdau yn yr hen eglwys hynafol.
freuddwyd wedi ei gwireddu.
Gellid gweld fod pawb wedi
Dymunaf bob Iwe i weddill y
mwynhau eu hunain yn paratoi. Y
dathliadau a diolch Gareth am y
eanlyniadau yn ardderchog a'r
syniad ac i'r genod am y
eglwys yn edrych yn hyfryd dros
trefniadau.
ben.

~L
- -------------

Mae'r gwesty yn darparu ar gyfer

offer Lanvrn Tan

Mlodo

Cytunwyd i gais Mr John Huw
Evans, Rhiwlas i ddanfon
crynodeb 0 gyfarfodydd misol y
Cyngor i Llais Ogwan.
Materion Uwybrau
Penderfynwyd
danfon
yr
adroddiadau canlynol i Gyngor
Gwynedd:
angen cylch (gat mochyn) ger
Castell,
Rhiwlas;
angen
atgyweirio wal gerrig, Corlan y
Bont, Deiniolen; llywbr ZigZag, Dinorwig wedi ei gau yn y
gwaelod; dwr ar wyneb llwybr
Inclein/Hen Lon, Deiniolen.
Pont Charlie, Bethel.
Lluchiwyd darnau mawr o'i
lwyfan i lawr gan fandaliaid.
Mae Cyngor Gwynedd wedi
cau'r Ilwybr, nes bod eu had ran
adeiladwaith yn ei hatgyweirio.
CynUunio
Derbyniwyd
pymthcg
cais
cynllunio
ers y Cyfarfod
diwethaf, nid oedd yr un
gwrth wynebiad.
Cyllid
Derbyniwyd
adroddiad
yr
archwilydd mewnol, Mr John
D. Roberts CPFA, a oedd yn
datgan cyfrifon 2001/2002 yn
gywir ac amlygwyd gwerthfawrogiad
o'i
gynghorion
ynglyn a ffurf newydd yr
adroddiad blynyddol.
GrWp Cymunedol
Penderfynwyd cefnogi bwriadau'r Grwp i wella'r amgylchedd.
Y prosiectau sydd ar y gweill ar
hyn 0 bryd Y\V:
llwybr Cae Corniog

Bethel
lle troi yn 01, Tai Arthur.
Bwriedir croniclo hanes yr ardal
maes 0 law, gweler y cyhoeddiad
uchod.
Llwybr y tu cefn i Res Marian,
Deiniolen.
Mae
Cyngor
Gwynedd
wedi
cytuno
i
wynebu'r llwybr yma ar gost y

Cyf.

Penrala, Tregarth, Gwynedd

hI);ytrmbQC

Gwasanaeth i

dudalen 12)

Y Rhos,

Lllnas Jones, 6 Nant Ffynnon. Ffon! (0129S) 971820

Prif ~wyddfa
Coleuadau

0

Ystad

NANT PERIS

oec.

ROgdd yn wraig annwyl i Owen
.lones, yn fam i Arwel a'i bartner
Heledd, ac i lola a'i gwr. GWIlym,a
naln i ffion a leuan. Roedd yn
chwaer i Eirlys, Gwladys a
81oddyn, a'r diweddar Hugh. Griff
a Gledwyn.
Yn enedigol 0 Gaer Bleddyn,
Panisarwaun, symudodd y toulu i
fyw j Rh~ Oinorwlg, Olwt y bont
pan oedd yn ddeg oed Su'r
angladd yn amlosgfa Bangor a

(Parhad

myncdfa

Pfacs: 0124B

601982

PRIODASAU • PARTi"ON • DATHLIADAU
ACHLYSURON ARBENNIG

ac

CYFlEUSTERAU CYNHADLEDDAU a
PHWYLLGORAU
BWYDlEN BAR a CHINIO DV~D SU~L

1

Ffon: (01286) 870253 ',... ~
_

.._

.'

'

••••
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LLANBERIS

I

Gwyneth ac Eifion Roberts, Becws Eryri. Ffan: 870491
Camera yn ngotal John Pritchard, Ciltynydd, Llanberis. Ffon: 872390

Teyrnged

A

JOHN ROBERTS - BRYN MEL.
Yn ystod yr hat bu farw John
Roberts, Bryn Mel, Llanberis. Yn
saithdegau'r ganrif ddiwethaf y
deuthum i adnabod John. Roedd
Marion, el brlod, yn athrawes yn
Ysgol Gynradd Y Gaerwen, Ynys
Mon
lie
y
derbyniais
fy
mhrifathrawiaeth gyntaf.
Ymhyfrydai Marion yn y ffaith
fod ei Phrifathro newydd yn hanu
o'r un pentref a hi - Llanberis!
Rwy'n cofio ei holl yn ystod yr
wythnos gyntaf ai ar fws y deuai i'r
ysgol 0 Langefni, lie y trigai ar Y
pryd. 'Bobol mawr naci.' oedd ei
hateb, 'John sy'n fy nhywys.' A
John fyddai yn ei thywys, a hynny
yn brydlon a di-teth. Pan tyddai
amser yn canlatau byddwn yn
mynd draw at y car am sgwrs.
Byddai yn fy nghroesawu bob
amser
gwen, a honno'n wen
gynnes.
Monwysyn o'r lawn ryw oeoo
John.
Hanai
0 r fro nyrryo
ddlwyllledig none - uannnanqei
eeiroo - aroai y Morrlslald a
Goronwy Owen. Trydydd mab
voosco rr dlweddar Mr. a Mrs.
John ~oberts. Hen Siop, Capel
Coch. Ffermdy oedd Hen Siop ac,
er I John dreullo el ddyddiau
cvnnar ar y fferm. nld aetn
amaethu i'w waad. Ymhyfrvdru yn
ei fagwraoth ac yn ei symdosaeth.
f10edd yn ysgnrennydd y capet
pan oedd ond dwy ar bymthag oed
a daeth
dan ddylanwad
ei
wQlnldog ar y Pryd. Y Parchedlg
Roo~ Owen, a hanal ° awm y alo.
TrQullodd oyfnod yn y fVOQln a
chyfnod du yn el hanes oedd hwn.
Cafodd ei anton I ral 0 wledydd Y
Dwyrain Pell lie y dioddefodd ei
lechyd yn enbyd, Teuliodd gyfnod
yn Ne Aflrlca. ac yma eto fe
dd:oddefodd anhwylder a berodd
iddo fod yn orwoddog am chwe
wymnos.
Ar 61 cwblhau ei wasanaeth yn
y Lluoedd Arfo9 dyehwolodd i I=on
gan dderbyn ~wydd yn y Swyddf;l
Addysg yn Llangefni. Daeth dan
ddy~nwad Emrys Roberts (mab
Caerwyn).
Ymhen
amser
~ym\oldQdd i Adr~n Cofrestru
Genedlgaelhau,
Prioda5au
a
Marwolaethau
gan ddod
yn

a

rrer

bennaeth yr adran.
RQ<i;)ddJohn yn ddarllon yn
eang a brwdtrydlg. Dotial at ddawn
y bared a chofiaf Marion yn
Crybwy" mal 'Hon', T. H. Farry
Wllh~M~
~~dd~I hoff a~rdd.
QvverthfQvvro9Qi 9crddori~eth,
gr n90 OQllll yn ganwr! Ond
rh~no.l'r
dd3U
ohonom
un
diOdOrOQb ~rall Yn ·ddlQlthriad
b)'dde.: e:n sawrG yn trol at bAI-

droed! Roedd yn gefnogwr brwd 0
Manchester
United a mynych
fyddai'r tynnu coes rhyngddom!
Roedd yn hyddysg yn hanes y tim
- 0 gyfnod y Busby Bebee hyd at
Brooklyn a Romeo, yn 61 Marion!
Cefnogwr go lawn.
Priododd John a Marion ar
Ebrill 2il 1947, yr un dyddiad a
phriodas y Dywysoges Elizabeth a
Philip. Dipyn 0 sloe oedd i'r ddau
dderbyn gwahoddiad i erddi Palas
Buckingham i ddathlu'r achlysur.
Digwyddodd John grybwyll wrth
swyddog iddo wasanaethu dan
larll Louis Mountbatten 0 Burma
tra
yn
y
Dwyrain
Pell.
Trosglwyddwyd y neges i Philip.
Duc Caeredin a daeth yntau yn ei
oro at John i gael mwy o'r hanes.
Bu John yn Wr ac yn ffrind
ftyddlon i Marion. Bu'n warchodol
onoru ac, ar gyfnOdau 0 afiechyd,
ou'n gefn mawr iddl. Byddai'r ddau
gyda'j gilydd bob amser yng
ngweithgareddau
Ysgol
Y
Gaerwen,
hynny mewn
cyngerdd, gwasanaeth
caroiau
neu ffeiriau. Byddai gan John el
stoncm ei hun yn y ffeiriau ac yn
mwynhau sgwrsio ~ thrigollon
pentref. Roedd bob amser ar gael
i synorthwyo. Trysoraf fy atsofion
onono a clorcnat am y fralnt 0 gael
ei acnanoc.
~yderaf yn fawr y bvdd i Marion
ddcrt>yn nerth i wynebu'r dyddiau
blln ac y nvoo ei nataonon nnnau 0
John yn fodd i liniaru mymryn ar
finiogrwydd y golled.
Arwgl JonQs.
OYMUNA John H. Jonos, Tan y
Cloawyn
dd9toan
Qi
werthfawrogi;ld diffuantaf am bob
arwydd
0
garedigrwydd
a
dderbyniodd ar achlysur ei benblwydd yn 70 oed, Diolch 0 galon i
bawb.
DYMUNA
Bett,
1e Snowdon
Street, ddiolch 0 salon i'w theulu1
ffrindlau a chymdoglon
am y
blodau, cardiau a'r galwadau ffan
tra bu yn yr ysbyty yn ddiweddar
ClC ar 01 dod adref.
DYMUNA Alun Roberts, Ty'n
Llwyn. Q? Goodman Stregt ddiolch
j'w deulu, cymdogion, ffrindiau a
Chyd-vv(Jithvryram y caredi9rwydd
a ddangowsyd tuag ate mewn
lIawer 0 ffyrdd pan oedd yn yr
ysbyty yn ddiweddar ac hefyd ar 81
iddo ddod adref,
HOFFAI Megan a Bart, 12 Ftordd
GlanffynnonJ Llanrug ddlolch 0
oalon
I deulu,
ffrlndlau
a
chymdogion a.m y lIu eardlau a~
anrhegion
a dderbynivvyd
ar
a~hly~ur ~u Prioda~ Aur.
~IO"'OH,
Dym\oln~ Mro 'Iada
WIIIIQmQ. RhM y Fagnol OdlOICh
I'vv lhQ'wlI'wlr
ffrinQi;;1,ua chymdoglon

ooec

v

,

Ffon 271278
www.ybi~trQ,oQ,yk
~vrvhnogioni Canny ~ Nory~ RQbons

am y cardiau,
anrhegion
a
dymunladau da a dderbyniodd ar
ei phan-blwydd
arbennig
yn
ddiweddar.
CYNGERDD. Nos Sui, 8 Medi fe
gafwyd cyngerdd arbennlg 0 dda
yn yr Eglwys yng nghwmni Tim
Ward a'i ftrindiau. Yma hefyd y
cawsom weld a chlywed Annette
Bryn Parri ar ai gorau. Roadd
pawb wedi mwynhau eu hunain a
da 0 beth oedd gweld yr Eglwys
bron yn lIawn. Llawer 0 ddlolch i
Tim am drefnu'r noson.
Nos Wenar, 13 Medi roedd noson
wadi ai threfnu gan bwyllgor
merched y Cor. Arweiniwyd y
noson gan Arwel Jones. Hefyd
roedd raftI fawr yn cael ei thynnu.
Diolchodd Arwel i'r merched am eu
,gwaith yn ystod y misoedd

diwethaf. Trwy eu hymdrechion
trosglwyddwyd £800 i goffrau'r cor,
Llawer 0 ddiolch Iddynt.
Dyma enillwyr y raftl:
Wil Harries: £25; Mair Huws: £25
i'w wario yn J. Brown; Annie (Old
Time): Tocyn teulu ar y tren bach;
Myfyr Parry: Tocyn teulu ar y tren
bach; Enid Jones: Cinio i ddau yn
y Vic; Tomos,
9 Y Glyn,
Caernarfon: Potel 0 rum; Iwan,
Foelas, Cwm-y-glo: Potel 0 whisgi;
Dilys Mai: Cinlo I 2 yn y Bistro;
Gwyneth: Paentiad Olew 0 Oriel
Cwm; (01492) 622676: Paentiad
olew gan Myfyr Parry; Martin,
D. F.M., Bangor: Dol; Dorothy:
Tocyn £10 i'r Amgueddfa Lechi;
John Cig: Tocyn teulu Tren y
Wyddfa; Ted Morris: Potel 0 Cider,
Melfyn. Cig Arfon: Cwpanau.
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Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. Ff6n: (01286) 872275
UNDEB Y MAMAU. I ddechrau
tymor y gaeaf, cyfarfu'r gangen
nos Lun, 3 Medi. Gweinyddwyd y
Gymun Bendlgaid yn Eglwys Sant
Gabriel
gan eln rnennor, y
Parchedig
Philip
Hughes.
Darllenwyd y colectau a'r efengyl
gan y Parch vmona Hancock.
Ar 61 y gwasanaeth cafwyd
cyfarfod yn yr Ysgol Gymuned a
chroesawyd dwy aelod newydd rr
gangen. Cafwyd ymddiheuriadau
oddi wrth Mrs Sandra Hughes a
Mrs Menna Roberts. Darllenwyd
eofnodion o'r pwyllgor diwethaf a
phasiwyd eu bod yn rhai cywir.
Trafodwyd rnaterton oedd wedi
dod I law yn vstoo y gwyllau gan
Mrs Margarot Latham.
Yn gofalu am y lIuniaeth oedd
Mrs Gwyneth 1=l0bGrtsa Mrs Hilda
Orr]ll. Ahoddwyd y raNI hefyd
aanddynt ac f~'j r.~",jllwyd ga",
MiSS Melra Wllllam5. Ahoddwyd y
diolchiadau gan Mrs MarJhorl9
Roberts.
Terfynwyd
y cyfarfod
trwy
adrodd y Gras.
LLONGYfARCHIADAU
iMam a
Nain. sef Mrs Rhlan Jones, Bron
Eryri ar achlysur ei phen-blwydd
yn 60 oddi wrth Islwyn a Beryl,
Medl a Garoth, Karl, Oraig,
Ch9ISQY,Cerl, Dew! a John.
CAPEL y TAB~RNACL. Trefn yr
oodfaon am fis Hydref i 9ychwyn
am 4 o'r gloch fydd:
6 Parch Gwynfor Williams
13 Barch Vittoria Hancock
20 Mr John McBryde
2.7 I'w drefnu.
Pnawn dydd lau. 17 Hydref

cynhelir
Gwasanaeth
Diolchgarwch Plant Ysgol Cwm-y-glo.
YR YSGOL.
Ar
ddechrau
blwyddyn ysgol fel hyn, mae'n brat
cael croesawu athrawes newydd
l'r ysgol. Erbyn hyn mae Mrs Nia
Oliver
0
Frynrefail
wedi
yrnqartreru'n hapus iawn gyda
phlant Blwyddyn 1 a 2.
Mae'r plant bach newydd yn y
Oosbarth Melthrln nervo wedi
setlo'n hapus gyda Mrs Gwenlfer
Roberts a Miss Wendy Smith.
Maent wrth eu bodd gyda'r holl
deganau mawr newydd a brynwyd
ar eu cyfer gan Gymdeithas
Rhieni ac Athrawon yr YS901.
Diolch 0 galon Iddynt am eu
haelioni.
Aydym
yn
ymfalch'io
yn
IIwyddiant ~in cyn-ddisgyblion yn
eu arholidau yn y~tQd yr h"f ;lC yn
dymuno ~ob IIwyddiQnt iddynt Gto
yn y dyfodol.
Oyma'r eyfle eyntaf i ni fel ysgol
9ael lIon9yfarch lola a Michael
Robens ar enedigaeth eu merch
fach. ~fion Erin. Mae Sion Mathew
yn meddwl y byd o'i chwaer fach
newydd.
Enillwyr Clwb yr Ysgol am fis
Gorffennaf oedd:
1. Mr~ Mgrgaret
Wllli~msJ
GOleufryn,
Cwm-y-glo;
2.
Rebecca Wilson, 2 Glan y Gors,
Dinorwi9; 9. Mrs Sian Jones, 2
Dolafon, Cwm-y-glo.
Enlllwyr mis Awst oedd:
1. Hannah Wilson, 2 Glan y Gors,
DinolWg; 2. Liz Hughes, Dolafon.
Cwm-y-9Ioj ~. Mrs Hilda Orritt,
Morannedd, Cwm·y·glo.

DODREFN PERKINS
(Safl@'r h@n N@lson)
CAERNARFON

lifen!

•
•
•
·

(01286)
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Pob math 0 ddodrefn ty
~@9in, 'stafell fyw, IloHt
Prisiau cystetdl9UGI
Danlon am ddim i holl
ardal Bro'r Eco
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Miss Marian Jones, Minallt, 7 Bro Elldir, Dinorwlg. Ffon: 870292
I .....

TYMOR YR HYDREF. A thymor
yr hydref wedi cyrraedd, ias oer
fore a nos a'r dydd yn byrhau,
tybed ple'r aeth yr hat. Y plant
wedi mynd yn 61 i'r ysgol.
Dymunaf yn dda j'r rhai bach
sydd wedi dechrau yno ac i'r rhai
sydd wedi gorffen yno ac yn
barod i ddechrau mewn coleg
neu mewn galwadau eralu. Ga' i
ddymuno'n
dda
bob un
ohonoch.
Yr Eisteddfod yn edrych yn
bell yn 61 ond dim mor bell na allaf
longyfarch Eirug Wyn ar ennill y
Fedal Ryddiaith unwaith eto, a
dymuno y bydd iddo gael gwell
iechyd i'r dyfodol.
Hefyd mae'n siwr fod lIawer o'r
ardal wedi colli enw un arall o'r
Eisteddfod, sef Bethan Bryn. Mae
Bethan wedi bod yn yr ysbyty yn
Aberystwyth yn bur wael, ond
erbyn hyn wedi cael mynd adref.
Bethan ac Eirug, ar ran pentref
Dinorwlg, ga' i ddymuno gwellhad
i chwi eich dau. Brysiwch wella.
PLYGU'R EGO. Carwn ddiolch 0
galon rr ffyddloniald a ddaeth
ynghyd i blygu'r
Er mai
plygu'r EcO oeddym yn ei wneua
mae'n rhaid dweud ein bod wadi
cael ein difyrru san Andrew ac
Evan. Yr oedd yn noson hwyliog
iawn. Diolch i Jean ac Alison
hefyd. Hwythau yn ymuno yn yr
hwyl. Diolvh yn favvr i bQvvb,
CLW8 ORWIG. Mewn cvtarroo
QiY'(QddQr v'r Qlwb, dymunwyd
gWQllhad ouan I Sally Brennan
wadi iddi dderbyn lIawdriniaeth
rW lIygald. C1dymunJadCluOal E:ve
~ra;thwail~ ac Andr~w Gjliffitn ~
fu'n Oathlu eu penblwyddi yn
dd:weddar.
Dlolcnwyo I RobIn Jones 0
Afje ~oncern am drefnu
i'r
aelodau gClOIymvveld a Gvvei;1ty
MQifOd, Bontnewydd i gyngerdd
gan Kintamarni. set pedair merch
yn chwara~ saxaphone. a.c am y
te a ddarparwyd ar gyter Pobl
~Yn a ariannir gan y Cynulliad
Cenedlaethol.
Derbynivvyd
Ilythyr
a
thystysgrif
oddi wrth Cronfa
Macmillan i ddiolch i'r aelodau am
eu IIwyddiant yn cadi arian j'r
elU5en, 6ydd y OJwb yn dathlu ei
all Oen-blWVdd
mls Hydref, a

eco.

vm

gwnaed trefniadau ar gyfer yr
achlysur.
Dosbarthwyd blychau casglu
ar ran Age Concern i'r aalodau a
fydd yn casgJu 0 dyi dy cyn bo hir.
Diolchwyd i Alice Griffith a Megan
Morris am ddarparu'r teo Enillwyr
y raftJ oedd Elizabeth A. Jones a
Betty Bower.
BEDYDDIO. Ar nos Sui, 28
Gorifennaf, bedyddiwyd tri o'r
ardal gan y Parch John Pritchard
yng nghapel Cefn y Waun, sef
Mrs Eira Morris, TV Gapel MC a'i
dau blentyn, Gwenno a Sion ltan.
Dymuniad Eira oedd cael ei
bedycdio neto'r plant. Achlysur
brat iawn yn yr oes yr ydym yn
byw ynddi. Mae Gwenno yn
barod yn aelod ffyddlon o'r Ysgol
SuI.
YSGOL SUL. Tybed faint 0
bentrefi
ym
Mro'r
Eco a
gynhallodd yr ysgol Sui yn ystod
gwyliau'r nat elenl. Yr yovrn ni
yma yn Ninorwig yn ymfalch'io yn
y ffaith fod yr ysgol Sui wedi cael
ei chynnal yng nghartref Mrs
Katie Lloyd Hughes. Rwyf yn siwr
fod ein diolch yn fawr iddi. Er bod
y Gape! yvedi (lQU ere droe ddvvy
flynedd mas'r ysgol Sui yn oat i
fynd ac vn uswvrchus iawn.
Dymuniad y plant osdd cael yr
ysgol Sui drwy'r haf, a Mrs
Hughes yn ymateb j'w dyrruruad.
Mrs ~ughGs, gobaithio
y
cewcn nertn ec iechyd i gario
ymla.Qn hsto'r cwann arcosrcnoc
yr ycycn yn ei vvneud hefo'r plant
ac y gallaf flnnau rOI maddeuant i
chw: am fy nahadw i ddisgwyl i
fynd "r o~dftl ambell n05 QUI.
DiQich yn lawr iawn ; chwi.
YMUDO. Ein dymunlaa gOraU I
60tty RQberts, 9yn! 0 , Maes
Eill1Jnsydd wedl symud o'r ardal i
{yw. Mae ~etty wedi mynd i fyw i
fynglo yn Rhydfados. Gobeithio
eich bod yn setlo j Jawr yno ac y
byddwch yn hapus ac y cewch
iachyd I fwynhau blynyddoedd
ynddo.
G~NEDIGAETH. Llongytarchion i
Mr a Mrs Geraint Morris. Ty Capel
MC ar enediageth mab, brawd i
Gwenno a Sion Ifan. Gobeithio y
cewch nerth ac iechyd i'w fagu.
~nw'r bychan yw Elis Arddu

Llun cynhaeaf gwair zyddY1t Rhuddallt, Llanrug yn. y dau ddegau.
Sur hwyl sydd wedi bod yn yr
ardd? Dyma amser y eynhaeaf,
mwynhau ffrwyth eich llafur.
Byddai'r fferrnwvr yn casglu'r
cyfan i'w hysguboriau dros v
gaeaf, felly dylai'r garddwyr
wneud, ond nid i'r ysgubor ond
i'r rbewgist. Diolch am bethan

modern
Trwv garedigrwvdd ffrind fe
heliwyd y cwsberis (eirin Mair)
ac y maent vn flasus mewn
cacen. Byddwn yn son wrth
drafad v tywydd 'Dolig yn vr
haf, a chwsberis yn y gaea['
Mae'n llvthrennol wir i mi
erbyn hynl

Fala, [ala, Iiloedd yn cael eu
chwythu Poan y 8wvnt :a'r adar

yn cael zwledd a rhai ohonym
yn rhoi can fach amdanynt. Mae

rhai o'r enw 'Beaney ()[ Barn' yn
l1f£1.lau J\\-Y'i)I ae wcui \,iU bWYL'-,
Am eow Arlstoeraiaidd ar Afnl!
Mae at91~udi\veddar yn CaU\V'll
dda mcwn y~tafell Qcr hyd yn

oed at fis MQwrrh. ond os oes
clais arnynl - i'r rhewgisl a nhw

CARPEDI GERAINT OWEN
GWER.THWR. CARPEDI, TElLS CARPED A FEINYL
CANf\:OEDD a DDEWIS a BATRYMAU A RHAI ~1EW'NSTae
FFO~CII
l,1\1\IIY\V AlvISER:

WAUNPAWR (01286) 650552

Morrio,

Pgidiwch a gori ar stori
anfonwch hi i'r Eco

TREK
ENERGY CYCLES

antur WAUNFAWR
•

C

60 Stryd Fawr

Llanberi:;
Heics a Barcudau

""Un Dodrefn

Mo(!'r Cynllun yn brin

0

Parliau a Thrw~il) QAi~~
Qeics ~fordd a Mynydd,
SMX, Trii\\hlon

gyfraniadau

n~t;Iou trydonol~
yn arbt:nnig poptai, OCirgCillgG~~,

Baroudau Hvvyl, Chw~r~eon
Cl DuitEl Poworklto(i,
Duwi6 DEl

pCi;rlarJnuu!lvl~ia rht;w~~119~dd fyddai'h

QJdQ$ ;rweleie ....+tlu tlf' .h~WM\ i~~1

&w~OJ'\oe+h ~~h.J II'kM

~t(\ft\ ddim
.r"

\V\11{\1.

A11tt.t.fW~Unt!lWf.Ofll

Oriau Arlor
Gaeaf: 5 diwmod yr wythnoB:
I~\,I,¢wonor, ~adwrn, Qui, Llun
Hat! 7 dlwrnod yr wythnos ar
agor tan e pm

01~OO 74Z\j611J· 01~66a71Q~2oi)IQ-~@~ner9ycycles.com
.1 u-"

'JI' 0 I :Z~(j 074 155

wedi eu stiwio yn barod i wneud
teisen afal ddiwrnod Dolig neu
afal efo'r pore rua'r Dolig.
Rhaid dod yo 01 i'r pridd rwan,
a gelynion y garddwr, ie y
chwyn sydd yn poeni pawb
Docs dim fwy crwydrol na nhw.
Gallant
aehosi drwgdeirnlad
rhwng pobol drws nesaf sydd yn
poeni
arndanynt.
Rhoweh
ddigon 0 chwyn laddwr, mae'n
ffordd ysgaln o'n difa, ond i
Iynd i lawr i'r g\vraidd does dim
fel fforch dda ac i fyny a nhw ac
i'r dornen. and mae chwyn hyd
yo oed yn flodau gwyllt. Mae'r
hen estron gwyllt 0 ddant y llew
yn flodcuyn bach digon del a
gwn srn un a dorrodd rai
OllOIlVDt a'u rhoi mewn Ilcsrr ar
ffenact y gegin ond ddim yn y
parlwr. Dyna i l;ru'r Cy~gaw'r
ddear' sydd yo elyn mawr i'r
ggrddwr, rhaw gref i goell bwn a
chrl1fallC y fran - gclynion i gyu,
M ynn\.vch eu eodi. eyn y gaeaf
a'u llosgi. H\vyl
GWRAIG Y TV
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CAEATHRO
Clive James, Hafan, Bryn Gwna.
Fton: (01286) 679501 (gwalth). 6n438 (cartref)
DIWEDD CYFNOD. Daeth cyfnod
yn hanes ~amaethyddiaeth y fro i
ben dros Wyl Banc mis Awst gyda
chwalfa adeiladau metal yn fferm
Cefn y Got.
GENEDIGAETHAU. Yn hwyr ym
mis Awst daeth trigolion newydd i'r
pentref, diolch i otal staff Ysbyty
Gwynedd. Un yw Ceris, merch
aralt i Jayne a Tim Lloyd,
Bodawe!. Yr ail yw Cara, merch i
Lynda a Mark, Ty Newydd. Croeso
cynnes i chwi eich dwy.
AHODDION.
Diolch
i
hapchwaraewyr Pel Bonws y Loteri
Cenedlaethol
yn
Nhafarn
Bryngwna am eu rhodd 0 £420
tuag at gostau'r Ganolfan. Hefyd
diolch t'r cwpwt a roddasant rodd
nee: 0 £100 l'r Ganolfan.
04 WAL. Roadd yn ddiddorol
gweld Castellmai ar ei newydd
wedd trwy taw'r perchennog
newydd, eronec Emrys. Roedd y
gymhariaeth hefo'l fflat yn Delhi,
India hafyd yn ddiddorol iawn.
PRJODAS. Llonsyfarchiadau
i
Sharon ac lan, Tai Glangwna ar eu
priodas yn ddiweddar yn Rhuthun
ar 01 dYGhwelyd o'u rnts mel vn
Terenfe.
PAIODAS AUR, uoncvrarctuon i
Mal ac Idng Jon~~, ~hosbach ar
eu Priodas Aur. Bu sbei yn y
dathliadau yn Y Mownt.
DEFAID. Y bore ar 61 y noson cynt
aeth Willie Anderson 0 oararn
6ryngwna rr cas cnwarao. 8Qth
wl\lodd nr y rowndabQYVt ond

BrlJn d Rita
H8ndQr~On

SlOP Y PENTRIiF
WAUNFAWR
Ff6n: 650589
• ~Oll docvnnau'r
Cencdlaethol

Loteri

• Cvflenwyr bwyd
anifeiliaid - Ibulk' a
rhydd - y rhataf yn Ileal!
• Nwyddau graser,
alcohol, cardiau MANWEB
• 'paypoint· ar 9yfer talu
bob math 0 filiau

defaid - un ddu ac un wen.
Gormod o'r 'hen iar brith'?
TYNFA MISOL. Enillwyr mis Medi
oedd: £40: (OS) R. Chambers
Jones, Hafod Wen; £25: (59) J.L.
Morley, 8 Erw Wen; £15: (16)
Olivia Roberts, Cartret; £3: (13)
Peter a Vera Hughes, Pennant.
CYNGOR CYMUNED.
Cynhaliwyd cyfarfod o'r Cyngor yn
Festri Croes y Waun ar 17 Medi
2002. Bydd Cyngor Gwynedd yn
derbyn map yn dangos lIeoliadau
ar hyd yr A4085 ar gyfer 'rumple
strips' a tri twmpath arafu traffig ar
hyd y Ion. Aoedd cryn feirniadu ar
Gyngor Gwynedd yngly, ! diffyg
gweithrediad ynngl~ a'r arwydd
'dim
chwarae
pel'; torri'r gordyfiant
.,I r garaJls
..
ac arwydd enw Sted
'Bryn y Got'. Ni fu cnwaun unrhyw
eyrnuolad i oorrrr gordyflant dros y
pann cui ar y ddwy ochr tuag at y

sioo.

Wrth drafod y cynigion ar gyfer
Caeathro yn y drafft Cynllun
Datblygu uneooi cytunwyd fad
angen mwy 0 dlr ar gyfer plotiau
unigol yng ngardd Cefn y Gof,
sane pa.rcio a~ry man chwarao ac
amddiffyn y ddau gae chwarae ar
gyfer dyfodol.
GGIP QYMUNEDOL.
evco Y
sgipiau bJynyddol yng Nghaeathro
yn ystoc wytnnos gyntaf mis
Hydref.
GAANTIAU ARIANNOL.
Dylid
cvtoirlo CQisladau am arian 0
Gyngor Gymuned y waunfawr i'r
C1ar9. Sian Thom~s, Ty Vsgoldy, Y
Waunfawr,
erbyn
canol
mis
Hydref.
I May ac Idrlg
ar eu Priodas AUf: 06,09.0£

v

Yno Ngh~aathro, mawr yw'r miri,
Priooae Aur yn nechrau Medl,
Llu 0 g ardi~u a~ anrhegion,
Pawb yn anfon liOn gyfarChlon.
Byw yn unol faith flynyddoQdd,
Carreg filltir wedi cyrraedd,
Cwmni'r plant a'r wyrion hawddgar,
Toulu hynod ddiymhongar;
6oeo blynyddoedd 0 hapusrwydd
Eto, yn eich cart ref dedwydd.
E. Williams
Yr Hendre, Caernarfon
I'A COLEG. Dymuniadau gorau i
Geraint Roberts, Cefn Rhos Isat
ar gychwyn ei yrfa yn y coleg. Mae
Geraint yn mynd i BrifSysgol
t-Jottingham am bedair blynecJd i
wneud Feirianneg 5Hil.

TEPHEN JONES
Trefnwr Angladdau

Llanberis
r----------

ac Ardal

yr Eco

(01286) 870 870
(01286) 87;l. 491
(07770) ~65 976
Cwmni Annibynnol L.leol
Profiadol
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Geraint Ells, Cilgeran. Ffon: (01248) 670726
Camera yn ngotal Richard LI. Jones, 5 Y Odol. Fton: (01248) 670115
DIOLCH. Dymuna Gwenno a Brian
ddlolch 0 gal~n i'r teulu, ffrindiau a
chymdogion
am
y
cardiau,
anrhegion ac arian ar enedigaeth
lestyn Rees. Hoffai Nam Sulwen a
Nia ddiolch am y caredigrwydd gan
bawb. Hefyd Evan a Nerys.
LLONGYFARCHIADAU i Geraint
ac Ann Elis, Cilgeran ar fod yn daid
a naln unwaith eto. Ganwyd Sion,
mab bychan i Angharad
ac
Anthony yn Ysbyty Gwynedd ar 4
Medi.
MERCHED Y WAWA. Croesawyd
pawb i'r cyfarfod cyntaf o'r tymor
newydd gan y Llywydd, Beti Owen.
Cydymdeimlodd y lIywydd a'r rhai
oedd wadi cael profedigaeth yn
cdlweddar; anfonwyd cofion at y
rna: oedd ddim yn dda eu hiechyd
a
oedd daall fod Anita Owen a
Gwyneth Jones wedi gwalla ar 61
anafu eu coesau yn ystod swyliau'r
haf.
Llongyfarchwyd lair o'r aelocau:
Ann Ells, Mary Evans a Gwyneth
Jones ar enedigaeth plant bach i'w
mercneo, Manon, Angharad,
Catrin a Gwen.
Llongyfarchwyd pobl ifanc yr
ardal ar eu IIwyddiant yn yr
~isteddfod
Genedlaethol,
Huw
Jones a Sioned Owen, y ddau yn
ennill gwobr am ganu unawc. Dewi
Griffiths, un 0 Ffanfferwyr yr
Orsedd, ac wrth gwrs Angharad
PrlCQ,un 0 blant Qothel, ar ennill y
fed(11 flhyddlalth.
Dymunwyd yn dda i'r dyfodol i
bawb. oedd wedl IIwyddO mewn
arholladau
Ysgol
a Cholag.
Llongyfarchwyd
Eryl a Dllwyn
Aobens a Malr a William JonQs, y
naill w~di dathlu Priodas Anan a'r
lIall Friodas Aur yn ddlweddar.
Dymunwyd yn dda i Dylan, mab
Ann EII~,Gydd yn mynd I Awstralla
am flwyddyn.
Darllenwyd Ilythyr oddi wrth
Jenny Pye yn diolch am y siec tuag
at Ysgolion ac Ysbytal Lesotho, a
chyhoeddwyd fod Pwyllgor Anabl y
Rhanbarth wedi cyflwyno siec 0
£2,200 i Ysbyty Minffordd i brynu
offer ar gyfer cleifion sy'n dioddef
o'r Clefyd Alzheimer,
Gwesteion y noson oedd y tair
chwaer 0 Gaernarfon:
Malan,
Manon a Medi, ynghyd a'u mam,
Sian Wilkinson. Cafwyd noson
arbennig gyda'f tair yn perfformio'n
broffesiynQI iawn eltemau ar lafar,
ar gan ac yn offerynnol, gyda Sian
yn cyflwyno
yn hwyliog a
chartrgfol.
~hyfaddwyd
at eu
dawn, a mwynhawyd y nOGon yn
fawr lawn gan bawD. DIOIChwyd
ladynt ar rAn y ganson gan Ait"
William~,
y pwyllgor o~dd yn gyfirfol am y
lIuniaeth Qr ddiwodd y cyfarfOd ac
Anne Lewis enillodd y raftl. Dr
Q~lWyn Owon Iydd y gwr gwadd
yn y oyfarfod ne~af.

CLWB BRO BETHEL
Daeth tymor y Clwb i ben fis
Gorffennaf gyda thrip i Tweedsmill
a Rhuthun ac ymlaen i Wrecsam
am ginlo. Dlolchodd Mr Goronwy
Jones
i'r
ysgrifenyddes
a'r
trysorydd am dymor IIwyddiannus.
Medi 3
I agor y tymor bu'r aelodau yn
mwynhau cinio arbennig yn y
Bedol. Rhodd gan Mr a Mrs
Johnson a Michelle. Diolchwyd
iddynt am eu caredigrwydd gan Mr
Siencyn Griffiths.
Llongyfarchiadau i Mr a Mrs James
ar ddathlu eu Priodas Aur ym rnis
Awst. Diolchwyd iddynt am eu
rhodd gan y Parch Gwynfor
Williams.
Bydd y cyfarfod nasaf ym Methel
ar 1 Hydref. Y gwr gwadd fydd y
Parch A. E. Hughes,
CLWB 100 Y CLWB PEL-DROED.
Enil!wyr mis Awst oedd Sheryl
Hughes (HSBC) Bangor: £100;
Gavin
Robarts,
Bethel:
£50j
Dafydd Williams, Sethel: £25i
Terry (Cwm) Williams, Bethel: £25.
I ymuno
neu am ragor 0
wybodaeth cysyllter a Mr Tecwyn
Hughes, 4 Y DdOI, Bethel. Ffan

ca

(01248) 67'469.
EISTEDDFOD BETHEL. Dyrna'r
Llinell Goll ar gyfer yr Eisteddfod
Bentref eleni. Anfonwch
eich
cynigion,
dan
ffugenw,
i'r
Y5grlfenyddes. Manon GwynQdd.
Lly~ Myfyr, Sathel erbyn dydd
<Jwoner, ~5 Hydref, ynghyd ag
enw a chyfairlad yr ymgeisydd
mewn amlen wedi ei Belio, os
gwelwcn yn dda.
NtWVDDION O'A YSGOL, Mae
tymor yr hydref wedl d~ehrau
ballach a phlant meithrin wedi hen
ymgartrefu yn y caban.
Llongyfarchiadau
i Mrs Mar;
Williams, athrawes 61. 1 a 2 ar ei
phenodi'n
bennaeth
yr adran
babanod.
Bu Blwyddyn 6 yng Ngwersyll yr
Urdd, Glanllyn am dair noson hefo
Mr Dylan Parry a Miss Nia Gwawr
Jones yn edrych ar eu holau.
Mwynhaodd pawb eu hunain yn
fawr iawn er ychydig yn flinedig yn
cyrraedd yn 01. Bu swyddog o'r
Gwasanaeth Tan yn siarad a rhai
o'r plant am beryglon tan a'u
hat90ffa am ffyrdd j gadw'n
ddiogel.
YMDDEOLIAD. Ym mis Mehefin
eleni ymddeolodd
(yn gynnar)
Celnwen Williams, Cefn Gwyn, Q'i
swydd fel Swyodog Mewn Gofal
yng Nghanolfan Dydd Plas y Coad.
CYl'\n~liwyd partl ymadael iddi ac
~nfonwyd y lIun yma rr Eco gan un
o'i chyd-w~ithwyr i nodi eu diolch
iddi ~r ran ei chyO-weithwyr a'r rhal
sy'n mynychu'r Ganolfan am bob
caredierwydd yn ystQQ Qi chyfnod
ym' MhiaS y Goed ac i ddymuno'n
dda iddi l'r dyfodol.

.M. Die
PEINTIWR AC ADDURNWR
PJ::IISIAU RH£SYMOL
.------~
TAWELFA, Pt!NISARWAUN
FrOn: (01286) 87084G
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Mrs Ann Evans, Sycharth. Ffan: (01286) 872407
YR YSGOL GYMUNED.
Llongyfarchiadau
gwresog i Mrs
Elnlr Humphreys (nee Griffith) ar ei
phriodas Ii Mr Edwin Humphreys
dros wyliau'r haf. Cafodd Einir,
Edwin a Ceiri ddiwrnod i'w gofio ac
maent yn wir ddiolchgar i'r holl
blant, athrawon, rhieni a chyfeillion
am
eu
caredigrwydd
a'u
dymuniadau da.
Yn yr un modd, dymuna Mrs Jan
Morris a'i gwAr, Richard, ddiolch i
bawb am y cardiau a'r anrhegion a
gawsant ar achlysur eu priooas
hwythau ym mis Mal.
Croeswawyd
9 0 ddisgyblion
newydd i'r Dosbarth Meithrin ac
maent wedi vrncartretu'n svcvn
iawn yng ngofal Miss Bethan
Roberts.
Y mae'r flwyddyn
2002 yn
flwyddyn
arbennig
i'r
Ysgol
Gymuned gan ei bod yn dathlu ei
deng mlwyddlant ers ei hagor yn
1992. Bydd Cyngerdd i ddathlu'r
degawd ar 16 Hydref a bwriedir
dathlu ymhellach eros gyfnod y
Nadollg. Pen-blwydd Hapus felly l'r
Ysgol oymunec naroo yma.
Yn ystod y nwyooyn oyco
myfyrwyr
0 GOleg
Menai
a
Hyfforddiant Gwynedd yn ymuno

i'n puth, set Jordan, ac mae wedi
setlo'n sydyn ac yn ymuno yn y
gweithgareddau.
Thema'r Ysgol Sui y tymor hwn
yw 'Coed' a byddwn yn hynod falch
o unrhyw gyfraniadau, boed yn
lIyfrau neu luniau.
Cynhelir Sui y Teulu bnawn Sui,
20 Hydref yn ngofal Mr Merlyn
Jones, Caernarfon.
Gweinyddir y Cymun Bendigald
a bydd hyn yn gyfle amhrisiadwy i'r
plant gael gweld a chymryd rhan yn
y gwasanaeth
arbenruq hwn.
Croeso cynnes i chwi rieni a
ffrindiau ymuno a'r aelodau a'r
plant.
Bwriedrr cynnal gweithgaredd
'Darllen
Noddedig'
ym
mis
Tachwedd er budd Addysg Katalau,
y ferch fach groenddu 0 Kenya a
fabwysiedir gan Gylch Deiniolen.
Byddwn yn ymuno ag Ysgol Sui
unoaboi Ebeneser, yn Festri Capel
Ebeneser am 10.00 Y bore. Felly
byddwn yn dra diolchgar unwaith
yn rhagar am elch cefnogaeth,
anogaeth aen haellonl.
DIOLCH 0 GALON.
Llongyfarchiadau
i Jean Jones,
Bryntirion, neu Anti Jean I holt blant
y pentref, ar gael ei henwebu gan

A'r stoff Ar nyn

Mrs

0

bryd eroosewir

Mari Harding,
Rhian Jones a
Collette Williams gyda Chyfnod
Allwoddol Un

Y mae pawb beuacn wedi hen
ssno'uawr ac Wedl bwrw iddi nsto'u
themau Lliw a Llun. V f:ferm a'r
Rhufeiniaid.

UADD ADAAN BENTREF.

evco

Ellen

Jones,

Deiniolen

i

dderbyn tlws hyfryd rhaglen S4C
'Dlolch 0 Galon'. Un sy'n gwirioni a
phlant yw Anti Jean. Hi yw Anti
Lolipop yr Y5gol, hi sy'n gwarchod
lIu 0 blant cvn, ar 01 vr vsoo: ac vn
ystod y gwyliau. Mae hi a Wil, ei
gwr a Haydn wadi agor drws au
canrer ers
blynedd, ac weot
mabwysiadu
~O a gwarchod 0
gwmpa\5 1eo 0 oient,
Cyflwynwyd y tlws narcd. sst

oecan

yr
Adl'an yn ailgyehwyn wodi'r harmer
tymor. E)ydd rnenyuon Itawn yn y
rhlfyn nssat.
~IQT~OO~OO
tl~~T~~I=.Cynhelir
yr Ei~teaafoa
er oaawrn, 10
TA~hw~dd ~m 1 o'r Olo~h yn
Neueldd Oymuncd, Mynediad drwy
raOlan: 50c Bydd aowyl a lIunlaath
sanol y pnawn. Am Iwy 0 lanylion,
rtlaglennl a lhe5tunaU CY5ylltwCflag
EI11abQthWoodcock ar 870121.
OW~LL~AD.
Oobaithio
lod y
tywydd brat wedl codl calon pob un
ohonoch sy'n s&1 yn y pent ref . Ein
cotion a'n dymuniadau gorau i ~hwi
all.
Da deal!
fad Mrs Jennie
Williams. Cag Corn log adrgf o'r
ysbyiy. !;;in cofion gorau atoch

Emyr a Katy ar acfllysur eu prlodas
yn ddiwQddar. Y maQnt WQdl
cartrefu yng Nghaernarfon.
Pob
hapusrwydd i'r ddau ohonoch.
CERDDOROL. Llongyfarchiadau i
Mathew Philips, Tai Arthur, ar ennill
Tysrysgrlf Theorl Gradd 5 gyaa
Bwrdd Cyswllt yr Ysgolion Cerdd
Brenhlnol. Da lawn chdi.
PWVLLOO~ N~UAOD Vn ystod

cnwitnau.

mis

YoQOL oUL (}OoAf't, Aoeao yn
hyfryd croesawu'r plant yn 61 wedi
gwyliau'r hat. Daeth un ifanc iawn

Gerdcleo LOn La~, Dyffryn rerl~
yng ngotal Leslie Larsen. Taith yw

v

Lanberis i Gaernarfon
Tynnwyd
sylw'r oedolion a'r plant at y Garreg
Gotta i dri 0 bob I ifanc, aelodau o'r
A.T.C.
Boddwyd
y tri mewn
damwain hofrennydd bron i naw
mlynedd yn 61.
Aethpwyd heibio'r lIecynnau ble
mae plant a phobl yn cael eu
hyfforddi ar sut i drin canw. Yr oedd
y blodau tlws, lili'r dwr, yn union fel
cwpanau a soseri ar wyneb y llyn
llonydd. Rhyfeddodd
pawb at
furiau'r
twnnel lie roedd olton
driliau'r gweithwyr
gynt. Galla!
Leslie Larsen enwl'r holl fathau 0
goed, a gwelwyd oddeutu 20 math.
Difyr oedd yr ofergoel
am y
griafolen, ac fel y byddai'r hen
Gymry yn ei thyfu wrth y tV i gadw'r
ysbrydion drwg draw ac yr oedd
rhai yn peintio'r tai hefo'r aeron
coch.
Oes,
mae
gan Leslie
griafolen yng ngardd Llygad yr
Haul, ac mae hi wedi cadw
ysbrydion drwg draw - medda fo!
Yn sicr roedd y plant wrth eu
boddau
hefo'r
daith ddifyr
a
theimlai'r oedolion hwythau mai
mwy 0 deithiau fel hyn y dylid au
trefnu. Diolchir i Leslie am y taflenni
difyr ac am y daith addysgiadol a
thu hwnt 0 fendithiol.
Bwriedir cynnal'Noson 0 Hwyl a
Sbri Calangaeaf'.
hOS lau, 31
Hydref.
Bydd
amrywiol
gystadlaethau i bob oedran. Bydd

F: ramia

posteri a thatlenni I'r plant yn nodi'r
holl gystadlaethau.
Rydym yn ymhyfrydu yn negawd
y Neuadd
Gymuned.
Y mae
cymaint 0 weithgareddau
wedi'u
cynnal ynddi ac mae detnydd
helaeth ohoni 0 hyd. Rydym, fel
pentrefwyr, yn hynod falch fod yr
Ysgol Gymuned yn edrych yr un
mor lIewyrchus heddiw ac yr oedd
pan agorwyd hi Hydret 1992.
Perchir hi yn ganmoladwy
gan
bawb sy'n ei defhyddio, gyda'r nos
yn ogystal a'r dydd. Y rnae'r plant
yn mwynhau y cae pel-creed a'r
buarth wedi oriau'r ysgol ac maent
yn amlwg yn parchu eu hysgol.
Gobeithio y bydd yn dal i edrych yr
un mor ddeniadol wedi'r ddegawd
nesaf. Pen-blwydd Hapus i'r Ysgol
a'r Neuadd Gymuned.
Erullwyr y Clwb Cant Gorffennaf.
1 Mr Ken Williams, Trem Cynft; 2.
Sian Dafydd, Tai Arthur; 3. Mathew
Philips, Tal Arthur.
Awst: 1. Mrs Bessie Williams, Llys
Myfyr; 2. Delyth Williams, Pen y
Gaer; 3. E. J. Williams, 2 Bryntirion.
Medi: 1. Ann Jones, Ty'n Gerddi; 2.
Sharon Davies, Pant Afon; 3.
Gwyneth Owen, Minffordd.
Dymuna
aelodau'r Pwyllgor
longyfarch Mrs Einlr Humphreys ar
achlysur ei phriodas yn ystod
gwyliau'r haf. Pob hapusrwydd I
chwi fel teulu,

Gwasanaeth Fframio Lluniau

Arbenigwyr ar fframio gwaith edau a nodwydd
Nder helaeth

0

luniau ar werth • Dewis cang yn cynnwys:

IVOR STUBLEY • KEITH ANDREW
KEITH BOWEN • ROB PIERCY

!=--==-=---==----

PARe PADARN, LLANBERIS

(870922)

(Ar g~u dydd SuI II dydd Llun vn ~~tody gaeaf)

powlon risial, ga.n Mrs !;Ion Jonos.

Ganwya can nynoc 0 ecoes. un
o~dd yn d~rlunio ~ymorj~d Qof~lu~
Jean i'r dim, gan Owenda Owen,
Ein cyfarchlon cynhesaf I tl. Jean.
P~IODA~.

Pob

Gorffennaf

dymunlad

trefnwyd

da

I

GwaaanaAth Trylwyr

gan V bobl
OL
GWCl3anCloth Poroonol Cyfotilgar i CHWI
V Gwasanaeth Teehnagol Gorau
i'chGAR. Cyst818
Gwasanaeth Prif Ddeliwr
Felly, po gar bynnag ydych
CHWI yn 4i yrru,
o Audl I Zastava

Taitn

hon ar ran o'r hen lein L.M.S.R., 0

Pylan Qrlffith
TREFNWR ANGlADDAU ANNIBYNNOl

it

llEOl

THOll·Y·VVAEN, rENlllAflYVAUN

Yn gwa\ionacthu/r hull ardol yr ECO all
ymhGllu"h i Hvvrdd

GW@G@naeth teiml@dwy,

Ut-ddA~61 A ph~r~6t"161.

2Ll 9wr y dydd
ffoniwoh:

MUDlADAU AM SRI lAO RHESYMOL.

"vlan (LIYG)orS71 sa

• DWJlt\U MODERN t\ MOITHUB
· CW~~TA'0 ~A.rON
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ClKBYDIiIO CL.l0ROL

· P~CYNNAU CWVtIAU \!M MImYDAlN, ~W.n.OPAC
YMHELLACH.
• TIITHlAU I GYNGH.BRDDt\U t\ TH"EATRAU.
· Tn.~~U pn~~AU
CWVlIAUI CIlWPIAUA..

· CWMNI THULUOL

'I( WYDDIiR
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Mrs Lowri Prys Roberts-Williams, Godre'r Coed. Fton: 870580

DATHLU PENBLWYDD
Llongyfarchiadau i Arthur Jones, 5
Trem Eilian a ddathlodd ei benblwydd yn 60 oed ar 25 Awst.
Dymuna ddiolch yn fawr iawn i'w
deulu a ffrindiau am yr anrhegion
a'r cardiau dderbynlodd ar yr
achlysur.
PWYLLGOR CYMUNEDOL
Cyfarfu'r pwyllgor nos Fawrth, 16
Gorffennaf. Llywyddwyd gan Mr
Gwyn Hefin Jones. Pasiwyd i
wahodd rhai a roddodd eu
henwau ymlaen yn yr Holiadur i
gynorthwyo mewn gwaith pwyllgor
i ffurfio is-bwyllgorau a hefyd
gofynnwyd am ateb cadarnhaol 0
du rhai 0 aelodau gwreiddiol y
Pwyllgor
Llywlo a rwrtecenr

oernau yn rnan or pwyllgor
newydd. Cafwyd trafodaeth ar

ffurflo cynllun busnas a nif(:\r 0
sianelau
i ariannu'r
cynllun
ariaethedig. Fel man cychwyn,
penodwyd is-bwytlcor i lunio'r
Cyfansoddiad
gyda Mr Llew
I=toberts
Swyddo9
datblysu
Canolfan Gydweithredol Cymru i
9ynorthwyo yn y 9waith ac IS
bwyllsor Tendro i baratoi ar gyfer
Cynllun Busnes. N03 Fawrth, 10

Medl crossawvc J'r cvranoc
aalocau o'r is-bwyllgorau a rhai a
gytunodd
yn yr Holiadur
i
gynorthwyo mewn gwaith pwyllgor
yn gyffredinol - Mrj J. Mc8ryde.
Wil Williams,
Dennis J.
Aobert~ ac Islwyn Jones. Gafwyd
adroddiad gan O~fydd (;:lIis ar
waith yr i~-OYVyllgorGyfanlSoddlad
a can Eurwyn Griffith ar ran yr ISbwyllsor Tendro.

DIOICtlwyd yn Qynnes lawn
iddynt am y 9waith lrylwyr yn y
ddau fae\) aCiamllnellwyd y sefyllfa

a dU'r Eglwys BrQsbytQraidd yn
dilyn cyfartod o'r Henaduriaeth a
tu'n gwrando Hane~ yr Achos ym

Mrynrefail ar 23 Gorffennaf gan
Gwyn Hefin Jones.

SEFYOLIADY M~RCH~D.
Cyfarfu'r aolodau i'w cyfartod fis
GorffennQf yng
nghartref
y
Llyvvydd, Mrs rat Jones, Cae
Coch. Roedd wedl paratoi
barbeciw a fwynhawyd yn fawr
gan yr aelodau a nHor 0 ffrindiau a
ddaeth i flasu'r wlodd. Cymerodd y
gungon ran hefyd ddivvedd y mls
mewn ymgyrch I godl arlan I

Ffederasiwn Sgfydliad y M9rchQd
a gynhaliwyd
ym Melthr:n~a
Seiont. Profodd gwerthiant y
lomoned cartref a baratowyd gan

y lIywydd y IIwyddlannus lawn.
MWYl'\h~odd yl' aalodau au trip
Dirsol Blynyddol no'S L.l.ln, Modi

loeg DOn ymwelwyd a GtlanOlfan
Qowlio D~g yl"\ LIAl"\dudno a chaal
lIunit;lOlh fIQ\)U~ i ddllyn.
BVdd y CVfgrfod n(l~Qf no~ Lun.
~~~ I-tydrel yn Vogol Cyml.lnodol

GWm·Y·CJlo.

YR EGLWYS
BRESBYTERAIDD.
Y GYMDEITHAS: Nos lau 12,
Medi agorwyd y cyfarfod a
myfyrdod dan arweiniad Mrs
Ifanwy
Jones,
Rhandir.
Y
Cadeirydd am y noson oedd
Gareth Llwyd Dafydd, Creigle. Ef
roddodd groeso i'r gw gwadd set
Mr Richard Jones, Caeathro a
chafwyd noson lIawn hwyl ar ffurf
cwis yn astudio pymtheg ar hugain
o sleldiau o'i eiddo 0 fannau
neilltuol yn nhref Caernarfon
ddylai fod yn gyfarwydd i bob un
oedd yn bresennol. Lowri Roberts
Williams Iwyddodd i gael y nifer
fwyaf yn 9ywlr a Norman Williams
oedd y uelat cyrarwyou a'r

mannau

Paratowvc y

a

ocanooswvo:

lIuniaeth gan Carol
Houston ac !;uronwy I=loborts.
Bydd y cyfarfod nesaf a'r olaf am y
tymor nos lau, 10 Hydref. Y
Cadeirydd fydd Gwyn Hefin Jones
a'r gw gwadd fydd Mr Aled Jones
Griffith. Carmel
OEDFA BEDYDD. Fore Sui, 15
Medi, 9yda'r
Parch Reuben
Roberts,
Bontnewydd
yn
gwasanaethu bedyddlwyd Huw

Gwynn. man ovcnan Geralnt ac
Einir Gwyn. Gwel E1idlr.brawd Ifan
Gwynn ac Wir Gwyn Hefin ac
Ifanwy Jones. Rhandir. Roedd
nifer helaeth o'r teulu yn bresennol
a chafwyd oedfa fendlthiol.
T~!;FN O!;OI=AON l-rVD~tl=
6 Mr Norman Glo\5i) Farry.
TrQffynnon am 10
13 Parch John Owen, 6ethe3da
am 530 - Gwelnyddlr y
Qacrament
Swper
yr
Arglwydd
20 OQdfa Odiolchgarwch
- dan
arweinlad yr ieuenctid ac
aelodau'r Eglwys am 2 a'r
Parch
Tretor
Jon9s.
Caarnarfo·n am ;.~o
27 Dr Tudor Ellis, Y Groeslon am

TRWSIOPLAT
Mae'r plat glas 'nol yn ei le
erbyn hyn.
Cae 1 y plat yn anrheg
wnaethon ni wrth symud 0
Abersoch bedair blynedd ar
ddeg yn 61. Dwy neu dair IIinell
o lun clogwyn a thon a gwylan
sydd arno yngbyd a'r geiriau
'Po fwyafy trai, mwyafy Ilanw'.
Mae gennym feddwl o'r plat am
mai anrheg oedd 0 ac am ein
bod yn gwybod iddo gael ei roi
i ni oherwydd neges y geiriau
hynny.
Ond yn ddarnweiniol, rai
misoedd yn 61 erbyn hyn, mi

dorrwyd y plat yn ddau, Ers

hynny bu'r ddau ddarn yn
gorwedd yn drist yr olwg mewn
dror.

Meddyliais

fwy

nag

unwann am eu tatlu, ond 'n61
i'w lie yr aent bob tro rhag ofn
eu

trwsio.
Ond
Iwyddais i ddim i wneud hynny
nes i mi gael gafael ar diwb 0
Supetgiue yn ddiweddar. Bu
bron i'r Superglue gael gafael
arnaf fi a bum wrthi am
chwartcr awr yo golchi 'nwylo
y

gellid

wedi defnyddio'r stwff1 Ond mi

wei thiodd,

ac mae'r ddau
ddarn yn un plat drachefn ac
wedi cymryd ei Ie o'r newydd
ar silff y ddresel.
Geiriau 0 obauh nv gelriau'r
plat. Po hV)·af y trai, rnvv)'af )'

10.

J.M.
JONES
A'I FEIBION

Mynd wnaeth uN mewn jlos i

I~i1cna',

Er mwvn arbed

et

siwt ora1•

Wedyn ncwid yn ofalus
Cy11 prio\li;&iJ )'D yr Bglwy~j

llanw. Mae'r un roddodd y plat
i ni yo ddigon cyfarwydd a
glannau rnor Pen Llyn, ac yn
deall bod hynny'n wir ym myd
natur. Mae hefyd yo llawn
gobaith y try'r llanw ysbrydol
unwaith eto yng Nghymru 0
blaid yr Efeogyl a gogoniant
Iesu Grist. Eisiau gweld y
llanw'n troi oedd hi pan
rod dodd y plat i ni, ac eisiau i
ninnau gael cysur 0 gofio y daw
llanw mawr i ddilyn trai mawr.
Mae'r blynyddoedd
wedi
hedfan, a ninnau'n dal i aros
am y llanw. Mae'r trai dipyn
mwy
erbyn
hyn,
ac
anghrediniaeth a drygioni yn
cael mwy a mwy 0 afael yn ein
plith. Nr hyn sy'n gwneud y
peth yn waeth rywsut yw bod y
plat wedi terri. Mae'r gobaith
fod modd i'r llanw droi wedi
mynd yn wan. Ac rnae'n
dyhead ninnau am weld y
llanw mawr yn ddigon bregus
os nad yn ddarnau man. Mae'r
diffyg gobaith, y diffyg dyhead,

y diffyg disgwyl am y llanw yn

rhan o'r trai mawr.

o

na ddeuai Ysbryd Glan

Duw i drwsio'r plat ac i ail
blannu ynom y gobaiih am
weld y llanw mawr yn llifo
arom. Po fwyaf y trai ...
JOHN PRITCHARD

----

Cefnogwch
sin Hysbyssbwyr

YSgwor
Llanrug

°

GWAITH
CERRIG

BEDDAU

Cretttwyr gwaith
flaw traddodiadol
Cerrig 0 bob math
argaelFf6n: (01286)
67289B (dydd)
676285 (nos)

Ond i deithio 'nol yn bwylus>
l\h"ig QvQQ S'tYii:leO lOP a tllrO)Y~Ulj,

Nla oedd lIe I tod vn bruochus.
Roedd

'I c~r mc\vn miles ~yhvl;\lgYi).

llYWSUl rhwno y 016~n,,'r

•

ll'V'Y\)~i:I

(:!led{lolYmg dra~ynhyrfu~.
:tii w.lw),'" \;)'lll, )'D bQD~i)Blucna'
y t1~t1~(\l!ludydd~ fath b~ 0 goesa'.

DDI
-wII ~c. Il_OR~RT~

Doll Gwilym~ C\vm-y-gIo

~=============
:feun; (olz86) 870674

(;WASANAETH PENIGAMP AM RRl~ lUI~~SVMOL
•n

Un funud fach

FlO": (01286) 870202
TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU

CROESAIR

RHO DDION

HYDREF

________

--J

I £10: R.
I Geraint

Lewis, er cof am
--1
Lewis, 130 Ffordd
Penchwintan,
Bangor;
Megan a Bert, 12 Ffordd
--1 I Glanffynnon,
Llanrug.
£5: Cliff a Vera Williams,
--1
Awelon, Llanrug; Mr a Mrs
Jones,
Bryn
Gwenallt,
I Waunfawr; John H. Hughes,
Tanyclogwyn,
Llanberis;
Alun Roberts, Ty'n Llwyn,
Llanberis;
Mrs
Hilda
Williams, Rhes y Faenol,
r------i
Llanberis;
Evan a Nerys
lOwen, Bethel; Eleri a Gareth
Bean,
Bwthyn
Isaf,

~~--,---,.--r.:---'

t

I

'4

f---1/

I

I
J

1----1/

I Deiniolen.
I £3; Mrs Mary

Jones, Llwyn
Afon,
Waunfawr;
Bett
Hughes, 15 Stryd )' Wyddfa,
Llanberis.

I (Parhad 0 dudalen al)
Nghynghrair
Gwynedd,
Yn
I aelod 0 dim criced merched
Cyrnru, dewiswyd hi yn
I gogledd
ddiweddar i.dim hyn merched
J
Cymru.
Y n rhyfeddol chwaraewyd y
gem ym Misgin Manor, ger
y clwb mae ei
I Pontypridd,
brawd Tom wedi ei gynrychioli
I tra ilawr gyda thim Morgannwg
y tyrnor yma. Mae tim Cymru
yn
ch warae
yng
N ghystadleuaeth
'Siroedd'
Lloegr a Sir Gaerwrangon oedd
y gwrthwynebwyr.
Colli 0 3
J
rhediad - gem glos arall - fu
hanes y Cymry ond cafwyd
perfformiad da gao Catrin, yn
gipio 3 wiced am 12 rhediad
I oddi ar 6 pelawd. Mae'n
dda ar gyfer y dyfodoI.
I argoeli'n
Gyda llaw mae Catrin yn
chwaraewr
hoci da hefyd.
Siawns am drydydd cap ys gwn

I

I

I
I

I

I
I

I

')
1.
I

Clwb Eryri
1 ar draws ydi pob ateb sydd
ncn &liw iddQ

Ar draws:
4 Llwvth y Ilona (5)
10 Neidio'n 81 (6)
11 Gwcld eisiau rhywbcth aerh
ar gol!? (40
12 Dyn neu fnchgen (5)
14 Y cynnisz vn acnosi oriau 0
bcudronll (4)
15 Ar~ymell (5)
16 Anilelliaitl y dwr ey'n hoff 0
bY:)5od (6)

17 Un sv'n tvnnu Ilun (6)
1<J Afon a thrcf yn 't sogledd (S)
20 'Ivtianr gwyrdd ar blanhlgyn
(4)
Zl Ymgyrrucdd il~rod 'In rhan
o'r J')Ml~1 uwchrsdu (5)
l3 nuar mawr du ($)

25 Tro ar Iinyn er mwyn clymu
(5)

(4)
31 Cweryla, fcl 1 i lawr (5)
33 Mae'r ael yn rhan ohono, ar
vr wvneb (6)
29 Clec yn 61 am dwyllo

3) '{\d~ilQdi\u. b1e mae

anifeiliaid yn cael eu lladd
(f.)
36 Lloches y wenci

Iwydl (5)

42 lliaenfft-wyth Y cem

11AWr
1 v)"y~1IPr ~1ae draw~ (,S)
1 kf\W Ilawn 16 j iawr (7)
j TC~(uny! allLh~~n
~dnabrdJu<: ~ (4-)
, Dlben (5)
lJ Y pridd 0 dAn yr wyneb (7)
9 Pr~dct< bwyd ())
13 DeuIyaruO'! 11y~ui~ ($)
(\1r

milr! (')
Ilj Llwybr m5'tyn ~olwrneu
gapet (~)

weld dyn yn curo

Manteisiwn ar y cyfle i atgoffa'r aelodau
bod cyfarfod cyntsf y clwb ar
nos Wener, 4 Hydref
yng N gwesty Victoria, Llanberis.

dyn (3)
Z4 Yn ifancach ar ddydd
arbennig? (3)

26 Bachgen sy'n llawn
cvwilvdd (3)
27 Gweithredu ar Iwyfan? (5)
22SGwanardd (4)
JO Ryw yn yr un cvfnod a
rhvwun (7)
32 Cllwal~!r l5cto mewn cae i
greu narc (7)
34 Dyn sy'n carlo IDcwn trol (7)
3' Pyramidiau a sylfsen crwn
(5)

39 Grymuso (5)
40 Mis (4)

!

Cefnogwch
ein
I
I Hys byse bwyr
I

I

L---

jones,

•

I

V STORFA

I

LLANRUG

-------~

(Richard a Meirwen
Williams)

CROESAlR HYDREF
Derbvniais atebion i groesair
mis Medi gan H. O. Hughes,
Pwllheli; N. H ughes, Cwm-yglo;
ROllcluiilry Williams,
Mynydd Llandegai, Ellen
Pritchard,
Garndolbenmaen;
Huw Tegid Roberts, Llanrug;
Eirlan
Robert'"
Llanru8j
Jennie
Williams, Clynnog;
Olwcn Owen, Llanberis;
G.
G1l1, Hangor; Morrj~a p. J ones,

Ffon; (01286) 672790
Ar agar bob dydd
I o'r wvthnos at eich
gwasanaeth
Nid oas unrhyw dal am
ddanfon archeb i'ch cartref
Y" ardal Llanrug
I

A. M. Griffith,

D~lys A. Peitchard1\bcrcrch; B. n. Jones]

Dil10rw~Bj

ffrwydrol? (4)
4~ !..lid y Il~ i {l!tDW i~I
Qawr! (0)
'+'t ljymuu ar lY)'n~b y J..
tr (~)
.u Ade~lad!\u u~h~1
())

Cr~~Jurxnymr'''yol

0

Clvnnoz:

41 Onsiau ())

17

19 Y pryder

Rhosh~rwaen;

Prurnam-joncs,
MOl'"~~n Lennon~
M g rag r e l W.

Rhiannon

G"WVes

arn

ClynnoBj

Llanbenc;

Rob c r t

i) ,

Gllcrnurfollj
Cncrfyrddin!

Pat ()w~n,
Mair EVllnll§
Csemarron,
Olwwn Jones]
Dctb~lj Han Owen, Ll~t1heri~ l:l

LLANBERIS

Ff(\ft!

870277

NM\~l DgVle~, Klluthun.

Ymdrccll B,TI. Jonc~)Ty Mawr"
I\hosh~wa'J.n? Pwllhel i Cld:;,elh
~ItJIn o'r her - IloIlgyfi:lrcl1ia~il\.l
it t5 i ~hi,
1\r 01 cwbl11i1u ~rocsa;r lIydref,
5Yrr..vch eich ~t~hion !It Dafydd

Hv!Ul~.~ycnarlh,

fcniLl1l1lYilUn

LL)) ~ll~ ~rbyn I-Iydref 11.

hm 5f9~socartrefol Cfmt~ig bob lJIllSeT AnCllI)'11 JonciJ a'r

:i\iI£t

l~

•

APEL
Fy mwriad dros fisoedd y gaeaf yw adlewyrchu y Ilu 0
weithgareddau
chwaraeon sydd yn yr ardal. Buaswn yn
gwerthfawrogi OS buasai cynrychiolwyr ein timau pw, dartiau,
bowlio dan do a'r prif gemau fy 'mwydo'
gwybodaeth. Cofiwch
fod yr Eco yn gronicl 0 ddigwyddiadau'r
ardal ar gyfer y
blynyddoedd a ddaw.

a

Y Goron Driphlyg - Tybed?
A welwyd y fath sefyllfa yrn
Mro'r BCD o'r blaen tybed. Tri 0
bedwar clwb yr ardal yn arwain
eu cyngrheiriau.
Beth yw'r
tebygolrwydd o'r sefyllfa yma
fodoli ar ddiwedd y tyrnor
tybed?
Y mae'r Locos yn sicr i'w
canmol. Yn y blynyddoedd
diweddaraf,
cafwyd
ambell
fflach 0 obaith, yn enwedig
mewn gemau cwpan. 0 sylwi ar
eu canlyniadau
bryd hynny,
roedd yn amlwg fod Llanber, yn
61 eu traddodiad, yn codi eu
gem yn erbyn y rimau gorau, ac

yna yn gollwng pwyntiau mewn
gemau II ym ddangosai )''D. haws.
Yr oedd hefyd yn bocndod i'r

pwyllgor fod y clwb yn colli
nifer 0 chwaraewyr
i dimau
eraill ocdd yn fodlon talu am
wasanaeth y cnwaraewyr nynny
Clod befyd r'r ffyddloniaid a

arhosodd
gyda'r clwb drwy
ambell dymor cymharol llwm.
Mae'r profiad 0 ymladd drwy'r
cyfnod hwnnw yn amlwg yn
dwyn
ffrwyth
ymysg
yr
ieuenctid erbyn hyn, Yn amlwg
mae
Colin
Saynor
wedi
adeilad u ysbryd da yn ei garfan
ac wedi rhoi y clwb 'yn 61 ar y
cledrau'.
Beth mae'r golygydd
yn
ddeall am bel-droed, clywaf
chwi'n gofyn, wedi fy asesiad 0
gem Llanrug a Deinio1en ar
ddechrau'r ryrnor, Llwm fu hi i
Ddeiniolen, er bod y gcmau
wed i bod yn agosach nag y mae
arnbell sgor yn awgrym u. Y mae
Llanrug yn mynd 0 nerth i
ncrt.h, nid yn unig yn ennill
ocm~u
ond
yn
sgorio'n
rneolaidc nerve. Yn amlwg mae
dylsnwad a threfniant y tim
rhcoli

yn

dechrau

dwyn

Nid Un Cap
Ond Oau

ffrwyrh, a safon maes Eithin
Duon yn fantais iddynt. Y dy
hi'n rhy fuan i feddwl am
gem au darbi rhwng Llanrug a
Llanber y tymor nesaf tybed?
Ac yna Bethel. Wedi eu
tymor llwyddiannus y llynedd
dechreuwyd ar dan eleni - a
hynny heb gyfarfod Tregarthl
Mae'r garfan wedi ei chryfhau
gyda chwaraewyr dawn us ifanc
wedi eu denu i'r clwb. Bydd
angen carfan gref gan fod y
clwb yn colli gwasanaeth rhai
o'r ieuenctid sy' wedi ymlwybro
i'r colcgau. Mae'n siwr y doni
adref am y gemau mawr. Er ei
bod hi'n ddyddiau
cynnar
rnae'n ymddangos

Pan ddaw haneswyr chwaraeon
i groniclo datblygiad y prif
gemau ar droad y mileniwm,
dylid rhoi lle amlwg i'r tyfiant
rhyfeddol yn y prif gampau i
ferched. Mae pel-droed erbyn
hyn a'i cbystadleuaeth
lleol,
Ewropeaidd
a rhyngwladol.
Mae'n
siwr fod nifer o'n
darlleowyr
yn dilyn hanes
tymor tim merched
Dinas
Bangor ar S4C ar hyn 0 bryd,
Yn y garfan mae nifer a
chysylltiadau a Bro'r ECD.
Ym myd rygbi, mae clwb
merched llwyddiannus yo ohref
Caernarfon
ac
am bell
chwaraewr rhyngwladol eisoes
wedi deillio o'u mysg. Ar lcfel
rhyngwladol,
mae Cymru fel

rnai brwydr

rhwng Bethel a'r Bermo fydd hi

am y bencampwriaeth. Dechrau
da i'r tyrnor a digon
ni gefnogi'r
timau

reswm i
llcol a'u

0

gyrru mlaen.

tim dynion

yn cystadlu

Nghystadleuaeth

y

yng

Chwe

Cwlad.
Ond nid ar y brig yn unig
rnae'r trefniadau i ferched. Mae
tirnau ccnedlaethol ar sawl lefel
oed erbyn hyn, yn arwydd
pendant o'r gwelliant sylweddol
ym myd hyfforddi
and, yn
anffodus, nid mewn nawdd,
Un elfen bositif, wrth gwrs,
yw fad llwybr naturiol i fetched

i gyr racd d y brls. DrQ:) Y
blynyddoedd gwelsom am bell
ferch yn cynrychioli
timau
'bechzvn' yr ardal hyd at rhyw
oed arbennig. Erbyn hyn mae
rhai clybiau yn datblygu eu
timau
merched yn yr oedrannau
.
tau.
Un sy'n serennu mewn dwy
gamp yw Catrin
Evison 0
Gaeathro.

Bu'r

ddiwethaf

TI"l

y rJ,ien; >,n chsoare

AthlQtau Ysgol
Rhwng
Ra:;
wh)'i)li1dl~uutth

y

yr

Wyddfa

a

irol11Tlall, mae

dig()n 0 g}rlleon i redwyr
mynydd
yr
ardal
hcr~o'r
\;If\:inunu. Dro;) y blYllyddoedd
bu ti~yn 0 redwyr yr Y$$ol),o
llwy\i\liuDnUl> )'f1 cipio c::u
'feSllilU' cened1!lethol. V n ystod
e:.n hCB"vyl) Q~ ~i~l'
rr )'\)gol Y11
cYS[~dlu yn tr\vd i e~l~tOcipio
Tlw~ CyO\QQl\tuU\Jlb .t\[}lIClltU
Und~b yt'
A~)UWT. Mac'r
~tlltltllcUilCrnDun well I o()d yn
~a!lge];ncl ma~r ~rS501:on U'1"'i
il, nrda a!lll(}ud QWvcn Trehl\,.rh
Ill' Oacl) lU.-.C; '1"tQll~U )'ll ~clln
u
llwyC1C1yn i flwyddyn 0 don
\lr~fIliudil\:lll y ~y:srarucuael n
m~~ ym~;rrys am r tl~vs~rQl) ~~
Ylld
LYSraaJtuaern ·Ser v
~~roedd' dros Oymnl erf~Ilyn
ftbtrllc)nddll.
Ar
y rli)
S1n{uf~ ~cf

or ddiusrnod

"gonad ~wyddogol maes pel-droed, Bethsi.

Brynrefail

.
Roedd si fad s= y urn coo:.1
digon dilys am y gostyngiad

Cy:>tadlcuatth Rhanbarth Arfon
Ciplwyd y \JJobr gyntaf gan
dim~u RL7 II Bl.g~ a dacth yr ail
~~tl~
i "1m Bl.lO,
Yr [il ri~ oedd cy~tadlu yn
erb),n
enillw),l'
y t;wahanol

mewn nerfformiad.

Qynyddoedd y~~o] 0 rrulbarthau
er~ll P.T)'r~. Daeth yn Qmlws iar

gyr yn eu bwydo. O'r hyn a

y Iefel yma Doll cryn ddyfnder
yn nhirn Dl.Q a chlpiwYQ y brif
wonr eto. Y fro ym~, trydydd
Q<;JJ lim Bl.10.
Yml!l~nt~lly i Aberhonddu;
\lIm
BIll), a chynn41
y
trgddodi.ad dro~ 't trJr bl)'n~dd
lldi\vcrllaf bod un lim o'r YR{!(\I
'In
cyrrq<;4~
y ro))~ndiau
Lerfynol. Yn !)mIwg. rocdd y
~"ion yn ucllcl inwn ar y lefci
YM~, gydll n~fer 0 redwyr
rhYll~vli1dOl yrl britllo yr l:IffiIYW

Mn gnmpau'r

gy~tndl{\eth!lu1

Cafwyd y
syniad 0 gampio allan y noson
eyn y ~L~dlcuaClh,
yll ardal
ftberhonddu. Yn n9.turi(')l, dan
oruchwyliacth
Mr I-Iolland,
roedd rhaio cael barbeciw. Uyd!l
ddcall\Vll y byrgyrs gafodd y bai
J.;wTnod canlyqol.

Elcni,

IJwyddodd
Josepll
g~lDpson] nl.9 : ljael ~l dd~Wiij i
(lim nryri ynu nt!hy~t!1dl~uaeth
y Y(~)'Yl'ffOI1,

~allcLcrfynol Y LIm.

Cymru

mewn

gem

Ab~{t~w\:.Er i'r
rim golll gem glos () 3 ~hwynt,
soorlQdd Ciatrin un u beiiliadau'r
)'n Nhreforus)

(-:ymru yn AberhDnddu. Roedd
(WlIl11 \.ynbcnid Jo~cff yn afll1wg
ond clent,
arb dalblYoli\Q
corfforol a nyff(lrddi synhwyrol.
mac'n ta£i"tr wilywffon rbyw
:lOrn yo rh~l\I~jdd.
Yn y
bm~ilmpwritlCLh gcncillllclhOl,
~edal Arian iddo.

- er
arholiadau TGAU - yn hynod 0
llwyddiannus iddi.
Y m myd y b~l-hirgron mae
hi, y tymor yma, yn cynrychioli
clwb
merched
Caernarfon.
Hisocs mae hi \.vedi ci dewis fel
aelod
0
garfan
ddisglair
Gogledd Cymru. Ar yr asgell
mae Catrk yn chwarac, ~c mac
lliddorueb mewn athletau yn
gaffaeliad
i orffen
sawl
symudiad a cnais haeddiannol.
lJ9.eth ei tlherfformiadau c)'son i
syl)y de'Yi~W)T tim dan 16 oell
Cymru. Yn wir, dewiswyd h~ ~

gynrychioli

P~nCCllllpwriaeth

llwydd(\dd i dailll 4.2rn, ond
nc wythtcd 9'YWW rucdd hyn YIl lllligon 1 tnnill Y

flwyddyn
prysurdeb

rim.

I

Y 11 )7 haft fel ci tbad Q'j
brawd, y llatn g-riced sy'n d~n\.l
ci :,ylw. BU'I} cynrychioli tim9.u
~au clwb Diilngor CCi) pedair
blyne£1d ac yn wit c.hwaraeodd
ambell Sem i dim y clwb yng
(Parhad ar Judal~", 19)

