
Ynolaf, llongyfarchiadau iAlun
Mabon o'r Waunfawr a ddaeth
yn fuddugol yn y gystadleuaeth
'Baled ""reiddiol'.

Eisteddfod Llangollen. Mae
hiTn ddisgybl yn Ysgol
BrYllrcCail ac rn cistedd ei
urhcliudau TOAV )' fiwyddyn
ucsat nr o} bildilCl )'f yGgol
rnae'n gonennm unyn gyrfa yu Y
byd opera.

Ltonavrarcmadau hefyd i rand
Dc;n101en a fu'n fuddugol yng
nBh),stadleuaeth y bandiau pres.
RQ~QQ y bcirniaid wcdi
rnwynhau y perfformiad yo arw
a'r to hJn 111y band yn flliell
iawn 0 weld cymain ( 0
chwaraewyr uanc yn dou a
Ilwyddiant i'r pentref.

LIOllbYfMChii.1uUU i SeindQrf
Arian Llanrug hefyd, ddaeth yn
...i1

•

Mae un 0 frodorion bro'r Eeo
newydd ddathlu ei phen
blwydd yn 100 oed. Cafodd
Mrs Kate Jones, gynt 0
Rhianfa, Saron, Bethel ei
geni ar 24 Gorffennaf, 1903.
Dyma'r flwyddyn pan
hedfanodd dyn mewn awyren
am y tro eyntaf - eyfnod cyn i
ferched gael pleidleisio a
chyn i'r byd glywed am
Einstein, y Titanic ... ac Eco'r
Wyddfa.

Fe gafodd Mrs Jones lu 0
gardiau gan ffrindiau a theulu
yn ogystal a gair neu ddau gan
Brif Weinidog Cymru, Rhodri
Morgan, a'r Frcnhines.

Daeth nifer iddathlu gyda hi
yng Nghartref Preswyl y Foelas,
Llanrug, lie mae Mrs Jones yn
byw yo awr,

Yn y llun mae rhai 0 Fethel
fu'n dathlu yn y te parti a
gafodde gan y Metron a staff Y
Foelas. (chwith I'r ddc) Mrs
Kate Jones, Megan Humphreys,
Elizabeth Jones a Cledwyn
Thomas .

un aran gafOdtllwyClUlallr ocdo
Elin M9j, hefvd 0 Lanberis. Fe
enillodd yr unawd 1 Perched
12-16 oed. Mae Elin wedi cael
11\vylltJialll 0'[ oiacn - Ilyncdu
cafodd lwyfan yo yr Eisteddfod
r:.anortlnQThl,l '1 rhlrnt'lf lin

DnWotll1 Muri Wyn
WIIII!lm~. 11 oed, 0 Lannerts.
Vs~otoriseth W. TC\wyn I!oherts

~l' 11.~d o-ccld hi wcdi caua ar
l)y)'r"n JT ~i~\<i\olw'V"9'r blacn.

Mac Mari yn diolch yn
arncnmr iUrIpncnon um nupu
iddi ennill V wobr 0 £3,000 -~wobr wedt ei nanem at
zanronon sydd ar lin dechrau
eu ~)nu,

Ar 61methu rnynd ymhellach
.,·.."r rl'<lol)'l"lfif)11 v n v

gorffennol, roedd Mari wedi
dcchrau anobcithio ond, ar 61
cyfarfod Bryn Terfel a chanu
iddo pan ddaeth i lawnsio
cynlluniau ar gyfer caffi copa'r
Wyddf3, fe henderfynodd
ddilyn ei gyngor a rhoi cynnig
Ar yf J~e91vl"i"...~11.

Ond i'w thaid, Now Lewis, a
Iu rarw nvnccu, a'I ullin, Beryl,
mae'r diolch mawr gan mai nhw
~ytlll wecli cl lly~gogi (If hyu Y
blynyddoedd.

Bu datblu hefyd yn y fro yn
dilyn Eisteddfod Gencdlaethol
Maldwyn a'r Gororau. Mae'r
rhai llwyddiann us yn rhy
nirerus rw henwi i gyd ond
rv~\l\l i)~"ylun yn :.1cf)'ll allan
eleni.

a•••

•••

• Chwarae Criced yn
Lords - tudalen gefn

• Colledion y Darans -
teyrnged iddau 0
weithwyr dylanwadol
tim Llanberis - tudalen 21

• Croesair - tudalen 23
PRIS 40cMEDI2003RHIF 303



newydd sbon i blentyn. Yn
hytrach na threulio oriau yn
cerdded at ffynhonnau i gasglu
dwr, neu ddioddef 0 afiechydon
oherwydd dwr budr, gall plant
fynd i'r ysgol a chwarae gyda'u
ffrindiau. Mae dwr diogel yn
rhoi iechyd ac addysg iblant ac)
yn bwysicach, mae'n rhoi
iddynt eu plentyndod.'

Mewn sawl teulu, y menywod
neu'r merched sydd yn casglu
dwr bob dydd. Mae plant bach,
mor ifanc a phump oed, yn
eludo Uwyth trwm ar eu eefnau
am bellteroedd. Mae'r plant hyn
yn colli cyfle i gael addysg
oherwydd eu bod yn treulio'r
rhan fwyaf o'r dydd yn eario
dwr, Maent yn colli'r cyfle i
weithio eu ffordd allan o'r tlodi
y maent yn byw ynddo. Trwy
ddarparu dwr glan mae modd
eu rhyddhau o'r baich corfforol
o gario dwr ar eu cefnau, yn
ogystal a'r baich 0 fod wedi'u
dal mewn eylch 0 dlodi.'

Mae afiechydon yn
gysylltiedig a dwr fel dolur
rhydd yn Iygythiad marwol i
blant syn dioddef 0 ddiffyg
rnaeth. Mae eu system
irniwnedd vn wan ac ni allant•
vmladd yn erhyn heintiau. Mae
dwy filiwn 0 blant Yl1 dioddef
dolur rhydd bob blwyddyn ac er
mwyn eu trin mae UNICEF yn
dosbarthu tua 26 nriliwn 0

sacheidiau 0 halen yn tlynyddol.
Saith geiniog ydy cost pob sach:
gall pum sach - gwerth 3S
ceiniog - drin plentyn sydd yn
dioddef 0 ddolur rhydd.

(Trwy gymryd rhan )'n Apel
Gwydr Gras UNICEF bydd
cynullcidfaoedd led led Cymru
yn helpu UNICEF i ddol'harthu
tabledi halen a phuro d\vr, YD
U~~L(11a go~od p)rJllpiau d'Yf i
blaor a fyddai fel arall yn gorfod
cerdded milltiroedd i gasglu
dwr budr,' ychwanegodd
Lorraine.
• Bydd £2 yn prynu 28 0

sachau halcn - digon i acbub
b}'\vydau ch,ve pbJenryn

• Bydd £25 yn prynu 350 dos 0
halen - digon i achub
byw)rdau 70 plenLyn

• Mae £75 yn ddigOll i brynu
tabledi puro clwr i roi litr 0

ddwr glful i 800 u blant
• B~tdd £175 ~'n prynu ac yn

50sod p,vmp dwr a fydd yn
g\vasanaethu C}lmuned 0 250
o hohl

Am ragor 0wybodaeth j gymryd
rhan ac i archebu deunyddiau
G\vydr Gras y~grifenn\.vch at
UNICEF, Blwch 1.)0 5047,
Caerdydd CF5 2WT, neu e
bostiwch lorralne@
lloice£org.uk.

10m syched piU711 )' bj'd
,\iae UNICEF )'0 galw ar
Gnstnogion Cyrnru i gymryd
rhan yn ei apel Gwydr Gras

Mae UNICEF, Cronfa Plant y
Cenhedlocdd Unedig, yn galw
ar gynulleidfaocdd yng
Nghymru i gymryd rhan yn ei
apel Gwydr Gras i ddod a dwr
glan i filiynau 0 blant ledled }'
byd. Mae'r Apel Gwydr Gras yn
gwahodd Cristnogion i neilltuo
jar arbennig fel eu bod yn gallu
rhoi arian ynddo pan f)fddant
yn llweud gra~ b,vyd, cr mwyn
codi urian i atal maTW'olaethau
diangen dros 8,000 0 blan [ bob
ayall O}1Cf\Vydd eu bod yn yfcll
dWr budr.

Mae cael yfed dwr glan yn
hawl dynol sylfaenol ac eto nid
yw hynny 0 fewn cyrraedd
hanner y ddynoltaeth. Mae bron
i dsair bili",n 0 bobl yo byw heb
ddwr gJan ac yn \vynebu
peryglon afiechydon fel calera,
dolur rhydd a dysenrri. Mae'r
Apel Gwyur Gra~, a fydd yn
ogrg {gn tls Mehefin 2003. yn
cod~ ar~an yn bcnodol ~ helpu
UNICEfi' ddiogelu planl rhag y
peryglon 0 yfed dwr blldr. trw}'
lluarparu tablcdi puro dwr,
~osod pympOI9.U dtvr 9. th9bledl
holen ~'r plant hynny sydd
ei~oc~ yn wan oherwydd
ullcchydon.

Dywedodd Lorraine Rees,
Rheolwraig Codi Arian
UNICEF yng Nghymru, 'Gall
cael gafael ar gyflenwad 0 ddwr
yfed glan a diogel agor hyd

llNICEF
71 Blethin Close

Danescourt
Caerdvdd•

datblygiadau a welwyd - fel
rhiant, fel athrawes ysgol
feithrin yn y dyddiau cynnar ac,
yn ddiweddarach, fel Swyddog
Datblygu ac fel Cyfarwyddwr y
Gogledd.

Rydym ni fel Pwyllgor
presennol Gwynedd yn trcfnu
cinio ar nos Wener, 18 Hydref i
dalu teyrnged i Ceinwen am ei
holl ymroddiad a chefnogaeth
ac am yr holl hwyl a gawsom yn
ei chwmni. Rydym yn awyddus
i roi eyfle i unrhyw rai a fu'n
cydweithio gyda hi yn y Mudiad
ers talwm i ymuno hefo ni ar y
noson. Rydym yn apelio felly ar
i unrhyw un sy'n gwybod am
rywun allai fod a diddordeb
mewn mynychu'r noson i
gysylltu a mi cyn gynted a
phosibl am fanylion pellach.

Yn gywir,
Rhiannon Thomas

Ysgrifennydd

Ty Croes
Crymlyn

Abcrgwyngregyn
Annwyl G~rfeillion

Cinio Teyrtrsed i
CeitlWen Davzes

Ar ddiwedd A\vst eleni
ymddeolodd Ceinwcn Davies
o'i i»Y)'dd f~l Cyf"nvyd<.1wr y
(Y(lQ:leddefo'r Mudlad Ysgolion
Me~thr~1sun udael hwlch o'~
1101 fydd )'11 dipyn 0 licr i')y
holynydd aeisiQ ei lentVl. Wrth
rll1\.l\.l~ol) dil~th a ch)'fnod 0

rnyw chwarrer canrif u
8Y~yl1t;!ld ~'rMudiad i ben ac
rocdd c.i. c11ysyllliad yn
>\~lc,v)'rchu rwf a c.lalblyoiad y
Mudiad 0 glv.'Sl\Vr bychan digon
di-drefn l'r mudiad
cenedlaethoI, datblygedl~ a
,vellf heddi\v. Bu Cetn\ven yn
gyc;;ylltledig a chymaiot o'r

Diolch i h!lwh
Gareth

Y Wellallt
Llanrug

Carwn trwy gyfrwng Eco'r
W)'ddfa ddiolch yn fawr iawn i
bawb am fy noddi i gerdded
Cymru gyda 1010 Williams tuag
at I),T Hafan a Thy Gobaith.
Mac'r swm a gasglwyd erbyn
hyn yn £3,500 a dlolch 0 galon i
G'rvil Rec:, Parry am gasglu dros
(500 yn Ileal tuag at achos mor
dcil'tvDe·

Yn g)"''''ir
haron [one

wyddog laith Gyrnraeg

Geinaduron TermauHybu Iechyd
a Iechyd Meddwl Plant a Phobl

Ifanc
Mae'r Geiriaduron yn rhan 0
waith parhaus gan y Pwyllgor
Terrnau, sydd yn cynnwys
gweithwyr proffesiynol o'r maes
iechyd a ariannwyd gan y cyn
Awdurdod Iechyd Gogledd
Cymru, gyda chefnogaeth
Canolfan Safoni Terrnau,
Prifysgol Cymru Bangor, sydd
wcdi ymrwymo i wella
gwybodaeth gwei th wyr
proffesiynol at; eraill SY'11
gweithio mewn arngylchedd
dwyieithog.

Annwyl Olygydd

Bwrdd Iechyd Lleol
Prcswylfa

Ffordd Hendy
Yr Wyddgrug

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

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

y fiU1IJiIN Ne~A"
~eunydd 'Iaw'r

OOlygyddion "arthna~t)1
NQe LUN, Mt;OI 22
O~aWAIW~nvn~~a

~aw'r rhifvn nesaf o'r wasg
~~S IAU,HVDREF2

Y'faUnrflYrr {OOQ07Q)
WAUNFAWA: Mfa Nan Roberts, Pantnfon,

Aot r Orr" (07:2:276)

CEUNANT; Trystan a Stoned Larsen,
Qoru.fon. CQunQnt l(60799)
CWM·Y·GLO: Mrs Ins Rowlands.
Glanrafon (872275)
DINORWIG: Marian Janos, Minallt.
7 Bro Elidlr, Dlnorwig (870292)
OEINIOLEN: MrsMargaretCynl' Griffith.

~A70~g4}

LLANBERIS: Gwyneth ac Elflon Roberts,
Bwn-y-Gwynl (0707'10)
LLANRUG: tryl Roberts. 3 Bryn Moolyn
lS7SMAl
NANT PI;RIS! Lllnos Jonas. 6 Nant
Ffynnon (871820)
PI;NISARWAUN! Mrs Ann I;vans. Sycharth
IA7!,M)71
"'A"LV-~6e~:UIAJ> Anwnn ~arry.

G""n<l (S774~A)

GOI-I!;QWVRP~NTRt;f:1
8ETHEL: Geralnl EllS,cilgeran
(01249) S70726
BRYNREFAIL: Mrs Lowd Prys Roberts-

Williams. Godre'r Coed (670560)
CAEATHRO: Clive James. Hdlan, Bryn

CADEIRYDD Y PWYLLGOR GWAITH
Arwel Jones

GOLYGYDD CHWARAEON
Richard LI. Jones, 5 Y Odol, Bethel.
(01246) (]7011e
FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
Llanrug (677263)

TREFNYDD HYSBYSEBION
John Roberts. 8edw Gwynlon. Ffordd
Glanffynnon, Llanrug (675605)

TREFNYDD BWNDELU
Jean Jones, Cesail y Mynydd.
Delruolen (671550)

TRERfNYDC ARIANNOL
Goronwy HUghGs. Elthinog, 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)

TREFNYDD GVVERTHIANT POST
Olwen Hughes. Elthlnog. 14 Afon
Rhos. Llanruo (674B39)

TRefNYCC PL.YQU
Shlonad Griffith ~650570>

Eirian James (01286) 674631
Bryn Jones (01286) 674405
Llinos Jones (01286) 871820

TIm Golygyddol
d/o PAlAS PRINT
7B STRYD PLAS
CAERNARFON

Ffon/Ffacs (01286) 674631
eco@palasprint.com

SWYDDOGION A GOHEBWYA

RHIF 303
MI;OI 200~

Argraffwy" gan Wasg Gwynedd
Cibyn, Caernarfon

Cydnabyddir cefnogseth
Bwrdd yr faIth Gymraeg

i'r cyhoeddiad hwn.



GWERTHWR CARPEDI, TElLS CARPED A FEINYL
C;\N\:OEDD 0 DDPWTS0 BATR\'MAC' ,\ RHJ\J k1E\"\JN STOC

ffO~)WCtl U~KlI'f\V J\.\ISER:

WAUNFAWR (01286) 650552

(Richard a Meirwen
Williams)

Fton: (01286) 672790
Ar agor bob dydd
o/r wythno5 at (Jich

gwasanaeth
Nid oes unrhyw dal am

ddanfon arGheb i'ch Gartref
yn ardal llanrug J

Y STORFA
LLANRUG

l\1r Ifan LIo)'d Williams a'i wraig
Beryl a dderbyniodd wahoddiad
gan yr Arglwydd Siambrlen,
wedi ei orchymyn gan Ei
Mawrhydi Y Frenhines, i barti
Yn Mbalas Buckingham ar
ddydd Mawrth 22 Gorffennaf.

Dyma fydd ei ddeugeinfed
blwyddyn ers pan ofynwyd iddo
wcithio Iel Pensaer Gorscdd y
Beirdd, Yr Eisteddfod
Genedlaethol. Y flwyddyn
honno, daeth y frenhines a'r Dug
i'r Eisteddfod dan Lywyddiaeth
Syr T. II. Parri-Williams a'r
Archdderwydd, S}'T Cynan.

Ef sy'n gyfrifol am godi'r
cylch cerrig a welir ar draws
Cvmru bellacb. Mae wedi•
yrnddeol bellach 0 fod yn Uwcb
Athro a Pbennaeth Adran
Adnoddau yn Ysgol Bryn Elian.
Rocdd hcfyd yn Llywydd Undeb
Cenedlaerbol Yr Atnrawon yng
Nghlwyd am cbwe blynedd.
Ganwyd ef ym Meddgelerr ac ef
oedd yn gyfrifol am )' cylch yrn
Mhorthmadog, Bangor a
Chaernarfon

r Pensaer Yr Orsedd
yn derbyn Gwahoddiad

gao Y Frenhines

CARPEDI GERAINT OWEN

Croeso i ddarllenwyr Eco'r
Wyddfa i gyfarfodydd y Cylch
Llenyddol fydd yn dcchrau ym
mis Medi. Mac'r r hag len eleni
yn cynnwys rhai 0 enillwyr prif
gystadlaethau'r Eisteddfod
Genedlaethol, gan gynnwys
Cerln Roberts a -rwm Morys.
Bvddwn vn cvfarfod bob rnis
yn Ystafell Gymuncd Llyfrgell
Caernarfon am saith o'r glo~h,
ac mae croeso cynnes i bawb.
£6.00 y Owyddyn yw'r t9J
aelodaeth DO'tvl,;h i glywcd
Cefin Ruberls yn son am ei
no!~l,cR~dr y ncadwr'} nos
j1'::lWI lh, 16 Medi, ac 1 fwynhau
cwmni'r PrifartlLl 1\vm Morys
nos Fawrth, 21 Hydref. Mae
rhalcn y flwyduyn ar gael gan
"[ Ysgrifennydd, Llioc)s l:.
Davies (prAn: 6?447S)

Cylch Llenyddol
Caernarfon
a Gwyrfai

Dydd Sadwm,. 28 Mehefin
arwein wyd yr aelodau ar
bererindod i Benrhyn Llyn
gan Frank Green. Gyda'r haul
yn tywynu, dilynwyd Taitb y
Pererinion 0 Glynnog Fawr i
Ynys Enlli, gydag ambell sgwrs
ac ymweliad diddorol ar y
ffordd. CVD troi am adref aeth•
bws a ill i lawr }' rhiw serth i
Nant Gwrtheyrn a chawsom
swper ardderchog gan Gwyn
yng Nghaffi Meinir. Rhwng
Tre'r Ceiri a'r Nant, arhosodd y
bws a chafwyd cyfle i drafod y
trefniadau ar gyfer y tymor i
ddod. Pendcrfynwyd yn
unfrydol ethel a ganlyn i'r
swyddi a ddynodir:
Geraint Elis (Llywydd); Ralph
Jones (Is-Lywydd); Eurwyn
Lloyd Evans (Trysorydd);
Eurwyn Jones (Is-Drysorydd);
Frank Green (Trcfnydd y
\~'ibdaith); Bert Parry
(Cofnodydd); Gwyn Hefin
Jones () ..sgrifennydd).

..Manteisir ar v cvfle i. -
atgoffa'r aelodau hod cvfarfod
cyntaf y Clwb am )' tymor
newydd ar nos Wener, 3 Hydref
am 7.30 yng Ngwesry'r
Fictoria, Llanberis. Y siaradwr
£)rdd y Llywydd, Geraint Elis,
Bethel gyda'r Is-Lywydd,
Ralph Jones, Llanberis yn
cadeirio. Taer erfynnir am
gefnogaeth deilwng ar y noson.

Clwb Eryri

Ll\'nlaid 1 bawb wedl 'r chwaraeotz.-

•

1

<>
.'.'.,.'(..........I"!"";"~,'~ ",",. ..' .,,'.~ ....,'.I.,., I

Daumsio Guerin

chwysu; ym u no a mwyrihau
dawnsio gwerin; yrnlacio a
gwrando ar stori dda a chyd-ganu
caneuon gyda digon 0
syrnudiadau ynddynt. Fe
f\vynhaodd )' plant oed Uwchradd
gem 0 golff gyda Llion.

Diweddwyd gyda gair byr a'r
Fendith gall y Parch 1011n
Pritchard, Llanbcris. D)'mullir
diolch i bawb a gymerodd ran yn
llwyddiant ). Sbri, a hynny ar
bnawn mor eithriadol 0 boeth.

Diolch arbennig i'r rhai Iu'n
trefnu, ~r rhai fu'n paratoi y
gwahanol wei thgareddau ac i
Brlfaihro a Gofalwr Ysgol
Brynrefail am eu cydweiihrcdiad.

Cynhaliwyd Sbri go iawn i
aelodau Ysgolion Sul
Henaduriaeth Arfon. bnawn Sul,
13 Gorffennaf yn Ysgol
Brynrcfail. Daeth oddeuru 100 0
blant i fwynhau'r am rywi01
weithgareddau. Agorwyd y Sbri
gydag anerchiad ddifyr gan Llion
Jones. Bu'n olrhain ci aigofion
melys ac amhrisiad",,·y cf 0

ddyddiau Ysgol SuI a
phwysleisiai pa mor werthfawr y
buont iddo ef. Yna fe fwynhaodd
pawb yr amrywiol weithgareddau.

Fe gawsant gytle i greu a
gwncud cardiau a lluniau
bendigedig; rnwynhau chwaraeon
ar y cae; mwynhau'r diod wedi'r

SBRI'R YSGOLION SUL



FFENESTfll • DRYSAU • CONSERFATERIS
CVFLENWYR AWDURDODAU L LEOl

Busne6 teuluol gyda blynyddoedd 0 brotiad
Ffoniwch - 'dio'n costin dim i (}a~Jpris

HEN YSGOL GlANMO~LVN
LLANRUG LL55 2RG

(01~aS)S79S19 (dydd)

(01249) 670081 (no:»

EFE ESTRI
CE'LTIC WINDOWS

Harddwch eich canref gyda

-=

Cwmni Annibynnol Lleol
Profiadol

~- - - - ------'

- -

Trefnwr Angladdau
Llanberis ac Ardal yr Eco

I~------------- - -
(01286) 870 870
(01286) 872 491
(07770) 265 976

STE HEN JONES

Mae'r byd yn fach. Cyfarfod a
gwr sv'n byw yn Dawlish ar )'
llong. Cymro, genedigol 0
Lansilin. Roedd 0 yn )' colcg ym
Mangor yr un adeg a Mered,
Islwyn Ffawc Elis a'r criw.
Roland Thomas oedd ei cnw,
lRoedd\vn iyn y llynges,' medda
fo 'hefo un o'r cnw Frank Rhys
Jones 0 gyffnia' Caernarfon 'na.

Ydach chi'n i nabod o?' Wrth
gwrs yr oeddwn yn ei nabod.
Byw yn yr un stryd a fo. Ein dau
yn chwarae'n y gol i
Gaernarfon, ac yn aelodau yn yr
un capel. Frank, cyn brifathro
Ysgol Dyffryn Ogwen, - bcllach
wedi ein gadael.

Ddiwrnod ar dod adre, mynd
i'r gwasanaerh bore Sul yng
l\ghapel Bethel. Doedd 'na
ddirn cor o'r Phillipines yno.
Na, dim ond rhyw ddwsin
ohonom fel arfer, Ond yno, fe
ddychrnygais glywed rhyw gor 0
bobol ifanc vn canu yn y pellter,

'Ml glywaf dyner lais
Yn galw arnaf ft.'

Bydbach? Ia, 0 bosib, ar
brydiau. Ond byd Ilawn 0

rvfeddoda u...

* .- *

sicrhau triniaeth foddhaol yn
Greenland, yna fe drefnir i
hedfan y claf naill ai iDenmare
neu i Wlad vr la. Fe~

ddigwyddodd hyn i un o''r
teithwyr a oedd gyda ni ar y
fordaith.

Car gyfle i son am rai 0
ryfeddodau Gwlad yr Ia
rywbryd eto 0 bosi h.

4

Greenland ydi'r )'nrs CwyQ yn y
hyd. ac mae RS<Vnohoni 0 dan ia
Lfwehus drwy gydol y flwyddyn.
I .;;1~1eQ{;llllny ilYlliliG0 faml yr
yny~,mae o'r de i'r goglcdd yo
1~7l50 llJl[U(ledd, !Ie mae ar
d"!lWS o'r d'-~ra;n :'r 5or11\;'1Yin
ar orfirl~lcdd u 6Z5 mililir.
Gyaa 11!lW ma~tewder yr ia tua
1.5 kilomedr.

r-oblvSi1\ilh Greenland ydi
)~,OOO gyda1r mwyafrif yo
IIUlUl iOl yo byw !Ir llrfordlr y de
orllew~n. D~m ond 0 f~'rYn i'r
tfeli }' ~wciir ffyrdd. Do~s t1a'r
11n ff(\rdd rn cy"ylilu y
OW1hunol drcfi a'i Rilydd. M9.e
hyd yn oed )' plan t llciaf )'n
59rfQQ illUi:J yn Yl y~golion dro~
y [ymhor~u. Byddai'n gwbwI
umllu:sibl j'[ Dl~n[ drgteilio yn
ddvddiol ;'r YSgot. oherw),dd
doC's 'nn ddl.tn {f~rd~ a<;yn J
gacaf byddai'n amhosibl r~jthi()
onerwylll1 yr eU'a.

Prlfddinas Greenland ydi

* * *

A dyma'r penni11 ola.
Go gonyant beth am trevn
A camodh ar g]anhad
Der VOJ"l)'tlbh Yl;bl>C vel tlToyve
n khanna' am y ~'tlyd:

Do, mi genais inn9U gyda'r cor 0
Philipinus y b()re Slll bwnnw, ar
for ~itha tymhestlos ar cin lClitll
iDi~Ko Bay yn Green19nd.

Ar cloyd daIDma vi
Ar dA alwad di
vol~in InirlaUl an a g\lJa~Td
A gnyd ar Calvary.'

'Ar for tymhestlog' teithio roeddwn i rywle rhwng Iceland,
(Gwlad yr Ia) a Greenland, (Yr Ynys Las), ac wedi mynd i'r
gwasanaeth bore Sui ar fwrdd y Iiong Saga Rose.
'Ar for tymhestlog' teithio Nuuk, neu Godrhaab yn iaith y
roeddwn i rywle rhwng Iceland, brodorion. Ei ystyr ydi (good
(Gwlad yr Ia) a Greenland, (Yr hope'. Dyrna'r dre fwya gyda
Ynys Las), ac wedi mynd i'r phoblogaerh 0 13,000. Yma mae
gwasanaeth bore SuI ar fwrdd ~( prify 'gol y wlad, >rr amgueddfa
Ilong Saga Rose. gcnedlaethol ac, wrth gwrs, y

Roedd hi'n fore oer, y mer yn Senedd. Oddi yma hefyd mae
jeli 0 donnau a bryniau 0 San [a Clos yn anfon ei
eisbergs o'n cwmpas. gyfarchion blynyddol i holl

Cor 0 Philipinos, sef blunt bach )' byd. Crees i'r
gweith ..vyr ar r llong, oedd yn arfenad ynre! Plant fel arfcr sy'n
agor y gwasanaeth, drwy ganu anfon at Santa.
emyn, Bwan, tydw i Iawr 0 ~iifum i yn Nuuk o'r blaen,
ganwr, ychydig iawn 0 ar v daith i Ganada ychydig
ddiddordeb sy' wedi bod gen i flynyddoedd yn 01, ond fum i
mewn canu crioed, er mawr erioed yn Disko Bay, yr ynys
gywilydd imi. Ond, fe ges sioc }' fwya oddi ar arfordir
bore SuI hwnnw rhwng Gwlad Greenland, tua 400 kilomedr i'r
yr la a'r Ynys Las 0 glywed y cor Gogledd 0 Gylch yr Arctic.
o Philipinos yn canu geiriau Dyrna'r lle pella y gallwch chi
cyfarwydd iawn imi: fyod hyd yn oed yn yr haf, cyn

'Mi gl}"vaf dyner lais dod wyneh yn "'lYneb a mor 0
Yn galw arnaf fl.' re\v. Mae'r eisbergs yma yn

anhygoel, a'r gwahanol faint a'r
Na, nid breuddwydio siapiau yn s)rfrdanu un. 0

roeddwn i. Roeddan nhw'n ddefnyddio eich dychymyg, fe
canu mewn Cymraeg perffaith. welwch chi eglwy:si a cheslyll
Wedi holi, cefais \vybodaetb enfa\vr, elyrch ac eirth. Do mi
iddynt ddysgu'r 6ciriilu )~ll welais i Dy Opera Sydney yn()
gwbwl f[onelic ac fe gefuis gopi heiYd a sawl tei~en briudas, a
o'r emyn yn union fel y bu sa\vl Iiong h,"vyliuu \ycdi rhewi'1}
iddynt ci dY5gU. solet. Y cyran wedi eu cerfio'n

'Me glowad dan ner layes gy\vrain dr\vy \vyrth Natur.
An galo ar na vi Mae'n anodd eoelio bod rhe\v
E dohd ar golkhi rna yay gid miliynau 0 f]~rnyddoedd oed yn
An avon Galvary cael ci dorri'n giwbiau g'i

allforio 0 Disko Bay i'\v
ychwancgu al dJiodyuy yl1
Japal1 a nifer 0 wledydd Ewrop.
Fe gcwl.h fwyn hau y golygfeydd
g\vyrthiol hyn drwy gydol y
d~ldd a'r 'nos', ohcrwydd, (ae ni
b}'dd nos yno' ydi hanes y rhan
yma o'r hyd rhwng Mai a
Gorffennaf.

Daw Greenland 0 dan adain
Dcnnlar(.;, ond C;;fS1979 cafivyd
h u n9.n-Jywodr:1eth yno, sytrl

caniatau i'r ynys\~yr \vneud eu
penderfyniad~u eu hunain
ynb1yn a pnoli~lau carrref 9C, 1
f,,\1duu bcI(lCl)), eu POllSlllU
trQmv[ 11Cfyd. 31 lJ llclodau ~ydd
yn '~n~dd(ireenland, ,,~ yll
Seoedd Denmarc mae yna ddau
aclod s>·dd wedi eu hethol gan
bubol GrCCllilind. Yr i9.ith
~wydd(){t6J yd~ Greenlandic)
and fe all y mwyafrif siarad
DQ~nYsfwi nil iailh. Mac adtly 1!
yn rhgd a.c ~m dd;m, ac mac PQb
plentyn dan orfodaeth i
dderb),n 11 mlyn~dd 0 adll)~g
gnradd. Yna mg_~ h!lwl
ganddynt 1 adacl YS801) naill ai i
yltj;ol uwch, ac yua i goleR, neu i
ddy~gu crefft Mac'r rh"'l [,yrU
Gy'n gratldio yo diJvn cwrs
Drlt~,~golyn Ncnm~rc

Mae gofal iechyd yn rhad fie

am dd~m ~·no.Ceir ~bylai yn y
trefi mwy" " ~hlll1i~£lUYll )' lrel1
Iltli~ i1CIlldC nyrsus yo ~Tpentr~fi.
Mae hofr(.·nny,ld WTlh inV( i
gludo rbai ,,),dd Inc,-vn aT5yfune
j'r ysbvtai agost,f. 0" na ellir



g\\·o(.:ud b""""d da u [fordd. - ,
iaclla\vd\\'riaeth, a lhrefn
achubiaerh, a narUf moesoldeb'.
Ond mae'n cydnabod bod
lv1ethodistiaetb Whitfield wedi eael
effaith fa\vr ar f)'wydau pobl
gyffredin a'u gwneud yn bob I
barchus, geirwir, add[\v}'n a gonesl.

Ac mae geiriau Hattersley }'O

her i ba\llb ohonom sydd yn arddel
}-'fydd Whirfield a Ffydd
Crisrnogion yr oesoedd. A'r ber y'\v
i oi nid i ddiogclu h,eo gapeli
(mae honno'n ddadl aralli) - ond i
fyw y bywyd Cristnogol yn y fath
fodd Cclbod hyd yn oed anffydd\vyr
yn gweld ein bod 0 ddifrif yoglyn
a'r Ffydd; a ,bod y Ffydd honno )'0
cae) lIyJan\vad ma\vr a chadarnhaol
ar eln hymdd~{giad 0 ddydd i
dd)ldd. 'Lle\v)'rched felly eich
golcunl gerbron U)DlOn' oedd
ffordd ) r Ie~u 0 osod}' pem.

A gvda Jlaw, at \vefan ~, gytre~
deled II mae'n nh~n honni mai'r
\..dP~1 h\-yn 'is clLe secund non
COtl{onnlSl chapel e'ZJ2r bUIlt in the
'U.·orlJwith ;1$ only predecessor bl'ing
,hl' JOIL11 lY1!sley ."'Tew Roonls in
Bris~(JI) l1Hi/~ ill 1739.' Yll ulul"~b
\;111)')Y\1on nbw dUllU Hm
L\11JliuYllwyr tl Dcdydd\vyr CYIllfU
(a Ll()egr 0 ran hynn~') oedd
\Vflhi'n codi capell ddeugatn
mlynedd cyn hyn, )'n dllyn Veddt
Goddeftad 16~9.

JOHN PRITCH.o\RD

didrugaredd a fu yn Lorient,
oherwydd rnai dyma bencadlys
mwyaf llongau tanfor, yr U-Boars,
gan yr Almaenwyr,

N id oedd hi'n bosibl i bob aelod
o'r cor fynd ar y daith ond aeth 44 a
Gwilym Lewis yn cyfeilio, yn
absenoldeb Lowri Roberts
Williams, cyfeilydd y cor.

Cynrychiolwyd ardal Eco'r
Wyddfa gan Gwilym Jones, Gareth
Jones, Bob Thomas, Gwyndaf
Williams a Huw Harri Williams 0
Fethel; Elwyn Jones a Robert John
Williams 0 Landdeiniolen; Dafydd
Ellis, Gwyn Hefin Jones ac Is1\J,7Yo
Jones 0 Frynrefail; O\\'ain Myfyr
Parry 0 Lanrug a Gwilym Evans 0
Lanberis.

Yn ystod gweddill Awst yr oedd
gan )' cor ddau gyngerdd - yo
Llandudno a Bangor Yn ystod
Medi bydd y Cor yn canu unwaith
cto yo Egl\y~·sSt.Ioan, Llandudno a
hefyd ym Merws y Coed. Yn ystod y
Ilwyddyn y mae'r Cor wedi bod yn
hynod brYl>ur hefo nifer fav,'r 0
~ynnherddau.

B)rdd )' cor yn cyfarfod yn YbgO}
y Faeool, Pcnrhos, Bangor bob nOb
~'ercher 0 7.30 h}"d at 9.30. B)'dd
croeso 1 )'ffi\velw)T ddod 1 \\ ranuo
de I ddJIpar aelodau

H}'d yma dim ond un 0 ragJenni'r
gyfres <ReSToration' ar BB(~2 a
\velais, ond fe'i rnwynhcais )'11 fawr,
J\.1.ae'r rhaglenni'n dangos
adeiladau bregus 0 bob cwr 0
WJCO}TOa I'ry Llal fl. Ar ddlwed(] y
gyfres bydd miliyoau 0 bunnoedd
ar ggel iadfer un o'r adeiladau h~rn.
Bydd gan bob adeilad ei Jadmerydd
el hunan i bledjo'i achos cyn i'e
ovrylwyr, trwy bleidlais fful1)
ddc\vis yr adeilad buddugol.

Yn y rhaglen a welals i roedd
Roy Ha[tt~ley, )' eyn t\elod
Seneddol. ~..n egluro pam y dylid
adfer hen gape! rn Klnss Wood seT

B~~~. COQ)vyuy c"pcl Gyml h\Vfl
yn 1741 gan George Whidield, un 0
sylfaen\\'yr l\'tethodlstiaeth yn
I_Ioegr. Ehangwyd ')'capel vn t ~02
tiC yn 1~~O, ond yn ddiwcddnr
uif~thwyd ef san udll ulfrifoJ. Gred
H:l[lersley ~, dyl1d adter capel
Whit£eld er m\vyn anrhydeddu a
chofiu 'O'vr 0 aroyhocddiad
~nf~wr",a gJ1)cgrodd ci holl fyr..)U
j hYl \r)'utJu'[ nyn i1 grcdal ocOd YJl
wir·. W11i lllelll, mcdctal, oeOd 'UIl
0'[ llYIllun a luniOO£1 ganrif gyfan'
ac a 'adeiladodd y wlad hon.

Mae RO~I Hatterslev vn
ymwrthod yn 11\\'~rr a'r Ffydd
Gristnogol. Mae'n anghyd\veld a
Whirfield 'ynglyn a'r h~rn sy'n
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Gan fod nifer dda 0 aelodau Cor
Meibion Dioas Bangor )'0 by"...yn
ardal yr Eco dyma adroddiad byr 0
daith lwyddiannus y Cor yn ystod
mis Awst.

Ar y cyntaf 0 tis Awst aeth
aelodau Cor Meibion Dinas Bangor
iLorient yo Llydaw j gyrnryd rhan
yng ngwyl fawr Geltaidd flynyddol
y dref. Yr oedd y cor yo cynrychioli
Cymru }'O yr wy1. Cafwyd deg
diwrnod hynod 0 brysur a
llwyddiannus gyda nifer fawr 0
gyngherddau, weithiau mewn
gwres eyn uched a 100 gradd! Ar
dair noson cymerodd y cor ran
bwvsig mewn tri chvngerdd gyda
bandiau pibau o'r gwJedydd
Celraidd a dawnswvr, Uchafbwvnt- ..
pob noson oedd band pibau 0
Sterling yn yr Alban, band pres
lleol a Chor Bangor, y cwbl dan
arweiniad Iarne Gnffiths, vn
chwarae a chanu hefo'i gilydd a'r
gynulleidfa 0 10,000 yn gwirioni
efo'r swn gwefreiddiol. Cynhaliwyd
y eyngherddau hyn yn sradi\vrn bel
droed enf2wr Moustoir. Canodd y
cor hefyd meWll sa\;vl cyngerJd ar
ben ei hunaio yn Eglwys St.Louis,
adcilad anferlh a god\vyd ar
dd.t\'I:edd , rbyfel ar 01 ~h\\' ..du'r

• •

c:gJ\,)""SwrcIuuloJ gan \' bomlo
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ffordd ein cefndryd 0 'wlad y
ewmwl gwyn', sef Seland
Newydd. Ac am safon a gafwyd.
Yr oeddynt yn ymgiprys am
wobrau 0 £ 100, £50 a £25 yn
rhoddcdig gan William Davies
(Wil Gors Bach).

Yr enillydd yn y dosbarth
agored oedd Rays Seymour
(26,6 eiliad) ae yn ail Russell
Smith (30 eiliad). Y ddau
ohonynt 0 Seland Ncwydd. Ond
cael a chael oedd hi am yr ail
wobr. Yn drydydd agos iawn
(30.7 eiliad) oedd Berwyn Jones
o Ysbyty Ifan,

I gwblhau y cystadlu roedd
dosbarth agored, ble roedd yn
rhaid cneifio tair dafad. Y wobr
y tro yma oedd offer cneifio
cyflawn wedi eu rhoi gan gwrnni
Welsh County Foods
(Gaerwen). WeJ son am gneifio.
Y chwysu, y ddisgyblaeth, y
grefft, y nerth, Yn amlwg rhaid
oedd eeisio torri crib y "Ieirw
Duon' 0 dramor. Ofer fu'r
ymdrech ond mor agos. Rhys
Seymour (lmunud 52 eiliad) yn
gyntaf, Russ Smith (lmunud
52.5 eiliad) yn ail ac Arwel
Jones, bachgen 'lleol' yn
drydydd mewn Irnunud 52.9
eiliad. Gweldd 0 grefft yn "vir, a
gobeithio y bydd y diwrnod
blynyddol yma yn mynd 0 nerth
inerth.

Diolch iIdris Morris, Fachell
am ei nawdd ac iWil Arrhur am
roddi'r defaid. Pel ell 'me~str)
roedd y def::tid )'n holJol
ddisgyhledig, ond yn wahanol
i'w dd\:faid g\\'rthou caeJ ci
gneifio ~'na \X'il ;\rlhur. RoedJ
). 'cj'rls' \'n all) yn eu lIe! G)rda
Ilaw, diolch hcf,·d i r JO 0•

gneifw}'T a fenrrodd. Yn aml\\'g
mae digon 0 ddiddordeb i
gynnal ac ymesryn
cystadleuaeth o'r fath.

Ar y stondinau crysau T yn y
Steddfod roedd dau fath yn
gwerrhu'n dda. Y cyntaf oedd
crys eoch gyda'r rhif 10 a'r enw
Hughes arno. Yr ail oedd un a'r
oair 'Cneiflwr' arno, Wn iddim
ai cyfeiriad at un 0 Iysenwau'r
Cymry ydoedd, neu igroniclo'n
dawn yn y maes hwn. Ie ..
cofiwch Iod dau goeifiwr 0
Gymru wedi sefydlu record byd
yn ddiweddar.

Ddechrau Awst cynhaliwyd
cystadleuaeth gneifio ar faes
pareio Tafarn y Gors Baeh,
Llanddeiniolen. Denwyd llu 0
gystadleuwyr a gwylwyr yno ar
ddiwrnod crasboeth.

Roedd tri dosbarth i
ymgiprys amdanynt: yr adran
'iau' i rai nad ydynt yn gwneud
bywoliaeth o'r garnp, yna
dosbarth agored i rai mwy
profiadol. Y dasg yn y ddwy
gamp yma oedd cneifio un
ddafad a cafwyd chwip 0
gystadleuaeth yo yr adran iau.
Dioleh fod yno 'stopwatch'
hynod gywrain i groniclo'r
amser, Aeth y wobr gyntaf allan
o'r plwy a'r dyffryn, i Ddyffryn
Ogwen gyda Mei Roberts 0
Fethesda yn cyflawni'r dasg
mewn 42.4 eiliad. Un snip i
ffwrdd, me ...vn amser 0 42.6,
oedd John Williams (Cern) ac
yo drydydd Elwyn Griffiths
(Lon Glai) mewn amser 0 52
eiliad. Braf gweld y ddau lleol
!i'u Q'wreiddiau'n ddwfn yn N 9nt
Peris yn cynnaJ un o'r hen
grefflau amaelhyddol. Yr
ocddcnl ililri )'11 11't\yr hii~ddu'r
g\\.·obr~u () £50, £25 a £10.
DioJcl1 j g\vmlli Ov,'en E\'ans,
Llannerch-, ..-medd. sv'n~ .
arbenigo mC't\'n offer eneifio, am
eu na\vdd hacl i'r gystadleuacth.

Yna dacrh yr hen lawiau at y
bwrdd cneifio, ac yn arwain y

Brethyn Glan y Defaid Man

-- - ----



byddai digon ar 61 i swper nos
Sul ac i roi ar frechdanau i
fynd i'r chwarel ddydd Llun.

Pwdin reis oedd y pwdin
traddodiadol, ac )In llauier
mwy blasus na't pwdin di-groen
a geir meum tun y dyddiau hyn'.
Yn 61 y tymhorau, byddai
pwdin siwat hefo mwyar duon
neu Ius yn flasus iawn, a
men}'n toddi drosto. A phan
nad oedd mwyar a llus ar gael,
roedd pwdin afal neu bwdin
cvrains yr un mor dderbyniol.
'Doedd dim S01l am galoriau yr
oes honno. dim ond bwyta'r hyn y
gallair teulu ei fforddio. '

Gvda diolch i Mrs Williams
am ~'Tatgofion. Des rhywrai a
chof am fwydydd gwahanol?

A beth tybed oedd y
bwydydd tun mwyaf cyffredin
i'w gwerrhu yn siop y pentref
ers ralwm? I'r rhai sydd a
diddordeb arbennig mewn
hanes bwydydd, mae'r llyfr
Pickled, Poued and Canned: the
story of food presetting yn un
darllenad \-vy.
o Landdeiniolen i Wisconsin
Soniais y mis diwethaf fe1 yr
aeth teuluoedd 0
Landdeiniolen i Wisconsin,
a'u cysylltiadau a'r sefydliadau
eg1wysig cynnar yn y dalaith
honno. Un o'r rheini oedd
Blaen y Cae a Proscairon. Enw
o'r iaith Roeg yw Proscairon
sy'n golygu 'dros dro' neu
\dros amser'. Bu cryn ddadlau
ynglyn a ph\vy fu'n gyfrifol am
roi enw o'r fath ar dyddyn
bychan yn Llanddeiniolen yn
y lIe cyntaf. Safai'r bwthyn
lle'r adeilad\vyd Rheithordy
Llandlnorwig wedi hynny.

Mae traddodiad teuIuo1 yn
cofnodi fod William Hughes,
g\vr ifanc 0 Landdeiniolen,
wedi mynd at hen berson
Llanrug, sef y Parch Peter
Bailey Williams, i gael enw ar
ei dy newydd. Ni fwriadai aros
ynddo yn hir iawn. Rhoddodd
yr hen berson ddau i:lir Groeg
iddo - pros kairon, sef 'dros
amser1.

Roedd William Hughes yn
briod d Mary~ merch hynaf
Hugh a Mary Roberts (Ty
Capel Y sgoldy, ond eyn hynny,
oD~y Buarth, Cefn y Waun).
Robert William Hughes oedd
plenryn ieuengaf William a
Mary, Proscairon. Fe'i ganed
ddiwedd Rhagfyr 1841. 0
fcwn cwta ddwy flynedd
lladdwyd ei dad yn Chwarel
Dinorwig ac, 0 fewn blwyddyn
aral1, ymfudodd y fam a'i
phcdwar plcntyn i'r America .
Yno, ailbriododd Mary
Hughes a'r Parch lohn D.
Williams. Sefydlodd y ddau
mewn ffermdy a alwyd
Proscairon, a dyna'r enw a
ddewiswyd ar yr ardal ac ar y
capel cyntaf i'w adeiladu yno
(gan John D. Williams, a oedd

hwn yn cael ei alw yn
Pant'rafon, a lladdwyd geneth
ddeuddeg oed yma yn 1911
pan ddisgynnodd carreg fawr
arni a'i gwasgu i farwolaeth.
Ffasiwn mewn bwydydd
Dyma gadw at addewid arall
0'[ rhifyn diwethaf. Anfonwyd
nodiadau i mi gao Mrs Eirlys
Williams, Pentre Helen.
Dciniolen yn son am arferion
y cartref. Mae'n eychwyn drwy
son am ddigwyddiad a
achosodd gryn benbleth i'w
nain, a hynny dros ganrif yn
01. Roedd cyfnither i'w nain
yn byw yn yr America, ac un
lTO anfonodd barsel 0 wahanol
fwydydd i Ddeiniolen. Yn eu
plith roedd India corn at y
cobyn (corn on the cob). Ni
welwyd dim tebyg iddo o'r
blaen yn N einiolen, a doedd
dim syniad gan neb o'r teulu
beth i'w wneud ag o. O'r
diwedd, penderfynwyd clymu
ruban amdano a'i hongian ar y
wal. Bu yno fel addurn nes i'r
corn i gyd ollwng oddi ar y
coesyn, a thaflwyd ef i ffwrdd!

Yn ystod wythnos yr
Eisteddfod Genedlaethol
rhoddwyd sylw i Delynores
Maldwyn a'r gred mai hi fu'n
gyfrifol am 3wgrymu rhoi liun
ceiliog ar focsus Corn Flakes y
Brodyr Kellog. Ers pryd tybed
y mae cynnyrch Kellog )'n cae I
ei \verth u vn v wlad hon? Y cof• •
gan Mrs WillIams yv.' mai dau
farh yn unlg 0 f\,'yd brec\vast y
gellid ei brynu o·r siop ers
talwm, sef uwd a corn flakes
o'r enw 'Sunny Jim'. Oes
rllywrai erail1 yn cofio'r cnw?
Y bwyd arferol oedd Latell 0
fara wedi ci fwydo mewn dwr
neu lefrith. Roedd
amrywiaethau ar hyn wrth
gwrs; cynhwysai fara llefrith
l\.vmp 0 fenyn a phinsiad 0
halen, ond os ychwanegid wy
wedi ei guro, yna maidd yr iar
ocdd y pI)"d bwyd. Byddai oxo
hefyd yn cacl ci ychwanegu
ato, ac yr oedd b,vn yn ddigon
l'oblog~idd l'r gwneuthUf\vyr
ei hysbysebu yn Gymr3cg yn
rhifynn9.u C~~nr11>r Plattt.
'Owell un OKO yn y [y na UClU ar
silff y groser'.

Swper Chwarel oedd prif
bryd bwyd pob diwrnod, ac yr
ocdd bron yo ddieirhriad yn
cynnwys cig, er mai'r
tameidiau rhataf fyddent gan
amlaf. Roedd ciS cwn ingen yn
boblogaidd hcfyd. Roedo pen
mochyn yn cael ei ddefnyddio
i \vneud brOIl, a pben llafad ~rn
cael ei ferwi, ynghyd a'r iau a'r
galon, i \VIICUU nifer 0 brydau
blasus. Ac wrth It\vrs roedd
loh~cows a lobscows ail-dwym
Y" boblosni.dd hefyd.

Cinio dydd SuI oedd cinio
pwysicaf yr wythnos. Roedd
yn cynnwys ysgwydd dafad a
darn 0 gig eidion. Fel arfer,

Ond nid en\Vall'n ym\vneud
ag afon Goch yn unig sydd
\vctli eli cofnodi. Mae'n sOn
am Ty Walker ar dir Cae'r
Mcillciau. Mac olian chwart:l
Cac'r Me~nc~au ~slaw'r h~n
ffordd 0 Fwlch y Groe~ i'r
MaCJ111\V)'d.rwy ucllu Wttlkc[
tybed? Ac onid yma roedd
~arlref droi) dro y Gwyddcl
druan a ladd\vyd mewn ffrae
feddwol ychydig droS ganrif
yn at?

Mtle ow\;ddill )'l c11wautn
YID\,vneud g ffrwd ~r!lJI sy'n
l1ifo 0 srffiniau ly N \i)yydd i
.Boron ()l~u. Uwchlaw Ty
N \;wydd nlae Yr Yny~,U\; )'lla
daw cacau 0'[ CI1\V Waen
B~n~vrch9'r Welrglodd. Yna"
Cae dan ]~n, blc bu tyllu : gael
gro ar gyfer adeiladu tai
IJlainwen. Mae'r tfnlJd yn llifo
o dan y Ion sy'n ar\vain 0 Fron
Olau 1 Lainwen. Mae1r pantle

ddwyr31n, o'r Sychnant, yn
swatio yng nghysgod Bryn
.Mtl~vr,milC coriaIl ~Y'llparllau
igael ei defnyddio. Yn ddigon
ll(lturiol~ fc·i ~cl)yir yn Corltln
Mynydd. Can dd;lyn afon
Ouch 0 (JorJ!lIl Mynydd i 19wr
i 8Yf~iriild MUCIlllwyd UChClf~
deuir at bwll yn yr !lfon Q elwir
Vr Oichta. H)'Q "~ dd •• hr51u'r
1970'au roedd y p\v11 yn
parhau i gael ei ddefnydclio i
olchi defaid cyn eu cneifio_

Mae'r aton bcllach yn 11ifo'0
RyfochruJ! H'r Ion ~y'n diSRyn
o'r Maenllw)'d 1 s)'to;iri~d
LlanlJerl~_ Ar yr ochr ChWllh
Jnae adfeilion Tr'n 'rard~J "
MaCllll)y yo illO' ar y ddc. fir
ar~w yr gron. 9r l1lr L~e'r
'Bran. mae cae a clw~r yn r.ae
LIQua, Y rna yn draddodiadol
roead 1101yn cael eu caO\v ar al
ell dyfnu. Eto, ar dir Cae'r
pran, celr Cae Hetar. Mae'r

Addewais yn y rhifyn diwethaf igynnwys gwybodaeth am
enwau llafar a gofnodwyd gao Alan Roberts, Llainwen Isaf,
Llanberis. Mae'r ardal dan sylw yn ymestyn 0 Fwlch y
Groes i Gwm Ty Du, Y Dinas a glannau afon Goch at
gyrion pentref Llanberis, Dyma ardal a fu unwaith yn
gartref initer 0 fan dyddynnod yn ogystal a bod yn gyrchfan
gweithwyr yn y chwareli llechi ar Iethrau uchaf y Cefn Du.
Mac'n ffinio, wrth gwrs, a'r ardal y sonnir amdani gao Rol
Williams yn ei lyfr diweddar Pobol tu ucha'r giat.

Bellach, does neb yn byw yn enw'n eithaf cyffredin, ac yn
barhaol yn y rhan hon o'r fro, cyfeirio at siap y cae dan sylw.
ac y rnae'r holl dyddynnod yn N epell 0 Gae Hciar, ac ar
prysur mynd a'u pen iddynt. draws afon Goch, roedd Pont
Tybed a oedd gan yr hen Llwybr (sef llwybr a arweiniai
drigolion enwau unigol am y at fferrndy Cae'r Fran). Mae'r
clytwaith 0 gaeau bychain 0 bont wedi ei dyrnchwel ers
amgylch eu cartrefi, yn ogystal blynyddoedd, ers 1924 i fod yn
ag enwau am rai 0 fanwl gywir, oherwydd yn y
nodweddion y dirwedd? Erys flwyddyn honno llithrodd
rhai enwau ar gof. Mae eraill ceffyl gwedd ar y bent, gan
wedi eu cofnodi ar wahanol ddisgyn a th orr'i asgwrn ei
fapiau. Gwnaeth Alan gefn. CoIled fawr i ffermwr
gymwynas a ni trwy gofnodi'r bryd hynny.
enwau sy'n parhau i gael eu Gan ddilyn yr afon unwaith
defnyddio ganado. Yn fwy ns etc, down at Bwll Arch. {Jam
hynny, cofnododd hwy hefyd tybed y galwyd y rhan hon o'r
ar fap, ac y mae eu Ileoli cyn afon wrth y fath enw? Ers pryd
bwysiced a chofnodi'r cnwau rnae'r enw'n bodoli? Yn 61
eu huna~n. 8,-v)·bodaeth gan Alan,

Mae afon Goch yn rarddu ar boddwyd bustach Cae'r Fran
lethrau gogleddol Moel Eilio yma lua ~~ith deg 0
ac yo ffurfio'r bowlen 0 g\vrn a ilynyddoedd yn 61. A oedd y
elwir Cwm TY-du. Yr unig ffaith i'r bustach ddi\\'eudu ei
fferm yn y safle hon yw Cwm oes mewn bedd dyfrllyd yn
ucha·. Gafwyll gwybodacLh am ddigon 0 reswm i enwi'r rban
yr ulwyn gorddi oedd hon o'r afon yn B,vll Arch?
YTIShlwul. ~'r ly rai Lcd cae i~law iBwll Ar~h mi:lC
blynyddocdd yn 61yn yr 'Eco'. Ponl Sarnau, sef )' bont -
Mae nifer 0 fan ncntydd yn haearn ers talwm, ond coed
tardLlu Clr y liethrau yma, ac un erb)rn hyn - sy'n carlo'r ll\vybr
ohonynt yw'r Sychnant. Yn 61 cyhocddus 0 L\\,)'ll Celyn aT
Nan, fe'i gclwir wrrb yr enw dra\vs i gefn Bron Eryri. Ac
hwn Ollcrwydd ei bod. yn \Vl·th gwrs, gerlla\¥ mae Pwll
llifo'n chwyrn ym misoedd y Batus, ~r soniwyd amdano
Oaeaf) ond yn bcrffailh ~y'hyn Ci50CS mewn rhifyn blacnorol
y~tod misoedd yr haf_ J'r de- o'r ':hco'.

O'r Sychnant i
Bwll Arch



41A STRYD FAWR, L.L.ANBERIS
=ron: (01266) 872501

Am Offer TY a Gardd ...

CYMORTHFEYDD
Os oes gennych fater yr hoffech ei
drafod gyda'r A,S. nau'r A.C. mewn
cymhorthfa, ffoniwoh 01286 672076

i wneud apwyntiad
neu

ysgrifennwch atvnt:
Swyddfa Etholaeth

8, Stryd y Castell, Caernarfon LL55 1SE
neu

a-cost williamsgw@parllment.uk

Etholaeth Caernarfon

Alun Ffred Jones
Aelod Cynulliad

Hywel Williams
Aelod Seneddol

agweddau 0 hanes yr ardal,
ond rhaid cadw'r rheini tan y
tro ncsaf. Cofiwch gysylltu a
Dafydd Whiteside Thomas,
Bron y Nant, Llanrug,
Caernarfon. (Ffan: 01Z86
673515).

Y mis nesaf cawn hanes sioe
anifeiliaid a chynnyrch ty a
gardd a gynhaliwyd yng
Nghasrell Bryn Bras, Llanrug
ganrif yn 01. Derbyni ..vyd
hefyd am1J"\1 0 alwadau ffon
erai11 ynglyn a gwahanol

(,:/
£~ I="foniwch Lloyd ar~~"La1~a~a~asos
~. •• /.;y /.',:, .;y

UWDllt] bact] ncu fawr
OWal[1lna ron amser

Ooaodwr T(jil~
Arb~nlawrm~wnwanau a nonau

tJroeso cynnes bob amser

8wydydd
CymrQlg

Cinio
dydd Sui
9
Byrbrydau

Jim ac Anne Gumberton (01286) 870 284

RHOSTIO
MOCHYN

R G~'FEI~
POD ACI-ILYSUR

• Ci~ u (frflll)'\1\1 Llcol • fllrtion
rhlvng 40 a 400!

• Gyda saws alal a stwifin mewn
rholiau

.. Efo salad hefyd os dymunwch

DEWCS, MAr O'N FlASUS!
Cvsvll tw("h ,1

JOHN BRYNAFON
LLf\NRUG

) O'tN ere or 675190 I 673188

C\\'ASANAETH lLEJlL ARGYfER
PARTION • PRlODASAU

PEl\-BLWYDD
BEDYDD • DAl"NS • GW)'LlAU

ystod y flwyddyn horm o.
Roedd ei ferch, Lilian yn
ddarlithwraig mewn
cerddoriaeth yng Ngholeg
Pennsylvania. Bu farw yn
Lime Springs, Iowa, ddiwedd
Ionawr 1912.

Dathliadau hanner call mlynedd Capel Proscairon, JVisCOllS11l.Mae'11 syndod medduil fod hynafiaid llawer o'r
That sydd yl1 y llun yl1 tarddu 0 Landdeiniolen.
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yn sacr coed wrth ei
alwedigaeth).

Tua deugain mlynedd yn
ddiweddarach, honnwyd mai'r
Dr Owen Thomas, Lerpwl a
roes yr enw Proscairon ar dy
William Hughes yn
Llanddeiniolen. Roedd Owen
Thomas yn pregethu yn
Ninorwig, rywbryd ar
ddiwedd 1834 neu ddechrau
1835, ac 'amser' yn destun
prcgcth ganddo, Cerddai gwr
ifanc gydag ef i Ddinorwig, a
soniodd am dy yn cael ei
adeiladu. Ni a11ai gofio beth
oedd y geiriau a ddefnyddiodd
Owen Thomas am 'amser' ar ei
bregeth, a chafodd yr areb
'pros kairon', sef'dros amser'.

'Dyna enw da iawn ar dy,'
meddai, Y gwr ifanc hwnnw
oedd William Hughes, Ddeng
mlynedd yn ddiweddarach,
pan oedd Hugh a Mar}'
Roberts (rhieni Mary a rhieni
yng nghyfraith William
Hughes) ym Mangor, ar fin
ymfudo i'r America, cyfarfu'r
Dr Owen Thomas a bwy.

'Cofiwch enw ty eich mab
yng nghyfraith, William
Hughes - Proscairon,' meddai.
A dyna'r eglurhad pam y
rhoddwyd yr enw Proscairon
yn enw sr eu cartref newydd
yn Wisconsin. Mae'n debyg na
chaiff y ddadl ei dairys
bellach.

Gair byr am Robert
William, mab William a Mary
Hughes, Proscairon
Llanddeiniolen. Ar 61
yrnsefydl u )'n Wisconsin,
treutiodd Ilvn vddoedd vn_ _ r

ffermio gartref C)'I1 rnynychu'r
Brifvsgo! a graddio'n arhro.
Vna) aeth i'r weinidogaeth,
gan ndecnrau reI gweuuuog
gyda'r Methodistiaid, ac yn
ddiweddarach drosglwyddo i'r
Annibynwyr. Bu hefyd yn
oruchwyliwr y Feibl
Gymdei thas yn Iowa, ac yn
e)'Ilr)'\illivlyu\1 i G)'n)"nf~
ylj~olion 5ul y Byd yn
Llundain yn 1889. 'treunodd
b<;th wmscr yng N8hymru yn



Peidiwch a gori ar stori
anfonweh hi i7r ECO

U Glanffynnon. Llanrug
CI\~FtNARFON673~13
rron :5ymuOot07774430010

-
Unad 1. Ffarm Bryn Afon

LLANRUG
f:fon: l01.2aS) S50~49

(0599) 999901

Gynnal boileri nwy,
olew, tanwydd sclat
a thredio pel piau

Cynyrchion Coed:
Gatiau, Ffensus ac ati
am brtsiau cystadleuol

GWYNANT
PIERCE

PLYMAR A
PI-I~IRIANNVDD
GWR~SOGI

TAWELFA, PENISARWAUN
Ffon: (01286) 870846

PRISIAU RHESYMOL
PEINTIWR AC ADDURNWR
•

Cefnogwch ein hysbysebwyr

BLYNYDDOEDD 0 BROFIAD YN Y MAES

Dylan Griffith
TREFNWRANGLADDAU ANNIBVNNOL a LLEOL

TROS ..Y-WAEN, PENISARWAUN
Yn gwasanaethu'r holl ardal yr ECO ae
ymhellaeh i ffwrdd

Gwasanaeth teimladwy,
urddasol a phersonol.
24 awr y dydd
ffoniwch: Dylan (Llys)ar87 ~833

Symudol: 07778127394

HEFYD~~~~~~~~~===CERBYDfI(I CLflS(lROL YR WYDDFfI
Cyrhaeddwch mewn steil - mewn cerbyd Rolls Royce

ar gyfer priodasau, pen-blwyddi ac
achlysuron arbennig eraill

neu
w. G. Roberts (Wil Korea)

676741

FFENESTRI ERVRI
GARTH ISAF,LLANRUG

(01286) 650764 I' FFENESTRi I
[ DRVSAU 1

I DRYSAU PATIO]
j PORCHES I
[ BYR~DAU FFASIA '

I CLADIO I
CONSERFATERIS l

GWYN JONES

..

aWER51 PIANO
~naron V. Williams B.A.
Pentir (01240) 3:13746

Ar Draws
1. Llwvn nero canzhennau
unionsyth ac iddo ddail
bychain a blodau melynion.
Disgrifwyd Olwen, yn y
chwedl hynaf sydd gennym
yn y Gyrnraeg, sef Culhwch
"~ Olwrn, fo\1 ~iewulll yn
fclrnach ria blodau'r
planhiQYD hwn.

3. fll1Ilhigyn nero rnonau 111\V
Ilachar melyn, a smot iau
oren yn y canol. Blodeua'n
eithaf cynnar yn nhrmor 'I
gwanwyn. l3nw arall arno yw
sawdl, teth neu droed y
luwch. Mae ail enw'r b loclyri
yn CDYY\lYlIICl idU CYllCb"fCtlig
o'r Testament Ne\JJYddQC t1W
osod yn s ; J a'11J1"_

*. £Ur{)lnC a TlzeilfwT LlulZaain
yw'r enwau erail1 arno.
nucrrn bychitn ruwzar.

t; Us hefo cynffon h~r llcwolJ
ac yn dra cnwirn tra'n unnzo
coed.

7, nucryn Jilb1yfac(11U~ac un 0
LJylWyrn y eunvn.

Q }lnw arall am y cre!l.dur l,wn
ydyw ,,"oJyn. ond ~:.l11nlr~'
hefyd un o'r cYli)CraU
~u~lcllllul, ncu [WnOel 0
goed wcdi C1 glymu ~fn ei
ganol neu'n el ooeupen

Ilawr
2. 0 rywogaeth Erinaceus ac un

sv'n bvw ar bryfed ac vn
cysgu yn nhymor y gacaf.

3. Crcadur o'r un tcnlu a'r
carl \VID, gwenci, a'r Ironwen,
Wedl prinhau oherwydd ei
hela gan ddyn.

5. U'V. 1 ucnod,
Y. Ll uosog onnen,
10. Gall y planhigyn bwn dyfu

ar foncyff coeden, a ph.Oan
dyf ar y llawr fe'i adwaenir
wrth yr enwau llysiatlJr
e"~'nl} lfCrwj' 11, bedog las.
Chwilir yrna am yr hen enw
yn y Gymraeg amdano.

11. A'f VYl'wi:1tiWl1 oluf, i>\if beth
yw'r em» cyfarwydd vn y
Gymraeg am yr hyn a gafwyd
fel ateb vn 10 uchod.•

Nodwch v sair ar ddarn 0
bapur. Coflwch gynntvys
eich enw a'ch cyfeiriad.
Danl'onwch yr areb erbyn 10
Mcdi, '03 at Dnatydn Gu LO,
Nsuadd (;I~~goed, Llanruz
LL$S 3BD. Yr atcblon cywir
ar gael yn rhifyn nesaf Eco'r
Wy\l~(~1T~irswob1 ~yuu'no
i Uyd~ saf (1) ~ecyt\ (I lyfrau
Cyrnracg Byd Natur; (2)
II un 111\U o fvd Nstur: (~)
stampiau Adar 0 wledydd
tremor;

Chwilota am 11 enw ym lviyd
Natur. Tair gwobr! Ewch ati!
eyne gwych! Rhowch gynnig
ami heddiw 'mal
.....'"Mac Cn, Dd, 1'[, LI yn cyfrif
fel un Ilvthvren.
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Cystadleuaeth Croeso'r Hat
(agored i bob oedran)



Mor drlst yw gWf!ldarwyddion
Y chwalfa yma thraw,
Sylfeinl egwyddorion
Arwenh,ondysgwydllaw.
Y chwl 0 dras estronol,
Rheoll yw y nod
A rhwygo yn fwriadol
Cymdeithas gJos fu'n bod.

6clddgarwGh diBytyru,
Yr ysgol brofiad ddrud,
Canhedloedd lu yn IIw9u
A thlodl dro~ y byd.
Arwelnwyr amaethyddiaeth
Mor ftcl yw'r rhain yn wlr,
Vswiriant yw'r flaenoriaetn,
Maes chwarae fydd y tlr,

Mae dyddlau y cwestiynu
Heb fod ymhell I ttwrdd
Pa Ie mae cynnyrch Cymru?
Faham mor IIwm y bwrdd?
Ond peidiwn sor-bryderu,
Dew newid byd drachefn.
Bydd galw am gynhyrchu,
Bydd rhaid ail-arddel trefn.

DArvDD MORRIS,CeFN COCH
13 AWST, 2003

Yna daeth yn amser yr
Eisteddfod! Roedd hon yn
gystadleuaeth gref iawn gyda 5 0
fandiau gorau'r adran yng Nghymru
yn cystadlu yn erbyn y Band.
Roedd y gynulleidfa'n amlwg wedi
mwynhau'r perfformiad - a dyna
oedd teimlad y beirniad hefyd
mae'n amlwg - pan osodwyd y
band yn gyntaf, gyda Band Llanrug
yn ail a Band Llansawel yn
drydydd.
., Roedd hwn yn ganlyniad gwych
I r band - ac yn profi fod y
penderfyniad 0 ddefnyddio'r
ieuenctid yn un cywlr! Roedd yn
bleser gweld fod 18 allan o'r 27 ar y
IIwyfan 0 dan 30 oed - gyda 75°;"
o'r band yn dod 0 bentref Deiniolen.

Mae'r band yn awyddus i barhau
gyda'r gwaith da yma ac yn edrych
ymlaen at weddill y flwyddyn.

Egwyddorion ar Gyteiliorn
Trwy Iyfu a seooni
Manteision ddaw i'th ran,
Ond coria cyn gwirioni
Fod eratll yn cael cam.
A dyna ystyr undeb.
Rhol stamp ar enaid dyn,
Cael undod dros gytundeb
A gwarchod rhag y drin.

Mae golud yn rheoli
Meddylfryd ambell un,
Er nad yw'n sylweddoli,
Bydd yma wrtho'! hun.
Mor ddiflas ei enillion
o edrych dros y ffin.
A choflo hen gymdogion
A syrthiodd yn y drin.

-

Tynnwyd y lIun/au
o Gwyn a'i ~r
(Joshua sy'n
flwydd a hanner)
a 'j wyres (Megan
sy'n dair oed) ar
dd/wrnod
cenedlaethol
Canada.

DYMUNA Mary Calhenne Jones,
ddlolch 0 galon am bob arwydd 0
9ydymdelmlad a dderbynlocd yn ei
phrofedigaeth 0 golli merch annwyl
lawn, Mair Rees. Oiolch am y
lIythyrau. cardiau, galwadau ffen ac
ymweliadau a hefyd am y rhoddion
hael 0 £2,000 tuag at Adran
Ddamweiniau Ysbyty Gwynedd.

. ~iOICh rr Parchecnqton Ifor Lloyd
Williams, Olaf Davies, Idwal W.
Jones, John Treharne, John
Pritchard a'r cyn-8rifathro John R.
Rowlands am eu gwasanaeth ac j
Mr Gareth Hughes Jones (cefnder)
wrth yr organ. Dioleh j Melrion
Jones, Minafon am ef garedigrwydd
mawr ac i Gwynfor Jones 0 E. W.
Pritchard am y trefniadau trylwyr,
gofalus ae urddasol.
Y SEINDORF. Dydd Sui, 3 Awst.
gwelwyd ffrwyth misoedd 0 waith
caled yn cael ei wobrwyo pan
enillodd eeinoort Arian oeuuoren
gystadleuaeth Bandiau Pres
Dosbarth 2 yn Eisteddfod
Genedlaethol cymru, Melfod.

Ar ddiwedd 2002 gwnaed
pendertyniad pwysig gan bwyllgor y
Band I ddyrchafu mwy 0 aelodau'r
Seindorf leuenctid i ymuno €l'r
'band mawr'. Gan fod yr aelodau
itanc hyn yn domronao teimlodd y
pwyllgor fad cytnod 0 auaceuacu 0
t1aen y band - ond eyfnod oedd yn
siwr 0 brofi i fod yn bleser ac yn
galonogol jawn wrth weld y rhai
ifanc yn tyfu yn eu gallu.

Cystadleuaeth gyntaf y Band yn
2003 oedd Pencampwnaeth Cymru
yn Abertawe, ble gosodwyd y Band
yn bumed allan 0 9 band drwy
Gymru - canlynlad calonogol dros
ben wrth gysldro fod Dum aelod
ifanc yn chwarae gyda'r band am y
tro cyntaf yn gyhoeddus, gydag oed
cyfartal09 y band yn y 20au.

Yna cafwyd noson Iwyddiannus
dros ben pan drefnwyd cyngerdd
san y Band i sodi arian tua9 at
Ward Alaw, Ysbyty Gwynedd.
Codwyd cyianswm 0 £3,276 at yr
ell.l~en e\rbennis ymQ,

Yng nghystadleuaeth nesaf y
Band yn y Rhyl gOSodwyd nwy yn
drydydd - yn erbyn bandiau cryf
iavvn - canlyniad oedd yn dangos
fod y band yn aeddfedu. Oaeth hyn
ddiwrnod ar 01 i aelodau'r Band
gael eu hyfforddi gan unawdwyr
band pres gorau Ewrop - Band
Pres Cymdeithas Adeiladu Swydd
Efrog! Braf iawn oedd cael dau gyn
aelod rr band, sydd wedl mynd
y~laen i tod yn aelOdau blaengar
o r band Ilwn - Iwan Williams a
Gavin Sayn~r, yn dOd yn 01 i
ddysgu aelodau band eu pentref!

DEINIOLEN

CYMRY ALLTUD. Mae
Gwyn ac Elerl Morris 0
Fictoria Terrace,
Oelnlolen gynt. yn byw
yn Edmonton, Alberta,
Canada.

R.I.T.

Fol ffrind, fa hoHwn innau

G~el diolch am y tro.
Am gAAI rly owmni sjriol
Trn'n troodio IIwybrau'r fro.

Dnw amsor i HarweHo
I ninnau bob yr un,
A cnawn dy gwmnl eto
Ar aplwyd DlIw ei hun

Ac yno cawn gyd-gordded
Y IIwybralJyn y nRn.
A throedio Qyda'r lor a wnawn
A'i foli Ef yn ben.

eyn hir, dow haul i'r bryniou

Iwenu arnom ni.
A chofio wnawn am farch y fro
A'r won QrQ<;Ic;lQihi,

Merch y Fro
Ar aelwyd Tan y Caerau
Mae coiled ar dy 01
A'r gwacter sydd yn lIethu
Wrth feddwl na ccorn 61.
Ond er y golled erchyll
A ddaeth I ran dy fam,
Bydd broich yr lor yn srytder

I'w chynnal rhag cael cam.

Gadewaist 61 dy Iwybr
Ar lathrAUflnr1h y fro,

Ond Duw yn unig Wyrdy hynt
Wrth droedlo'llwybrau O.

Daeth tyrfa tawr i'r Capel,
Ar bwys dy gartret clyd,
I ddWGUdY ffarwel olaf
Cyn iti fynd o'r byd

gasglwyd yn mynd tuag at waith da
Ward Ogwen yn Ysbyty Gwynedd a
Chapel Cefn y Waun. Ein
diolchiadau cywiraf.
CYMUNED GWAUN GYNFI.
Ddiwedd rrus Mai daeth lIu 0 bobl i
gyfarfod o'r mudiad Cymuned yn
Nhy Elidir. Cafwyd noson ddifyr
lawn a oedd yn gymysg o'r dwys a'r
digri, a phenderfynwyd ar ei diwedd
sefydlu cangen 0 Cymuned yn y
pentref.
Enw'r gang en newydd yw Cangen
Cymuned Gwaun Gynfi. Mae'r
aelodau wedl eyfarfod yn barod ae
wedi trefnu niter 0 weithgareddau
yn yr ardal. Cafwyd ymateb Hafriol
iawn gan drigolion Dlnoriwg pan
gynigiwyd gwersi Cymraeg yn rhad
ae am colrn gan Gyrncelrhas
Addysg y Gweithwyr yn ddiweddar
Sara Wood, Oinorwlq
CYDYMDEIMLAD. Estynnwn em
eydymdeimlad eYWlr I deuluoedd a
gollodd anwyliaid yn ystod yr haf.
Cydyrndelmlwn a Mrs Margaret
Thomas, Pistyll a'l meibion,
Michael a Oavlo, yn eu
profedigaeth sydyn 0 goll! Mr
Hughie Gordon Thomas.

Cydymdeimlwn a theulu'r
ddiweddar Mrs Nelhe Hughes, 3 Tai
Gwyrlai a gollodd fam, nain a
cnwasr annwyl

Hetyd a Mrs M.e, Thomas, Tan
y-caerau a gollodd al march, Miss
Mair Rees Jones, mewn damwain
erchyll.

Hetyd a Mrs Mona Parry, 13
Hatod Oleu a'r plant Len, Lynda,
Glenda a Geramt a gollodd Wr a
thad annwyl, Mr Owie Parry, wedi
gwaeledd hir.

Hefyd a Dylan a Kathie Jones.
Maes y dref a gollodd faban bach,
Finola Rachel, chwaer i Eilis.
Rydym i gyd yn cydymdeimlo a
chwi yn elch profedigaethau.

Er Cot am Mair Rees Jones,
Tan-y-caerau, Clwt-y-bont.

DIOLCH. Dymuna Wendy a Dylan,
Y Fellnheli crnoicn 0 galon rw teuiu.
ffrindiau a ohymdogion am yr
anrhegion a'r cardiau a
dderbymwyd ar achlysur
genedlgaeth eu mab bach, Os ian
Hari ar 30 Ebrill.
DYMUNA Mona. Len, Lynda,
Glenda, Geraint a'r teulu ddiolch 0
galon am bob arwydd 0
9ydymdeimlad a dderbyniwyd yn
eu profedigaeth 0 golll gwr, tad, taid
a brawd annwyl, sef Owen Parry.
Diolch am y cardiau, galwadau ftcn
ae ymweliadau ae hefyd am y
rhoddion hael 0 £1000 tuag at
glefyd y crudcymalau a Chapel
Ebeneser Deiniolen. Diolch i'r
Parch John Pritchard am y
gwasanaeth ac i Gwyn Parri am ei
deymged, a dalwyd yn y ty Diolch i
Mr Gwynfor Jones 0 E.W.
Pritchard, Llanberis am y trefruadau
gofalus ae urddasol.
DIOLCH. Dymuna Glenys ddiolch 0
galon am bob cydymdeimlad yn
ystod y brofedigaeth 0 golli Tydfil
Jones. ffrind agos a hoffus. Drolch
am y eardiau, galwadau ftan ae am
y rhoooron tuag at Ward Ogwen a
Chapel Cefn y Waun. Orotch yn
fawr lawn i bawb
DYMUNA Bethan a Macari, 66
Pentre Helen dororch 0 waelod
eaton I r teuiu, pertnnesau a
ffrindiau am yr holl arian ac
anrnecion a dderbyruwyd ar
enedigaeth ~lIiw ~af.
CASGLWYD £26.14 yn Hafod Olau
a Bwthyn at Gronta Caner Mane
Curie. Diolch yn tawr i bawb.
CYDYMDEIMLAD. Brawychwyd yr
ardal 9yfan fore Mercher, 16
Gorffennaf pan glywyd am
farwolaeth Mair ~ees Jones, Tan-y
caerau, mewn damwaln ercnvu yng
Nghaernarfon.

Roedd Mair yn uchol oi pharch
yn yr ardal a bydd coiled fawr ar ei
hoI. Estynnwn ein cydyrndeimtad
cywir I'W mam, Mrs Mary C. Jones,
ac rr holl deulu yn eu coiled, hefyd
I aelodau Capel Libanus lie bydd ei
lIe yn was iawn.
CYMDEITHAS CYFEILLION
EGLWYS CRIST. Mae rrstruacau ar
y gwelll gogyfer a thymor newydd y
Gymdelthas. Bydd cyfarfod cyntaf
olonl or no~ Lun, 1 Modi am 7.00 Q'f

gloch yn yr Eglwys. Y slaradwrt
gvvQgg rydd Mr Maldvvyn Thoma5 0
Benrhosgarnedd. Bydd croeso l'r
aelOdaU ae I aelOdau newYdd.
DIOLCH. Dymuna Mari Wyn Ellis, 3
H~roo Olel.l ddiQlch l'vv thoUIU.
ftnndlau, cymdogfon, cydwelthwyr
ac athrawon Ysgol Gwaun Gynfi
am bob caradigrwydd a
dderbyniwyd tra'n cael
lIawdriniaeth yn Ysbyty Gwynedd
ae ar 01dod adr~f.
LLONGYFARCHIAOAU j Lynne, 10
Hnes Cynfl ar ennill gradd B.~d. 2.2
~ydag anrhydedd ym Mhrifysgol
Cymru Qansor oddi wrth Dad.
Mam, ....Qnil\tl~n ill I.Quii10,
OYMUNA Ken. a Margaret el
~hwaQr, yn9hyd a'u leuluoedd,
ddiolch am yr holl garedlgrwydd a
ddangoswyd Iddynt ar 01 COlli eu
Ilannvvyl dlld, Tydrll JOI1@~, ZO
AhyOfodog, yn (JaivvtidUtlr. E)u'n
5ysur rnQwr' i'r taulu ddorbyn
cydymdoimlad brodorion y fro oc
eraill a gweld a chlywen cymaint 0

barch oodd at au tad ynO noolwo oi
Hnnciu'llJ nifArLJS Diolch hof)'d am
p-ir.h haelioni Bydd yr arian a

Mrs Margaret Cyofi Griffith, Cynfl. Ffon: (870394)
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Tecwyn Hughes, 4 Y Dd61, Bethel,
Caernarfon, Gwynedd LL55 1RE.
(Ff6n- 01248 671469).
CLWB 200 Y NEUADD.
Enillwyr mis Mal oedd:
£50: (95) Ann Lloyd Jones, 8
Penrhos, Bethel; £25: (159)
Margaret O. Davies, 10 Tan y Cae,
Bethel, £10: (75) Pat Owen, Cefn
Cynrig, Bethel.
Enillwyr Mehefin oedd:
£50: (142) Eryl Roberts, Bryn
Ahedyn Bethel; £25: (115) Ann
Williams, Ty'n Rardd, Bethel; £10:
(17) Pat Hughes, 11 Ystad Eryri,
Bethel.
Enillwyr mrs Gorffennat oedd:
£50 (95) Ann Lloyd Jones. 8
Penrhos, Bethel; £25: (131) EJwyn
Hughes Bryn Ogwen, Bethel; £10:
(23) Amanda Jones, 4 Ystad Eryri,
Bethel

Bydd y Clwb 200 yn dod i ben
ddiwedd Gorffennaf. pan fyddwn
yn casglu arian am y flwyddyn
sydd i ddod Erfynnir am fwy 0
aelodau i ymuno a'r Clwb. Os oes
gennych ddiddordeb, cysylltwch
a'r Ysgnfenyddes, Mrs Nan Owen,
Berwyn (01248670763).

Mae'r Neuadd Goffa wlr angen
mwy 0 gefnogaeth gan drigolion
Bethel. ac os na cnawn hynny ni
fydd y Neuadd yn gallu bodoli i'r
cytoool,
CYMORTH CRISTNOGOL.
Casglwyd £241.80 at Gymorth
Cnstnogol eleni. Diolch i eglwysi
Bethel. Cysegr. Saron a Seion am
eu cefnogaeth ir casgliad ae i
bawb a gyfrannodd at yr aches
elent
LLWYDDIANT EISTEDDFODOL
Bu nifer o'r pentrefwyr yn eystadlu
yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym
Meifod eleni a daeth IIwyddiant i
ran niter ohonynt.
Llongyfarchiadau i bob un.
LLWYDDIANT. Yn rhifyn Medi
byddwn yn lIongyfarch plant y
pentret ar eu IIwyddiant yn eu
arholiadau ac yn dymuno'n dda
Iddynt wrth fynd ymlaen i addysg
bellach ac i waith. Nid yw eleni yn
wahano!. Mae'r plant unwaith eto
wedi cael canlyruadau ardderchog.

Dymunwh Y 90rau i'r rhai fydd
yn cychwyn yn yr Ysgol Feithrln,
yn yr ysgol Gynradd, y rhai fydd yn
cychwyn yn Ysgol Brynrefail a'r
rhai :;ydd yn myncJymlaen I goleg
ae i waith.

EISTEDDFOD. Mae'r Pwyllgor yn
trefnu Noson Goffi yn y Neuadd
Goffa gyda stondinau a raffl ar nos
Wener, 5 Medi, i gychwyn am 6.30.
Bydd cyfle i dderbyn y Rhestr
Testunau a rhoi enwau ar gyfer yr
amrywiol bartton, Mae toeynnau ar
werth gan aelodau'r Pwytlgor am
SOc.
LLWYDDIANT CERDDOROL.
Llongyfarchiadau i'r ddau canlynol
ar Iwyddo mewn arholiadau yr
Ysgolion Brenhinol, a gynhalrwyd
ym Mangor yn ddiweddar: Gethin
Wyn Griffiths, Doiserau, Gradd 3
Piano gyda Ahagoriaeth a Sicn
Gareth Owen, Tyr Ysgol, Gradd 5
Cornet gyda Theilyngdod.
CYDYMDEIMLO.
Daeth profedigaeth iran tri theulu
o'r pentre dros yr hat. Yn ystod y
gwyliau, yn frawychus 0 sydyn, bu
farw Mr Richard Hughes, 42 Bro
Rhos. Hefyd bu farw Craig Pugh,
Tan y Buarth a Mr William W.
Davies, St Tysilio (Saron gynt).

Estynnwn pob cydymdeimlad
a'r tri theulu yn eu profedigaethau.
LLONGYFARCHIADAU i Gerallt
Hughes, Crawla ar ei lwyddrant yn
ei 9wrs Diploma yn y Gyfraith yn y
Coleg yng Nghaer. uymuraadau
gorau iddo hefyd yn ei swydd
newydd fel cyfreithiwr gyda
ehwmni yng Nghaer .•
CLWB 100 CLWB PEL-DAOED.
Erullwyr Mehefin oedd: £ 100:
Mansell Wllltams: £50: Iwan
Jones; £25: Hugh Morgan; £25:
Aled Williams .. £10: H. P. Hughes
H. Owen, Sion Williams; Tracey
Jones, Emlyn Thomas; Billy Owen:
Goronwy Jones; Owenan Elis. Yr
011 ohonynt 0 Fethel.
Enillwyr Gorffennaf oedd:
£100: Tecwyn Hughes, Bethel;
£50: Dilwyn Hughes, Seion; £25:
Carys WIlliams, Bethel; £25:
Geraint Parry, Bethel; £10:
Alwynne Jones. Bethel; D. Chubb,
Bethel; Arwel Jones, Bethel; Pat
Griffiths. Bangor; Alwen Williams,
Caernarfon: Sion Stokes. Uanrug:
J. Newell. Caernarfon; Maldwyn
Hughes, Bethel; J, R. Evans,
Bethel; Andrew Williams,
Caernarfon.
I ymuno neu am ragor 0

wybodaQth cysylltwch a Mr

gofgolofn a'r lIain ° dir o'i
hamgyleh. Mae bob amser yn
daclus a'r blodau yn dlws
OIOLCH. Yn ystod y gwasanaeth
fore Sui ynS N9hapel Bethel,
diolchodd y Parch Gwynfor
Williams iGor y Waun am y pleser
a'r mwynhad yr oedd Sf a'l wrarg
wadi Qi gaol yn 9wrando arnynt yn
canu yn Eglwys y Santes Fair yng
Nghaernarfon yn ddlweddar.
GWVLIAU. Braf yw 9weld plant y
pentref yn dod elOrer yn ystod
gwyllaU'r naf ac. yn eu mysg eleni
yr oedd lorwerth (I-Ieli) a'i deulu 0

Vnysoedd y Cayman, Dod i weld
mam ac i ddathlu pen-Olwydd
arbennig oyda Nevllla, Bryn
Gwylan. mQdda fo.
YMWEUAD. Yn ystod Qi daith yng
Ngogledd Cymru galwodd
Tywysog Cymru yn nhafarn y
pentref cyn mynd ar y tren ~'r
waun I Rnyd-ddu. Bu'n sgwrslo
gyda'r dort a oedd wedi ymgynnull
yno. I ~ ~. _

Camera yn ng01al Richard LI. Jones,S Y Ddol. Fton: (01248) 670115

Geraint Elis, Cilgeran. Ff6n: (01248) 670726

BETHEL

Camera yn ngofal Heulwen Hughes, Argoed. Ffon: (01286) 650556

CLWB 300. Enillwyr mis Mehetin: Beirdd ar Sadwrn eyntaf yr
£40: Mr Peter Greasley, 7 Pant Eisteddfod.
vveen: [25: Mrs Pearl Williams, Llwyddodd lola Ynyr i ddod i'r
Parc; £10: Mrs Rhian Ellis, Ty'n brig mewn dwy gystadleuaeth yn yr
Llidiart. adran ddrama, un ar gyfer drama
Enillwyr mis Gorffennaf: deledu a'r lIall oedd sgript ar gyfer
£40: Mr G.O. Jones, 2 Penclip; un actor neu actores.
£25: Ms Sali Davies, Ty Capel Daeth Ffion Hat Llewelyn yn ail
Croes y Waun; £10: Mr J. Cotton, yn y gystadleuaeth adran offeryn
12 T9 Hen. chwyth rhwng 12 ac 16 oed.
BEDYDD. Mewn gwasanaeth Roedd rhai wynebau eyfarwydd
arbennig yn nghapel Croes y waun i nl ymysg aelodau COr Meibion
a'r Parch Dafydd Hughes yn Caernarfon, a ddaeth yn fuddugol
gweinyddu, bedyddiwyd Iwan yn eu hadran.
Llwyd, mab bychan Garry a Nia Wedi iddo fod yn all yn
Griffith, Dolydd, Stad Ty Hen. Eisteddfod Dinbych ddwy flynedd
DYWEDDIO. Dymunwn longyfarch yn 61 yn y gystadleuaeth 'Baled
Tina Parry, Ael y Bryn ar ei Wreiddiol', daeth Alun Mabon, Stad
dyweddlad a Carwyn Humphreys 0 Bro Waun yn gyntat eleni a
Lanrug. derbyniodd Wobr Gofta Elfed
PLAID CYMAU. Mewn cyfarfod Lewis.
blynyddol o'r gangen yn DATHLU PEN-BLWYDD.
ddiweddar, ail-etholwyd y canlynol: Llongyfarchiadau a pnoo dymuniad
Cadeirydd: Norman Williams; da i Elin Evans, Arfryn a Rhys
Trysorydd: John Gwynedd Jones; Huws, Argoed ar gyrraedd eu pen- I
Ysgrifennydd: Rob Jones; blwydd yn 21 oed. Dymunwn bob
Ysgrifennydd Aelodaeth. Beryl hapusrwydd i chi i'r dyfodol. !
Jones. Bydd amryw o'n plant a'n pobl

Dewiswyd John Gwynedd ifanc yn cychwyn gyrfa mewn
Jones fel darpar ymgeisydd Plaid ysgol, eoleg a swydd yn ystod yr
Cymru i'r etholiad lIywodraeth teo: wythnosau nesaf. Dymunwn yn
ym nus Mal 2004. oca I bob un ohonynt
CROESO. Dymunwn estyn croeso ADREF O'R YSBYTY. Croesawn
i'r rna: sydd wedi ymgartrefu yma Mrs Wendy Jones, Pen Clip a
yn y Waun yn ystod yr wythnosau Richard Charge Lhton ad ref or
orwemar. Gobelthlwn yn tawr y ysbyty wedi j'r ddau dderbyn
byddwch yn hapus yrna. IIawdriniaeth.
PRIODASAU Daeth cyfnod prysur Gorfu i Sian Jones, Penrhos
o baratoi " threfnu i ben gyOClcnwe creuno cyrnoc yn yr ySOYlY ac
chwpwl ifane a chysyllttad a'r hefyd daeth Miss Kate Roberts,
pentref wadi pnooi yn ystod yr haf. Stad Tref Eilian, adref wedi iddi

Priodwyd Delyth Mai 0 Hafod y dreulio cyfnod yn Ysbyty Eryri
RhuS 0 Mark Parry 0 Gaernarfon Cioboithio'n fam roc y tywydd
yng Ngwesty Meltod. Maent wedi brat yn codi eich eaton a'ch bod yn
ymgartrefu yn Llanrug. gwella.

Yng Ngwesty Meifod hefyd y Tra ar ei wyliau yn Sbaen gorfu
priododd Gwyneth Ellis, Ty'n i Cai Bach, Cartrefle fynd i'r ysbyty
Llidiart a John Kremers o'r ond mae adref ac allan yn chwarae
Iseldiroedd a byddant yn ernvn nvn.
dychwelyd l'r Iseldiroedd J tyw. Yng CYOYMOEIMLWN a Mr a Mrs
Nghaernarfon y bydd Gwyndaf Robin Roberts, 9 Bryn Golau yn eu I
Williams, Tros y Gors yn byw gyda'i protedigaeth 0 go"i mab yng
briod Karen, 0 Lerpwl. nghyfraith (G'Atr Beryl) yn

Yng NawQ~ty Meifod y priodwyd frawychus 0 sydyn.
Susan Helen Murray a Neil Anfonwn ein cydymdeimlad at I
erouqnton. Catherine Huws, Oolafon yn ei

Yn Eglwys Betws Garmon y phrotediqaeth 0 golli el ehwaer.
priodwyd MAtt a Claire Tuck sydd Yn dawel bu farw Catherino
wedi ymgartrefu yn Bron Gwyrfai Williams. 2 Trof Eilian.
{hGn enwlr Adfa}_ Cydymdeimlwn ~'i hunig fao,

Priodwyd Diane ac lwan, Ronnie, yn ei brofedigaeth.
OQlwynl Tern\) Glyn Afon. Gydymdelmlwn ac Eurwyn

Dymunwn bob hapusrwydd I'r Williams a'r teulu, Pare, y,n eu.
holl barau ifane yn eu bywyd profedigaeth 0 golll el frawd,
priodasol. Eirfion. a oedd yn byw yng
PEN·BLWYDO PRIODAS. Ngha~rnarfon.
Llongyfarchiadau mawr i Gwilym DIOLCH. Dymuna Eurwyn. Pearl,
John a Sheila Rob9rtS. Llwyn David a Sara. Pare, ddiolch i'r teulu
Celyn ar ddathlu eu prlodas aur yn a'u ffrindlau am bob arwycJd 0
ddlwt:lIdtlr. gydymdelmlad a ddQrbyniasant yn
GENEDIGAI:TI-I. au profodi9aeth 0 goll; brawd,
Llonsyfarchiada", i JQhn Q Rhlan brawa yny nghyfraiUl ac ewytnr.
Elli~. l\fn Llldlart ar enedlgaeth eu Ololch hetyd am y cardiau a'r
Wyr b~eh eyntaf. Maant yn dald a galwadau Hbn a dderbyniwyd.
noin balch iawn i Gruffydd Iwan. OIOLOH, eU Blan WilliamS,
melDbyOhanAnwen ac Iwan. Groeslon. Penygroes (merch
LIOnoyrarCnladau I d~ulll Ty'n Gw~nno gyrjyri) ar broflad gwaith
WAirglodd ar ened:eaeth ou mab yn yssol Waunfawr a mwynhaodd
bychan, NQQh~QYI(J, 01 hun yn fawr. Dymuna ddiOlctl I
LlYiYDDIJi\NT EI()TEDDFODOL. MISS Dalyad a'r staff am QU creASO
Dym\tlnwn IQngyfarotl pawb 0 r ct'r (lm~er aroennig a dreullodd
pentref fu'n cystndlu ac a ddaQ\h ynQ,
yn IIwyddiannus yn yr Eisteddfod DIOLCH. DymunQ Mr Wllff Jone~,
Genedlaethol Aleni TrE'flys ddiolch <arein rhan ni i Syd,

Daeth tim beirdd y Waun yn rwy'n sJwr) i Roy Jones, Cynefin,
r"'QQ\tI991 yng ngorneot Talwrn y arTl roj O'j amser I ofalu am y
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WAUNFAWR
Mrs Nan Roberts, Pantafon. Ffon: (01286) 650570
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Mrs Lowri Prys Roberts-Williams, Godre'r Coed. Ffon: 870580

BRYNREFAIL

Bws 22 sedd ar gael at gyier pob
math 0 logi preifal - Ilosweithiau
Alliln, pilctlon, tripi,,\\ "~ "ti.
Gwasanaeth personol a thelerau
rhesymol san (01248) 361044

I D. P. OWENS RHIWLAS

BWS BACH AR LOG

~ORIEL
CWM

~~CwnlyGlo
FfonJFfacs: (01286) 870882

Gwasanaeth .rframio
Lluniau 0 bob math
ar gael ar y safle
l'risiau R}le~ymol

Arddarlgosfa olwuau
gwreiddio] gull
Arti5tiaid Licol

Richard S. Humphreys

Rhian ae Anna George yn brysur
yn ystod Mehefin yn paratoi sgript,
a baratowyd gan Rhian George,
dan y teitl 'Moliant am y Beibl' i'w
chyflwyno yng nghytarfod
blynyddol Cymdeithas y Beiblau a
gynhaliwyd eleni yng Nghapel
Ebeneser, Deiniolen.

Gyflwynodd Elin ac Anna hefyd
gan 0 foliant i'r Esgob William
Morgan gyda Mrs Lowri Roberts
Williams yn cyfeilio. Cafwyd
cyfarfod bendrthiol dan arweiniad
Miss Jean Parc Jones, Ebeneser
gydag Ysgolion Sui Dinorwig,
Sardis, Eglwys Llandinorwig,
Ysgol Sui Unedig Demiolsn, Bosra
ac Eglwys Santes Helen,
Penisarwaun yn cymryd rhan.yn
ogystal.

Cafodd pawb y traint yn ystod y
cyfarfod 0 gael lIongyfarch Mrs
Katie Lloyd Hughes, Dmorwiq ar
yr anrhydedd a ddaeth i'w rhan 0
ennill y Fedal Gee eleni. Roedd
Mrs Hughes yn bresennol yn y
cyfarfod ae wedi dod a'r Fedal
hardd gyda hi i'w harddangos.
Priodol iawn oedd cydnabod
ffyddlondeb un a fu'n ffyddlon i'r
Ysgol Sui am dros bedwar ugain
mlynedd, ae yn dal i addysgu
disgyblion ar ei haelwyd, yng
ngWydd aelodau ieuane presennol
Ysgolion Sui y Dosbarth.

Odydd Sui, 13 Gorffennaf bu
iouenctid yr Vsgol Sui yn cymryd
rhan yn y Sbri flynyddol a
gynhaliwyd yn Ysgol Brynrefail
wadi el drefnu gan 8wyllgor Ysgol
Sui ac leuenctid Henaduriaoth
Arfon.
OEDFAON MEDI
7: Parah John Owen, Bethesda

am 5.30
14: Parch Reuben Roberts,

Bontnewydd am 5.30
Gweinyddir y Sacrament 0
Swpor yr Arglwydd

21: Mr Evan Jones, Bontnewydd
am 1000

28: Parch Cath Williams,
Caernarfon am 10 00

byddant yn nofio 0 Beaumaris i
Gaernarfon - '0 Gastell i Gastell'
- cwrs anodd 12 rnillnr ar draws
niter 0 gerrynt lIawn perygl.

Pwrpas yr ymdrech hon yw
codi arian at achos da. Bydd yr
arran a gesglir yn mynd i
gynorthwyo plant sy'n dioddet 0
Cystic Fibrosis. Mae nurnenru
noddi ar gael yn y Swyddfa Bost
yn y pentref a diolchir ymlaen law
am bob cefnogaeth.
YR EGLWYS BRESBYTERAIDD,
Y GYMOE1THAS. Cynhaliwyd
cyfartod c'r Gymdeithas yn y
Festri nos lau, Gorffennaf 1at

Y cadeirydd oedd Mr R. Wyn
Evans, Ty'n Buarth. Cymerwyd at
y rhannau arwelniol ar thema'r
Odaear a'i Chynnyrch gan Mrs
Lowri Roberts Williams, Godre'r
Coed. Y siaradwr gwadd oedd
Gareth Edwards-Jones, Fferm
Penllyn. Yn trodor 0 Ddyffryn
Clwyd mae'n dilyn swydd ym
Mhrifysgol Cymru Bangor fel Athro
yn yr Ysgol Gwyddorau Amaeth a
Coedwigaeth. Gyda chymorth
eyfarpar cyfrifiadurol 'Power Point'
cafwyd noson addysgiadol a
drcdorol lawn yn olrhain
datblygiad amaethyddiaeth yng
Nghymru ers 1900 - cynnyrch y tir
a da byw a'r sefyllfa sy'n bodoli
heddrw rhwng yr archfarchnad
oedd a chynnyrch yr amaethwr.
Roodd y sgwrs yn adlewyrchu
lIawer 0 waith ymchwil a oedd 0
fudd i bob un oedd yn bresennol.
Yn dilyn trafodaeth ar ntfer 0

gwe~lIyntlu lCllwyd galf 0 ddiolah
clodwiw l'r slaradwr gwadd gan yr
amaethwr yn ein mysg, Mr Robert
John Williams.

Paratowyd y lIuniaeth gan Mrs
Megan Jones, Greuor Villa a Mrs
Eleanor Jones, Na Nog,

Bydd y evtartoc nesaf yn cael el
gynnal wythnos yn ddiweddarach
nag fvl yr hy"bysir yn Rhaglen y
Tymor. sef nos lau 18 Medl pryd y
disgwylir cwmni'r Parch John Glyn
I rOIsgwrs ar y testun 'Gruffydd ap
Cynan' V Cadelrydd fydd Mrs
Elen George. BWn yr Engan,
HENADU RIAETH IAETHOL.
Dymunwn yn dda iMr Gwyn Hefin
Jones, Rhandir ar ei ethol yn
Llywydd Henaduriaeth Arfon 0
blith ei blaenoriajd am 2003.
Troslwyddwyd y gadair iddo yn
absenoldeb y Parch Gwenda
Richards san Vssrifennydd yr
Henaduriaeth, y Parch Dafydd
!-lushes, yr'lS nehyfarfod o'r
Henaduriaeth a gynhaliwyd yng
Nghapel Glanrhyd nos Fawrth. 22
Gorffennaf. Bu hofyd oleni yn
cynryGhiOIJ'r Henaduriaoth yng
Nohymanfa Gyffredlnol Eglwys
Sresbyteraidd Cymru a
gynhaliyvyd yn l.Ianbedr Pont
Steffan Gorffennaf 14·17.
y~ ygGOL SUL. Vn ystod tymor
yr haf croesawyd aelod newydd.
sef Elin MorriS 5 Mlnffordd. Bu Elin
ynShyd A Caryl ac Awen Jones,

catwyd golygfa wych o'r dyffryn
islaw. Yng nghwmnl y perchennoq
fe'n tywyswyd 0 gwmpas
ystatelloedd y bwthyn, sydd wedi
eu dodrefnu yn arddull y cyfnod yr
adeiladwyd ef ac oedd yn
rhyfeddod i'w gweled. Yna wedi
ymgynn,ull 0 gwmpas y bwrdd,
cawsom sgwrs fywiog a drddoro!
am nnweddau cynhyrcruon mel a
pnerlysiau ar gyfer y croen, wedi
eu paratoi yn duyn hen rysotiau
Celtaidd ac a drosglwyddwyd I'r
perchennog gan ei narn.
Cynhyrchir y cwbl yn gWbl
broffesiynol a'r elw Igyd yn mynd i
elusen. Manteisiodd lIawer ar
brynu gwahanol gynnyreh dan yr
enw Cynhyrchion Aloma Lamar.
Diweddwyd y noson gyda phryd
ardderchog yn Y Caban yn
Llanberis. Diolchwyd un ag 011 i'r
lIywydd am noson eithriadol 0
bleserus a hynny ar drothwy ein
drws.
Nos Lun, 28 Gorffennaf yn Ysgol
Gymuned Cwmyglo cyfarfu'r
aelodau i drafod materion
gwelnyddol a onirlwyd oherwydd
na chytarfu'r gangen ym mis
Mehefin a'r Trip Dirgel ns
Gorffennaf. Cydymdeimlwyd ag
!;_Iinor Williams yn ei
phrofedigaeth lem a sydyn 0 golli
ei brawd, v diweddar Elwyn
Williams, ~en Golwyn.
LLVVYDDIANT, Llongyfarchiaduu i
Carol Houston, 2, Trem Eilian am
ennlll TYStysgnf mewn AdOysg yn
dilyn cwrs yng Ngholeg Menal.
LLONGYFARCHIADAU. Bu Keith
~othwell Llwyn l-IelY9 a
pherchonnog Ye Olde Bulls Head,
BeaUmariS yn Ilwyddlannus mewn
cy~f:=tdlelJaQtha gefnogwyd (jan y
VVOA yn y 5100 Am~othyddol yn
Llanelwedd fls Gorffennaf. Ef
oedd yr cnillydd cyntaf i gael ei
wobrwyo yno Nghystadleuaeth
Gwir F'las Dewls y Defnyddiwr,
Daeth ,'r brig am baratoi bwydlen
Gymreig arloesol a fydd. maes 0
law, yn cael ei pharatol ym Mwyty
arbennlg y Pharmacy yn Llundain
gan y belrnlad ei hun - y pen
cogydd I-Iywel Jonos.
COFION, Bu Mrs Einanwen
Evans, 1 Ffrwd Madog am gyfnod
yn Y~byty Gwynedd. Deallwn ei
ODd gartrgt grbyn nyn. Oymunwn
well had buan Iddi. Ein cofion
hefyd at Mrs Gwyneth Evans Ty'n
Buarth sydd yn Ysbyty Gwynedd.
~wellhad buan i chwithau.
CYOYMD~IML.AO, Cy\.lymdQlmltr
vn ddwys a Mr Datydd Hughes. 12
Trom !;ilian yn 91 brofAdioaAth 0
golli el frawd, y diweddar
Gyngnorydd Owen FtIGlldrd
Jones Rachub ar 28 Gorffennaf.
rol y gYVyooomnia yw Mr De\fydd
HugnQS yn dda el lechyo ar nyn 0
bryd ac anfonwn ein cofion ato
gan ddYllluno gYVollhadbuan iddo
maes 0 law.
NOFIO NODDEDIG. Ddlwedd
Awst. bydd Keith Rothwell, Llwyn
IlolYOr fol ,-h@n0 dim 0 chwech yn
rllvl vyrlllly tll nQf!Q'rCulfor rhvvng
LIOtyr d rfralnc. DCVVI~YVydy
lIeoilad oherwydd y slalens
arOOJlnlg mao'n 01gynnlg i nQfwyr,
Bydd y tim yn cyfarfod a hall
dreuliau'r ras eu hunain, set
1:4000.

Fel rhan o'r paratoadau

PWYLLGOA GYMUNEDOL,
Cyfarfu'r Pwyll90r yn y Festn nos
lau. 10 Gorffennaf dan
Iywyddiaeth Mr Gwyn Hefin
Jones. Hysbyswyd tod y cais am
nawdd ariannol ar gyfer yr
Astudiaeth Drchonotdeb 0 du
Cronfa Galluoq: Gwynedd a'r
Awdurdod Datblygu Cymreig wedi
91 sicrnau Croesawyd Mr Alun
Aobert3, Cyfarwyddwr
Cynorthwyol Cynlluruo a Oatblygu
Economaidd 0 Gyngor Gwynedd
i'r cyfarfod. Fe'j gwahoddwyd j'r
cyfarfod i gyflwyno gwybodaeth
am yr adeilad newydd ar safle yr
Hen Ysgol Sir. Nis adroddwyd dim
yn 61 yn swyddogol am y safle i
ardalwyr Brynrefail ers y cyfarfod
cyhoeddus a gynhaliwyd ar 23
Medi 1999 nac i'r pwyllgor a
etholwyd i'w cynrychioli ers 16 Mai
2000, ar wahan i fodel o'r adeilad
a arddangoswyd yn y pentref yn
ystod hat/hydref 2000.
Ca,fwyd adroddiad manwl ganddo
o'r hyn a tu'n mynd ymlaen ers tair
blynedd a'r setyllfa I'r dyfodol 0
safbwynt y gymuned. Diolcnwyd
iddo am ei adroddiad gan y
Gynghorydd Pat Larsen a Mr
Gwyn Herin Jones.

Yn dilyn mynegwyd teimladau
cryf gan yr aelodau oherwydd y
modd oweitnreou yn vstoc y
cyfnod dan sylw.
NQ;:1 Favvrth, as Qorffennaf cafwyd
cyfarfyddiad arall o'r Pwylfgor dan
Iywyoolaetn Mr Gwyn Helin Jones
gyda Mr Alun Roberts vn
bresennol. Yn wyneb y
irafodaothau presennol ynglYn air
Ganolfan Greff tau gohiriwyd
svrnuu vrrueen gyda"r navvdd
~rlannol ~ dd~rhynlwyd.
Hy~byowyQ mal Cwmr'li Cabar'l
Cyf. fydd yn gyfnfol am y Ganolfan
Greff tau a thrQfnwyd i'r aelodau
ymwflld ;l'r satle ac I
gynrychiolaeth o'r aelodau
gyfarfod aelod o'r Cwmnl ddydd
lau, 14 Awst. Cyfarfu'r Pwyllgor
lIawn nos lau 14 Awst yn y Festri.
Yn ystod y cyfarfod cafwyd
adroddiad gan yr aelodau hyny a
ymwelodd a'r Ganolfan Grofftau
ynghyd ag adroddiad lIawn gan Mr
Ggr~lInt Gflorgg a gylarfU a Mr Tim
Silvester. Cafwyd eslurhad ar nod
Cwmnl cao~n Cyf ac ymal@tJ I fdl
gofynion perthnasol i'r gymuned.
Trefnwyd i gael cyfarfod arall gyda
mwy 0 oynrychlolaeth a chael
mwy 0 fanylion.

Etholwyd M,- Johr'l McBrydo yn
ysgrltennydd cofnodion a
diol~l'\wyd I'r eYI"l-y~orlf~nnydd,
Mrs Lowd Roberts Williams, am e~
gvvallh yn Y0100 y tlvvyduyn
ddiwethaf. 8ydd y pwyllgor nesaf
yr'l cyfarlod yr'l y rostri nos Fawrth,
M@di 10@gam 0.30 o'r gloen.
Qf;J:VDLIAD V MJ:QC~!;D. No~
L.",n 14 ~9rffQnnaf, noson odidoS
a'r nar ar el orau, cynnaJlWYo y
Trip Dlrgal Blynyddol Wf!dl 9;
drefnu gan y Llywydd, Mrs Pat
.J(')nn~. ~yfnrl'jlr nnlnrll"lLJ ym M:'lo~
r~t¥lo r~"lrQrLI~nbQrisarn G o'r

gluvh, YnLl (v'u vluyyvyu yn
hmddenol i swr pellaf y pentref a
\hr91 l'r ~hvvitll ~m IYVy~r yr
Wyddfa. Wedi dringo'r alit serth
dyna aros ger Pen Y Ceunant Isat,
OYfthyn a adtilladyvyd yn y 1eftla
ganrif. Wedi disgyn o'r cerbydau



Gefnogwch
ein Hysbysebwyr

Dyddiad y Cyfarfod nesaf:
2it 0 Fedi

mater.

Materion ychwanegol
D}',vedodd }' Cynghorydd IJen
Jones bod safon Y 8\vaith lorri
&,vair 0 Cae Cerrig i gyfeiriad
Do;iniolcn )'11 ddifrifol, a'i fod
\vcdi derbyn amty\v 0 g\.\-'}'nion
oddi wrth y cyhoedd.

A\vgrymodd hcfyd y dylai'r
Cyngor longyfarch Jv1r Tom
Jones, Rhiwen ar dderbyn yr
M.B.:E.

Cylchfan nevJydd Tvddyn Hen.
Dyv,redodd y cynghorydd Hu\v P
Hughes hod ~1gwaith wedJ ei
\vneud yn effeithlon ac yn dda
san aWo~'mu llythyr () ddiolch i
Bub lJ~imond, C~rfarwydd\lJr
Pri ffyrdd GwyneddJ gan ofyn
1ddo hefyd gyt1eu ein
8\,verthfawrogi<tJ i Whitlc)', y
contract \vyr.
Penderf~'nwyd gweithredu ar v tri•

gan y
Williams,

Gr\vp

Llwybrau
Gwnaeth )' Cynghorydd Mrs
Larsen sylw c)ffredinol ynglyn a
llwybrau, gan amau a yw pob
ll\vybr i fod yn gyhoeddus.
LI\,\'vbrau 0 fferm i fferm oedd

'"rhai obonynt yn y cychwyn, mae'r
amodau newydd Ilawliau cwydro
hcf)'d yn amharu ar breifatf\vydd
rhai eiddo.

Awgrym\'~'yd c)lsylltu a Menter
Fachwen oherW)Tdd bod eu
trefniadau (orri gwair, 0 bosibl,
\vedi ne\vid.

Rglurodd )T Clerc bod GrWp
Rhiwlas 'rvedi arch\vilio
llwybrau'r ardal. Rhodd\v)1d
caniatad i'r Clerc ychwanegu at y
gwaith torri gwair arferol os b)'dd
angen.
Adroddiadau
Caf\v~rd adroddiad
Cynghor~'dd Dafydd
ysgrifcnn ydd y
Cymunedol.

Hysbyswyd )' cyfarfod bod y cyn
glerc Mr Selwyn Griffydd wcdi
dathlu ei ben-blwvdd vn 75._, .
Pcnderfynwyd danfon gair i'w
longyfarch ac i ddymuno'n dda
iddo.

Dywcdodd y Cynghorydd Len
Jones hod y ffordd yn rhoi, ger
Tan y Bwlch, Dinorwig.
Penderfynwyd cy yllru ag Adran
Ffyrdd Gwynedd.

Gan nad oes rhaglen Sgipiau
Cymunedol wedi ei derbyn ers
cryn amser, penderfynwyd gofyn i
Wynedd am fanylion.
Cynllunio
Ceisiadau a ganiarawyd gan
Wynedd:
Estyniad - Aralia, Pen tir,
Rhiwlas; Estyniad - Fron Deg,
Dinorwig; Mewnforio pridd -
Efail Castell; Codi annedd -
Glyn Euron, Penisa'rwaun; Dau
Dy - Hen Fodurdai, Clwt y Bout
Estyniad Adwy'r Dwr,
Bryn'refail.
Pedwar Ty - sane Tabernacl,
Deiniolen. Caniatad amlinellol,
trafodir sylwadau'r Cyngor a'r
Cynghorydd Len Jones cyn
caniatau'r cais manwl.

Penrhos, Bethel Y Clerc i drafod
y gosodiad ymhellach gyda'r
Cyngor Sir.
Aieb Adran Prif Weithred\vr
Gwynedd - Diolch am y
gwerthfawrogiad 0 waith Mr
Eurwyn Griffith, nodwyd sylw'r
Cyngor i ail lenwi'r Swydd.
Ateb Adran Hamdden Gwynedd
ynglyn a that parcio )rng Ngilfach
Ddu.

Penderfynwyd gofyn iddynt
am ffigyrau Mehefin aGorffennaf
gan bod y rhai a dderbyniwyd yn
cynnwys cyfnod y Pasg.

Ateb ar ran Y Bnr Hywel
Williams AS nad oedd yn gyfleus
i ymweld a'r Cyngor ym Mis
Tachwedd - ar gyfer Hydref oedd
y gwahoddiad - cysylltu a'i
swyddfa eto.

Ateb Adran Priffyrdd
Gwynedd - cysylltir eto ~rnglyn a
chysgodfan Bws Rhiwlas.
Archwilir y ffos ger Tal y Waun,
Deiniolen eto.

Ateb Adran Tai Gwynedd i'r
g\\) n bod tan gwyllt yn cae I eu
gollwng yn Rhiwlas bob amser
o'r dydd a'r nos ac yn dychryn yr
henoed. Unig g) nnwys yr ateb Y\V
II~'fr~'n uniaith aesneg ~'r Adran
l\1asnach a Di\\'ywant - Stay safe,
be bright, 011 firt..'7.t'orks 'flighl!

Ateb Adran 'l"ai G\\'\'nedd•
ynglyn a'r g\vaith trin carthion,
Dinorwig. Penderfyn\vyd gofyn
iddynt pa mor amI \. mae'r•
tanciau yn cael eu gwagio.

Ymateb i ddatganiad
Cymdeithas yr Iaith.
Penderfynwyd disgwyl am
ymatc:b Cyngor Gwynedd eyn
danfon ymateb i'r Gymdeithas.
(iohcbiatlhau eraill
Llyrhyr Mr B. Jones Preswylfa,
Cl\vt y Bonl, yn gofyn am arw)'dd
ar 8).fer 1, 2, a 3 Preswylfa. Ei
ddanfoll 1 fldrall ffyrtld
C'VYI1CUU.
Llythyr Cerys Gadd, Y Dd61,
Bethel }'n cwyno am amseroedd
bysiau 1 I a5 0 Gaernarfon.
Pender[vll\vvd ei ddanfon- .

ymlaen i Gyngor G\vynedd.
Hy~byseb Cyngor ar Bope(h -
L\lar[od Cv1fredlnol ar l\os. .
Fereher 16eg 0 Orffcnnaf \'n \ r
ln~tlti\\·t, Caenarfon. ..
Hy("b~'seb yr Heddlu - C}!farfod
Cyl1ocddu~ ar 24 Gorffcnnaf )'D
Nelladd \' IJentre, Ahcrsoch.
J\ian~ell Gwynedd - Cyfl,,,ynw)ld
eu 11~lthyr ~'n nmlinellu
blaenoriaethau Amcan 1/ Cronfa
hll"y_ddo! G'tvyncdd.•
Pender{ynwyd trosguryddo copi
i'r Gr\vp Cymunedol. Coplau
hcfyd i'r C)'nghonvyr Sara Wood
~ Phyhp Jones.
C)'nhadlcdd Oynyuuol CCnTC
yn Aberystwyth. Mae'r dyddiad,
i:ltf y 27a111 0 IIyuref, )'r un
dtwrnod a'r gem bel droed
Cymru yn erbyn y Ffindir.
P.,;nd_rtyn'tY)·d gufyo i'r
OYl11C1cillli1~it oc~ moQd newld y
dyddiad. Trafod c)'nr)'chlOI\vyr
ctu yng Nghyfarfod Medi. Y
Gadeir)du i1'r Cynghorydd LCD
Jones i gyfarfod er m\v}rn ffurfio
cynlgion i'r gynhadledd erbyn y
25ain 0 Orffennaf.

poteli diod i'w hyfed }' tu allan yn
cyfrannu at ddrwgweithredu.
Ateb: Yr Heddlu yn ymwybodol
o'r trafferthion, Dylai bod 38
heddwas yn atebol i'r Arolygydd.
Yo ystoo y 9 1\11S diwethaf bu'r
nifer cyn lleied a 21, ar hyn 0
bryd mae gaoddo 32. Bwriedir
pcnodi rnwy, mac hysbyseb ar
hyn 0 bryd am heddwas i
Felinhell Bethel' Maesincla.
Gosodwyd \}' '[em ateb newydd
yn y pencadly yrn ~lis Mai eleni,
bu trafferthion am hir ond mae
pethai'n \\ ell erbvn hvn.•

Cwestiwn 3. Dywedodd y
Cynghorydd Richard LI Jones ei
bod yn galonogol bod y Prif
G\...nstabl yn gwneud ymdrech i
gyrraedd }' cyhoedd.
Ateb: .\\ae llai 0 heddweision ar
gyfer cefn gwlad na S)dd rnewn
trcf oherwydd nifer }'boblogaeth.
Bwriedir penodi un ar gyfer
Dciniolen rnaes 0 law,
Cwestiwn 4. Ych wanegudd y
Cynghorydd Phyllis Ellis bod
nifer 0 boteli wedi eu torri 0

gwrnpas yr ysgol a bod plant ar
do'r ysgol nos Wener cliwethaf.
Ateb: Gobeithir trefnu mwy 0

ym\\leliadautr Heddlu.
Dy\vedodd Eira Iluws bod
b\vriad i osod camerau symudol

•

yma ac acw er rn\vyn adnabod
drwg\~rejthred\;vyr 0 bob math,
h)'d yn oed y rhai ::i)·'n gadacl
sb\vriel,
Cwestiynau ychwanegol:
Y C)rnghorydd Phylip Jones
Berh yw ymareb yr heddlu i
ddig-wyddiadau ans,"vyddo801 fel
y Ref:> a g)rnhclir yn I-Iafod(y,
Dlnorulig.
Atcb: Cys),lltu :i'r Heddlu yo
uniongyrchol, 'Gadcwch i oi
\vVbod'.•
Miss fua HU\\'c:: -1\.1ae cynllun
\vardeiniaieJ cymunedol \vedi b()d
mc\vn bodolaeth mcwn llefydd
fel }viaesBarccr ond nid oes cyllid
i }'meS[yn b}'D J'r ardaloedd
gwledig.
y (:~rnghorydd Rlchard LIJ ones
- Pa falb 0 droseddau s\"n•
pryucru'r 11~~Jlur)"yuf?•

Ateb: Torr; i ,nt.'W"a Dv.')''fl yn llai
na mro etltlau ~rallJ. 1\ IIer 0
ymosodiadau yng Nghaernarfon,
yn enwedig 0 g\vtnpas y Nadolig.
y rhan f~'Yaf ohOn}'nl )'n
g)'syllticdig ag alcoholiaeth. Mac
lla\ver 0 dd\vyll ccir a dW}'TI 0 geir,
mae 64% olr cyfan yn gysylltiedig
A che-rbydau. Vr Hcddlu )'0

teimlo eu bod yn Ilw~Tddo i
\vella'r sefyl1fa. Ymddwyn yn
anghymdcilhasol yw'r brobl\;m
1\\1'af ~rIl V nen rreU.
Dll)lchodd V catleirytld j'r tri
sw~tn; nm eu presenoldcb :lC am
cu hymarcb i'r aclodau.

(~elsiwyd brysio g"\veddiIl )'
rba81en Ban mai prin awr ocdd
\)~UUar 01.
Cofnodion Mehehn
Derhyni\vyd fel Thai cywir.
(1) Richard 1~1Jones;
(2) R Len Jones
MaLeriun o'r cofnOaion
utlldU )'lh\\'anegul ;u [fordd

Cyngor Cymuned LlanddeiniolenCofnodion Cyfarfod y laf 0

Orffennaf 2003
Yn bresennol :- Y Cadeirydd
Miss Sara Wood; Y Cynghorwyr
Miss Phyllis Ellis, Huw P.
Hughes, Elwyn Jones, Phylip
Jones, R, Len Jones, Richard Ll.
Jones, Dafydd Morris, Dafydd
WIlliams, GwiJym Williams, s'r
Cynghorydd Sir Mrs Pal Larsen.
Paratowyd }' cwestiynau canlynol
ar gyfer ymweliad yr Heddlu:
Len Jones - TOIT\vydimewn i dy
yn Fachwen, ond ni
ymddangosodd yr Heddlu am
oriau. Cofnodir ystadcgau'r
IIeddlu yn 61nifer y galwadau, Er
cngraifft, un noson mal wyd
gwydrau 26 0 geir 0 Lanrug i
Ddinorwig. Gan mai un
ymweliad a wnaed gan yr Heddlu
- un drosedd a gofnodwyd.
Huw Hughes - Mae'r fandaliaeth
a'r malu ym Metbel ar nos
Sadwrn yn ddifrifol, a'r Heddlu'n
gwneud dim yw arbed. Y Cyngor
Sir sydd bellach yn gyfrifol am
ganiatau uwyddedau diodydd. A
ydynt yn cael eu rhoi yn rhy
rwydd?
Richard Jones - Digwyddiadau
cyfraith a threfn yw penawdau'r
Herald bob wythnos. Mae'r
troseddau cefn gwlad bellach yr
un fath a rhai'r trefi, y
gwahaniaeth yw bod yr Heddlu
yn barhaol bresennol yn y lrefi
ond yn )'mateb i drosedd cefn
gwlad ar 81 y di&\vyddiad. Mae
angen polisi pendan l ar gyfer
cefn gwlad.
Phyllis Ellis Mae cam
ymddwyn yn cynyddu ym
mhentrefi fel Penisa'r\vaun,
dylai'r heddlll fod 0 8'w-mpas )'1l

amlach igeisio aralllyn,
Cl'ocsa'Wodd y CnJeirvJJ yr

J "
aelodau, Yr hrol)'gydd Sinlon
Davies a'r Rhingyll Sophie
Chance. 0 A\vdurdod yr Heddlll,
a M;ss P..:ra lIuws 0 GY"6or
Gwynedd.

Arweinivlyd y cyfarfod tr\vy
weddi gan y Cynghorydd Richard
I~Iwydjone!:
Ymddiheuriadau - R. Hefin
Williams, Alcd Green ac Idrls
Morris.
Datgan Buddiant - Nid oedd
d:ltggnigd
Trosedd ac anrhefn
Cych\\lyn\vyd y drafodaelh gall Y
CynShorydd Len Jones tr,vy
ddiolch j 1\1iss Eir!l Huws 9m ei
chcfnooaeth ~ osod carner-au ar
Blryd rawr, Deinlulen.
GVJerthfatvroIDr y szo<:odigd!luyn
[awr, mae Deiniolen yn un 0 ddau
benLref yn unlg Lf\VY Gymrll
gyfan sydd fi gwasanaeth o'r fath.
C'Wcstiwn 1. 4'tr"~ yr t1rClfyKJ'"''
Ji",011 DaCJJ11Jr.'Mge VQt!ld~gQu1r
f..lcJd1u bell~c;h )·u ~OfllOdi
[r(l~e£ld~u llnl{!Ol, hyd yn o~d O~
ydrnt yn ymaLcb i nift:r 0

dro:seddau ar un ymweliad.
Cwest~'Wn 2. Ychwnnc60dd Y
CynObo'Jd..l !i\." 11 lIW5bii) -
Mu~ Cil1l1) 1111111)'VYIJ hcfytl yn
Rhiwlas. Nid yw ~ys~em~~~byr
Hed...uu rn h~l'lovdd}l'llae'r h(;n()cd

yn cae! trafferthion v,rrth Reisio
~~Jwam \vasanaeth. Hefyd mge'r
[[!lith boa tQtnrnau yn ~verthu
I 7
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Ffon: (01286) 870202
~----------- -------------~

TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU

•ens

•

Am 5roc~o cartrefol Cymreig bob arnser Aneuryn Jones a'r staff

LLANBERIS Ffon: 870277
arn

Gvvesty

• Gwerthwyr Glo ac
• Olew Gwres Canolog j'ch
cadw'n gynnes ac yn glyd!

Bwthyn Gadlys
LLANBERIS

FFon: 870444

• •
A'l FEIBION

WAUNFAWR
.ry Rhydd • Bwy,d Cartref • Prydau Plant

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

Ffon: 650218

· Pob math 0 ddodrefn Iy
• C@gin, '~tt!fQIIfyw, Ilofft
• PrisiClu cy~tDdleuol
• Danfon am ddim i holl
ordol Bro'r Eco

fton: (01286) 676 040

DODREFN PERKINS
(Safle'r hen N@lson)

CAI!RNARFON

DYMUNA teulu y diweddar
Myfi Evans (Nvrs), Ty Eryri,
Talysarn (gynt 0 Gwm-y-glo)
ddiolch 0 galon i'r teulu a
nnnciau all am y cardiau,
lIythyrau, galwadau ffon a'r
rhoddion hael 0 £1,200 at Ty
Gobalth a £100 i Glwb Stroc,
Noddfa. Caemarfon,

Diolch hefyd i Dr J,M,
Jones a staff Dolwenith I

nvrsus arcat a stan ward
Conwy.

Diolch i'r Parch H,G.
Roberts am ei wasanaeth vn
y ty a'r fynwent ac i'r
ymgymerwr Mr A, Thomas,
Talysarn am y trefruadau
gofalu~.

elw'r noson vn rnvnd i'r~ .
Eglwys, C) d-ganwyd darnau yn
Sbaeneg, Almaeneg a Chyrnraeg
1 gloi'r no on, Bu'r ddau gor yn
canu yn ). Fictoria ar }' nos Iau,
a gorffenwyd yr wythnos gyda
barbeciw yn yr Antur ar nos
Wener) a gwahoddiad i'r cor (a
Doug os medrith gyrraedd aI

amscr) i ymweld a'r Almacn y
flwyddyn nesaf

Mae'r cor eisoes gyda
nosweithiau wedi eu cynllunio
ar gyfer 2S Medi a 20 Tachwedd
yng Ngwesty'r Fictoria. Wedi
dweud hyn rnae'r cor ar gael i
gynnal noswcithiau, ac os
ydych a diddordeb, cysylltwch
a'r Arweinyddes Mrs Gwenda
Griffiths (01286 650 347) neu'r
Ysgrifennydd Mr Ernyr
Roberts (01286 650 128).

Ganu. Yna aeth yr amser ar
ddarparu am ymweliad cor S[
l\1.artin Norten-Hardenberg o'r
Almaen yn$ Ngorffennaf

Trefnwyd yr yrnwel iad
rhwng Sioned Hughes ae
arweinyddes y cor pan fu
iddynt gyfarfod ym
Mhatagonia. Cawsom gyfle i
grocsawu aclodau'r cor ac
ymarfer ychydig gyda'n gilydd
ar nos SuI y 12fed Cyn hal i\,yd
cyngerdd cofiadwy ar y yd yn
EgI\v)'s}' antes Fair ar no
Fawrth 15 G orffennaf evdac. ~

Cynhaliwyd cyfarfod blynyddol
y cor ar nos SuI 29 Mchcfin.
Derbyniwyd adroddiad
ar-iao.no! e= y Trysorydd) Mr
Dcwi Jones, a chrynodeb 0
weithgareddau'r flwyddyn a fu
gan y Cadeirydd, Mr John
Gwynedd Jones. Etholwyd
swyddogion gyda Mr John
Gwynedd Jones yn Gadeirydd
am y flwyddyn nesaf eto.
Penderfynwyd gofyn i Mr R.
Gwynn Davies i fod yn
Llywydd Anrhydeddus ar }' cor,
cynnig a dderbyniwyd gyda
diolch a rhodd garedig.

Dechreuwyd }' Ilwyddyn
ddiwethaf gyda chyngerdd ar 11
Hydref gyda Hogia'r W~y'ddfa a
phlant Ysgol y Waun i godi
arian at ly Gobaith. Codwyd
£900 y noson honno. Yn ystod y
flwyddyn bu'r cor yn cynnal
noswei thiau yn difyrru'r
ymwelwyr yng Ngwesty
Fictoria yn Llanberis unwaith
eto, lle mae Gwynn Davies yo
ymarfer ei ddawn dweud iocs (a
John Gwynedd yn cael ambell
gyfle i ymarfer ci ddawn
cyfiei th u.. .!).

Cafwyd nosweithiau 0 ganu
carolau yn yr Antur,
Cyrndeithas Capel Edcrn,
Canolfan Dydd Maesincla ac
mewn cartrefi henoed Ileol.
Cynhaliwyd cinio N adolig )' cor
yng ngwcsty'r Eryl Mor gydag
ucnarbwynt :}f noson mewn gem
o Sion a Sian, pan ofynnwyd i'r
arweinyddes sut y byddai'n
disgrifio ei gwr - ai fel crotchet,
quaver ynt~u rn in irn?
Semibreve oedd vr arch! Bu'r•

cyfnod yn arwain at y Nadolig
yn cithuf pryl:l\.lr av yn oorffcn
gyda chyngerdd yn Eglwys }'
Santes Fair Caernarfon, hefo'r
elw yn mynd at Tenovus.

Bu mlsoedd cynta'r
f1wyddyn yn dawelach gyda
chyhoeddiadau'r Victoria yn
ail-gychwyn ddiwcdd Mawrth,
Buom vn cymryd rnan mewn
c~Tnget'dd gROr Canoltsn
newydd Caeaihro yn nechrau
nbrill U ucrbyn H'yuhvuuiuQ i
ymuno mewn dwy Gymgnfu

CorYWaun



I

• Ptynu a Guxnnu Ty • Ewyllysiau a Phrofiani
• Hawliadau Damuxiniau • Prydles uc Eiddo

• Cyfreitll-iad Troseddol a Siftl • Deddf Drwyddedu
• Ysgariad a Gwarchodaeth Plentyn

• Perchennog a Thenant
• Pob {rlnaith Cyfreithiol Cyffredinol

GARETH GRIFFITH
I A'I GWMNI
I Cy/reithwyr
16 'FepperLane, Caernarfon, LL55 lRG
Tel: 67 68 69 Ffacs: 67 77 05
B-bost: ggrifti rh. ggcO(tc 'virgin. Del

TICEDI LOTERI AR WERTH YMA!

GORSAF BETROL
fsso BE

DEINIOLEN
Ffon; (01286) 871521

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

Petrol • Disel • Nwy Calor • Glo
Cylchgronau • Papurau Newydd

Cardiau Penblwydd • Wyau
Nwyddau Groser • Melysion

Cuntractwyr Trydan
Eisteddfod yr urdd

a'r Genedlaethol

•
NICEIC

Gwasanaeth i
Cymn, Gyfan

Aelod 0

Argyfwng ac
oriel' Larwm Tan

Golecadau

Prif swyddfa
Penrala, Tregarth, Gwynedd

Contractwyr
Trydan

Whi tehead Cyf.ones

Ffon: 01248 601257

Ffon (nos):

01248600477 a 601011

Ffacs: 01248 601982

Ff6n: (01286)
672898 (dydd)
676285 (nos)

Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol
Cerrig 0 bob math
argael-

J.M.
JONES

.A'I FEIBION
GWAITH
CERRIG
BEDDAU

IAU SERENARIAN
· PI£C~N.A.U CWVLIAU VMMIIRYDAThI, £WROP AC

YMHEI.LACH.
· TlIITl-IJAIJ T CVNCl-l~UnnAIJ A Tl-lt:ATRAU.
, T~U fECYNNf\UG)')'YLIAU J G1\yyrlf\U f\

MUDJADAU AM nRJSTAU RU£SVMOT .
f UW51t\V MOD~RN t\MO~TII\l5
· CWE!TJU0 ~AFOl\I

CWM't-JI T~ULUOL
· Mi\NNAtJ CODI YN CYNNWYS; l..LANBERlS, CWM Y

GLO A LLANRUG.
AmMy 0 fanyllon am eln teithlau, Honlwch

cln IWYllllfa ar JMacI yn rtBhacmarfun ar 01iDOUTZ"""

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

GWIRFODDOLWYR

cyngor
ar
bopeth

"CAB GWYNEDD & DE YNYS MON
Bangor. Caernarfon • Oolgellau • Pwllheli

Rydym angen

Gwasanaeth Trylwyr
gan y bobl YNOL

Gwasanaeth Personol Cyfeillgar iCHWI
Y Gwasanaeth Technegol Gorau
rch CAR. Cystal A

Gwasanaeth Prif Odeliwr
Felly, pa gar bynnag ydych

CHWI yn ei yrru,
o Audi i Zastava

LLANRUG Fton: 01286 675175
GWYLIAU CARTREF A THRAMOR
Cvvmni teuluol gydag 20 mlynedd 0 brofiad 0

redeg Pecynnau Gwyliau ol'-gynhwyso'



,
BWVDLEN BAR a CHINIO DYDD SUL

CYFLEUSTERAU CYNHADL~DDAU a
PHWYLLGORAU

Mag'r gwesty yn darparu ar gyfer
..

PAIODASAU • PARTION • DATHLIADAU ac
ACI-fLVSURON ARBENNIG

~ LLANBERIS 6~;V

GLANHAU CARPEDI GYDA STIMVAK
I

-, '.• •

Dewis eang
o Welyau a 3PISuites.
Llenni Venetian a Llenni Roler.
5,000 lIathen sgwar 0 garpedi
mewn stoe - allwch chi
fforddio prynu 0 batrymau?

Ffon/Ffacs: (01286) 650291

WAUNFAWR
3-7 pm

9-5 pm Sadwrn

Ar Gau
Sui a Mercher

LLEUFER O. ae N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI Ar Agor

wytiau' pryd yr adroddodd am ei
fordaith bleserus i For y Canoldir,
y bu ef a'i briod arni beth amser
yn 61. Diolchwyd i bawb am eu
cefnogaeth i apel Milltir Macmillan
Gwynedd. Casglwyd £456 gan y
CJwb.

Ar 24 Gorffennaf, catodd yr
aelodau toddhad mawr 0 wrando
ar sgwrs gan Alice Griffiths yn y
gyfres 'Atgofion Aelodau'. Yr oedd
yn dwyn t gof ei hymweliad hi ac
Andrew a Phalas Buckingham,
yng nghwmni niter 0 barau eraill a
ddJgwyddai ddathlu Hanner Can
Mlwyddiant eu pnodas yn 1997.
Cafwyd hanes dydd priodas y
ddau yn 1947 hefyd. Hwy oedd y
par cyntaf i briodi yng Nghapel
Sardis.

Yn dilyn bu trafodaeth ar
leoliad trip y Clwb ym mis Medl a
lIeislwyd amheuon am y cae
chwarae sydd i'w ddarparu yn Alit
Ddu. Rhoddwyd y te gan Betty
Bower a Kathleen Davies a
rhoddwyd gwobrau'r raftI gan y
ddwy, ynghyd a Joan Glass. Yr
enillwyr oedd Betty Roberts, Alice
Gnffith. Betty Jones a Betty
Bower.
LLONGYFARCHIADAU. A
gwylrau'r hat drosodd carwn
ddymuno'n dda i'r rhai a wnaeth
mor dda yn yr arholiadau.
Dymunwn yn dda Iddynt yn y
colegau; y plant fydd yn mynd i'r
Y5901 am Y tro cyntaf, y rhai fydd
yn newid ysgol a'r rnat fydd yn troi
allan i weithio am y tro cyntaf,
Dymuniadau gorau i chwi i gyd.

A ninnau yn dod i ddiwedd tymor
yr hat, rhaid yw eistedd i lawr
unwaith eto i ysgritennu i'r Eco.
Cawsom haf arbennig 0 braf eleni,
a gwelsom lawer 0 ymwelwyr yn
ymdeithio hyd yr ardal.

Yn hollol annisgwyl, gwelsom
lonau mawr yn rnynd i fyny ac i
lawr yr ardal yn cario pridd i
wneud cae pel-creed yn yr Alit
Ddu, medda nhw. Yr oedd hyn yn
gwneud gyrru yn ein ceir yn anodd
iawn gan fod y ffordd mor gul a'r
waliau yn bochio allan mewn
lIawer lie, er rnni weld gweithwyr y
cyngor yn ailadeiladu yehydig o'r
bylchau. Ond pam, os am wneud
gwatth ar y wauau, ei wneud 0
Dan y Foel i'r Alit Ddu, ac wrth
gwrs os ydym i orfod dioddef
lorlau mawrion. Nid gwella pethau
mae hyn ond gwaethygu pethau
yn arw. Y sawl sydd ganddo
glustiau i wrando - gwrandewch -
cyn Jddamwain ddiqwydd.
YN YR YSBYTY. Yr ydym fel ardal
yn dymuno gwellhad buan i Mr
Reginald Faulkener, Fron Dirion
sydd wedi bod yn Ysbyty
Gwynedd ac ar hyn 0 bryd yn yr
ysbyty ym Mancemion, wedi cael
lIawdriniaeth. Gobeithio y cawn ei
weld adref wedi gwella yn lied
fuan.
CLWB ORWIG. Mewn cyfarfod o'r
clwb ar 10 Gorffennaf cafodd yr
aelodau de 0 hufen a mofus.
Ahoddwyd y danteithion olaeus
hyn gan Ann Lo a Margaret
Faulkener. Cafwyd sgwrs ddifyr
gan Ray Bower ar y testun 'Fy hoff

DINORWIG
Miss Marian Jones, Minallt, 7 Bro Elidlr, Dlnorwig, 870292

I drin a thrwsio
pob math 0

b5iriannau gwn',o

MENAI SEWING
MACHINE CENTRE

21 5tryd fawr
rOFITHAETHWY

Ffon~(01246) 714043
nou Caernarfgn

Ffon: (01286) 674520
Edau, NodwyddauLac ati mown 6tOG

• Hall oocvnnaur Laterl
Genedlaethal

• cvnenwvr bwvd
anifeiliaid - 'bulk' d
rnvoc - y rhataf vn Ileal!

• NwVddaU groser,
~Icohol, C!lrdl;]u MANWI;B

• 'pavpoint' ar gyfer talu
bob math 0 filiau

Brian a Rita
Henderson

SlOP Y PINTR fi
WAUNFAWR
Ffon: 650589

LLONGYFARCHIADAU i Aled
Davies, Tan Bryn ar basro ei
arholiad gradd vrn Mhrifysgol
Bangor. Pob Iwe ar gyfer y dyfodol.
DYMUNA Alice Cumberton, Ty'n
Llan, ddioleh 0 galon i bawb am y
dymuniadau gorau a'r anrneqron a
dderbyniodd pan oedd yn frenhines
carmfal Nant Peris slsni.
POB HWYL i Manon Pritchard Fron
a fydd yn dechrau yn Ysgol
Brynrefail fis Med!. Hefyd Gathm
Pritchard a Janie Lampard.
LLONGYFARCHIADAU I bawb
sydd wedi cael IIwyddlant yn eu
harholiadau yn Ysgol Brynrefail.
Oahwch ati iweithio'n galedl

GWyI Ffair Nant
Medi 2003

Sad, 13: Derbyn blodau i Eglwys
St. Peris - 12.00

GW"y1 Flodau am yr wythnos 0
12.00 tan 4.00 o'r gloch.
Sui, 14: Cymanfa Ganu yng

Nghapel Rehoboth am
7.00

Maw, 16: CWISyn Ty'n Llan am
9.00. noddir gan
Gulnness.

Mer, 17: Cystadleuaeth Pwl
Dyblau am 7.00 yn Ty'n
Llan;

lau, 18: Helfa Orysor am 6.00 0
Ty'n Llan ac yna Canu
Canoct

Gwo, 19: CAJUNS O[;NBO yn
TY'n uan am e 00,

Sad, 20' Y FFAIR am 12.00 Sel
Cist Car. Stondinau lu
ac Elvis ar y cae.

CHRIS S,MON

REIOIO OROS AMERICA, Aetoo 0
ddau griJp gwirion ydw i.
Dawnswyr Delyn - ddim yn hobi
anghyffredin iawn yng Nghymru
mae'n debyg. Ond hefyd yr
RCCGB, set y Roller Coaster Club
of Great Britain. Tua mil a hanner 0
bobl 0 bob oedran sy'n hoffi reidio
coasters ar draws y oyo. Mae'r
clwb yn trsfnu teitruau i barciau ym
Mhrydain bob blwyddyn, a mantais
o fad yn aeicc yw cael sesivnau
preifat heb y cyhoedd ar y reidiau
mawr, Er enghraifft Nemesis, AIr ac
Oblivion yn Alton Towers; The Big
One yn Blackpool, a Colossus a
Nemssis Inferno yn Thorpe Park.

Bob yn all blwyddyn, mae'r grWp
yn mynd i'r UDA. Felly dyna lie
roeddwn I am bythefnos ym
Mehefin, eto 85 0 bobl eraill, yn
dechrau yn Texas ar ffin Mexico, a
theithio drwy Oklahoma, Missouri,
Indiana, Kentucky, Ohio a
Michigan, 12 0 barciau, 76 0
coasters, a lIawer 0 hwyl a haull

Hoff deimlad y coaster-fans ydy
'airtime', Y teimlad 0 fod heb
bwysau ac arnofio ar yr awyr.
Cawsom lawer ohono ar Shivering
Timbers yn Michigan, fy hoff
coeeter pren, Mae ganddo 12 °
fryruau airtime, un ar 01 y uatt, a
mae'n brotiad rhyfeddol. MI ges i
tua 4.00 droaon arnol Roodd llawer
o airtime hefyd ar Drop Zone, y twr
~yrthio talaf yn y byd, yn Ohio. Ie,
nid dim ond coasters oedd ar y
daith ond pob math 0 raidiau
anfad. Hetyd, ml welals ddralg
90ch yn Worlds of Fun, Kansas
Grty,

Roedd Mr, Freeze yn brofiad
he1yd.0·60 milltir yr awr mewn talr
eiliad a hanner ac wedyn syth i
Iyny iw r 0 200 trosoreco. a
chwympo'n 81 wysg etch eefn. A
Son of Beast, cvma'r coaster pren
tarat yn y byd a'r unig un eto dolen.
Yn Holiday World, Indiana cawsom
wahoddiad I gael pryd 0 fwyd
gyda'r nos yn nhy perchnooion y
pare. Roedd y croeso yn anhygoel.
Ilwyddasom i ddonu llawar 0

ddiddordeb gan y cyfryngau hefyd,
rnae'n anghyffredin gweld cant 0
Brydeinwyr yn dod i bare i reidio'r
co~~t()r~ynddol Gan fod y pellter
teithio trwy America mor hir,
cavvsorn rdydd ; ~f'dd' h~fyNyl'lo

nghanol dinas St. Louis, lie es I i
fyny'r GttltiYVClY ftroh flO ar dalth i
lawr yr afon Mississippi.

Hyd yn hyn, dwi wedi reidio 261
o vOe1~tor~ gvvQhQnOI, a "wl'n
gooenhlO yctlwanegu at y
cyfal'lswm hynny yn fuan. 9ydd y
YI'IY~ "r,,11 ~)"n OQili~I;H9 ym
Mhrydain. yr ECC - European
Coaster Club, yn mynd i Sbaen ym
miS Medi a Biapan y rlwyddyn
nagar.

DWI'n synnu bob amser ar bobl
s)"n otnuc 0 6a*htlu fol hynl Owi
UyUl yn lolllllo'n 001, a OOli\) arnQ i
ddlm orn Ctlwaith. Mas'n IIawsr 0
hwyl teimlo G positif a nagatif cryf,
a hedfan )'1'1 901ym trwy'r awyr A
mae'n hollol saff hefyd, ddim fel

nOiolo allan 0 Qvvyrenl TriYVvh Q

rhyvvbrYQ,efallal byo"ech chi'n dod
o hyd i hobi newyddl

Mae adroddiad lIawn a mwy 0
luniau ar sael ar y We
htUp:llwww.users.zetnet.co.uk/CSI

m9n1"'~~<;>~(

Llinos Jones, 6 Nant Ffynnon. Ffon: (01286) 871820

NANT PERIS



drelnu'r lIuniaeth blasus a chael
defnydd 0 Glwb Cymdeithasol
llanboris ar y noson.

Diolch i bawb a gyfrannodd
hefyd at y gwobrau ac i bawb a
gymerodd ran j wneud y noson
mor IIwyddlannus.

Diolch arbervuq i'r Parch John
PrilullarO am lywyddU y noson a
rhol y diolchladau yn ei ffordd
nwyllog ei hun.
DYMUNA teulu y diweddar Hugh
Richard Jones. 13 Stryd y Ffynnon
ddlOlch 0 galon am bob arwydd 0
gydymd~imlad a ddangoswyd
tuag atynt yn eu coiled fawr. Hefyd
am y lIu cardlau a rhoddion oedd
yn mynd er cot I Ty Gobaith yn y
Gogledd. Casglwyd £1,245.
Diolch yn fawr iawn I bawb.
MYNWENT EGLWYS SANT
PtRIS. Yn dilyn archwiliad dan
reolau lechyd a Diogelwch.
darganfuwyd sawl bedd mewn
cyflwr pcryglus. Tynnlr sylw
perthnasau y rhai a gladdwyd yno
mal eu cyfrifoldeb hwy yw cadw y
beddau mewn trefn. Gwel~r rhestr
o'r beddau anniogel ar adwy'r
fynwent neu yn eglwysi Sant Peris
a Sant Padarn. Am fanylion
pellach cysylltir a'r Barch Vittoria
Hancock. Ty Sant Padarn. Y
Rheithordy. Llanberis (872691).

COR MEIBRION DYFFRYN PERIS
Ar 18 Gorffennaf cymerodd y Cor
ran mewn cyngerdd yn ~19WYs
Santes Fair Caernarfon i ddathlu
yr efeillio rnwng tret Gaernarfon a
Landernau yn Llydaw. Gotynnwyd
i'r cor 9ymryd rhan oherwydd ou
hymweliad ac ardal Landernau yn
~ooo

Ymh"th y lIu artistiaid eraill a
gymerodd ran roedd nlfer 0
leuenctld IIQoI, sydd yn cael eu
hyfforddl yng Nghanolfan William
Mathias Gaernarfon, ynghyd ag
offerynwyr traddodladol Llydewlg.

AIWQinlwyd y noson gan Elinor
6ennot Wigley,
HELFA DRYSOR. Cynhaliwyd
Helfa Drysor yn Llanberls nos
Fercher, 9 Mehefin a gwnaed elw
o £143, a gaiff ei rannu rhwng
ITear Fund' a Chronfa Adnoddau
Capol GOGh.

CafWyd nOQon lIawn hwyl a
sbri. Llong0archiadau iJr onillwyr,
Garoth Jones ac Ann Hughes Q'u

mam, Mrs Joyce Jones.
GyTlwynwyd plat arlan iddynt am
yr ymdrecn wych. Cyflwynwyd IIwy
bren fel 'bwbi' j 'Driawd y Buarth'l

Diolch yn fawr i Miss Dilys Mai
Roberts a Mrs Dilys Jones,
Penisarwaun am dretnu'r Helfa, Y
raffl ayyn. DIOleh eleni eto I Mrs
VIVienne rnomas a'r teulu am

Camera yn ngofal John Pritchard, Cilfynydd. llanberis. Ffon: 872390

Gwyneth ac Eifion Roberts, Swn-y-Gwynt. Ffon: 870740

LLANBERIS
Gwnaothpwya y gQofJngan Liz Williams, Bryn Beddau, Waunfawr.

er;oed 0 Ogledd Cymru
gynrychioli Prydain Fawr. Bu'n
IIwyddiannus yn gwneud hyn
mewn cystadleuaeth ryngwladol yn
Lommel, Gwlad Belg eleni a hlthau
ddun ond yn ddeuddeg oed.

Yr enillwyr oedd: £100: Dafydd
(Gong), caeatnro: £100: rncn
Jones, Caernarfon, Taleb £50:
Tecwyn, Llanrug; Game Boy:
Stephen Speedy; Gwasanaeth car:
Jane, Bangor: Pryd j 2 yn
Llandwrog: L. Jones, Llanrug; Llun:
Karen Jones. Dmas: Gwin: Emyr
Williams, Groeslon; Pryd i 2 yn y
Black Boy: W. Moore,
Penmaenmawr; Doli yn siarad: H.
Evans, Gwalia, Caeathro; Taleb
Safeways. Mrs Morris, Hendre.

oedd; £40; (2) Olga a Peter Ev;son,
Cae Hopcyn; £25: (23) Beti
Roberts, Morfa; £15: (48) WII
Hughes, Cefn Gwern; £5: (40)
Arwel Griffiths, 4 Tai Glangwna.
RAFFL PENCAMPWRAIG IFANC
Yn y lIun uchod gweler y
Cynghorydd Gwilym Owen
Williams o'r Waunfawr a drefnodd
raft I ar gyfer cod; arian ; hybu gyrfa
judo Hannah Medi Hughes 0
Gaeathro. Mae teulu Hannah yn
ddiolchgar lawn i Mr Williams a
hefyd i bawb a gyfrannodd wobrau
rr rarn. Diolch hefyd i bawb lIeol a
gefnogodd y tenter a fu yn gymaint
o twycorant.

Mae Hannah yn aslod 0 dim
judo Cymru. Hi yw'r ferch gyntaf

yn Bryn Gwna i drafod ac i lumoi
rhaglen ar gyfer 2003/04. Croeso j
unrhyw aelod newydd.
TAFARN BRYNGWNA. Bedair
blynedd a hanner yn 61 roedd pren
dros ffenestn tafarn y pentref ond,
o dan berchnogaeth Brenda a
Willie Anderson daeth Bryngwna i
fod yn ganolbwynt cymdeithasu a
chinlawa Caeathro. Rwan, maent
wedi mudo i r Alban, I bentref
genedigol Willie - Hopeman. Yn eu
lie, craesawn Valerie Bee a'j
hafelillald, Adam a Craig.
DOSBAATHU'A ECO. Ar 01cyfnod
o 5 mlynedd yn y swydd, mae
Marian Huws, Ty Mawr yn awyddus
i ymdoeot o'r cyfrifoldeb 0
ddosbarthu'r Eco yng nghanol y
pentref. Pwy sydd am gyfle Iddod i
adnabod y pentref a'l drigolion yn
well?
AGORIAD CANOLFAN Y CAPEL.
Bydd Canolfan y Capel yn cael ei
hagor am 2.00 y pnawn dydd Sui,
19 Hydref. Bydd manylion lIawnach
maes 0 law.
ORGAN AR WERTH. Oherwydd y
pryniant 0 organ newydd mae gan
Gapel Caeathro organ dros ben
sydd angen cartref da: baed gapel.
eglwys, ysgoJ neu erddo preifat.
Gellir arcnwuio r offeren trwy
gysylltu ag Ifor Hughes, Lleifior.
(674342)
PEN-BLWYDD HAPUS
Llongyfarchiadau i Dafydd lwan,
Rhos Bach ar ei bon-blwydd yn 60
yn ddiweddar.
TYNFA MISOL. Enillwyr mis
GorNennaf oedd:
£40: (40) Arwel Griffiths, 4 Tal
Glangwna: £25: (23) B~th Robarts,
Morf~i £1~, (78) Budoug Jones.
Carreglwyd; £5: (70) Elfyn Roberts,
10 Erw Wen.
RAS YR WYDDFA.
Llongyfarchiadau i Jayne Lloyd,
Bodawel am gaQI y bedwaredd
safle yn Adran y Merched, Ras yr
wyddfa gyda'j hamser agosaf???
rr enillydd Ilyd yma.
PEN-BLWYDD. Yn ddiweddar bu i
Vera Roberts, 10 Erw Wen ddathlu
oi phen-blwydd yn 50 oed.
CYNGOR CYMUNED.
Gynhaliwyd cvtanoc 0 r Cyngor ar
nos r=ercher, 30 Gorffennaf. Roedd
y Cyng Clive James yn brosennol
ac roedd ymddiheuriad gan y Cyng
Vl!lro O()horts. Am y chwochod
cyfarfod yn olynol nld oedd Cyngor
Gwynedd wedi gvveithredu elr y 5
cwyn yng Nghaeathro.

Adroddwyd fod poslbl i
berchnoglon (lwn brynu 'pooper
G(lOOP::>yn SiOp Foundstretcners
yng Nghaernarfon.
I LVr:~ N~WVDD Gallir darllen
holl waith barddonol y diweddar T.
Arfon Williams, Y Wern, yn
Engrynrofl d Cl1eraOI r. Arron
mfffJJm:5, Gyhoeddladau Barddas
am £12.00 nGU Gi fGnthyca 0
Lyfroell CaGrnarfon
GWASANAI:THAV'A OAF'EL.
Bydd Y gwasanaelllau canlynol yn
eagl au cynnal yn y~tod mis Medi:
7 10 00: ~j~hard Lloyd Jones

11.00 vseol Sui
14 1100 vsaol Sui
21 10.00 Dafydd Iwan

(Gwasanaeth Teuluol)
28 11.00 Ysgol SuI.
Bydd croeso mawr ; bawb ymuno
air mRwl a'r hwyl.
TVNr=A MISOl ~nillwyr mis Awst
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LLONGYFARCHIADAU i Esmor
Wyn Hughes, Bryn Eden am ddod
yn fyfyriwr y Flwyddyn am yr aildro
yng Ngholeg uystast, anomun,
Mae Esmor yn astudio Cwrs
Diploma Cenedlaethol mewn
Contractio Amaethyddol.
SYMUD TY. Mae Edwina ac Elfion
Hughes a'r tsulu wedi symud i fyw
o Dyddyn Cae I Bryn Eden ac
maent yn ymgartrefu yno yn hapus.lawn.
GW[;LLA. Da gweld Mr Ifor
Hughes yn gwella ar 61 ei driniaeth
yn Ysbyty Gwynedd yn ddiweddar.
CRWYDRO. Dyna yw nanss
Selmon Hughes. Cefn Gwern. Mae
o a dau ftrind wedi ymadael am
Awstralia ac roedd y tri mewn
priodas cyfnither I un o'r bechgyn
yn Bahgkok dydd Sadwrn diwethaf
Maent yn treulio mis 0 amgylch
Thailand, Malaysia a Bali ac yna
ymlaen i Awstralia i chwilio am
waith gan ddychwel d yrnhen y
flwyddyn. Hwyl fawr ar y gweithio
a'r mwynhau hoqra.
YMCHWIL Y GALON. Diolch I
ymdrech casglu Alun a Vera
Roberts, Erw Wen a haehoni'r
pentrefwyr, casglwyd £86 tuag at
Ymchwil y Galon.
CYNGOA CYMUNED.
Cynhaliwyd cyfarfod ar nos Fawrth,
24 Mehefin gyda'r Cynghorwyr
Vora Roberts a Clive James yn
oresennoi. Yn annoous. nld oedd
Cyngor Gwynedd wedi oweithrodu
ar unrhyw un o'r tair etiem ym Mryn
y Gof.

[;r mwyn ceisio tawelu traffig
trwy'r pentref bydd y Cyngor yn
gofyn am strlpert twrw ger y tsrrvn
90mya or och.. Caernarfon,
culhau'r IOn a chreu pafin rhwng
Eryl Cottage a'r Bwthyn.

Yn groes j farn y Cyngor mae
Cyngor Gwynedd wedi caniatau
addasu Storfa Pen Cefn nab amod
gwella'r fynediad i'r safle cyn
oecnreu oalblygu'r sane. Mae'r
Cyngor wedi vvvyno i Gyngor
Gwynedd ac yn bwyso am farcio
addas ar y priffyrdd.
PEN-BLWYDD PRIODAS
Llongyfarchladau i Hariett a Roy
Evans, 2 T~i Glangwna ar 30
mlynadd 0 briodas.
P~L-D~CEDIWA 0 FAI.
Llongyfarchladau i Gareth Griffiths
ar OdRI AI IQ vn nhTm ~vnt!1fT~t)f
Caernarlon yn Uwch Gynghrair
Cymru yn ddiweddar.
CLWB Y MERGHED. Trefnwyd
Helfa Drysor gan Deiniol a Marian
Ty Mawr ar ~yrer cyfarfod mls
Mehefin a Chf;\fwyd noson hvvyliogl
heb i neb fyno ar goll! Aoedd y
marciau yn acos I~wn a dim ond 0

drwch blewyn y Ilwyddodd Nan.
Vgra, Mary a OoriQ I gyrra~dd y
brig. RhQddvvyd gvvQbr rr cnillvvyr
san Mrs Dori~ Mulhenreld. Oafooo
rhyvvrni Ivvy bren nefyd Ond
cyfrinach y clwb ydi hynny.
~~"'ddwyd y raUl Qan Urs !-leather
Jones a Mrs C~trin I)one~, em
won ru'n IWcu::;rw n@nnlli. carwyd
IIUnlaQ{n ysgatn vn Bryn Gwna iom~"y n6~On a thrafod yr hG11:l
Qydd gan y clwb stondin yn y 'Miri
~al'a gynhelir ar ddydd Sadwrn.
1g Gorffennaf a bydd Meinlr, Jill a
Llio yn falch 0 dderbyn unrhyw
gyfraniadau a ,gynnyrch tya gardd.

Ar 61 yr haf bydd y clwh yn
tYf~rfod ar Q; Madl am a o'r oloch

CAEATHRO
Clive James, Hafan, Bryn Gwna.

Ffon: (01286) 679501 (gwalth). 6n438 (cart ref)



• YdyCh cnrn nsrrruo neu aes gennych
chi gy5ylltiad aqos hefo'r bU5nes
ffermio?

• Hoffech chi wneud defnydd
effeithiolo gyfrifiaduron i wella
effeithlonrwydd eich busnes?

• Hoffech chi dderbyn hyfforddiant
hyblyg mewn rhaglenni cyfirfiadurol
penodol ar gyfer y fferm?

05 hoffech chi gymryd mantels
o'r cyfle unigryw yma a chael hyfforddiant

gyfrifiadurol RHAD AC AM DDIM
cysylltwch a

Gwyn Owen yng Ngholeg Menai RWAN-
ar (01248) 753924

Mae ffermwyr yng Nghymru
yn gymwys i gael hyfforddiant

cyfrifiadurol AM DDIM

Mrs Avril Jones yn cyf/wyno siec gan y Gymdeithas Rhiem ac
Alhrawon I Mrs Malr uoya Jones. y pennaeth a Mrs Anita Long sy'n

Llywodraethwralg Ysgol Cwm-y-glo.

Gruffydd; £15: Leon, Brynretail;
Tocyn Teulu Gelli Gyffwrdd:
Marc, Llys Eiddon. Tocynnau i
Sinema Apollo: Nia Oliver; Pryd
o Fwyd yn yr Anglesey Arms:
872281; Tocyn i'r Hwylfan:
871394; Gwin: Pat Sellars;
Gwin: 870544: Gwin: 870261;
Gwin: Olga Williams; Gwin: Jill,
Ty Capel; Potel Babycham: A.
Williams; Potel Babycham:
870674; Potel Sherry: 872249;
Potel Chwisgi: 673506; Pot
Blodyn: D. Warner; Hamper
Melysion: 13 Dol Aton; Tegan
Action Man: 672300; Siocledi:
Anti Annabel; Sioeledi: Peter.

Dymunir Pob Iwc i
ddisgyblion Blwyddyn 6: Dewi,
Sion Arfon, Sion Idwal, Sion
Lloyd, Bob. Anest. Rhian a
Lauren sydd yn cychwyn yn
Ysgol Brynrefail ym mis Medi.

Keith, brodyr bach i Elliw.
LLONGYFARCHIADAU i Carys,
Glan-y-Don ar ei IIwyddlant yn el
arholiadau Letel A. Pob
dymuniad da i ti i'r dyfodol,
Carys.
CYDVMDEIMLAD, Estynnwn
ein cydymdeimlad dwysaf a
theulu Mr Len Pritchard, 6 Dol
Aton.
GWELLHAD BUAN. Dymunwn
wellhad IIwyr a buan i Keith,
Bryn ar 61 syrthio a thorn ei
fraich.
CYMDEITHAS RHEINI AC
ATHRAWON VR YSGOL.
Cynhaliwyd noson Ftair HaftSel
Cists Car yn yr ysgol ar 20
Mehefin. Roedd yn noson
Iwyddiannus dros ben. Diolch yn
fawr iawn i bawb am gefnogl ae
hefyd am y rhoddion at y raffl
fawr. Yr enillwyr oedd:
£50: 673767; £35: Morus a

C~h~n y Cwm, Mantar I=achwan vn dathlu onnill cvstadleuaoth
Bwydlen DdWYleHhogy M,s. 9wrdd yr laith Gymraeg.

Camera yn ngotal Gwyndat Hughes, Glascoed, Llanrug. Fton: 677263

YR YSGOL GYNRADD oedd Mrs. Margaret Williams,
Ddlwedd rms Mai, oyoo cnwscn Bryn (atot) Miss Melra Williams,
o blant yr ysgol yn cynrycruof Goleufryn, Cwm y Glo a Cal
Sir Eryrl yng nghystadleuaeth Glyn Oliver 0 Gors,
Dawnsio Gwerin 0 dan 12 oed. Penisa'rwaun.
Pob dymuniad da i Anest, Llongyfarchiadau mawr i chwi
Lauren, Amy, Dewi. Gethin a a ototcn am elcn cefnogaeth I ni.
David yn Abertawe, gan Cawsom wledd addysgol
obeithio'n fawr y gwnant ddechrau mrs Mai yng nghwmni
fwynhau y pronac Mark Griffiths Fel ysgol sy'n

Mae gennym Ie mawr i rhan 0 nrosiect Hybu leehyd fe
ddiolch i deuluoedd a ffrindiau ymwelodd a ni gyda nifer o'i
eto eleni am gasglu talebau ffrindiau mewn bag!
Tesco. Daeth bron j 8,000 j law Defnyddiodd y pypedau hyn i
sef dwbl ein targed. Byddwn yn ddangos i ni pa mor arbennig
gallu cyfnewid rhain am ddau ydy pob un ohonom mewn rhyw
argraffydd. ffordd neu'i gllydd. Roedd 1I0nd

Ar ddlwedd tymor y Pasg neuadd 0 blant yn chwerthin 0
cafodd aelodau'r Urdd noson waelod eu boliau drwy'r
werth chweil yn Antur Waunfawr. perfformiad dawn us yma - ac
Trefnwyd Helfa Wyau ar eu eto, fe aeth y wers adref.
cyfer gan Mr. Dafydd Arfon Gwnaeth i bob un ohonom
Jones a chatwyd hwyl fawr yn deimlo fod gennym gyfraniad
mynd 0 gwmpas y gerddi yn pwysig a gwerthfawr i'w wneud
chwillo am rhain. Diolch Mr. mewn bywyd, dim ots pa mar
Jones am nason ddlfyr iawn 1 fawr neu pa mor tychan fo
gloi gweithgareddau yr Urdd am hynny.
eleni. Cafodd plant B1. 5 a 6 gyfle I

Mwynhaodd plant B1. 3 a 4 ddilyn cwrs belcio dlogel gyda
ddiwrnod arbennig 0 ddiddorol Mr. Alan Bevan 0 Heddlu
yng nghwmni Llinos 0 Bias Tan y Gwynedd. Diolch yn fawr iddo ef
Bwlch Trefnwyd taith gerdded a llonqyfarctuadau 1 bawb am
ganddi i fyny at Lyn Llydaw ac fod yn IIwyddiannus.
yna yrnlasn at Lyn Glaslyn. DIOLCH. Dymuna Avril Jones,
Gwnaed gwaith map a chyfeirio Glan-y-Don ddiolch 0 galon i
fel rhan o'u gwaith ar yr ardal Gymdeithas Rhieni ac Athrawon
leal. Dychwelodd pob un adref Vsgol Cwm-y-glo; i Mrs Mair
yn ddiogel ond yn dra blinedig. Huws y brifathrawes ac i staff yr

AQth plant yr Adran lau i ysgol am vr anrnso a'r blodau a
Lanystumdwy i Anmgueddfa dderbyniodd ar ddiwedd y tymor
Lloyd George fel rhan 0 fel gwerthtawrogiad am el
ddathliadau'r Pasg. Cawsant gwaith ar hvd y blynyddoedd ar
flas ar fywyd cartref ae ysgol yn Fwrdd Llywodraethwyr yr ysgol.
y cyfnod a buont 0 gwmpa~ yr DIOLC~. Dymuna Wyn
ardd yn clapio am wyau fel yr Rowlands, Glanrafon ddiolch yn
oedd yr hen arfer. ddiffuant i bawb am bob arwydd

Agtn gwot:)rau CIWt:)yr ysgol 0 garGdlgrwydd a ddGrtlynlodd
am tis Mawrth I Hayley Griffith, tra yn Ysbyty Gwynedd ac ar 61
Bryn Crwn Cottage; Gwion dod adref.
Llvvyd, Y~trCld, uenruu Cl Mr~. L LON GY FA A GH IA 0 A U i
Margaret Williams, Bryn, Cwm y Jennifer a Robert, 4 061Afon ar
Glo. Yna ym mis Ebrill y tri Iwcus enedigaeth gefeilliaid, Robert a

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

CWM Y GLO
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Amcangyfrif am ddim • Ar gael 24 awr y dydd
Shaun Jones, Terannedd. Rhes Cynfl. Deiniolen LL55 3LG

CONTRACIWYR TRYOANOL ELIDIR
Bob math 0 waith trydanol i'r Cartref, ac
i Sefydliadau Masnachol a Diwydiannol

..- -

yr ysgoJ. Mwynhaodd pob un
ohonynt y pronad 0 gael aros yno
am ddeuddydd.
CROESO
Croesawn ddwy athrawes atom i'r
ysgol Bydd Miss Clare Burgess 0
Fethesda a Miss Llinos Williams 0
Gaernarfon yn qweithro gyda
diBgybHon cyfnod allweddol un.
Rwy'n siwr y byddwch yn hapus
yn ein plith.
LLONGYFARCH
Anfonwn ein llonqytarchladau at
Donna Jane 0 Rostryfan, a fu yma
am gyfnod gyda m yn weinyddes,
ar enedigaeth mab bychan, Cynan
LIYr.
YR WYAU YN DEOR
Roedd cynnwrf mawr ymysg plant
y dosbarthradau Babanod a'r
ysgol i gyd pan ddeorodd tn ar
ddeg 0 gywion bach o'r wyau yn y
ddeorfa drydan yn y Dosbarth
Derbyn.
Bydd y tymor yn cychwyn ar 2
Medi i'r dlsgyblion.
LLONGYFARCHIADAU j'r ddwy
chwaer a Glan Gars: Cen
Meredydd ar ei IIwyddiant yn yr
Arholiadau TGAU a Gradd 5
Chwarae'r Piano ac i Elin Haf ar
Iwydda yng Ngradd 1.
Daliwch ati genod.
Nain a Taid Minffordd

ar y saosafton gyda theilyngdod.
Da iawn eich dau!
YSGOL GYNRADD.
Dymunwn yn dda i Anti Glenda,
sydd wedi gadael et gwaith yng
nghegin yr ysgol er mwyn cael
treulio amser gyda'j hwyres fach.
Croeso i Anti Eira i weithio i'r
gegln.
Dymunwn longyfarch Anti
Maureen, gweinyddes yn y
dosbarth Meithnn ar ei phriodas
gydag Alun. Mrs Pierce fydd hi
rwan.
FFAIR HAF
Fe ategodd cynhesrwydd yr haul
at hwyl y 'Noson i'r Teulu' a
gynhaliwyd ar fuarth yr ysgol
ddiwedd tymor yr haf. Daeth
amryw 0 'gymeriadau enwog' i
gystadlu yn y gystadleuaeth gwisg
ffansi. ras pram a'r mabolgampau
Pob un angen ci poeth a phaned
o'r gegin I adennill eu hegni ar 01
cystadlu mor frwd. Yna, wedi'r
min, tawelodd y dort i wrando ar y
cystadlaethau carloci, a'r grwp
Epitaff yn ein diddanu. Diolch
iddynt am ddod atom a diolch i
bawb am qefnoqi'r noson.
AROS YN RHYD-DDU
Bydd disgyblion BI 3 yn edrych
ymlaen , gael treulio cyfnod yn
Rhyd-ddu eto yn ystod eu gyrfa yn

57 Glanffvnnon
LlANRUG

Ffon:
(01286) 675754

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

CHIROPODIST
GWilsanaeth

yn eieh cartref

ddau ar 12 Gorffennaf yng
Ngwesty Fictoria. Uanberis.
DIOLCH. Dymuna Mrs Maggie
Lewis ddiolch 0 galon am yr holl
garedigrwydd a'r gotal a
dderbyniodd dros yr wythnosau
diwethaf - I Dr Roberts a'i staff; I
hoqia'r ambiwlans: i nyrsus Ysbyty
Gwynedd ac Eryri, ac yn arbennig
I'r plant a'u teuluoedd am eu gotal
a'u ffyddlondeb.
DIOLCH. Dymuna Mr J. P. Jones
(Pyrs). Bro Rhuddallt, ddiolch I
bawb am eu carecnqrwydd a'u
dymuniadau da ar achlysur dathlu
ei benblwydd yn 80 oed yn ystod
yr hat.
DIOLCH. Dymuna Rhian a Dyfed
ddiolch I bawb am y cardiau a'r
anrhegion a dderbyniwyd ar
achlysur geni Guto Whiteside
Thomas ar 14 Gorffennaf.
TAITH BEICS NODDEDIG. Fel y
daw'r rhifyn hwn o'r Wasg, bydd
Dyfed a Dafydd Whiteside
Thomas yn dychwelyd o'u taith
beics noddedig 0 l.undain I Baris.
Ceir adroddiad "awn am y tenter
yn y rhifyn nesaf. Yn y cyfamser,
diolch i bawb am ein noddi, ac j
ercpau L.ondii), Wavell ac Elaine
am gan atau gosod blychau
casglu ar eu heiddo. Hyd yn hyn,
casglwyd dros £1,000 tuag at
gronfa ymchwll I'r af,schyd
Myasihon.a Gravis.
PLAID CYMRU. Ym mis Medi yn y
flwyddyn 1400 y cyhoeddwyd
Owain Glyndwr gan el ddllynwyr
yn Dywysog Oyrnru, ac y
dechreuodd el wrthryfel yn erbyn
Lloegr. Er mai Medi 16 yw'r
oyodrad a gysylltlr a'i enw, bydd
Cangen Llanrug 0 Blald Cymru
elenl yn dathlu'r diwrnod nos
~ercher, MEDI 17, a hynny gyda
darlith ar Owain Glyndwr gan yr
hanesydd adnabyddus, Bob
Morris, sy n ddarllthydd ym
Mtlrlfysgol Cymru Bangor ac yn
ymddangos yn ami ar deledu
Cymru. Cynhelir y cyfarfod yn y
Sefydliad Coffa, Llanrug am 7.30
o'r gloch ac mae gwahoddiad
cynnes yno i bawb sydd a
dlddordeb yn nanss Cymru
I LONCVFARCHltiDftU I nanns
Wyn Williams, Treflan ar basic
ad1911",~OraClO o er y IIliwl gydag
Anrhydedd. Hefyd i'w brawd.
MOryS, ar b~slo arholiad gradd 3
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DYMUNA Olive a Derek, 16 Bro
Rhyddallt gynt ddiolch 0 galon am
bob arwydd 0 9ydymdeimlad a
gawsant ar 01 marwolaeth eu
mam, Sydney Hunphreys, yn
ddiweddar.
MARWOLAETHAU.
Yn ddiweddar daeth y newydd fod
Mr George Lovett, gynt 0 Lanrug,
wedi marw yn Aberystwyth.
Estynnwn ein cydymdeimlad a'r
teulu i gyd.

Bu farw Mr Llew Evans,
Garnet, Lon Groes, yn 60 oed.
Anfonwn ein cydymdeimlad at y
teulu i gyd.

Hefyd, Mrs Owen, 2
Glanmoelyn, gynt. Bu farw yn
Ysbyty Bryn Seiont wedi
gwaeledd hlr, Mi tydd coiled fawr
i'w gwr, y plant a'r wyrion a'r
wyresau.
PRIODAS. Llonqytarchiadau
mawr i Menna Jones, Pantmwyn
ar ei phriodas gydag Al yn
ddiweddar. Mae'r cwpwi yn byw yn
Llundain.

Priodwyd Bedwyr Evans,
Penisarwaun a Lisa yn Eglwys
Sant Mlhangel, Llanrug. Maent
wedi ymgartrefu yng Nghorlan y
Rhos. Pob dyrnuniad da i chi Igyd.
DIOLCHIADAU. Dymuna Mrs
Jennie Hughes, 17 Hafan Elan,
ddiolch i'r teulu a ffrinorau am eu
gofal a'u dymuniadau gorau tra y
ou yn YSbyty Gwynedd ac Eryri yn
ddiweddar. Diolch yn fawr am y
cardiau lu a'r blodau.
BABIS NEWYDD.
Llongyfarchiadau mawr i Nerys a
Dilwyn, Stad Minffordd ar
enedigaeth Huw Alun, Wyr bach
newydd i Alun a Diane Powell,
Bryn Moslyn.

C~fodd nocm ac Anna
Whiteside Thomas frawd bach
newydd, set Guto.
Llongytarchiadau mawr i Dyfed a
~hian.

Llongyfarchiadau i Hugh ac
Elrlys Williams, Ffordd
Glanffynnon ar ddod yn daid a
nain. Ganwyd mab bach, Dion
Wyn, i Eleri.
PI;N-BLWVDD ARBENNIG.
Llongyfarchiadau mawr ar ddathlu
8iCn pgn-rllwydd, Pyrs, yn ao oed.
66th yw'r nvtnnacn am odryoh
mor dda - ai Kalh tybed?
TVMO~ N(;WVDD. 9ydd tyrnor
newyoo yr vscouon a chologau
w~di cychwyn erbyn hyn.
Dymunwn bob IIwyddlant rr plant
a'r bobl ifanc
MA~WOLAETH. Bu farw Mrs
Sydney Hurnphrevs, 16 Bro
RhyddaJlt gynt, yng Nghartref Plas
y C09d, Bangor ar 5 Awst yn 85
QeQ, Oydymdeimlwn a'r teulu,
DQrol'i tlG Olive yn arOsnnlg.
DVMUN1ADAU GOAAU Clm
well had by~n i Mri) MaggIe Lewis,
Madryn. Mas WQdl dod dr~f ar 01
tymor yn yr ysbyty ~y yn avvr yn
YVtlunfawr gyda'r tsulu. Braf ~lch
gW9ld 0 owmoas sto.

Deellir fod sawl PGrson 8rall yn
y pentrel yn cwynQ. Anfonvvn eln
dymun,adau soray i chi i gyO.
LLONGYFARCHIADAU. Pob
dymuniad da am hir oe:s gyda'ch
gilydd I Maureen ac Alun Pierce,
Arimor. Bryn Moelyn. PriOQvvyd y

Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. Ff6n: 677263
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LLANRUG
Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. Fton: (01286) 675384
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GARTH MAELOG

LLY6IAU, rF'RWYTHAUl eWYDYDD
AC ANGHENION ANIFEILIAID ANWEB

CERID MACKINNON
~ 7f/lfJJ1t.~. ~. q,~~5 ~;r>1f

(01286) 673190

nos Wener
Medi 19 a 20
am 7.30 o'r gloch

RHYCH
WL

BARACAWS
Bydd Bara Caws

yng
Ngwesty'r Dolbadam

yn perfformio

LLWYDDIANT EISTEDDDFOD
MEIFOD. Llongyfarchiadau i
Caron Williams, Fuches Las,
Ceunant ar ennill yr ail wobr yn yr
Unawd Piano yn y gystadleuaeth
12-16 oed. Mae Caron yn
ddisgybl i Iwan Llewelyn Jones.
Da lawn ti.
TAD A MERCH YN ENNILL
GRADD! Llongyfarchiadau i
Dennis a Llinos Jones, Rhos y
Grug, Ceunanat ar ennill gradd yn
ddiweddar - roedd Llinos yn
astudio ym Mhrifysgol Bangor a
Dennis yn astudio yng Ngholeg
Mancat, Manceinion.

Pob hwyl i Ffion Jones, Rhos y
Grug a fydd yn dilyn cwrs ym
maes y Cyfryngau mewn Coleg yn
Sir Derby ym mis Medi.

CEUNANT

Prlodas A/un a Maureen.

Priodas Menna Jones a AI Mackintosh.

MERCHED Y WAWR. Cynhelir
cyfarfod cyntaf y gangen yn y
ganolfan ar 9 Madi am 7.30.
Bydd Y wraig wadd, Mrs
Margaret Jones, Tregarth yn
dangos sut I belntio ar sidan a
gofynnir i'r aelodau ddod A
ffedog neu ddilledyn addas gyda
hwy. Byddwn yn falch 0
groesawu aelodau newydd.
DYMUNA Mrs Ann Jones, 20
Hafan Elan ddiolch i'w
chymdogion a'i ffrindiau am y
cardiau, rhoddion a'r galwadau
ffon, ac i bawb a ddaeth i ymweld
a hi tra yn Ysbyty Gwynedd yn
ddiweddar.
DYMUNA Alun a Maureen, 14
Bryn Moalyn ddiolch i'r teulu a
ffrindiau 011 am y lIu cardiau,
anrhegion ac arian a
dderbyniwyd ganddynt ar
achlysur ei phriodas. Hetyd
diolch i'w ffrindlau am wneud y
diwrnod yn un arbennig iawn.
Y BAND. Bydd Band Llanrug yn
cystadlu ym Mhencampwriaeth
Bandiau Pres Prydain Fawr ar 21
Medi yn Dundee. Er mwyn
casglu arian ar gyfer y trip bydd
Ocsiwn yn cael ei chynnal yn
Nhafarn y Penbont ar nos
Wener, 12 Medi am 7.30.
Eitamau i'w gwerthu gan Dafydd
Hardy.

Bydd cyngerdd yn cael el
gynnal yn Eglwys Farmor
Bodelwyddan gyda Char Meibion
Betws yn Rhos nos Sui, 7 Medi
am 8.00 o'r gloch. Ticedi £5.

Hefyd bydd y band yn cymryd
rhan mewn Noson Lawen yn
Stiwdio Barcud, Caernarfon ar
18 Medi am 7 30 o'r gloeh. Tieedi
£4.001£2.00 gan Berwyn Owen
ar (01286) 678161. A bydd cyne I
weld Y band ar y teledu mswn
rna: misoedd gan roo y 66G ar
hyn 0 bryd yn dilyn y saindort -
a'u cwest i ennill
Pencampwrlaeth Prydain - ar
gyfer rhaglen ddogfen.
GWA~ODDIAD. Carwn astyn
gwahoddiad i chwi ymuno a
changen Merched y Wawr
Uanrug. Rydym yn cyfarfod nos
Fawrth am 7.30 o'r gloch, 9 Medi
2003 yn y Sefydllad COfTa.

Os hoffeeh ragor 0 wybodaeth
Qr9Q:;;O i chVlli 3ysylltu a CVllonda

Roberts (675649) neu Meirwen
uuyu (07000u),
DYMUNA Nancy Lovatt (gynt 0
Brwynog, Llanrug) a theulu'r
dlweddar Qeorie LovaH fyne~i
diolch dlffuant am bob arwydd 0
oydymd~imlad. trwy Iythyr.
v~r~yn ~ ff¢n ~ ~$tynnwyd iddynt
yn eu profedigaeth 0 golli priod,
\~C;J a thald annwyl. Ololch holyd
am y moonon nagl a uoasm i
law tuag at ·UndQrOns Roof',
Y~tJYlY E)ronglal~. Deroynlwyd
cvranswrn 0 rezo.



fod Y plygu yn amharu ar gefnau
rhai ohonoml Fel arfer byddwn
wedi gorffen plygu erbyn 7.30,
wedi dwy awr 0 blygu caled!
Erfynnir am eich help - chwi
oedolion ifanc a phobl ifanc,
dowch rn helpu. PLIS. Diolch 0
galon.
LLYS YR EISTEDDFOD. Yn
ystoo yr Eisteddfod eeneoaemoi
ym Meitod, fe etholwyd y Prifardd
Selwyh Griffith yn asloc 0 Gyngor
Llys yr Eisteddfod am dymor 0
dair blynedd

Elln fBI Sant Christoffer. Sant y
Teithwyr a Glesni fel y bachgen
Jesu yn y ddwy Gymanfa. Anest
fj}ryn oea« Sfilnl otutetotter yng

Ngwasanaeth SuI y Beibleu.

Ynyr e'r grwp Epitaff a chvn
ddisgybl allan yn yr haul yn
diddanu': plant.

(Chwith t'r dde) Gruff, Robat, Andrew a Chris.

Ma i yn mwynhau 9; hun yn Sbri'r Ys 01 SuI n Ys 01 Brvnraiel!
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byddwn yn dra diolohgar 0
unrhywaddewid.
LLONGYFARCHIADAU mawr i
bawb ohonoch fu'n sefyll yr
amrywiol arholiadau a phob
dymuniad da i'r dyfodol.

Llongyferchir pawb o'r pentref
fu'n Ilwyddiannus yn yr amrywiol
sioeau amaethyddol. Mae
bridwyr 0 fri yn y pentret bach
yma.
POB LWC. Pob dyrnuniad da i
Lisa a Bedwyr ar achlysur eu
priodas ar 25 Gorffennaf. Fe
wenodd yr haul ar y fodrwy ae
roedd gwen ar wyneb 8edwyr a
Lisa hefyd.
DIOLCH. Dymuna Lisa a Bedwyr
ddiolch r'w teuluoedd, ffrindiau a
chymdogion am y Ilu cardiau ac
anrhegion a gawsant ar achlysur
eu priodas. Drolch 0 galon.
COLlED. Cydymdeimlrr yn
ddwys iawn ag Elinor. Elwyn.
Dylan a Susan a'r teulu 011 yn eu
profedigaeth sydyn 0 golli brawd
annwyl r Elinor.

Anfonwn ein cydymeimlad
IIwyraf hefyd at Bryn Beryl,
Gwenda a Selwyn a'r cysylluadau
011 yn eu profedigaeth 0 golH
mam a nain annwyl, Irene Griffith,
7 Tal y Bont, LJanrug, gynt 0
Bryntlrion.
GWELHHAD. Dymunir adferiad
iechyd buan i bawb ohonoch sy'n
teimlo'n sal. Brysiwch wella i gyd.
Ein cofion annwyl at Bryn Griffith
sy'n derbyn triniaeth yn Lerpwl.
YMDDEOLIAD HAPUS a
nemuuenol yw'n dymuniad i
Gwyn, god Fair wedi
blvnyddoedd 0 ddysgu yn Ysgol
Syr Hugh Owen. Mwynha dy
vmcoeonao. Gwyn.
GOFAL GANGR MARIE CURIE.
casglwyd E109.95 at yr enrssn
uchod yn y pentref. Diolch i bawb
am eu cyfraniad haelionus.
DALIER SVLW
PLYGU'R ECO. Plygir rhifyn
Hydref o'r ~co yn Neuadd ~glwys
Santos Helen, nos Iau, 2 Hydref
o o.eo ymlacn. Tour ertynrur em
gymorth. Hyd yma yr un criw
oycnan syn IrOI I lyrlY a g@llIr
gwneud hefo mwy 0 ddwylo gan

YR YSGOL GYMUNED. Dyma
bedwar 0 ddisgyblion 81. 6 sy'n
trosglwyddo i Ysgol Brynrefail.
Cawsant eu cyflwyno a thlysau,
anrhegion a gwobrau ar ddiwedd
y tymor. Cyflwynwyd rhodd
Selwyn Griffith i Andrew
Woodcock. Diolchir i Mr Griffith
am ei gefnogaetll a'i
garedigrwydd eto elenl.

Daeth Ynyr a'! frawd, ELlrig,
aelodau o'r gnfv'p Epltaff, gyda
Dynamic ar ddiwedd y tymor i
ddiddanu'r plant yn yr haul.
Cafwyd amser ardderchog. Braf
oedd cael croesawu hen ffrindiau
a chyn-ddisgyblion unwarth eto.
Diolchir am fore pleserus iawn.
Brysiwch yma eto.
YSGOL SUL BOSRA .. Diolchir i'r
plant a'u hathrawon am eu
cyfraniadau yn y ddwy Gymanfa
eto eleni. Diolchir hefyd l'r rheini
am eu hanogaeth a'u cefnogaeth.
Cafwyd Gwasanaeth bendithiol
lawn bnawn Sui, 29 Mehefln yng
Nghapel Ebenezer, Deiniolen. Bu
plant Ysgolion Sui Cylch
Deiniolen a Chwm-y-glo yn
cymryd rhan yn Sui y Beiblau a
chafwyd gwasanaeth hyfryd dan
arweiniad Miss Jean Pare Jones.
I orffen y tymor fe fwynhaodd mal
or aerocau wananoi
weithgareddau yn Sbri'r Ysgol
Sui yn Ysgol Brynrefall ar bnawn
Sui, 13 Gorffennaf.

Bydd yr Ysgol Sui yn ail
gychwyn fore Sui, 7 Medi.
TRIP YR Y5GOL 5UL. ac:n
Sadwrn braf a phoeth i'r trip i
Southport. Sadwrn 12
Gorffennaf. Gan fod digon 0
bethau at ddant pob oedran yno
roedd pawb vn amlwg wedi
mwynhau y diwrnod. Dymunir
ddlolcll I EllLc10el~1JOne~ ac Ann
Patterson am wneud y trefnladau.
PWYLLGOR NEUADD
BENTREF
Tynnwyd Clwb Cant Gorffennaf
air enillwyr oed: Richard Parry,
Tawelfan; E. W. Jonas, 3
errntmon: ually Orfffithl1j e
Bryntirion.

AlgoTfir cru y cynllellr OC:Jlwn
Addewidion cyn y Nadolig a

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

Mrs Ann Evans, Sycharth. Ff6n: (01286) 872407

PENISARWAUN



• ••• ••....- --

Richard Morris Hughes, 42
Bro Rhos, Bethel a fu farw yn
frawyehus 0 sydyn ar 26
Mehefm 2003 yn 57 mlwydd
oed.

Dic Ysgol Yrru Bethel oedd 0 i
bawb o'i ffrindiau. Bu'n
berchennog Ysgol Yrru Bethel
am byrnrheng mlynedd. Y bore
Iau hwnnw, bore angladd Die,
a'r capcl yn Ilawn, diolchodd y
Parchedig Wyn Roberts am yr
anrbydedd 0 gael traddodi
ychydig eiriau 0 deyrnged a
dathlu bywyd Die - y ffrind y
cewsoin ni'r Iraint o'i aonabod.

'Y bore yma,' meddai,
'derbyniais y ncges yma gan un
a ddisgyblion diolchgar Die.
t(Y mae'r person sy'n eicb dySgl~chi
ddreifio ymhlitn y P'Wysicafytl eich
bywyd. wedi'r cyfan, y perS011

hWl11ZW jrw'r un Sy'11 rhoi i chi eicb
annibyntaetlt a'r r}~yddidi gruiydro
pa Ie bynnag y mYlznwclL, a pha
bryd y dY"11111wcI1 - aJ, persolz
hWtlnW Izefyd yw'r tlrl Sy'71 gosod
seziiall at gyfer eicll diogelu1clz Clli
ar _v flordd lawr, weddilL eich
bywyd.')

Mae dy~gu dreifio yn un 0
gamau mawr by\vyd. Mac'n
orchest sy'n gofyn am gryn
dipyn 0 ymddiriedaerh, ar y
naill ochr a'r llal1.
Ymddiriedaeth ar ran y disgybl,
i fad vn ddigon mentrus i afael
yn y llyv.r am y tro cyntaf yn 61
cyfarvJyddtd yr athro, ae
)'llldiliriedaell1 di-fesuradwy ar
ran yr athro, i ganiat~u'r slas-
yrrwr petru~af ei dy\vy~ yn
igam-ogam ar hyd ffyrdd a
phriff)rrdd y wlad.

Ie, mae'r broses 0 ddysgu
dreifio yn broses sy'n gofyn am
hie amynedd, hir ddyfalbarhad
a synnwyr digrifwch heb ei ail,

cynorthwyo eraill yn ei
gymdogaeth. Mynodd y
gymdogaeth yn ei thro
gydnabod ei gymwynasau diri, a
hynny yn gyhoeddus, trwy ei
enwebu, ynghyd a Twm John ar
raglcn Tonfedc1fEryri. Fu
rhaglen eriued hefo teitl mwy
addas, a chyda'n gilydd fel
cefnogwyr Y Darans gallwn
atseinio ag un Ilais - DIOLCH
a GALON Arfon.

Ar aelwydydd John a Dilys y
teimlir miniogrwydd y golled
fwyaf. Cydymdeirnlwn fel clwb
a chymdogaeth a hwy yn eu
profedigaeth.

ArweL J()lZeS, Llywydd Clwb Pel
droed Lla nberis yn diolch i T.].
Roberts (Tunn fohn) ary chwith a'r
diuieddar Arfon Phillips am oes 0
uiasanaetli i'r Darans.
Syfrdanwyd yr ardal pan
gyhoeddwyd marwolaeth
ddisyfyd Arfon Phillips. Dyrna
un 0 golofnau'r sefydliad pel
droed yn Llanbeis. Ynghyd a'i
ffrind T .J. Roberts, dyma'r
ddau a ffurfiodd asgwrn cefn Y
Darans, N id yn unig yr oedd
Arfon yn drysorydd y clwb, ond
ef a Twm Iyddai'n trin a
chabol i'r cae a glanhau a
thrwsio'r ystafelloedd newid
bob wythnos. Nid gorchwyl
hawdd yng nghanol trymder
gacaf, hyd yn oed i laslanciau
hcini a chryfion.

Llafur cariad oedd Ilafur
Arfon. Cyflawnai ei
ddyletswyddau bob arnser !>,'n
cldirwgrrach. Braint iddu ef
oedd gwasanaerhu'r Darans.
Yrnfalcluai yn ei waith 0 baratoi
y cat: ar gyfer gem gartref.
ym ledai g\\'cn f()dd haol drOl;;

wyneb ~'rhogyn 0 Nant a dcuai
share 1',\· lygaid bob tro y clywai
rhywun )'n dweud ar b'nawn
Sadwrn, 'Y» hen gae ma'n
edrach yn dda heddiw!' Dyna'i
wobr - dyna gydnabod ei waith
calcd eros ddylldiau'r wythnos.
Ni fynai fwy. and gwgai bob tro
y byddai'r clwb yn derb}'n
dirw)' OilCr,yydd ymddygiad
ambell eh"varae\vr. Casai dalu
allan yn ddianghcnraid - greddf
pob trysorydd dar
M~canic celr 0'[ [add fiaenaf

oedd Arfon a threuliodd r"n
hclaelh o'i ()es yn gweithio yn
Garej Wil Davies. Ar 61 i'w
iccl1yd Qorri bU'n rhaid iddo
roi'r gvriaU i'w V't'tlilhfel mecaIlic
- ond ni f)rnnai fad yn segur.
Fe'i ap\vyn o\vyd feI ilfolygydd
cad\,v safonnau gyda Htgh Speed
Plastic~ yn Lland)·gai. S..,'ydLl
ddelfrydol, )'Xl 0) Y Parchedig
Phlip IIugbcs a dalodd
deyfnged ddittuant iddo yn yr
angladd] i weithiwr calcd a
ymhyfrydai meWD g\.\raith
caboledig boh am!>cr.

Bu colli Dilys) ci briod) )'n
ereyd drQro i ArfQn, onu ni
fynnai ymneilltuo i'r gorncl.
Treliliodd ei ddvd.li.... ""-

Ymestyniad Ffan wedi Torri?
Mgen rhai Newydd"l t>~felly

1i FFONIWCH 'Ii'

(012BS) 650247 neu (07780) 811617 (symudol)

Eifion Hughes (7 diwrnod)

Gwasanaeth Da am Bris anhygoel
L- --==--___=_

Cefnogwch ein hysbysebwyr

(IJaTIgor). )'rn PZSl211d or ~' ttau»:
E.H. 1f/lllialltS (IonIO); Rol
Bach. Aelodau I, Pw)'Llgor: ]o}zn
Ty/illian'$, Ro{Jin 111lget, Dart
Roberls (Robes), lO/lll Roberts
(Jack Parc - Caddeirydd), George
HugJzes) Gens E,,~lyn Tilorllas,
Wit ~obel1s (Tai ChnST1nag), To'~2
Jones (Ea~f Ly""a), Rice/LLe
Rob21'tS (j.,sg,.i!cntt.>,dd), JOhlll1Y
Roberts.

r;"f Llff,~{J(iriii 1<]3+-35. Ellillwyr
Cwpan Penrhyn, Alves a'r Iau.
Hnf)Jd Pet1Canzpwyr y Gynghrair.
y cJ!'1l)arae'l.I.)~'iJI" sefyll (c'lwi~/~
i'r dde): Wil G7-iffitlz (Padanz
Road); GwZlyttl Jones (y cigydd);
Wili r~nl'le, Willia1tl WillialllS
(Penn)'); Jol"~ CitYll ]OllfS. Yl1
~i.~tedd:Da/y(Jd (Ja'le An")j D.].
Roherts (Dafydd Tafj); Dtlfydd
(Anttie Dora),. Arc/zur Roberts

Annibynwyr Bethel. Yn
ddiweddarach fe'i codwyd yn
dutacou yn y capel hwnnw. Yn
61 ei gyn-weinidogion a
wasanaethodd yn ei angladd bu
William Wynn yn gefn i bob un
ohonynt, yn wrandawr praff ac
yn gyfran wr parod i
drafodaethau. Er mai'r capel
oedd ei fywyd,byddai bob amser
yn hapus yn siarad am bel
droed, yn arbennig felly ei
gyfnod fel un 0 arwyr Y Darans.

Chwarelwr ydoedd, ae yn
falch 0 hynny. Bu cau chwarel
Dinorwig yn ddipyn 0 ergyd
iddo. Er iddo gael gwaith yn
Ffatri Ferodo cofiaf ef yn dweud
wrthyf y teimlai yn amI fel rhyw
'sgodyn allan 0 ddwr' yn y fan
honno. Dyn y garreg las oedd
Willie Wynn, carreg a
nodweddai ei ddawn fel pel
droediwr - solar a ehaled. Collai
gymdeithas glos Chwarel
Dinorwig.

Rhoddwyd i orffwys ym
mynwcnt Llanddeiniolen. Cwsg
hen arwr, a gwyn dy fyd.

Fel cefnogwyr brwd Y
Darans estynnwn ein
eydymdeimiad llwyraf a
Derrick a Haydn a'u reuluoedd
yn eu colled,

Yn dawel yng nghwmni ei
denlu yn Ysbyty Gwynedd, bu
farw William \Vynn Davies neu
Willie Wynn i'r ychydig
gefnogwyr sy'n cofio tim mawr
y tridegau. Roedd yn 94
mlwydd oed. Dyma'r aelod ola'
o'r tim llwyddiannus hwnnw a
enillodd Cwpan Iau Gogledd
Cyrnru ddwy flynedd yn olynol.
Daeth eu llwyddiant eyntaf yn
nhymor 1934-35 pryd y bu
iddynt drechu Llaurwst 0 1-0.
Yna ar ddiwedd tymor 1935-36,
llwyddasant i dreehu Holywell
St. James 0 2-0. Arwr Y dydd
oedd Willie Wynn ac, yn 61
adroddiadau'r wasg 'roedd fel
eawr yn amddiffynfa Llanberis'.

Ganwyd a magwyd William
Wynn Davies vn Neiniolen. O'r
dyddiau cynnar daeth y capel yn
bwysig iddo a bu'n aelod
ffyddlon yng Nghapel
Disgwylfa. Pan symudodd i
Bethel a phriodi Kare
ymaelododd a Chapel yr

Colledion y Darans
Yn ystod yr haf collodd Y
Daran~, lim pcl-drocu
Llanberis, ddau gyfaill a fu,
yo eu gwahanol gyfnodau,
mor ddylanwadol.

TEYRNGEDAU



Ymgynghorwyr Ariannol
AnnibynnoJ Lleol (sefydlwyd 1974)
Ffon: (01248) 355055

CDH

Pa un o'r rhain sydd
bwysicat?

YSWIRIO EICH TV
(I arbed coiled i chi);

YSWIRIO EICH CAR
(I arbed COiled i chi ); neu
VSWIRIO EtCH BYWVO

( 1 arbed coiled a'ch teulu)

Cysylltwch air Isod 1 weld mor rhad
yw cost yswinant gyda CDH
Andre (BethellLtanberis)

9ryn (Mon)
Euryn (Caernarfon a'r cylch)
John Eifion (Penisarwaun)

Ffon: 871782

CASTELL BOWNSIO
AR GYFER

POB ACHLYSUR

Down a fo atoch
a'i nol wedyn

Fe'i anrhydeddwyd ar ei
ymddeoliad yn 70 oed gan yr
Amgueddfa Genedlaethol, ac
yna gan bwyllgor Ras yr
Wyddfa. Ym 1982 fe'i
anrhydeddwyd am ei holl
waith, dros 54 mlynedd, drwy
ei urddo a'r BEM.

Bu H.R. yn flaenor uchel ei
barch, ac yn athro ysgol SuI yng
Nghapel Preswylfa am
flynyddoedd lawer. Pan gaewyd
}' capel fe symudodd i addoli
yng Nghapel Jerusalem, Pentre
Castell. Daeth yn flaenor yno
hefyd. Talodd Y Parchedig
Gwynfor Williams deyrnged o'r
galon i'w hen athro ysgol SuI
ddiwrnod ci angladd.

Collodd ei briod Ceinwen
ugain mlynedd yn 61, ond bu ei
blant, Elwyn) Breda a Dilys a'u
teuluoedd yn hynod ofalus
ohono. Addolai'r wyrion a'r
wyresau ef. Anfonwn cin
cydymdeimlad llwyraf at y
teulu yo eu coIled a'u galar.

IEUAN
WILLIAMS

Glanffrwd
DEINIOLEN
(01286) 8704B4

b8ysiau 0 12 i 53 sedd

~ Teithiau LIDOIa ThramOr 1

~ Gwaith Contract ]
~ Talarau arbennis ;
bensiynwyr, myfyrwyr a

phlant ysgol

Hugh Richard J01leS yl1 [alch 0
arddangos ei hoff fangre ar ei
guipan - Capel Jerusale111

LLUN: EA'\ERSON Huouus

daethpwyd i gytundeb i droi y
Gilfach Ddu yn amgueddfa
ch warelyddol. Yn 1971
penodwyd ef gan yr Amgueddfa
Gcnedlaethol i ofalu am y
Gilfach Ddu. Yn dilvn llawer
iawn 0 wauh darparu agorwyd
yr amgueddfa yn swyddogol yn
1972 gan gyflogi rhai 0 gvn
chwarelwyr yr ardal fel
tywyswyr ac arddangoswyr.
Tyrodd y miloedd i'r Gilfach
Ddu i flasu a sawru glendid y
gorffennol. Bu H.R. yn bennaf
gyfrifol am berswadic'r
awdurdodau perthnasol i
atgyweirio un 0 brif atyniadau'r
amgueddfa, sef yr hen olwyn
ddwr anferth a fu'o segur ers
1925.

Fframia Gwasanaeth Fframio Lluniau
1\rbl:nigwyr ar fframlO gwaith edatl a nod\.vydd

Nifer helaeth 0 luniau ar werth· Dewis eang yn cynnwy-s-:
IVOR STUBLEY • KEITH ANDREW

KEITH BOWEN • ROB PIERCY

PARe PADARN, LLANBERIS (870922)
(Ar Ra\l dydd 5:ul :\ tiydd Llun Y" ),slod '! saca1j: ~==~~~~~~
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www.ybistro.co.uk

PerGhnogion: Danny a Nerys Roberts

Ffon 671Z70

Hugh Richard Jones
BEM

Ar 9 Mehefin 2003 bu farw
Hugh Richard Jones yn 92
mlwydd oed. Dyma un 0 w5'r
am 1yea pen tref Llan beris.
Bedyddiwyd ef yn Hugh
Richards Iones, ond Hugh
Richard Jones neu Hugh Rich
ydoedd i'w gyfoedion a'i
ffrindiau. Ymfalchiai bob

I amser pan gyfeiriai rhywun ato
fel 'tad Elwyn Hogia'r W},ddfa'!
Cofiaf ef yn cyfeirio a[ ei en \\1 ar
raglen Nia Roberts, Radio
Cymru, un bore, ac yn ei ffordd
ddihafal ei hun meddai, 'Hugh
RICH fydda'r mwyafrif yn fy
ngal w cr mai magwrfa
DLAWD iawn ges i!' Dyna
hiwmor sydyn y chwarel ar ei
orau a dyna pam y byddai galw
arno i arwain cyfarfodydd a
nosweithiau llawen. Roedd yn
storiwr heb ei fath gyda'i gof i'r
diwedd fel )r grisial. Yr oedd yn
ddyn hyddysg a gwybodus ac
yn ddarllenwr eang, er iddo
orfod gadael Ysgol Brynrefail
yn 1926 yn 15eg oed.

Ond fel prif beirianydd
Chwarel Dinorwig, ac yna fel
gwarchodwr Gilfach Ddu }'
cofir amdano. Dechreuodd fel
prentis yn " chwarel vn 1926 ac• •

am " chwe mis cvntaf bu'n
'"rhaid iddo weithio'n ddi-dal!

Yna derbyn iodd y cyflog
syfrdanol 0 chwe cheiniog yr
wythnos am weddill y
tlwyddyn. Bywyd caled oedd
hwnnw gan ddechrau am
chwech yn y bore 0
Bontrhythallt a dychwelyd
erbyn chwech gyda'r hwyr.
Gwelodd y chwarel yn ei bzi
gyda dros 3,000 0 weithwyr yn
llafurio ynddi - a gwelodd hi
yn cau hefyd, Caewyd hi ym
mis Gorffl!nnaf 1969. er mawr
siom iddo cf ac i gannoedd 0
chwarel\vyr eraill. Ond beth am
yr offer? Galwyd y derbynydd
a'r arwerthwr i mewn a
dechreu\vyd ar y dasg 0 brisio'r
holl bciriannau a chclfi.

Gwtlcdouu ealOll y frif
Beirian)'dd, a oedd \ved i ei
gadw gan yr awdurdodau 1
~rolyS'u'T Bwerthianau. Trwy'r
wasg a'r cyfryngau pwysodd yn
drwm aT yr awdurdo(iau i
gysidro troi y lle'n amgueddfa.
Gy:sylilodd ag ~elod9U 0
Gyngor Arfon, yr Amgueddfa
Gcnclllacrilul yng Nghaerdydd
ac Adran yr AmBylchedd yn
Llunuain, O'r diwedd

hyn, a mwy, yn perthyn i Die
Ysgol Yrru Bethel.

Roedd Die yn arhro
proffesiynol, yo brydlon ac yn
ddibynadwy, yn ddyn a wnai i'r
disgybl mwyaf crynedig ymlacio
yn ei gwmni.

Roedd 0 hefyd yn gyson
foneddigaidd, =s Did bychan
yng nghanol cyffordd neu
gylchfan brysur iawn - a'r
disgybl wrth y llyw yn methu
gwahaniaethu rhwng ei law dde
a'i law chwith!

Roedd Die hcfyd yn un o'r
bobol brin iawn a feddai'r
ddawn 0 fcdru cywiro HEB
feirniadu - eto yn dipyn 0 gamp
wrth ichi fethu bacio mewn lein
syth, imewn i Ion wag, neu ar 01
i chi gyflawni'r 99-point-turn
gwaethaf erioed yn hanes y byd
moduro! Ac mi fedra i dalu
teyrnged 0 brofiad, sut y bu
iddo lwyddo i galonogi'r
ymgeisydd mwyaf siomedig a
di-hyder i ailafael yn y llyw
wedi i mi fethu'r prawf
hollbwysig ar strydoedd Bangor
- a hynny ar 01 i rni dyngu na
fen trwn i set y gyrrwr byth eta!
Ie, gwenu a wnaeth Die a
chynnig gwers yr un amser
wythnos nesaf.

Saif yr hyn a ddysgais gan
Die wrth ddysgu dreifio car vn
wersi gydol-bywyd. Sut· i
feithrin amynedd ynof fi fy hun,
ac yn bwysicach fyth, amynedd
ruag at eraill. Sur igymryd fy lle
yn hyderus yn llif traffig y
ffordd fawr ac eto i gyd, barchu
dyrnuniadau arnrywiaeth eang 0

deithwyr, Sut ibeidio a gwylltio
na gorymateh, on.d yn hytrach
symud ymlaen yn bwyllog ac yn
feddylgar, yn gwrtais ac yn
5ymwyna5S'lc. Ic, bum yn
ddison ffodus, a dweu d y OWir
yn ddigon breintiedig, i gael
athro da a dylanwadol yo yr holl
bethau hrn. R~rddof yn 1
d?yledus iddo weddill fy oes, a
diolch amdano,

- Y Ffordd, Y Gwirionedd a'r
Bywyd. Eirlys ei wraig a'r
genod, Carys ac Eirian, oedd
canolbwynr ei zywyd. Y nh\V ac
Alun, ei wyr bach. Hoffai
ddathliadau teuluol 0 hoh math,
yn en\verug daLhlu'r Nlldolig.
DyddQi T6\iu, ~da cbymofrh
Alun, yn aduurno't ly nes ei fod
yn werth ei weld. Hoffru grddlO
a cherddoriaeth. Yn s,vn y
gCfddO[ia~lh 'Mge'n Amser i
Ddweud Ffarwel' y gadawodd
Die gapel Bethel am y [fO 019t.

Huned el enaid hoff m~wn
hedd,'



,

ceffylau blaen. I fod yn deg a'r
Darans, ni allant gystadlu a'r
'arian gwirion' a delir gan rai
o'r timau yn y gynghrair hon.

Tra'n son am y Darans, trist
oedd cofnodi marwolaeth
ddisyrnwth eu Trysorydd dros
sawl tyrnor, Arfon Phillips.
Dyrna un a roddodd wasanaeth
teilwng i'r tim. Cofiaf yn dda
am fy nghyfnod yn Llanber a
'llyfr bach' Arfon, lle roedd yn
cofnodi y taliadau 'pres te'.
Ddwy flynedd yn 01 roeddwn
yn Llanber gyda chamera'r Eco
a tynnais lun 0 Arfon yn torri
gwair Maes Padarn, yn paratoi
ei 'acer hoff' ar gyfer y tymor.
Mor eironig mai yno y daeth ei
farwolaeth ddisymwth, eto yn
paratoi. Diolch iArfon - a sawl
un tebyg iddo - am eu
gwasanaeth di-dal, diflino sy'n
cynnal sawl tim lleol.

Bydd darbi yng
Nghynghrair Arfon hefyd gyda
Deiniolen a Bethel vn herio'i-
gilydd, Efallai, wedi dwy
flynedd ddi-lwyddiant, y bydd
yn haws i dim ieuanc
Deiriiolen ym dopi yn y
gynghrair leol. Mae rhai o'r
chwaraewyr wedi cynrychioli'r
ddau dim, felly dipyn 0 sbarcs
efallai ar 28 Awst ar Faes y
Bwthvn.•

Bydd hwn yn dyrnor pwysig
i dim Bethel. Yn ddiamheuol
cafwyd cryn lwyddian t mewn
sawl cwpan yn eu dwy flynedd
o fodolaeth, Yn }' bon, ennill y
bencampwriaeih ac esgyn i
Gynghrair Gwynedd fydd y
nod. Buasai hyn yn sbardyn
netyo i gael rnaes setydlng rr
tim yn y pentref. Y mae'r
trefniadau oddi ar y cae yn
gadarn iawn a'u dull 0
hysbysebu yn anhygoel. Ennill
prif safle y we yn y byd pel
dr ocd anh)'ooel) a'r
chwarae\vr 0 Nigeria yn
cysyllru eisi9U ChW9l'ge l£1£1yn[!
TiI'yn 0 ~tori!ond rhaid ennill
y bencampwriaeth. Ni fydd }'n
hawdd, gan y bydd tri 11eu
bed\var clwb yn ymgiprys am y
ll\vs. Llanrug a'u hail dim
efallai? Cofier y byddenl h\vy
yn gallu cyrracdd Cyngllrair
Gwynedd erbyn hyn os erys y
tim cyn taf yn y gynghra ir
uwch.

Mae'n siwr y bydd rhai 0
garfan Gwynedd y llynedd yn
~~'mud i garfan Arfon eleni.
Digon ignoi cil drosto, fel poh
tymor. Os gwn i be[h fydd y
sefyllfn pan ddychwclaf adref
ddi\vedd AWSl.
0, ia! gobeithio hefyd, erb}rn

hynny, y bydd ein tim
cenedlaelhol }'n agosach i
gyrraedd Portiwgal yr haf
nesaf. D)'1la fasai sbardun ibel
droed Cvrnru.

5, Eryri Estate, Bethel,
caernarron, LLo!J IBX.
Llongyfarchiadau a £5 I chi.

Ar 61 cwblhau croesair mis
Medi, gyrrwch eich atebion at
Oafydd Evans Sycharth,
Penisarwaun. Gwynedd, LL55
3HE erbyn Medi 20ed.

£20: NanC)' I..ovatt a'[ teulu,
Aberystwyth, er cor am George
Lovatt. John a Menna
\,\·illiams. ,\1inffordd, Llanrug.
£10: Glenvs Roberts 13 .\1ac~•
Gwylfa, Deiniolen; Gareth, Y
Wenallt, Llanrug: l\1aI)'
Catherine JQl1e~,Tall y Cacrau,
Deiniolen, er cof am Mair Rees
Jones.
£5: Mona Parry a'r teulu, 13
Penrre Helen. Deiniolen;
Wendy a Dylan, Y Felinheli;
Teulu Pare, Waenfa\vr; Di-cnw,
serner, Mrs M~ggle LeWIS,
Madryn, Llanrug; Mr J. P.
Jones (Pyrs), Bro Rhuddallt,
Llanrug. Hugh R. Jones,
Llanberis. Arton Lvans, Ty
Eryri, Talysarn. Wyn Rowlands,
Glanrafon, Cwrn-y-Glo.
£3: Lynne Roberl~) 10 Rhcs
Cyntl, DelnlOlen; f\t19fl Wyo
F.lli~>3 Hgfod Oleu: Bethan a
Macari~ 66 Pen tre Helen.

RHODDION

•lawn y tymor yma.
Fel newydd ddyfodiaid,

mae'n siwr mai sefydlu eu
hunain fydd prif bwrpas
Llanrug. Yn arnlwg, fe fydd
angen ambell ch waraewr
newydd i gryfhau carfan
lwyddiannus y llynedd.

Mae Llan beris yn
gyfforddus yn y gynghrair ond
heb garfan ddigon cryf i herio'r

Derbyruais ateblon I groesair mis
Gorff~l'\l'\a.f. orbyl'\ y dyddiad COLI

gan Nansl Oavies, Rhuthun;
G.Gill, Gungorj Bcryl Jonco ac

Ellen Pritchard, Garndolbenmaen;
Enid Jonoa, TctlYiJarnj Elunod L-.- j

Jones a D.S.Wiliiams, Trefor;
H.C Hughes. Pwllheli; Gareth
Oliver, Tregarth; N.Hughes,
Cwmyglo' Gwen Griffith.
Deiniolen; Dtlys Roberts,
Llanwnda, Aoaomctry VViliiama,
Mynydd Llandegai; Pat Owen,
OtterfyrutJlll, Oily;:, A. Flllchard
Jones, Abererch; E.E.Jones,
Rhoshirwaun; Gerldwen Wliliams
a Tegid Robers. Llanrug: Margarat
W.~obarts a Mair ~vans,

Oaornal forl, Joan HughoiJ-Jonoo
a Catherine A. Jones, Ahlw;
Cainvvon Williams ac OlwGn

Jones, Gaernarfon; Alice M Griffith
a Megan Morns, Dinorwig; Jennie
Williams ac M.P.Jones, Clynnog;
Olwen Owen, Moreen Lennon.
Nan Owon a Vera Griffiths,
Llanbens

Enillydd croesair mis
Gorffennaf ydi Mrs. Olwen Jones,

Erbyn bydd y tymor pel-droed
lleol yn cychwyn fe fyddafwedi
mudo ar fy ngwyliau dros y
mor. Fe fydd y pedwar tim lieol
yn ceisio gwneud eu marc, a
rhyfedd rneddwl, am y tro
cyntaf ers sawl tymor, ni fydd
tim o'r fro yng Nghynghrair
Gwynedd. Fel pencampwyr y
llynedd fe fydd Llanrug yn
symud i 'fyny'r grisiau' i
ymuno §'r hen elynion i fyny'r
Ion yn Llanberis. Bydd cryn
edrych ymlaen igem ddarbi go

TYMOR NEWYDD

I Lawr
1 g~t-\r~ddWh (5)
• I\bY'l'Yill\ldigo\l{h5)
3 Un sy'n papuro a phelnlio

{7)
4 ()ftQrvn i drin Q'Wnllt nr v

copa! (4)
5 Adcryn benY'v (3)
7 Fry}iaid!! (7)
8 Pwrpas rhai 0 nodiadau'r

heddwas? (3)
11 Trywanu (5)

Ar Draws
1 Mae dawns wvllt v ci cli-

o •

gynffon mewn cytgord! (7)
4 n"vyl,)'r llong? (4)
6 Cymal canol y goes (4)
10 Tynnu allan ran o'r pendil

curaidd (5)
11 Oes, mae digon o'r rhain ar

}' crcigiau' (5)
12 Llefain 0 weld y wlad mewn

terfysg (5)
13 'frefn defod grefyddol? (8)
14 I..lwynogod (8)
lR V rhni syn eyhwfan yn

nwylo'r llumanwyr~ (7)
ZOPvszodvn mawr vr afon (3)
21 Un sy'n creu llenyddiacth

(5)
22 Ebol mewn gwacter? (5)
24 Yn gryf ac yn abl i

wrtnseryll (j)
ZS Coed en a Ilrwyth melyn

iJdi {S)
27 Gall hwn sicrhau Dad ydych

yrl gur·gysgU! ()J
19 PadelJ j ddal vmenvn ar oj

cordell ... (~)
~o _.. a bwced: (')
32 1990 - 1999 (8)
33 Rhywbeth y gellir edrych

arno (8)
~O Poen neu friw (~)
40 Ail berson unigol rhagenw

pcrsonol dyblyg! (4)
41 Vn Rymlld, nnd heh !)go~au

(4)

15 Megan arall, sy'n wahanol
(5)

16 Dadansoddi y darn un oedd
yn feddw (7)

17 O'r rhywogaeth SalIX (7)
19 \1' ferch () r anialdir? (3)
23 Rhoi rhywbeth mewn lle

amrhiodol (S)
24 Y rhan o'r ffrwyn sydd yn

safn )' ceffyl (5)
26 Yn hanner asyn ac yn

harmer ceffyl! (3)
28 Enw canol creawdwr

William Jones (7)
30 Cnaf budr yn y baw yn

chwilio am aur (5)
31 Bob yn ail (7)
J4 Dilyw (5)
35 I bentref ar y ffordd i

Fachvnllcth? Nace, oddi
tanodd (5)

36 Canmoliaeth (4)
37 Rhag ci gywilydd!! (3)
38 Ymhell i Iyny yn

nhinogaetn geifr y mynydd
(3)

Gwahanol fathau 0 17 i lawr
sy'n cuddio yn yr atebion sydd
heb gliwiau iddynt.

•CROESAIR MEDI



Tinl Pil-rwyd Bethel

Fe fydd blw},ddyn )'n hcdfan
hcibio a'r her fydd cynnal
rhywbeth mor ll\,\'yddiannu!).
Gyda gwelcdigaeth a chymorlh
y pentrefi rwy'n argyhoeddedig
y gall\vn gynnal y
gy~tidleuaet11 ll)'nod 0
lwyddiannus yma. Diolch i
bQwb.

Yr Apel Flynyddol
Ar fis Medi mae fy 'mlwyddyn'
chwaraeon i yn cychwyn. Fy
mwriad dros y blynyddoedd fu
adlewyrchu'r llu campau sy'n
britho'r fro, yn enwedig
cvfraniad a thalentau ieuanc yr
a~dal. Heb gael y wybodaeth
honno, undonnog 'f\v unrhyw
rifyn sy'n ddelio a'r un garnp,
vr un timau a'r un unigolion.
J

Gwerth unrhyw bapur bro yw
ci fod yn gronicl 0 hanes
cyfnod, ac yn sicr mcwn
blynyddoedd i ddod bydd rhai
yn bwrw golwg yn 61 drwy
gyfrwng colofnau'r Eeo. A
wncwch chi roddi cymorth i
olygydd chwaraeon 'prysur'
drwy fy moddi gyda storiau - a
lluniau - fel y gellir cynnal
colofn fresh!

Balchder Bro
Unwaith eio rhaid canmol
dawn a dycnwch y criw sy'n
trefnu Ras yr Wyddfa. Denir llu
yma i herio'r mynydd ac, yn
naturiol iawn, mae'n gaffaeliad
hefyd i economrr ardal. Y
mae'r staiws rhyngwladol a roir
i'r ras erbyn hyn yn glod
teilwng i'r sefydlwyr. Y mae
rhywbeth yn rhamantus hefyd
yn y syniad 0 rhedwyr Ileol yn
herio mynydd ar eu 'stepan
drws'. 0 gofio amgylchiadau
rhedeg y ras boed yn wlawog,
niwlog neu mewn gwres llethol,
rnae'r amseroedd yn anhygoel.
o gofio rnai amaturiaid yw'r
mwyafrif o'r rhedwyr mae'n
deyrnged i'w hyrnroddiad,
ffitrwydd a'u penderfyniad.
Onid )r rhain yw gwir bwrpas
unrhyw gamp - yr unigolyn yn
herio'i hun igyflawni tasg.

Ar iard yr ysgol cafwyd dwy
noson 0 gystadlu brwd ar y
cwrtiau pel-rwyd. Unwaith ero
roedd arwyddion 0 hyfforddi a
salon UUClU chwarac. Yn yr
oedran hyn yr hen elynion,
Llanrug a Bethel, ocdd yn
herio'i gilydd ac i'r nm 'cartref"
'If aClh \r uarian. Diolch i'r
~h,ve thim a ddaeth i'r
gysradleuaerh. , ,.

1.1edw9r rim oedd \rn herlO 1
•

gilydd }'n ngh)fstadleuaeth HI. 3
a 4 a'r tro yma, acth )" tl\,'s i
Lanrug g},da thim Einir
(Bethel) yn ail.

Y flwyddyn hon, \\'edi'r
cystadlll br",Td1 yr hcrio a'r
hwyl, fe wnaed el\v hcf~'d i'r
papur bro - fell)' diolLll 1 IJdwl1
ar ran pw~'llgur y papur.

* * *

Am y tro cyn taf cafwyd
swyddogion arbennig ar gyfer y
rownd derfynol, sef tri 0
ddisgyblion Brynrcfail, Dioleh
am eu cymorth yn ystod y
noson. Y dyfarnwr oedd Aled
Williams) a reolodd )T gem yn
dda iawn. Defnydd (Colina'
lleol yma. Yr un modd ei ddau
lumanwr, Caerwyn George a
Gwyn Jones. Cafwyd rownd
derfynol deilwng iawn gyda'r
gem yo llifo 0 un g01 i'r llall.
Hogia Llanberis ddaeth i'r brig
o 2-0, ac am ddwy g61! Llion
Jones sgoriodd )' ddwy, un 0 25
llath a'r l1al1 0 30 llath. Dwy
ergyd haeddiannol i fynd a'r
tlws a'r medalau i I..anber, Nos
Fercher wych oedd hon.

Y noson cynt daeth 8 lim i
ymgiprys am dlws BI. 3 a 4 -
timau 0 Lanrug, Bethel,
Llanberis a'r Waunfa\vr.
Cafwyd dwy gynghrair 0
bedwar urn a chafwyd rnwy 0
goliau yn yr oedran yrna, yn wir
ar wahaniaeth goliau yr aeth y
tirnau drwodd i'r rownd gyn
derfynol.

Yno curodd Bethel 'N dim
Llanrug Me1yn ar 01 gem agos
iawn, Yn y gem aral1 roedd yr
Waunfawr yn herio Llanberis
Melyn. Y Waun a orfu rnewn
gem agos, ond iFethel yr acrh y
tlws eleni.

Tlw5 yr E~o~003
Daeth yr haul a daeth yr hwyl.
Ie wir, cafwyd dwy noson 0

adloniant pur. Sail y llwyddiant
hcb amheuaeth yw ymddygiad
gwych y dau gant 0 blant sy'n
heidio yno. Hefyd, rhaid
canmol parodrwydd y rhieni a
swyddogion y clybiau i dorchi
llewys a hclpu ar y noson. Yn
goron ar y cwbwl mae
cefnogacth anhygoel Robin
Williams, staff a chyfeillion
ysgol Llanrug. Dechrau am
chwech, ac mae rhywun yn
gwybod fod popcth yn barod.

Fcl y dywedais lawer rro,
rwyf yn fodloo flinedig ar
ddiwedd noswaith - neu erbyn
hyn nosweithiau - yr Eco!
Dioleh i bawb unwaith eto.

Rwy'n ymddiheuro i ambell
dim dan 7 na chawsant sylw
priodol efallai, ond rwy'n siwr,
erbyn y flwyddyn nesaf, ~rbydd
yn rhaid cymryd y tWE yn yr
oedran yma iystyriaeth.

U nwaith eto, diolch i'r sawl
fu'n gyfrifol yn gwarchod y
gystadleuaeth bel-rwyd. Diolch
am barodrwydd y genethod i
gynnal y gystadleuaeth hon.

Y mae'r llwyddiant 0
reidrwydd yn creu ei
broblemau oherwydd y twf
anorfod. Yn am 1w(j) anhes
fuasai gosod y beichiau yn
flynyddol ar yr un 'hen griw'.
Brbyn hyn mac pob penrrer yn
ardal yr Eco gyda chyficuslerau
i gynnaJ y ddwy gystadleuaerh.
p)' m )vriud felly yw galw
cyfarfuu 0 bynrychiolwyr y
pentrefi/ clybiau yo ys[od y
gaeaf i drefnu'r cysladlaethau y
blynyddoedd ne af, gyda'r
bwriad 0 gael cystadleuaeth
'symudol' 0 g\vmpas y fro. Mae
hyn yn rhoi cyfle i bob pentref

, j •

T01 el stamp unlgryw ar y
13ystodleuocth. II<:fyu m~t;'n
orfle i ambell gronfa/scf)lclliau
yn y pen[rel gOUl !lri9n drwy'r
~'lJeithg9.redd.

Ylnlaen a[ y gysladleuaeth
bel-droed. Gwledd yn \vir, ond
pethau prin iawn oedd goliau ar
}' noson. lital):;!i erhyn hyn, 0
gOho maint }r plant hyn, fad y
goliau braidd yn fach. Yn yr
oedran HI 5 a (, daeth saith tim
i ymgipry gyda thimau yn
cynrycl\ioli LlanruO)
I..lanberis, Bethel a Delniolen.
R.ocdd pol, t~m )", Chwarae yo
erbyn ei gilydd a, chyda'r ddau
dl'm ::\r y brig yn cyfarfod yn y
X"ownJ ~~"f)"lQl} "o~g\l yn
gystadlcuacth glos.

Gorffennodd Deiniolen a
Llanrug 'I\.' gyda 7 pwynt;
Bethel 'A' gydag g pwynt. ond y
ddau oedd ar y brig gyda 9
pwynt ocdd Llanberis 'Olas' a
BeLhel 'R'.

-

Peth prin y\V hyn ym myd y
campau. Cymryd y cyfle pan
gyfyd yw'r hanes fel arfer, ond
nid felly i Tom Evison, y
cricedwr amryddawn 0 Gae
Hopcyn, Caeathro.

Ddwy flynedd yn 01
gwahoddwyd Tom i lawr i Lords
i feithrinfa griced yr MCC. Nod
y cwrs yma )'w meithrin talentau
chwaraewyr addawol, a'u paratoi
ar gyfer gyrfa fel cricedwyr
proffesiynol. Yn dilyn ei
arhosiad yn Lords cafodd Tom
gytundeb blwyddyn gyda
Morgannwg. Chwaraeodd yn
rheolaidd i ail dim y sir, a bu'n
aelod o'r cynllun academi sydd
gan bob un o'r siroedd dosbarth
cyntaf erbyn hyn. Yn anffodus i
Tom1 r-ocdcl Robcrt Cr ofr a Dean

Carter yn blaenori yn y sir, a
hwythau fel sawl sir, yn
brWyUJ.'V'!l ariannol. I eymhlcthu
pethau hefyd tarwyd Tom gyda
d6s ddr\vg 0 glandular fever, sydd
yn gwanbau yr unisolyn.
D),chwelodd Torn yn 01 adrcf i
chwarae i glwb Bangor yng
Nghynghrair y Goglcdd.

Ca~d sawl perffornliad da
ganddo ac yna daeth galwad ffon
oddi wrth Clive Radle)r, rheolwr
y cynllun hyfforddi yn Lords.
.I\ocllll gwtlllodllii:ld i Tom
ddyehwelyd i Lords - ac yno y
mile erhyn hyn. Yn ~ig~m olaf
evn teithio rhoddodd Tom•

berfformiad gwycb i dim dan 19
Owync;tJ\l yn ~,t>yn Sir y f'flinI,
Sgoriodd 64 rhediad a chipio 6
wiced am 156 rhcdiad.

Cyrhaeddodd Lords) wrth
~s;1rs.. ar drothwy'r gem hra ..vf
hancsytldol hIe colbiodd Dc
Affrica'r Saeson me\\Tn p~dwar
d~wrnod.

Rhan 0 ddylerswyddau'r
cbwurac:...vyr ~c:uancyn Lords JW
bo\vlio at fatwyr ~,dd\vy wlad yn
y rhwyd~ )'n ystod r d~wrnod
pari;lloi eyn Ybern. Gcfai~ w)'bod
l!!ln Tom eJ fod wedi cioio mW~1(')
'W~ced~~c:sn:g n!le Attr:c.Ann~dd

arwydd 0 l.,etll oetld i ddod
cfallai.

Gobeitllio y bydd pcLhau yn
mynd o'i hlaid y tro yma, ac y.
gw~l\vn '10m yn g\lJlreaaU el
rreUdd\vyu 0 clllvar~e crlced I

dosb:rrth cynraf iForgann\vg.

Ail Gyfle


