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CYFARFOD BLYNYOOOL

Eco'r

yddfa

Cynhelir cyfarfod blynyddol
Eco'r Wyddfa yn
Sefydliad Coffa Llanrug
am 7.30 yr hwyr nos Fawrth,
10 Mehefin.
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Dewch yn llu i gefnogi'.ch papur Ileal

- talent ardal yn disgleirio ar lwyfannau bro, cenedlaethol ac Ewrop
ROEDD mis Mai yo fis prysur a
llwyddiaonus i rai 0 drigolion
bro'r Eco. Yo y byd cerddorol, y
cyfryngau a byd y bel roedd
gwobrau lu i'w casglu - nid yn
unig yn y filltir sgwar ond hefyd
ar y cyfandir.
Cafodd
Gavin
Sayner,
arweinydd
Seindorf
Arian
Llanrug, ei enwi'n unawdydd
gorau
Ewrop
ym
mhrif
gystadleuaeth
bandiau
pres
Ewrop.
Y n ogystal §'i ddyletswyddau
gyda band Llanrug, mae'r gwr
ifanc 26 oed yn chwarae gyda un 0
brif fandiau Prydain - Yorkshire
Building Society - ac yn tei thio 260
milltir i Huddersfield ddwywaith
yr wythnos i ymarfer.
Y mis diwetha bu'n cystadlu ym
Mhencampwriaeth
Bandiau Pres
Ewrop, yn Bergen, N orwy, gyda
YBS. Fe gipiodd y band y wobr
gyntaf ond roedd un chwaraewr yn
sefyll allan - Gavin. Fo oedd yr
unawdydd yo un o'r ddau ddarn a
berfformiwyd gan YBS - a cafodd
ei enwi yn unawdydd gorau'r
gystadleuaeth .
Yo 01 gwefan '4barsrest' - y
cylchgrawn
sy'n
adrodd
newyddion bandiau pres ar y we Gavin oedd seren y gystadleuaeth.
Yn 01 eu beirniadaeth
o'r
gystadleuaeth:

'Y chwaraewr tiwba sy'n dwyn y
penawdau. Dylai pawb yn Bergen
btynu diod i'r dyn ar y tiwba Eb.
Am chwaraewr, am fand, am
berfformiad! '
Bydd y wobr 0 £2200 yo siwr 0
fod yn fuddiol iawn iddo i
ddodrefnu'r tY mae 0 newydd ei
brynu yn Llanrug - a bydd y
darian yn edrych yo dda ar y silff
ben tan.

* * *

Uchod:
Buddugol:
Gavin Saynor,
arweinydd Band
Llanrug
Chwith:

Llwyddiant:
Alun Hughes,
gwr camera 0
A

Fachwen.
Ar y Brig:
Tim Pel-droed
Llanrug

Roedd
hi
hefyd
yn
fis
llwyddiannus i Alun Hughes, 0
Fachwen. Enillodd y gwr camera,
sy'n wreiddiol 0 Lanberis, wobr
BAFT A Cymru - un 0 brif
wobrwyon 0 fewn y diwydiant
cyfryngau.
Alun sydd wedi bod yn ffilmio
cyfresi poblogaidd Byd Pws - fo
yw 'Huws' mae'r cyflwynydd
Dewi 'Pws' Morris yo sgwrsio ag
00 dro i dro yn y rhaglenni. Mae
Alun wedi teithio ar draws y byd
ar gyfer y gyfres ac wedi ffilmio
mewn lleoliadau anghysbell. Mae
ei
brofiad
fel
mynyddwr
profiadol
a'i wreiddiau
yn
Llanberis yn siwr 0 fod wedi bod
yn gymorth iddo. Roedd Alun yn
fuddugol yn y categori gwaith
camera gorau mewn rhaglen
heblaw drama.

* * *

Yn olaf, llongyfarchiadau i Glwb
Pel-droed Llanrug. Mae'r tim
cyntaf wedi ennil1 y dwbl ac wedi
sicrhau dyrchafiad i Gyngrair
Cymru (Ty'n Lon Rover Welsh
Alliance) am y tro cynta yn ei
hanes.
Cafodd y newyddion
am
lwyddiant
y tim yn curo
Cynghrair Gwynedd ei gyhoeddi
yn y rhifyn diwetha o'r Eco. Ond
ers hynny cipiodd y tim Gwpan
Gwynedd hefyd, ar 61 CUIO
Porthmadog 1-0 ar gae yr Oval,
Caernarfon, i sicrhau'r dwbl.
Pob lwc i Llanrug
yng
Nghynghrair Cymru y flwyddyo
nesaf.

I
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Argraffwyd gan Wasg Gwynedd
Cibyn. Caernarfon
Cydnabyddir cefnogaeth
Bwrdd yr lalth Gymraeg
l'r cynoeaaeo hwn.

SWVDDOGION A GOHEBWVR
TIm Golygyddol
d/o PALAS PRINT
79 STRYO PLAS
CAERNARFON
Ffon/Ffacs (01286) 674631
eco@palasprint.com
Eirian James (01286) 674631
Bryn Jones (01286) 674405
LJinos Jones (01286) 871820

CADEIRYDD Y PWYlLGOR GWAITH
Arwel Jones
GOLYGYDD CHWARAEON
Richard LI Jones. 5 Y Odol, Bethel.
(01248) 670115
FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed.
Llanrug (677263)
TREFNYDD HYSBYSEBION
John Roberts, Bedw Gwynion, Ffordd
Glanffynnon, Llanrug (675605)
TREFNYDD BWNDELU
Jean Jones. Cesail y Mynydd,
Oeiniolen (871550)
TRERFNYDD ARIANNOl
Goronwy Hughes, Elthlnog, 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)
TREFNYDD GWERTHIANT POST
Olwen Hughes, Elthinog, 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)
TREFNYDD PLYGU
Shioned Griffith (650570)
GOHEBWYR PENTREF'
BETHEL: Geralnt Ells, Cilgeran
(01248) 670726
BRYNREFAIL: Mrs Lown Prys RobertsWilliams, Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO: Chve James, Hafan, Bryn
Gwna (677438)
CEUNANT: Trystan a Sioned Larsen.
Bodafon Ceunant (650788)
CWM-V-GLO: Mrs Iris RowlQnds,
Glanrafon (872275)
DINORWIG: Marian Jones. Mlnallt.
7 Bro Ehdlr. Dinorwlg (870292)
DEINIOLEN: Mrs Margaret Cynll GnHlth,
(870394)
LLANBERIS: Gwyneth ac Elflon Roberts.
SWri·y·Gwynt (670740)
LLANRUG: Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn
(675384)
NANT PERIS: Llinos Jones. 6 Nant
Ffynnon (871820)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans, Sycharth
(872407)
TAN-Y-COED: Miss Anwen Parry.
Ael·y·Bryn (872276)
WAUNFAWR: Mrs Nan Roberts, Pantafon,
Waunfawr (650570)

Y RHIFYN NESAF
Oeunydd i law'r
golygyddion perthnasol

NOS LUN, MEHEFIN 16
~

Os gwelwch yn dda

Oaw'r rhifyn nesaf o'r wasg

NOS IAU, MEHEFIN 26

Annwyl Olygydd
Hanes y Coleg Normal
1858-1996
A fuocb chi'n fyfyriwr yn y
Normal? A fuoch chi ar Y staff
rywdro?
Mae saith rnlynedd wedi mynd
heibio ers integreiddio'r Normal a
Phrifysgol Cyrnru Bangor. Bwriedir
ysgrifennu llyfr cynhwysfawr sy'n
cwmpasu hanes y Normal o'r
dechrau hyd at yr integreiddio. Ac i
wneud yn siwr ein bod ni'n cael
darlun cyflawn, fe fyddwn yn
gwerthfa ..vrogi eich cyrnort h.
Bron i hanner canrif yn 61, yn
1958,
Ie
gyhoeddwyd
11yfr
gwerthfawr iawn )'0 croniclo hanes
canrif gynta'r coleg. Patrwm y l1yfr
hwnnw oedd dilyn trefn amser, a
phob pennod yn canolbwyntio ar
gwahanol brifathrawon.
Dilyn
thernau
fydd
y llyfr
presennol.
Dyrna'r tbemau: cyfraniad y
Normal
i addysg Athrawon,
y

__:._

Plygu

Ble
Bethel

26 Mehefln

Caerau
Llansannan
Dinbych
Ann\vyl Olygydd
Hoff\vn fanlei::,io ar golofnau eich
papur bro )'n ystod mis i\lebefin
neu Orffennaf. Os y\\·'n g)'fleus
b)'ddal cael cyhocddi'r
llythyr
amgaeedig 0 gymorlh ma\vr i ni
'vrth
drcfnu
aduniad
Ysgol
Bot\\'nnog, L15'n. Diolch am roi
syl\v i'n cais a gobeithio b)'dd yn
hv,'ylus ei gyhoeddi. Pob ll\\)'ddiant
i'r papur yn y dyfodol.

Geraint Elis

Aduniad
Ysgol Botwnnog, Llyn
Ann\\1'1 Ddarllenwyr
Yn 61 yr arfer pan ddaw'r Eisteddfod
Gencdlaethol
i'r gogledd trefnir
aduniad 'Hen Ysgol hogia Llyn'.
Eleni cawn gyfarfod ym Mwyty'r
Dyffryn ar gyrion penrref Y Foel, ar
y briffordd
rhwng Mallwyd a
Llanfair Caereinion, rhyw 8 rnilltir 0
faes y Brifwyl. Y mae ystafell wedi ei
neilltuo rhwng 11 a 2 o'r gloch ar
ddydd Iau y 7ed 0 Awst a bydd cinio
bwffe yn ein disgwyl.
Gellir cael tocynnau, £10 yr un,
oddi wnh Edgar O. Williams, Llyn,
Llansannan.
Dinbych LL16 SHQ
rhwng hyn a'r dydd olaf 0 Orffennaf.
Edrychwn ymlaen at aduniad
difyr yng nghwmni hen gyfeillion
eto eleni.
Yn ddiffuant,
Catherine Williams
Edgar O. Williams
Trefnwyr yr Aduniad

deyrnasiad

Normal a'r Gyrnraeg, y Normal a
diwylliant
Cyrnru,
profiadau
rnyfyrwyr,
yr
adciladau,
a
newidiadau'r saithdegau hyd at yr
integreiddio. Cornisiynwyd nifer 0
gyn-staff i ysgrifennu penodau, gan
gynnwys Wendy Davies, Maldwyn
Thomas, Tudor Ellis, Gwyn Lloyd,
Bob Morris a Hywel Wyn Owen.
Os oes gennych chi wybodaeth
berthnasol megis atgofion, lluniau,
dogfennau, 0 unrhyw gyfnod, fe
fyddwn }'n falch ia,,·n 0 gl)T\ved
genn)rch. Os byddwch yn anfon
dogfennau gwreiddiol neu luniau
byddwn yn cymryd y gofal priodol
ohonynL tnV)' eu gosod dros dro yng
ngofal Archifdy'r Brifysgol.
Os g\vyddoch am g)'n-fyfyr\vyr
l1eu staff sydd bellach yn bY'v allan
o Gymru ncu nad )·dynl yn derbyn
papur bro, a rheini a chyfraniad i'w
\vneud i'r gyfrol b\\}·sig hon, fe
fydd\vn )'n hynod ddiolchgar be
byddech yn tynnu eu sylw at yr
ulwad urn wybodaeth,
Yn
naturio!
bydd\\"n
yn
cydnabod cyfraniad llnigolion yn y
Ilvfr.
•
Anfonweb, os gwelwch yn dda,
at Yr Athro Gareth Roberts, Ysgol
Addysg, Salle'r Normal, Bangor,
G\\1)'l1edd LL57 2PX.
Yn gywir
Gareth Roberrs

--

Cysylltu

Rhos Helyg
Capel Scion
Aberystwyth
AnnwyJ Olygydd,
Hoffwn, drwy eich papur bro,
hysbysebu aduniad cyn-ddisgyblion
Ysgol
Gynradd
Tanygarreg,
Blaenpennal ger Tregaron. Mae'r
ysgol wedi cau ers 1980 ac felly
mae'n bwysig caeJ aduniad cyn ein
bod yn heneiddio'n
ormodol!
Hoffwn peracch yn medru ei
gyboeddi yn ystod misoedd Mai,
Mehcfin a Gorffennaf os yn bosibl.
Diolch
rhagblaen
am eich
cydwei th rediad.
Y n gywir iav..n
Mrs Tcgwen Meredith
Dewch i aduniad cyn-ddlsgyblion/staff
Ysgol Gynradd Tanygarreg,
Blaenpennal
Nos Sad\vrn, 25 Hydref 2003
am 7 o'r gloch
B\vffe yng Ngv..escy'r Talbot,
Trcgaron
£10 )0' pen
De\vch vn llu I'n haduniad ni drwy
gysyllru ag un 0 dri
Em);r HopkIns (01974) 251647
G\vyneth DavIes (01974) 298802
neu yn unlongyrchol a Sian,
Gwesty'r 'falbot,
Tregaron (01974) 298208
ebost: talbot.holel~ blinterneLcom

-

--Ann\vyl Olygydd,
.'v.iaeC)11ch}T laith \vedi datgan siom
fod S4C wedi penderfynu parhau
gyda chanlla\viau
sy'n caniarau
defnyddio Saesneg mewn rhaglenni
Cymraeg.
Bu S4C yn cynnal
ymgynghoriad
ar ei Ganlla\viau
Iaith ar gyfer Cynh)trch\v)fr, ac er i'e
mucliad lunio ymateb dadansoddol,
cynhwysfawr, dewis ei anwybyddu a
wnaerh awdurdod )' sianel.
Yn 61 CyJch yr raith, nid oes
angen defnyddio Saesncg mewn
rhaglenni Cymraeg, ac Did oes modd
cyfiawnhau ~vneud hynny chwailh
d r\vy
son
am
'gyrraedd
cyn ulleidfaoedd
targed'.
Dyletswydd
S4C yn 61 Ddeddf
DdarLledu 1980, a ddae(h a'r slanel i
fodolaetb, yw darparu 'rhaglenni yn
Gymraeg', CyfrifoJdeb y sianel Y'V

a

Rhif Ffon
(01248) 670726

nyrwyddo'r Gymraeg drwy ddarparu
gwasanaeth teledu trwy gyfrwng yr
iaiih ac nid dwyieithogi rhaglenni
Cymraeg.
Bradychir amcan gwreiddiol y
sianel y bu ymgyrchu hir a chaled
i'w hennill, gydag S4C yn honni bod
defnyddio Saesneg mewn rhagLenni
Cymraeg yn eu gwneud yn fwy
'cynhwysfawr',
'awdurdodol'
a
'diddorol'. Mae'r rhannau Saesneg
yn golygu cyfweliadau Saesneg yn
bennaf, yn ogystal ag eitemau
perfformiadol, ac maen nhw'n rhan
o bob math 0 raglenni - Newyddion,
Chwaraeon,
Adloniant,
Drama,
Materion
Cyfoes,
Rhaglenni
Dogfennol, Rhaglenni Cylchgrawn,
a hyd yo oed rhaglcnni plan L Barn
Awdurdod S4C yw fod defnyddio
rhannau
Saesneg yn cyfoethogi
rhaglenni Cymraeg, ac y bydden
nhw fel arall yn dlotach eu cynnwys
ac yn anghyflawn.
Mae Cylch yr laith yn mynnu bod
gan Gymry Cymraeg hawl foesol a
chyfreithiol
i wasanaeth
teledu
Cymraeg
heb
arUiw
0
ddwyieithrwydd
yn perthyn iddo.
Gwasanaeth cwbl Gymraeg a gafwyd
ar y cycbwyn ond yn ail harmer y
nawdegau
dechreuwyd
cyflwyno
eitemau
Saesneg
ar raglenni
Cymraeg, gyda chwrnni Agenda a'r
BBC yn arwain y ffordd. Fe'u
dilynwyd
gan
sawl
cwmni
annibynnol, a'r cyfan oherwydd bod
canUawiau S4C yn rhoi rhwydd hynt
i'r Seisnigo.
Nid Y'v'r canllawiau presennol yn
ddim
ond
penrhyddid
i
gynhyrchwyr rhaglenni weithredu'n
fympwyol oberwydd
fel y mae
pethau'n sefyll mae'r canllawiau yn
cynnig digon 0 'resymau'
dros
ddefnyddio
Saesneg
mewn
rhaglenni Cymraeg. Nodir }'n y
Canllawiall
yn gwbl glir gan
A\vdurdod
S4C
ei
fod
yn
'mabwysiadu'r agwedd fod g\vylwyr
Cymeaeg )rn deall Saesneg'. Y Sl}T
hyn yw nad oes gan y sianel bolisi
iailh, dim ond canllawiau y mae
rnodd eu cymhwyso'n 61 y gofyn i
gyfiawnhau defnyddio Saesneg a
dryllio
cyfanrwydd
ieirhyddol
rhaglenni Cymraeg.
Y
.
n gywlr,
leuan Wyn, Cyich yr Iailh
Am fwy 0 uybodaeth c)lsylltwch a',
Ysgrifelltlydd, C)'lch yr iaith, 8S Ffordd
Cumeddl, Bechesda, Gwynedd US7 3,~G.
F/oll: 01248600297 .

--Is-Gadeirydd Cyngor
Gwynedd
Y Cynghorydd Charles Wyn Jones,
Llanrug, 1''''' Is-Gadeirydd Cyngor
Gwynedd am y flwyddyn 2003/4.
Erholwyd
ef i'r
s,vydd
yng
Nghyfarfod Bl)!nyddol y Cyngor a
gynhaiiwyd ar yr 8ed 0 Fai.
Mae Charles wedi gwasanaethu ar
dri chyngor dros y 3S mlynedd
divlethaf:
Cyngor Plwyf Llanrug
Cyngor Bwrdeistref Arfon
ac ers 1995, Cyngor Gwynedd
Mae yn aeIod 0 Awdurdod
Heddlu GogJedd Cymru ae yn un 0
Ly\vodraeth\vyr
Ysgol Gynradd
Llanrug ac Ysgol Brynrefail.
Cyn ei ymddeoliad
ef oedd
Pennaeth Adran C~rnllunlo Telecom
Prydeinig yng Ngogledd Cymru.

CEFORLIFE
Ymgeleddu
Gair arall am ymgeleddu Y\V
gofalu. Y tro hwn rwyf am rannu
rhai profiadau a ddaetb i'm rhan
tra'n
ceisio
gofalu
am
greaduriaid a anafwyd.
Ddiwedd mis Ebrill eleni
trawyd gwylan benuiaig gan
fodurwr, a hynny'n anfwriadol.
Roedd yr aderyn yn gynnes pan
y'i codais i'm brciehiau ond
roarw fu ei hanes. Nid oedd y
gyrrwr modur ar fai gan i'r
wyJan hedfan ar draws y ffordd a
welodd y gyrrwr moboni. Mi
fyddai'n dda gan fy enaid i petai
pobol ddim yn lluchio tameidiau
o fwyd oddeutu. Wedi gweld
tamaid i'w brofi yr oedd yr
wylan druan a laddwyd.
Tra'n gweithio mewn siop
Gofalu am Anifeiliaid bu gwylan,
benddu mewn blwch gennym.
Wedi ei dychryn yr oedd bonno.
Rhyw lafnau wedi ei hysio hefo
cwn. Fe'i gadawyd am fore cyfan
mewn blwch. Y feddyginiaeth
oedd tawelwch a, diwedd y
pnawn hwnnw, fe'i gollyngwyd
yn rhydd.
Pan oeddwn yn byw yrn
Methel, bychan a wyddai'r
cymdogion fod acw gleifion 0
fyd Natur a phob un, ar ei
arhosiasd, wedi ei neilltuo i un
ystafell a'r drysau wastad ar gau.
Bu acw, mewn blwch, gumingen
/wyd, a anafwyd gan fodur a
honno wedi ei chludo gan gyfaill
annwyl, sef Gwynfor Elis, o'r
drofa ger Bont Charlie i 1 Tan )'
Ffordd.
Roedd
asgwrn
ei
meingefn wedi ei falurio. Be0Y'\'
ydoedd ac yng nghyfnod cynnar
beichiogrwydd.
Gofalwyd
amdani ond nid oedd gwella
arni, Cludwyd hi at Ann i'r
Seintwar Anifeiliaid ym Mon ac
yno y bu hi farw.
Dro arall bu acw adetyn dul
muiylachen ifanc a achubwyd
rhag y cathod. Cryfhaodd ddigon
nes medru hercian 0 gwmpas y
gegin fwyta yn Tan y Ffordd.
Bwydwyd yr aderyn hefo darnau
amheuthun 0 fwyd cig cathod.
Agorid ei big yn ofalus (tasg ae
angen digon 0 amynedd)
a
gollwng y bwyd ar ben matsien
i'w geg!
Ar y darn gwastad cyn Ty
Mawr, wedi gadael Gors Bach,
un noson tra'n teithio yn y

modur hefo Linda fy nghyrnar,
meddvliais
imi weld baban yo
•
gorwedd ar erchwyn y Ion bost,
ond beth oedd yno ond tylluan
frech wedi ei tharo gan fodur.
Daliai i anadlu. Fe daenais
flanecd amdani a'i gosod mewn
basged ddillad wag. Bu acw am
dridiau
eyn ei ehludo
i'r
Seintwar Anifeiliaid
yn neOrllewin Y nys Mon.
Yn
ystod
y deuddeng
mlynedd y bum yn byw ym
Methcl, byddai rhai 0 bobl
ieuanc y pentre 0 dro i'w gilydd
yn tarw draw i 1 Tan y Ffordd
befo eywion wedi disgyn o'u
nytbod. Fy nghyngor iddyn t bob
amser oedd 'Dyehwelwch
y
cywion i'r mannau y eawsoeh
nhw, a'u gosod mewn lleoedd
diogel - rhan cwn a cbathod'.
Dim ond mewn achosion ble y
lladdwyd
y rhieni y dylid
ymgeleddn eywion amddifad.
Mae hynny'n dasg anodd. Cwbl
aflwyddiannus
fu
fy
yrndrechion,
hefo pobol dda
Tyddyn Dicw, Penmorfa, Arfon
yn fy nghynorthwyo,
rai
blynyddoedd yn 01, i fwydo eY'v
clochdar yr euhin.
Ar 12 Mehefin 2001, tra'n
lindiloncian rhwng Lon Las a
Thyddyn Felin bu imi daro ar
gyw titw tomes las ar y llawr ger
bon clawdd. Twmffat bychan
digon swnllyd ydoedd. Gosodais
ef yn Iy her a'i adael mewn man
cysgodol
ar
ben
clawdd.
Gwyddwn fod rhieni'r CY'''' wrth
ymyl gao y elywn nhw'n trydar,
Euthum
draw
i Lasgoed.
Dychwelais
ymhen
awr a
chwarter yn fy 01 tuag at Bethel
ym modur Linda ac roedd yr het
yn hollol wag!
Yn fy nyddiadur Byd N atur
am y flwyddyn 1998 mae eofnod
trist am gyw mtoyalchen arall yrn
Methel a aeth yn ysglyfaeth i
giaman farus yn 1 Tan y Ffordd.
Fc'i aehubwyd ond bu farw. Y
bacteria yn nannedd y gath a
roddodd y farwol iddo. Yn yr
hwyr roedd mam y eyw yn
clwydo ym mrig uchaf y goeden
eirin yo 2 Tan y Ffordd. Yn ei
phig hongiai
wybedyn.
Yn
nhymor caru a magu eywion
mawr a bychain, ditlino Y\V gofal
rbieni ym myd adar am eu hepil.
Dyna drefn byd Natur ac ni ellir
diane rhagddi.

RACE FOR LIFE'. Bore Sui, Mai
11 daeth 900 0 ferched l'r Rhyl i
gymryd rhan mewn ymgyrch yn
erbyn caner.
I'r rhan fwyaf o'r rhedwyr yn y
ras ar hyd y prom roedd yn amser
emosiynol, gan eu bod yn rhedeg
er cot am aelod 0 deulu neu ffrind
a oedd wedl marw o'r caner, tra
roedd rhai eraill yn dweud diolch
am gael gwellhad o'r afiechyd.
Hwn oedd y trydydd tro i'r ras
gan ei chynnal yn y Rhyl ac
mae'n
rhan 0 gyfresi trwy

wledydd Prydain a drefnir gan
'Cancer Research' i ferched yn
unig.
Yn rhedeg eleni roedd Helen
Richard,
11 Rhes
Faenol,
Llanberis yn rhedeg er cof am ei
rnarn,
Olga
Richards.
Cyrhaeddodd Helen yn 61 yn
65ed allan o'r 900, mewn amser
o 27 munud. Noddwyd Helen gan
ei theulu a'i ffrindiau ac fe
gasglodd y swm 0 £525 am
Ymchwil Caner.
Llongyfarchiadau mawr Helen.

Ras Moel Eilio
Cynhaliwyd y ras eleni ar un o'r
Sadyrnau
gwlypaf a rnwyaf
gwyn tog yn ei hanes. Roedd yr
amgylchiadau yn echrydus, ac y
rnae'n syndod fod cynifer a 237
o redwyr wedi mentro cychwyn
allan 0 Lwyn Cclyn ar y daith i
fyny llethrau Bryn Mawr am
gopa
Moel
Eilio.
Erbyn
cyrraedd y grib, roedd y gwynt
ar ei an terth, yn chwipio glaw
miniog i wynebau'r rhedwyr.
Brwydro dros gopaon )' Foel
Gron a'r Foel Goch cyn disgyn i
gyfforddusrwydd
(gweddo1!)
B\vlch Maesgwm. Ond roedd
dringfa arall wlyb a gwyntog yn
eu disgwyl wrth gyrch u tua
chopa Moel Cynghorion,
a'r
sglefr fwdlyd i lawr y llethrau
serth yn 01 i Faesgwm. Roedd y
cyfan yo ormod i ambell un, ac
mae'n syndod mai prin ddwsin
yn unig a fethodd gwblhau'r
cwrs.

Eleni, roedd y ras yn rhan

0

Bencampwriaethau
Clwb
Rhedwyr
Eryri,
Cymru
a
Phrydain, ac felly, roedd hufen
rhedwyr mynydd Prydain yn
cymryd rhan.
Cymro oedd yn fuddugol, sef
Tim Davies 0 Groesoswallt
(enillydd
Ras yr Wyddfa y
llynedd), mewn amser bynod 0
gyflyrn
a
chysidro'r
arngylchiadau, sef 62 munud a
41 eiliad.
Lai na munud o'i 01 roedd
Alun Vaughan 0 Lanberis, yn y
pedwaredd
safle, a Robin
Halliday 0 Lanrug yn cyrraedd
yn 61 saith
munud
yn
ddiweddarach
yn y seitbfed
salle ar hugain. Cafodd Jayne
Lloyd
0
Gaeathro
ras
lwyddiannus hefyd, gan orffen
vn
burned merch.
•
Llongyfarchiadau
i bawb a
gwblhaodd y cwrs. Y ras nesaf
leol ym Mhencampwriaerh
Cymru fydd Ras Elidir,

•
PEINTIWR AC ADDURNWR
PRISIAU RHESYMOL
TAWELFA, PENISARWAUN
Ffon: (01286) 870846

•

Llundain

Edrych drwy hen Raglcn y Dynorwig. Ef a fu'n bennaf
Dydd, Eisteddfod Genedlaethol
gyfrifol am sefydl u Plaid Cymru
Caernarfon a'r cylch 1979 yr
yn 1925, ac fc'i penodwyd yn
oeddwn i, a sylwi ar restr y Pane] ysgrifennydd cyntaf iddi.
Enwogion a ymddangosai yn }'
William Vaughan Jones 1906Rhaglen Roedd hi'n arferiad yn
1978. Brodor o'r Waunfawr.
yr Eisteddfodau
Cenedlaethol
Marhamaregydd,
dramodydd a
ers talwm
i anrhydeddu'r
llenor. Enillodd wobr y Ddrama
yrnadawedig,
megis
drwy
Hir yn Eisteddfod Llandybie yn
gynn\v)'s eu henwau yn Rhaglen
1944. Cynhyrchydd
ac awdur
y Dydd a hefyd ar faner arbennig
dramau
Cwmni'r
Waun am
o fewn i'r hen bafiliwn.
flynyddoedd. Ef oedd Cadeirydd
Diddorol oedd sylwi i nifer 0 Pwyllgor
Drama
Eisteddfod
enwogion 0 Fro'r Eco gael eu
1979. Bu farw flwyddyn cyn yr
cynnwys yn Rhaglen }' Dydd
Eisteddfod.
1979. Yn naturiol roedd enwau
Leila Megane,
1891-1960.
rhai fel Dafydd Ddu Eryri,
Clywaf rhai yn gofyn, pa
W. J. Gruffydd
a T. Rowland
gysylltiad sy ganddi hi a Bro'r
Hughes yno. Dyma rai o'r enwau
Eco? WeI, mercb i blismon oedd
eraill.
hi, ae ar un adeg bu'n cartrefu
Dilys
Cadwaladr.
Soniais
am gyfnod yn N gorsaf yr Heddlu
amdani yn ~'golofn hon fis yn 61, yn Neiniolen. Un 0 gantoresau
ae am ei chysylltiad a Brynrefail.
enwoea'r byd. Bu'n canu sawl tro
Hi oedd prifardd Coron Y Rhyl,
yn yr hen bafiliwn mawr yng
union harmer can rnlynedd yn
Nghaernarfon, a phan briododd
61. Hi hefyd oedd a\VdUI y gerdd
a'r cerddor T. Osborne Roberts,
ail-orau yn yr un gystadleuaeth.
buon t yn byw am gyfnod yn yr
Cyd-ddigwyddiad,
oedd i hyn
hen dre. Wedi iddi golIi ei gwr fe
ddigwydd yo hanes yr ail ferch i sefydlodd gronfa y Rhuban Glas
ennill y Goron Genedlaethol, sef i gan torion 0 dan 25 oed yn yr
Eluned
Phillips,
a enillodd
Eisteddfod Genedlaethol, er eof
Goron Prifwyl Y Bala yn 1967. amdano.
Roedd Eluned hefyd yn ail iddi
Enw arall sydd yn y Rhaglen
hi ei hun yo yr eisteddfod
ydi - William Owen, Prysgol
honno.
1813-1893. Brodor 0 Fangor a
Hu\v
Lloyd
Ed\vards,
mab i chwarelwr. Dechreuodd
1917-1975.
Brodor
0 yntau weithio yn y chwarel pan
Benisa'rwaun.
Dramodydd
a oedd 0 ddim ond yn ddeg oed.
Beirniad. Un y cefais i y fraint 0 'Bachgen
dengmlwydd
fod yn fyfyriwr iddo yn y Coleg
gerddodd un ben bore', fel y
Normal
canodd un arall 0 enwogion y
H. R. Jones,
1894-1930.
fro. Fe gyfansoddodd
ei don
Brodor 0 Ddeiniolen.
Un a gyntaf ac yntau ddim ond yn
ddisgrifwyd gan Gwenallt yn ei ddeunaw oed, ond fe'i cofir yn
Awdl fuddugol yn Eisteddfod
bennaf
fel awdur
y don
Genedlaethol Bangor 1931 fel, 'y gyfarwydd
Bryn
Calfaria.
proffwyd
talfain llwydwedd'.
Priododd a merch y Prysgol a
Disgrifir H. R. Jones fel un a symud yno i fyw, Bu'n flaenor ac
frwydrodd
dros Gywru
a'i
arweinydd
y
gan
yng
hawliau. Ei frwydr gyntaf oedd
Nghaeathro ac fe'i claddwyd ym
newid enw ei bentref genedigol 0 mynwent y pentref
Ebenezer i Deiniolen.
Mab j
Cofiwn hefyd i R. Williams
chwarelwr, ac fe aeth yntau i Parry drculio peth amser fe1
weithio i'r chwarel pan oedd 0 athro yn yr hen ysgol ym
ddim ond yn dair ar ddeg oed.
MrynrefaiJ, a thra bu yno, y
Mewn rraerhawd ar gyfer un 0 cyfansoddodd 0 Awdl yr Haf, er i
Eisteddfodau Ileal Deiniolen yn
rannau
o'r
awdl
honno
~rr ugeiniau cynnar, fe ragwclodd
yrnddangos rnewn eisteddfodau
gynllun trydan tebyg i'r un a blaenorol,
gan
gynnwys
adeiladwyd
yn hen chwarel
Eisteddfod
Genedlaethol

cynt
(1909) ac yn Eisteddfod
y
Myfyr\vyr, Coleg y Brifysgol ym
Mangor (1908), ar y testun
Cantre'r Gwaelod. Yn anffodus i
R.W. P. - John Morris Jones oedd
y beirniad yn y ddwy eisteddfod
ac
fe
dd'wedodd
yn
ei
feirniadaeth ar awdlau Lundain,
(Gwlad y Bryniau oedd y testun),
iddo weld rhannau o'r awdl
mewn awdl arall, lle roeddynt yn
cymryd eu lIe yn llawer gwell, ac
fe rod dodd air 0 gerydd a gair 0
galondid i R.W. P. Meddai John
Morris Jones wrtho 'Nid oes
raid i'r ymgeisydd hwn ladrata
oddi arno'i hun.Y mae ganddo
ddigon 0 ddawn.'
y

flwvddyn

***

Roedd 'na rhywbeth ar goll yn
Eisteddfod Clynnog ganol y mis
yma. Doedd Wmffra ag Alun
(Mabon) ddim yno. a golli
Wmffra fe ddaeth 'na bennod yn
hanes ein Eisteddfodau lleol i
ben.
Ddaetb
y
Gadair
Eisteddfodol
enwoca
yng
Nghymru
ddim i Eisteddfod
Clynnog. Doedd y sioffar ddim
ar gael. Fe'i galwyd adre.
Roedd Wmffra yn ofalus 0
Alun. Fo oedd y sioffar. Fo
fyddai'n gofalu am y copiau i'r
beirniaid
a'r cyfeilydd, a fo
fyddai'n derbyn y gwobrau ar
ran y ddau. Roedd Wmffra yn
gymwynaswr yn ogystal a bod yn
gystadleuydd.

Dau bartner
a grwydrodd
Eisteddfodau Cymru benbaladr i
roi mwynhad
a phleser
i
eisteddfodwyr, a chael mwynhad
a phleser eu hunain drwy wneud
hynny. Dau a wyddai sut i ennill
yn wylaidd
a cholli
yn
anrbydeddus. Mi fyddwn yn eu
gweld nhw yn ami mewn
eisteddfodau yn mhob rban 0
Gymru, - y Gogledd, De a'r
Canolbarth. Mi fydd y wen oedd
at wyneb Wmffra yn parhau yn
hir ar y cof. Weitbiau, pan
ddigwyddai
Alun anghofio'r
geiriau, mi fyddai'r wen honno
yn troi yn bwff 0 chwerthiniad.
Dv.,i'n hynod falch i Wmffra
gytuno i fynd i Dyddewi y
llynedd i gael ei anrhydeddu gan
yr Orsedd.
Roedd
0 wcdi
ystyried gohirio tan eleni ym
Meifod.
Roedd Wmffra,
fel
Alun,
yn haeddu
cael eu

anrhydeddu
gan Orsedd
y
Beirdd. Roeddan nhw'n eynnal
eisteddfod:
cystadlu
ar yr
unawd, can werin, deuawd, ac
wrtb gwrs y ffefryn, sef Y r
Emyn. Roedd
Wmffra
yn
ddiweddar wedi mentro i fyd yr
adrodd hefyd. 'Cwrn Tawelwch',
Gwilyn R. Jones fyddai ei ddewis
0, ae mi fyddai yn ei gyfl wyno yn
dawel a digyffro.
Oedd, mi roedd 'na rhyw
dawelwch
yn
Eisteddfod
Clynnog hebddo fo. Roedd 'na
waeter yno. Fe deimlwyd
y
golled. Ddaeth y Gadair Olwyn
ddim i'r neuadd.
Doedd y
cymwynaswr tawel ddim ar gael
i'w gwthio. Roedd 0 wedi ateb
galwad arall. Do, yn sicr fe
ddaeth 'na rhyw ben nod go
arbennig
yn
hanes
ein
Eisteddfodau Lleol ni i ben 0
golli W mffra.
Diolch
am yr atgofion.
Heddwch i'w lweh.
Melys fydd y gan tu hwnt i'r
llen,

DRAENOG

I

CROESORAY
Pan yn ymweld ag un 0
gartrefi henoed y fro yn ystod
y mis croesawyd cyn-bostfeistr
a drodd yn ganwr poblogaidd
a chariociwr 0 fri gan un o'r
preswylwyr, 'Neis y'ch gweld
chi RAY, MOND gobeithio y
setlwch chi i lawr yma yn
fuan!

ORIEL
CWM
~===::!J

Cwm y Glo

FfonJFfacs: (01286) 870882
Gwasanaeth Fframio
Lluniau 0 bob math
ar gael ar y safle
Prisiau Rhesymol
Arddangosfa oluniau
gwreiddiol gan
Artistiaid Lleol

Richard S. Humphreys

Harddwch eich cartref gyda

FFENESTRI
CELT1C WINDOWS
FFENESTRI • DRYSAU • CONSERFATERIS
CYFLENWYR AWDURDODAU LLEOL
Busnes teuluol gyda blynyddoedd 0 brofiad
Ffoniwch - 'dio'n costio dim i gael pris

LLANRUG Ffon: 01286 675175
GWYLIAU

CARTREF A THRAMOR

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

0

1

HEN VSGOL GLANMOELVN
LLANRUG LL55 2RG

(01286) 678618 (dydd)
(01248) 670081 (nos)

CWM YGLO

Un Funud
fach

Mrs Iris Rowlands. Glanrafon. Ffon: (01286) 872275

SULGWYN

Camera yn ngotal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug.

Cefais fy nal mewn rhes hir, hir
o draffig
rhwng
Bangor
a
Chaernarfon
heddiw. Gredwch
chi mai'r
<World Endurance

Challenge for the Longest Distance
by a Vintage Tractor' oedd yn
gyfrifol am y dagfa? A rninnau,
tra'n ymlusgo'n araf heibio i
Ferodo, wedi meddwl yn siwr
mai'r fusutors oedd ar fai.
Mae'n
ddiwedd
Mai
wedi'r
cwbl, a'r ardal yn frith ohonyn
nhw (pobl
diarth, nid hen
dractors) unwaith eto.
Bydd rhai o'r bobol ddiarth
yma am y tro cyntaf eleni. Ond
bydd eraill yn hen gyfarwydd
a'r rhan yma o'r byd. Daw rhai
yma bob blwyddyn,
ac yn
amlach
na bynny hefyd. A
hithau'n Sulgwyn, diolchwn am
yr Ymwelydd Nefol. Nid yw'r
Y sbryd Glan yn ddiarth i'n
gwlad na'n broydd. Mae wedi
bod yma eyn hyn. Bu'n ymweld
phobl Dduw lawer gwaith o'r
blaen. Bu yma'n gweithio ae yn
codi'r Eglwys ar ei thraed. Bu
yma mewn cyfnodau 0 fendith
mawr a diolcbwn am hynny.
Mae blynyddoedd
ers iddo
alw heibio mewn ffordd amlwg
a nerthol. Nid ei fod yn gwbl
dcliarth wrth gwrs. Mae wedi
bod yma'n gyson ar hyd y
blynyddoedd,
yo cynnal ac yn
cysuro ac yn dysgu ae yn arwain
ei bobl. Ond byddai'n
dda ei
weld yn dod o'r newydd yn ei
rym a'i allu i'n symud
a'n
bywhau.
Mae dipyn 0 wynl a glaw yn
ddigon i gadw rhai ymwelwyr
draw, Bu'n aeaf hir a llwm yng
Ngbymru. Mae angbrediniaeth
ac annuwioldeb wedi cael gafael
rhynllyd ar ein gwlad ac Eglwys
Iesu Grist ei hun yn ddigon oer
ei chalon. Ond nid Ymwelydd
tywydd reg rno'r Ysbryd Glan.
Nid yw'n disgwyl i bethau wella
cyn ymweld ii'i bobl. Gall ddod
yn niwl yr hydref ac yn oerni'r
gaeaf Gall ddod at ei Eglwys yn
ei gwendid
a'i hanobaith a'i
methianr,
i'w
deffro
a'i
dyrchafu. Gweddiwn am iddo
ymweld
ni'n fuan iawn.
Bydd llawer 0 ymwelwyr yn
parchu'n tir a'n hiaith a'n gwlad
tra bydd eraill yn gwneud eu
gorau
i ddifa'r
cyfan. Pan
ymwel yr Y sbryd Glan ani,
bydd y wlad ar ei hennill. Bydd
ei wlith a'i gawodydd a'i awelon
a'i wres yn gweddnewid bywyd
a thystiolaeth ei Eglwys. A
thrwy
ei allu daw llawer
0
angredinwyr
i weld eu ffolineb
ac i doi mewn cdifeirwch
at y

I

a

I

I

I

UNDEB-Y-MAMAU.
Cyfarfu'r
gangen ym Menter Waunfawr
bnawn Llun 12 Mai. Croesawodd
Mr. Gwyn Davies bawb a chafwyd
sgwrs ganddo am y gwaith caled a
wnaed dros y Blynyddoedd i gael
pob cymorth i'r rhai anabl
Ar 61 y sgwrs cawsom de
bendlgedig wedi ei baratoi ar fyr
rybuco gan Carol Owen.
Yn ystod y te tynnwyd dwy raftl
wedi eu rhoddi gan Mrs. M.
Roberts a Mrs. M. Latham, ac fe'u
henillwyd gan Y Parch Philip
Hughes a Mrs Gwyneth Roberts.
Diolchwyd I bawb gan Mrs. M.
Latham.
I ddiweddu'r
pnawn
cawsom amser i brynu ptanhiqlon.
Bydd Y cyfarlod nesaf Nos Lun
2 Mehefin. yn yr Ysgol Gymuned
am 7 o'r gloch.
LLONGYFARCHIADAU i Cheryl,
23061 Afon ar ei IIwyddiant gradd 3
gyda theilyngdod gyda cornet. Pob
dymuniadau da rr dyfodol oddi
wrth Mam, Dylan a Fhon.
O'R YSBYTY. Da yw gweld John.
061 Afon adref o'r ysbyty ac yn
gwella yn foddhaol ar 61 triniaeth
I'W goes yn Ysbyty Gwynedd.
YN YR YSBYTY.
Anfonwn
ein
cofton at Mrs Enid Price, Stryd
Newydd sydd ar hyn 0 bryd yn
Ysbyty Gwynedd.
YSGOL CWM- Y-GLO
Ddiwedd mis Mai bydd chwech 0
blant yr ysgol yn cynrycruou Sir
Eryri yng ngystadleuaeth Dawnsio
Gwerin 0 dan 12 oed. Pob
dymuniad da i Anest, Lauren. Amy,
Dewi, Gethin a David yn Abertawe,
gan obeithro'n fawr y gwnant
fwynhau y profiad.
Mae gennym Ie mawr i ddiolch i
deuluoedd a ffrindlau eto eleni am
gasglu talebau Tesco Daeth bron i
8,000 i law, set dwbl eln targed.
8yddwn yn gallu cyfnewid rhain am
ddau argraffydd.
Ar ddiwedd tymor y Pasg cafodd
aelodau'r Urdd noson werth chweil
yn Antur Waunfawr. Trefnwyd Helfa
Wyau ar eu cyfer gan Mr Dafydd
Arlon Jones a cafwyd hwyl fawr yn
mynd 0 gwmpas y gerddi yn chwiho

Y

Pentecost hwn,
'Yrnwel ni 0 Dduw,
Y n nerth yr Y sbryd Glan',

a

JOHN PRITCHARD

V STORFA

Ffon: 677263

am rhain. Diolch Mr. Jones am
noson
ddifyr
iawn
i
gloi
gweithgareddau yr Urdd am eleni.
Mwynhaodd plant B1. 3 a 4
ddiwrnod arbennig 0 ddiddorol yng
nghwmni Lllnos 0 Bias Tan y
Bwlch. Trefnwyd talth gerdded
ganddi i fyny at Lyn Llydaw ac yna
ymlaen at Lyn Glaslyn. Gwnaed
gwaith map a chyfeirio fel rhan o'u
gwaith ar yr ardal leol. Dychwelodd
pob un ad ref yn ddiogel ond yn dra
bhnedig.
Aeth plant yr Adran lau I
Lanystumdwy i Amgueddfa Lloyd
George fel rhan 0 ddathhadau'r
Pasg. Cawsant flas ar fywyd cartref
ac ysgol yn y cyfnod a buont 0
gwmpas yr ardd yn clapio am wyau
fel yr oedd yr hen arter.
Aeth gwobrau clwb yr ysgol am
tiS Mawrth i Hayley Griffith, Bryn
Crwn Cottage;
Gwion Llwyd,
Ystrad, Llanrug a Mrs. Margaret
Williams, Bryn, Cwm y Glo. Yna ym
mrs Ebnll y tri Iwcus oedd Mrs.
Margaret Williams, Bryn ( eto ! )
MIss Meira Williams, Goleufryn,
Cwm y Glo a Cai Glyn Oliver 0
Gors, Penisa'rwaun. Llongyfarchladau mawr i chwl a diolch am eich
cefnogaeth i ni.
Cawsom
wledd
addysgol
ddechrau mis Mal yng nqhwrnn.
Mark Griffiths. Fel ysgol sy'n rhan 0
brosiect Hybu lechyd fe ymwelodd
ni gyda nifer 0'1 ffrindiau mewn
bag! Defnyddiodd y pypedau hyn I
ddangos j ni pa mer arbenruq ydy
pob un ohonom mewn rhyw ffordd
neu't gilydd. Roedd 1I0ndneuadd 0
blant yn chwerthin 0 waelod eu
boliau drwy'r perfformiad dawnus
yma - ac eto. fa aeth y wers adref.
Gwnaeth i bob un ohonom deimlo
fod gennym gyfraniad pwysig a
gwerthfawr
i'w wneud mewn
bywyd. dim ots pa mor fawr neu pa
mor tycnan to hynny
Cafodd plant B 1 5 a 6 gyfle I
ddilyn cwrs betcio diogel gyda Mr.
Alan Bevan 0 heddlu Gwynedd
Diolch
yn fawr
iddo ef a
1I0ngyfarchiadau i bawb am fod yn
IIwyddiannus.

a

LLANRUG
(Richard a Meirwen
Williams)

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

gwasanaeth
Nid oes unrhyw dal am
ddanfon archeb i'ch cartref
yn ardal Llanrug _j

PLYMAR A
PHEIRIANNYDD
GWRESOGI

;jl
~

Cynnal boileri nwy,
olew, tanwydd solat
a thredio peipiau

-

44 Glanffynnon, Llanrug
CAERNARFON 673513
Ffon Symudol: 07774496616

lEVAN
WILLIAMS
Glanffrwd
DEINIOLEN
(01286) 870484

r~
l~

8ysiau 0 12153 sedd

-

-

Teithiau LJeol a Thramor

~

~

Gwaith Contract
Telerau arbennig i
bensiynwyr, myfyrwyr a
phlant ysgol _

I

J

Pa un o'r rhain sydd
bwysicaf?

a

Duw byw.

--

YSWIRIO EICH
(i arbed coiled

I

TV

chi);

YSWIRIO EICH CAR
Plant yr Adran lau yn Amgueddfa Lloyd George, Uanystumdwy.

(i arbed coiled i chi ); neu

YSWIRIO EICH BYWYD
( i arbed coiled i'ch teulu)

a

Cysylltwch r isod I weld mor rhad
yw cost yswiriant gyda CDH

Andre (BetheI/Llanberis)
Bryn (Man)
Euryn (Caernarfon a'r cylch)
John Eifion (Penisarwaun)

Ffon 871278
www.ybistro.co.uk
Perchnogion: Danny a Nerys Roberts

CDH
Ymgynghorwyr Ariannol
Annibynnol Lleol (sefydlwyd 1974)

FtO": (01248) 355055

,
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Tenantiaid Olaf
Maes Meddygon
Y mis diwethaf cawsom hanes y tenlu'n symud 0 Faes
Meddygon i'r hen siop chwarel yn Ninorwig. Ceisiodd
Dafydd Jones, y tad, a chael gwaith unwaith eto yn Chwarel
Dinorwig, ond rnethiant fu'r ymdrech oherwydd fod y
cytundeb rhwng y Penrhyn a Dinorwig yn parhau mewn
bodolaeth parthed chwarelwyr fu ac a oedd ar streic, Yn wir,
ymunodd y teulu a'r eglwys wladol yn Ninorwig gan fod peth
ffafriaeth yn cael ei roi i eglwyswyr gan reolwyr y chwarel.
Ond thyciodd hynny ddim chwaith!
Penderfynwyd symud t5r unwaith yn rhagor, a throi cefn ar
Ddinorwig, gan ymgartrefu yn View Terrace, Deiniolen. Y
peth cyntaf a wnaeth y teulu wedi symud i Ddeiniolen oedd
ymaelodi a'r Wesleaid, gan mai dyna oeddynt eyn y symud
cyntaf 0 Faes Meddygon.
Ar ddiwedd 1903 pan ddaetb
anghydfod mawr y Penrhyn i ben, elywodd Dafydd Jones fad
gwaith ar gael yn un 0 chwareli Blaenau Ffestiniog, a
symudodd y teulu unwaith yn rhagor, and prin iawn fu eu
arhosiad yno. }ir 81 W)ltl~110Syrl unig penderfynodd Catrin nad
oedd yn hoffi dim ar y Ile, a mynnodd gael dod adref. Y lTO yma,

roedd ffawd yn guienu arnynt, gall fod eu hen gartref yn View
Terrace yl1 dal yn wag, ac ar gael iddynt. '
Bellach,
gyda
streic
)r
Penrhyn drosodd, diddymwyd
yr hen gytundeb rhwng)'
Faenol a'r Penrhyn ynglyn a
chyflogi streicwyr, a chafodd
Dafydd Jones waith parhaol yn
Chwarel Dinorwig.
Ymunodd
Robert, y mab
hynaf a'r Ffiwsilwyr Cyrnreig ar
ddechrau'r Rhyfel Byd Cyntaf,
ond tra'n gwasanaethu
yng
N ghroesoswall t, clywodd
y
newydd syfrdanol fod ei dad
wedi ei ladd yn y chwarel. Ym
mis Mai 1915 roedd Dafydd
Jones yn paratoi i danio ym
Mhonc Twlldwndwr, 'ond tra'n
tyllu, gollyngodd y graig oddi tano,
a syrthiodd i lawr dwy bOl1Ca'i
gladdu dan y nobel.' Rocdd
Morris, y mab ieuengaf, yn
gweithio gyda'i dad ar y pryd, ac
yn llygad-dyst i'r ddamwain. Yn
ei ddychryn, ceisiodd neidio ar
01 ei dad er mwyn ei achub, ac
oni bai fod chwarelwr arall wedi
ci alaI, buasai yntau hefyd wcdi
ei ladd. Un arall a ,vclodd y
drychineb
oedd
Robert
Pritchard, ei fab yog nghyfraith,
a oedd yn bartner iddo.
Cynhaliw}'d yr angladd ym
mynwent
Pentir,
yng
nghladdfa'r teulu. Anveini\vyd
yr
orymdaith
gan
fand
Deiniolen.
Amharodd
y
ddamwain yn fawr ar Catrin, a
dioddefodd iselder ysbryd am
gyfnod maith. Roedd eisoes
\vedi colli dau 0 blant, colli ei
gwr mewn dam\vain erchyll,
bron \vedi colli mab arall yn yr
un ddamwain, a mab aral1 iddi
yn y rhyfel, a dim sicrwydd)7
deuai yntau gartre'n ddiogel
ch\vaith. Bu farw yn 1938 yn 79
ml\vydd oed.
Priododd Ann, y ferch hynaf
a Robert Pritchard, Tan )'
Ffordd, Deiniolen.
Bu mab
iddynt, David R. Pritchard, yo

weinidog yn Chwilog, Dwyran a
Bow Street. Roedd Elizabeth, yr
ail ferch, yn briod a William
Parry.
Robert David Jones oedd y
mab a wasanaethodd
yn y
fyddin gydol y Rhyfel Byd
Cyntaf, gan drenlio amser yn y
Dwyrain Canol ac yn Ffrainc.
Bu'n ffodus i gael dod adref yn
ddianaf. Ef oedd tad Owen
Jones sydd wedi anfon yr hanes
hwn am denlu Maes Meddygon

i'r 'Eco'. Aduiaemd ef gan bawb
feZ Chris ]01Ies, acychydig iaum a
wyddai nad dyna ei ens» bedydd.
Cafodd _yr e1IW 'Chris ar ol
cystadlu meum eisteddfod yn y
cylch, a'r be imiad yn ei GY111harua
Chris Smith, chuiaraeuir cornet
emuog yn ei dydd.' Bu'n briod a
Jane, merch 0 Ddeiniolen, am
530 flynyddoedd.
Dioddefodd Morris, y mab
ieuengaf, gryn dipyn ar 01
dam\,\'ain ei dad, a bu'n wael ei
icchyd am gyfnod. Gadawodd y
chwarel yn 1930 a chacl gwaith
yn cynrychioli cwmni ys\virianr
yng Nghaernarfon.
Bu yn y
g'\vaith hwnnw nes cyrraedd oed
ymddeol.
(Roedd yn fardd

Motobeic a Marzipan
Er i'r cais gwrciddiol holi am
Kate Jones 0 ardal y Ceunanr,
mae n ymddangos mai'r person
sydd wedi gwneud
argraff
arnoch chwi, ddarllenwyr
yr
'Eco' 'f\v Kate Hughes, Clwt y
Bont, a fu'n athrawes yn Ysgol
Dolbadarn rhwng y ddau ryfel
byd. Derbyniais sawl galwad
ffon yn cadarnhau
fod yr
athrawes hon yn dod i'r ysgol ar
gefn motobeic, ac roedd llawer
yn cofio'r 'gauntlets' mawr lledr
oedd ganddi. Mair Roberts
(Davies gynt 0 Lanberis) ac
Owen Jones, Llangefni
(eto)
aeth i drafferth
i sgwennu
nodiadau am Kate Hughes, y
naill yn ei chofio'n athrawes
ysgol, a'r llall yn ei chofio'n
athrawes
Ysgol SuI. Mair
Roberts sy'n ei chysylltu a
marzipan, ac fel hyn mae'n
sgwennu
am dani:
'byddai'n
cyrraedd yr ysgol bob bore ar ei
motobeic ... sgin i ddim co fod ei

hymddangosiad yn creu fawr 0
syndod 1 neb olzonom. ,\.1iss Hughes
oedd Mz.ss Hughes. >
Mae'n
enwi'r
gwahanol
athrawon yn Y sgol Dolbadarn
yn ystod y 1930'au:
Miss
Rhiwen Jones (Standard
1),
Miss Humphreys,
Nant Peris
(Standard
2)
Mr
Parry
(Standard 3), Miss Kate Hughes
(Standard 4) a Miss Blodwen
Jones (Standard 5). 'Roeddum i

yn nosbartb Miss Hughes ylz 1936.
Roedd yn wahanol meum sawl
ffordd. Yn wraig gref, lond ei
chroen, a doedd hi ddim ofn
chuienhin. Teimlum rhyuisut fod
111Wyi addysg yng ngolwg Miss
Hughes na gunhio plant drwy'r
"scholarship". Mae gen i gof
plentyn amdani'n SOll am farzipan
yn rhyt» uiers, a neb OhOtl011lni'r
plant yn gwybod beth oedd hwnnw.
Y bore canlynol daeth Miss Hughes
a bariau siocled i'r ysgol a 'u torn ar
y ddesg gyda chyllell, gan roi
tamaid bach i bawb, a duieud eu
bod wedi blasu marzipan. Cof arall
yw'r uiers olaf ar bnaum Guiener a
p}lawb _,vnawchu a111iddi ddarllen
peTz110d0 lln 0 nofelau E. Morgart
Hunlphr~ys.'
'Mae Owen Jones yn nodi
mai yn Isfryn, 5 Caradog Place,
Deiniolen roedd Kate Hughes
yn byw. Mae'n credu mai
motobeic Francis Barnen oedd
ganddi, ac mae'n cofio'r cap
lledr ma\vr am ei phen, YTl uTzion

talentog, a chylzoeddwyd llyfr o>i
waitlz dal'l y leitl "EtzglYll ion ". Ei
ellW
barddol
oedd
Glan fel helrnet a 'lvisgai peilots
Caledffrwd, ac roedd hefjld yn
awyren71au yn y rhyfel. Roedd ar y
aelod 0 Orsedd y Bezrdd. Bu'n
7110tobeichefyd gysgodio7Z Izaearrz i
darlledu llawer ar y radio ac yn
arbed ei c}zoesau rhag y glaw.
gohebz/'n g,VS01l a'r wasg.' Yn Gwisgai sbectol gydag oclzTau
Llanrug y treuliodd Morris y amY'lt, Izyd yn oed yn y capel. Nid
rhan nvyaf o'i oes, yn briod a oedd i'w gweld yn garcrefoZ iawIl ar
Bessie. Buont yn ll\vyddiannus
y beic; roedd feZ petai'11 r}IYfawr
iawn yn byfforddi partion cydiddo. '
adrodd yn ardal Llanrug.
Gyda diolch i Owen Jones,
Llangefni am gynnal y golofn
dIOS y deufis diwethaf gyda'r
hanesion
difyr
am un 0
deuluoedd y fro. Tybed oes gan
ddarllenwyr
erail) \vybodaeth
am rai 0 deuluoedd bro'r CEco'?

Roedd yn aelod ffyddlon 0
Gapel
Tabernacl
(capel
y
Wesleaid) ac yn weithgar iawn
gyda'r
achos.
Roedd
yn
organyddes
ac yn athrawes
Ysgo) SuI. Arferai baratoi'r
plant
ar gyfer
Cymanfa'r
Wesleaid
a
gynhelid
yn

Nhregarth bob blwyddyn,
Dyna argofion a disgrifiadau
o Kate Hughes, Deiniolen - ond
does dim sicrwydd mai hi yw'r
wraig
y gwnaethpwyd
yr
ymholiad amdani gyntaf! Does
neb hyd yrna wedi cysylltu i
ddweud eu bod yn cofio unrhyw
wraig o'r enw Kate yn reidio
beic 0 ardal y Ceunan t.

Teulu Dr Kate Roberts
Gydag ardal Rhosgadfan
y
cysylltir enw'r lienor fel arfer,
ond roedd aelodau o'i theulu yn
byw yn ardal y Waunfawr,
Llanrug
a Llanberis.
Mae'r
ymholiad a ddaeth i law y mis
hwn yn ymwneud a rhai 0 deulu
ei thad oedd yn byw yn
Llanberis.
Roedd
dwy
0
chwiorydd ei thad yn byw yn
ardal Llanberis: Ellen a Jane.
Roedd Ellen yn briod a William
Roberts, ac yn 61 cyfrifiadau
1891 ac 1901, yn byw yn
Stamps,
Nantperis.
Roedd
iddynt 0 leiaf bedwar 0 blant,
sef Ellen Catherine,
Owen
William, Lizzie a Kate. Pan fu
farw William Roberts yn 1931
roedd
y teulu'n
byw ym
Medwargoed.
Claddwyd
William ac Ellen Roberts yn
Nantperis, ynghyd a'u merched
Lizzie (191 S) a Kate. Enwir
Kate fel Kate Bailey, a bu fyw i
fod yn 90 oed. Bu farw yn 1987.
Mae posibilrwydd fod Jane
yn briod
a John
Morris
Williams,
Cwmglas
Mawr,
N antperis Mewn cofnodion
claddu aelodau eraill o'r teulu
enwir Ellen Roberts a Nellie
Randall, Llanberis fel dwy o'r
galarwyr.
Byddwn yn ddiolchgar
0
dderbyn unrhyw wybodaeth am
y ddwy chwaer, eu teuluoedd a'u
disgynyddion. An fwy 0 hanes y
cysylltiadau darllenwch 'Y Lon

we'l'.
Hel Achau
Daeth cais i Jaw gan Mrs Ann
Vaughan Owen 0 Langemyw yn
holi am wybodaeth am ei theulu
- yn wreiddiol 0 Lanrug. Ei
thaid a'i nain oedd William
John a Kate Alice Owen, Tros y
Ffordd,
Llanrug.
John
a
Catherine Owen, Llys Myfyr,
Llanrug oedd rhieni Kate Alice.
Roedd mab iddynt - John
Morris Owen - yn dad i'r
diweddar John Wyn Owen,
Llain Delyn. Roedd John Owen
yn wreiddiol
0
Groeslon,
Llanrug, a'i wraig, Catherine 0
Sinc, Clwt y Bont. as oes
unrhyw aelod o'r teulu a mwy 0
wybodaeth, yna cysylltwch.

HanesTy
Daw'r cais olaf y mis hwn am
wybodaeth ynglyn a hanes ty
yng Nghwm y Glo, sef Bryn
Ffynnon. Pwy oedd yn byw yno,
pwy adeiladodd y cy, pa mor hen
yd}'\v?
Cwmolau Llongau
Derbyniais
wybodaeth
am
gwmnlau llongau fel roedd yr
erthygl ar fin mynd i'r Wasg.
Gobeithiaf gynnwys yr hanes yn
rhifyn nesaf yr 'Eco'.
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NICEIC
udy Blaen Cae Isaf
'r llun yn dangos beudy
n dyddio
0
ganol
y
deunawled ganrif. Anfonwyd
Ilun a'r wybodaetb amdano
Nia Williams 0 Flaen Cae
ac fe'i hysgogwyd i chwilio
th 0 hanes yr hen feudy yn
fW~.. }·n darllen
adroddiad yn yr
Eco' fis Hydref diwethaf am
feudy o'r Waenfawr yn cael ei
.mud i Sain Ffagan. Sylwodd
fod tebygrwydd rhwng y beudy
hwnnw a'r un ym Mlaen Cae
Isaf, a chysylltwyd a Gerallt
.ash o'r Amgueddfa Werin.
Ymwelodd a'r fferm ym mis
Chwofror eleni, gan gadarnhau
fod y beudy hwn hefyd yn
dyddio 0 ganol y ddeunawfed

ganrif
Ond mae hanes diddorol i
Feudy Blaen Cae Isaf. Yma, yn
61pob tebyg y cychwynnwyd yr
Ysgol Sui gyntaf ym mhlwyf
Llanddeiniolen.
Cafodd Nia
Williams
yr hanes
mewn
Ilyfryn prin iawn o'r enw

'Hanes Boreuol Ardal Proscairon'
gan y Parch Daniel Williams,
Bancroft,
Iowa,
ac
fe'i
cyhoeddwyd yn 1894. Ynddo
ceir hanes Catherine Foulkes
a'i meibion, David, Foulk a
Thomas,
Blacn y Cae a
ymfudodd yn 1844 0 Lerpwl i
Wisconsin.
Y no, yn ardal
Proscairon, adeiladwyd ty, a'i
alw'n Blaen y Cae, a byddai'r
Cymry'n arfer cyfarfod yno ar
gyfer
gwasanaethau'r
SuI.
Roedd hefyd yn gyrchfan i
ymfudwyr eraill 0 Gyrnru.
Mae Catherine Foulkes yn
adrodd fel y cychwynnwyd yr
Ysgol SuI gyntaf ym Mlaen y
Cae, Llanddeiniolen, gan ei

chynnal yn y ty yn ystod y
gaeaf, ac yn y beudy yn ystod yr
haf.
Roedd
Blaen
y
Cae,
Wisconsin yr un mor bwysig
hefyd, a sefydlwyd capel o'r un
en\-v yno. Mae mynwent Blaen
y cae a Blaencae Road yn
bodoli yn Dodge County. Ac yn
61 Nia
Williams
byddai
disgynyddion yr hen denlu yn
arfer dod draw i weld yr 'hen
gartref"
hyd
yn
weddol
ddiweddar.
Tybed oes adeiladau eraill a
hanes diddorol
iddynt ym
mro'r 'Eco'? Sgwn i sawl
fferrnwr fydd yn cael golwg
fanylach nag arfer ar rai o'u
hen adeiladau yn dilyn yr
hanes hwn? Gyda diolch i Nia
Williams am hanes y beudy, ac
am drafferthu i ymchwilio i'r
cysyll tiadau diddorol ynglyn ag

CAB GWYNEDD & DE YNYS MeN
Bangor· Caernarfon • Dolgellau • Pwllheli

cyngor
ar

Rydym angen

bopeth

GWIRFODDOLWVR
Ydych chi'n ddibynadwy ac yn gallu rhoi chwe
awr o'ch amser bob wythnos? Nid oes angen
profiad na sgiliau arbennig, cewch hyfforddiant
lIawn.
Am fwy 0 wybodaeth, ffoniwch:

(01286)
677013
•

Y mis nesaf
Crynodeb o'r darganfyddiad
ym Mrynrefail, a mwy 0 hanes
rhai 0 ymfudwyr yr ardal i
Proscairon, America.
Y n y cyfamser, os oes ga n
unrhyw
un o'r darllenwyr
wybodaeth ychwanegol am rai
o
destunau'r
mis hwn, neu
ymholiad am unrhyw agwedd 0
hanes lleol bro'r 'Eco', yna
cysylltwch a Dafydd Whiteside
Thomas,
Bron
y Nant,
Llanrug, Caernarfon. (Ffon:

Gwasanaeth Trylwyr
gan y bobl
Gwasanaeth Personol Cyfeiilgar i CHWI
Y Gwasanaeth Technegol Gorau
i'ch CAR. Cystal A
GW8sanaeth Prif Ddeliwr
Felty, pa gar bynnag ydych
CHWI yn ei yrru,
o Audi i Zastava

01286 673515)
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•
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Mae'r Cynllun yn brin 0 gyfraniadau
~ddQU trydanol,
yn arbennig poptai, oergelloedd,
peiriennau golchi Q rhewgelloedd fyddai'n
addas j'w cleientau ar incwm isel
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PENfSARWAUN
Mrs Ann Evans,

svcnartn. Ff6n: (01286)

-

872407
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Camera yn ngotal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. FfOn: 677Z63

Croeso: Ficer newydd Eg/wys Santes He/en, Penisarwaun.
EGLWYS SANTES HELEN.
CROESAWU
FICER NEWYDD.
Braf oedd gweld Eglwys Santes
Helen yn weddol Hawn ar nos
Fawrth,
8 Ebrill
ar gyfer
y
Gwasanaeth Sefydlu a Gosod y
Ficer newydd,
y Barch. Ann
Smitham. Mae Ann wedi bod yn
gofalu am eglwysi'r Felinheli a
Llanddeiniolen ers pedair blynedd, a
daeth cynrychiolaeth
deilwng o'r
eglwysi hynny i ymuno yn y dathlu
ac i gefnogl eu ficer wrth iddi
ymgymryd a'r gwaith 0 ofalu am
blwyf ychwanegol.
Arweiniwyd y gwasanaeth gan
Esgob Bangor, y Gwir Barch
Saunders Davies a'r Archddiacon, yr
Hybarch
Alun
Hawkins,
gyda
chymorth y Deon Gwlad, y Parch
Ganon Idris Thomas. Y pregethwr
gwadd oedd y Parch Euryl Howells,
Fleer Llangeler a Phenboyr, Sir
Gaerfyrddin.
Cymerwyd rhan yn y gwasanaeth
gan aelodau Eglwys Santes Helen
drwy yn cyflwyno lIestr 0 ddwr, Beibl,
bara a gwin, olew, lIyfr 0 weddlau ac
ystoJa i'w ficer newydd fel symbolau
0'1 gweinidogaeth yn eu plith. Thema
y darlleniadau a'r emynau oedd
'Iesu gwas Duw a ddaeth i'r byd i
wasanaethu'. Canodd y gynulleidta
yn egn'iol i gyfeiliant Mrs Roberta
Griffith ar yr organ.
Ar 61 y gwasanaeth
aeth y
gynulleidfa i'r neuadd i fwynhau'r
wledd a baratowyd gan terched y
plwyf. Dilchodd Mr Cyril Williams
iddyn nhw ar ran yr ymwelwyr.
Cyflwynodd
plwyfolion
Penisa'rwaun dusw 0 f10dau i'w ficer
newydd a mynegodd hi ei diolch
iddyn nhw am y croeso cynnes
roedd hi wedi'i dderbyn.
GWASANAETHAU'A
SUL. Mag
amseroedd y gwasanaethau wedi

eu newid yn ddiweddar. Dyma'r
drefn newydd:
Pob Sui 1af, 3ydd a Sed 0 bob
mis: gwasanaeth am 1030 o'r
gloch.
Pob 2i1 a 4ydd Sui: gwasanaeth am
5 o'r gloch.
Bydd trefn y gwasanaethau yn
cael eu cyhoeddi yn y wasg leol.
Bydd yr Ysgol Sui yn parhau ar yr un
amser 0 10.30 o'r gloch bob dydd
Sui, heblaw am adeg y gwyliau.
Y FYNWENT. Eisoes mae gwair y
fynwent wedi cael ei dorri am y tro
cyntat eleni. Fe dderbynir
yn
ddiolchgar unrhyw rodd tuag at y
gost.
EISTEDDFOD
GENEDLAETHOL
YR URDD.
Gobeithio
y daw
IIwyddiant i Anest Bryn ac Anest
Eifion hefo'u dawnsio gwerin ym
Mhlas Margam. Pob hwyl genod!
Llongyferchir Anest Bryn hefyd ar
ddod yn ail drwy Gymru mewn
gymnasteg 0 dan 11 oed, ac Anest
Eifion fel aelod 0 dim Eryri a ddaeth
yn ail dan 15 oed. Y mae'r ddwy yn
aelodau
brwdfrydig
0
Glwb
Gymnasteg Eryri, Canolfan Plas
Silyn, Pen-y-groes. Go dda genod!
YSGOL SUL BOSRA. Mor brat oedd
cael croesawu
tri aelod bach
newydd i'r gorlan, sef Magi Tudur,
Caitlin a William.
Gobeithio
y
byddant yn hapus lawn yn ein plith.
Rydym fel aelodau ac athrawon
yr Ysgol Sui yn falch 0 groesawu
Neil Jones yn 01 adref I Gaernarfon
wedi cyfnod yn y Gwlff. Bu Neil yn
aelod ffyddlon yn yr Ysgol Sui pan
ddeuai i aros am benwythnos hefo
Anti Jean, a mawr y lIawenydd i
Claire, sef wyres Dafydd a Beti
Roberts, oedd cael cyflwyno ei ferch
tach i'w tretcnlau. Cotton atoch fal
tsulu.
Cynhelir Cymanfa'r Methodistiaid

bnawn SuI, 22 Mehefin am 2 o'r
gloch
yng nghapel
Ebeneser,
Caernarfon. Trefnir bs i gychwyn a
giat yr Ysgol Gymuned am 1.30.
CYMDEITHAS Y 8EIBLAU. 8ydd
Cyfarfod Undebol o'r eymceunas yn
cael
ei gynnal
yng Nghapel
Ebeneser, Deiniolen am 2 o'r gloch
ddydd Sui, 29 Mehefln. Ditn ond un
cyfarlod fydd eto elent gyda'r plant
yn cymryd rhan. Arweinir y cyfarfod
gan Miss Jean Jones, Deiniolen.
Erfynnir am gefnogaeth yr eglwysi i
sicrhau prynhawn bendithiol yng
nghwmnl plant y gwahanol eglwyst.
Tretnir
bws
0
Ddinorwig
a
Phenlsarwaun. Gwneir casgliad at y
Gymdeithas Feiblau.
TRIP YR YSGOLION SUL. 8ydd Y
trip yn mynd i Southport eleni ar
ddydd Sadwrn,
12 Gorffennaf.
Cychwyn 0 groesffordd King am
8.00 o'r gloch y bore a'r pris fydd
£ 10 i oedolion a £5 i blant nad ydynt
yn aelodau o'r Ysgol SuI. Enwau
rhag blaen i Mrs Elizabeth Jones:
Fton 872421 neu Ann Paterson:
872405.
SBRI YR YSGOL SUL. Cynhelir Sbri
i aelodau eglwysi Henaduriaeth
Arlon, bnawn Sui, 13 Gorffennaf 0
1.30 - 4.30 yn Ysgol Brynrefail.
Bydd
cyfle
gwych
i'r
plant
gymdeithasu a mwynhau gemau,
chwaraeon, gwrando ar stortau, celt
a ch refft , dawnsio gwerin a IIlnell a
chyd-ganu.
Felly
erfynnir
am
anogaeth a chefnogaeth y rhlenl i'r
Sbri hwn.
PWYLLGOR NEUADD.
Tynnwyd
Clwb Cant Mal a'r enillwyr oedd Mrs
Megan Jones, Perthr; Oslan Dafydd,
Llys Arfon, Brynrefall; Mr Victor H.
Jones, 11 Bryntirlon.
Gan fod y Clwb Cant yn hwb
sylweddol tuag at gynnal costau'r
Neuadd, buasem yn hynod talch 0
gael aelodau
newydd. I hybu'r
ymgyrch yma trefnir, os dymunir,
archeb banc 0 £6 Y flwyddyn neu dal
o 50c y mis neu £6 mewn arian drwy
law aelodau'r pwyllgor.
Bwriedir
cynnal
Ocsiwn
Addewidion ym mrs Tachwedd gan
fod yr Ocsiwn gyntaf a gawsom wedi

bod yn un dra IIwyddiannus. Felly,
os dymuna unrhyw un gyfrannu
mewn unrhyw fodd, buasem yn
hynod ddiolchgar.
LLONGYFARCHIADAU
i Ffion S,
Larsen, Llygad yr Haul gynt, ar ennill
gradd
M.Sc
ym
Mhrifysgol
Abertawe. Cyflawnodd ei chwrs
drwy gyfrwng y Gymraeg.
GWELLHAD. Da oedd deall fod
Gwyn, Rhostarr, yn gwella wed I
cyfnod yn Ysbyty Gwynedd. Pwyll
pia hi rwan, Gwyn.
POB LWC I bawb ohonoch sy'n
setyll yr amrywrol arholiadau - y
mae'r tywydd yma e'en plaid beth
bynnag yn nytracn na'r tywydd
paeth arferol.
DIOLCH. Dymuna Bryn Griffith, Ty
Newydd, Waun gynt. ddiolch i'w
deulu, ffrindiau a chymdogion 0 Fro'r
Eco am eu caredigrwydd tuag ate yn
ystod ei arhoslad
yn Ysbytai
Gwynedd a'r Royal yn Lerpwl.
DYMUNA Mrs Joan Williams, Y
Gars, Alit Riwth,
Pontrhythallt
ddiolch i berthnasau a chyfeillion am
yr
amrywiol
arwyddion
0
gydymdeimlad
a
chysur
a
dderbyniodd ar achlysur marwolaeth
annisgwyl ei chwaer, Betty Rees
Rourke yng Ngwlad yr Haf yn
ddiweddar.
Mae'r
arian
a
dderbyniwyd wedi ei anfon I St
Margaret's Hospice, Taunton, Gwlad
yr Hat.
AR DY FEte. Llongyfarchiadau
mawr i Gwenllian a'r teulu ar eu
rhaglen arbenniq 0 ddifyr 0 Ohope,
Whakatare,
Seland
Newydd.
Roedd lIygaid nifer fawr o'r Fro
wedi'u hoelio ar y teulu bach sydd
yn treulio cytnod byr yno, yn sgil
swydd Gwenlltan tel Seicolegydd
Clinlgol.
Yn rhifyn y mis diwetha o'r Eco
fe ysgrifennodd hanes diddorol ei
bywyd newydd yn Seland Newydd
a'i phrofiad 0 gael Hywel Gwynfryn
a chriw teledu 0 Gymru draw yno yn
ei ffilmlo hi a'i theulu. Yn anffodus
rhoddwyd y lIuniau anghywlr i mewn
heto'r stori ac mae'n ddrwg gennym
am hyn Dyma'r lIuniau a ddyla! fod
wedi ymddangos.

Gwenllian, Carl, Efa ac lago yn mwynnsu'r heulwen yn Sa/and Newydd.
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I=AWR. Yn dawel yn
Y~byty Gwynedd ar 19 Mai bu
farw Amranwen
Lynch wedi
COLL!;:O

brwydr

ddewr.

cydymdeimlad

Estynnir

dwysaf

a'j

ein

gwr,

Graham, a'r ddwy ferch fach, Lois

ac Alis, ac a'i thad y Parchedig
Evan Lynch, ei chwaer Modlen a'i
brodyr Gwion a Peredur a'r
cysylltiadau oil.

Amranwen, 'Gwyddfor'

Penisa'r waun
a fu farw nos Sadwrn l' Mai 2003
yn 48 mlwydd oed.
'Ohenoydd nid oes neb yn byw iddo'i
hun, na neb yrl manu iddo'i hun. Os
byw yr ydym, i'r Argiwytid yr ydym Yll
byt», ac os mano, i'r A rglwyddyrydy,n
yn marui. Pnm byl111ag a1 byw ai
murtu yr ydym, eiddo'r Arglwydd
ydym. Oheruiydd puirpas Crist umh
Jaw a dod yn fyw oedd bod yn
Arglwydd ar y meirui a'r byw.'
Epistol yr Apostol Paul af y
Rhufeinlaid 14: 7-9

Deulu ann\vyl,
Diolch i chi am yr anrhydedd 0 gael
traddodi'r ychydig eiriau hyn 0
deyrnged wrth i oi ddod ynghyd y
prynhawn 'rna i ddathlu bY''''yd
Amranwen, y ffrind y cawsom ni'r
fraint o'i hadnabod
a rhannu
profiadau g,venhfawr a hi tra bu ~rn
ein plith.
Dydi'n geiriau ni, pa mor glir a
huawdl y bydd\vn yo eu llefaru,
fa,vr 0 werth o'u cymharu a'r
geiriau yr ydym wedi eu hetifeddu 0
gyfood yr Apostolion. Felly rydw i
am i bob un ohonon ni feddwl y
prynhawn 'ma am y geiriau sydd yo
yr adnodau, a ddarllenais i chi yo
a\vr 0 Lythyr yr Apostol Paul ar y
Rhufeinjaid,
a'r modd y maen
nhw'n gweddu'n briodol iawn i
Amranwen a'r hyn yr oedd hi yn ei
olygu i ni.
Fe) y mae'r rhelyw ohonom yn
gwybod, generh 0 Garrog yn yr hen
Sir Feirionnydd oedd Amranwen,
yn ferch i'r Parchedig Evan Lynch
a'i ddiweddar
wraig, Beryl, a'r
hynaf 0 bedwar 0 blanr. Cafodd
bleotyndod eithriadol 0 hapus yng
Ngharrog, pentref a oedd bryd
hynny yn un cwbl Gymreig. Yr
ael\vyd, yr ysgol a'r capel oedd
canolbW)'nt ei byw)'d, ae roedd ei
chariad at yr ardal a'i phobl yn
rhY\vbeth a arbosodd gyda hi.
Wedi gadacl Ysgol Csrrog, aerb
ymlaen i Ysgol y Benvyn, Y lJala.
Yno lledodd cylch el ffrindiau, ac ar
ddiwedd y chwedegau cyffrous,
efallai Dad yw'n syndod nad oedd

addysg

academaidd

ymhlith
ei
phrif flaenonaethau! Fel holl blant
y Mans, rocdd Amranwen
mor
bared a neb am YCllyrug 0 wnhryfcl,
a bob arnser yn gem am dipyn 0
antur - fel un achlysur pan gafodd
ei gorfodi i fynd ar benwyrhnos
Cymdeithas
y
Cymod
yng
ngwersyl1 Glan-llyn. Doedd 0 ddim
y penwythnos
mwyaf cyffrous i
griw
0
enethod
ifane,
a
phenderfynu diane ddaru nhw, a'i
ffawdheglu hi i Ddinas Mawddwy,
Roedd dawnsfeydd
Cymraeg yn
cael eu cynnal yno ar y pryd, ac
rocdd hynny'n
dipyn rnwy 0
atyniad i'r genod. Ond yn anffodus
fe sylwodd caredigion Cymdeirhas
y Cymod ar eu habsenoldeb, a chael
eu chyrchu'n 61 yn ddiseremoni i
Lan-llyn fu eu hanes.
Wedi gorffen yn Ysgol ~rBerwyn,
penderfynodd Amranwen droi am
Goleg y Drindod, Caerfyrdclin. Yr
oedd hwnnw ymhellach 0 adre' na'r
Co leg Normal, Bangor! Aerh i'r
Drindod
ar adeg 0 f\vrl,vm
cymdeithasol a gwleidyddol, a (haro
ar gylch 0 ffrindiau a fu'n gefn Iddi
hyd y di\vedd. Fel llawer o'i
chenhedlaeth,
bu ganddi
ran
weithredol
yn
ymgyrchoedd
Cymdeithas
yr Iaith. Yn 1975,
cafodd ei charcharu yng Ngharchar
Pucklechurch, Swydd Caerloyw, am
wrthod talu dirwy a £5. Ar y ffordd
yno bu'o rhaid aros yng ogorsaf yr
heddlu, Wrecsam. Yng ngolwg y
plismyn yn y fan honno, doedd
carchar ddim yo lIe i ferch ifanc
mor ddel, ac roedden nhw'n daer
am gael ralu'r ddirwy ar ei rhan.
Ond, yn nodweddiadol
ystyfnig a
phenderfynol,
gwrthod
hynny
wnaeth hi.
Ar derfyn cyfnod hynod 0 hapus
yn y Driodod, Llwyddodd i ennill
cymhwysrer fel athra\\'es a chael ei
swydd gyntaf yn Ysgol Ifor Bach,
Sengheonydd, Caerffili. Bu merch
prifathra\lVes yr ysgol honno yn son
wrthyf y dydd o'r blaen eymainr 0
argraff a gafodd Amranwen ar ei
mam yn y cyfweliad am y swydd
g)'ntaf honno. Roedd hi wedi ei
g\visgo yo ehwaethus a ffasiynol, fel
yr oedd hi bob amser, ac roedd hi
wedi llwyr argyhoeddi rhai oedd yo
ei chyfweld y byddai'n athra\ves
arbennig iawn. Does dim rhaid i mi
ddweud bynny wrthyeh chi rieni
plant ysgol Llanrug ac arhrawon y
cylch.
Bu'n byw yng Nghaerdydd yr
adcg bonne am r}",' ch,ve blynedd,
gan wneud ffrindiau newydd eto a
mwynhau bywyd y ddinas i'r eithaf.
Yna, yn 1980, daeth yn 61 i'r

gogledd, i Benisarwaun, i fyw yn
hen gartref ei mam, a hynny yng
nghwmni ScI. Ac cr na pharhaodd y
br iodas
honno,
parhaodd
y
cyfeillgarwch
rhwng )' ddau yn
gadarn. Bwriodd ei hun i fywyd
cymdeithasol y fro hon a gwnaeth
gyfraniad
nodedig
mewn sawl
cylch. Bu Amranwen yn gweithio
am gyfnod byr yn y Ganolfan
Addysg Grefyddol ym Mangor, ac
yna bu'n athrawes fro yn Sir Fen,
eyn cael ei phenodi'n ddirprwybrifathrawes
Ysgol
Gynradd
Llanrug. Dyma hefyd gyfnod pryd
y cyfarfu a Graham, a llawen ydd
mawr geni Lois Angharad ac Alis
Haf. 0 hynny ymlaen, Graham a'r
genod oedd canolbwynt ei bywyd,
nh w, a thaid a nain Bryngwran, raid
Carrog, a Modlen, Gwion a Peredur
a'u teuluoedd hwythau. Roedd hi
wrth ei bodd gydag achlysuron
cymdeithasol
0 bob
math, yn
enwedig dathliadau teuluol.
Am sawl blwyddyn yr oedd teulu
G\"ryddfor a rheu]u [y ni yn m)'Jld
am dro ar hyd rhaj 0 lwybrau'r ardal
'C\V, bob prynhawn Nadolig, a s\vig
o sloe gin i'n eadw ni'n gynnes \vrth
fynd, )'oa te yn ty ni. A chyo
diwedd y fl\vyddyn fe fydden
ninnau'n
mwynhau
swper
ardderchog yo Gwyddfor a chael
gem 0 cTriviall:>ursuits' neu rywbeth
tebyg v.'edyn. Mi gawsoo ni sawl
picnic hefo'n gilydd hefyd ar
ddyddiau braf yo yr haf. Mae yna
rai ohonom ni yn cofio'n dda am y
barbeciw
arbennig
hwnnw,
a
gawsom
yo
G",yddfor
fis
Gorffennnaf rai blynyddoedd yn 61,
pan oedd Amranwen yo dathlu ei
phen-bl,vydd yn 40 oed.
Roedd hi hef)rd wrth ei bodd yn
teithio. Pan ddeuai gwyliau hir yr
baf mi ddeuai hi acw a gofyn i ni
gadw llygad ar y ry lra roedd hi yn
mynd am dro i bellafoedd byd. Bu
mewn 11efydd egsotig fel Gwlad Tai
a Singapore, a doedd hi ddim am
,vasrraffu un eiliad o'r achlysuron
hynny. Daeth hynny'n amlwg un
diwrnod pan aerhon nh\v fel teulu
bach ar wyliau i un 0 yoysoedd
Groeg. Yn 61 y stori, mi gododd
Amranwen un diwrnod, ar dan
eisiau pacio pawb a phopeth i'r car
benthyg a mynd i weld beth oedd
gan yr ynys i'w gynoig iddyn nhw.
Yng ngwres yr haul tanbaid, roedd
gweddill y teulu'n teimio dip}'tl yn
f\",y diog, a doedden nhw ddim am
symud
o'r fan. Ond collodd
Amranwen bob amynedd efo nhw a
mynnodd fynd ar ei phen ci hun.
Dyma neidio i'f car benrhyg ae i

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
1
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Dewis eang
o Welyau a 3PIS uites.
Llenni Venetian a Llenni Roler.
5,000 lIathen sgwar 0 garpedi
mewn stac - allwch ch i
fforddio prynu 0 batrymau?
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ffwrdd a hi. Ond ymhen pum
munud, roedd hi yn ei hoI - hefo
crafiad hir ar ochr y car, a rhyw
Roegwr yn holi be' aflwydd oedd
wedi digwydd i'w wing-mirror o.
Ie, un benderfynol iawn oedd
Amranwen,
a daeth
yr un
penderfyniad diwyro, a'r un cryfder
cymeriad, i'r amlwg yn ystod y
blynyddoedd diwethaf Pan gafodd
wybod am yr afiechyd, nid encilio i
gornel wnaeth hi, ond mynnu dal
ati i fwynhau - dal i grwydro, dal i
fynd i'r capel, dal i ddysgu'r plant
yr oedd hi mor hoff ohonyn nhw,
dal i ddangos yr un gofal dros Lois
ac Ails, a brwydro a'i hoU nerth yn
erbyn
y clefyd
creulon.
Ni
ddangosodd
fymryn
0
hunandosturi
yn ystod yr holl
gyfnod, ac yn arnl iawn hi oedd yn
cysuro 'gwahanol aelodau o'r reulu,
ac nid fel arall.
Rwy'n siwr y
byddai'r reulu am i mi nodi yo y fan
byn
eu gwerthfawrogiad
i'r
meddygon
a staff Ward Alaw
Ysbyry Gwynedd ac Ysbytai eraill y
bu Amranweo ynddyn nhw )'n cael
triniaeth.
Hyd yn oed yn ystod yr
wythnosau blin diwerhaf, gallodd
Amran\ven chwarae ei rhan, yn ei
ffordd ei hun, ym mY'vyd Y teulu.
Gallodd hef)'d eistedd v.'rth ymyl y
ffenest fawr bra[ yn G\vyddfor a
mwynhau'r
olygfa fendjgedig o'i
blaen, gol)lgfa oedd fel petai'n rhoi
rhyw dawelwch iddi. Bcllach mae
hi wedi croesi'r gorwel l'r man
rawei, nefolaidd
h\vnnw gyda'r
Duw yr oedd hi yn ei garu, a'r Un
a'i rhoddodd i ni. Huned ei henaid
hoff mewn hedd. Amen.
TEGID ROBER"fS - C'{MYD()G

Wavell
Roberts
CIGYDD

London House

LLANRUG
Ftcn: (01286) 673574
PEN CIGYDD Y FRO
YrWyn lIeol mwyaf blasus
Selsig cartref
Cigoedd parod ilW bwyta
Archebion ar gyfer y rhewgist
MYNNWCH Y GORAU
DEWCH ATOM Nil

NBERIS------_,
67&tJ

Mae'r gwesty yn darparu ar gyfer
••

PRIODASAU • PARTION • DATHLIADAU ac
ACHLYSURON ARBENNIG
CYFLEUSTERAU CYNHADLEDDAU
PHWVLLGORAU
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BWYDLEN BA~ a CHIMO ~VD~ SUL
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Cwpan Cyrnru

--~
Anrhydeddu

Cymdeithas Golff

6ed

Dosbarth Brynrefail

Cyn-Ddisgyblion ac

ddiweddar
derbyniodd
Rebecca Owen, Blwyddyn 12,
Wobr Goffa Diana Tywysoges
Cymru
am ei chyfraniad
neilltuol i'r Y sgol a'r Gym uned.
Dewiswyd Rebecca i dderbyn
y Wobr yma am ei gwaith
arbcnnig
yn paratoi
Patti
Nadolig y Chweched Dosbarth i
ddisgyblion
Ysgol Pendalar,
Mae'r Wobr yn gydnabyddiaetb
o waith Blwyddyn 12 eleni, ac
yn wir dros y chwarter canrif
diwethaf.
Lansiwyd
y Wobr (TIle
Diana,
Princess
of
Wales
Memorial Award) yn Ebrill 2000.
Ei bwriad ydy cydnabod
a
dathlu cyfraniadau
arbennig
gan
fyfyrwyr
Y sgolion
Uwchradd drwy Brydain i'w
cymunedau. Rhoddir y Wobr i
fyfyrwyr sydd wedi:
Gwella bywydau eraill, neu
Gwella'r gymdeithas y maent yn
byw ynddi.
Rydym fel Ysgol yn hynod
falch o'r anrhydedd
sy'n
gydnabyddiaeth
i wai th caled
ein myfyrwyr yn y gymdeithas,

Athrawon

Yn

Cynhelir yr ornest flynyddoJ o'r
gystadleuaeth
uchod
yng
Nghlwb Golff Caernarfon, dydd
SuI 29 Mehefin 29 rhwng 12.00
-1 o'r gloch y prynhawn.
Am
fanylion
pel1ach
cysyllrwch a Mr Hugh Roberts,
yr ysgrifennydd:
rhif ffon
(01286) 676063.
Yn ystod y blynyddoedd
diwethaf mae cyn-ddisgyblion a
chyn-athrawes
wedi
eu
hanrydeddu
gan Glwb Golff
Cacrnarfon.
1999/00: Carys Lloyd Evans
(cyn-athrawes)
2001/02: Dr Eurwyn Lloyd
Evans (cyn-ddisgybl)
2002/03: Dafydd Jones (cynddisgybl)
2003/04: Meirion Roberts (cynddisgybl)
2003/04: Is-Gapten y Merched,
Awen Forrestr Addie (Awen
Parry gynt, cyn-ddisgybl)
2001/02: Owain Williams yn
Gapten Ieuenctid y Clwb

Mabolgampau
Gogledd Gwynedd
Cynhaliwyd y mabolgampau ym
Mangor ac eleni eto daeth tim
Ysgol Brynrefail a llwyddiant a
chlod
i'r ysgol.
Cafwyd
perfformiadau ardderchog gan
nifer fawr gan gynnwys dwy
record. Un i Caryl Wood (bl 9)
yn y ras dros y clwydi: (14.10
ciliad); ac Angharad Jones (bl
10) yn y naid driphlyg:(9m
44cm).
Llongyfarchiadau
i'r ddwy
ohonoch, mae hyn yn dipyn 0
gamp!
Canlyniadau'r

Genethod

B18+9
laf: Sarah Woodcock 200m;
Ffion Owen naid uchel; Caryl
Wood clwydi.
2il: Sarah Woodcock 800m;
Lois Eifion pwysau tim ras
gyfnewid.
4ydd: Cathy Jones disgen; Caryl
Wood picell.
BII0
laf: Michelle Allsup naid uchel;
Angharad Jones naid driphlyg.
2il: Rhiannon Jones naid hir;
Alaw Ceris clwydi; Nikki Hill
1500m; tim ras gyfnewid.
3ydd: Alaw Ceris 200m; Sarah
Hughes
300m~ Kate Jones
picell; Laura Evans disgen;
Samantha Rogers naid uchel.
4ydd: Kayleigh Jones 399m;
Nikki
Hill
800m;
Sophie
Gordon disgen.
Canlyniadau'r

Bechgyn

B18+9

Rebecca yn derb)'11y tysfysgrij, Yllghyd

Noson Wahanol
Bel-droedl

a Kate a Pfion (BI. 13) a Heledd (BI.12).

0

Ar Fai y cyntaf cynhaliwyd
cystadleuaeth bel-droed i godi
arian i'r ysgol ar dir yr ysgol.
Dyrna'r gystadlcuacrh gyntaf o'r
math yrna i'w chael )10 y fro.
Roedd hi'n wahanol i'r arfer
gan bod yno ychydig 0 reolau
gwahanol
i'r arfer wedi eu
dosbarthu i bob tim. Gemau
saith-bob-ochr
oedd pob un,
ond roedd yn rhaid i bob tim
gael deg chwaracwr
yn eu
carfan. Felly, roedd yn rhaid
cael tri eilydd ym mhob gem.
Yna, o'r saith oedd ar y cae,
roedd yn rhaid i 0 leiaf ddau
ohonynt fod yn blant o'r ysgol, 0
leiaf ddwy ohonynt fod yn
ferched, ac 0 leiaf ddau o'r
ch\varaewyr fod dros 18 mlwydd
.oed.
0:5 allghufiwch am Y Dendro
a'r crafu pen fu i'r chwarac\vyr i
gyd ynglyn a'r rheolau, cafv.ryd
noson dda i\vu yn Ila\vn hw)rl.
Roedd lluniaeth yno, diolch i
10

Wavell
Roberts,
i gadw
stumogau
pawb yo gynnes
rhwng pob gem, ac hefyd roedd
stondinau creision a diodydd
oer a chynnes.
Fe godwyd swrn dda lawn 0
arian, ac Ic fuaswn yn hoffi
diolch ar ran yr ysgol a'r
trefnwyr i gyd i bawb a ddaeth
yno i gefnogi, ac wrth gwrs i
bawb a gymerodd
ran, a
cofiwch, y cymeryd rhan oedd
yn bwysig! (Naddo, nath fy
nhim i ddim ennill!!)
GERAl~T IWAN

Ffarwelio
Dymunwn ddiolch 0 galon i'r
athrawon dan hyfforddiant a fu
gyda ni y tymor hwn, Elwodd yr
holl
ysgol
yn fawr
o'u
cyfraniadau a dymunir }Tn dda
idd)'nt yn )' d)-fodol .
Byddwn

hcfyd yn ffacwelio

a'n disgyblion a flwyddyn 13.
Pob dymuniad da iddynt yn eu
haroliadau a'u gyrfaoedd yn y
d}r£odol.

laf: Dylan Eddy 199m; Sion
Roberts picell.
2il: Dylan Eddy 200m + naid
hir; Ifan Thomas 300m; Ifan
Jams clwydi; Sion Roberts
pwysau.
BII0
laf: Joseph Simpson picell;
Iwan Morris pwysau.
2il: Carl Griffith 800m; Mathew
Phillips clwydi; Joe Potter naid
driphlyg;
Robin
S, Smith
pwysau; tim ras gyfnewid.
Bydd y laf a'r 2il ym mhob
cystadleuaeth yn mynd ymlaen i
gystadlu
ym Mabolgampau
Eryri ym Mangor, dydd Sadwrn
7fed 0 Fehefin.
Pob l\vc iddynt i gyd.
----...,

Llwyddodd
ein
tim
-16
gyrraedd y rownd gyn-derfynol
eleni ac roedd y gem i'w
chwarae
yn
erbyn
tim
IJIanfyll in.
Wedi gorchfygu saith tim
arall roedd taith i Lanfyllin ac
ennill i weld 0 fewn cyrraedd y
bechgyn.
Fodd
bynnag
a
thim
Brynrefail yn ch warae yn erbyn
gwynt cryf yn yr banner cyntaf
aeth Llanfyllin ar y blaen. Sercb
hyn, ychydig lawn 0 wahaniaeth
oedd rhwng y ddau dim.
Roedd y mwyafrif o'r gem yn
cael ei chwarae yng nghanol y
cae ac roedd Josh Green a Guto
Llywelyn yn cael eu cadw'n
andros 0 brysur.
Gwelodd yr ail banner newid
yn y gem gan fod bechgyn
Brynrefs hefo'r gwynt wrth eu
cefnau.
Cafodd Gareth Jones rediad i
lawr yr asgell chwith
a
llwyddodd i groesi'n wych i
Josh Green i orffen syrnudiad
•
perngamp.
Deng munud cyn diwedd y
gem gwelwyd y dacl orau erioed
gan Emlyn Roberts. Llwyddodd
i ddwyn y bel oddi wrth sgoriwr
pendant 0 Lanfyllin, ond cafodd
ei anafu a gorfu iddo adaeI y cae.
Munudau
wedyn rhoddodd
Mathew Phillips y bel yn y
rhwyd 0 30 metr, ond i'r
dyfarnwr
wrthod
y
gol
oherwydd
mai
cic
rydd
anuniongyrchol oedd hi!!
Funudau yn unig o'r diwedd
sgoriodd Llanfyllin gan wneud
yn siwr 0 fynd i'r ffeinal.
Sgor terfynol: Llanfyllin 2
Brynrefail 1
Da iawn i'r hogia am frwydro
mor galed.

Dechrau Canu Dechrau

Canmol
Yn ddiweddar cafodd Cor yr
Ysgol gyfle i gymryd rhan yn y
rhaglen boblogaidd
Dechrau
Canu Dechrau Canmol.
Perfformiodd
y cor gan
wreiddiol a gyfansoddwyd yn
arbennig ar gyfer y rhaglen gan
ddwy athrawes o'r ysgol. Y
gerddoriaeth gan Miss Anwen
Guile a'r geiriau gan 1\1rs Lowri
Roberts.
Darlledir y rhaglen yn ystod
W):thnos Diolchgarwch yn yr
Hydref.
Cofiwch wylio!!

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

(Par/lad ar dudalen 13)

BWS BACH AR LOG
Bws 22 sedd ar gael ar gyfer pob
math 0 logi preifat - nosweithiau
allan, partion, tripiau ac an.
Gwasanaeth personal a thelerau

rhesymol gan

(01248) 361044

gefndir

I gofio
FRANCIS JONES Llanberis
weinidogion
arnlycaf
Cyrnru yn ei ddydd oedd y
Parch John Puleston Jones.
Bu'n fugail ar Eglwys Dinorwig,
y Facbwen ac hefyd Pwllhe1i. Er
ei fod yn hollol ddall gallai
wneud dodrefn cvwrain ac
hefyd degannau plant. Os y

Mai a Gareth, y bwlch 0 golli
taid annwyl a ffeind. Bydd ei
gyfnither hefyd yn teirnlo'r
bwlch hwn.
Bu Francis yn wr amlwg yn y
fro am flynyddoedd. Y n aclod 0

collodd un synnwyr gwnaetn i

Ynadon yng Nghacrnarton, ar

fyny am ei golled drwy gyfrwng
y synhwyrau eraill.
Tra'n
weinidog
ym
Mhwllheli hoffai gerddcd ar
hyd y Lon Goed i brofi'r
'llonydd gorffenedig' y soniodd
R. Williams Parry
amdano.
Tra'n cerdded a chyfaill un
dydd, yn dilyn noson stormus,
arhosodd Puleston a throi at ei
gyfaill gan ddweud fod coed en
wedi disgyn gerllaw. Yn wir,
synnwyd y cyfaill 0 weled y
goeden
a gofynnodd
i'r
Gweinidog sut y gwyddai ef
hynny ac yntau'n ddall. Ateb
Pulesron i'w gyfaill oedd ei fod
yn teimlo'r awel dyner a ddeuai
o fwlch y goeden a syrthiodd.
Ym marwolaeth Francis fe
syrthiodd coeden arbennig yn
Llanberis ac fe deimlir y bwlch
ar ei 61. Fe deimlir y bwlch gan
ei fab John, a'i briod Heather, y
bwlch 0 golli tad a iliad yng
ngyfraith gofalus a thyner. Fe
deimlir y bwlch hefyd gan Elin

fwrdd rheoli Ysgol Dolbadarn,
Llanberis ac Ysgol Uwchradd
Brynrefail. Yn dawel a diwyd
rhoddodd wasanacth teilwng
i'w etholaeth ac fe gofir amdano
yn arbennig am ei gyfraniad i'r
hen, yr anabl a rhai anffortunus.
Delid ef yn uchel ei barch,
bu'n Faer ar Gyngor Arfon ac yn
gadeirydd llu 0 fyrddau eraill
megis
Bwrdd
Rheolwyr
Ysgolion, Des, y mae bwlch yn
Llanberis yn dilyn cwymp y
goeden.
Sosialydd
i'r earn ocdd
Francis ac yn ymfalchio yn ei

Un

0

Gyngor

Bwrdeistref

Arfon,

Cyngor Sir Gwynedd, Maine yr

gwerinol.

Rocdd
egwyddorion gwir sosialaeth yn
agos iawn at ei galon. Ni
chelodd erioed ei fod yn aelod
o'r Blaid Lafur ac fel Llafurwr y
safodd, a hynny gyda balchder,
yn yr etholiadau. Yn sicr fe
deimlir
y bwlch
gan ei
gyfoedion o'r Blaid Lafur.
Ond wedi disgyn, bydded i'r
teulu,
yr ardal a'i blaid
wleidyddol
deimlo yr awe]
dyner a chwyth yn ysgafn
drwy'r bwlch a wnaed. Diolch
amdano a'r atgofion melys 0
Francis Jones.
CYFAILL

DRAENOG
DIM OND PRACTIS!

I

Trefnwyd ymarfer gwasanaeth
priodas yn un 0 eglwysi'r fro
yn ystod y mis. Fe drodd pawb
i fyny. Pawb ond y ficar!
Doedd neb ddim dicach. 'Be
di'r (H)IWS - waeth i ni fynd
adra,'
meddai'r
ddarpar
briodasferch,
'Wedi'r cyfan
dim ond practis oedd o!'

LLYSIAU. FFRWYTHAU, BWYDYDD
AC ANGHENION ANIFEILIAID ANWES

GARTH MAELOG
51 Stryd Fawr, Llanberis
Ffon:

870840

~ GARETH GRIFFITH
A'IGWMNI

Cyfreithwyr
6 Pepper Lane, Caernarfon, LLS5 lRG
Tel:

67 68 69

Ffacs:

67 77 05

E-bost: ggriffith.ggcoeuvirgin.net

• Prynu a Gwerthu Tj • Ewyllysiau a Phrofiant
• Hawliadau Damweiniau • Prydles ac Eiddo
• Cyfreithiad Troseddol a Sifil • Deddf Drwyddedu
• Ysgariad a Gwarchodaeth Plentyn
• Petthennog a Thenant
• Pob Gwaith Cyfreithiol Cyffredinol

Teyrnged
i Wmffra
Cefais sioc fel y mwyafrif
ohonoch
pan glywais
am
farwolaeth sydyn W mffra ar 26
Ebrill.
GWr tawel, llawn hiwmor
ocdd 0, byth yn dweud dim
byd gwael am neb. Ond fel
'steddfodwr yr ydw i yn ei
adnabod orau. Byddai llond car
ohonom
yn
trafeilio
mill tiroedd, 0 un pen i Gymru
i'r llall, a chael hwyl 0 sgwrsio.
Byddem yn cyrraedd adref pan
oedd y wawr yn torri ambell
dro.
Byddai Wmffra wrth ei fodd
yn cystadlu ar yr emyn dros 60
oed, y canu gwerin a'r unawdau
ac, wrth gwrs, ar y ddeuawd
hefo Alun (Mabon). Doedd
dim gwahaniaeth pwy oedd yn
ennill, mwynhau a chael pleser
o berfformio oedd yn bwysig.
Mae Alun wedi colli ffrind a
chymwynaswr arbennig.
Mis Awst diwethaf, cafodd
ei anrhydeddu a'r wisg werdd
am ei gyfraniad i'r 'steddfoda
bach. Pleser arall iddo oedd
llwyddiant
Ymryson
Cwn
Defaid Betws Garmon. Bu'n
aelod gweithgar o'r pwyllgor
am hanner can mlynedd.
Daeth nifer fawr o'i gydgystadleuwyr i'w angladd ac yr
oedd y canu ar Ian y bedd fel
cor. Beth fuasai ei ymateb
tybed? Chwith meddwl na
chawn glywed ei lais tenor
ysgafn yn canu ero. Pleser oedd
cael ei adnabod,
Mae fy nhgydymdeimlad
dwysaf gyda Mrs Jones a'r
teulu yn eu coIled fawr 0 golli
gwr a thad annwyl iawn.
MYRA

GWERSI PIANO
Sharon V. Williams B.A.
Pentir (01248) 353746

GORSAF BETROL

'BG BE

•

N

•

DEINIOLEN
Ffon! (01286) 871521

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

I

Petrol • Disel • Nwy Calor • Glo
Cylchgronau • Papurau Newydd
CardiAU PO"blwyllti • wy!lu
Nwyddau aroser • Melysion
TICEDI LOTERI AR weRTH YMA!

L-

Ffon: (01286) 870202
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TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU
11

Epitaff yn hedfan yn 01 i'r sin

Ar Ben Arall y Lein

Wedi cyfnod cymharol dawel

ran perfformiadau byw,
mae'r band Ileol Epitaff wedi glanio'n &1gyda chryno ddisg
newydd hir-ddisgwyliedig o'r enw 'Angel'.

. . .. - - -

•

Swper Blasus
Toedd y rhaglenni ar y diweddar
Charles
Williams
ar S4C
ddechrau Mai yn ardderchog
'dwch? Dywedodd y wraig wrtb
i rni edrych arnyn nhw, 'Rwyt
ti'n eistedd yn edrych ar y
teledu 'na a rhyw wen slei ar dy
wyneb di.'
Y rheswm am hynny (nid am
fy mod i, efallai, ddim yn
gwenu'n arnl) oedd yr hen
atgofion oedd yn dod yn 61 i mi,
yn enwedig pan yn meddwl am
fy ngharuef gynt, sef Cae'r TY.
Edrych ar y lamp efydd a arferai
losgi paraffin ac sydd heddiw yn
addurn ar y llawr ger y teledu.
Ar un amser hon oedd ar y
bwrdd yn goleuo'r gegin yng
Nghae'r TY. Yna wrth gwrs
daeth y golau 'Calor Gas' ac
wedyn
y cyrhaeddodd
y
cyflenwad
trydan. Tipyn 0
newid.
Beth sydd a wnelo hyn a
sgota, medda chi, weI rwyn
credu'n
gryf
na
ddylem
anghofio 0 ble rydym yn dod,
ein magwraeth a'r pethau oedd
yn werthfawr i ni arnser maith
yn 01.
Mae casglwyr hen gelfi 'sgota
yn credu yn gryf yn hyn ac mae
diddordeb rhai yn y maes yn
obscslwn.
Hawdd
ydi
cydymdeimlo a hwy gan fod hen
gelfi 'sgota yn bethau ddiddorol
iawn ymhob ystyr, Nid yn unig
y celfi eu hunain ond hcfyd
nethau fel dyddiaduron a oedd
yn cacl cu cadw, a'[ llytnyrau a
ysgrifennwyd am helyntion a
helbulon.
Dim
llawer
0
wahaniaeth
j'r
hyn
sy'n
digwydd
hcddiw,
llawcr 0
gwyno fod dim helfa i gael- a'r
oes aur oedd yr oes a fu meddai
rhai, eyn belled !Ie y mlle
.
pysgota yo y cwestlwn.
Y n y fro yma rydym yn
[fodus gan fad llawer o'r hen
6clh} cyl'rc~th1Qn ~~ f~l arull
Ucfyll, yO Qat j foo yn nwvlt>'r
II!l.W"" 0 Jr~~olion l1eo! sjdd ~r
,
~Qdordtb.
Rwyn :siCf, IJt:
buasai'r cyfle'n dod, y buaslli'n
bosib
creu
ardd~neo\)fa
arbennig 0 ddiddorol, ond lIe

0

Lyn Cuiellyn

i'w chynnal dyna'r cwestiwn.
Efallai y gellid gofyn unwaith
eto i Fynydd Gwefru, Llanberis
a fuasai'n
bosib
gwneud
rhywbeth. Tebyg yw, fel yn y
gorffennol, na dim ateb fyddai'r
canlyniad. Tybed a oes eynnig
gan rhywyn ar Ie i arddangos?
Buaswn yn ddiolcbgar dros ben
o glywed.
Sut mae'r 'sgota? medda cbi.
WeI y lle ifod yn ddiweddar yw
ar Lyn Nantlie - mae'n 'sgota'n
arbennig.
Anodd yw cael y
wybodaeth gywir ar pa biu sy'n
llwyddiannus,
ond mae rhyw
dderyn bach wedi sibrwd fod
'Bumbles' a'r maint 12 a 14 yn
dda, Rhai corff rnelyn budur
neu liw gwin.
Os oes rhai eisiau darllen am
y plu yma a hefyd i gael llu 0
wybodaeth
ycbwanegol
yna
ceisiwch gopi 0 }1 Man May
Fish' gan T. C. Kingsmill Moore.
Cofiwch, dim ond dau gwch
sydd ar Nantlle, hyn tan y bydd
Y lanfa
newydd
wedi ei
hadeiladu, Mae'r llyn yn rhy
uchel ar y fun ud i ddechrau ar y
gwaith.
Ar y Seiont mae cryn tipyn 0
stwr ar y Feiniog (Crawia). Mae
llif 0 frithyll yr enfys 'triploid'
tUQ pwys a harmer, a brithyll yr
enfys eraill, tua pwys a chwarter,
yn amlygu ei hunain. Mae amI
un wedi cael bagiad go dda ar
fwy nag un achlysur, 0 ble mae
rhain wcdi dod? Nid o'r ddcorfa
gan nad oes dim yno yn
adlewyrchu'r maint yma.
Mae Drafft yr Is-Ddcddfau
Pysgota a Rhwydi yn y Mor
newydd ar fin cael ei gyhoeddi.
Un 0 nodweddion
rhain yw
bydd yn drosedd i 'sgola gydag
unrhyw rwyd yn y Fcnai neu yn
nlligylch y Llyfni rhwng laf
Ebrill a 30 Mehefin. By'dd hyn
yn h"vb mawr i sael y sewin
ma'Yf cynnar vn Ol i'n
h!lfonydd.
¥ I} veY\itul, byllLl yn bo:sfO
dod 9 gorchymun
i atal
rhwydo'n gyfangwbl ar unrhyw

(1m~cr

arall

awdurdodau'n

os

yW'r

amheus fod eog

I

I

Mae blwyddyn a hanner wedi
gwibio heibio ers rbyddhau
cynnyrch diweddaraf Epitaff,
sef yr EP saith (rae o'r enw 'Un
Cynnig'. Mi fydd gwrandawyr
Radio Cymru yn gyfarwydd
iawn a rhai 0 anthemau
amrywiol y eryno ddisg hwnnw.
Mae'r gan 'Un Cynnig' wedi
bod yn ffefryn mawr gan nifer
o'r eyflwynwyr.
Amrywiaeth
yw'r addewid
eto gan Epitaff, wrth i'r band
ryddbau record hir, ac 11 0
ganeuon arni, ar 01 eyfnod
prYSUI yo recordio
dros y
deunaw mis diwethaf Eisoes
mae
siopau
recordiau
a
llyfrwerthwyr
Cymraeg wedi
derbyn
cyfran
o'r
cryno
ddisgiau
i'w gwerthu.
Yn
Waunfawr yr argraffwyd y clawr
a'r cryno ddisgiau - yn stiwdio
amI-gyfrwng cwmni Gwynfryn
Cymunedol, lIe mae Ynyr, prif
leisydd Epitaff yn gweithio ar
hyn 0 bryd.
Y
gan
ar
ddechrau'r
detholiad newydd yma yw 'Troi
mewn Cylchoedd', can sydd
eisoes wedi ennill ei phlwyf ar
raglenni
gorsafoedd
radio
cenedlaethol a lleol. Mae'n gan a
digon 0 gyffro yn perthyn iddi,
wrth i Ynyr barhau i draethu ar
bynciau dyngarol a byd-eang, a
gweld ei hun yn troi mewn
cylchoedd yn sgil delweddu a
dewina'r cyfryngau.
Can arall fydd yn gyfarwydd i
rai yw'r ddeuawd 'Curiad', a
recordiwyd
gyda
Meinir
Gwilym, y gantores ifanc a

L-

_

neu sewin yn cael eu dal gan rai
yn 'sgota am bysgod mor, Mae
hyn yn gam sylweddol yrnlaen.
Bydd y gwaith atgyweirio'r
argae ar Lyn Tywod yn dechrau
yn ystod diwedd
Mehefinl
dechrau Gorffennaf. Bydd hyn
yn gal) uogi'r gyrndeithas
i
ailafael yo y eynllun rnagu
Torgoch ar ddiwedd y flwyddyn.
Hefyd bydd llwybr newydd i'r
afon a fydd yn gwncud mwy 0
'sgota'n gyfleus i'r rhai sy'n
ddibynnol ar gad air olwyn.
Ar 20 Mai mae'r afonydd i
gyd at eu glannau.
Mae'r
zywydd hefyd yo cynbesu o'r
diwedd, felly mawr yw'r gobaith
am amser prysur a phleserus ar
enwllir yn ystod yr wythnosau
nesaI.
Pluen am Fehefin
Corhwyad Ddu. (Teal & Black)
Bachun 12 neu 14.
Corf[
- sidan du gydaa as~
•
nrlnn.

IIciolllll - cciliog au.
Aden - Heislan corhwyaden
dywyll.
Cynffon - Man [ell ffesant aur.

Huw

PRICE HUGHES

0

dawnus 0 Langristiolus
ym
Mon. Mae dyddiau deuawdau
teimladwy wedi tawelu ers tro,
ond mae 'Curiad' yn wledd i'r
rhai sy'n hiraethu am ganeuon
serch cyfun 0 safon. Mae asiad
llais Ynyr a Meinir yn llithro'n
esmwyth
dros
gyfeiliant
sacsoffon Huw Llywelyn Jones
a phiano cynhyrchydd y cryno
ddisg, Bob Galvin.
Tua chanol yr albwm, mae'r
caneuon
'Angel'
a 'Miss
Gwybodaetb'
yn arddangos
dawn ddigamsyniol
Huw fel
gitarydd blaen hefyd, wrth i
elfen roc ddod yn nes i'r wyneb.
Mi fydd y rhai ohonoch sy'n
ffafrio caneuon mwy melodig y
band, serch hynny, yn falch bod
hanner olaf y record yn cynnig
digon at eich dant chithau. Mae
arddull hamddenol
a braf y
caneuon 'Cae Chwarae', 'O'r
Galen', 'Deigryn' - a 'Swn' yn
enwedig - yn siwr 0 suo nifer.
Casgliad gwerth chweil i rai
sy'n hoff 0 arddulliau amrywiol
cerddorol felly sydd ar adenydd
'Angel'. Fe fydd yr hogiau yn
perfformio
mewn
nifer
0
leoliadau ar hyd a lled Cymru 0
hyn i ddiwedd y flwyddyn, a
bydd copiau o'r cryno ddisg yn
siwr 0 fod ar werth yn y
canolfannau
bynny
hefyd.
Mae'r caneuon i gyd yn cael eu
canu yo Gymraeg, a'r hogiau
wedi cynhyrchu'r
cyfan o'r
deunydd yn lleol, gan gynnwys
gwaith
argraffu'r
cloriau
amrywiol (wedi prynu copi fe
allwch chi newid y clawr fel y
mynnwcb!).
Bu Epitaff yn
ffodus 0 gael cefnogaeth barod
darllenwyr Eco'r Wyddfa yn y
gorffennol, a'u gobaith yw y
bydd 'angylion' hoff y fro yn
dod i wrando
ar rai o'u
perfformiadau yn ystod yr haf,
ac yn mynd a chopi o'r gryno
ddisg gyda nhw er mwyn ailfyw'r caneuon
drosodd
a
throsodd,
.

I drin a thrwsio
pob math 0

beiriannau gwn'io

MENAI SEWING
MACHINE CENTRE
21 Stryd Fawr
PORTHAETHWY
(01248) 714043
neu Caernarfon

Ffon;

FfQn;

(01286) 674520

Edau, Nodwyddau
ac ati mewn stoe

Tren Bach yn Dychwelyd i'r Copa
o fynyddoedd
Eryri
a'r
ysbrydoliaeth a roddant iddo.

Cafwyd can i ddiddanu'r
gwesteion gan y soprano ifanc
o Lan beris,
Mari
Wyn
Williams.
Mae hi ar ei

Llun dychmygol

0

Gaffi'r Copa ar ei netoydd wedd, os cymeraduiyir Y cynlluniau.

Agorwyd gwasaoaeth
2003
Rheilffordd yr Wyddfa yo
swyddogol
ar
ddiwrnod
gwlyb dros ben, Ddydd
Gwener 16 Mai. Daeth tua
200 0 wahoddedigion ynghyd
i ddathlu'r achlysur mewn
steil.
Ar 61 gwledd flasus mewn
marc! a godwyd yn unswydd
ar faes parcio'r Rheilffordd,
cludwyd pawb i'r cop a mewn
tren stem. Roedd hi'r math 0
ddiwrnod lle'r oedd yn anodd
dweud lle'r oedd y stem yn
gorffen a'r niwl yn dechrau.
Toedd
Rogia'r
Wyddfa
ddim yno i ganu 'Awn ar y tren
bach ... ' ond yr oedd neb llai
(neu fwy) na'r bariton enwog
Bryn
Terfel
hefo
ni.
Cyflawnodd y serernoni agor
gyda'i hwyl a'i hiwmor arferol.
Hudodd y gwesteion ag araithl

~-

bwrpasoI yn datgan ei hoffter

Alan Kenda11,~hl'ol'Wr
t;~eJ;nol

a M~Lant2 MjJllar£1, J-wylldog
CyhoeJdusrwydd )ltl croesauru
llond trln 0 wahoddedigion i'r

........ -

Bryn Terfal gyda'r soprano Mari

W::V11

Williat11Sa'i mam, Mona.

---

thrydedd
flwyddyn 0 Gwrs
Canu yng Ngholeg Cerdd a
Drama Caerdydd. Ei gobaith
yw canu'n broffesiynoI
ac
roedd wrth ei bodd gyda'r
'sgwrs glen' a'r tips ymarferol a
roddwyd iddi gan Bryn.
Ar 61 awr 0 bwffio a sgwrsio
i fyny'r mynydd croesawyd
pawb i'r cop a gan Alan
Kendall, Rheolwr Cyffredinol
Rheilffordd yr Wyddfa. Mae
cwrnni'r
tren
bach
yn
gyfrannwr pwysig i economi'r
ardal - yn cyflogi 40 0 staff
parhaol a chymaint ag 80 dros
yr haf Bydd y rheilffordd ar
agor i'r eopa tan ddechrau
Tachwedd a'r llynedd cludwyd
130,000 0 deithwyr i ben
mynydd
uchaf
Cymru
a
Lloegr.
Dangosodd
Caerwyn
Roberts, Cadeirydd Awdurdod
Pare Cenedlaethol
Eryri, y
cynlluniau arfaethedig ar gyfer
gweddnewid
caffi
a
ddisgrifiwyd unwaith, gan y
Tywysog Charles, fel 'v slym
uchaf yng Nghymru'.
Oherwydd
y
tywydd
anffafriol,
bu'n rhaid rhoi
heibio'r bwriad i hofrennydd 0
Lu Awyr y Fali hedfan heibio.
Mae'r
Rheilffordd
yo
cydweithio'n amI a'r Awyrlu a
Thim
Achub
Mynydd
Llanberis i achub cerddwyr a
dringwyr mewn trybini oddi
ar y mynyddoedd.

Pencampwyr Cwpan y T &G WU

I
Ti11lpel-droed Bel/lei at 61 euniil

CWpaIZ)1

TOOWU

)1'1

erbyn. Bermo. Y sgor yn y ffeillo1 oedd 7-5.

....

--

BRYNREFAIL
"

DODREFN PERKINS

-

Mrs Lowri Prys Roberts-Williams, Godre'r Coed. Ffon; 870580
S~FVOLIAD V MERCHED Nos Lun
Ebrill 2Sain cyfarfu'r aelodau yn
YG901 Gymuned Cwmyglo dan
Iywyddlaeth Mrs Pat Jones, Cae
Coch. Wedi trafod lIythyr y mis
crceeawocc
elaradwr gwadd y
noson set Mr Gwyn Hetin Jones.
Cyflwynodd ei destun 'Taith ar yr
Amazon', gyda rhagarweiniad byr
yn disgrifa tirwedd a hinsawdd y
rhan eang hon 0 Ode America.
Dyma'r fan yr ymwelodd ef ac
Ifanwy tis Tachwedd y lIynedd. Yn
dilyn dangosodd tideo ddetholedig
a uchatbwynnau'r daith a roddadd
ddarlun
byw a chyflawn
o'r
golygfeydd ae arterlon byw trlgolion
Brasil. Gwerthfawrogwyd y nason
yn tawr gan yr 011 o'r aelodau a
diolchwyd iddo ar eu rhan gan Mrs
Caol Houston. Mrs Gwenllian
Edwards a Mrs Mai Davies oedd
yng ngotal y lIuniaeth ac enillwyd
gwobr y mis, rhoddedig gan Mrs
Verna Jones gan Mrs Helen Morns.
Nos Lun, Mai 1ge9 raedd
Cangen Menai 0 Setydliad y
Merched yn wahoddedig i'r cyfarfod
yn Ysgol Gymuned Cwmyglo.
Croesawyd hwy yn gynnes gan y
lIywydd ynghyd ehyflwyno gwraig
wadd y noson, set Mrs Eirlys
Williams Bethel, i roi arddangosfa
coginio.
Paratowyd ganddl niter helaeth
o wahanol saladau yn detnyddio
cyfuniadau 0 gynhwysion amrywiol
yn cael eu dilyn gan bwdinau.
Mwynhaodd pawb flasu'r cyfan ar y
diwedd gyda phaned, wedi ei
pharatoi gan Mrs Itanwy Jones a
Mrs Lowr! Roberts
Williams.
Cafwyd raftI ar y diwedd gyda'r
gwobrau
yn gyflwynedig
gan
aelodau
cangen
Brynrefail.
Diolchwyd i Mrs Eirlys Williams am
nason ddiddorol a buddiol gan Mrs
Lowrl Roberts Williams.
COFION. Anfonwn ein cotion a'n
dymuniadau goraU am wellad buan
I Mr Dafydd Hughes 12 Trem Ellian
a Mr Glyn Owen, Tros yr Afon sydd
dan otal meddygol yn ystod y
dyddiau hyn yn Ysbyty Gwynedd;
Mrs Malan Williams, Dinorwic
House sydd wedi cyfarfod
damwain a Mrs Gwyneth Evans,
Ty'n Buarth sydd wedi derbyn
triniaeth
i'r galon yn Ysbyty
Manceinion.
FFAIR
HAF. Ddydd Sadwrn,
Mehefin 14eg eynhelir Ffair Hat yn
y Cae Chwarae dan nawdd elusen
cofestredig 'Annie's Orphans' a
hyrwyddir
gan
Eglwys
Bentecostaidd Sang or.
Bydd y Ffalr yn agored a 12.00
hyd G,OO, 6ydd ~tondinau 0 bob
math. eystadleuthau gwisg ffansl
oedran hyd 6 oed, 6-10 oed,
i~ul'\~tid se oocouon a dwy
gy:)ladleuaeth eruoenqoere blodau.

a

a

Dafydd, Crelgle. Raedd y cerosiwn
dan ofal Mrs Jennie Roberts, 2
Ffrwd Madog. Y siaradwr gwc1dd
oedd
Mr
Sian
Llywelyn,
Uanuwehllyn sydd yn fteryllydd yn
nhref y Bala. t:i destun oedd
'Meddyginiaeth ddoe a heddiw o'r
botwm bol i fyny'. Cafwyd gwledd 0
noson yn el gwmni yn gymysg o'r
difrif a'r digrif yn trafod ac
arddangas lIu 0 feddyginlaethau
heddiw, gydag amryfal gynghorion
at wahanoJ anhwylderau wedi eu
dethol 0 hen Iyfrau ac atgofion am
teddygan
o'r
gorffennol.
Dangoswyd lIawer 0 ddiddordeb
yng ngwahanol agweddau ar y
sgwrs gan yr all o'r aelodau ar
derfyn y noson, yn arbennig
eynhwysion y moddion unigryw a
baratoir yn y fteryllfa yn y Bala tuag
at anwyd a pheswch. Diolchwyd yn
gynnes iawn i Sibn Llywelyn gan y
cadeirydd. Paratowyd y lIuniaeth
gan Dwynwen Williams a Bethan
Lambert. Bydd y cyfarfod nesaf nos
lau Mehetin 12fed yng nghwmni Mr
Maldwyn Thomas, Banqor. Croeso
cynnes i bawb.
CASGLIAD
Y
GENHADAETH
Gwnaed y casgliad blynyddol yn
ystod rnis Ebrill. Y casglyddion eleni
oedd Mrs Jennie Roberts a Mrs
Ifanwy Jones.
Anfonwyd y swm 0 £S4.50 i
drysorydd
Cyfeisteddfod
Chwiorydd Arfon ar gyfer Sasiwn
Chwiorydd y Gogledd a gynhaliwyd
eleni yn yr Wyddgrug ar Fai Sfed.
CYMANFA DOSBARTH PADARN.
Cynhaliwyd y Gymanfa eleni yng
Ngapel Cysegr Bethel ddydd Sui,
Mai 4ydd. Yr arweinydd gwadd
oedd
Mrs
Eurgain
Eames,
Llanwnda.
Llongyfarehiadau
i
Rhian, Anna a Nia George, SYil yr
Engan a Caryl ac Awen Jones Na
Nag ar gael eu gwobrwyo am eu
gwaith ym maes yr Arholiad Llafar.
CYMDEITHASFA'R
GWANWYN.
Dydd Mawrth a Mercher, Mai 13 a'r
14eg bu Mr Gwyn Hetin Jones a
Mrs Lowri Roberts Williams yn
eynryehioli Henaduriaeth Arfon yng
nghyfarfodydd
Cymdeithasfa'r
Gogledd a gynhaliwyd yn Ninmael
ger Corwen.
OEDFAON MEHEFIN
1: Parch
Emrys
Thomas,
Caernarfon am 2.00
8: (Pentecost) Parch. Harri Parri,
Caernarfan am 10.00
Mr W. Arlon Roberts, Pwllheli
am 5.30
22: Parch
Gwynfor
Williams,
Casrnarton am 10.00
SUL CYMDEITHAS Y BEIBLAU
Gwasanaeth y plant am Q o'r gloeh
yng Nghapel Ebeneser, Deiniolen
PWVLLGOR CYMUNEDOL Bydd
cytartyddiad o'r Pwyllgar yn y Festrl
nO$ lau, Mehelln ~ed am , c'r

Mynnwch cansn gyda'r manvaon

gloch.

~ydd ar gael yn y Qwyddla Qost

CVMOl:;ITJ-IAS Y BEIBLAU

Byaaarr nsmvoo sue rowell

yn

dd:olchsar :awn om roddion luaa

at

sronomau tomooa. Brlc·a-Brac a
Chacennau.

Os

dymunwch
gyrrannu enerneu cy:)ylllWGh a'r
trafnydd ~r {019Qb)g7Q~~~~ tlVdd

yn

Qr~

rharod

i

a8sa1u

oich

rnOOdlof],

y~ EC~LWY::5

DEINIOLEN A'A CYLCH
Bydd
Cyt~rfod
Undgtlol
o'r
GymdeithoG uchod yn cae I ei
gynl'\al yna nchapel Ebgneser.
DOiniolon am 2 o'r gloch ddydd Sui,

V aVMO~ITI-IAg. CYl'\h~lil.Wd ~Il
syfarfod y tymor o'r Gymdeithas yn
y Fe\)tri, no~ lau, Mai 8fed. Y
eadeirydd aedd Mr Gareth Llwyd

nghwmni plan! y gwahanol eglwysi.
Trofnir bws 0 Oddeiniolen
a
Phenisarwaun.

1

BRES8V , I=RAIDD

CAERNARFON

Ffon: (01286) 676 040

•
•
•
•

Pob math 0 ddodrefn t,
Cegin, 'stafell fyw, IloHt
Prisiau cystadleuol
Danfon am ddim i holl
ardal Bro'r Eco

CEFNOGWCH FUSNESAU LEOL

eEl
Bethel (01248) 670451
(Hefyd yng Ngherrig-y-Druidion)
Fel cwmni hoffem ddiolch i'r cannoedd 0 gwsmeriaid a
gefnogodd ein busnes dros y blynyddoedd diwethaf.
Rydym yn fusnes Cymreig sy'n amcanu i roi gwasanaeth
ceir proffesiynol ac i werthu ceir am brisiau di-guro. Mae
gennym brynwyr proffesiynol yn teithio dwy fil 0
filltiroedd yr wythnos i chwilio am y ceir gorau am y
prisiau isaf.
'Rhowch gyfle i fusnesau Cymreig Ileol ddangos eu gwerth
yn hytrach na chwmniau dyfod ac archfarchnadoedd
Seisnig!'

Gosodwr Teils
Arbenigwr mewn waliau a lIoriau
~)
,~

Gwaith bach neu fawr
Gwaith da bob amser

~

Ffoniwch UO_i'dar

(~
~7
,;~

~.i'

~Y

l;~01286 830 805
~ ••- (ty /of} ~

Ty'n Llan Nant Peris
Cinio

8wydydd

dydd Sui

Cymreig

a
Byrbrydau
Jim ac Anne Cumbertan

(01286) 870 284

Croeso cynnes bob amser

Ymestyniad Ff6n wedi Torri?
Angen rhai Newydd? os felly
FFONIWCH 'C'
(01286) 650247 neu (07780) 811617 (symudol)
'tr

Eifion Hughes

(7 diwrnod)

Gumsanaetli De am Bris anhygoel

29 MQhQfln. Dim one un cvranoo
lydd ato alan, a'r plAnt fydd yn
vylnryo;1 rh~n Arwoin;,. y cyfanod

gun Mluu \)Oan \)onOo, ~viniQIQn,
trrynlwn tlITl g~rnogaeln yr eglwy~i
I ~ICrn9Uorynn9wn D9nidilniOI yng

I

(Safle'r hen Nelson)

41 A STRYD FAWR, LLANBERIS
Ff6n: (01286) 872501

Ysgol Brynrefail
];isteddfod yr Urdd

Yn Y~lOtJ zwvnaur Bulgwyn
bydd cri",y yn lcilhio i lawr i
Abertawc

i

~lS[eddfotl yr

gystndlu

uruo.

yn

Dyrna'r

rha; fydd yn cymryd rhan:
I\nC;)[

Lillon: Dawns Unigol i

(P9rhg_d 0 dud. 10)

Cofnodi Cyrhaeddiad
~b~~nvlJ.~bCadcirydd ~.
Llywodrnerhwyr,
Mr
K.
Yl1

Leonard
Jones,
Deiniolen
c.yfl\vyu'tY) d
y
Cofnod
Cvrhaeddiad
i ddisgyblion
blwydd),n ) 1 s= y Prifathro Mr

ferched, 12-15 oed;

Einon Jones.

Rhys Wyn IIug11e:>: Unawd

Cafwyd prynhawn difyr a
hwyliOg gvda'r disgyhlion yn

Prc~ 1~-19oed,
Elin Mrti ~ Unswd Merched~ 15-

19 ocd;
Rachel Ward: Dawns Di~go
Untzol, 15·19 oed;
Phon O,ven: giarad Cyhoeddus,
danl9;
Parti Llefaru: 12-15 oed.
Pob lwc iddynt i gyd a chofiwch
ddod a cbwpan neu ddwy yn 01
adref hefo chi! ! !!!

mwvnhau paned a sgwrs gyda'r
s~aff.

Dvmurur vn dda tddvm yn yr
arholiadau TGAU a phob lwc
iddvnt at y dvfodol.

Cymdeithas Cyfeillion
Ysgol Brynrefail
Enillwyr y RaID Fai 2003
£250: N. Llewelyn, Gwyndre,
Carmel; £100: K. Roberts, 38
Bro Rhos, Bethel; £50: J. L.
Jones,
23
Glanffynnon,
Llanrug; £20: L. Hamer, 2
Craig y Dinas, Cwrn-y-glo; £20:
A. Parry, Brynteg, Brynrefail;
£20: M. Jarvis, 25 Dol Eli d ir,
Llanberis; £20: A. Jones, 19
Hafod Oleu, Deiniolen; £20: S.
Huws,
8
Rhes
Faenol,
Deiniolen.
Llongyfarchiadau a diolch am
cich cfnogaeth.

Lowri a D0111la i sgumio gyda A-tr HOWYll Jottes.

Hamish yn derbyn ei wobr gall y Prifathro.

CHIROPODIST
Gwasanaeth
yn eich cartref

E. LI. Parry
M.S.S.Ch., M.B.Ch.A.
CASTELL BOWNSIO
AR GYFER
POB ACHL YSUR
Down

a 10 atoch

57 Glanffynnon

LLANRUG

a't nol wenvn
Ffon:

CRONFA COFFA R. H. OWEN
Gwnhoddir ceisiadnu sm grsnuau a benthvciadau
o'r lTronf!:l Ucnod. Ceir y rnanylion a'r arnodau
drwy anfon arnlcn a stamp gyda chyfeiriad arno
i'r Ylltrllcnnyddi
John H. Hugh~~
'run y Clozwvn
Llanbcris
Gwynedd LLS5 iLl-'
Ffon~«nzso:sn 562
V ~e~Q~adntl; gyr~~~ddvr Y~artfennYd(]
crurn .tl)),Ol 31uln, ~OOJ,
Ni ystyrtr unrhvw ~ais a ddaw i 19W ar Ol y
dyddiad cau pencdedig.

Ffon:

871782

(01286)

675754

COLEG GLYNLLIFON

Aduniad
GWAHODDIAD

l'R

0 Mlynedd
IIOLL GYN-FYPYRWYR

Cynhelir nason agored nos lau 26 Mehefin 2003
i ddarnlu sefydlu'r Colcg 50 mlyncdd yn 61.
Cvfle i fynd 0 zwmoas Y gwahanol adrannau a'r
arcnanaosra Iluniau, cwrdd a hen gyfcillion,
bwffc uc adloniant erQi\'r Mon:ars

nc

~lin Pflur.

Mynediad irwv docyn yn unig i'w
urchebu ymlaen llaw gan Megan Jones
ffoniwch cyn 14 Mehefin 2003

BETHEL
C61'Ai",tI;li~. CilaAPAn.~fon! (01248) 670726
Camora yn ngof~1 Riehard U. Jenes,

§ Y Odo!.

Ffon: (01248) 670115

,.
DIOLCH.
Dymuna
Gwyneth
am cnwytnu'r corn yn yr Wyl
HugheS, 35 Bra RhOS ddiOlch 0 OffQrynnol, Ei~tQddfod Mon yn
galon i bawb am y cardiau. biooau
ddiwoddar a dymunwyd yn dda i
ac onrhoslon a galodd tra yn
holl blant yr ~elod~1.I fydd yn
Ysoyty Gwynedd ac ar 01 dad eystadlu
yn
ElstQddfOd
adro. Diolch yn arbonniq i Sian.
oenecreemoi yr Urdo ooivvedd y
DIOLCH. nvmuna ~ian, Mdir,
ml~. Gotynnwyd am wirfoddolwyr I
AlloAn,Tretor a'u teuluoedd dd:olch
gasglu 0 d'} I dy oroe 5etydliad
am
DOD
cereotqrwyco
a
Prydelnlg y aaion, a oiotcnoco am
chydymdQlmlad
a ddangoswyd
yr ymateb.
iddynt ar 90111 tad a thaid cannwyl.
otenye Griffith ddiolchodd i
Diolch rr
Ann emnnem,
OQWItomes am nason wrth fodd
Mr Cyril Wiliams ac aalodau
pawb a hefyd i Martin a Cefyn am
Eglwys Sant Deiniol. Diolch i
y baned. Taith ddirgel fydd yn
Richard am ei deyrnged i Jack ac
diweddu
gwelthgareddau'r
i'w holl ffrindlau a chymdogion am
gangen am eleni, a hynny nos
eu
caredigrwydd
dros
y
Fercher, 11 Mehefin. A wnaiff
blynyddoedd.
Cafwyd
pawb anfon y ffurflen bwyd yn 01 i
gwasanaeth angladdol arbennig
Gwyneth Price erbyn 1 Mehefin
iawn iddo a diolchwn i bawb a
ynghyd a'r anan. Bydd y bws yn
ddaeth i Llan ac hefyd i Gwynfor
cychwyn 0 Penrhos am 6.15.
Jones a Mr Pritchard am y
Dydd Sadwrn, 17 Mai aeth 150
trefniadau gotalus ac urddasol.
aelodau'r gangen i Fachynlleth I
Oerbyniwyd £1,000 er cof am Jack
gymryd rhan mewn cystadleuaeth
er budd ymchwil meddygol.
a drefnwyd
gan y mudiad.
DIOLCH.
Dymuna
Dellwen
Perfformiodd un cangen ar ddeg 0
Hughes. Bryn Ogwen a'r teulu
bob
rhan
0
Gymru
mewn
fynegi
eu
drolch
a'u
cystadleuaeth amrywiol iawn gwerthfawrogiad diffuant iawn am
sgets, cor a chyflwyniadau lIafar.
bob arwydd a gydymdeimlad a
Cangen Rhydaman aruuooo y
ddangoswyd tuag atynt trwy air,
wobr
gyntaf
ond
rhoddodd
cerdyn, lIythyr, rhodd neu flodau,
merched
Bethel
berfformiad
yn ystod y brofedigaeth lem a'r
canmoladwy yn y neuadd orlawn.
golled annisgwyl 0 golli mam a
Rydym yn ddilochgar iawn i
nain
annwyl
yn
ddiweddar.
Glenys Griffith am gymryd y
Diolchir i gymdogion ac i gyfeillion
cyfnfoldeb 0 lunio a hyfforddi'r
a chydnabod ym Methel a'r tu
parti ac i Rita Williams am roi
hwnt ac, yn arbennig, i Edwina
sgleln ar y parti lIefaru.
Morris, Treflys a fu'n gefn ac yn
CYMANFA
YSGOLION
SUL
gymorth mwr i deulu Bryn Ogwen
CYLCH PAOARN. Cynhaliwyd
mewn cyfnod anodd iawn.
Cymanta
Ysgolion
Sui Cylch
LLWYDDIANT
CERDDOROL.
Padarn yng nghapel Cysegr,
Llongyfarchiadau
I Sien Garth
Bethel pnawn a nos Sui, 4 Mai
Owen, Ty'r Ysgol ar ennill y wobr
2003. Arweinydd y gan oedd Mrs
gyntaf am chwythu corn dan 15
Eurgain Eames,. Llanwnda ac yn
oed yn 'Ny I Offerynnol Eisteddfod
cyfeilio yr oedd Mrs Glenys
Mon Aberffraw
a'r Cylch yn
Griffith,
Bethel. Cymerwyd
y
ddiweddar. Mae Sion yn aelod 0
gwasanaeth dechreuol y pnawn
Fand Porthaethwy.
a'r hwyr gan blant Ysgol Sui
CLWB 100 Y NEUADD. Enlllwyr
Cysegr.
gwobrau mis Mawrth oedd Mrs
Bu'r canlynol yn IIwyddiannus yn y
G.J. Jone::>,7 Y DdOI (007): £50,
maes lIafur:
Mrs Sheila Roberts, Tan y Buarth
Dan 4 oed' Alaw Saynor, Alaw
(65): £25; Mrs K, Hughes, Coed
Mererid
Henderson
ac
Elin
Bolyn Lodge (150): £10.
Roberts, Capel Coch; Hari Evans,
Enlllwyr IwCus mls Ebril! oedd Mrs
Lisa Haf Hughes a Gwion John,
Ann Stuhlfelder, 21 Y DdOI (003):
CyseQr: Nla Heledd George,
Gwyndaf a sandra Jones, Ty
Brynrefail.
Gwyn, Saron (19S): £25 a Pat
Dan 5 oed: Lois Williams a Ceri
Owon, Cefn Cynrl9 (7S): £10.
Lyn Williams, Gapel GOCh; Gethin
Diolch I bawb am au cefnoQaeth.
Wyn ~Qrper, Alaw Prys I-iuws a
MERCHED V WAWP.. Ar noson
Rhydian Owen Price, Cysegrj
hyfryd 0 h~f ~e\h nifer dQ" Q'r
:steffan Jones ac Emma Tong,
aglodau draw I Glynillfon
cnael
Detniolen
cwmni Dewi Tomos yn tywys pawb
Dan Good: Catrln Elen Jones,
o amgylCih y IIwybrau, Diddorol
Catrln Llywelyn Griffith, Lee Arwel
oedd nwrando arno yn olrhaln
Willi~m~
ac A!lc~
Williams.
hanoG n:for 0 lecynnau 0 swmpas
Delnlolon, Llivvun MUir Morri~J
V Pdrc ~og(ja vr olygra o'r mn
DlnorullQ: !;lIlw gaynor. Am~nd9.
gr~w ~\ ¢~rmQIJ ~hossadlan a
Indira VVlllltlfl1S, Gareth FritGhord.
~nOgtrvf9n
QJ QI gorau.
(l'r
Ashley (;vans a Mared Pa.rry.
lIonyddvvch
~'r \Qwelwoh yn
Capel GOCh; Flobert Gnfflth, Gaio
ycnwanQOU at y mwyniant. Er I ral
Mabon l-Iowell. ~ichard Jones ac
fynd ar sroiHom wrth dro: yn AI,
Ifan Huw Flobert~, Cy\)egr.
eyrhaeddodd Ptlvvb Gafffr Gatn
O!:ln 7 OQd' KimbQrlQY JOnQs. Elin
Ddu yn NNIOgQI I O~~I D~t'\~d. Tomosl Lowri WitHams, ~athan
'9i_own ~ ~3wre. Beti Owen oodd
Alan Owen. "dam YVyn Jono\) a
yn lIywyaau ClG, vvnh rol gOlr 0 Sian AoOerts, capel Gocn; Guro
glossa, cyaym'delmlOCld a avvy o'r SIClM GYI"I'h~. 1010 RnyS Hugneg
9QIOllgU SQY U911wen !-1U!J1J8S ac ac Iwan ~uw ~arOAr. CYSQor.
l;rvl ~obQrts.
ddwV W~~I
Dan a onrf· Darry JanG Laura
proled:gaeth
yn
ddiwQddar.
Sinclair, Dinorwis; Tudur Williams.
Llonsyfarchwyd Sicn ~arth, mab
Aimi Willlam~ a Dylan AobertG,
Anita Owen ar ennlll y wobr gyntaf
Deiniolen;
Lowri Ann Griffith,

rarcnecu

£~o:

a

v

ea.~1

CYGe9r,
Dan g osd: Manon Elwyn Hughes.
aronwen Lydia Price, Gelhin Wyn
enmme a 'rnornae AiCihard
Caulcutt. CY~Qgr
Dan 10 oed: Gwenno Medi Morris,
Dinorwlg;
Anna
Gwenllian
GeorgQ,
8rynrafsll:
Robert
Holdinq, Capel Coch.
Dan 11 oeo: Lllon uonee, cepet
cocn; Peri Ann MUrphy, Delnlolen;
Ansharad Prlco Q Stoned OWOI"\,
Cysegr.
nan i~oed· I=lhlan blin George.
Awen Jonas a Caryl Jones.
Brynrefail; Sion l;lwyn l-Iughes a
lone Speake, CYGegr.
Dan 13 oso: Sioned Mair Phillips.
Dinorwig.
Dan 15 oeo: Donna Elizabeth
Phillips, Dinorwig.
Dan 19 oed: Iwan Ellis Morris,
Cysegr.
Oedohon. Mrs Edwina Morns a
Mrs Nancy Wilhams,' Cysegr: Mr
Bert Parry. Llanberis.
Carai'r
pwyllgor
ddiolch
i
swyddogion ac aelodau Capel
Cysegr, Bethel am eu cymorth i
drefnu'r gymanfa ac am y te, ac I
bawb a'l cefnogodd ..
Diolch arbennig i Mrs Eurgain
Eames am arwain y Gymanfa ac i
Mrs Glenys Griffith am gyfeilio.
Hefyd gwerthfawrogir cyfranlad Mr
Geraint Ells a Mr Jenkin Griffith
fu'n lIywyddu'r cyfarfodydd.
NEWYDDION O'R YSGOL. Bu
dau grWp gwahanol 0 berfformwyr
yn diddannu'r plant yn ystod yr
wythn osau d rwethat. Neges y
ddau
berfformiad
oedd
codi
ymwybyddiaeth y plant o'r angen i
gyd-fyw a'i gilydd, beth bynnag folr
rhwystrau, a bod pob un ohonom
yn werthfawr. Dysgodd y plant
wersi arbennig 0 bwysig mewn

modd diddorol ac ysgafn iawn.
Bu Blwyddyn 3 a 4 ar ymweliad
Celtica ym MachynllQth fQI man
o'u gwaith ar y Celtiaid y tymor

a

vma
Braf oedd gweld gw~n a
Cihlywed chwerthin yn dUyn y
TASAU
ym
Mlwyddyn
e.
Gweithiodd y plant yn galed ac
roeccent
yn
haeddu
pob
onwsionvn or oetsen a gaw~ant I
dd~thlu g~n Mr Parry.
Daeth cytnod Mr Gareth W.
Jonos fel myfyriwr ym Mlwyddyn 5
i ben ddydd Gwener. Bydd chwith
ar ei 01 gan iddo gytrannu'n dda
iawn i waith yr ysgol gyfan, gan
fad yn oarod lawn el gymwynas.
Pob Iwc iddo weddill ei amser
yn y coleq a dymuniadau gorau
iddo i'r dyfodol.

HYSBYSEB
IADRALWYR
BETHEL
Mae mwy 0 fandaleiddio ym
Metbel ers i ieuenetid 0
Gaernarfon heidio yno ar
nosweithiau
Gwener
a
Sadwm. Buasai'r Cyngor yn
gwerthfawrogi
unrhyw
sylwadau ar hyn. Cysylltweh
a Chynghorydd neu a Chlere
y Cyngor - John B. Jones,
Ceris, Deiniolen, LLSS 3LU.
01286 871 416.

r:=======:---======--:::==~
Iy Teras Cyfleus
2 lofft i'w osod yn BETHEL
Dim DSS. Dim Ysmygwyr
Dim Anifeiliaid
Ffoniwch' (01286) 881597

an
•

Cwm y Gle

Mae Menter Fachwen yn cynnal niter
ddyddiau hyfforddiant arbennig
dros wythnosau'r haf.
Y sgrifen nu Creadigol :::::::::
...
;'..;",

£30

Ffotograffu Digidol
Diwrnod
2 ddiwrnod

£25
£35

Argraffu .._....
"""......
"--=-

£20

H' ..

Cyflwyniadau Microsoft
. Powerpoint

£25

--c

Y Rhyngrwyd / e-bostio

'"

£10

Cwrs i fusnesau bach
2 ddiwrnod ~""'-"""""'~
£50
Mae'r gost y cynnWY5 cinio
Am fvvy 0 wynodaeth Gysylltwch
Carol Anne neu Pitra ar
(01286) 872014

a
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CERID :M:ACI<INNON
~
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4~t

(01286) 673190

Fframia

Mana, HaJ ag Anthea.
Er bod
sesiynau
ffurfiol
Rygarug wedi dod i ben am y
flwyddyn
academaidd
bresennol mae'r aelodau wedi
bod yo brysur iawn dros y mis

i'r Jocars am dynnu coes!
Nos Iau lSfed Mai gwelwyd
aelodau di-flino Rygarug ac
eraill yn Ysgol Gwaun Gynfi,
Deiniolen ar gyfer Noson 0

diwethaf.

Ddawns

Bu'r

Cor

a'r

a

Disgo.

Cafwyd

Dawnswyr yn cymryd rhan yng

perfformiadau

NgWyl Fal Antur Waunfawr ar 5
Mai. Daeth torf dda i'r Anrur i
gefnogi'r Wyl arbennig hon ac

Ward, Dawnswyr Dciniolen

~

wnh lwc fe ddaeth yr haul allan!
Perfforrniwyd caneuon newydd

a hen ffefrynau o'r sioc
Digon Teg gyda chymorth John

gan

Drama
a fu'n
diddanu'r
gynulleidfa gyda'u jocs. Bu
Cwrnni Da yn ffilmio'r noson ar

Eifion ac Elfed Morris - diolch
iddynt ill dau am ein cefnogi.
Ar 7fed 0 Fai cafwyd gwlcdd
o adloniant yn Ysgol Gynradd
Llanrug gan Martin John a'r

ar Ddeiniolen. Diolch i Tecwyn
Jones am ddarparu'r disgo ac i
drigolion Deiniolen am noson
werth chwcil:
P\,;! y gwelwch mae bywyd
aelod Rygarug yn un prysur

grwpiau Dynamic a TNT. Bu'r

dros ben. Mae Rygarug wedi

ac lo dnu yn b rysur yn dawnsio,
canu a chasglu llofnodion y ser,

cael blwyddyn g~·ffrous a hynod
0 Iwyddiannus.
Diolch i bawb

hynod

6 rhaglen deledu

lwyddiannus
yn
Ysgol
Gymuned Penisarwaun ar nos
Fercher, 14eg Mai. Diolch i'r
aelodau
ac
i
drigolion

am gefnogi ac yn arbennig
diolch i'r holl diwtoriaid am
rannu eu gallu, eu hamynedd
a'u hamser.
Ac i gloi dyrouniadau
gorau i'r Grwp

Penisarwaun

Srep io

am gefnogi

0

a

diolch mawr i Anti Janet am
alw'r Bingo mor broffesiynol ac

a fydd

yn

----~

Nifer helaeth oluniau ar werth • Dewis eang yn cynnwys:

IVOR STUBLEY • KEITH ANDREW
KEITH BOWEN • ROB PIERCY
PARC PADARN, LLANBERIS

(870922)

(.;\r gau dydd SuI a dydd Llun yo ysrod y gaeaf)

ac

gyfer cyfrcs

Bingo

~~~

Rachel

ynghyd

Cafwyd

Arbenigwyr ar fframio gwaith edau a nodwydd

-

unwaith eto aelodau'r sesiynau

0

Gwasanaeth Fframio Lluniau

reir h io

~

-,-

~

~

WYLIAU SEREN ARIAN
· PECYNNAU GWYLIAU YM MHRYDAIN, EWROP AC
YMHELLACH.
• TEITHIAU I GYNGHERDDAU A THEATRAU.
• TREFNU PECYNNA(J GWYUAU I GRWPIAU A
MUDIADAU AM BI{ISIAU RHESYMOL.

· BWSIAU MODERN A MOETHUS
· GWESTAI 0 SAFON

· CWMNI TEULUOL
· MANNAU COOl YN CYNNWYS: LlANBERlS, CWM Y
GLO A LLANRUG.

Am fwy 0 fanyllon am eln telthlau, ffoniwch
aln swydclfa ar y Maes yn Nghaarnarfon ar 01286 672333

i

Eisteddfod yr Urdd Tawe, Nedd
ac Afan igysradlu ar 31 Mai.

T.N.T. gyda Hal, Shauna, lola, Anthea a Maria.

DINORWIG

;

MIss Marian Jones, Minallt, 7 Bro I:lidir, Oinorwig. I=fon~870292
CV~OOAU~~~Q!;T~U gAr:lDlg.
Cynh9lir
cvrcoau
Sulgwyn yn Sardis ar

Pregethu'r
Mehefin. V

B
pregethwr gwadd yw'r Parchedig

Abertawe. Decnreuir yr
o~dfaon am 2 o'r gloeh y
Alun Petty,

prynhawn a 5.~O yr hwyr. Croeso

cymes

I bawb,
V GANOLI=AN. Ar ran Pwyllgor y

Ganolfan gofynnwyo Iml roi yr i~od
yn yr see.
Ar nos Lun,
I;br,1I cynhaliwyd
cvrerrcc cyntat pwyllgor rneotrr
Ganolfan am y flwyddyn 2003·04.
TrafocJvvydy gweiliannau a wnaed
yn ogystal a'r rhat sydd oislau 9U
gwneud cyn y gellir ei hagor I'r
cyhoedd. Trafodwyd materion yn
ymwneud
ag
yswiriant
gweithdrefnau
ar gyfer lloqi'r
Ganolfan yn ogystal a'r angen i
baentio'r ystafelloedd
a chael
gorchudd ar gyfer y lIoriau.
Penderfynwyd
anton gair 0
ddiolch i Hannah Roberts, Marian
Jones a Derek Williams, cyn
aelodau o'r pwyllgor, am eu gwaith
caled a difltno dros flynyddoedd
maith. Rydym yn mawr obeithio y
bydd y Ganolfan ar gael at
ddenfydd y cyhoedd cyn hir.
Fel aslod o'r hAn bwyllgor am
dros ddeng mlynedd ar hugain, ni
allat adael i'r adroddlad fynd j'r
wasg heb hefyd ddiolch yn fawr
iawn i ddau arall, sef Mr Etan Bryn
Roberts, Tyr Ysgol a Mr John
Brennan, Atallon, y ddau yma wedi
gwneud lIawer 0 waith gweladwy

~s

ac hefyd anweladwy. Diolch 0
galon j chwi etcn cJauam y gwaith
ac hefyd ni fu son am y costau.
uaiur canao yng ngwir ystyr y galr.
Hefyd yr wyf yn slcr ein bod yn
ovrnuno gwellhad ouan I Mr Derek
Williams. grysia wells, DerAk.
GYMORTH CRI5TNOGOL. Carwn
ddiolch i bawb a gyfrannodd mor
hael pan oeddwn yn easslu 0 dy i
dy tuag ar yr ucnoc Mae Gymorth
Cristnogol yn gWQlthlo i ddarparu
qobettn, tecnyc a cnyrtc am tywyd
digonol vnc nghymunedau tlota'r
byd. Dlolch yn fawr.
CLWB ORWIG.
Mwynhaodd
aelodau'r
Clwb
amrywiol
gystadlaethau'r
Pasg. Oyma'r
enillwyr:
Basged y Pasg: Betty Roberts a
Kathleen Davies; Wyau Pasg
Addurniedig:
Sally Brennan a
Katie Hughes; Cerdyn Pasg: Nellie
Wyn Jones.
Enillwyd wy siocled mawr, a
roddwyd gan Margaret Faulkener,
gan Megan Morris a rhannodd
Betty Ann Jones ac Elizabeth
Parry y gwobrau raffl oedd yn
cynnwys basged 0 ffrwythau a
lIysiau. rhoddedig gan Glenis a
Martin o'r Veg Van. Rhoddwyd y te
gan Margaret Faulkener a Betty
Bower.
Derbyniwyd englyn yn dwyn y
teitl 'Y Chwarel a'i Phobol', y
bwriedir el osod ar y gofeb i
goffau'r gweithwyr yn Chwarel
Dinorwig,
gan Norman Closs

Dylan Griffith

Parry. Diolchwyd iddo am waith
mar deilwng a cnanrnolacwy
Uongyfarchwyd Mrs Katie LI.
rtuqnes er gael el newie i oceroyn
Medal Gee a ehyflwynwyd rhodd
iddl ar ran y elwb san John
Brsnnan. GOrffenwyd y cvrarroo
hefo Betty Roberts a f:lay Bower
yn eanu deuawdau.
Ar 8 Mai, gyda John Cantrell yn
lIywyddu, cvrnerodd yr aelodau ran
mewn cwis. Llongyfarchiadau i'r
pedwar aeloo a IwyddOdd I ddod
yn gyntaf yng Nghwis Blynyddol
Age Goncern Gwynedd aMOn,
Byddant yn mynd ymlaen j'r rownd
derlynol eyn hir.
cviunocc yr aetooau i gymryd
rhan mewn ymgais i gasglu milltir
a ddarnau arlen tuag at gronra
Nyrsus Macmillan
Cafwyd yr
Adroddiad Ariannol. Paratowyd y
t9 gan Betty A. Jones ac Elizabeth
P. Jones ac enillwyr y raffl oedd
Alice Griffith, Kathleen Davies,
Joan Glass ~ S~IIy Brennan.
Y GYMANFA.
Cynhaliwyd
y
Gymanfa ar y Sui cyntaf 0 Fai yn
Cysegr a chafodd plant yr Ysgol
Sui yma yn Ninorwlq farciau lIawn
i gyd. Dyma'r enwau:
Dan 6 oed: Lliwen Morris; Dan 9:
Derri Jane Sinclair; Dan 10:
Gwenno Medi Morris; Dan 14:
Sioned Mair Phillips; Dan 16:
Donna Phillips.
Da iawn chwi blant a daliwch ati.
Diolch unwaith eto eleni ichwl, Mrs
Katie Lloyd Hughes am gymryd yr
amser a'r amynedd hefo hwy.
CYMDEITHAS Y BEIBLAU
DEINIOLEN A'R CYLCH
Bydd
Cyfarfod
Undebol
o'r
Gymdeithas uchod yn cael el
gynnal yng nghapel Ebeneser,
Delniolen am 2 o'r gloch ddydd

Sui, 29 Mehefin. Dim ond un
cyfartocJ fydd eto eleni a'r plant
fydd yn cymryd rhan. Arweinir y
cyfarfod gan Mles Jean Jones,
Deinfolen
Erfyniwn
am
sefnog30th yr eglwysi i sicrhau
prynhawn
benidithiol
yng
nghwmni
plant
y gwahanol
eglwysi. Trefnir bws 0 DddeinioJen
a Phenisarwaun.

DRAENOG
BRENSIACH Y BRAIN.
Newvdd gl'wad fod brain
Stcsion Wyddfa yn pesgi'n dda
y dyddia yma. Dim rhyfedd,
DaCLh un

I

0

weirhwyr

yr orsaf

a'i frecwast allan ar y hwrdd.
Trodd ei gefn' am eiliad - a
chyn ei fod wedi cael amser i
ganu 'Mi welais jac y Do'
roedd y cwbwl wedi diflannu
am goed Fictoria. Roedd y
cyfan fatha golygfa allan 0
ffilm Alfred Hitchcock yn
gyrru CHIVERS i lawr y'ch
cefn chi. Pan ofynwyd i'r
truan llwglyd beth oedd ei
deimladau
ynglyn
a'r
digwyddiad - ei ymateb cynnil
oedd, 'WeI dyna fo - DYLAN
ni fod yn fwy gwyliadwrus 0
hyn allan!!'
OL NODYN: Pald poeni DJll

bach. Mae 'na saet}zwr brai'l Izeb
ei lath )In Llanber. Mae'n cael ei
ad,zabod fel 'Hotshot SaYl10r'.
Mi geic/r wared 0 dy [rain di'lt
S)'tll, 01Id)" lJnig ddrwg ydi, mi
falitlt d), gorl1 Sillzdda dt 'n
'slz;trws' ytl y /argall!

TREFNWR ANGLADDAU ANNIBVNNOL a LLEOL
TROS-V-WAEN, PENISARWAUN

Yn gwasanaethu'r
holl ardal yr ECO ac
ymhellach i ffwrdd
Gwasanaeth teimladwy,
urddasol a phersonol.
24 awr y dydd
Ffoniwch:

,....---~

077781273

r--

LLANBERIS

FFon: 870444
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::;;:~~~CERBYPflU
CLflS(J~OL Y~ WYDDFA
I

Cvrhaeddwch mewn steil - mewn cerbvd Rolls Royce
ar gyfer priodasau, pen-blwyddi
•
achlysuron
"rbonnis eraill

•
A'l FEIBION
Bwthyn Gadlys

Dylan (Llys}ar87183

Symudol:

•

ac

• Gwerthwyr Glo ac

, Olew Gwres Canolog i'ch
cadw'n gynnes ac yn glyd!

chwaer fach i Tomas a Fiona ac
wyre~ teen I Megan Williams a
Dennis Bound a gor-wyres tach i
Mrs M. Jones, Glasfryn a Mrs B.
Wee1tphall,Trot Eilian.
Ganwyd Iwan Llwyd i Nla a
Garry Griffith. Dolydd, Btad Ty
Hen, brawd a ffrind bach i Dafydd
ac Aled. ac w.;r bach i Beryl a
Dewi Jones. 061 y Coed.
Mab bycht'n, Owain, a anwyd i
Kath a Gerallt Williams, $tad Ty
~en. Wyr bach cvntat i Dr
Raymond a Laura Wiliams, Tros-

WAUNFAWR
M..~ ~An RobArtS. Pantafon. FIOn: (01266) 650570

v-eers.

Mrs Jean Lane, Cadeirydd Ffederasiwn Gwynedd! Caernarfon 0
Sefydliad y Merched, Catherine Jones (Llywydd) ac Anne V W,lliams
(Ysgrifennydd), yn torri'r deisen ben-b/wydd.
CYOYMOEIMLO.
Anfonwn
eln
cydymdeimlad i Mrs Lorna Parry
a'r teulu, Cae Rhos, yn eu
profedigaeth 0 golli chwaer Lorna
yn ddiweddar.
CLWB 300. Dyma restr a enillwyr
y Clwb 300 am tis Mai: £40: Mrs
Gladys Greaslwy. Minafon; £25:
Mr R. McDaid, Lloches; £10: Mr E.
Pierce, Bryngwyn.
PEL-DROED IEUENCTlD. Mae
timau
pet-droed
ieuenctid
Waunfawr yn cnwino am gae i'w
brynu neu i'w adrethu fel cae peldroed yn ardal Waunfawr. Os oes
gan unrhyw un wybodaeth am gae
neu yn berchennog ar gae ae yn
fodlon ei werthu/ardrethu,
yna
cysylltwch
Graham Rowlands

a

(01286) 650052.
Mae gan y Clwb ddiddordeb
mewn cychwyn tim pei-oroeo
genethod 0 dan 7 oed. Os oes gan
unrhyw un ddiddordeb
mewn
helpu
fel
Rheolwr
aJnGU
Hyfforddwr,
yna eysylltwch
Graham
Rowlands.
Rhoddir
cymorth neu/a hyfforddiant
os
bydd angen.
Mae'r Clwb yn bwriadu trefnu
'Diwrnod 0 HwyP i godi arian i'r
clybiau
pol-droad.
Trefnwyd
cyfarfod am 7.90 yr hwyr. nos
Forohor, ae Mai yn y Ganolfan i
drafod y bwriad. Os oes unrhyw
un yn fodlon helpu neu gyda
~ynlaoau
0
welthsaredd
i'r
rnwrnou vne ny(J(Jvvn yn
d~iOI~hO!lr o'en orsssnoiceo yn y
Oyftlrfvu, 00 hoUoch unrhyw
wyhocJ!lQtn nouacn vnlt CV:sylllwoh
a urahQm A9wlands ar y rhif
u~heCl.
seFVDLIA~ V M!;;QC~!;:D Ar 30
cynni!"wYd
oylarfod
o'r
$-wtlydllnd y" r:es{rl C"66~yw~Lln.
CrOp.~dwaaa V LIYVVYdd, Mrii
Cathorlno A. Jonos. Urs P~t pg,rry,
Ymgyngllomr
GY~ i 091vrolr
p~",d~I'fV"19d9U gyOo rw (rarad yn
y Cfartod ~Iynyddol yn IlJnd~i'"
ym mio M~hQfin.
Cafwyd
tr9fOaaQIn OrylwYr ar y mtltCirtOn
d:;\n ~ylw ~ ok~~lwVdI OQTnoal'r
j"iVI"ldarfy"iodnu.
O:olchvvyd : Pai

a

~or'"

OM y lIyvvyoo.
UVd(l lau. 1 Mal. Ottllllvvya ponblwydd y gafydlj~d y" Ib egO yn
Plas Tirion. Llanrug. Croesawodd
y Llywydd
Mrs Jean Lane,

Cadeirydd y Ffederasiwn a Mrs
Barbara Beaumont, Ysgrifennydd
y Ffederasiwn, ynghyd a thair 0
gyn-Iywyddion. set Mrs M. Brown
o Sidmoouth, Mrs K. Roberts 0
Gaernarfon a Mrs P. James 0
Lanrug, i'r dathliad. Yn anffodus
roedd Mrs L. Idris Jones, yn
methu bod yn bresennol gan ei
bod yn yr ysbyty. Cyfelriodd y
Llywydd hefyd at absenoldeb Mrs
Peggy Jones, un 0 aelodau mwyaf
ffyddlon a gweithgar y Sefydliad,
oherwydd gwaeledd.
Cafwyd te blasus iawn wedi ei
baratot gan Mrs Cerid McKinnon a
hefyd
teisen
ben-blwydd
feidlgedig wedi ei gwneud gan Mrs
Roseanne Hughes, gyda logo'r
sefydliad
arni.
Rhoddodd
y
Llywydd yehydig
0 hanes
y
Sefydliad ers ei sefydlu yn 1928
Diolchodd Mrs Jean Lane ar ei
man hi a r Ysgrifennydd ae hefyd
cafwyd gair gan y lair cyn-Iywydd
a Mrs Pat Parry.
ADREF O'R YSBYTY. Croeso
ad ref o'r ysbyty i Miss Katie
Roberts a Mrs Gwladys Jones. y
ddwy 0 Stad Tref Eilian; i Carol
Griffith. 8 Bryn Golau, Anna
Williams Gwastadfaes; Mr Evan
Hughes. 3 Bryn Golau a Mrs L.
Jonas. Gol~ufryn. Hyderwn yn
fawr y byddweh yn teimlo yn w~1I
adref yn eich cynefin.
ANI=ONWN ain cofion at Mr
Cwilym Mado~ Jones, Bra WalJn
u Molrion Williams, Traf ~ilian
~Vt'Jl1 vn vr vsnvtv ar hyn 0 urvo.
PAOFeDtQA~T~ v« frawychu~
e ~vdvn.
YSOVly GwyneOd, vn
YYllnQr f9r9 Sadwrn olaf mis bbrdl.
bu rarw Mr Humphrey Jonee1,
¢1~6fryn. Cydymdoin'\lw,", a'i brloC1.
Mr~ M~aoieJane;) tlG a·, blan\,
C~wl, Mesan, WilliaM I;mvr !l
carol a u lBUluoedd au a·1 OhYV(1ur,
Mrs Qassie Col~~ Bryn Rnian
eu Oollod.
ANFONWN eln cydynldeimlad at
Mr aeorge Jonas. Tr~fEilian yn Qi
br9foc;ligQoth 0 soli: at briod.
f'aweentl, yn CldiVYoddar,
G~N~OIGAE1H. B9nOnnlwyO lri
thoulu yn y n<'lntraf ~ Q~nAdIO~Qtn
un g"..h y'n yatod yr wythnO~:'llJ
drwethaf.
MgrCn taCh, Emily, a anvvyd I
Karen a Michael Owen Bro Waun,

Oaeth Derek ~ LIS Williams.
Bryn Be(Jdau yn daid a nain.
Ganwyd Owain Parry l'w march.
sronec a MarK, ey'n byw yn
~hiwlas.
Estynnwn em lIongyfarchiadau
i'r teuluoedd a'n dymuniadau
gorau i'r rhai bach.
DIOLCH. Dymuna Garry, Nia,
Dafydd ac Aled Griffith, Dolydd,
Stad T9 Hen ddiolch yn fawr iawn
rw teulu a'u ffrindiau am y cardiau
a'r anrhegion
a gawsant
ar
achlysur genedigaeth Iwan Llwyd.
DYMUNA
Jason
ac
Eleri
Anderson, Stad Glyn Aton ddioleh

•

John C. Ferrerase, Pant Waun Garage yn cyf/wyno'r Cwpan i'r
merched. 1. K,t Jones; 2. Catherine A. Jones.
;,.

m

Tim Cwlb Bowlio y Waunfawr gyda Chwpan y Cynghralr.

YSgwOr
Llanrug

vn

vn

i'w teulu a'u ffrindiau am y
caredigrwydd
maent wedi ei
dderbyn ar enedigaeth Morgan.
CLWB BOWLIO. Nos Wener, 9
Mai cynhaliwyd cvrarroo yn yr
Ystafell
Bowlio
i gyflwyno
cwpanau i enillwyr y gwahanol
gystadlaathau.
Cafwyd
bwffe
blasus lawn wedi ei baratoi gan
Mrs Cerid, McKinnon, Plas Tlnon,
Uanll:lg '"
Cyilwynodd Mrs Annie Thomas
y canen er cot am T.A Thomas
am 2002-02 I:
1. ~myr ~vans; 2. Hugh M.
Robens.
ac am 2002-03 I: 1 Emyr Evans;
2. torts Evan5.
Diolchodd J;n'\yr ~vans.Cadelrydd
i John Ferrera5e a Hywel Evans
am noddi'r clwb.
Mae tim Waunfawr wedi ennill
ewpan y Gynghrair y flwyddynyma
a diolchodd Oafydd Price i bawb
am ei gefnogi ef fel capten y tim
ac i Anne Williams tel is-gapten.
Edrychwn
ymlaen am dymor
IIwyddiannus iawn eto y flwyddyn
nesaf. gan obeithio y gallwn ennyn
diddordeb mwy 0 aelodau I ymuno
a'r elwb.

I.M.
JONES
A'I FEIBION

GWAITH

CERRIG
BEDDAU

Cretttwyr gwaith
Ilaw traddodiadol
Carrig 0 bob math
arga~l-Ffon: (01286)
672898 (dydd)
576285 (nos)
17
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Cyngor Cymuned Llanberis

Gwyneth ac emon Roberts, Swn·v·Gwynt. Ffan: 870740

Camera yn ngotal John Pritchard, Cilfynydd. Llanberis.

_' .. _

Ffon: 872390

Cynhaliwyd eyfarfod 0 gyngor
Cymuned Llanberis ar nos Ian.

Mai 15, 2003 yn 'Angorfa',

Cor Meibion Dyffryn Peris
a Lleisiau Lliwedd

Llanberis am 7 c'r gloch. Y
Cynghorydd Helen Sharp oedd
yn y gadair.
Derbyni wyd
cofnodion Mawrth fel rhai
•
cywir.
Materion o'r Cofnodion:
Estynnodd y Cadeirydd groeso
i'r Cyng Dafydd Iwan i annerch
y Cyngor. Cafwyd eyn wyniad
diddorol
a
chynhwysfawr

Nos ~ner, 28 Mawrtlz cynhalnoyd nason arbennig 0 dda _yng 1zgwesty
Dolbadarn gyda'r ddau gor ar eu gorau. MWY11hawyd y noson yn Jawr
iaum. Roeddyr elw yn mynd i Gylch Meithri» Llanberis. C)iflWY110dd Mr
Ane14ri,zJOlzes a Mr Garetli Jones siec 0 £353 i Hayley Griffith, a .!zl.ditk
Orntt gyda phob dymuniad da i'r Feuhnnja.
DYMUNA Helen
Richards,
11
Rhes Faenol, Llanberis ddiolch yn
fawr iawn i'w theulu a'i ffnndiau am
eu cefnogaeth pan gymerodd ran
yn y 'Race For Ute' yn y Rhyl ar 11
Mai. Diolch hefyd i bawb am ei
noddl, gyda diolch arbennig i
Marlon Davies. 5 Rhes Efrog a
Iwyddodd i gasglu £180 i ddod a'r
cyfanswm a gasglodd Helen at
'Cancer Research' i £525.
UN DEB Y MAMAU. Cafwyd pnawn
hynod 0 ddifyr pan gynhaliwyd y
cyfarfod
misol
bnawn
dydd
Mawrth, y 6ed yn y Aheithordy. Ein
Aheithor y Parch Philip Hughes
gymerodd y Gweddiau agoriadol
ac er netyo oedd etn gWf gwadd,
dangosodd
sleidiau
0
Wlad
Uganda a'r 61 ei ymweliad yno y
lIynodd.
Mwynhawyd
y
eylwebaeth
gafwyd yn fawr iawn. a da 0 beth
oedd sylwi fel roedd y bobl yn byw
yno, yn gweithio yn galed iawn a'r
marched yn helpu'r dynion, a
chrafydd yn agos iawn yn eu
bywydau.
Pawb
i weld
yn
mwynhau eu hunain yn canu yn
orar WIth vvelUllO.
Mrs Owen Williilm~ oedd yn
gyfrlfol am y lIunlaeth ysgafn. Miss
GI~ny~ parry wng~th \) di~lehigdau
:'r ~ho:lhor, syda ~wan a Mrs
Kuthleon
YVilllam6 yn
eilio.

Kalnleen Oedd ennlllYdd y Raffl.
Terfynwyd drwy adrodd y Gras
DIOLCH.
Dym'-'n~ DvvynvvQn \.\

damwain 0 dorri ei phenelin. Diolch
yn
arbennig
i'r
rhai
a'i
cynorthwyodd ar y pryd gyda'u
Cymorth Cyntaf a'i chludo j'r
ysbyty. Diolch hefyd i staff Ysbytv
Gwynedd ac Ysbyty Tywysoges
Cymru Pen-y-Bont ar Ogwr am eu
gofal.
CYMDEITHAS Y BEIBLAU
DEINIOLEN A'R CYLCH
Bydd
Cyfarfod
Undebol
o'r
Gymdeithas ucnod yn cael el
gynnal yng nghapel Ebeneser.
Deinfolen am 2 o'r gloch ddydd Sui,
29 Mehefin. Dim ond un cyfarfod
fydd eto eleni a'r plant fydd yn
cymryd man. Arweinir y cvrarroc
gan Miss Jean Jones, Deiniolen.
Erfyniwn am gefnogaeth yr eglwysi
I sicrhau prynhawn berudithiol yng
nqhwrnru plant y gwahanol eglwysi.
Trefnir bws 0 Dddeiniolen
a
Phenisarwaun.
DYMUNA Ronnie, Doris, Adrian a
theulu'r ddiweddar Annie Mary
Evans ddiolch yn ddiHuant i bawb
am bob arwydd 0 gydymdeimlad a
dderbyniwyd
ganddynt
yn au
profedigaeth 0 gOlli Mam, Nain a
ChwQor Qnnwyl lawn.
Diolch
,'r Parchedig
John
Fritohetrd et Ovrynfol William5 ao i

1:. W. fo1rllChard.

Llanbgrrs

am

drefniadau parehus a ihrylwyr.
Horrwn dQiolch yn arbennig

i

5tarr FIt15 Fengwalth am eu galal
caredlQ a thyner
DIOL.CHi

DymunQ

DQfydd

6iQIl

Cdltl~rirl~ ddialch a gal an am bOD

~rllcnard. Cillynydd, ddlolch I OawtJ
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ganddo
am wai th Adran
Gynll unio Cyngor Gwynedd a
r61 y cynghorau Cymuned gyda
cheisiadau cynllunio.
Materion yn codi o'r cofnodion
• Problemau
Fandaliaeth
ac
Y mddygiad
yn
ardal
Llanberis. Derbyniodd y clerc
alwad ffon gan Simon Davies
o Heddlu Gogledd Cymru yn
cynnig dod i un 0 gyfarfodydd
y Cyngor
i drafod
y
problemau. Esboniodd bod
nifer 0 gynlluniau ar y gweill i
leddfu'r broblem ond bod
hynny'n
anodd oherwydd
prinder cyllid. Penderfynwyd
gofyn iddo ddod i siarad
gyda'r eyngor 0 fewn y
misoedd nesaf.
• Gor-yrru yn Nant Peris.
Derbyniodd y clerc lythyr gan
Adran
Briffyrdd
Cyngor
Gwynedd yn cyhoeddi eu bod
am osod peiriant cyflymder
traffig yn Nant Peris i "veld
faint 0 or-yrru sy'n digwydd.
Esboniwyd y byddai modd
gweithredu
ymhellach
a
threfnu

gosod

arwyddion

eglurach,
ar 6l derbyn
canlyniadau'r peiriant.
• Biniau Baw Cwn - dim
gohebiaeth.
Penderfynwyd
gyrru llythyr arall at y Cyngor
yn gofyn am finiau baw cwn
i'r ardal.
• Blenvch ym Mharc Padarn darllen\vyd ll},th}'r gan Mr
Ken Latham o'r Pare yn
esbonio nad c}rfrifoldeb Y parc
YVv laC} uso'r mae parcio ble
gwelwyd y ~hwriel. Ers y

eyfarfod

di wethaf,
slyweddolwyd
bod nifer 0
finiau newydd, gwell wedi eu
gosod 0 fewn ffiniau'r pare a
bod hynny'n rhywbeth i'w
ganrnol.

Ceisiadau Cynllunio
Er gwybodaeth, eafodd y
eeisiadau
canlynol
eu
eymeradwyo:
i. Newid defnydd ty i ddau
annedd, Gwel y Dwr
Llanberis.
ii, Newid defnydd 0 fodurdai
i dri uned gwyliau i'r
anabl,
1 Stryd
Fawr,
Llanberis
iii. Adeiladu modurdy , 48
Maes Padarn, Llanberis
iv. Estyniad i 16 Fron Goch,
Llanberis
Ni
leiswyd
unrhyw
wrthwynebiad
am
gais
perehnogion
Beews Eryri i
werthu alcohol ar eu heiddo.
Y Fynwent
1. Trafodwyd arncan-brisau ail
woeud llwybr y fynwent.
Penderfynwyd gofyn i gwmni
Cawley Brothers, Llanrwst
wneud y gwai tho
2. Dywedodd
y clerc iddi
ddcrbyn galwad ffon gao
rywrai oedd yn awyddus i
gael eu cyflogi i dorri gwair y
fynwent.
Penderfynwyd
gosod hysbyscb yn y wasg cyn
gynted
a phosibl gan
bwysleisio fod y gwaith yn
cynnwys torri a chasglu'r
gwair bob tair wythnos.
Meinciau Cyhoeddus
Darllenwyd llythyr gan Adran
Tai Cyngor Gwynedd yn rhoi
caniatad i'r Cyngor Cymuned
symud y faine 0 Nant Padarn i
Nant Peris - eyn belled a bod y
Cyngor Cyrnuned yn gyfrifol
am y gwaith ae yn derbyn
eyfrifoldeb am unrh}"v niwed a
allasai ddigw)Tdd. Cytunodd y
Cyng Ken Jones drefnu'r gwaith
o symud y faine.
Dacth y cyfarfod i ben am 9.30
y.h.

CYNGQR CYMUNED LLANBERIS

YN EISIAU
TORR! GWAIR YM MYNWENT

NANT PERIS
Cynigion gan gwmnl'au nell gontraetwyr i dorri a hel y gwair,
HI,;i gHUw'r [ynwcnr yn daclu:; a glan.
C:ynigtr tal 0 £70 am wneud y gwaith bob tair wythnos
yn y\)tQQ t)'ffiQf yr hilf.
Am fwy

wybodacth cysylltwch a'r Clerc;
Llirtos Jones ar (01286) 871820
0

CefnoQwch ein Hysbysebwyr

LLANRUG
Eryl Roborts,

~ eryn Moelyn. ~fon: (01~as)s,;~a4

Camera yn n90fal Gwyndaf ~u9heg, Glaseoed, Llanrug. F=fon:677263

•

brifathrawes a chwmwl mawr 0
Urdd Tawe, Nedd ac Afan mewn
dristweh dros yr ysgol.
eystadleuaeth Rhyddiaith i rai dan
Mewn gwasanaeth arbenruq '. 8 bed. Gobeithiwrn gyhoeddi ei
fora Llun cyflwynodd ein Pnfathro
stori am hanes Taid Glasfryn. sy'n
werth ei darllen, yn rhifyn nesaf yr
deyrnged i un a oedd yn annwyl
Eco.
lawn gan y plant a'r staff.
Dymunwn
gyflau
eln
I=edrwch chi sbario hannar awr
cydymdeimlad dwysaf
Graham,
y mls i helpu'r Eco?
Lois, Alis a'r teulu yn eu coiled
Mae angen dosbarthwr I fynd a'r
fawr.
Eco i dai ar hyd y Ion bost o'r
Y SEFYDLIAD COFFA. Cynhelir y
Sgwar i Groeslon Marc. Os oes
Cyfarfod Blynyddol ar nos Lun, 2
unrhyw un yn barod i gymryd y
Menefln am 7.00 or glocn yn gwaith pwysig hwn ymlaen a
neuadd
y Sefydliad.
Croeso
fyddwch cvstat
chysylltu ac
cynnes rr perurerwyr ddod draw i
unrhyw
aelod
o'r
tim
gael acroociac lIawn ar yr non
golygyddol. Mae'r rhifau Hon ar
wahanol
weithgareddau
duoaten 2.
IIwyddiannus syn cael eu cynnal
yn y Sefydliad.
Cyrle hetyd I wahanol fudiadau I r- r
a chymdeithasau'r pentref gynnig
symaoau ar y math 0 ddatblygiad
Lllnos Jones, 6 Nant Ffynnon
a fyddai 0 fudd iddynt dros y
Ffon: (01286) 871820
misoedd
nesaf.
Mae angen
eynryehiolwyr
o'r
gwahanol
gymdeithasau i fod yn rhan 0
Bwyllgor Rheoli'r Sefydliad.
ddiddordeb arbennig i bawb:
bydd prisiau 1I0gi ystafelloedd yn
cae I eu hadolygul
DIOLCH.
Dymuna
Mrs Inigo
Jones. Ellionwy, Pontrhythallt,
ddioleh i'w theulu, el ffrindiau a't
chymdogion am y lIu eardiau.
anrhegion a dymuniadau da a
dderbyniodd
yn ddiweddar
ar
achlysur dathlu ei phen-blwydd yn
98 oed.
LLWYDDIANT. Ar ddydd Sadwrn,
9 Mai, bu i Jamie Stevens 0 Ysgol
Gynradd Llanrug gystadlu mewn
cystadleuaeth
gymnasteg
yng
Nghaerdydd. Roedd yn cynrychioli
Ar ran Eglwys Sant Peris ac
Clwb Gymnasteg Eryri ar y Lefel 2
aelodau
Pwyllgor
ffair Nant,
i feehgyn.
dymunwn bob Iwe i'r Parehedig a
Daeth yn gyntaf yn ei oed ran
Mrs Philip Hughes yn eu plwyf
sy'n
golygu
fod Jamie
yn
newydd yn Llanfair PG. Diolch Ichi
Bencampwr Gymnasteg Cymru
am
elcn
cefnogaeth
a'ch
dan 10 oed.
cyfeillgarwch
ar
hyd
y
LLONGYFARCHIADAU
I Math
blynyddoedd ae edryehwn ymlaen
Emyr. Blwyddyn 1 ar ddod yn ail
at eich gweld yn y ffair!
yn Eisteddfod Genedlaethol yr

a

a

r-

NANT PERIS

o

Meinlr Sian Thomas a Gwion Llwyd, Ystrad, Llanrug a btiodwyd ddydd
Sadwrn y Pasg yng Nghape/ Hermon, Llanrug
DIOLCH.
Dymuna
Ceridwen
Williams, 25 Hafan Elan, ddiolch 0
qalon i'w theulu,
ffrindiau
a
chymdogion am bob caredigrwydd
a chymwynas a dderbyniodd tra
yn yr Ysbyty yn ddiweddar.
DIOLCH. Fe ddymuna Mrs Mair E.
Jones, 24 Hafan Elan, ddiolch i'w
theulu a'i chyfeillion am y lIu
cardiau
a'r
rhoddion
a
dderbyniodd ar ei phen-blwydd yn
80 oed ar 28 Ebnll. Hetyd diolch i
aelodau Capel Hermon am eu
rhodd.
DIOLCH. Dymuna Meirwen Lloyd,
Afallon, 15 Bryn Moelyn, ddiolch
am
bob
caredlgrwydd
a
cnymwynas yn ystod el saiwcn
diweddar
drwy
ymweliadau.
galwadau
ffen,
blodau
a
danteithion.
Dioleh i'w theulu,
ffrindiau,
eyd-weithwyr
Antur
Waunfawr,
cymdogion
a'r IIU
cyfGiliion mown amryw fudiadau.
Diolch
arbennig
i bawb yn
meddygfa
Stryd y Farchnad,
Caernarfon am eu ffyddlondeb ae
Ysbyty Gwynedd ym Mangor.
MEWN YS8VTY. Vn ddiwoddar bu
Linda. Neuadd ~Iasgoed. ddwv
waith mewn lIa: na phythelnos,
don

Iswdr:n:e.elhau

yn Vsbyta:

uenoucno, Dymunir
adlQrldd IQCnYd nuan Itl unoa.
Mae LindelJ yr un mOr a:r:ol aS
Gwynedd a

diolcll i nawo
Mrdlt\.u-bt'Y~I~-w{\lI~ 9"

enoen. vn ovrnono
~M

v

lIu

blodau

a

dderbyniodd

enn

O@UIUOeOa, cyfelliion ac ardalwyr.
MQ~ hofVl1 vn dlOlcn I ~tQff
ymroddgar Ysbytai Gwynedd a
LldJldUdno am Ql aofal ohoni.
QW~LLA gUA~ Cofion gorau am
vv~lIhftdbuan i Mrv Ma~~ieLewYG,

M~dryn. Oa lawn yW dsall 81 bOd
yn 9wella. ao w~d: 0:\01 mynd!!lJ
Murgarotl
vi
mOfvh
yn
y
Waunfawf. wedl treullO CyrnOd yn
VsbY!Y Qwynedd ac Vs6yfy ~ryri
DADIS NEWVDD.

Llurl!JyrarClllctOaU rllawr I Nell a
I Ill'\o~ T~I'\ y Cl\At'f !)r cntldigggth
eu e/elll:ad bach, brawd a chwaer
I [JuiU, LJogylQlvlllOn I ~YY)'n Q lY1"j

~ MUWa :J11@lIa.Talysarn. ar ddOd
vn Dgll1i~u 9 NQlnl9U unwa.ltn Qto.
Pf:lOr:t;DIGAJ;TJ.4. gu farw Mr
Challoner. ~rw ~YWQI. yn sydyn
lawn y mis yma. Anfonwn ein

cydymdeimlad diffuant i'r teulu, yn
enwedig Brenda, Lora, Christine
a'u teuluoedd.
Daeth y newydd trist am
farwolaeth Amranwen Lynch yn 48
oed. Bu yn wael am amser rur, ond
mor dawel a dewr drwy'r cwbwl.
Bydd coiled fawr i'w theulu,
ffrindiau ac athrawon a phlant
Ysgol Gynradd Llanrug, lie bu'n
Ddlrprwy am flynyddoedd.
MERCHED Y WAWR. Cynhaliwyd
eyfarfod o'r gangen nos Fawrth,
Mal
13
yn
y
Ganolfan.
Croesawodd y lJywydd. Menna
Williams.
aslodau
0 gangen
Bethel atom i fwynhau noson yng
ngnwmnl Melfyn rnornas.
Cyehwynodd
Mr. Thomas el
yrfa fel eogydd yng ngwesty
Portmeirion a bu'n gwelthio wedi
hynny yn y Swistir a'r Eidal. Bu'n
osrcnen ar ei W8Sty 81 nun ym
Mhwllhgll ond mag bellach yn
teithio Cymru a thu hwnt yn
hyrwyddo cig oen a chig sidion
Cymru. Dlolehodd Meirwen Lloyd
iddo am noson ddiddorol ac am y
cyfle i flasu'r prydau blasus.
I ddiweddu'r flwvddvn byddwn
yn mynd ar wibdaith
ar 10

MAhAlin.

I

I

Digwyddiadau Arbennig Rheilffordd yr
Wyddfa ym mis Mehefin

t:lydd y bws yn cychwyn

Lanrug am 6.30 ac yn galw ym
Mn@nlSdrWaen sr y norco. Mete
Ue:rwen
wrthi'n
ewblhau'r
trenueoeu a ovoo yn cosoennu'r
fwydlgn yn ysto£.1 £.1yddlaunosat.
Cosl y trip fydd ~i~00
5ydU c1tilo(JflU 0 bwyllgor yr
gn::;Jbl vn cvnnal borQ COn ar
~ehefln ~Oa byddalgeryl Thomas
yn fa len 0 dderbyn
unrhyw
gyfrAniad. Os ~ ~r~habu ~ardjau
Nodolia
Merched
y Wawr
Cvsyllyter
Belnanne Willietm:l
cyn diwQdd Mi~ Mohofin.
Ye~oL. GYNRADD LLANAUC
YR URDD. Aeth lIm pel-droed I
gynrychloll'r
ysooi
yno
nahystadlouaoth pol drood saithbOD-oonr yr UrcJcJ Uf guouu
Trgborth Yn anffodus doedd ennlll
tatr g~m a dod yn gyfartal mewn
wn "r{,\11'W1<t1im
yn c;lc;lig9n i ~ael
mynd
trvvoaa
i"r
Ornei5l
0

v

a

ggngdlagrnOI.

Da lawn enl am
chwaraa mer dd~.
COLL~O
Oaath clywad
am
farwolaeth Ms Lynch ein Dirpwy -

'6 Mfthafin! Sui y Tadau
Un plgntyn yn eaGI tGithio am ddim yng
nghwmni oedolyn sy'n talu.

21 a 22 Mehefin:
Picnic yr (;irth Tedi g~r
Hyd at ddau 0 blant yn cael teithio am ddim
gydag oedolyn sy'n talu, a'u hQirth tQdi barf

14,

22 Mehefin:
Ffoiriau CrefH a Qwyd ar y tir caled
Q

1S, 21

iii

fla~n yr or~af

Llanberis, Gwynedd LL55 4TY

Ffon; 0870 458 0033
www.snowdonrailway.co.uk
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Cyngor Cymuned Llanddeiniolen
Cyfarfu'r Cvnzor ar )' oed

0

Fa}

yn Neuadd Vsgol Pen~sa'rwaun.
Llywyddwyd gan y Cadeirydd
Richard
L'lwvd Jones ac cf
offrvmodd ~T weddi ddechreuol.
Crocsawcdd )' Ct\dcirydu )'

Cvnzhorvdd Aled Green vn 61
ar 61 cyfnod Q waeledd, gan
d dvmuno'n
ddn
iddo
i'r

eto fel archwilvdd
mewnol.
•
C.C.T.R.C.lIoliadur

Gymorth Cynllunio 2003
Pen derfynwyd
danfon
y
sylwadau canlynol:
Buaea; 0 fan tale pc bai san
CCETC safle We.
Angen gw)'bvd"Clh ch wartcrol
ar fntcrion cynllunio.
o

Nid

uyfollol.
Derbyniwyd

Adolygiad

oylwadau'r Cynghorau
Cymuned yn cael y sylw dyledus

cofnodion

I:hrill rcl rnai cywir.
Matcnon o'r Cofnoclion:
Paneli
cysgodfannau
bws:
Gwybodaeth oddi wrth Mr G.
I.. Jones" Bethesda, mai £90 ~TW

)')V

gan

ond mac'r hcddlu yn dal i
dargedu Caernarfon.
Pen derfynwyd
eysylltu
Chyngor Llanrug gan bod yr un
peth
yn
digwydd
yno.
Penderfynwyd hefyd adrodd ar
hyn i Mr Clive James, Cyngor

y 51f.
Ccfnogi'r sylwadau a wnaed gan
Gyngor Cymuned Llanberis.
Ang\;n:
• mwy 0 ddatblygu i arbed pobl
rhag
symud
allan
o'r
gymuned;
• tai safonol fel bod teuluoedd
yn medru gwella eu safon
byw;
• gwell gwasanaeth eludiant
eyhoeddus a ehyfleusterau.
Mae pentrefi Bethel a Llanrug
wedi tyfu ar hyd y blynyddoedd
ond fawr ddim datblygu ym
mhentrefi eraill yr ardal.
Cronfa GweUa Gwynedd
Aelodau'r Grwp Cymunedol i
yrnateb i'w hysgrifennydd, y
Cynghorydd Dafydd Williams,
fel y gellir llenwi'r holiadur
erbyn y 31ain 0 Fai.
Arian Loteri ar gyfer Gwynedd
Trafodwyd hyn gan y Grwp ym
mhresenoldeb
Mr
Eurwyn
Griffith, Cyngor Gwynedd. Mae
mapiau wedi eu paratoi. Bydd
angen cnw i'r
cynllun
bysbyseb yn yr 'Eco' nesaf

Gwynedd neu Miss Eira Wyn
Jones, Swyddog Troseddau gan

Gohebiaethau eraill:
CCBTC (Adfywio Cymunedau

unfon cop i i'r Prif Uw'ch
ArolY5Y<.ld Keith Humphries)
Heddlu Caernarfon. Bwriedir
lrefnu cyfarfod rhwng y Cyngor,
Clive James, )'r Heddlu a

Ccfn Gwlu(.l) cyrrhcl ir rali yn8
Nghaerclydd ar y 31ain 0 Fai.
Cyngor Gwynedd. Cais gan y
trysorydd am falan:,au ariannol
y Cyngor am 2001/2002 a

Chyngor Llanrug. DY"-v~dodd y

2002/2003.
Cynllunio
Ccisiadau a ganiatawyd

pris ail-osod un panel ond £75
yr un am fwy nag un. Mae angen
un ym Mhenisa'rwaun ac un )'111
Metbel. Penderfynwyd
gofyn
am bris panel aliwminiwm i'r
gysgodfan ym Methel gan nad
yw'n gwynebu i gyfeiriad y bws.
Penderfynwyd
i'r
Clerc
arehebu'r
gwaith.
Gwneir
ymholiadau
ynglyn ag addaliad yswiriant yn hyn 0 beth.

Dywedwyd bod mwy

0

falurio

ym MetheI gan bod cyrnaint ag

ugain

Q

icucnctid

0

Gaernarfon

yn teithio yno mewn bws ar nos
Wener a nos Sadwrn. Dyma

adwaith y carnerau yn y dref

a

Cynghorydd

Len Jones y gellid
cacl adwaith y Grwp Diogelu
Cymunedol
- Dinorwig
a
Rhiwlns.
Torri
glaswellt
Llwybrau

W)Tnedd:

~yhoeddu~

F!lchwen.
prlsau'r

Derbyniwyd

COntrnclwyr
arfcrol
SUO
ychwt\t\~gtl ))\vykr Ty1n lRordd.

gan

'Rstyniad - 3 Y Ddol, Bethel.
Estyniad - Bwlch Merddyn,
Llwyhrau

.t\tcb GW)llcdd mai rfordd ddiddosbQrth sydd 0 D~n Din9s i

P911dO;l·f)rnwyd
hyd llwybr Cge Corniog.
gofyn iddynr beth Y\u eu bwri~d
DJr"""" uWJn l\hJnew~i'hiQl sun fou )' fforuu yill" m\;wn
Dywedodd y Oer~ ei fnd ,~~di cyflwr difrifoi.
Gwyrio llwybrau
cY6yl1tu fl GymdcithClGClU Rhi~ni
gnrchmynion
ne Athrawon y p~dair ys~ol ~'ll Derhyni\vyd
.
~,y)llU
boll Y11 [1cfnu'r ,o6odiadnul
IJenderfyn\.vyd
~nhodd
(1) llwybr bJ (Cnstell)
rl1~'2/J'I1', J{l'n
,'r y~eolion. (1) llwyhr QX(gyterhyn g R!leC!l)

P9'1i.~"',"VY"\.l'l ~ ~hQrl'i ~L;ain ar

YIl!llyLl

a

GllynglJor\Y}f[

Cymulled, i wneud y cyflw)'-n~ad
ngn
rydd
y byrddgll
yn

\¥ci lllrcl.l(}l.
Manlolcn .l~annol 1002-2001
DO~Dllr[llwya
COpIltU
o'r
f!l n in Icn !l.C cg] ui'wyd y {t'-u!lritln t
(1'r QvrbyniilUiaU Sin y Clili,
Arwyddwvd y f!lntolen Q'9.n v
¢qJ9ix-yJJ
t~1 rh~ u1r
CUIIIUWUll.
PenderfYnw;yd

dcrbyn

gYya~anacth Mr John D, Robcrl~

B\;ll

(J)

Di.ll'l~,

hytrach

nag i dir feddiannwr.

TaD gwyllt, Rhiwlas
Amlygwyd
y
pcryglon

0

ddigwyddiadau

a

phenderfynwyd

answyddogol
oofyn

i Mrs

Moira Duell a Adran Tai a
Gwarchod y Cyhoedd, Cyngor
Gwynedd am arweiniad.

Pleidlais y CynuUiad
Awgrymodd
y
Cadeirydd
ddanfon at Mr Alun Ffred Jones
AC i ofyn beth y\V bwriad y
Cynulliad
i ddenu mwy 0

bleidleiswyr i'r etholiad nesaf.
Dyddiad y Cyfarfod nesaf:
Nos Fawrth, 3ydd 0 Febefin.

DEINIOLEN
.-

Mrs Marsaret Cynfl Grlffitt'!7 CynfL Ftcn: (870394)
•

•

DIOLCH. Dymuna Margaret.
Gwenlli, Ian a Togid a theulu'r
diweddar Mrs Olwen Pnce, Pen-ygroes ddiolch 0 galon am bob
arwydd 0 gydymdelmlad
a
charedigrwydd a ddangoswyd
iddynt yn ystod eu profedigaeth 0
golli mam, narn a hen nain
arbennig.
Diolch am y cardiau, y
IIythyrau, y galwadau ff6n ac am y
rhoddion hael tuag at Ty Gobaith
yng Nghymru (£500).
DYMUNA Johnny Hughes, 1 Y
Bwthyn, ddiolch i'w gymdogion a'i
ffrindiau am y cardiau a'r
anrhegion a dderbyruocd ar benblwydd arbennig. Diolch yn fawr i
bawb.
YMHOLIAD. A oes gan unrhyw un
yn yr ardal ddarluniau 0 blant
Ysgol Tan-y-coed, Penisarwaun,
yn y blynyddoedd 1914-1920?
Buasai Douglas Roberts, 43
Rhydfadog yn falch iawn 0 gael eu
benthyca, i gael IIun ei fam. Ei rit
yw (01286) 872 538.
MERCHED Y WAWR.
Ddydd
Sadwrn, 10 Mai , aeth niter o'r
aelodau i Ysgol Friars, Bangor, i
Wyl Wanwyn flynyddol Merched y
Wawr. Mwynhawyd yn fawr yr
eitemau a gyflwynwyd i ni - leuan
ap Sion yn canu, a'r delynores,
Meinir Llwyd yn cyfeilio iddo; Y
Pnfardd Myrddin ap Dafydd yn
trafod Hen Benillion a cherddi
serch; a drama fer gan ddwy 0
aelodau Cangen y Pare, Y Bala.
Yna, wedi clnio blasus, clywsom
ddatganiad hyfryd ar y delyn, yna
sgwrs hwyliog gan y Cyn-Iywydd,
Catrin Stevens, ar y testun
'Arferion Serch'. Yr eitem olaf
oedd arddangosfa 0 ddillad
prloda5 gan aelodau Cangen Bro
Tryweryn. rhal o'r gwisQoedd yn
dyddlo'n
01 ymhell
lawn.
Cyflwynwyd yr eitem hon 9an
Buddug Medi.
Llywyddwyd trwy'r dydd, mQwn
ffordd hwylioQ a diddorol. gan Mair

Penri. Oafwyd dlwrnod arbennig

iawn. Diweddwyd trwy ganu can y
Mudiad.
Cyfarfu'r aelodau yn Nhy Elidir nos
Lun, 19 Mal. Er bod amryw ar
wyliau, a rhai yn sal, cafwyd
cvnuniac oa. Anfonwyd cofion at
Joyce- Jones, Llanrug, un o'r
aelodau
sydd
yn
Ysbyty
Gwynedd wedi derbyn triniaeth, a
chydymdeimlwyd
a Margaret
Roberts wedi ei phrofedigaeth 0
golli ei mam ym Mhen-y-groes.
Ein
gwraig
wado
oedd
Margaret Jones, Tregarth, a bu hi
a'i merch yn arddangos y grefft 0
beintio
ar sidan.
Gwelwyd .
enghreifftiau lIiwgar 0'1 gwaith ac
yna bu'r aelodau yn peintio ar
sidan eu hunain. Cafwyd hwyl
fawr wrth gymysgu'r lIiwiau.
Diolchodd Buddug Jones i'r ddwy
wraig am noson bleserus iawn.
NEWYDDION COR LLEISIAU'R
GWEUNYDD. Yn ystod mis Ebrill
bu'r cor yn diddannu a chadw
cwmni i breswylwyr cartref Plas y
Coed, Bangor. Diolch i Donna
Roberts am ei chyfraniad fel
unawdydd.
Enillwyr Clwb Cant mis Ebrill
oedd £10:
leuan Williams,
Penisarwaun;
£5: Gwenllian
Roberts, Caernarfon a Rhian
Williams, Felinheli.Os oes gan
unrhyw un ddiddordeb mewn
ymuno ar clwb cant, cY5yllter ag
Eleri Bean ar 871757.
CYMDEITHAS Y BEIBLAU
DEINIOLEN A'R CYLCH

Bydd Cyfarfod Undebol o'r
Gymdeithas uchod yn cael ei
gynnal yng nghapel Ebeneser,
Deiniolen am 2 o'r gloch ddydd
Sui, 29 Mehefin. Dim ond un
cyfarfod fydd eto elenl a'r plant
fydd yn cymryd rhan. Arweinir y
cyfarfod gan Miss Jean Jones,
D~lnlcl~n.
Erfyniwn
am
gefnogaeth yr eglwysi i sicrhau
prynhawn
benidithiol
yng

nghwmni

plant

y

gwahanol

~glwygj_TrQfnirbws 0 Dddeihiolen
a Phenisarwaun.

G-vvescy

arn
LLANBERIS

Ffon! 870177

11\vylJl 11' l)tLlLlYll Y :Felin,

Penisa'r~vaun.

-lrafodwyd (3) yn 01 yr hyn g
bcrdcrfynvv)'u yn flClcDorol.
Gof;nnodd' y Cadei.rydd ai.
llYll fyLluiil VllliilclJ y cyngor.1
hnh ~v}'''1!\d nCU !l fyddtll pob
,",uio111 vQ\il YGryria\iIll Ullisol,
IJenderfynwyd
t!lynu
9t
1v91.~l'r Cyn09;l"; M"'9'" Cjnf5<>r
wel1i mttlJwy~ittau
pOli~i i
Tstyried pob cais

hwylusrod

0

safbwynt

i gcrddwyr

yn

.

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

I

CROESAIR MEHEFIN

RHODDIONI
£10: Bryn Griffith,

7 Llwyn
Ceirios, Caernarfon; Mrs Inigo
Jones, Eilionwy, Pontrhythalh,

Llanrug.
£6: Helen Munro,
Cynan,
Ffordd yr Orsaf, Llanrug;
Roberts, Erw
Wen~Bangor; Stan a Bel Jones,
Geraint

Huws

Ffordd Glanffynnon, Llanruo'
£5: Gwynfor Owen, Llanberis;
Gwyneth Hughes, 36 BfO Rhos,
Bethel; Mrs Meirwcn Lloyd,
Mallon, Bryn Moelyn, Llanrug;
Mr~ Mair Iones, 24 Hafan Elan,
Llanrug; Margaret,
Gwenlli,
Ian a 'Iegid, Crud yr Awel,
Deiniolen; J ohonny Hughes, 1
Y Bwthyn, Deiniolen,

DRAENOG
YN EISIAU AR F(R)YS
Canwr 0 salon cenedlaethol i ganu
unawd yn un a ganeuon Cor
Dyffryn Peris. Yn anffodus,yn
dilyn damwain i'w fy~ yo HEN
BENTRA
BACH I~LANBER
(disgyn oddi ar ei feic i fod yn
fanwl- HEN oEL ncu diffyg oEI
ar yr olWYN oedd yn gyfrifol
medda nhw) nid vw pwyllgor Y
cor yn teimlo y dylsai )' canwr
presennol ganu trydydd nennill
CHen Feic Penny Farthing f)r
Nhaid' byth eto. Os oes rhywun a
' diddordeb i symryd ei Ie cvsvtner ag )'sgrifenyddc;, y cor.
Nid joban i SEFYI.L YN Y
BWLCli dros dro fydd hon and
un barhaol! Mae aelodau y cor yn

I

I
I

I

I

I gobcilhio

£3: Mrs. Ceridwen Williams, 25
Hafan Elan, Llanrug.
£2: Helen Richards, 11 Rhes
Faenol, Llanberis.
£1: Di-enw,
Y mae tri (1 ar draws, 3 ar
draws) yng Nghymru. Y mae un
yn cuddio yn (33 i lawr), un arall
yn (27 ar draws, 19 i lawr), a'r
olaf yn (35 ar draws, 32 ar
draws).
ArDraws:

9. Gwarchod hen adeiladau yng
Nghymru? (4)
10. Coeden a rhisgl gwyn a
phren caled (6)
11. Diffaith (5)

22. Haint y planhigion? (3)
24. Diferion (9)
28. Dyrna Dafydd yn y de! (3)
30. Cyf3nswm yr arnser y bydd
person bY'Y (7)
31. Chwaer mam (6)

32. Blew yr egwyd (5)
34. Ymlusgiad hir (5)
36. Trigfa'r eneidiau

condemniedig (5)
37. Ceisio dal (4)

29. Arfereru fad ------- (7)

Jean

ccfnogt

cydraddoldeb

cymdeithasol (10)
17. Elfen sialc yn chwalu (6)
18. Disgynyddion (8)
23. Fel dafad a marc arni (5)
25. G911y Ianaf fad vn fudr!! (5)
26. Man a ddewiswyd
ga n yr
38. Afon a thref wrth ei cheg yn
y Gogledd (5)
39. Gwlad yr Iddew (6)
40. AM ran o'r dydd?(4)

41. Gwlad sydd a'r Iorddoncn
rhyngddi a 39 ar draws (5,6)
42. Creadur hir glust a welir

mewn

svrcas yn Efrob

Newydd! (4)

E. Jones, Khoshirwaun;
Hughes-Jones,

Owen,

1. Cap~o !lnhrefnus cvn

mvnd

j

ffwrdd? (5)

2. ~lru'!}d vn wtrionl (7)

UYmV"~ I"h),,"v6etb
.d. V r oldf fI'fI A.w~ngll (0)

5. Vt1w'r blinuer yn benclant o
arwei[lllO ())
O. Olicryn i Uroi'r lir 111 Y
Dalruo !l
y Coed (j)
7. y 5rcd n'lewn T)uw beh
~n1!r:ll l1a[2UOdlall ulocnnie

n14W~

(0)

0, Llj-rrJ

I~,

II.., ... blanhlo)'n

!Ole

:ddo

L1Ud~llmvyn ncu f]Olcll (j)
H\il1 g~yn(9)

I:l. Ll~ i IwyrhO llUl1~ilU YDe

}J~J,roes }' Ce~li(\g;>
(J)
1~.Gwrlhsur 0 ardal Californ1a,

BrVUreJ;,

Yl1YS MOll! (0)
~O. V cwterl sy1n ~~rl0'r
Ul9W 9
JJtswn Ar )' Ilcc~ (2)
ZI. Yr hyn " yfir al' un LeO(5)

GWYNANT'
PIERCE
Cynyrchion Coed:
Gatiau, Ffensus ac ati
am brisiau cvstaoleuot

(0589) 899901

Ar ill cwh1ll9U croe~air ml:S
M~hc{;.:n] ~ch
c;c-b atcbi()n
oy\;ll.ar,h,

LLANRUG
YDYl\'OG ~

675190 / 673188

Brian a Rita
Henderson

SlOP Y PENTREF
totert

Genedlaethol
• Cyflenwyr
anlfelliald - 'bulk' a

owvo

rnvoo - y rnatar vn

neon

• Nwyddau groser,

alcohol. caroiau MANWEB
• 'paypoint' ar cvrer talu
0

filiau

GWYN JONES

FFI!NESTAI

ERVRI

GARTH ISAF, LLANRUG
(01286)

650764!

W. G. ROb~~~ (Wil Korea)
07 0741

LL~5 3Hl! ero}rn

I

FFENESTRI

! -

I

DRYSAU

;='--=D==R~V~S~A::;:;U;::;;P;-:.a;.::;;;T;:;;1
O~

-

[

Mcllcfin ZOred.

-

..

- PORCHES

-

I_BVRDDAU FFASIAl
('r(\e~rur l)jWrnO~

Llyfr 2003 ocdd

Hnid Jones,

·laly~arl1. ~1'O gan Gy1100r
LJyirau Cymru ibgpur Oro 1.Jru
rrn'llch

DEWCS, MAE Q/N FLASUS!
Cysylltwch a
JOHN BRYNAFON

-

I'

"Tn

,. Efo salad hefyd os dymunwch

bob math

Ch.1.

I P.~ydd

rholiau

• Holl docvnnaur

CalcflTlC 1\. jones, Rlliw.
J3nillydd 1 mie ydi Ceridwen
Wl111at11~, l~, H!l!!lD Elan,
I.IyoruR. Llullgyfarchictuau il &5

Penlsarw9un,

RHOSTIO
MOCHYN

WAUNFAWR
=ron: 650589

Mair Fvans,
Ccinwen WilliaUls}

ar . Dal·Ydd 13\ aUi),

PARTION • PRIODASAU
PEN-BLWYDD
BEOYDO • DAV,TNS· GWYLIAU

Ffon: (01286) 650349

Cacrnanuu;
Bethel: Marzan Wyn Koberts,
Caernarfon;
Iennre WtlllRms,

•

I

GWASANAETH LLEOL AR CYFER

LLANRUG

Roberts, Llanrug; N. Hughes,
C\vm y Glo; Moreen Lennon,
Llanberis;
Dilys A. Pritchard[ones, Abercrch, Nansi Davies,
Rhuthun; M. P. Jones, Clynnog;
O. Gill) Bansor, Alvona Jones.
Prestatyn;
Vera Griffiths,

1

GWANWYN!

Uned 1, Fferm Bryn Afon

Olwen

Clynnoz, Eluned jones, Treforj
PRt Ow~n.
Ccsrtvrndm
a

<"}

"

y

~ig0 ffermydd Ileal ,. Parti'on
rhwng 40 a 400!
It Gyda saws ala! a stwffin mewn

Einan

Llanberis;

Llanbcrisj

I Law,.:

Rhiw;

at

0

+

adar .i. ddodwy yno (S)

14. Yn

daw

ARGYFER
POB ACHLYSUR

Derbyniais atebion i goesair mis
Mai, (erbyn y dyddiad cau) gan
H. O.Hughes,
rwnneu, G.
Oliver, Tregarth; Olwen Jones,
Bethel;
Alice Griffiths,
Dinorwig;
Ellen Pritchard,
Garndolbenman;
Nan Owen,
Llanberie; Iiuw 'Iegid, Llanrug;
Ceridwen Williams, Llanrug; E.

13. Anghyffredin mas ben! (6)

'f

eu

dnrllentt'Yf

l

ClAO:IO
J
IiiiJ
r CONS~Rf=ATERIS
BLYNYDDOEDD 0 BROF'IAO VN V MAES

I

TLWS ECO'R WYDDFA (CYNRADD)
NOS FAWRTH/MERCHER, 24/25 MEHEFIN 2002
YSGOL GYNRADD LLANRUG
Y chwarae iddechrau'n brydlon am 6.00 p.m.
TLWS YR feo

Pencampwr - yn wyth oed

•

- PEL-DROED

...

ENW'RTIM_

traddodiadol y clwb ieuenctid
ers talwm - tenis bwrdd.

Dcchreuodd Huw Jones, mab
GIrn

3

Louisa

Jones,

Stad Eryri, Bethel,
scm

flwyddyn

BYnl

0

chwarac'r

yn 01. I;:rbyn

nynny roeuu y teutu

went

syrnud
i fyw
Llanfaircaereinion

ardal
ym

i

Maldwyn. Er mai wyth oed yw

Mae rhywun yn ymwybodol fod
yr Eco yn cyrraedd sawl ael wyd
tu hwn t i ffiniau'r fro. Braf felly
yw rhoi sylw i fachgen ifanc

Huw
fo
enillodd
Bencampwriaeih
dan
lO
Croesoswallt fis Ebrill diwethaf.
Y na daeth yn bencampwr dan 9
Cymru,
drwy
gipio
Pencampwriaetb
y Ddraig a
gynhaliwyd yo - ie, Caerdydd!
Oberwydd y ddawn arnlwg,
mae Huw erbyn hyn yn rhan o'r
cynllun
hyfforddi
gan
Gymdeithas
Tenis
Bwrdd
Cymru.
Mae'n siwr bod nain a taid,

PERSON

A

GOFAL

~

OBDMN; DL.3/4_

DL.5/6_

ARIAN GYDA~ FFURFLEN!

- ---

,..

ENW'RTIM
PERSON

A GOFAL

OEDRAN: BL. 3/4 __

_
BL. 5/6 __

ARIAN GYDA'R FFURFLEN:

Tlws Cynradd Bro'r Eco 2003
Mae

uchafbwyn

yrnysg teucncud yr ardal, ac
mae rhai
0
ddisgyblion
presennol
eynryehioli

llwyddiant.
I gynnal

Diwedd Cyfnod
Trist oedd cofnodi diwedd
cyfnod pan gyhoeddwyd fod
tim criced 'answyddogol' yr
ardal wedi rhoi'r ffidil yn y to.
bu nifer
o'r fro yn ymlwybro draw i
Bontnewydd i gynrychioli tim
Dro::. y

blynyddocdd

Fron Dinas. Drwy gysylltiad
Die
Parry"
bu
nifer
0
d dj sgyb lio n Y s801 Brynrefail
yn acloclau ac am gyfnod bu'r

werthu

i Gymro

blaenllaw,

roedd rhsid ffnrwelio a'r maes.
Ceisiwyd ymgartrcfu

ar y 'mat'

ar faes ysgol Brynrefail ond
sefyllfa annerbyniol oedd hyn.
Ceisiwyd cynnal y fflam a
chwarae 0 dan enw newydd sef
Caernarfon, a chael bcnthyg
meysydd
clybiau
eraill
i
chwarae'r gemau. Erbyn byn
mae'r sefyllfa 'deithiol' yrna, a

Brynrefail

tirnau
Bangor a Bethesda.

yn

ieuenctid

Swm £---

i'w dychweJyd i RICHARD LLOYD JONES,
5 Y DDOL, BETHEL dim hwyrach na NOS WENER, 13
MEHEFIN YNGHYD A'R TAL PERTHNASOL (£10.00 y tim)

Ilwyddiunnus.
Yn annodus,
gyda chau'r clwb sc yna ei

Stad Eryri wrth eu bodd.

(Ticiwch y man priodol)

* Y ffurflen

clwb yn rhedeg tim ieuenctid

Mair a John Jones, Erw Gain,

Swm £

__

diffyg chwaraewyr wedi gwel d
diweddu'r clwb.
Braf cofnodi
bod tipyn 0
ddiddordeb yn dal yn y gem

sydd erbyn hyn yn bencampwr
Cymru
yn un 0 gcrnau

(Ticiwch y man priodol)

.
TLWS YR Eeo - PEL-RWYD

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

pel-droed
cynradd yr ardaJ ar ein gwarthaf
unwaith eto. Yn llythrennol,
gyda thwf aruthrol y tirnau yn
ein pentrefi, cynyddu eto mae'r
diddordeb. Mae'r gystadleuaeth
pel-rwyd hefyd yn dal ei thir,
Braf cyhoeddi datblygiad arall
eleni. Daeth cais i edrych ar
'egin' y gem yn ein hardal, sef y
timau dan 8. Mae nifer 0 rieni yn
hyfforddi a chynnal y timau yma.
Os oes digon 0 ddiddordeb, rwyf
yn fodIon cynnal noson i'r oed
yma yn ychwanegol i'r ddwy
noson arferol. Os daw hyn 0
Iodolaeth, rhaid pwyslcisio mai
ar ffurf 'gwyl' fydd non; gyda'r
pwyslais ar fwynhad. Yn wir
dyma thcma y gystadlcuaeth yn
ei chytanrwydd, ac efallai mai
dyna yw'r prif reswrn am ei

sydd a'i wreiddiau yn yr ardal ac

_

t

y llwyddiant yron,
gwnaf apel unwaith eto eleni ar i

bob

pentref
belpu
gyda'r
stiwardio a'r dyfarnu ar y noson.
Unwai th eto, bydd nifer fawr 0
gemau.
Y r apel flynyddol arall, yw ar i
bob tim dalu y ffi cystadlu, sef
£10 y tim eyn y noson. Mae
cynnal digwyddiad fel hyn yn
gostus gan fod y plan t yn edrych
ymlaen i gael medal/rlws ar
ddiwedd y noson. Dim ond teg
felly yw i bob tim dal u cyn y
noson.
Eleni,
fe
gynbelir
y
gystadleuaeth dros ddwy noson
ar facs/iard
Y sgol Gynradd

chynrychiolwyr

Llanrug. 0 flaen llaw, rwy'n
dioleh i Robin Williams a'i staff a
rheolwyr
yr ysgol am eu
cefnogaeth barod.
Cafwyd awgrym hefyd ein bod
yn
cael
cyfarfod
gyda
pentrefi/tirnau
rhywbryd yn yst.od y gaeaf i
geisio rhoi sirwythur pendant i'r
gystadleuaeth sy'n mynd 0 nerth
i nerth.
y dyddiadau pwvsia am eleni
yw:

Nos Fawrth, 24 Mehefin
Pel-droed Cynradd dan 9 (RI.3/4)
Pcl-r ...vyd (Bl.5/6)

Nos Fercher, 25 Mehefin
Pel-droed
Cynradd
dan

11

(Dl.5{O)
IJel-rwyd BL3/4)
Y timnu i SY'dyn g-bob-ochr

i1f gyfcr pel-droed a pllel·f\.vyd.
j.4°e ddechreuir
ar y ddwy
no~on am 6 0'[ gloch yn b[ydlon
ae fe fydd cyfeillion yr ysgol yn

ui1IParu y lluniacth arferoL
Fe sylwch nltd yw yr oedran
dan 8 (B).I/Z) yn cael ei gynnwys
ar y ffurflen. Os oes san IInrhyw
dim ddiddordeb mcwn cystadlu
macon rl1aid iQd~'TIl WiylJru a mi
yn bersonol.

Rhaid i bob ffurtlen gais (a
cl~m ond

(J'r fh~1JitJlf'r tftf~..1oft/aH 'j J1D'''1a.~
(t"a~rDfJ> rF1~~"l
DavtJ:ls (JV,eo/'Wr), ~V"0)' t"; ddOl'th ~'l wlarta} 0"1
C}''l(.·urUC'Lvr ). j1wyddyft) st:f C~iri"r~
Wilti""~,K~ir~ D"ili~s (fa otidd prif sgoriwr y ,iTTL ILefyd)ac filed
WillUl111SY~2jJ got.

yr un swyJdQ!;Ql

Q

dderbynlf) fod i me\.lll1 erbyn
dydd Gwener, 13 Mebebn_
YmlaCIl a'[ pari1loi a'[ gweddlo
am dywydd bra[

