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Y rhifyn hwn:
• Miss Corona 1951 (Yr ail bennod)
- tud 7

• Gefeillio Llanberis a Morbegno
- tud 18

• Cronfa Codi Cwt Newydd i Fand
Llanrug - tud 21
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• Atgofion Dyddiau Ysgol - tud
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SULGWVN,
bu Natasha
Lowe-Sellers, Capel
Fachwen, yn cymryd rhan mewn treiathalon arbennig.
Roedd hi wedi penderfynu codi arian i CLIC cymdettnas sy'n helpu plant sy'n dioddef 0 bob math 0
saner. Ond roedd yn rhaid iddi gyflawni'r gamp cyn
cyrraedd ai phan-blwydd yn naw oed!
Felly, gyda
diwrnod
0
orffwys rbwng y
gweithgareddau, fe roddodd ymdrech arbennig ar waith.
Nofiodd 100 hyd y pwll nofio (sef milltir a chwarter)
mewn 50 rnunud! Yna, ymhen deuddydd, bu'n reidio'i
beic am 21 milltir, ac fe wriaerh hynny mcwn dW)T awr a
harmer. I goroni'r tair camp, fe gerddodd i fyny ac i lawr
Vr Wyddfa mcwn 4 awr.

Dyna i chi gamp - 9. hithau dim ond yn g oed. A
wyddoch chi be? Roedd ei brawd bach Oisin, sydd yn 7

r<

oed, a Mam 9 Dad yn cadw cwmni iddi. Ond yr h yn sy' n
wirioncddol syfrdanol yw fod Natasna eisoes wedi codi
dros £1,000 mewn nawdd tuag at yr achos teilwng yma.
Rydym fel ardal yn ymfalchio yn ei champ a diolch i ti
Natasha am helpu plant bach eraill.
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Olygydd,
Yr oedd darllen yr erthygl 'Hen
Deulu Gors, Clwt-y-Bont' yn
rhifyn Mai o'r Eco 0 ddiddordeb
neilltuol i mi, a chael llun o'r
Gors yn fonws o'r gorffennol
pell yn hanes fy niweddar fam,
A dyna erthygl ychwanegol eto
yn rhifyn Mehefin gan Jack
Williams, un arall y bu ei deulu
yn byw yno.
Aeth hi yn rhy ddiweddar
bron pan y bu i mi ddechrau
olrhain teulu ochr fy mam.
Gyda'r ychydig wybodaeth ocdd
gennyf, dim ond 11ythyr a
anfonwyd i fy mam, dyddiedig
dydd Iau, 1935, Gors Myrddin,
Clwt-y-Bont,
Deiniolen,
a'i
lofnodi Maggie a J. Joseph Jones
arno.
Ymwelais a Deiniolen rhyw
ddeng mlynedd yn 01 gyda'r
bwriad 0 gael gweld beth oedd
hanes
yr
hen
dy
'Cors
Murddyn',
yn garedig iawn
daeth yna wr a welais yn eistedd
ar fainc ym mhen uchaf y
pentref gyda mi i'r union fan, lle
yr arweiniodd fi dros glawdd a
phen twr 0 gerrig yn aros lle
safai y tY gynt. Adroddais hanes
fy ymweliad wrth fy mam, a
oedd ers peth amser bellach
mewn
Cartref
Preswyl,
gwerthfawrogodd
hithau
ffrwyth fy ymchwil a fu yn
dywyll a diffrwyth cyn hynny.
Fel un sydd yn ymwneud a
hanes Cyrnry America buaswn
yn ei theimlo hi'n fraint pe
byddwn o'r un llinach
o'r
gangen a aeth i'r Arnerig, sef
Mary, priod y Parch J. Rhiwen
Williams, Pennsylvania. Ond fy
unig gysylltiad
i oedd bod
Maggie Jones (1873-1936), gynt
o Buarthau,
Capel
Uchaf,
Clynnog, yn briod a John Jones,
yn byw yn 'Gors Myrddin' pan y
bu hi farw. Efallai iddi drigo
yno am yr oli o'r 21 mlynedd y
bu hi'n byw yn yr ardal, ni wn.
Bu J. Joseph Jones farw yn 1942,
yr oedd yn banner brawd i'r
diweddar Barch R.O, Hughes,
MA Harlech. Gwn i j.]. Jones
ailbriodi, bu Jane ei ail wraig
farw Gorffennaf 1970, yn 79
mlwydd oed.
Yr hyn yr hoffwn i ei wybod
yw a oedd modryb fy mam,
Margaret
(Maggie Williams)
Jones yn cartrefu yng N gors
Murddyn cyn iddi briodi ynteu
ai cartref John Joseph Jones
oedd y Gors hwnnw cyn iddo ef
briodi?
Buaswn yn falch 0 glywed a
oes unrhyw
wybodaeth
am
Maggie Jones gan unrhyw un
o'r trigolion.
W. AR\·ON ROBeRTS
(01758) 614748

Annwyl Olygydd,
Darllenais
unwaith
eto un
erthygl yn rhagor yn yr Eco yn
cyfcirio at Gymry'r America, sef
'Ardal y Susquehanna
Slate',
difyr iawn. Efallai fod yna eraill
fel fy hunan ymhlirh darllenwyr
eich
newyddiadur
sydd
a
diddordeb mewn ysgrifau o'r
fath, rhai yn ymwneud a'r rhai
hynny a ymfudodd 0 Gymru i'r
Taleithiau.
Cyfeiria awdur anhysbys yr
erthygl at ei ymweliad ef neu hi
a Delta, Pennsylvania, ychydig
filltirocdd oddi wrth yr Afon
Susquehanna, sydd gyda liaw yn
ch waer ben tref i Cardiff, yn
nhalaith Maryland. Enw cyntaf
a roddwyd ar Delta ydoedd
Wesl Bangor. Fel y dywedodd
awdur yr erthygl, yr oedd yr
ardal honno yn un amlwg am ei
ehwareli llechi. Ac yr oedd y
chwarel gyntaf a agorwyd yn
Peach Bottom, yn yr un ardal yn
1835, yn
wir
wedi
cael
cyhoeddusrwydd
yn
Arddangosfa
Crystal Palace,
Llundain yn 1850, fel 'y liechen
orau yn y byd'.
Y r oedd y llong City of
Glasgow y cyfeiriwyd ati yn yr
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Rhif Ffon
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un erthygl (rhifyn Mehefin o'r
Eco) yn llong haearn, 1,610
runnell, 227 troedfedd wrth 34
troedfedd. Adeiladwyd hi yn
1850 gan Tod a McGregor,
Glasgow. Y r oedd lie ami i 52 yn
y dosbarth cyntaf, a 85 yn yr ail
ddosbarth, Aeth ar ei mordaith
morwynol ar Ebrill 15, 1850,
pan adawodd Glasgow am Efrog
Newydd. Prynwyd y llong gan
Inman Line )'D yr un flwyddyn,
a bu'n gwneud
teithiau
0
Lerpwl i Philadelphia 0 Ragfyr
11, 1850. Yn 1852 gwnaed
atgyweiriadau iddi fedru eario
130 mewn cabanau, a 400 yn y
trydydd dosbarth. Hwyliodd 0
Lerpwl ar Ionawr 1) 1854 (yn 01
North Atlantic Seaway, gan N,P'
Benson, cyfrol I, tud.240);
Mawrth
1, medd 'Norway
Heritage';
Mehefin 1 yn 01
awdur yr erthygl
yn Eco'r
WYddfa, Diflannodd yn liong
ynghyd a 480 0 deithwyr a chriw
oedd ar ei bwrdd, rhywle cyn
cyrraedd Efrog newydd.
W ARVON ROBERTS
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A'l FEIBION
Bwthyn Gadlys
LLANBERIS

FFon: 870444
• Gwerthwyr Glo ac
• Olew Gwres Canolog i'ch
cadw'n gynnes ac yn glyd!
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Ffon: (01286) 870202
TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU

Ar Ben AraII y Lein
aros yma tybed.

Pysgota, pa bysgota - does dim
dwr wedi bod yn ein hafonydd
ers wythnosau lawer, a phawb yn
troi eu bysedd yn ceisio meddwl
am rywbeth i'w wneud. Clywais
ddigon acw 0 'Dos i wneud yr
ardd' neu 'Pa bryd wyt ti am
dechrau ar y 'stafell yna' - ond
wrth gwrs mae gen i esgus da, sef
mae eisiau gwncud gwaith i
atgyweirio ffos y felin yn Crawia,
A dyna Ian as [ oedd yn y fan
honno, wedi ei achosi gan y
llifogydd mawr ar ddecbrau
Awst. Y n 01 pob golwg dyma'r
rro cyntaf yn hanes y felin, a
adeiladwyd rua 1860, i'r Seiont
orlifo drosodd i'r ffos a mynd a
hanner y clawdd hefo hi.
Felly cario blocs a chymysgu
concrit a smen t yw fy rhan wedi
bod am nifer 0 ben wythnosau
era bod yr ychydig gweirhgar
eraill wedi bod yn atgyweirio.
Gan fad )' gwaiLh yn mynd
ymlaen manteisiwyd ar y cyfle i
addasu'r hall adnoddau magu
brithyll.
Yo awr, mae ranc

GWYLLTIO 0 WELD EI HUNAN

t

Yn 01 be rwy'n glywed yr unig

'sgota 0 safon sydd ar gael
ynghanol y sychdwr yma yw ar
rai o'r llynnoedd. Padarn, sydd
pob amser a bwyl i gael arno, yn
enwedig 0 hyn ymlaen pan fydd
y torgoch yn amlygu eu hunain 0
rna
diwedd
Mehefin;
Dywarchen,
ble mae'r stoe 0
frithyll yr enfys o'r ddeorfa y
rymor yma wedi bod yn rhagorol,
diolch i'r criw ffyddlon,
a
Nantlle, ble mae'r brithyll brown
gwyllt eleni yn sefyll allan.
Rwy'n edrych ymlaen yn fawr i
fynd. yno ar olIlif i ddapio am y

sewin.

newydd diogel wedi cael ei
gwblhau. ~iall yr hen gi dwr
f)·nd i hw n am ei swper, Bydd yn

Mae
Is- Ddeddfau
Pysgodfeydd Mor newydd yn
golygu nad oes rhwydo 0 gwbl yn
y Fenai na rhannau helaeth 0 Fae
Caerriarfon,
yn cynnwys
yr
arfordir 0 amgylch y Llyfni, hyd
at ddiwedd Mebefin, a wedyn ar
&1 cryn wyrthwynebiad
gan
bysgotwyr, mae'r cyfnod hyd at
ddiwedd Tacbwedd
wedi ei
gynnwys ble nad yw'n bosib
defnyddio rhwyd gyda masg llai
na 240mm. Hefyd mae rhwydo ar
derfyn yn gyfan gwbl yn y Fenai,
felly pan ddaw glaw mae'r

Dycnwelyd adra. Diwadd taitn

Byd Natur (1971) ydy clywed am

bosib ryfu ymlaen rua 2,000 0
frithyl! hyd at tua 3 phwys. Bydd

arau un pnawn rnts Mai eteni,

adar yn taro

erbyn ffenestr,

}' Sloe cymar yn cyrraedd tua

arolygon am rediadau mawr

Diwrnod heulog. Dafna' 0 waedl
Dafna' 0 wacd wcdi cculo ar hyd
wydr allanol drws ein cartral Beth
a fu ),ma' Aros! ond hcb sl)'wcd
na gweld dim byd, hynny ydy,

Mae'r gwydr yn gweithredu fel
drych ac mae'r adcryn yn gweld
yr awvr a'r coed a'r wlad vnddi hi,

dechrau Gorffennaf.
Mae addasiad .t\lelin y Cim,
Pontllyfni
yn brysur
fynd

sewin

(ac wrth reswrn ei lun!)} 'D)'·di 0
ddim yn gweld y gwydr, dim ond
y llun.

)'mlaen

yn

hyd nes y daeth y bora. Dlwrncd
o'r newydd at un godidog 0 braf
hefyd, a rh'wbarh yn tabyrddu ar
wydr al1anol y drws. Ceiliog paun
oedd yno. Ac mi roedd 0 wedi
gwylltio 0 weld adlewyrchiad

Eglurir ymhe1lach nad ydy'r
ffenestr yn gweithredu fel drych
bob awr o'r dydd, dim ond ar
adegau neilltuol. Mae bynn}"n
dibynnu ar leoliad yr haul yn yr

ohono'i

awyr.

hunan

yn y gwydr!

Mi

Dylid

roedd ei big ar waith! Er m"ryn ei
arbad rhag 'cbwanag
gosodwyd
papurau,

cynorthwyo'r

aderyn

niwad
sef
tudalennau
newyddiaduI,
i
orchuddio'r g\vydr. Ond nid yw'r
hanes yn diweddu
fan yna
'chwaith. Ymosododd y ceiliog
paun ar ochra' drysa' modur fy

sy'n ymosod ar wydr ffenes[r
drwy dynnu'r llenni ar draws y
ffenesrr pan fo'r haul ar ei
anterth.
Tystiolaeth a sir Faesyfed:
'Sylwais fod y Robin a gartrefai
yn yr ardd yn di£1annu'n ami

ngh)'mar, gan adael pantiau a
chrafiadau yn y paent. Wcdi
gweld gwrthwynebydd yr oedd )'1.

drwy ddrws sied fechan... Dyna
lIe roedd yn ei daro ei hun yn
erbyn hen ddrych yr oeddwn
wedi 'i rOl yno wythnos ynghynt.'
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Vm myd Natur~ fel nifar
er;ll,
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Ar
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Nan tlle,

drwy

Asiantacth

yr

Lyn

Amgylchedd
a
Cyngor
Chwaraeon
Cymru,
mae'r
gymdeithas
wedi lleoli cwch
arbennig at ddefnydd rhai sy'n
dibynnu af gad air alwyn, adnodd
arbennig
mewn
lleoliad

wedi eu codi a'r to ar gael ei osod.
Mae'n adeilad arbennig a fydd yn
gweddu'n arbennig i'r pentref
Da yw gweld hen adeilad fel
hwn, a oedd ar un amser yn rhan
bwysig o'r gymuned, eto ar fin
dod yn 61 i waith, ond nid i
gynhyrchu blawd. Rwy'n sicr y
bydd y fenter yn llwyddiannus
dros ben. Pwy fydd y cynraf igael

•

0

arbennig. Mae'n bosib yma gyrru
i lawr at Ian y Uyn a wedyn rhoi y
gadair yn union yn y cwch
H.P. HUGHES

Die

PEINTIWR AC ADDURNWR
PRISIAU RHESYMOL
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TEPHEN J
Trefnwr Angladdau

L.lanberis ac Ardal yr Eco
(01286) 870 870
(01286) 872 491

(07770) 265 976
Cwmni Annibynnol Lleol
•

-

CAEATHRO
Clive James, Hafan, Bryn Gwna.
Ffon: (01286) 679501 (gwaith). Sn438 (cartref)

PEN-BLWYDDI
ARBENNIG
Dathlodd
Mr Bryn
Griffiths,
Delfryn, ben-blwydd arbennig yn
65 oed yn ddiweddar.
Hefyd
cafodd Mr Derlwyn Roberts, Cefn
Rhos Isat ben-blwydd hapus yn 60
oed.
YMDDEOLIAD - SWYDD WAG,
Mae
Marian
Huws
wedi
pendertynu peidio a dosbarthu'r
Eco yn y pentref 0 fis Medi ymlaen.
Diolch iddi am ofalu y bu'r Eco yn
cyrraedd eich drysau. Mae Bethan
Iwan yn gofalu am ardal Rhosbach a gwerthiant trwy'r Garej. Nid
yw'r gwaith yn orrnod - beth am
gael sgwrs eto Marian ynglYn a'r
cyfle unigryw hwn! Heb lenwi'r
swydd, dim ond trwy'r Garej y
bydd yr Eco ar gael i'r pentref a
bydd Caeathro yr unig bentref yn
naJgylch yr Eco heb ddosbarthwr
Ileal,
MARATHON LLUNDAIN.
Llongyfarchiadau i Hefin Hughes,
Lleifior gynt, am godi dros £5,000
trwy nawdd wrth iddo redeg a
chwblhau
Marathon
Llundain.
Diolch
i'r lIu noddwyr
yng
Nghaeathro
mae Ysbyty Glan
Clwyd a 'BLISS' - sef cymdeithas
genedlaethol i blant sydd wedi eu
geni cyn eu hamser - wedl elwa.
Hefyd mae Hefin wedi colli
pwysau! Da iawn, iawn.
GWASANAETHAU'R CAPEL ..
Disgwylir
y
gwasanaethau
canlynol yn ystod mis Gorffennaf:
4:
11.00 Ysgol Sui
2.00 Parch Trefor Jones
(Cymun)
11: 11.00 Ysgol SIu
18: 11.00 Ysgol Sui
25: 10.00
Mr Dafydd
Iwan
(Gwasanaeth Teuluol a phaned)

BRYNREFAIL

......

EISTEDDFODYR URDD YNYS MaN
Llongyfarchiadau
i holt blant y
pentref a fu'n IIwyddiannus yng
nghystadlaethau'r
Urdd eleni.
Daeth amryw o'r plant i'r brig neu
gael
anrhydedd
fawr
mewn
cystadlaethau
IIwyfan a gwaith
lIaw. Da iawn chi, blantos.
Llongyfarchiadau
arbennig
i
Gwen, Dolgynfydd Uchaf, ar ennill
y Tlws Cenedlaethol am yr eitem
orau yn yr Adran Tecstiliau. Da
iawn chi i gyd. Rydych 1 gyd wedl
rhot Caeathro ar y map. Oaliwch
ati.
TYNFA MISOL.
Enlllwyr
mis
Mehefin oedd:
£40:
(92)
V. Jones,
Llain
Meddygon; £25: (9) Llyr Morus.
Pen rhos; £15: (95) S. Hughes, 7
Erw Wen; £5: (57) Richard M.
Roberts, 9 Bryn Got.
MIAI HAf. evoc Mirl Haf eleni ar
ddydd Sadwrn, 17 Gorffennaf am
2.00 y pnawn ar y Cae Chwarae I
Cae Pel-droed,
Syrcas/Circus
fydd yn darpar~ adloniant.
NaSON 0 GAN, Bydd Noson 0
Gan eto Dylan a Neil a'r grWp
'Dynamic'
ar nos Sadwrn,
3
Gorffennaf am 7.30 yh yn fterm
Glanyrafon
Bach
(ffordd
Waunfawr). Hefyd bydd BBa, bar
hwyr a raftl. Tocynnau £4 - ar y
ffordd I mewn neu ymlaen lIaw gan
aelodau'r pwyllgor codi arian at y
Ganolfan. Croeso i bawb.
PEN-BLWYDD HAPUS.
Llonqytarchiadau i Jayne Lloyd,
Tyddyn Cae ar ei phen-blwydd yn
40 oed.

Cefnogwch
ein hysbysebwyr

DINORWIG
Miss Marian Jones, Minallt, 7 Bro Elidir, Dinorwig. 870292
I ......

MARWOLAETH. Bu farw Mr John
Edward Brennan, Afallon, yn Ysbyty
Gwynedd ar 28 Mai yn 83 mlwydd
oed. Tua ugain mlynedd yn 61. daeth
Mr a Mrs Brennan I fyw r'r ardal er
mwyn cael byw yn ymyl eu diweddar
ferch, Annette, a', dau fab, Ben a
Mathew, a oedd yn byw yn
Llanberis. Yr oedd yn VoIr bonheddlQ
yng ngwir ystyr y gair, ac fe wnaeth
y ddau gymysgu'n dda heto'r Cymry,
6u yn asioo 0 bwyllgor y Ganolfan
ac yn drysorydd y cfwb Snwcer a
gwnaeth ei warth hefo urddas. Fe
tydd called fawr i'r ardal ar ei 61.
Anfonwon ein cydymdeimlad IIwyraf
i'w wraig, Mrs Yvonne Brennan, at
ferch, Roslynne a'r teulu 011 yn eu
profedigaeth. Boed iddynt gael nerth
oddi uchod yn ystod y dyddiau
tywyll.
PEN-BLWYDD
Llongyfarchiadau
calonog i Mrs Katie Lloyd Hughes, 2
Maes Eilian, ond sydd ar hyn 0 bryd
yn cartrefu ym Mron Eryri, Llanberis,
ar ddathlu ei phen-blwydd yn 90
mlwydd oed ar 15 Mehefin
Gobeithio y bydd iddi gael lIawer
pen-blwydd arall. Pob bendith ac
iechyd i'r dyfodol.
DIOLCH. Dymuna Mrs Yvonne
Brennan a RoslynnQ ddiolch 0 oalon
aM boh arwydd 0 eydymdoimlad
tUBS
3tynt yn QU profodlgatJlh.
0101011
y galwadau
rnOOOlon nagl tUAO ~t Vmchwrl

urn

CA~¢r

4

nOn a.r

CLWB ORWIG, Profi cot aelodau a
wnaed ar 17 Mehefin pan ofynwyd
iddynt adnabod lIuniau 0 enwoqron
byd y sgrin a'r IIwyfan, prif
weinidogion
a
chantorion
0
flynyddoedd yn 61. Bu lIawer 0 grafu
pen tra'n dyfalu pwy oeddynt. Yr
enillwyr
oedd John
Cantrell,
Morfudd Jones a Megan Morris.
Cyflwynwyd tusw 0 flodau j Megan
Morns ar achfysur ei phen-blwydd.
Rhoddwyd y te a'r gwobrau raftI
gan Nellie Wyn Jones a Morfudd
Jones Enillwyr y raffl oedd Ann Lo,
Elizabeth Ann Jones a Morludd
Jones. Anfonwyd dymuniadau da a
rhodd i Katie Lloyd Hughes ar ei
phen-blwydd yn 90 mlwydd oed.
Oarllenwyd lIythyr oddi wrth Sally
Brennan
yn
diolch
am
y
cyfraniadau ariannol a'r negeseuon
o gydymdeimlad a dderbyniodd
pan fu farw John, ei gwr. Bu'n aelod
selog o'r Clwb a bydd coiled ar ei

61.
YN YR YSBYTY. Fel yr wyf yn
anfon y newyddion r'r Eco clywais
fod Mrs Kane Lloyd Hughes wedi
gorfod mynd i Ysbyty Gwynedd.
Mae hi adref erbyn hyn ae yn 61 ym
Mron Eryri ac yn dymuno diolch i
bawb
am IiJU hymvvelladau a'u
QtllVVCldClU
Hoffal ddlOlch h9tyd
am y c~rdlau a'r rhoddion a
dderbynlodd Sf oi phon blwydd.
Gobeithi9 y by~dYVGh yn dtll I
wella, Mrs Hughes.

rrOn.

Mrs Lowrl Prys ROberts-Williams,

SEFYDLIAD Y MERCHED Yn
ystod yr wythnosau diwethaf bu
gweithgareddau'r gangen leol yn
niferus gydag amrywiol drefnladau
ar gyfer y gweddill 0 fisoedd yr
haf.
Nos Lun, Mai 17eg cynhaliwyd
cyfarfod yng Nghaban y Cwm dan
gyfarwyddyd Mr Keith Edwards yn
tywys yr aelodau yn y grefft 0 lunio
basgedi crog. Yn dilyn cyflwynwyd
yr Argymhellion a drafodir yn y
Cyngor Cenedlaethol yn Llundaln
sef Gwarchodaeth
Marched a
phlant,
Cnydau
GM
a
Chefnogaeth l'r Ambiwlans Awyr.
Pleidleislwyd yn unol 0 blaid y
cyfryw. I getnogi'r mudiad yn y
dalgylchol gyda chynllun 'Prosiect
Mesen' codwyd anan gyda bwrdd
'Moes a Phryn'. Verna Jones oedd
yn gofalu am y Iluniaeth
a
chyflwyno anrheg y mis, a enillwyd
gan lfanwy Jones.
Nos Lun Mehefin 28ain, Mrs Enid
Mummery 0 Niwbwrch oedd y
wraig wadd yn arddangos y greftt
leol, sydd dros saith gan mlynedd
oed, 0 blethu gwiail i greu basgedi
a matiau. Carol Houston oedd yng
ngofal y lIuniaeth ac anrheg y mis.
Bydd y trip dirgel blynyddol nos
Lun Gorffennaf 12fed, yn cael ei
drefnu gan Pat Jones a Carol
Houston.
Ar Orffennaf 24ain bydd aelodau'r
gangen ar y cyd a Changen
Beddgelert, yn darparu arlwyiaeth
i'r ras boblogaidd, Ras yr Wyddfa,
fel rhan o'r Prosiect Sialens
Cymunedol
Ffederasiwn
Cenedlaethol
Sefydliad
y
Merched
Dewisodd
y ddwy
gangen
gynorthwyo
Ysgol
Pendalar, Caemarfon I sefydlu yr
Ardd Synhwyraidd Dan-do fydd yn
costro £20,000-£30.000
fel rhan
o'r cynllun arfaethedig
i ailadenadu'r ysgol. Mae angen
dybryd
am
noddwyr
mewn
gwobrau raft I, arian parod i brynu
lIuniaeth neu unrhyw rodd i'r
achos teilwng hwn. Diolchwn
ymlaen lIaw am eich cefnogaeth.
CYDYMDEIMLAD
Estynnwn
gydymdeimlad dwys
Mrs Ifanwy
Jones a theulu Rhandlr yn y
brofedigaeth 0 golli ei mam, y
ddiweddar Mrs Buddug Davies,
Wrecsam ar Fehefin 10fed. Bu'r
gwasanaeth angladdol ar Fehefin
17eg yng Ngapel y Groes,
Wrecsam ac yn dilyn yn yr

a

Godre'r Coed. Ffon: 870580

Amlosgfa.
DIOLCH Dymuna Ifanwy a Gwyn
Hefin Jones a'r teulu ddiolch am
bob arwydd 0 gydymdeimlad a
ddangoswyd tuag atynt yn eu
profedigaeth 0 golli mam a nain
annwyl. Diolch i Mr Dylan Griffith
am ei drefniadau gotalus.
LLONGYFARCHIADAU i Mr Huw
Evans.
Min-y-Don
ar
gael
cynnwys Ilun arbennig o'i eiddo yn
y Daily Post. Dyna'r fantais 0 gael
byw ar bwys Pont Pen Llyn a bod
yn y fan a'r lie ar yr adeg gywir i
drysori'r golygfeydd prin hynny 0
Lyn Padarn a'r Wyddfa yn y
cefndir. Roedd yr olygfa hydretol
uruqryw yn y llun wedi derbyn
canmoliaeth uchel.
YR EGLWYS BRESBYTERAIDD
COFION, Yn ystod yr oedfa nos
Sui, Mehefin 6ed, anfonwyd coflon
at rai o'r aelodau a chydnabod
oedd yn wael eu hiechyd, a
chyfeiriwyd at un o'r aelodau
hynaf, sef Mrs Jennie Maxwell,
Bro Dawel gynt, oedd wedi treulio
cyfnod yn ddiweddar mewn ysbyty
yng Nghaer ond sydd ar hyn 0
bryd yn cartrefu gyda'i merch Dilys
Robinson.
OEDFAON GORFFENNAF
4: M r J 0 h n H Hug h e s ,
Llanberis am 10,00
CYMANFA
GANU
HENADURIAETH
ARFON
yng Nghapel Berea Newydd,
Bangor am 6.00
Arweinydd: T Gwynn Jones,
Llanfairfechan
Organydd: Menna Leyshon,
Berea Newydd
(Bydd y detholiad 0 Emynau a
Thonau a genlr allan 0 Caneuon
Ffydd I ddathlu Diwygiad
1904--05).

11:
18.

25:

Parch
Dafydd
Hughes,
Caernarfon am 5.30
Parch
Olwen
Williams,
Tudweiliog am 2.00
Gweinyddir y Sacrament 0
Swper yr Arglwydd
Parch
Cath
Williams,
Caernarfon am 10.00

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

Harddwch eich cartref gyda

FFENESTRI
CELTIC WINDOWS
FFENESTRI • DRYSAU • CONSERFATERIS
CYFLENWYR AWDURDODAU LLEOL
Busnes teuluol gyda blynyddoedd 0 brofiad
Ffoniwch - 'dio'n costio dim i gael pris
I-I~N VSGOL GLANMOELYN
LLANRUG LL65 2RG

(01 286) 679B1 9
(01246) 670081

{dydd)
(nos}

NANT PERIS
Llinos Jones, 6 Nant Ffynnon. Ffcn: (01286) 871820
Camera yn ngofal John

Pritchard, Ciltynydd, Llanberis. Ffon: 872390

FFOTOG RAFFIAETH
Dan 11 oed: Hoff flodau
12-16 oed: Chi a'ch teulu ar
wyliau
CELF
Dan 8 oed: Llun o'ch anifail anwes
S-16 oedLlun 0 lan-y-rnor
Dan 16 oed: Cynllunio poster ar
eich cyfrifadur i hysbysebu Ffair
Nant 2005
CREFFT
Dan 8 oed: Dyn bach lIysiau
8-12 oed: Gardd ar blat (10")
12-15 oed. Trefniad blodau
GWEU
Dan 16 oed: BlancedlSgarff IIwgar
GWNIO
dan 16 oed: Doli glwt (dim mwy na
18" 0 daldra.)
OEDOLION

LLONGYFARCHIADAU
mawr i
Sara a Simon, Tan-y-Bryn ar eu
priodas ar 15 Mai. Cawsant
ddiwrnod braf iawn a mis mel
arbQnnlg yn Iwerddon! Pob Iwe
ddau ohonoch yn y dyfodol.
LLONGYFARCHIADAU
hefyd i
Mark a Karen, 2 Bro Glyder, ar eu
priodas ddrweddar,

rr

DIOLCH. Dvrnuna'r Gynghorydd
Trefor ~dwards ddrolch yn fawr
lawn I non etholwyr Llanberis a
Nant Peris am eu cefnogaeth yn
vstoo vr amouan.
DA CLYW~D fod Tony Ellis wedl
9wella ar 61 ei gyfnod yn Vsbyty
Gwynedd yn ddiweddar. Dymuna
ddiolch am yr holl gardiau a'r
galwadau ffon a'r holl ymweliadau
a gafodd tra yn yr ysbyty
SIOF Y NANT. Mae'" brat gvveJd y
siep ar ~gor unwaith gto! Pob Iwe
i Tom, Auth a'r genod.

CROESO

CYNNE5

rr curao

newydd - y Parch Oeiniol Morgan
a'i wraig, Helen. Da gweld ei
ddylanwad yn sytn pan IwydcJodd I
heidio ei blwyfolion i fynwent yr
eglwys un dydd Sadwrn poeth
iawn i dorn gwair! Diolch i bawb a
fu'n gweithio,
chwysu ac yn
bwydo. Mae'r fynwent bellach yn
werth ei gweld.
DYMUNA Wendy Jones, Tan-yBryn, ddiolch i bawb am eu
caredigrwydd tuag ati ar 61 ei
lIawcJriniaeth yn Ysbyty Gwynedd,
a dymuna Caron - ei mab - hetyd
coioicn am bob cymorth wedi iddo
corn el fraich tra'n dringo. Diolch
yn fawr iawn.
TY'N LLAN. Yn y dyfodol, fe

gynhelir y Noson Lawen ar nos
Lun diwethaf 0 bob rnis am
8.30yh. yn hytrach nac ar y nos
Wener diwethaf ymhob mis.
FfAJ A NANT 2004. Cynhelir
wythnos Gwyl Ffafr Nant rhwng 11
a 18 Medi. Dyma drefn yr
wythnos:
Oydd Sadwrn. GWyI Flodau derbyn blodau ac ymgeisiadau
gwaith cartref yn Eglwys Sant
Peris 0 10.00 Y bore tan 4.00yhj
Dydd SuI: Cvmanta Ganu yn
Eglwys Sant Peris am 7.30yh. Cor
Dyffryn Peris a thalentau lIeol;
N05 tsm: Aa~y~ ceHylau yn Ty'n

uan;
Nos Fawrth: Noson Cwis yn Ty'n
Llan;
Nos Perctier: Cystadleuaeth pwl
vn Tv'n uan;
Nos leu; I-telfa Drysor. Cychwyn 0
uan am 5.00yh;
Nos Wl!1n{)r: Cvstadtsuaath 'Stars
in Their Eyes'. Plant 07 i 8.30, yna
oedohon. Cysyllter a Llinos Jones
(01286871820) am twy 0 fanylion.
Oydd Sadwm: Diwrnod y Ffair.
Manylion i ddllyn.
Cystadlaethau Cartref
Crefftwalth
rw ddygyd
i
GLANRAfON
neu
EGLWYS
SA NT PERIS Nant Pens erbyn
dydd SADWAN MEDI 11eg 2004
ar 01 2 o'r gloch

tvn

PLANT
COGINIO
dan 11 oed: G teisen Tylwyth Teg
gyda haen 0 siwgr
12-16 oed: Bisgedl 0 ymenyn a
•
slwgr

IPFENESTRI ERYRI
GARTH ISA~,LLANRUG
(0, 286) 6507()41 :=::; F==E::-::N =-E~.:-;:;T fI;:::=:1~l
=-=--::
..

DAVSAU
DRYSAU PATIO

J

pORCHES

Darn 0 bren wed I ei cro neu ei
gerfio; Ffon wedi ei haddurno.
TREFNIAD BLODAU
Trefniad gyda'r cynhaeaf mewn
golwg.
GW~U
GarcJlgan neu elwrnper
sy'n
cynnwys Fair Isle ar gyfer plentvn.
CROSIO
Doill cotwm
GWNIO
Doli glwt
PWYTH CAGES
Llun o'ch dewis wedi ei fframlo
dim mwy na 12"x 12"

TAPESTAI
Golygfa Pentre wedi ei fframio dim
mwy na 18"x241l
•

GVVYL FFIDIL YA WYDDFA.
Llongyfarchiadau
mawr i bawb
tu'n gyfrifol am yr Wyl, bu'n
IIwyddiant ysgubol a ystyried mai
hon oedd yr lily I gyntaf. Bu
gweithdai ffidil drwy'r dyoo yn y
dafarn a'r eglwys a cnatwyo
cyngerdd
bythgofiadwy
yn yr
eglwys i goroni'r noson gyda'r

LCONSt!RFAT~MIS

BLYNYDDOEDD 0 eAO~IAO VN V MA!;g

J

Rhei o'r criw

I

0

flaen bedd Nanws.

GWYNANT

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

LLANRUG
Ffon; (01286) 650349
(0589) 899901

YSgwar
Llanrug

J.M.
JONES
All FEIBION
GWAITH

.....
~~

GWAITH COED

I

GWYN .lONES

--

COGINIO
Cacen sbwng arbennig; Cacen
siocled; Sara Brith: Tarten atal: 6
Sgon gyda ffrwythau.
JAM: Maton; Mefus; Mwyar duon
ac afal; Marmaled.
GWIN
A GWIRODYDD:Gwin
gwyn neu goch; Cwrw neu Lager;
Jln a wneir 0 elrin duon bach (bias
o'ch dew is)
FFOTOG RAJ='FIA~TH
Ffotograff teulu yn chwarae'n
napus: Ffotograff 0 Nant Peds
gyda cherdyn Nadolig 2004 mewn
golwg, Darlun 0 blentyn 8"x10n
wedi el fframio.
CELF
Tlrlun e'en dewis dim mwy na 20"
X 20".

Chwiorydd
Munro a'r Brodyr
Kilbride a Cass, Neil ac Idris a
Chlwb Ffidil yr Wyddfa yn eu
cyngerdd
cyntaf
lIongyfarchiadau i bawb.
TAITH ER COF. Ar nos Fercher.
16 Mehefin, cafwyd taith hynod
ddifyr o'r pentref i Ddolwyddelan er cot am Nanws ach Robart,
cymeriad hynod a arferai gerdded
o Ddolwyddelan i Nant Peris bob
dydd Sui j addoli yn yr Eglwys yn y
ddeunawfed ganrif. Cafodd pawb
gyfle i ddysgu am hanes yr eglwys
ac am hanes bywyd hynod
Nanws, diolch i Mrs Alma Roberts.
Cafodd pawb fwynhau pryd 0 twyd
blasus iawn ar y ffordd adref a
diolch byth fod gennym fws i'n
cludo ad ref ... mae'n anodd credu i
Nanws gerdded yr hall ffordd dros
ddwy ganrif a hanner yn 611

CERRlG

BEDDAU

Crefftwyr gwaith
flaw traddodiadol
CQrrig 0 bob math
argaelFfon: (01286)

672999 (dydd)
676285 (nos)
5

PENISARWAUN
Mrs Ann Evans, Sycharth. Ffon: (01286) 872407
Camera yn ngotal Gwyndaf Hughes, Glascoed, llanrug.

EGLWYS SANTES HELEN
Dydd
Gweddl
a
Rhodd.
Gwernyodir y Cymun Bendigald
fore Sui, 4 Gorffennaf am 10,30
gan y Ficer, y Parch Ann Smitham.
Am 4.00 o'r gloch csrr Gosber,
gyda'r Parch Ganon Geramt Wyn
Edwards,
Bae
Cemaes
yn
pregethu. Fe fydd aeJodau o'r
Efaill Eglwys Cemaes yn ymuno
yn y gwasanaeth ac yn dilyn gyda
iluruaeth ysgafn yn Neuadd yr
Eglwys.
Y FYNWENT. Elsoes, mae gwalr y
fynwent wedi cael ei dorri ac mae'r
rnocolon hael canlynol wedi eu
derbyn yn ddiolchgar tuag at y
gost o't chadw'n daclus.
£10 gan Mrs A. Morris, 2 Llys y
Gwynt; £5 gan Mrs C. Williams, 20
Bryn Tirion £5 gan Mrs A. Jones,
4 Llys y Gwynt; £10 gan Mrs Nan
Jones, Caernarton, £20 gan Mr a
Mrs B. Evans, 8 Glan Seiont,
Caernarlon; £5 gan Mrs Gladys
Davies, Caernarfon; £5 gan Mrs
Eirlys White, Llandudno; E10 er
cot am Mr a Mrs Myfyr Lewis,
Rhydfadog Delnlolen gan t.mor a
Nancy - chwiorydd: £20 gan Mr a
Mrs Gareth Thomas, 82 Y Wern. Y
Fehnheli.
Y
CARNIFAL
A'R
GWElTHGAAEDDAU.
Mae
trerruaoau ar y gwelll ar gyfer
gweithgarsddau'r
Carnifal
~e'i
cynhelir ar ddydd Sadwrn, 11
Medi. oyd3'r 9weithsoreddau yn
cael eu cynnal yn ystod mis Medi.
oerr manylion pellach yn y rhifyn a
ddaw allan ddechrau Medi.
Cynhelir
Pwyllgor
ar
12
Gorffennaf am 7 or gloch yn
rseuaco yr Eglwys. Croeso cynnes
i bawb.
PRIODASAU. Llonqytarchradau a
pnob bendi1h i Eryl Jones. 5 Bryn
Tlnon gynt ar ei briodas a
Christine Jones 0 Gaerwen. Fe'u
pnoowvo ddydd Gwener. 11
Mehefin yng Nowsstv Fictoria.
Porthaethwy. Maent ballaeh wedi
ymgartrefu ym Mangor.
EIN DYMUNIAOAU
gorau
a'n
lIongyfarchiadau
gwresog
i
Roberta
Griffiths,
Croesffordd
King gynt ar el phtJodas a Gareth
Roberts, Eglwys Bach, Conwy.
Cynhaliwyd
y
gwasanaeth
prlodasol
ym
Mhorthmeirion.
Roedd teulu'r ddau yn oresennol I
ddathlu'r achlysur hapus. Maent

.....

Ffon: 677263

wedi ymgartrefu yn Eglwys Bach.
Pob bendith rr ddau ohonoch.

Cynhelir Sbri'r Ysgol yn Ysgol
Brynrefail
bnawn
Sui.
11
Gorffennaf am 2.00. Bydd cyfle l'r
rhai sy'n dymuno ymuno ag
Ysgolion Cylch Arfon i ddod i
fwynhau
pob
math
0
weithgareddau diddorol.
TRIP YR YSGOLION
SUL I
SOUTHPORT - 3.07.04.
Bydd Y bws yn cychwyn
0
Groesffordd King am 8 o'r gloch. Y
mae ychydig 0 seddau ar gael 0
hyd. £10 i oedolion a £5 i blant nad
ydynt yn aelodau o'r Ysgol SuI.
Cysyllter
Mrs Elizabeth Jones,
ftan 872421.
CAONFA
CINIO'A
HENOED.
Cynhelir Pel Bonws - Bonus Ball
yn fisol bellach er budd Cinio
Nadolig yr Henoed. Mae gwobr
hael rr erunydd. Pris £1 y mis.
Creoso i unrhyw un ymuno.
NEWYDDION
DA.
Daeth
newyddion
da i'r Ysgol
yn
cyhoedoi genedigaeth bachgen
bach, Cian Glyn, I Bethan a Peter.
Bu Bethan Williams yn weinyddes
yn yr ysgol am gryn amser ac yn
hynod weith gar a chymwynasgar.
Dymunir pob bendith i chwi fel
teulu oddi wrth pawb yn yr Ysgol
a'r pentref.
GWELLHAD. Anfonir em cotion
gorau at bawb sydd wedi bod yn
sal. Oymunir adferiad ieehyd buan
i chwi 011.
POB LWC. Y mae'r arholiadau
bondigrybwyll bran ar ben I bawb
ohonoch. Pob dymuniad da i chwi
a mwynhewch y gwyliau.
Y RHlfYN NESAF. Daw rhifyn
nesat o'r Eco allan yn nechrau mis
Medi.
Felly
cadwch
elch
newyddion
ac anfonwch
hwy
erbyn y dyddlad a nodir. Gwyliau
hapus j chwi 011.

a

Mrs Alison Donnelly yn cyflwyno
siec 0 £763.00 i Mr Robert
Humphreys. Codwyd yr arian wrth
i Mrs Donnelly gael ei noddi gan
blant yr ysgol i gymryd rhan mewn
Treiathlon yn Harlech

Dyma Anest Bryn gyda'r tlws a
enmodc am ddod yn gyntaf am
Ddawnsio Gwerin unigol dan 12
oed yn Eisteddfod Genedlaethol
yr Urdd ym Mon.
YA YSGOL GYMUNED. Ar 9 Mai,
cymerodd un o'r rhieni, sef Mrs
Allison
Donnelly,
ran
yn
Nhreiathlon Harlech. ei threiathlon
gyntaf ariood Y gamp oedd nofio
400m, beicio 37km ec yna rhedeg
6km, y nanl ar 01 y lIall! Fel un 0
evremon yr Ysgol, mantaeloco
Mrs Donnelly ar y cyfle yma i godi
arian ar ran cronfa'r Cyfeillion ac
fe aeth pawb atr, yn rhieni ac yn
blant, i chwilio am noddwyr ar
gyfer y gamp yma. Ar ddiwedd Mai
9, roedd Mrs Donnelly wedi blino
braidd, ond yn hynod 0 hapus ei
bod wedi
Ilwyddo
i gasglu
cyfanswm
£763. Diolch yn Iawr
iawn iddl am ei gwaith caled ac I
bawb aeth j gasglu, ae wrth gwrs,
i bawb a'j cefnogodd.
Mantelsir or y cyfle i longyfarch
Anest Bryn, a ddaeth yn gyntaf
yng nghystadleuaeth
uawnsio
Gwenn yn Eisteddfod yr Urdd ym
Mon yn ddiweddar.
Ein 1I0ngyfarchiadau hefyd i
Anna George a gipiodd dlws
blynyddol Selwyn Griffith eleni am
waith da yn y Gymraeg. Diolch yn
fawr I Mr Griffith am ei haelioni
tuag atom. Da iawn Anest ac
Anna. Daliwch atl.

°

llON

URDD
ADAAN
BENTAEF.
Llongyfarchiadau
mawr i Anest
Bryn ar et champ fawr yn ennlll y
tlws hardd am Ddawnsio Gwerin
unigol
yn
yr
Eisteddfod
Genedlaethol
ym
MOn.
Llongyfarchiadau
hefyd
i'w
hyfforddwraig Judith Harding. Brat
hefyd oedd gweld cyn-aelodau fel
Enn Elfion fel aelod 0 GOr CF1
Caerdydd, a glplodd y wobr gyntaf.
Dalied ati.
PWYLLGOR NEUADD Tynnwyd
Clwb Cant Mehefin ar sruuwvr
oedd Mrs E. Jones, 25 Bryn Tirion,
Elwyn Williams. Bryn Rhydd Mawr;
Dafydd Hughes. Atallon.
Bydd tocynnau Raftl ar werth 0
Orffennaf ymlaen, tuag at y gost 0
redeg y Neuadd
PWYLLGOR
EISTEDDFOD
ERYAI A'A CYFFINIAU
2005.
Cynhelir Pwyllgor nos Lun, 5
Gorffennaf yn yr Ystafell Gymuned
am 7.30. Deellir fod y rhoddion a
dderbyniwyd eisoes yn haellonus
dros ben a drolchir
i'r holl
gyfrannwyr.
Gobeithir
trefnu
gvv6ithgareddau tuag at yr Apel yn
fuan weorr gwyliau.
YSGOL SUL UNDEBOL BOSRA.
Bu n Sui prysur dros ben i'r plant
ar 27 Mehefin, gyda Chymanfa'r
Methodistlaid yn Seiloh, Tregarth
am 2 00 ac yna Gwasanaeth y
Gymdeithas Feiblaidd yn Eglwys
Santes Helen am 5.30. Diolchir i'r
plant a'r athrawon am eu gwaith
caled a hynny drwy'r flwyddyn
Diolchir hefyd j'r rhelni am eu
cefnogaeth a'u hanogaeth parod

gWASANAETH lLEal AR GYFER
PARTloN • PRIODASAU
PEN-BLWYDD
BEDYDD • DAWNS • GWYLIAU

RHOSTIO

:M:OCHYN
ARGYFER
POB ACHLYSUR
• CiS 0 tfermydd lleol • ramon

rhwng 40 a 400!
~ Gyda saws afal a stwffin mewn
rholiau
It Efo salad hefyd os dymunwch
DEWeSt MAE O'N FLASUS!
Cysylltwch a

JOHN BRYNAFON
LLANRUG
y D'~(IGIT

675190 /673188

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

WAUNFAWR
Ffon/FfaG~; (01266) 650291

WAUNFAWR

I

Iry Rhvdd • 8wyd Cartrof • Prydau Plant
Deulu • ernio Dydd Sui Tr~ddodiadol
• Cgrddorigath r.yw. Cwrw Go lawn

• Vctafell

I=+on:

~o0219

I

l

9-~pm ~adwrn

ArGau

I

Sui

a

M~rcher

I

Dewi6 eang
o Welyau a 3PISuite5.
Llenni VontJtian a Llenni Ro/er.
5,000 Ilathen sgwar 0 garpedi
mewn stoc - allwch chi
ff~rddio prynu 0 batrymau?

•

ISS

Un gyda'r nos braf, daeth y

orona 1951
Y Gwalch

gao
Yrail bennod
D oedd hi'n h\V)'Tarna' i'n dod
fiadref
0 dy yr hogan goch, yn
wablian 0 glawdd i glawdd a'm
pen yn llawn 0 darth gwin
cartref Gwclais amlinelliad
0
garafanau'r sipsiwn ar droed y
gorwel. Es i'r gwely yn syth a
chysgu, ond deffrois ymhen
ychydig ar 01 i mi gael rhyw fath
o hunllcf. Rocddwn wedi mynd
i sael r11Y'v droeon felly yn y
nos. Soniais am y peth wrth
Sinffi Cooper, ac roedd hi'n
gweld arwyddocad difrifol i'm
breuddwydion.
Fe fuasai wedi
hoffi darlien fy ffortiwn, ond
gwrthod yn bendant a wnawn
bob rro.
Treuliais wcddiLl y noson fer
yn hollol effro, yn pendroni
ynglyn a'r hogan goch. Fe'i
ganwyd mewn rhyw stryd gefn
ym Mromwich, meddai hi. Er
.hyri, s iaradai
am y t.ir a
thraddodiad
fel pe bai un o'i
chyn-deidiau
wedi argraffu
Llyfr Doomsday. Roedd hi'n
awdurdod ar geffylau, a geifr a

defaid a phob rhyw anifail
anwes. Roedd hi hefyd yn un 0
aelodau blaenllaw nwvllzor y
sloe

seifr.

Cefais
grosse
brcnhinol Icl pob rhyw ysgub
newydd pan es i drin gardd yr
hogan goch. Roedd hi hyd yn
oed yn gadael i mi fynd i'r lY i

'Sur felly?' gofynnais. 'Fedri
di ddim gwadu dy waed a gadael
dy 1wyth, '
'Ddim yr ochr yma, frawd,'
meddai'n bendant.
Roeddwn
mcwn pen bleth
erbyn hyn, 'Be wyt ti'n feddwl?'
gofynnais.

'Yr ochr draw,' meddai

ero.

'Byddi di a minnau efo'n gilydd
yn y fan honno. Wedi iddyn
nhw losgi fy mherhau i, wedi j
mi fynd yn hen hen, mi fydda' i
wedi mynd at y Duvel, ac mi
fydd dwy seren newydd ochr yn
ochr a'i gilydd ar acl y wybren y
noson honno, frawd. Y fi a chdi

gyda bocs ceffylau yn sownd
wrth ei gwt i giat y gadlas. A
nhwv oedd yn eistedd vnddo efo
rhyw ddyn, ond Margeri yr

dywyll, yn unarddcB a harmer
nos heb arwydd fod y fam am

fydd rheiny. Mi fyddan ni efo'n
gilydd
am byth.
Mae cin
heneidiau ni yr un peth weli di,
frawd.'

'Wyt ii'n rneddwl, Sinffi?'
gofynnais mewn syndod.
<0, mi rydw i'n siwr, frawd,'
ategodd hithau.
Ac os oedd Sinffi Cooper yn
siwr, 'doedd dim diben dadlau a
hi.
AI hynny, daeth car smart

hogan gocn, Cod odd el Ilaw.
Cuchiodd ael Sinffi Cooper.
Cythrodd i'w basged a llamodd
ar draw!) y gadlas. Gwaeddais ar
ei hol ond nid aro.fodd ei cham

oedd hi'n cyrcIlU'[ hogan bach
o'r ysgol yn el Mercedts m~wr
glas. Ni fedd)rliais erioed sut yr
oedd hi'n gnlll) fforddio i gadw
~Qrbyd f'Qlly. Roeddwn
i'n
gorfod celcio i byd yn oed g9.el
leiar ar gyfer fy meic bach,
Roedd newyddlon yn eael eu
cludo vn RYflvrn 9f ~T t9byrddau

na L1lroiei pilell Yl till [oufcuu.
Mae'n rhaid i ddyn ennill ei
damaid y gOrau y gall, a dal i

Yn fuan,

fynd i'r tyddyn wnes i. A dweud
y gwir,

roedd

petllQU'n dod

ymlaen fel 1li'r afon. Roeddwn
ar delerau enwau cyntaf efo
Margeri erb}ln hyn. Roedd\vn

yn John

hyn-9-hyn

9C
arddwr-gorau-a-roddodd-raw-

yn

daerh yr hen Yeoman alaf gan
ddweud, 'Rwyt ti wedi cael
swydd uehel i fyny 'na, r'Yv}r'n
gweld. Tendia gael y bai am
nrwbeth na wnest ti ddim.'

mewn-daear-erioed.
Roedd y
lodes fach hithau wedi colli ei
swildod ac erbyn hyn, fi oedd
Yncl John,
y srnali\vr
a'r
tidliwinci\vr gorau yn y dalaith.

'Mesis bcth~'gofynnais.
Gan roi'r cap yn 61 ar ei ben,

Ccfais fy nghyflwyno 0 bryd
i'w gilydd i ymwcl\-vyr craill a
ddeuai i'r ryddyn. Roedd y

uywcdoddd yr hen wr, <Dwyn
afalau neu rywbelh fell)7.'
Daeth Sinffi Cooper i'm
gweld ryw gyda'r nos e[o
"!l~~~d!lid(\
dan ~ihraich.
Bi'>lcudodu ur Y i>lCpUndruG U
d~t'hr~u()dd ~u d~()l' yn ~yth.
Rocdd)Yll
yn gwybod
o'i
kA~W~dd f6d rhywb~th wedi
mynd yn hTOClJt ohcnrydd fci
rheol, bydd~l'n treulto ori!lu yn
dyrnu fy hen deipiudur - yr un
mnwf' h~al(\a hwnntu !l hrvt\M~
)·uS ne'i7r~Qf yr biaalw
)'n
EV~!lllg_m.

"Y~

gysylhiedig ag 0, Gofynnodd i
mi tybed a fuaswn, yn fy mawr
ddoethineb a'm trugaredd, yn

malio gwarchod Heidi bach am
rhyw ~\XJr.
Y chwanegodd mai ond ynoffi, Yncl John, a neb llai, )r buasai
hi'n ymddiried i ymgymryd a'r
fath gyfrifoldeb. Roeddwn yn
teimlo fy nillad yn rhyw dynhau
amdanaf. Wedi'r cwbl, pa aberth
oedd 0 i mi gael cwmpeini rhyw
heb bertan bach fel Heidi?
A dyna a wnes i y noson
honno.
Cefais
foddion
i
adfeddiannu
fy mhlentyndod,
stad nad ydw i hyd heddiw wedi
ei llwyr daflu heibio. Gadewais
iddi chwarae a'r teipiadur mawr.
Aeth
yr amser heibio
fel
breuddwyd
a minnau'n
ei
gweithio hi fel pe bawn wedi
magu llond ty 0 blant. Reb i mi
sylwi, aeth yn hwyr ac yn

wneud pano.d i mi fy hun pan

yn y pl\vyf hwnnw.

ddwy ferch i'm gweld, y fam
wedi'i gwisgo ar gyfer achlysur
go arbennig: cot ffwr ffug a
sgidiau sodlau uchel a rhuban
du am ei gwddf. Roedd fcl pctai
hi mewn galar ar 61 i ryw
berrhynas
iddi
dagu
i
farwolaeth. Erbyn deall, roedd
hi wedi cael gwys sydyn i fynd i
ryw bwyllgor yr oedd h i'n

rhain
yn
rhinwedd
eu
harbennig swyddi wedi dod yn

aelodau rhan amser

0'[

menage,

cy~ f7~def! j.

Roedd y lodes
fach, ar 61 cael b\vyd a diod,
wedi mynd yn bendrwm, ac yn y
diwedd, fe'i rhoddais i onvedd
ar [y ngwely a rhyw hen gor
drosti Cysgodd yn s~,th.
Dyna lie roeddwn i, erbyn
hyn, yn dcchrau hel mcddyliau
ynghylcb y ddynes ei llU11. f\

oedd hi wedj mynd i ry\XJ
dramgwydd ar y ffordd neu a
oedd hi wedi ei g'leuo hi i
ffwrdd
i ga~l gW!lred &'i
pillentyll. Roedd hi \vedi d\veud
\XJrthyf droeon pa mor ansicr
oedd ei bywyd hi. Methai
gyfarfod a thaliadau'r morgais;
methai gael arian yn rheolaidd
gan ei g\Vr, methai hyn a'r 1lall.
Dychmygai~
y byddai'r
hogan fach yn amddifad
a
minnau'n gorfod gofalu amdani
a'i llusgo hyd y byd hefo mi.
Erbyn
hyo, roeddwn
wedi
mynd yn bendrwm fy hun, a

UYIlla fi'n ~ollwn~ [y

i Itlwr
ar y gwely wrth ymyl y ferch
[acl1. Mac'n rllaiLl f) IIIOU \vcLli
hUll

aI,' meaClgl hi [l'r C11w2dl1.
trw)'?' 8'w'£) £}j~""~,
'Yr h0211gn wallr ~{l~h'1'Ill~'
mi"'~Ai lll~llaw,
'0, !l OWV ~vl1l1yn ty tforri\vn
ll\~1 ~ot).nnu!~

Toc:ddvvu ~ o'~" faL"I1.
fod ci 5oc5au

)'11

"'y "9.r\4W'1

cl<.>.

.T 11 LC\' mcdUlil
~1
~h~n.

gID y':;gW)ra

DIdiOn yn rny

~yfeiliant.

iYr

i glOC~10 1

CIGYDD
London House

LLANRUG
Ffon: (01286) 673574
PEN CIGYDD Y FRO
Yrwyn lIeol mwyaf blasus
Selsig cartref
Cigoedd parod i'w bwyta
Archebion ar gyfer y rhewgist
MYNNWCH Y GORAU
DEWCH ATOM NI!

'~'ORIEL
CWM
~~CwmyGlo
FfonlFfacs:(01286) 870882
Gwasanaeth Fframio
Lluniau 0 bob rna th
ar gael ar y sa£le
Prisiau Rhesyrnol
Arddangosfa 0 luniau
8,,,rreiddiol gan

ddychwelyd.

Gwrddai,> a~ Ynci Ghrit>, dyn
y b~t~ c~ffyl!tu Nid yrt uni~ yr
hepian. Pan ddeffroo.~s~ roedd y
ocdd yn uwduruod Ul eirrt yr
bcLh bach \-vern ~L'VmO alar [el
6~dd hefyd w~dtthot merl~n yn
anrhcb i IIcidi. nrfcfai ci cath fach at el mnYTl} e; phen yn
chludo yn 01 !lC ymlaen 1 pwy 0 af fy mraicb. Ni all\.vn
symud hcb c; dcffro. A fuoch
bYlllkilnilG y pl)yyf Yl1 ci het
l!!ll~d !l'j ltl"~. A~ yt1!lt'()C~dd
Yt1t'1 chj'n cysgu do plenLyn bach
Hilry, n.\l yn llY~l'~wll,i loi i\1",o rrvdro'
Tn ydyn~ dae[h rhyw ddlcrer
~I d~itl tturtl(\l, Mr J!lm~~.
p..rYl~~nn9Sy o"r~; )'U lIi\h,Yi~" drostn1'. Lle roedd e~ mam'
Mauna. Fo oel1d vn rrwglo'r C!lr Doedd dim synnw~'T eI bod yn
"In wi fvw 111 .. ~llryliLh ~fv oorrod bod dan ora! eSlron pur.
MV"c~. Yn ~; !lm~~r h!1ml1l1~1'1 Koeddwn i'n dechr9U dy191u
O)'UUQ!'U UVU (1111 YY-.;rui fivlil1 U b~tll t\lgrnn i'n dg"'~UQwrllli g
d!lWn~lO Moru~. Yn h~r~()n()l ch~nillt!lU ei bod hi'n dod yn el

(Dydll~i dd.i'll

Wavell
Roberts

l~Ql.Ar hynny) di\c~l'l ~W11d)11·nu
(if

y l1nv~.

Artistiaid LIeol
Richard S. Humphreys

lEVAN
WILLIAMS
Glanffrwd
DEINIOLEN

(OU86) 870484

I~Bysiau
I"

0

12 i 53 sedd

Teithiau Lleol a Thramor

[,.... G~aith Contract --

..

Telerau arbennig i

bensiynwyr, myfyrwyr a
phlant ysgol
Pa un o'r rh~in sydd

owysicaf?
YSWIHIO EICH TY
II arbQd collQd i ch I}:
YSWIHIO EICH CAH
(I arbed called i chi ): neu
YSWIRIO I!ICH 8YWYD
( j 3rbod collod j'ch toulu)
Cysylltwch {I'r isod , weld mor rhad

Y\V COSI YSWlnanl gyda CON

Andre (~etheUUanber;s)
filryn (Man)

euryn (Ca@fnarfon a'r eyleh)
John Elfion (Penisarwaun)

CDH
Ymsynshorwyr

Ariannol

f\nnloynnol LleOI (5elyolwya 137't)

Fton ~(01248) 355055

I
1
l
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Mrs Nan Roberts, Pantafon. Fton: (01286) 650570
Camera yn "90fal Heulwen Hughes, Argoed. Fton: (01286) 650556

SEFYDLIAD Y MERCHED. Ar 3
Mehefin, yn Festri Eglwys y
Waun, cynhallwyd cyfarfod o'r
Sefydllad. Croesawodd Catherine
Jones, y Llywydd. Mrs Frances
HUrst. sydd wedi dod i fyw i Stad
Croesywaun, i'r cyfarfod.
Y wraig wadd am y prynhawn
oedd Mrs Miriam Jones, Siop y
Plas, caernarton. Cafwyd sgwrs
ddiddorol
iawn
ganddi
am
emwaith, gan eqluro'r gwahanol
raddau 0 aur, arran a cherrig
gwerthfawr. Rhoddodd amryw o'r
aelodau eu modrwyau ac eitemau
eraill iddi i'w pwyso, a chael rhyw
syniad
o'u
pris
heddiw
Gadawodd pawb y cyfarfod gan
deimlo eu bod yn cario gwerth
arlan ar eu byseddl
Diolchodd y Llywydd i Mrs
Jones. Enillwyd y raftl, wedi ei roi
gan Wenna Edwards, gan Nancy
Buckley. Ar 1 Gorfennaf bydd yr
aelodau yn mynd am drip i Felin
Llynnon. Llanddeusant.
HOFAENNYDO YN GLANIO. Fe
ymlwybrodd lIawer ohonom at
ymylon y pentref er mwyn cael
cipolwg ar yr hofrennydd a oedd
wedi gortod glanio yn y cae
ohervvydd nam
mecanyddol.
Wedi iddi gael ei hatgyweirio yn
ystod y dydd roedd yna griw da
vvedi ymgynnull ,'W gweld yn cooi
ac yn ffarwelio a'r eriw. Rosdd
amryw wadi rhyfaddu at faint yr
'adaryn mawr melyn' fydd yn
hofran uwch ein pennau yn ami, a
nerth y gwynt wrth i'w hwyliau droi
a chodi sbid.
LLONGYFAAOHIADAU.
DATHLU PEN-BLWVDD Dymunwn
yn dda i Mrs Jini Roberts. 9 Bryn
eoiau ar 91 pnen-blwydd yn SO
oed Ac hefyd i Mrs Nellio
~obarls, Trof Eilian, fydd yn
dathlu cyrraedd ei 93 mlwydd cod
ar 1 Gorffennaf.
GENEDIGAETHAU
Llongyfarchlodau I Kevin a Ffion,
CQe Trefor er enedlgaeth merch
racn. Beca. cnwaer tach i Tomos
Sian.
Merch fach. Alina, a anwyd i
Susan a Steven,
Goedwig,
chwaer fach i Sean a Cameron.
Uongyfarchladau
i chwithau a
chrosso i'r ddwy fach.
Daeth Mrs Annie Thomas.
Gilfach, T9 Hen yn hen nain am Y
tro cyntaf. Ganwyd mab bach,
oslan, i'w wyres, Emma.
PRIODASAU
Dymunwn
bob
h~pusrwydd i Martin ~obertsl
~~n y GYfynt, ar oi onouas a
Miriam Rvder 0 LanOQfnl. ~c yn
~u
cartreJ
newydd
yng
NghiAOrnanol1.
Yr un yw gin dvmuniad i Gwyn
Morr:s. Aol y Bryn, Qr oi briooao t1
Gflorlone u ~ontllvtnl. Magnt hwy
WQl1lyma~rtrefu yn LlanllylnL
Yn VAOO, Nov lau, 17 Mehelln.
tlettl
(3WQnan. Eli".
r:f,on

R~bec~:1

A

nya

a

$i9nQd i
9ynryvhloll Gdllgen vr UrOd rr
m~[)oIOQmn~1J~yl~h O!')Qlh y *~rn
rae 8yJnOVYid
yn ijl)'Clyud Q daeUl
Gwenan vn avnt9T vn Y r~~~~d()Q
h'
Qydd I yn awr yn vynl)'vhiOIi
Cyluh ftrfon yn y MaOOlgampalJ
:)Ir ar a9QQU Tf~borth ~r ~Q

Mehefin, Llongyfarchiadau iddynt
a phob hwyl i Gwenan.
lola Ynyr, Dolwar Fach, oedd
un 0 gyfarwyddwyr y sioe 'Joseff'
yn Eisteddfod yr Urdd Mon.
Llongyfarchiadau
iddi ar ei
gwaith. Roedd canmol mawr i'r
sloe.
ADAEF O'A YSBYTY. Wedi iddo
dreulio tair wythnos yn Ysbyty
Gwynedd ac Alder-Hey, mae
Datydd Llwyd, Dolydd, adref ac
yn gwella'n ara bach.
Croeso adref hefyd j Dafydd
Llwyd, Gwastadfaes, weer iddo
gael
tnniaeth
yn
Ysbyty
Gwynedd. Oaeth Mrs Jeni Jones,
Glyn Ceris adref wedi c~e~
trimaeth ac hefyd Mrs Jlni
Roberts, 9 Bryn Golau; Rhys
Thomas, 061 Erddi; Mr Richard
Charge. Lliton a Mr Richard
Owen, Bro Waun. Hyderwn y
bydd pob un ohonoch yn teimlo'n
well ar 61 dod adref ac y cawn
dywydd braf i godi calon.
CYDYMDEIMLO. Anfonwn ein
cydymdeimlad
dwysaf at Mrs
Irene Roberts a'r teulu, Pant Teg.
yn eu profedigaeth lem 0 golli
mam. lrano.
Daeth profedigaeth
0 golli
mam iran Mr Jeff Daniels, Stad
Ty Hen hefyd. Anfonwn ein
cydymdelmlad ate er a'r teuiu,
Anfonwn ein cvdvmdsimlad
hefyd at Mr Gareth Williams,
dirprwy Brifathro yr ysgol, yn ei
brofedigaeth 0 golli brawd.
DIOLGHIADAU
Dymuna Jsni
Jonas. Glyn Caris, ddiolch 0
w~elod oeron r"W meuiu, nnnotau
a chymdogion am yr holl gardiau,
blodau, anrneqron a galwadau
non a dderbynlwyd vn ystod ei
dau arho~iad yn Vsbyty Gwynedd
ac ar 61 dod gartref.
DYMUNA Garry a. Nia, Dolydd,
Stad Ty Hen, ddiolch yn fawr iawn
tsuiu. ffrindiau a chymdog!on
am y salwadau ffon, cerciau ac
anrhegion a ooerbyruoco Datydd
tra bu yn Ysbyty Gwynedd ac
Alder Hey yn ddiweddar. Diolch
yn arbenruq i Nain a Taid am ofalu
am Aled ac Iwan.
Mae'r teuiu a'u ffrindiau yn
owriaou gwneud taith gerdded
noddedlg ym mis Awst i godi arian
i brynu offer i T9 Enfys (Llety i rieni
yn Ysbyty Gwynedd). Os oes
unrhyw un yn fodlon eu noddi, o~
gwelwch yn dda wnewch chi
llysylltu a'r toulu. '1lolch yn fawr.
N~WVDDION COA Y WAUN.
~u r. COr yn cymryd rh~n Mewn
~yngerdd yna nehspol GI~nrhyg,
IJinao ar 14 Mal gvaa sian
Gibgon.
Iw~r'I Parry. Manon
W:lkinson ae lIid Ann Jonti~, (l'r
elw yn myna i'r capel. Bu'n no~or'l
IIwyddiannus
dros bon 9ydQ
9h"nmoliClOlh mawr I Bam am
arernu'r nOgon. ~ brat oedd

PLANT CHERNOBYL. Mae Gavin. Ceinon a Terry wedi bod ar daith
felcio o'r Waun I Fryncir ac yn 61 er mwyn codi cyfanswm 0 £150 tuag at
gronfa plant bach Chemobyl.

PYSGOTWYR. DiC Rowlands 0 Waunfawr a Dswl Jones 0 Fethol sy'n
bysgotwyr anabl, Mae Die wedi lawnsio cwch bysgota i'r anabl ar Lyn
8aladeulyn yn Nantlle a dwy gwch j'r anabl ar Lyn Trawsfynydd.

G-vvcst:y

arn
LLANBERIS

Ffon:

870277

rw

clywed ennmoliaoth i'r oOr yn
ogyotClI. Mae n cytloeddlaa nggQf
vn y l=i~to~I~.
Lltlnberis er nOGIs"",
27
GQrffennar
i ddlddanU'r
vmwQIWVr.O~ ydy~1'\ ~i~i~u
frQfnu
nOf!on ayda'r cQr, 99fivvotl gy~IItU
[l'r y~grlrerlnyad, tmyr ~ObQrtg ar
(012&6) 6501 QQ.

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

Priodaseu

Dathliadau
• AQhlY$uron Arbennig • Cynadleddau
• Pwyllgorau
Bwydlgn Bar
• Cinio Dydd Sui

ote
ua ity_
•
an crlS
(Gwe:Jty'r fictoria gynt)
- rhan 0

CHOIOE HOTEL5
~~

~ton~Llanbaris (01286) 870253

VSGOL WAUNFAWR
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Roedd dydd Mercher Mehefin y 9
fed yn ddiwrnod bythgofiadwy i
enethod blwyddyn 6. gan iddynt
gael eu gwahodd
i agoriad
swyddogol beudy Cae Adda yn
Amgueddfa Werin Cymru yn Sain
Ftagan. Cyd-deithio ar y tran 0
Fangor gyda'n ffrindiau o'r Antur a
chael croeso twymgalon gan staff
yr amgueddfa. Roedd yn braf cael
gweld y beudy ar ei newydd wedd
a theimlo balchder arbennig wrtn
weld gwaith celf plant yr ysgol yn
addurno'r adeilad gwyngalchog.
Yr arlunydd Luned Rhys Parry fu
yma yn gwelthio'n brysur gyda
phlant blwyddyn 3 a genethod
blwyddyn 6 yn creu modelau 0
wartheg, nestn, tebot a chadeiriau
ar gyfer yr agoriad. Catrin Williams
fu'n cydweithio gyda chriw yr Antur
ac roedd y cyfuniad o'r modelau
a'r baneri yn perthnasu'r
holl
brosiect gyda phentref Waunfawr.
Diolch l'r Cynghorydd Mr Gwllym
Williams
ac aelodau
Gyngor
Cymuned Waunfawr am au rhodd
ariannol 0 [150 tuag at gostau'r
trip. Y flwyddyn nesaf bwriedir
ovnlluruo taith i Sain Ffagan i
ddisgyblion blwyddyn 4 ,5 a 6 i
weld y beudy a Garreg Fawr.
Seiliwyd
yr
ymweliadau
addysgol erai" ar waith msmar
tymor. Bu plant blwyddyn ~ ar
ymweuao yn <lelli Gyffwrdd;
blwyddyn 5 a 6 yn Amgueddfa
LQchi LI::\nboris; AdrAn y Q:.bAnod
yn Fferm y Feet, tre bydd

blwyddyn 4 yn cael taith am Lyn
Glaslyn.
Cynhaliodd Adran y Babanod
eu
taith
gerdded
noddedig
flynyddol
yng Nghlynllifon
ar
Fehefin y f Ofed, diolch i flwyddyn
6 am helpu. Bydd yr Adran lau yn
cynnal eu tarth gerdded noddedig
hwy
amgylch Llyn Llanberis
Ddydd Llun Mehefln 21 ain. Drolch
I Mr Ken Latham am gynorthwyo,
a diolch arbennig
i bawb a
gyfrannodd
yn ariannol. 8ydd
elw'r tei1hiau cerdded yn mynd
tuag at brynu Bwrdd Gwyn
Rhyngweithiol yn y nsuadd ar
9yfer mis Medi. Diolch I bawb a
gasglodd docynnau Tesco. Mae
gennym dros 25,000 yn y coffrau
erbyn hyn a byddwn yn archebu
cyfrifiadur
newydd i'r ysgol gwych iawn.
Hoffem
ddiolch
hefyd
i'n
ffrindiau o'r Antur a Mrs Anna
Williams am gyd-weithio gyda'r
plant i wneud basgedi blodau ar
gyfer y Ffair Haf tlynyddol.
Oyddiadau i'w cadw mewn cot Cyfarfod o'r Pwyllgor Rhleni ac
Athrawon Gorffennaf 1af, Diwrnod

°

Mabolgampau Gorffsnnaf 6ed.
Daeth yn wyliau hat unwaith eto
ac felly yn oro 0 wyliau ar yr EGo.
I=eIIy, ddiwedd Awst y daw'r rhifyn
nesat o'r wa~9' Cofiwch ddod €I'ch
newyddion crwy'r drws. Dlolch.
Dymunwn wyltau napus a brat r
bawb. Cofiwch symryd sofal ar y

norco, bJant.

I drin a thrwsio
pob math 0
beiriannau gwn'io
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HEN LYFRAU
COWNT
n ddiweddar cefais fenthyca nifer 0 hen ddogfennau yn
ymwneud a Chwm y Glo; yn eu plith, lyfrau cownt,
biliau, archebion a derbyniadau am wahanol nwyddau i
fusnes yn y pentref, Roedd llawer iawn ohonynt yn
ymwneud fa phrynu glo. Gyda'r tren, wrth gwrs, y deuai glo
i Gwm y Glo, gan fod yr orsaf yno yn un o'r rhai pwysicaf
ar y lein 0 Gaemarfon i Lanberis. Oddi yno yr oedd holl
gwsmeriaid Brynrefail, Fachwen, Deiniolen, Clwt y Bont a
Dinorwig yn cael eu cyflenwad, a gellir dychmygu faint 0
brysurdeb oedd yo stesion Cwm yn ddyddiol.
Y r hyn sy'n ddiddorol yw perchennog y wagenni. Roedd y
mai cwmni 0 Loegr oedd yn cwsmer 0 Gwm y Glo yn amlwg
anfon glo i'r cwsmer arbennig
am werthu ei wagen, a cheir
yma 'The Wigall Coal and Iron
ateb gan Owen W. Roberts,
Company' gydag aslant o'r enw
Llandudno dyddiedig 28ain 0
Ebrill
1890
yn
nodi
Owen W. Roberts yn Bodeuron,
Llandudno.
Ond roedd John
penderfyniad
Cwmni Wigan
Coal and Iron: '1 haue written to
Williams a'i feibion, 2 Arvonia
Buildings,
Bangor hefyd yn tile colliery as to uihether they
gyfanwerthwyr glo, ac ar un o'u would make all offer for YOll1'
cardiau busnes ceir rhestr o'r
toaggon No.1) but as it is all old
mathau gwabanol 0 10 oedd ar uiaggon, tlley are not prepared to
gael ganddynt. Mae'r enwau'n
offer.' Mae'n mynd ymlaen i
nodi y gallai trafferthion godi
hollol ddieithr i rni, ond efallai
eu bod yn dod ag atgofion i oherwydd cyflwr y wagan: 'J
rywrai o'r darllenwyr a fu'n
would advise you to be cautious in
yrnwneud a'r busnes gwerthu
running the waggon, because if it
glo, Cynigiai John Williams y
really is so bad as described in the
canlynol: 0 Swydd Gaerhirfryn
Waggon Company's letter, it might
- Wigan
Best Winstanley,
break down in transit, and thereby
Clifton
Hall Trencherbone,
make you liable for any damage it
Worsley Mesnes
Crown,
0
might do.' Y n anffodus, ni all
Swydd Stafford - Podmore hail,
awgrymu
unrhyw
ateb i'r
Seven Feet, Burley Main a perchennog: 'I do not know how
Beans; ac 0 ogledd Cymru - [0 advise.' Aeth bron i ddwy
flynedd heibio, ac mae'n amlwg
Wrexham and Acton Main,
Wrcxham Brassey a Wrexham
fod y wagen wedi dirywio a bod
rheidrwydd ar )7 perchennog i'w
Slack. Mae'n bosibl fod rhai o'r
enwau yn cyfcirio at y pyllau glo
thrwsio. Y n wir, erbyn Ionawr
eu hunain. Dim ond ar y Wigan
1892 roedd y wagan wedi torri Best Winstanley y ceir pris, sef a diffyg glo ganol gaeaf yn
achosi nifer 0 gwyn ion gan y
deunaw swllt y dunnell.
Cwmni arall yn delio mewn
gwahanol gwsmeriaid
mae'n
siwrl Anfonwyd telegram i'r
glo oedd Jones and Son, Gorsaf
asian t yn Llandudno ar ddydd
Rheilffordd
Dinbych. Roedd
gan y cwmni hwn ganolfannau
Gwener:
'Send
uiagon
yn
Rhuthun,
Caerwys
a immediately. Our wagon broke
Llanelwy, ac ar wahan i'r glo, down on the way. ' Daeth yr ateb
roedden t hefyd yn delio meum yn 01 gyda thelegram aral1: 'I
'Bangor slates and general building
haue ordered a toagon LO be sent
materials' ac yn asiant i 'Lawes forward on Monday without fail Chemical Manure Company'. coo late JOT today.' Sgwn i sur y
Mae un o'u llythyrau ar gael,
gwnaeth
y
cwsrneriaid
dyddiedig 23 Ebrill 1888: (~
ddygymod heb gyflenwad 0 10
beg to enclose our price list of coals dros y SuI hwnnw? Bu'n rhaid
felly i'r perchennog dalu am
herein delivered at Cwnz y Glo
drwsio'r wagan, ac y mae llythyr
stacion alld shall be glad to receive
dyddiedig 5ed Chwefror 1892
your kirld orders. '
Ylrle.)' Cobbles' oedd y math 0 yn darllen: 'Wagoll No.1 lIas beell
repatred and sellt on to tlze Wiga~l
10 a brynai'r cwsmer 0 G\vm y
GIo, a cheir archebion rheolaidd
Coal and Iron Co. today. Thanks
)'n dyddio
0
ddiwedd
y for YOllr esteellled favours.' Y
bedwaredd ganrif ar b)rmtheg
fMidland Railway-Carriage
a7ld
hyd
ddechrau'r
ganrif
~f7ago'l CO'lnpa'lzy', Caer oedd yn
gyfrifol am ei thrwsio.
ddiwethaf.
Roedd
oddeulu
chwech neu sairh Lunnell o'r glo
Ond nid glo yn unig oedd yn
arbennig hwn yn cael ei brynu'n
cael ei anfon ar }' rren i Gwm y
Glo. Ceir cardiau busnes nifer 0
fisol
Mae'n ymddangos hefyd nad
g\vrnnlau eraill hcfyd, yn eu
plirh, Morgan & Co. ~robacco
y cwmni rheilffordd oedd yn

Y

$'1""

bcrehen rhui o'r "v:i\5.;nn~~"ri9 ~'ld
M"'l",rt.l\;Llolrwrll,
Arnlwch. Dymg_ rgl o'r mg(hllU 0
l[lo. Ym(ldeIlQ.v~ lllIlll WIlh fYl
o'r llrth~r:1u srJJ :1r 6:l.J'W m!l:'r taco Am1,vch oedd yn cae1 e~
111tlQitllllll~Yr ~lo ci hun ocdd
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Roll, Ladies Twist, Bird's Eye,
Pride
of Wales,
Snowdon
Mixture, Baco'r Aelwyd, Yr
Hen Wlad, Old Watchmen a
Baco'r Byd.
Roedd
Joseph
Armitage,
Llundain
yn cynnig mathau
gwahanol 0 de, yn enwedig
Golden Tips a Kettle Brand.
Oes rhywrai yn co£io'r mathau
hyn?
Gwerth u blawdiau
oedd
Cwmni
William
Prichard,
Victoria Mills, Caernarfon, ac
yn cynnig
amrywiaeth
fel
Indian Corn (47 swllt am 240
pwys); Thirds, beth bynnag
oedd hwnnw neu rheini (32
swllt a chwecheiniog am 200
pwys) a bran (14 swllt a
chwecheiniog
am 100 pwys).
Mae hefyd yn rhestru ffa, pys a
cheirch, ond nid yw'n cynnwys
• •
pnsiau.
Ymhlilh
y
casgliad mae un
cerdyn busnes arall
yn
gwerthu
Worcestershire
Sauce - gweler
llun.
York
Terrace,
Llanberis
Rai misoedd yn 01
bu
trafod
ar
ddyddiad y stryd
hon 0 dai. Credid
fod y stryd wedi ei
henwi
yn dilyn
ymweliad y Dug
a'r Dduges Efrog
a'r chwarel
yn
ystod 1899. Cefais
gadarnhad 0 hyn
yn ddiweddar pan
ddeuiburn
ar I
draws cofnod yn
cyfeirio at y ffaith i
holl
weithwvr
Chwarel Dinarwig
dderbyn
harmer
coron
yn
ychwanegol
i'w
cyflog gan Assheton Smith i
nodi'r amgylchiad. Roedd wedi
ei ddyddio laf 0 fis Mai 1899.

ninnau i fyw i Lanrug yn 1917,
yno )'r euthum innau hefyd. A
phlani yr Eglwys oedd y 111wyafrif
o'r rhai oedd )1~tO bryd hynny. Nid
yw Ysgol Bryneryr 11'10r hen, ac yno
yr iii plant ardaloedd Ceunant, Tan
y
Coed,
Brynguiyn
a
Phontrhythallt. '
Mae'n son hefyd am yr hen
ysgol fach yng Nghaeathro, ac
yn tybio mai dim ond i rY'v
oedran arbennig y byddai plant
yn ei mynychu yn y dyddiau
cynnar, cyn sym ud ymlaen
wedyn i Gaernarfon - Y sgol
Jones Bach, 0 bosibl.

Waenfawr Glee Party
Roedd y 'Glee parties' yn eithaf
poblogaidd ar un cyfnod - math
ar gwmni noson lawen mae'n
debyg. Deuthum
ar draws
cofnod am y Waenfawr Glee
Party yn diddori yn Neuadd y

------

WORCESTERSHIRE

Tl1AT MAKES THE
WHOle WORLD HUNGJt'f

~

Adnewyddu
Daeth un yrnateb i erthygl y mis
diwethaf ynglyn a hen adeiladau
o fewn y fro. Diolch i Mrs
Gwladys M. Jones, Llanrug am
ei sylwadau ynglyn a thair 0
ysgolion y fro: Glanmoelyn,
Bryneryr a Chaeathro. Fel h}'n
mae'n
son
am
Ysgol
Glanmoelyn: 'Gatt fod fy nair1yll
eglwywraig ffyddlo1'z, a dau o'i
lheulu yn bersoniaid, yno yr aeth fy
mam i'1' ysgol. A pha11 ddaelllo'ftl

Dref, Porthmadog
chwarter
olaf y

yn ystod
bedwaredd
ganrif ar bymtheg. Parti wedi ei
ffurfio 0 aelodau Cor Waenfa\vr
oedd y rhain yn 61 pob tebyg,
ond prin iawn y\v'r manylion
sydd gennyf Oes rhywrai o'r
darllenwyr
yn medru rhoi
unrhyw wybodaeth amdanynt?
A dyna'r cyfan dros wyliau'r
haf Mwyuhewch eich chwilota,
ac anfonwch unrhyw wybodaerh
neu
}'mholiad
i Daf)rdd
Whi teside Thomas,
Bran y
N ant, Llanrug,
Caernarfon,
(Ffon 01286 673515).

R. Coed
L.BolynDAVIES
Mawr, Bethel
JCB Fastracs a trailers 16 tunnell diggers bychain
ac excavators 3600 newydda Ilawer mwy
•
•
•
•

ar gyfer lIogi peiriannau
tyllu footings
clirio gerddi
neU onrhyw walth cl;rio safleoedd

ffoniwcf, am fanyllon

(01Z48) 671300 neu (07775) 638620

Mae'n benwythnos
cyhoeddi
Eisteddfod Genedlaethol
Eryri
a'r Cyffiniau a gobei thio y eawn
wneud hynny 'yn wyneb haul
llygaid goleuni' y tro hwn. Yr
Eisteddfod Genedlaethol gyntaf
i mi ymweld a hi oedd yr un a
gynbaliwyd yn yr hen bafiliwn
yng Nghaernarfon
yn 1935.
Dwi'n cofio gweld y diweddar
Gwilym R. Jones yn cae 1 ei
goroni a Gwyndaf yn ennill y
sadair.
Mae'r brifwyl wedi bod yn yr
hen dref mwy nag yn unrhyw
dref arall, ond mae pethau wedi
newid a'r wyl wedi mynd yn fwy
na llond cae ar gyri on tref.
Eisteddfod
Genedlaethol
Caernarfon oedd hi yn 1935. Yn
1959 Eisteddfod
Genedlaethol
Caernarfon a Dosbarth Gwyrfai
oedd hi, ae erbyn 1979 fe'i
gelwid
yn
Eisteddfod
Genedlaethol
Caernarfon
a'r
Cylch. Bellach rydym yn paratoi
ar
gyfer
Eisteddfod
Genedlaethol Eryri a'r Cyffiniau
a gynhelir ar Bare y Faenol y
flwyddyn nesa.
Fe
gyohaliwyd
un
0
EISreddfoduu
Cencdlnethol
Caernarfon
yn y castell.
Cynhaliwyd hi yn niwedd Aws:
lR62. uc roedc Y lyYr')'dd yo
arbcnn ig 0 garedig, Roedd
rrenau arbcnnig yn rhedeg 0
Gaer a Chaergybi bob dydd, a

chafwyd Eisteddfod
hynod 0
lwyddiannus.
Roedd rneini'r Orsedd ar faes
y \ire a Clwydi'lrdd vn srwatn }'
gwei mgarccnau oddi ar y Maen
Llog bob bore, eyn gorymdeithio
i'r castell llc rocdd pabell eang
wedi ei chod: ar gyrer yr )vy1.
Mae'n syndod sylwi nad oedd
faw!' 0 newid
ym mhatrwm
cystadleuol yr eisteddfod honno
i'r
eil)lCddfod
bresennol.
Seremonlau,
Anerchiadau
(yn
Saesneg, wrth gwrs), cYSladlu a
chyngherddau.
Caledfryn
otr
Maen Llog yn cofio am y rhai a
goll\vyd ers Eisceddfod 1821, ac
yn eu plith Dafydd Ddu Eryri,
De'rvi Wyn, Robert ap Gwilym
Ddu a 1010 Morganwg.
Oedd,
mi
roedd
yna
gystadlaethau
Bandiau yno. Y
band buddugol
oedd y '2nd
Anglesey Artillery'. £8 oedd y
wobr yn y brif systadleuaeth
6orawl. ac t~rwnwyd y wobe
rll)ffie C96 Llan11ech~d !l Char
neth~l. D!l i!lwn, Dellltl,
Dyg\1 tau ocdd diwrnod y
c~d~irlO.'f~~run
y uuuyl, 9cJJ
'y FlwyJdrn' 9'1' h~irnigia OeClo
(~!lle()1ryna GWt11~hm";'· V r oedd
llawcr 0 ddyf11u weru hoa ell)
wvrnnutltlu prY) 9cJJ ~ cn~11 y
[;3dn;r. l1't ffetrYll OeclO IJbiD
farlla, l\v~~d
¢ ,/0 cy!:tadlu g'r
huddltl!fll o@aa I1Wfu MOD) ~c
ft'i i~~9i.r!w)'d~yd'-llt' 'hWV~l!
drferOJ. er mawr OiOffi i nben
ParJJ.
Cynlluliwya
"ynuhcrddQf!
",Awr~tflfoa yn V DatJell bob n9"

o

Q~O

l\ocua

arwe:n~ad LIe'" LlwyrO.
)'nO BJU7chiolydd

0

wlad

Geltaidd, sef Monsieur Christoll
Terrien 0 Lydaw, a ehafwyd
anerchiad ganddo hefyd.
Dwy gystadleuaeth ddiddorol
yn yr eisteddfod
hoo oedd
'Cystadleuaeth
chwarae
Harmonium'
a 'Chystadleuaeth
gwneud model 0 Sgwner'. Ffaitb
ddiddorol ynglyn a'r Eisteddfod
hynod bon oedd i tua chant 0
eisteddfodwyr,
gan gynnwys
derwyddon, beirdd a chantorion,
gyehwyn
yn syth ar 61 y
cyngerdd
1101> 1,,1.1 i sopG'r
Wyddfa i weld yr haul yn codi.
Yn 61 yr hanes eawsan t olygfa
wyeh, ac yn yr eisteddfod
drannoeth,
roedd
yna
gystadleuaeth englyn byr-fyfyr.
Y testun oedd, amserol iawn 'Codiad yr Haul'.
Mi fydd hi'n costio yn agos i
fil 0 bunnoedd i ni'n dau fynd i
Brifwyl Casnewydd eleni. Faint
oedd hi'n gestio i fynd i'r
eisteddfod yn 1896 tybed? Roedd
y seddau gorau (ar y Ilwyfan) yn
5 swllt y dydd. Tocyn wythnos
yn 25 swlli. Roedd yna un amod
pendant, sef rhaid oedd cael
arian parod - am fj'W reswm ru
roddid newid wrth v- "bwths'.
Arian parod neu beidio, bu'r
Eis1:~dddfod
yn
llwvddiant
eithriadol. a zwnaed elw 0 dros
Ill 0 bunnccdd V n sicr dvms un
o'r eisteddfodau enwocaf a
gynhaliwyd vn yr hen dref.
Yo 1821 fe gynhaliwyd
eisteddfod fawreddog arall yng
Nghaernarfon,
0
dan
lywydulaclh Ardalydd ..\-ton. Y n
y County Hall y b)'Yrl~uid e~
chynnal, ond gao nad oedd y llc
yo ddigon mawr a channoedd yn
crcu
st~r
oddi
allan,
ar
awgrymiad
yr
Ardalydd
symudwyd
yr eisleddfod
i'r
Castell.
Er i'r glaw ymyrryd a'r
gweithgareddau (awyr agored) ar
yr ail ddiwrnod> dywedir fod yna
[ua thair mil a hanner yn
bresennol ar y trydydd ctiwrnod,
a bod rhai wedi dringo'r eidde\v
ax y tyrrau er mwyn cael gwell
golygfa.
Roedel
prysurdeb
anghyffredin yn y dre, a Band
Milisia Dinbych yn arwain yr
orymdaith i'r castell bob dydd.
Cystadleuaeth ddiddorol iawn
yn yr eisteddfod
bon oedd
cystadleuaeth
chwarae'r delyn.
Roedel rna llnardde~ yn cystadlu
a Phcllwur obQI'lynt 'In ddall.
IIcfyd t'l\~dd 'na nen wruie ?Q
oell yn ~y~ttlJlu 9t' a~nu
penillion - Jane fri(;c O~Qg ei
heinVl',~ bu am rru. hlynyddoedd
yt\

l!gllw [aftt!ll u'r

cnrY

GOih yn ';/ dTC.
K()eOa NOt>VY"itbi.",u

yo. hoblogrudd tatun mor

Y

Gwyndaf
Eryri,
ond
prif
gymeriad yr eisteddfod oedd yr
hen frawd, Dafydd Ddu Eryri ei eisteddfod
olaf reit siwr,
oherwydd ychydig fisoedd yn
ddiweddaracb fe'i cafwyd wedi
boddi yn Afon Cegin ger
Llanddeiniolen.

* * *

Cor Bethel
yn ennill
yn
Eisteddfod Genedlaethol
1862.
Plant a phobl ifanc Bethel yn dod
i'r brig mewn sawl cystadleuaeth
ym Mhrifwyl yr U rdd eleni a
disgyblion fy hen ysgol - Ysgol

Syr Owen,
Caernarfon
yn
llwyddiannus
hefyd. Oeddwn,
roeddwn
i'n hynod falch 0
Iwyddiant y ddwy ysgol y bum
i'n eu mynyehu, saw! blwyddyn
yn 61 bellach. Dwi'n da1 i gael
gwahoddiad i Y sgol Bethel yo
achlysurol, ac mi fydda i wrth fy
modd yn cael mynd yno.
Un peth a'm sobrodd yn
Eisteddfod yr Urdd, sef gweld
rhai }' bum i yn eu beirniadu yn
blunt, bellach yn feirniaid eu
hunain yn y Brifwyl. Gwyn eu
byd.

Ffcn 871278
www.ybistro.co.uk
Perchnogion: Danny a Nerys Roberts
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Cro{}go cynnB5 bob am~f}r
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t.t"wen

bell Y11
01 a lOZl. rY'~ cynhol;wyd yt1
nhnfl1rndru V (_,oa[ a'r Harp, ,,'r
tlrlY}'l111wg i Bact rnrnedl~d i'r
cyi'arfndVdd h\vyliog byn o;dd
nl~~TU adrodd
en~l~n wrth
ddrws Y llafarn. Yo Al yr
hnn~s~on roedd y cwmnl tlerhol
yn lllftiru~ 'A...,...n.
Prlfardd yr ni1>lCddfod oedd
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Bob Math 0 waith trydonoll'r Cartref, ac
i gafydliad3U MasnllGhol fl Diwydiannol

(01286) 979064 • Symuool' 07810736482

T@I:

AmcanQvfrif am ddlm • Ar 9~~124 awr y dydd
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M

ae gari
Bee 0 YsgoI
Brynrefail wedi ei enwi yn
Gogydd Ifanc Rotari y Flwyddyn
2004 mewn
cystadleuaeth
a
gynhaliwyd yng Ngholeg Menai,
mewn
cydweithrediad
gyda
Chlwb Rotari Gogledd Cymru a
Phrifysgol
Cymru. Cynhelir y
gystadJeuaeth, agored i bobl ifane
12-16 oed, fel menter i hybu a
datblygu arlwyo 0 fewn ysgolion
Ueol.
Gwahoddwyd
disgyblion
0
ysgolion uwchradd lleol i gytlwyno

COGYDDION Y DYFODOL!

bwydlcnm )rsgrifenedig a chostio
ar gyfer pryd tri chwrs. Rhoddwyd
disgyblion
0 ysgolion
Friars,
Botwnnog,
Dyffryn Nantlle a
Brynrcfail ar re tr fer i fynychu
gornest goginio dcrfynol. Acth y
rhai a ddewiswyd i Goleg Menai
ben bore a chawsanr dd .....
'V awr i
baratoi a chyflwyno eu pryd tri
chwrs ar gyfer dau ar fwrdd '...·edi ei
neilltuo yn y Bwyry Hyfforddi,
Gary Bee oedd }' pencarnpwr ac
cniJlodd
dar ian y buddugwr,
Enillodd hefyd fedal am ei bwdin
ac enillodd Lowri y wobr am y
c vvrs cyntaf gorau.
Bydd Gari Bee yn cynl)Tch ioli
Gogledd
Cymru
yn ROWl1d
GogJedd Cymru 0 Gogydd Ifanc y
Flwyddyn,
Bydd
y fwydlen
fuddu~ol yn cael eu pharatol a'I

gweuu zan Gary ym .A·twyty
Hyfforddi'r
coleg
ym
mis
Tach\vccld a bydd ei deulu yn cael
cu g\\ahodd vno i nvvnhau

noxon

arbcnnig.

r

A

(0', clnouh): Beirniad,

Lowri, Emily, Cathy a Gwell.

(Y,1 y cefn):

Y, enillydd _ Gary Bee.

a

25

16 l\ Orff~nnaf bydd
pedwar dyn dewr yn ccisio
cyflawni her nad yw wedi el

chyflawni

o'r

blaen.

hyd

HER AT ELUSEN

y

gwyddom. er mwyn cod. anan ar
syler dwy ctusen haeddiannol.
Macnt yn mynd i geisio ymweld
a'r 42 0 fey~ydd pel-droad sydJ
yns Nsb.yn&trair y.l\lban lncwn
2i awr, a thrwy wneud hyn,
gobeithio
cod.i
xniloedd
0
hunnocdd ar eYfcr yr etusennau,
jn og}':!tlal a cnreu record!
Mark WJlitworth
30 oed. cefnogtvr "J;:verton. Daw
A{nrk 0 Rllncorn )'n wrciddiol, ond
bellach mac O'D byw )'0 Barosle~'

ac yn gwei thio

1

HSBC

yn

Alae 0 wedi ymweld a
nifer 0 feysydd pel-droed yr Alban
eisoes a phan dd)'\vedodd Gregg ei
fod am godi mwy 0 arian ar gyfer

Sheffield.

Arennau' meddyliodd

'Yrnchwil

Mark

am

y

syniad

Her

i'r

Gogledd'.

G regs BeJlham
34 ocd, ccfnogwr
Kotherharn
Urrited, Fel Mark, mae Gregg yn
gwei thio yn HSBC Sheffield. Ers
rarr bivnerd mae Gregg vn tierbyn
trln;!l('th d;:ll~,s:s d",i.r O\v"i~11 yr
'tV) uinua. rsn gafC)t1Cl (;reg{,l Y
di!lan(l~j~cych"\."}·nnol, .nit! Q~d.J
)'oll)'\ui l1eol yo mctlru cynniJI \1
drint~~th hrlodol
;ddo1 felly
<.;rc") ~ Y 'VI \;';b Dclllldm -rru\l

1\nl)~!{J' ~ chg~altvytl dros £41l,IlOO ~
dalu om b~;r:"nl di(ll)"i~ i Grcgb ci
llUll, t1 pUCJlfctill i Y b!.ll¥ Xh2ffi~Jd
l\Jl'I,,'kl'rn (~~"prq_JF t'lU.rs~ .\1u-;

N<.>~tl1\4'i1\J\illtlllLl

CreOO 'lw"Yf

u'n hvtt' \In W!\kef~elrl

arI~n

llf

Arennou

),-n tl\yyddU~ 1 godl

uvt~r 'r.rc"lnla

V mch,-v~

~cl'l.edlac\llvl·r

KIl!hgPd {~I!l"k
"

pcd]

l\ll.Unrll

J\Il!\t'k
nJc!,,,rd

12

l'ichal

tJcllach mae

Vch),d:&
bcr~ ...,·ad ~}w\1 ~iunb"C1J af

tl I ,gYIJlryLl

rhgn

unrhV\v wPlthg9rerlrl e"vrl1tl

",efnOO~Yr ~\il1\l\irltlnd. .MdC
YIJ l[Wellhto U\1[ill GI'~~~ g
"rn T.Tc!U~
c1d. Da .....

r"

:9~vn0

UI1U

Qherr:

'Yr'iiig\1iul 0 fruLl.lJoc

ocdd Y f:lyui",cJ h), Jl

) II

mewn
nc

nid

ci rhridU:

Il.oron J..lI1Rhc~
10 00:.J) .,.'Wfnoe'" 1 LVCnOll. CYTIlrO
C)'mraeg 0 3elOll. J .Ignddeln;olen

~~iddyn ~lllro ~tle~t1eg\vrih drc)erl
yr \\lI~rJd{',. ,\iue 0 )' \i~i dioll.L1cf
lHl\)'l br~v,rdr tJdarO~[)lngoJ
\vrth
ddtlVl1 F_verton. felly hydd syrru "
arn~'lcl'l yr All;>ft'l 'll~)Yn Z t tlwr )r11

hd\\'tJU1C1ull!
By ...w )I iiriull )'11 m.Yll11 Cil dC1\VV

rlu~cn lla~ddillnnol.
,lr Dall' a 'V mch,,,:i

'L\vn
)\rennau'.

JY'vys

,<\01 "'·ybodil.Lh p~11iJChc\, cb i

'V""(\v.~co~~l[our.C£).uk
hel}·d raff} ar onel 5)'Qil
o,YQbriju li)YCrlll eu caeJ, CO~[ 5Ut ~r
Mae

yO!l

lUCy'll. He[yl1 b\'dd vna ocslwn nr
£-hay ~·da8eiter~lUll 'Yl;~i ~wcl tiU
rhoi boll iyahllnol glyhl3U peldroeLl. m~~ls
pethnu fel crysuu a
pheli "'ed; cu harwvddv.
•

--

CYNGOR CYMUNED
LLANBERIS
MEHEFIN
2004. Cofnodion
cyfarfod o'r Cyngor Cymuned
(CC) :1 gynhaliwyd yn 'Angorfa'
Llanberis, nos Iau y 24ain ~
Fehefin, 2004.
PRESENNOL:
Ward Padam:
Gavin Allsup, Emlyn
Baylis,
Derek Jones, Helen Sharp, Carys
Morris, Douglas Pritchard.
Ward Peris ! Neb
YMDDIHEURIADAU:
Olwen
Gwilym, Fred Owen
CROESO: Croesawyd
pawb i
gyfarfod cymaf y Cyngor newydd
gan Dei Tornos, y clerc. Etholwyd
Helen Sharp yn Gadeirydd am y
flwyddyn i ddod. Cynnig DJ, Eilio
CM; a Carys Morris
yn is
gadeirydd. Cynrug DJ, Eilio EB.
Gwnaeth y Cadeirydd apel am
deyrngarwch
a brwdfrydedd
mewn perthynas
a gwaith y
Cyngo~ a dywedodd ci bod yn
gobeithio y byddai cydweithio
gwell yn y dyfodol
rhwng
mudiadau allanol a'r Cyngor, gan
atgoffa'r aelodau mai nhw ocdd yn
eynryehioli trigolion y pentrcf, ae
mai er budd yr ardal a'r gymuned
yr oedd y Cyngor yn gweithredu, a
ncb arall.
Adroddwyd
fod pedair sedd

wag ar gyfer ward Padarn. Daeth
nif~r

0 _enwau

gerbron ac yn dilyn

ntetutais catodd Wend}' Hughes,
Ken Jone<: (RIsen I)doI). I)ouglas
Pritchard il Trystan Thomas eu
cyfethol. Mae dwy sedd wag yn
ward Pcris ond chafwyd dim
enwau i law. Bydd rhaid hali

}'mhellach

i \veld a ellir cae} dau i

trrnrych~ol~ Nantper~s.

COFIO: Cyfciriwyd at farwolaeth
ddiw\;;ddur 51;1yf tlu_eh\;i>, eyn
aelod ftyddlon a gweirhgar o'r

Cyngar

Cymuned

am

saw]

blv,'yddyn. Safwyd am tnnyd ftl
ar\vvdd
0
barch
a
choffnwdwr;neth
rcutlcr[yn~vyd
i:1u[un bi1ir u

gymdymdelmlQd

Qt Delyth

ei

weddw, ac at Olwen Gwilym a
gollodd ei thad yn ddiweddar.
CADARNHAU COFNODION:
Cadarnahwyd
cofnodion
y
cyfarfod a ornhaliwyd no~ Iau y
13eg 0 Fai, 2004, fel rhai cywir.
Cynnig ac cilio EB a CM.

MATRRION VN COD I O'R
COFNODION:

• Gyfn'''Iviufu

Dyi)i~1.l

GoeLl~n: Koetltl

DOl

Y

ClerC wedi

~I

c~'Lu-rod I-Iuw Perc),> ~w)'ddoe

flllwctltl Gwyrtltl Uryri at )yecti
c~{\1 ~,. tftf~~11 y kydd!\l'f1
8~llQlf"n t>)'oiQ\\

ll~WJ~~)'U c;"c;1

el nenwl yn 01 oymunlao y CC,
eafwrd erocso brwd ~'r ne'\V}'dd.

• Dininu Du)y Gfrn; Derbyniwyd
Ilvthvf' flddi Wt'fh C;Y"anfl
Cw)'.~edc:l (CO)

)'n

nod~ ~ddo

oOcrovn rIn C;!I~;4ffi V blIllau a

~'w

bod 100
rho.nnu'n fll:n
rllWflb blYOllnnol nrdnlocctct, yn
~\1""WVQ1.1~"nA"'~.(\ fp.w" y ~f"_
CQrynnw1~
•

i'e

Cl~r(,; b ....
,~so am.

Cu Cael yn JU311.
Mn!i:t
D._nd~o
!Jantpcr~s:
J)\1ru\l\l~r)'w row _.aio Wi1YJeiywie
wedl aOd I 19W gm R!ll1i9[9a
cvn 1111n;0 sr

gyfer

y

mast

(gweler CynUunio).
• GrWp Ieuenctid: Mac'r grWp Clwb Elidir - yn [furfiol ar ei
draed erbyn hyn, ac yn irefnu
gweitbgareddau
codi arian.
Gofynnwyd a fyddai'r Cyngor
yn ystyried eais am arian y tu
allan i'r cyfnod arferol 0 gynnig
cymorth ariannol. Gan fod hwn
yn aches arbennig, a bod y
Cyngor
yn
awyddus
i
gynorthwyo datrys problemau
ieuenctid
y
pentref,
penderfynwyd ~rbyddai unrhyw
gais yn cael ystyriaeth ffafriol.
• Eisteddfod Genedlaethol (EG):
Daeth llythyr oddi wrth Hywel
Wyn Edwards, Trefnydd yr EG
yn y gogledd yn diolch, ar ran yr
Pwyllgor
Gwaith
am rodd
ariannol
y Cyngor, [Mae'r
gwaith 0 ddechrau codi arian at
Apel Llanberis wedi dechrau,
adroddwyd
i'r Cyngerdd
yn
Eglwys St Padarn fod yn
llwyddiant,
a gwnaed
elw
derbyniol.]
Derbyniwyd
llythyrau
hefyd
oddi wrth amryw 0 fudiadau
eraill yn diolch am y gefnogaeth
a estvnnwvd iddynt trwy law'r
Cyngor
gyda
granriau
blynyddol.
Daeth gair oddi
wrth:
Timau
Pel-droed
Ieuenctid Llanbcris;
Clwb Tai
Doliau, Llanbcns; Cyngor ar
Bopeth. Gwynedd a De Ynvs
Mon;
Teganfa
Gwynedd,
Caernarfon; Theatr Bara Caws;
Cronfa Goffa R H Owen.
• Y Fynwent: Adroddwyd fod y

gwaiLh

l)

glirio'r prjtltl

t:I

chcrrig

oedd yn ddolur llygad wed! ei
gwblbau. Adrodd\vvd fod waJ
pen ucha'r Pynwent sy'n ffiruo
ar gae Ty Isaf wedi ei tharo gan
rywun nc:u rywbeth a'r cae.
Roedd sofyn cael codi'r b ..vlch
5\<; f~fydd Y Clerc yn chwiliQ :un

amcan bris gan nifer

l)

walwyr.

Gwnaed y gwaith g\vreiddiol
gan
eNacrod',
ond
mae'r
gl-',eithlu hwnnv; v.:edi ei ddileu
bellaeh. Gofynn\vyd hefyd i'r
Clerc
g}'s}'lltu
a Meirion
Prilchard perchennog TY Isaf i
ofyn iddo rybuddlo gwersyllwyr
rhag mynd yn rhy agos at y wal.
Adroddwyd fad carreg gaffa ga
anghyffredin wedi ei chodi yn
V Fynwcnt
yn ddiweddar
a
hynny heb s-ysyl1tu a'r Cmsor.
Gofynnwytl i'[ GIere gy~ylilu d'r
ymgymerwyr i ~icrhgll ell bod
rn rmw),b9dvl v Revl S) 'U"~

Drwydded Adloniant Cyhoeddus
ar gyfer 'Barn Dance' yn Y
Ganolfan, Llanberis gan 'Energy
21' nos Sadwrn 17eg 0 Orffennaf
rhwng 6 ac lleg yr hwyr. Dyma
ran 0 weithgarwch 'Tan y Ddraig,
Wythnos 0 Ddigwyddiadau Y nni
Adnewyddol',
a gynhelir
yn
Llanberis.
Doedd
dim
gwrlhwynebiad,
nodwyd fod y
ddawns yn dod i ben am 11eg yr
hwyr.
CEISIADAU CYNLLUNIO:
a) NP3/15/170: Cais Di wygiedig
gan gwmni AirVJ3Ve MM02C)Tf
i godi 'dau bolyn pren gyda
anrena a gosod caban mesur ar
lefel tir' ar dir Ty Isaf,
Nanrperis. Roedd 11eoliad y
mastiau ychydig i'r gorllewin
o'r safle blaenorol ond ar sail
gwelediad roedd y Cyngor yn
gwrthod y cais; ae yn cofio
hefyd y eonsyrn
Ileol am
ddiogelwch
y math yma 0
drosglwyddydd. Bwriad y mast
yma ydi trosglwyddo a rhoi
hwb i'r dcrbyniad, ond gan nad
oes caniatad wedi ei roi i godi'r
mast gan y YHA, er y cafwyd
caniatad cynllunio i'w leoli ar
Hostel
Gorffwysfa
ar ben
Bwlch Llanberis, credir ei bod
yn gynamserol i roi caniatad
yrna. Cynnig CM; Eilio DP.
b) NP3/15/B·l·114A~ Cadi
14
polyn BT ger Hafod Lydan,
Llanberis. Rhybudd Y\.V hwn 0
dan
Ran
24 0 Ddeddf
Cynllunio
Gwl!ld a Thref
(Datblygiad
Cyffrcdinol
a
Ganiateir).
Mater
0
ymgynghoriad
yn hytrach na
chais ffurfiol. Serch hynny
roedd y Cyngor o'r farn fod
yma gyRe i ddaearu'r llinell
Ylna a chac) gYvarcd a lljncll a
nifer sylweddol 0 bolion sy'n
ddolur ll)'gau. Gynnig DP;
Eilio EB
e) 1\P3fI5/172~ Sefydlogl erydlad
glan Afon H wch ar dir ger lO

lIe cynra

a'[

• Llwybr 0 Nantperls i'r Rwlcb:
hgrQQQW)'Q fQ~ )' <;le,... w..di

cy[yr[c}u

9 swytldul! AII\vedd

gorff i ddod i gyfarfod o'r Cyngor
yll yr IIydref.
UNRHYW FATER ARALL:
• Mae angen torri gwair yn y maes
chwarc gCT V Coed, gofynwyd
i'r Clcrc ofyn i DW L~"!Yi~~y'n

gwrthwynehiad.
(~roec:awu'r
gwailh gan obcirhio y bydd
mor gydna\ys a phosibl a'r
lleoliacL
ch) C04A/0303/1S/LL:
Estyniad i
ffenestri
to
(Cais
61weithredol)
16, Stryd Fawr
Llanberis. Dim sylw.
'
d) C04A/034S/lS/CR:
Adfer cyn
dy ynghyd a newidiadau ae
estyniad
i'r
lO.
Dim
gwnh \'V)'nebiad.

torrl'r

fynwenr

CYFARFOD NESAF:
Mae'r cyfarfod nesaf o'r Cyngor
Nos Iau 15ed 0 Orffcnnaf am 7 yr
hvvyr yn f\ngorfa.

~

r=,

IAU SEREN ARIAN
_ P£CYNNAU GWYLTAU YM MHRYDAIN, EWROP AC
YMHELLf\CII.
_ rr~rTmAU I CV~CI-l~RDDA.UA.TY~ATRA_U_

Owyrclcl ~r)'r; ~ drafod )' mater
ymn. 0 boflo'r nifer i:ly'n
t~dd~d y ff()rdd aul ym~, yn
QriSQliQn ".. )'ffiwcl"lv)'T, rvcdd yr

• TKcfNU fECYNNAU GWYLIAU I GRWflAU

9~lod9U o'r f9m el boO yn hen
hrrd creu llwrhr J:oecl rn
~YllJtllc, gyllcl'l [fut dO.

· C:WMNI TEUlUOL

<;1\1$

AM

DRWVDD£D

ADLONIANT CYI10EDDU:l:
JJodwyd fod cllis wedi ei dderbyn
5an

G~nsor

GW'"ynedd

am

roi pris.

• Gofynnwyd__ pam nad oedd
b)Tsiau un ewmni yn mynd i
Limbo ar 61 creu'r gylchfan
newydd ger Gwesty Fictoria,
[ra'r oedd eraill yn parhau ifynd
yno.

I

r

Cyngor'.

gwalluutl cynrychiulytlll o'r udau

Maes Derl\\ryn, Llanberis. Dim

oe~cgrre1!W!cIh9nol l'r cyffredin
:'", choJ~ heb rmS)·nshor: rn

LLWYBRAU:
• Llwybr 20: Mae CG yn bwriadu
gwyro rhywfaint ar y Ilwybr
yma ger Llainwen Uchaf. Dim
gwrthwynebiad,
yn
amlwg
roedd llinell y Ilwybr ar y map
yn anghywir a bydd y newid yn
cwiro'r sefyllfa.
• Adroddwyd fod angen clirio ac
agor Llwybr ger Bryn Bedw.
• Adroddwyd
fod
ceffylau'n
rhedeg yn wyllt a bygythiol ar y
llwybr sy'n arwain 0 M.ur Mawr
i Hafod Lydan.
•
GOHEBIAETH:
a) Derbyniwyd
llythyr
yn
gwahodd y Cyngor i ymuno a
'One Voice Wales' a ffurfi wyd i
gynrychioli
cynghorau
cymuned
a thref Cymru.
Penderfynwyd holi mwy am y
manteision 0 berthyn. Mae'r
gost Ilynyddol bron yn £200.
b) Gofynnwyd i'r Clerc holi am
bris yswiriant
i'r Cyngor.
Cynnig CM; Eilio EB.
c) Adroddwyd fod Drafft Cynllun
Unedol Cyngor Gwynedd wedi
ei dderbyn. Addawodd y Clerc
baratoi nodiadau ar gyfer y
cyfarfod nesaf o'r Cyngor i
ymateb i CG erbyn deehrau
Awst.
ch)Cafwyd llythyr yn gofyn am
gynrychiolydd
o'r Cyngor ar
Ffarwm Padarn.
Penderfynwyd
gadael ethel
eynrychiolwyr i wahanol gyrff
tan y cyfarfad nesaf, ac i ethel
aelodau
newydd
i Banel i
gwahanol y ee.
Cafwyd llyrhyrau
oddi wrth
Menter Iairh Gwynedd a Thirn
gweithredu
Camddefnyddio
Sylwcddau,
a phenclerfynwyd

A

MUnlADA.U AM RIU~IAU lU-I£gYMOL
• nW~IAU MODl!ltN A MOETHUS
- CWEST AI 0 SAFON

, MANNhV CODI YN CYNNWYSi LLANDERIS, CWM Y
CLO A LT.ANRUC.

AlII twv a .. nVllan ani aln taltllllU, ffDnlWeil
lin I\WdIlfa af Y
VIINgllaarnarfanaf 0121861Z3JJ

•

ei

yw
cynnal
cymhorthfeydd yn rheolaidd, UD
ai yn wythnosol neu'n fisol yn y
ddau bentref. Buaswn }1D falch 0
dderbyn eich sylwadau.
Wrth gau, llongyfarchiadau i
Adran U rdd Bethel am ei
llwyddiant
arbennig
yn
Eisteddfod Mon. Adlewyrchu'r
gwaith called sydd ynghlwm a'r
holl weithgareddau.
Llongyfarchiadau
i dimau
pel-droed y pentref: tim yr
oedolion, wrth gwrs, am dymor
hynod 0 lwyddiannus yn sgubo
popeth bron c'u blaen, yn

O'RCYNGOR
Mae'n berffaitb wir nad yw
amser yn disgwyl am unrhyw
un, ble aeth y pum mlynedd
diwethaf tybed. Dydi hi ond yn
teirnlo Iel ddoe pan gerddais i
rnewn i Siambr Dafydd Orwig
yn adeilad Cyngor Gwynedd
Caernarfon
ar 61 i'r ardal
ymddiricd ynof i'w cynrychioli.
Mae'r pum mlyncdd 'nawr wedi
ei yrnestyn am bedair arall, ac
rwy'n addo dal i wei thio i
adeiladu ar, a cheisio gwclla
vmhellacn, amgylcnedd cln bro
a'i gwneud yn ardal daclus a
delfrydol i fyw ac i ddwyn ein
plant i fyny ynddi.
Mae'n wir dweud pan fo ein
ffyrdd an pafinau wcdi eu
hatgyweirio a'u gwynebu i safon
uchcl, ac ymylon ein ffyrdd yn
daclus a graenus, yna mae ein
hyder 011 yn tyfu.
Yr hen drefn yrna oedd fod
Bethel, Llanddeiniolen, Rhiwlas
a Seion yn un etholaeth ond,
oherwydd
newid Ifiniau o'r
lOfed
Mehefin eleni, mae
Rhiwlas yn awr yn rhan 0
etholaeth Penisarwaen.
Wrth
golli Rhiwlas hoffwn ddatgan fy

ngwcrtnfawrograd
mawr
cyfeillgarwch.
y cvmorth
hiwmor

o'r

a'r

yn y
iawr i chwi

a ddcrbyniais

pentref. Diolch }Tn
011 ~m rQ~; fyoy a m~dros y rum
mlynedd. Kwy'n wir obcilhiu fy
mod wcdi bod 0 gymorth i chwi
t'el trigolion. Mae llawer wcdi a~
eisiau eto ell cy£lnwni. Diolch i
chwi 011.
Dr\vy gOll! l\hi'rYli:l~ bydd
mwy 0 amser i ganolb\JJyntio :u'
Bethel. LIm a :SeiOI1.a chc;i:>io
ehanlJU at" y swa~ th sydd yn
bi:lrod wcdi ci lSyflu\vni. Drwy
dillu go)tVa yn 01 m~e cryn
llipyu wcdi ci ,meud 0 umSylch
y lle. and i RYmharu a BClliel
roc;;ddwn )'n c~chuel yn anodd,
neu efallai rh\V)(~lredig )')v'r
term cywir, i gael y maen i'r \val
i rai sylweddoli
fod angen
uwehraddio
eyfleusterau
pentrefol Seion. Dyma sialens
fawr dros y blynyddoedd sydd
u'ln bl'lcn.
Betb felly :;ydu \vedi c;;i
gyflawni yn barod: y c}lnlluniau
sydd wedi hybu diagelwch a
chod; ansawdd y pentref y\V
adelludu l.ylchfan Tyddyn IIenj
[~ynllltt1 ~jJ wynebu ~lrVU(leQd
5nron hyu wL T,~ Ovtj aJc11aclu
I'!tftf\ M' ymy! ttorl1d srrvu fieUar
n ffinnnuu
~iQ 5er ~taJ 'I
Rh(l~! h~fyd gjl wvnebu Ifordd
)YdllClllnCth w~f'l Cr~mly 0 ::tc]
-wrth gwl'~> y ~~llt!lnngu i d!ll Y
Crcml}rn ei hunaiDI M"~',,

p",..

p'a~th ym!t nllW!'

l!}'llcfl ~Clilh
nr y

~yol11f.

~l'''n!lr

oen

11\i)Y) \1\1 ~"Y'ihrQu

a chasglwyd 94 0 holiaduron
drwy Saron, Bro Rhos a rhan 0
Fro Eglwys i sael barn a ddylid
symud ymlaen i geisio cael
cynllun i arafu traffig, nid oedd
hyn 0 anghenraid yn golygu
twmpathau, ond materion i'w
cysidro
a fyddai'n
dod a
theimlad 0 fwy 0 ddiogelwch i'r
trigolion. Roedd mwyafrif mawr
o blaid cael cynllun. Mae gwaith
i edrych ar hyn yn awr wedi
deehrau yn Saron,
Mae mwy 0 lwyddiant wedi ei
gael i gael pafin ar ochr )' ffordd
o Tyddyn Andrew Isaf at Erw
Bian. Mae'r cynllun yma wedi ei
brisio ar bron i £50,000. Bydd
rhaglen waith man wclliannau'r
cyngor yn cael ei chyhoeddi 0
fcwo Y" wytlrnosau nessf, a
cnawn weld wedyn beth yw
amserlen y gwaith yma.
Gwai lh sy'n barod "vedi ei
raglennu c~rn Ebrill 05 yw ajl
wy'nebu'r pafin 0 Llys Myfyr at
fynediad Tan ~t Cae, ail \vcirio
Tai Bro Rhos ac edrych ar
ddlogeI\vch
ar y Iforlld 0
amgylch yr ysgo]. Mae'r arwydd

ogYl1[Ql ~ l,)'~} ,n'lac owo~1:h
welL ~i
Wt1~lll1 t gil W~1flet1u rlldll
o fforda flil1rllOo, J7~fi~'l"~laJ
(1~
y
J.it6t1dd !lC I!ryrl~
'tl"f'il...

t,.ra.tf..(j ur

ffot'tltll r~ GOf! M!lrClaU ::lfdfU ar
r f"ir .ff'orJd 0 tl'nrdd Penrho~~
£111o~ull uIWJddioll ~Q m.y.""vr

gwpunau

gychwynol atr gwaith yma.
Mattr
:,y'n sicr 0 grcu
diddordeb 9 g\vf[hwynebiadau
}"\V Cynllun Datblygu Unedol y
CYllgor. DYllla'r cynIlun a f)Tdd
yn rheoli defnydd tit t Qdetilldu
yn )' ljjr dill )' p)·mLl1"0 mlynedd
ne~af. Yn w9hanol I'f cynllun
prc~cnnol, sydd wedi bod. mewn
lIe ers blynyddoedd lawer, bydd
yr un sy'n nawr yn cael ei
awgrymu yn cael ei adolygu'n
rheolaidd bob pum mlynedd.
Mae'n fwriad hefyd gwncud
amod lleol, hIe bydd yn bosih i

Am )' tro cyntaf, bydd Planed
Plant a BBC Radio Cymru yn
rnynd ar daith gyda'i gilydd trwy
Gymru Gyda'r gorau 0 ser y byd
teledu a radio yn rhannu llwyfan
mewn 11 lleoliad, fe fydd haf
2004 yn dipyn 0 sioc!
A thros benwvth nos 23-24
Gorffennaf bydd )' Daith yn
stopio yng nghyffiniau Bro'r

Eco, gan ddod yn rhan

fwrlwm
gweithgareddau
Gwyl
Caernarfon ar y dydd Gwener
(23 GorffennaO ac yna Ra:s Yr
Wyddfa ar y dydd Sadwrn (24
amserlen
la\.vn 0
ddigw~rddiadau gydol )' dydd ur
Trefnir

Iwyfan y Daith Haf 0 11 00 ~rh
[an S.OOy.p gyua thriuYI-'dTriongl

yno i ddiddanu y plant bach a
chy£le t ganu a da\VnSlO 1
ganeuon
diweddaraf
eu CD
ncwydd.

I

h:lrdd3n~Os yn y Nel1~dd Gatta 9
vt:~[ri Capel Bclon eyn lOwQ
Corffcnnaf. Net, \vrtb gwrs m~~
croeso i UDfll}1W un dllull Llraw i
11 Qtnd P.ryr~ F nstllditl! ffon

wraridawyr
cyson ar Radio
Cyrnru. Mae'r dai th hon yn
caniatau i ni fynd a'r adloniant
at eu stepan drws nhw, gyda
rhywbeth at ddant pawb.'
Ategir hyn gan Aled Glynne

Davies, Golygydd Radio Cymru:
'Mae Radio Cyrnru wedi credu'n
gryf ers rhai blynyddoedd ei bod
hi'n hollbwysig inni fynd a'n
rhaglenni ni allan i ganol y bobl.
Yn sicr, dydi elcni ddirn yn
eithriad. Rydan ni yn Radio
Cymru yn edrych ymlaen yn
fawr iawn at gydweithio'n agos
80 S4C - san ddod a chryfderau'r
ddau dim at ei gilydd a chreu
sioeau da, nid yn unig i'r bobl
f)rdd yn dod draw i'n gweld ni
ond i'r rheini a fydd yn gwrando
ar y radio.'
Dyma fanylion y Daith Haft
O-",,'cller, 23 Gorffennaf
(;wyl Cgerna.rfon, Caernar[on;
jadwnz, 2'1 Gorffennaf.·
Ras Yr Wyddfa, Llanberis;
[au, I Z Aw.>,; Sio~y Siroedd
"
lTnedig, Caerfyrddin;

Bylld c)rflwynwyr Planed
Plant yn perfformio eu ~ioe
"rbc;;nnis
a bydd 8wledd 0
sterddoriaerll gan Max N, Mt::inir
Cwtiym a Gog,.. Rydd c~,tl~
jadwfll,
AW~f;
hefyd i gy[arfod a rhai 0 hoff Sioe Llanfyllin, Llanfyllin;
gymeriadau Planed Plant Bach
gan gynnwys Sali Mali, Sam Mawrlh, 17 Awst:
Sioe Sir Beuiro, H\\llffordd;
Tan, SuperTed a chymeriadau
bywiog
cyfres y BBC, y Sadwnz, 21 Awsc:
Sain Ffagan, Caerdydd;
Bobinogi
Mercher, 25 AWSl: Sioe Sir
Mac Eleri TwynoS, Pennaeth
Marchna[a :54C, yn croc~awu y Meirion. Llandrillo ger Corwen
bartneriaeth new~Tdd }'IDa gyda Llun, 30 t1wse;
Carnifal Aberaeron, Aberaeron.
Radio Cymru ac yn edrych
ymlacn i gydweithio ar y Daith
Am ~1 0 fanylion am Daith
rIaf; 'BydQ'rvn yn teitruo i. bob
Hal RRC Radio CytnrU a
~wr o'r W19d gall gyfarfod a rlaned Plant S4C, ~ysylltwch a
~h"nnoedd 0 blant a't1 teuluoedd
G\JJifr~t1 Gwvlwyr S4C ar OH70
~y'n wvlu'yr rIdDed rlanl He yn 6001111.

I.,

farchnad agored. Mae
HI y ~Yllibion )'1ll" i rod

wed; eu han£on jlr ~ynaar erhyn
J 1 oorffcnnuf ClCl1i.
Mae)r maI'l!ltl yn ty meddlan[
it fy IDWriitu Y)YIfcfnu &am~;ri'w

0

GorffennaI).

yn ei bro enedigol fedru gwneud
bynny, gyda amodau, pan mae'n
amhOSlb iddynr gys[adlu
a

syl wad au

y

Y DAITH HAF AR
RAS I ODRE'R WYDDFA

rai sydd eisi:lu sefydlu cartrefi

phr;s;au'r

a phcncampwrraeth

gynghrair.
R wy'n
edrych
ymlaen am Gynghrair Gwynedd
ymhen ychydig wythnosau. Cae
yn Bethel rwan hogia. Rwy'n
mynd i oed ac nid yw Cae'r ysgol
yn lie i fagu gwaed pan mae
gwynt y dwyrain yn dangos ei
ddannedd.
Hefyd y Tim Ieuenctid, sy'n
gweithredu'n wyrthiol ac y dal i
gasglu tlysau. Mae'r llengoedd 0
bob} ifanc yn werth eu gweld,
mae Cae Coed Bolyn yn gredyd i
chwi 011.
Huw Price Hughes
Cynghorydd Plaid Cymru
Bethel. Llan a Seion

Taith Haf BBC Radio Cymru a Planed Plant S4C 2004

D\,;wydd 0<;1'Ceir Cymru yo rhan
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ger y Cysegr a ffordd Crawia, a
hefyd wrth agosau at benrref
Seion; gosod cwterydd dwr
gwyneb rhwng Eglwys Llan a'r
'Rynys a hefyd ger gyffordd
ffordd Crawia a'r B4366. Mae tri
lleoliad arall 0 amgylch y
pentref bIe rwy'n byderus y caiff
gwaith o'r fath i'w wneud i
rrafferthion i'r trigolion cyfagos.
Rai misoedd yn 61 dosbarthwyd

gyflawni

I

GwasCinesath Theropi Massage
yn y Gymunad
oddi wr1h T"~RA'YDD COfRf5TRiiDIG fHT

(j()().

Il-wr;nda.f
hef},d.
yn yr
\vy llInu~Hu
n (jDuf,
synn"l
cyfnrfod crhoeddu~ yt1 y l1d9U
l)CJ1[ICf
i ~acl ~ynitlllnu i1C y
~a~th
yr
hoileth
iml
gllllUIO\y)'urio
urnu ~rQ~ y
blynyddtledd
nes9f. Un petl1
adciladol

n.vr'n te~o

y dyliwn

IIcr"eJI4J TJt~rapy
Aro,"afJt~rapu
Abigail rrlt,hur~ MICHT, 11HHT
I

J=f8n:

0796 919 2746

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

,
I
r

LLANBERIS
Gwyneth ae Eiflon Roberts, Swn-y-Gwynt. Ffon: 870740
Camera yn ngofal John Pritchard, Cilfynydd, llanberis.

Ffon: 872390

DYMUNA Daniel Orritt, 7 Blaen y
OdOI, ddiolch yn fawr lawn am y
cardiau
a'r
anrheqron
a
dderbyniodd ar achlysur ei benblwydd yn ddiweddar ar 20 Mai.
MARWOLAETH. Bu farw Alwyn
Roberts, gynt 0 SWn Y Gwynt,
Padarn Road, ar 14 0 Fai yn
Gorton, Manceinion. Roedd yn 77
mlwydd oed ac yn frawd i George

Henry, Arfon ac Eifion Wyn
Roberts.
Dymuna'r teulu ddiolch am bob
datganiad
0 gydymdeimlad
a
dderbynlwyd.
CYMDEITHAS
YR
EGLWYS.
Cynhaliwyd y Cyfarfod o'r uchod
ar y 3ydd
0 tis
Mahefin.
Cymerwyd y rhannau dechreuol
gan Ralph Jones a chyflwynodd

CYSTAOLEUAETH PEL-DROED
IEUENCTID. Ar ddydd Sadwrn, 29
Mal cynhaliwyd cystadleuaeth peldroed ieuenctid ar Gae'r DdDI 0
flaen tyrfa gref.

Cytyngwyd y cystadlu i blant
Llanberis, a gwobrwywyd y timau
yn y rownd derfynol. dan 7/9 a 15
oed, gyda medalau wedi eu
cyflwyno gan Westy Padarn lake.

'fMWELD
A'R
G~M
~VNGWLADOL. caiooo eeiooeu
timau pel-droad dan g. 11. 13 a 15
oeo Y pentret delith i weld t'im PQIdrot}d Cvmru vn cnwarae yn eroyn
tim CQnada a.r y Cae ~a~ vn

-

!

Wrecsam, covoo 5ul, 30 MaL
Can y t~lmlwyd QU bad vn rlly
uenc I fynd ar y trip yma.
d9rbyniadd pon un 0 aelodeu'r tim
dan 7 ood dlws gan y pwyllgor.

Ann P Jones y gw gwadd, sef Mr
J. Elwyn Hughes, Bethel, a
roddodd sgwrs ar hanes Bro
Caradog Prichard, set bro ei febyd
yn Nyftryn Ogwen. Aeth a nl 0
gwmpas yr ardal drwy gyfrwng
sleidiau ardderchog iawn yn lIawn
hiwmor
ar gymeriadau
ardal
chwarelyddol. Diolchwyd iddo et.
ac i Mrs Beth Owen a Mrs
Heulwen Lewis am y baned a'r
raftl gan y Parchg G Williams. Yr
enillydd oedd Nancy Jones.
YSGOL SUL CAPEL COCH.
Ddydd Sui, Mehenn 6 aeth plant,
athrawon a rheini Ysgol Sui Capel
Coch am bicnic i'r Amgueddfa
Lechi yn Gilfach Ddu. Cafodd y
plant sgwrs dda gan Mrs Moreen
Lennon,
Plastirion,
ar hanes
capeli ac eglwysi Llanberis ac yr
oedd ganddi lunlau diddorol 0 rai
o'r cape Ii i'w dangos iddynt.
Rhoddodd hefyd olwg r'r plant ar
waith yr Ysgolion Sui pan oedd
hi'n iau er mwyn iddynt allu
cymharu em Hysgol Sui heddiw a
hwy. Dtolch yn fawr lawn iddl am
ddod atom. Wedi'r sgwrs roedd
pawb wedi dod a'i bicnic j'w twyta
yn yr haul brat. Roedd yn Ysgol
Sui gwahanol i'r arfer y diwrnod
hwnnw, ac yr oedd pawb wedl
mwynhau eu hunain yn fawr.
Diolch yn tawr lawn I Mr Dafydd
Roberts a staff yr Amgueddfa am
au crosse I ni.
TRIF 'fR YSGOL SUL. Bydd Trip
yr Ysgol Sui Capel Coch yn rnyno
i gw
CaGr ddydd
Sadwrn,
Gorffennaf 10, a bydd cyfle i rai
fynd i Gaer I slopa as nac yoynt
ern fynd i'r Qw ~howch ~Ich enw
i'r Parcllg John Pritchard mor fuan
a phoSlbl as ydYCIl am eeoc ar
y
~.
tnp. Bydd croeso I rat ymuno a nl
ar y triP os ovoo lie.
DIOLCH. Oymuna John Davies,
Tyddyn
~Ihan.
(Modurdy'r
Wyddfa), ddiolch yn fawr iawn am
bob caredigrwydd a ddangoswyd
ato yn ystod ei arhoslad yn Ysbyty
Gwynedd ral wythnosau'n 81 erbyn
Diolch am bob cymorth
meddygol
ac
am
bob
caredlqrwydd
0 du ftrindrau a
cnymooqion a theulu.
OIOLCH Dymuna'r Gynghorydd
Trefor Edwards ddiolch yn fawr
iawn i ho11etholwyr Llanberis a
Nant Peris am eu cefnogaeth yn
ystod yr ethohad,
ETHOLIAD CYNGOR GWYNEDD.
Dymuna Carys Morris ddiolch i
bawb a'l cetnogodd yn yr etholiad
diweddar
ac
i
bawb
fu'n
cynortnwyo yn y~tod yr ymsyrch
ac ar y olwrnou

..

nvn.

ones
ContrdCtwyr
TryQiUl
GOleuaaau
ArOYfvrne ac

CLWB ELIDIR. Oyma'r enw a
roddwyd ar glwb a sefydlwyd yn
ddiweddar
i drefnu
gweithgareddau ieuenctid yn Llanberis.
Yn barod
cafwyd
pel-droed,
rownderi a gwersi dawnsio disgo
yn y Ganolfan.
Agorwyd cronfa i gynnal y
gweithgareddau hyn, a'r gobaith
ymhen amser yw casglu digon 0
arian i gael parc sglefrio a chae
chwarae aml-bwrpas yn y pentref.
Byddai'r clwb yn ddiolchgar iawn
am unrhyw gymorth ariannol a
dderbynnir drwy law'r trysorydd,
Mal. yn Swyddfa'r Post. Llanberls.
Hefyd
mae
angen
gwirfoddolwyr
i helpu gyda'r
gweithgareddau,
ac os oes
gennych ddiddordeb, cysylltwch a
Sian ar 872782.
PWYLLGOR APEL EISTEDDFOD
GENEDLAETHOL 2005. Catwyd
cychwyn ardderchog i'r aoel gyda
chyngerdd 0 ddoniau Ileal yn
Eglwys Sant Padarn. Yn cymryd
rhan roedd COr Meibion Dyftryn
Peris, Lleisiau Lliwedd, Elin Mai,
Tomos Parry a phi ant Ysgol
Dolbadarn gyda Dei Tomos yn
arwain y noson. Hoffai'r pwyllgor
ddiolch i bawb a gymerodd ran ac
i bawb fu'n cynorthwyo ar y noson.
Y gweithgaredd
nesaf fydd
bingo yng Ngwesty Oolbadarn ar
nos Wener, 30 Gorffennaf am 7.30
o'r gloch.

f
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I Ei

dclwy gic oadd yn ddigon -

o'u rhwydo

Gwaredodd obeithion.
Yn iasol chwalwyd Saeson,
'Le bif' sydd nawr 111 'le bon',

I

Cor Meibion
Dyffryn Peris

Y mae'r Cor uehod
angen aelodau oewydd.
Os ocs gennych
ddiddordeb mewn
ymuno a'r gymdeithas
hapus hon, dewch am
Isgwrs i'r Mynydd Gwefru,
Llanberis, ar nos Lun
am 7.30 o'r gloch
neu cysylltwch a
Hefina Jones
ar (01286) B71006

iteheadcy£Prif swyddfa

PenralAJ Tregarth, Cwyn~dd

ulfci lAm m TQn
GlV{l)ilnaCUll
Cymru CyEAn

Aelod

0

Pfan: 01245 601257

Fion (no5);
01248 600477 a 601011

~gJ\m.C'7 T,],d.."

r

LL1litl~vd Urdd
G'C Vini~I ..~thol

Jlfacs: 01248 601982
15

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

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

YR YSGOL
Llongyfarchiadau I holl blant yr
ysgol fu'n cystadlu'n IIwyddiannus
lawn yn Eisteddfod Genedlaethol
yr Urdd eleni. Mae'r athrawon i gyd
yn hynod falch ohonynt.
Bore dydd Mawrth ar 51 y
gwyliau daeth Y Parch Dafydd
Hughos
i gymryd
gofel
0
wasanaeth y plant. Cafwyd neqee
drwy ston amserol iawn ganddo.
9u Mr Gwyn Williams, Mr ~ifion
Jones a Mr Gareth Jams yn brysur
yn hyfforddi'r plant h~ ar gyfer
twrnament rygbi a gynhaliwyd yng
Nghaernarfon. Gwnaeth y plant yn
dda iawn, ond colli cyn cyrraedd y
rownd derfynol fu eu hanes. Mae'r
ysgol yn hynod ddiolchgar l'r tadau
am roi o'u hamser.
Dydd Mercher, 16eg o'r mis
cafwyd tywydd perffaith ar gyfer
oiwrnod mabolgampau'r ysgol. Bu
cystadlu brwd rhwng y timau lolen,
Garth a Gadnant. lolen tu'n
fuddugoliaethus
eleni am y tro
cyntaf
ers
blynyddoedd.
Cyflwynwyd y darian i Elena Owen
a Louis Williams, capteiniaid lolen.
Eleri Evans emuoco y mwyaf 0
farciau o'r genethod hYn a Dylan
Coles o'r bechgyn h~. Natalie a
Caio enillodd y mwyai 0 tarciau yn
yr adran iau.
Mae'r ysgol wedl bod yn brysur
yn casglu noddwyr ar gyfer sgipio
noddedig. Bydd rhan o'r arran a
gesglir yn mynd i'r ysgol a rhan
tuag
at Ymchwil
y Galon.
Defnyddio
teganau
mawr am
gyfnod oedd tasg y plant meithrin,
ac fe'u noddwyd yn hael i wneud
hynny.
Wodi ou holl woith caled drwy'r
rlvvyduyn fllCle'r pIal It yn euryon
ymlaan rw tnotau Olynyddol ovoo
lau, 24ain, aeth y babanod i'r
Seaquarium yn Rhyl. Ar yr 8fed 0
ornsrnar ovoc vr acran tau yn
ymweld
Blue Planet, ger Caer.
Dydd Gwener, zsam o'r rrus
oyoo yr aoran tau yn ymweld
Theatr Gwynedd I weld y sloe 'uew
Lletchwith', ac yn y prynhawn yn
cerdded ar hyd y IIwybr cyhceddue
i Eglwys Llanddeiniolen
I gael
sgwrs gan y f,cer am ei gwaith.
Dydd Llun, 28aln, bu plant
blwyddyn 6 ar eu hymweliad olaf
a9
Ysgol
Brynrefail
eyn
trosglwyddo yno ym mis Medi.
Edrychwn ymlaen am eu sioe
ddiwcdd blvvyddyn a gynhelir ar 6
Gorrrennaf. AWY'n ~iwr fod eu
rnlenl yn edrvCn ymlaen i weld eu
DI~ntyn ptlrtformio ~m y tro ol~f yn

a

a

Y~S91 Oo\hQI.

No~ Fawrth. 0 Gorftennaf,
~yl'\k~llr ~f~il'~Af yr Y~CJol Vr\
03ystal a stondinau amrywiol a
CrlaSl@1I n@IOIO, ucnafDwynt y
noson m~Q'n ~Iwr fydd o~m b~lUr9\1U rllvvn9 y \~Q-''''' e\ thim 9
·SeleDS·. tjral lawn oeaa gweld
cyn;far o'r ladau mor awyddus i
Yhw~r~o. M"o'n e\rgoeli i foo yn
nason nwyllog lawn.
Uso dlwodd blwyddyn ys~ol yn
gyfnoo 0 OOlmladau vymyijg J'r
Ol!:lnr!:l r atnrawon fi(nald ftdrwello
A rhlnn~ hlwyddyn ~ .'1 dymunwn

gorau i Mrs Evans i'r dyfodol. Bydd
coiled fawr ar ei hoi yn yr ysgol.
CLWB BRO BETHEL. Mae'r Clwb
wedi bod yn brysur iawn yn
ddiweddar. Ar 4 Mai cafwyd y
wibdaith flynyddol, yn cyehwyn o'r
ysgol am 9.30 gan arcs ym
Mhorthmadog
am baned
ac
ychydig 0 siopa cyn mynd ymlaen
i'r Bermo am ginio. Ar y ffordd yn 01
drwy
Flaenau
Ffestiniog
a
Dolwyddelan cafwyd paned arall
ym Melin y Coed eyn dod adre.
Roedd pawb wedl mwynhau eu
hunain
ac roedd diolehiadau
Goronwy Jones i Nerys am drefnu'r
daith yn adlewyrchu teimladau
pawb.
Ddydd Mawrth, 8 Mal catwyd
sgwrs ddifyr iawn gan Robin
Jones, oedd yn cyfeirio at y
gefnogaeth y gall yr henoed ei
gael, yn arbennig cloeon, larymau
ac yn y blaen I rai sy'n byw ar eu
pen eu hunaln. Dlolehodd leuan i
Robin am ran yr aelodau.
Mae dyddrad
gweithgaredd
Gorffennaf eto i'w drefnu ond ceir
sicrwydd y bydd pawb wrth eu
bodd.
ADRAN
YR
URDD.
Daeth
IIwyddiant mawr i'r Adran a'r Uwch
Adran yn Eisteddfod Genedlaethol
yr Urdd ym Mon yn ddiweddar.
su'n wythnos hynod 0 brysur I saw I
un a bu'n rhaid codi'n tuan iawn ar
gyfer y rhaqoronon. Ond roedd y
cyfan yn brofiad gwerth chweil a
brat oedd gweld cymaint o'n
haelodau yn mwynhau eu hunain
ar twyfan y Genedlaethol. l1pyn 0
gamp.
Cafwyd 4 gwobr gyntaf: y Parti
Deulais dan 12 oed. y Grwp
Offerynnol dan 12 oed, y Parti
Cerdd Dant dan 15 oeo a Gwllym
Rhys ar yr Unawd Pres dan 12
oed. Daeth y griJp pop, 'Iogwrt
Flnc', ar grvvp oewnsio dlsgo dan
15 oed. 'Angyllon Kelly' yn ail.
Daeth Aaron Gwyn a Hanna yn
fuddugol yn y cystadlaethau celf.
caroco Getnln, Aled ac Aaron ail
am eu fidio. Hefyd braf oeoo
elywod am Iwyddiant un o'n eynaelodau yng nghystadleuaeth y
Fedal Ddrama. Llongyfarchiadau i
Bethan Williams am ddod yn
drydydd am ysgrifennu drama.
~oedd y cor dan 12 oed, yn 01 y
feirniadaeth. y nesaf at y IIwyfan ar
61 canu yn arbennig 0 dda yn y
rhagbrawf am B o'r gloch y borel
L.longyfarchiadal.l mawr i'r plant i
gyd tlrTl tu gwalln caled dro:) y
miSoQdd dlwstnaf.
Rydym yn
~obGah:o cyflwyno mQdal i bob
plentyn a ru'n IIvvyddi~nnu~ yn y
GenQalaelnOI.
t-JI Iyddal'r cylan wed: bod yn
boolO noD yr nyfforadvvyr oydd VVvdi
rnol o'u namser yn nYf(orddrr plant.
O:olch yn #awr : bob un ohonynl. yn
rhlenl a ffnnalau,
Cafodd tnaollon y oentrgf OYfle I
~lywQd y plant mQwn cyn$ordd yn
logol E>utholnoo Forvhor, ~7Mai,
Roeaa pawn weal mwynnau yn
arw a d:olch : Ualdwyn John am
orYVQln y Ilo~on mor hvvylio9'

(UUnldU

avt9rDvn)

LJulJ IInyulJiU!ll IlJoynl yrl yr logOI
lJWrnraOrI vm ml~ MQOI.

.••
Ar 01 V qrAClClIOa dgQtn vn amSQr

iil9ni '-':r9~YYn ho;;fyeJ yn rr~rwvno
MrJ Melen Evan:;, t11t1rilW~:J
M~I'nrln ~ D~rbvn_ Dvmuniadau

rn:"lb...,l~nmrnunc ao!h crlw 0 bien!
i gY\1tauluyn IiJQ\11 ~yr 11~9hQYYen
yng Ngnaernarl0n nos lau, 17

a

10

Mehefin. Llongyfarchiadau I Elnir
Evans am ddod yn gyntaf yn y ras
redeg i ferched dan 12 oed ac i
Eleri Evans ar ddod yn 2il yn y naid
hir I ferched dan 12 oed. Daeth tim
ras gyfnewid y bechgyn dan 12
oed a thlrn ras qyfnewrd
y
genethod dan 12 oed yn drydydd.
Oa lawn em. Pob Iwc i Einir ym
rnabolqarnpau'r Sir ym Mangor
ddiwedd y mis.
Aeth criw 0 blant blwyddyn 5 a 6
am benwythnos I Lan Llyn, Y Bala,
Mehefin 11-13. Cafodd pawb
arnsor wrth eu bodd a mwynhau yr
amrywioJ weithgareddau. Diolch i
lorwerth, Maldwyn ac emon am
edrych ar eu holau
Dyna flwyddyn arall drosodd.
Bydd cyfarfod cynoecous I neru ym
rms Medi pryd y byddwn yn trefnu
gweithgareddau am y flwyddyn
nesaf. Dewch i gefnogi.
Bydd dyddiad yn nes at yr
amser.
PRIODAS
AUR. 1 longytarch
Goronwy a Mair Jones. Bethel ar
achlysur dathlu eu Priodas Aur
Iddynt, aros rnae'r freuddwyd - 0 gynnal
Y gwanwyn a blannwyd.
O'r gofal hael ar aelwyd
Daw gwres haf, pan gaeaf gwyd.
DIOLCH Dymuna Goronwy a Matr
Jones, Cuan, ddiolch 0 galon am y
cardiau, rhoddion air dymuniadau
da ar achlysur dathlu eu Priodas
Aur ar 5 Mehefin.
GRADDIO.
Llongyfarchiadau
i
Rhian, merch Delyth a Morlais
Wilhams, Arfon House, ar ennill i
gradd yng Ngholeg y Brifysgol
Bangor yn ddiweddar.
DYMUNIADAU gorau am adferiad
buan I Mortars Williams, Arfon
House a David John Roberts, Tan y
Buarth, y ddau ar hyn 0 bryd yn

Ysbyty Gwynedd, Bangor.
PWYLLGOR APEL EISTEDDFOD
ERYRI. Ar ran y pwyllgor yng
nghylch
Bethel,
Seion
a
Llanddeiniolen
diolchat
am y
gefnogaeth barod. Cafwyd ymateb
da i'r casgliad 0 dy i d9, a niter
hefyd wedi lIenwi y ffurflennl treth.
Bu'r wythnos weithgareddau yn
IIwyddlanus. Diolch i Bet a Seiriol
am arwain y daith nos Lun.
Catwyd ymateb da i'r cwis yn y
Bedol nos Fawrth. Diolch I Kevin
am
ei
gefnogaeth.
Llongyfarchiadau i'r enillwyr sef
tylwyth Collwyn - er ni ddatgelwyd
faint 0 gyfraniad
ymyneddol
wnaeth y 'Godfather' o'i sedd Val
Doonican. Er y noson stormus,
rnentrooc 10 tim a chefnogwyr I
gae Coed Solyn ar gyfer y
gystadleuaeth
pel-droed 6 pob
ochr. Cafwyd chwarae safonol
iawn, a thipyn 0 sioc yn y rownd
derfynol. Curodd tim ieuanc Ian
Morgan dim yn cynnwys rhai 0
aetodau tim Bethel 0 1-0. Seren y
noson oedd Aaron Whitmore Christiano Ronaldo y pentref.
Yn yr un modd cafwyd noson
hynod 0 Iwyddianus j'r plant lau ar
y nos Wener.
Diolch arbennig
I aelodau
Merched y Wawr am ddarparu
lIuniaeth
yn
ystod
y
gweithgareddau,
ac i bawb a
gyfranodd mewn unrhyw todd. Ar
hyn 0 bryd mae rhyw £1,500 yn y
coffrau.
Bydd y pwyllgor
yn
cyfarfod ym mis Medi i ddarparu
rhaglen ar gyfer misoedd y gaeaf.
Os oes unrhyw un am gyfrannu,
cysyllter
mi neu Kathy Bell, y
trysorydd.
RICHARDLLWYOJONES
(Cadeirydd y Pwyllgor Apel)
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GORSAF BETROL

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
TICEDI LOTERI AR WERTH YMA!
Sefydliad Prydeinig y

Blodau

Galon

Yn Qilyn ~g~eliMdQ Q5' i dy yn
ddiweddar, er hudd Sef~'dliatl
PrYQ,inis
y Oi&lQn, ~yl~h
Arfon~casglwyd fel a gl:lnlyn:

(ALWVN AND SARAH JONES)

Ffon 970605

rcni~llrwaun:
Rethel:
Uanddciniolcn:
T_lanru~:

fJ24.90

Waunfawr:

£280.66

Caeathro:
IlUlyd Ddu:

f79.4R
£51,75
[3R6.2R
£54.53
£3R.4R
308.04

• gas9~d,Plar'\hlglon.
Blodau Ffre5 a 6ilG
• O"nfon blod~u 7 divvrnod

yr wytnnos drwy'r fro
• Gwasana@{n Tudal@nnau
~:arad)TsJk;ng Jjsges
oaoo 000900

• Herya, Hamperl

0 LYBIClU

a I=fl'VJythau I=frQs
"MODO 0'"

GALON YW DLOOAU

£66.00

I

; Deiniolen:
DinOllYibi
Nant Peris:

I

f64.83

£522.54

LIClllbcrii);
I DymuflaJr Pwy1lsor dd;olch i
I

bawb am bob ccfl1ogacr}1.

logwrt Pine: Can Ysgafn: ail.

Angylion Kelly: GrWp Dawnsio Disgo dan
15 oed: all

Gwilym Rhys: eyntaf ar yr
Unawd Pres dan 12 oed.

CYFEILLION YSYTY GWYNEDD
Cynhailwyd

Cyfarfod
Blynyddol
Cyfcillion Ysbyty
Gwynedd ar 11 Mal yn yr
Ystafell Bwyllgor yn Ysbyty
Gwynedd 0 dan gadeiryddiaeth
y Ilywydd, Mrs Ii. M. Pritchard
MBE. Gwr gwadd y nosoon

oeud Mr Derek Owen

0

Radio

Gw),ncdcL Rhoddodd
amlinelliad
0 ddaiblygiad
y
Radio droll: y hlynyddoedd gyda
siraeon
diddorol
am
ddig\\'yddiadu
a'r newidiadau
Y sbyry

P(J.rtl Ocraa O(lnt "an 15 oed:

erntal.

Sveld

wcdi cy mcryd Ilc.
Ethol ..vyd Mr Joe Hughes

0

Fcthesda yn Gadeirydd
~r
Cyfcilllon yn dilyn ymddcoliad
Mrs
Dorothy
Proudley

Williams.
Proudley
blwyddyn

Williams
0 wasanaeth
Icl
Cadeirydd ag oddeutu 20ain fel
yi)erif~nnyJJ
i Bwyl150r y
Hughes

Mr

Diolchodd
iddi

am

ei

dros

blynyddoedd.

Yng nghyfarfod
Mehefin
etholwyd
y
swyddogion
canlynol: Is Gadeirvdd: Mrs
Mnir Griffiths; Trysorydd: Mr
R Shearer; Is Drysorydd: Mrs
Wcndy jones, Ysgrifennydd:

Mrs
GrWfJOH~rynnol dan 12 {)~d' r.vntBf.

Meryl
W
Read;
Ysgrifennydd Cofnodion: Mrs
1\'1'1 Ll RQl>~rl~.
Cgftvyd
gdrodcli!ld
sr
"y~i C11StlreQQilU ~Qdi ar ian

vn

rhedeg marathon Llundain a
chafwyd rhodd 0 £350 gan Gor
Meibion Dinas Bangor.
Cytunwyd
i gefnogi cais
Radio Y~bYlY Gwynedd am
offer trydanol gwerth £3,400.
fir 19 Mehefin cynhaliwyd
Bore Coffi ym Mhorthaethwy a
gwnacd elw 0 £175 fydd yn
mynd
tuag
at
Gronfa
Gwyrnyllydd Symudol i'r Uned
Gofal A rhen n ig fydd yn costio
tua £12,000. Tynnwyd y Raffl
am y ddol eydd wcdi bod ar
Fwrdd Gwerrhu y Cyfeillion yn

Bangor.
Taith gerdded
ardal
Llaodesal

amgylch
fydd
yr
ymgyrch codi arian nesaf ar Z
Gorffennaf

gwnith

cydwybodol ac ymroddgar
)1

L Jones, Y Groeslon. Cododd
Mr Rhy:s Owen £1,370 yn

Mr~ Ysbyty Gwynedd, a'r enillydd
13eg
oedd
Miss Dilys Griffiths

Rhoddodd

Cvteillion.

Lamp Fwrdd, 'Ainsley' gan Mr

a

0

0

dan arweiniad Mrs

Dorothy Shearer.
Diolch yn fawr iawn i bawb
sydd wedi cefnogi'r amryw
weithgareddau dros y flwyddyn,
mae'r anan i gyd a godwyd gan
y
Cyfeillion
yn
cael
ei
ddefnyddio i brynu offer er
budd y cleifion yn yr Y sbyty, Y
rnae'r peiriannau canlynol, sydd

werth £43>950 wedi, neu yn cael
eu prynu yo y dyfodol as-os:MOnl[Or Arwvornon f\llweddol
- £~)Q~O)

ddiwe£1£1!lr. Pelriant Trosglw}'udo flasma
CQQ)ryd £280 s» y Ftalr Lc:str; a 8waed ;'r Uned Arennol uynhruiwyd vn y Ganolran vm fl0,OOO~
Perrrant Oncoles - r9.0001
MhcnrhoGSilrnedd
~ thQlwyd
diolch t l\1rs Jgnice Owen am (j~'Yn[yllydd ~ymuuol i'r Uncd
synni\l y nY~9.rl, Enlllwyc1 y Corat Arbenn~5 - r12,000.
~ynhgJiwyd

Pframia

Gwasanaeth fframlo Lluniau

ArhenillWYf ar l1ramlO

gw~J[h euau d nuu\vyuu
NICernciacin 0 Iumau ur Wl:ftll • Delrio ceng yn ~ynnwyi)i
IVOR STt1DL£V • IrnITlI ANDR)lW

r-- _____

KEITH DOWEN • ROn fIER.CY

~~-:--=-:::-::=-=~~

PARe PADARN. LLANBERIS
(,\r

rar« ()t'J(J(a(oftan 7~ ~'jg,vyntiif,

&aU-

(870912)

dydd ~\.J P oydd T.llln yn v"tod y gaea{)

_j

Coleg Menai yn ymateb i
ofynion y Gymdeithas
Mae canolfan Coleg Mcnai ar y
Maes yng N gaernarfon )'11 cynnig
dyfodol drsgleiriach
i'r bywyd
cymdeithasol 3C econornaidd yn yr
ardal. Dylai dysgu fod ar gael i
bawb ac mae Coleg Menai wedi
ceisio sicrhau fod hyn yn wir,
!V1ne'r ganolfan yrnestyn ar Y
macs yn llawn cvfarpar gydag ystod
llawn 0 gyfleusrerau
addysg a

hyfforddiaru,
gan
gynnwys
canol tan taro heibio Technoleg
Gwvbodaeth,
Mae'r mentrau a
hybir ~'D)' ganolfan yn cynnwys
rhoi cyfleon ar gyfer gwella sgiliau
sylfaenol,
Celf a Dylunio
a
Mynediad I Addysg Uwch. J\t\ae yna
amrywiaeth 0 gymwysterau arloesol
ar gael, gan gynnwys Goral am
~

Gwsmeriaid,
Marchnata,
ac
Adeiladu Tim. Mae yna hefyd ystod
eang 0 ddosbarthiadau
nos 0
Arornatherapi i Beiniio Dyfrliw, i
amrywiaeth
0 raglenni
1 well a
sgilinu

Cyfrifiadurol

Oes Caernarfon. Dywedodd,
'Mac dysgu ar gyler pawb ac
rydw i yn ei wneud yo flaenoriaeth
i annog ocdolion i ddychwelyd i
ddysgu
er rnwy datblygu
ac
uwchraddio
eu
sgiliau,
diddordcbau a'u hobiau. Credaf ei
bod lu'n hanfcdcl i yrnateb i
ofynion
y gymdeithas
ac yo
ddyletswydd
i
gynnig
}'
ddarpariaeth orau
•Mac
angen
cefnogaei h y
gymuned
ar norn
ni er m\vyn
parhau'r ddarpariaeth
ffrwyihlon
sydd ar gael ar h)'11 0 bryd'
Swyddog Arfon )"-'" Medwyn
Williams, •

Canolfan Penygroes. Mae'r siop neuiydd )'111 Mhenygroes j'n guieithio )'11 agos
gydag All(Ur Nantlle ac mae'r ganolfan yn awyddus , gynnal cyrsiau
Cyfrifiaduroll a Llythrennedd Sylfaeno! dros >" ha].

r

Gefeillio Llanberis a Morbegno
DJ,dd Gwener 23 Gorffennaf 2004
Yn y M)ln),dd Guiefru
am 12.00 o'r gloch.
adnabod a dealt ein gilydd

U

yn ogysial

gyrsiau iaith gan gynnw )'ll
cyrnwyster
y
Bri LISh
Sign
nifcr

0

yn well

Language.

Ond

dvrna'r

nid

Yo ystod pumed Ras yr WyddIa

unia

yo 1980 y gwnaed cysyl ltiad
cyntaf gyda dinas Morbcgno yIlg
Ngoglcdd yr Eidal, pan ddaeth

ddarpariaeth,
mae C.oleg Menni
Caernarfon hefyd yn cynnig cyrsiau
rncwn nifer 0 ganolfalll1ilu craill

gynnwys

gan

cnw bychan

redwyr Eidalaidd
yma i gysradlu yn y ras,

vng Nghanolfan

Dysgu

Cyclo!
Oes
Ll a nbcr is,
B .. t.he~du u D~i'livl .. u) In N~uudd
Gotfa l.lanrug,
Ty Cellln yrn
M,angor ac mc, ...n siop barhaol y

colc~ )"1ll i'tlllCD)gTOC:;, 111 \Vlf,

cvrsiau

o'r

m\vyaf

YLhYUlg
a
hynn), y byddai

a

clen~ vw
Itancs Ueol
•
N cinlolcll ~ YU€l Lhros 1~ \VeUl

pboblog!l;dct
)'Il

cofrestru!
Mae'r colt.:g yn falch lavt'o o'r
staff

"ydd yn dy"'ou aT )7 ystod eanO

J~1CciU."\'ll
lli·,III a IlLS. J\,lue J\JedW\lll
~
~
Irl,llla,ns, .\'lvj'ddog Arjon, )'11 credu

fod d_\,sgu f!}.'dol oes )"1 bw..VSIIl a hod
Jl_vhb'g1'1.l.,)·Jd Cnlcg .J..-1t'lla; )'11 ei v..'"eud

eJ'Iijiau. rrldCrll 0'[ [€ldd Odella[ ae
yn ~rmrtvvm(\ 1 helpu oedollon sy)n

)'" ddw;is dfil[ryciu{ , Ctllrhyw Ull.

i gyl1u\vni cu po~en~ial.
Mal;'r coleg )'n arbenoig 0 faich 0

'Credaf fod dy~gu g.ydol oes yn
b\r.·~'!::i{!
!tc mae hyblygrw~,dd y coleg

C:Jfol

) n ei \\ neud yn ddewis dclfrydol

Q

ddys8'vyr

i41eIdlng,

tl\vtor

(RSL)

Ar\v},dchon

y

(alth
coles·

Gynlaint

i

Os

fu'r

ll\v),ddianl

•

pOP. Dyma
,,,,edi el chynllunio i

lctllctl
Goglctld
Lvrnru. lS\vri!ltJ v nrO~l~~t
fe'l.vn cymuneJau

('>

\vc:th6nredJau

JrIa(·r [uleQ J'II CVl111H! CWT\"

1011/, A r?L~\'dd;()tI
LU"b"WS-r),

[lJr;t;$)'

.(.1'811

Ti¥r'(llf )' If'V(~ yw Gural
U IwvucJoc1d 1 tlc1prDj'l1

i

S)' lrfouuol llcu'n
dv~atl. LIMt\l,~,d
h"rtncri.act:h

rllwlll5

suet.
l\1ye·r rn9Qlen uellhlol IJ()}} \'11

cvjn
.. hvdd~llC:cl~ "m
'f

'\."rnr,;,)'mil\..l ;\

_

rnUbUIIOClll \YIlU cnntll glVOlJr j;!dIi
l\: LA(:r= Dv~{!UC\'mt'U Am l)jtr.1tor \'

J..'I~~,cldyn
c:: h.......
n 0""'''"'''1 J'n ,vrc:i....ldiol v
T~nberis> ~".. Rhcol,vr Di'bOU Gydol

1M

cvn~g

cymorth

r'"nt

tea

ddlddordcb
1 rnaes.

~d'"

ar

Y c}'d ac 0
cyffredinol mewn

Bydd
ar\vyddo
cytundeb
gefeillio
yn Llanheris
ar 23
Gorfft,;1111af, yn c)'d [ynd it dathlu
[ltlm ml~'nedd
ar hugain
0
gystadlu di-Jor gan yr EidalW)rr
yn Ra!l yr \V~'ddfa. Bvdd seremoni
gyffelyb
yn
digw),dd
yn
~\i{orbegno yn YSlod pcnw}'thnos
24/25 0 Hydref 2004.
"Roed i'n cyfcillgnrwch broil hir

Oes!

c~'sytt(iad
gymllned

Harlech

Riec-Sur-Relon,
Llycla\v

NefyJl

Pucrro

Soe~t)

Llyda\v
LOlre-

Guerande)

Allantique,

Ffrainc
lVladryn,

Chubul, Yr Ariannln

DODREFN PERKINS

: c1$11u costau CJofo1
.. loA

'\4'~ )r)'\7\1~d'lll pCllUl.ll dIll }'
L}l~l1lUiff tlLlarparlC[ll cy~yll[~~rCh
a

(01286)

• Pob math

evC"l,) r yn )
Llo~Dalll). UeIl1 r c\vrdd Y ChOST!lU
trofal am(!en ; dd;hvnvdd~on mewn
o~d Gan r ern11"n h<!~.d.
QVIol

OllBo 073't)O.

pro~iectau

Landerneau,

Flon:

<;1\0 (0(;)

f'{111(Jr.; l)VJ~U G_VI1ZfUUlIl DIWCOr v
jf/W\ll1lfIJH.
1

ddarganfod
mwy
am
fY'vyd
dyddiol uigolion g\vled)'dd era ill
Eu'rop, gan g~rfathrebu n rhannu
profiadau yn ogystal a darlJlygu

CAI!RNARFON

Y f\Toc;lect. sy'n

0111 _\'''ln~,."nl;ocJ cJ
rJ"7(jar,u~IJ. UJT'}, """il( gtYV(/f KWH

Llu'vdd(\~.1

newydd, creu cyfleon ym myd
busnes ac yn arbennig ymysg
pobl ifanc y ddwy ardal.
Mae gefeillio vn rhoi cyfle i

(Sn'l@r .. h~"NAI~6r\)

\vcirllgarclldau

(_vA H(lhvddlorlJI

•

bwriad yw cael cyfnewid ar lefel
hir dymor, cyfarfod
yrnwelwyr

Caernarfon
Dolgellau

ecouomu,Jd,

GOlc~ t,1cnai, ('olcg l1Mlcch. LoleR
Llru1drlllo ~ Gyrfa rymrll ;.
c"'~n6\1lr (;~.nc:ocdd d::sB" ~)'uu"'"

f·,((Ulllff

cyfeillgarwch rhwng unigolion a
chymunedau,
ac i ddysgu odd!
\..rth brofiadau em gilydd. Ein

~ord.rhcinWestfalia) Yr Almaen

rlltlD mCWD
hl\~d
htvv'n

R\t'eltflU!lfeddnu,
oj.

adeiladu

Bangor

'tl1ol\i'lW publ i ~Ylnl) U

Lii~1L{ull!

i

cyfleoedd

~yl1hwyLJian(

,-ymdci tlla~ol
~"V ~eltb:o

cynnig

og)'s[al, a rhai a
g}'nghOf\\'}'f
.\1orbegno
a
Llanberls
j'n flynyddol,
a
da(blyg\" }'d c)'feillgarwch
agos
rh\vng
aelodau
o'r
ddwy
gymuned. J\{ae'r cyfeillgarwch aIr
)'11

rhwng
~'
ddwy
yn LIn unigry\v
sy'n
)·nl.cstyn )' lU h~'nti fyd ~)·ffroui)
rhcLlcg myn)'dd,

n phro9iect

deithiol
l'l)"l"w)'ddv

a cb1\\ b
J

lculuucdLl,

'Rydyn ru hetyd ~'rth eln hodd
yn mynd i siarad g\·da grwpiau )orn y
gymuned fel Merched y Wa,,'r a
chlybiau cinio er mW)Tn son am ein
darpariaeth a berh y gall y coleg ei
\vneud t chl. Rydvn ni yma j'cb
helpu chi.'
Mae'r coleg yn gwei thio mewn
raglen

olr

rhede~nrvri, elsoes \vedJ getellllO
a'i gilvdd Ym"_ clodd rhcdw,'r a'u

a'i peid1o.

()rle\vin

buddugoliaetll

rhcdcg C.S.! '\iorbegno

c~'rs ar e~ch crier, bo.::d yn ~' papUT

partneriaeth

brvd

cy ylltiall arbennig \'rna mae'r
ddw~T ras, yn Og}rstal n chlybinu

oes ulgon 0
nlferoedd. m:le'n bosib i ni creu
un,

ullrllY\Y

wvunem

Priyato Pt:tloli ~'n salll bertbynas
mor
glos ac agos
rhwng
c)'munedau
Llal1beri:>
a
Morbegno
yn y dyfodol. Hrs
del.hra\.l'r ~yl5yll(i"u h)YD bu i lu u
athlen.vyr o'r ddw)T wI ad gys£adlu
)'n Ras Yr W)'ddfa a'r 'Irofeo
Vanoni, ~},dd yn cae! ei chynnal
yn l1ynyLluol J'n MUlbcgno ym
mis Hydref.

un

c)'ftrons

0

Ar waban i gyfnewid dinesig a
diwyll iant,
mae gefeillio
yn

I

0

676 040

ddGdrAfn

'5'

• C@gin, 'stofAl1 tyw, II"H,
Prisiau cystadlQuol
Danfon am ddim i holl
nrtllli 8,a'r

'~6

OND DOEDDEN NHW'N
DDYDDIAUDA

DEINIOLEN
Mrs Margaret Cynfi Griffith, Cynfi. Ffon: (870394)

~

DYMUNA Gwladys
Jones,
18
Hatod Olau, Deiniolen, ddiolch 0
waelod eaton l'w tnsulu, ffrindiau a
chymdogion, ac yn arbennig i Dr
Alwyn Parry. Diolch am y cardiau,
blodau, anrhegion a galwadau Han
a dderbynlwyd yn ystod ei
arhosiad yn Ysbyty Gwynedd ac ar
01 dod ad ref.
OYMUNA Mair Morris a Nancy
Owen, Rhydfadog ddiolch 0 galon
i bawb am bob arwydd
0
gydymdeimlad a ddangoswyd tuag
atynt yn au profedigaeth 0 golH
brawd annwyl, set Jack Owen 0
Gaernarfon.
WYTHNOS
CYMORTH
GAISTNOGOL. Dymuna Pwyllgor
Cyngor
Eglwysi
Deintolen a
Dinorwig
ddiolch
i bawb a
gyfrannodd i'r apel eleni. Diolch
arbennig i'r casglyddion
fu 0
gwmpas y ddau bentref. Casglwyd
y swm 0 £760.
CYLCH MEITHRIN. eur plant a'u
rheini ar drip i Lanberis gan deithio
ar Dren y Llyn ym mis Mehefin a
phawb, gobeithio, wedi mwynhau.
6ydd y eylch Melthrln yn cau
am wyllau haf ar ddydd Gwener,
16 Gorffennaf, ac yn ailagor ar
covcc lau. 2 Medl. Dymunwn yn
dda i'r plant fydd yn ein gadael ac
yn mynd lIawn amser I Ysgol

Gwaun Gynfi y tvmor nesaf. a
diolch i bawb am eu cefno9aeth yn
vsioo y flwyddyn ddiwethaf.

CYDYMD~IMLAD C~"~d f~wr i
bontrof Doiniolon oodd colli Alun
Wyn EvanJ er 15 MaL BU'n nvnou
6 wAitl'\S~1' yl"\ y 9yMUI"\~d ~M I~w~t'

blvvygQyn, gan vvneuQei orev crce
gyn-chwarelwyr

a ddioddefai

ettattn uwcn y cnwarei

vn

nYSOytglnt. su hQfycf

0

er eu
WQithgar

dros y clwb p'l-droed lleol, gan
annog chwaraewyr ifanc i wneud
au Qorau drcsto
t.stynnwn oin cydymdoimlad
cywir i'w weddw, Mrs Laura Evans,
rw blant. uarvoc a DlIys, ac rr non
deulu
CYOYMOeIML.WN hefyd theulu'r
ddlweddar Mrs Dllys Fritcllard,

a

oynt 0 Uys Edffrwd, Ffordd Delniol.
a fu farw yng Nghartref Cerrig yr
Afon, Y Felinheli ar 10 Mehefin.
Anfonwn eln cotion at ei mab a'i

wraig, Mr a Mrs Norman Pritcllard,

s'r holl deulu.

LLONGYFARCHIADAU
i Elfed
Morgan Lewis, Llechwedd, ar

dderbyn yr ail wobr am yr Unawd
Cerdd Dant yn Eisteddfod yr Urdd,
Ynys M6n. Rhagorol yn wir.
Llongyfarchiadau hefyd iddo ar
ennill Gradd Anrhydedd
yng
Ngholeg Prifysgol Cymru Bangor.
EGLWYS CRIST. Bore SuI. 6 Mai,
cafwyd gwasanaeth arbennig i
groesawu y Parchedig Deiniol
Morgan, sydd
gofal pump 0
Eglwysi ym Mro'r Eco. Daeth
plwyfolion 0 Nant Peris, Llanberis,
Cwm-y-glo a Llanrug yma i Eglwys
Crist. Cafwyd can 0 groeso gan
blant yr Ysgol Sui ynghyd ag
eitemau
eraul
yna
eafwyd
lIuniaeth ysgafn eyn trot am adret.
Diolch i wragedd yr Eglwys am
baratoi ac i bawb a fynychodd yr
achlysur hapus yma.
Gwasanaethau
Gorftennaf
ac
Awst fydd:

a

Gorff 4: S.OOpm
Gosber,
y
Parchedig Tegid Roberts
Gorff 11: 8.30am Cymun
Gorff 18;5.00pm
Gosber,
Dr
Wiliam Munro
Gorff 25: B.30am Cymun
Awst 1: S.OOpm Gosber.
Mr
Derek Jones
Awst 8: 8.30am Cymun
Awst15:5.00pm
Gosber,
Dr
Wlltam Munro
Ayy~t22; 6.30am Cymun
Awst 29: 10.00 Cymun yn EglWys
Mihangol Sant, Llanrug

Pwyll Pendefig Dyfed wrthynt a
ChQfwycf hwyl wrth grQU ston QU
hunain. Yn y prynhawn buont yn
helpu i adelladu t9 Celtaidd allan
yn yr awyr iach.
Marathon Llundain: Diolch yn fawr
iawn i bawb sydd wedi cefnogi'r
acnos 0 noddi Mr Ahys ab Elwyn I
rode9
Mnrnthon
Llundain.
Ga~gJwyd £675.35 hyd yn hyn.
CIWO y Ddralg - GwelthgareddaU
AII-Gyrsiol.
Athletau
yw
sweithssredd y Clwb y tymor yma.
Mae'r clwb yn ymgynnull bob nos
Fawrth ar 61 yr ysgol, mwy 0
wybodaeth I ddllyn.
Gwyllau ~af. Bydd yr ysgol yn cau
ar ddydd Gwener. 16 Gorffennaf
ac yn allagor ar ddydd lau. ~ Medi

TAEFNWA ANGLADDAU ANNIBVNNOL
,.ftO~-V-W
A~~r~~l\Il~AftW
AU~

Q

LLEOL

Vn 9wasanaGthurr
holl ardal yr I;CO a~
ymhAll!leh i ttw,dd
Gwtlstlntl@tll t@iml~dwv,
urddaool a phuroonol,
2il tlwr y dydd

07778 12739

(rilliTO"

CLIIJUItOL Til WYOO,,,

GyrhoclJoVY(ih nlewn 3teU - mewn GCrbya ffal13trarce
~fovtAf~fi~d~~~lJ,
r'lA,,-blwvrldl
~~
aohlysuron

arbennia

eraill

Roberts (Llanbecis). Roedd un
cyn-ddisgybl arall yno , sef Iohn
Richard Roberts (Llanberis),
ond roedd yn absennol pan
dynnwyd
y llun.
Cawsorn
crthygl yn olrhain hanes John
Rich yng Nghanada yn yr Eeo

yn ddiweddar,

GWEKTHWR. CAJ.U>EDI,TElLS CARPED A FEINYL
CA.~NOEDD 0 DDr:\xrl~ 0 BAl'R)'M.A.U ~A.RHAI hr1E~'N sroc
J.4}-4(JNI\X.f(·H LJl\,RHY\'(! A\lSJ:4R·

WAUNFAWR (01286) 650552

UN FUNUD FACH
DYRCHAFU CYFIAWNDER
Pa

onann

sydd

pan

[0'11

harweinwyr

gwleidyddol yn dal
dig ac yn amharod i faddau ac
yn 8'vrthod cymodi? 'Beth ddaw
o gyrndei ihas pan y ...v ei
harweinvddion
yn fwriadol
aawybyddu barn yr ctholwyr
\vrth 9mddifadu \T unIon bobl a
etholwyd

ganddynt

bob

0

dylanwad a grym? Ceir mann au
dyrys felly ym mhob ewr o'r
byd. Rydym wedi anobeithio

Wflh \veld y [alh ymddygiad, ac

wedi gweddio am hedd\vch a
chyfiawnder
byd.
Tris~ch

mhellafoedd

ym

pethau yw nnd oes

etholiadol

gael ei pharchu vns

Nghymru?

Ond nid yr anghyfiawnder
gwleidyddol

yw'r peth mwyaf

digalon am Geredigion ond
y
cynghorwyr
at rai o'u cyd-

agwedd

annibynnol
gyrigb orwyr.

g\vrlhod
fedrant

n hw 'n

Mae)n

cyd\veilhio
faddau

am

gwrthwynebwyr
gwleidyddol
berhau a ddywedwyd yn ys[od
yr ymg)rrch etholiadol. Yeli, mae
gwlcidyddiaeth yn gem galed,
ac yn gem fudr ar adegau. hc

mewn ymgyrch erholiad, mae
pobl yn dweud pethau caled, a
phethau

hrwnt, a hyd yn oed

bethau eel".....
yd dOl). Docdd

hethgu. Vma yng Nghymrtt
muc'r hyn u ddiewrddodd me

0'[

N$lherediaton

wedi'r

na
i'w

raid cdrych ymhcll i \\'eld y fa[h

rhai

cyngborwyr annibynnol

huna~n

eu

dd~m)'n dd~euo8° daflll

ba,,,. Ond yr hyn :sy'n ddigalon

Q

na fedrant
fadclau. rcrh hyll yw :;iarad o'r
f3th. ac mae'n drist clywed

ge mge'n gml yn llem gnhell.

ur,Ycinyddion b)ylcidyddiacth
leol yn ymagweddu felly. ()s

Elholi~d"u Ll,ol

)'11

il~llOi)eofia

~hywilydd m!l\lJr. C;em agled
yw §Yf1,iayaaiil"b "YTthr~i)wm,
OnQ rn~~'r
hyn

!'nll

t\

ddiO'vyddQdd

NllheredlRlon

yn

cvvesbynnu s71fnenol

COdi

rns1pn

A'n

f!lth

0

c;ynnwyr

m!lIJr

blaid fwYilf llwyddiilnnub

=:iE:~~

(Clw( y Bont ), Dafydd John
Williams (Llanrug)
a Myfyr

CARPEDI GERAINT OWEN

l.lnrhyw

~vmu[JOI:
.-!====---'

(Dinorwig), Geraint
Ells (Nant Petis) , Arthur Owen

acfn wlcidyddol, gan nad oc:s

Dylan {LIYC}ilr81183

Hr:rVD =

Williams

YSGOL GWAUN GYNFI
Y Celtiaid,
Nant Gwrtheyrn.
oeroco plant DOi)barth 4 y cvne i
fyny~hu gw~ithdy C~lt~idd yn
Nan\ Gwrtheyrn, 6u Catherine
Aran, y storlwraiq, yn adrodd ston

PylIJn <irlffith

Ff9niyy~hi

Ymddangosodd y llun yma 0
griw
0
fyfyrwyr
Neuadd
Breswyl
Coleg
Prifysgol
Aberystwyth yn 1966-7. Y mae
pump 0 gyn-ddisgyblion Ysgol
Brynrefail
ymysg
y criw
glandeg, cyrliog, main! Tybed
all eu cyfoedion adnabod Irfon

yn yr
etholigd fydd y blaid leiaf ei
dylan~ad 0 tcwn y Cynl)or.

13ydOem

yn

be:rn~adncth

n~lll

eln

nr )' fnth drcfn

mC'fn

g\vlcdydd
<llai
de.mo~r~trudd'
n!l ttl! At aormod
d;s&wyl

bel Inch

~'r

drefn

yw

el.l

haerlad

ll)vytltlodd

ewr

f\;l

N\;lGon

l\J\!lndel!l i iZymodi !l rhgnnu
llywoclroeth

a'r

rhai

nti.

carcllarodd ef ac a ormesodd ei
6061 ~yhyd, onl allwn ddisgwyl
i ~ghOIW)'I <fudduu' umbcll

felrniadl1eth?
G,yt1c'r Stilledl
nu ull
ddyrch!lfu eyfigwnder 9 Rwae'r
alr 0

bob1

no

tedront

{addllu

a

cllymocli.
JOHN PRITCHARD
19

LLANRUG
Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. Ftcn: (01286) 675384
Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes, Glascoed, llanrug.

a

CYDYMDEIMLWN
yn arw
Berwyn Jones, 62 Glanffynnon a'r
teulu all yn QU profodigaeth arw a
sydyn pan fu tarw tad Berwyn, set
y Cynghorydd
Dafydd
Parry
Jones, Conwy.
PROFEDIGAETH. Dymuna Evan
a Helen Parry a'r teulu ddiolch 0
galon
a.m bob
arwydd
0
9ydymdeimlaa
a ddangoswyd
iddynt
yn
QU
profGdigaeth
annisgwyl 0 golli brawd annwyl,
Glyn Meirion Jones, Caerfryn,
llanrug, ac yn ddiweddar 0 Plas
Pen Gwaith, llanberis.
LLWYDDIANT Y LLEWOD. Mae
tim pet-droed
Llewod dan 8
Llanrug yn dathlu IIwyddiant cyntaf
y tymor. Draw yn Nyffryn Nantlle
ar gae enwog Nantlle Vale, nhw
oedd y pencampwyr dan 8 oed yn
Nhwrnament Blynyddol Gwyl Fai
2004.
Roedd wyth 0 dimau eraill 0
Fon ac Arlon yn y gystadleuaeth
Ar 61 diwrnod caled Tim y Llewod
oedd ar dop y gynghrair a nhw
aeth ymlaen i gem derfynol yn
erbyn Segontiwm.
Ar 01 gem
gofiadwy,
cafwyd
amser
ychwnaegol a chiciau cosb ac,
mewn
diweddglo
gwych,
fe
arbedodd Iwan Jones y gic olaf!

RHUN MEIRION
WILLIAMS.
Llongyfarchiadau i Rhun 0 Lanrug
ar gael ei ddewis yn 'Chwaraewr y
Flwyddyn, Clwb Rygbi Caernarfon
dan 8 oed, 2004'.

Ffon: 677263

Mae ruler tawr 0 blant lIeol
ardal yr Eco yn chwarae yn
rheolaidd i dimau Caernarfon.
Dallwch ati y flwyddyn nesaf

noqrau.
CYMORTH
CRISTNOGOL.
Diolch i bawb gyfranadd mar hael
tuag at yr achos teilwng yma eleni
oto. Y swm a gasglwyd yw £1,370
a cnyca cnyrrantac o'r Dreth
Incwm,
mae'r cyfanswm
yn
£1,505. motcn a galon l'r casglwyr
hetyd ac i'r rhai fu'n cytrif a
bancio'r arlan.
Trefnwyd
gwasanaeth
crefyddal
Cymorth
Cristnogol
etsru gan drigolion Gweriniaeth
Dominica a Haiti, a thrist iawn
oedd deall tod lIifogydd mawr wedi
lIifo drwy eu cartrefi ddiwedd mis
Mai. Maent yn byw mewn tlodi
enbyd yn barod heb i drychineb fel
hyn ddod I w rhan.
Gobeithio y bydd ein hymdrech
ni yn Llanrug yn rhywtaint 0 help
iddynt ailatael yn eu bywydau, ond
m chant byth eu hanwyliaid yn 61.
Gobelthlo
sm bod ru yn
sylweddoll mor brat yw hi arnom
ni, ddim yn gorlod byw mewn otn
trychinebau na gelynion.
DIOLCH. Ar 01 dathlu ei phenblwydd yn 80 fis Mal, dymuna Mrs
Mona Mai Griffith ddiolch 0 gal on
i'w theulu, ffrindiau a chymdogion
am yr anrhegion,
blodau
a
chardlau a dderbyniodd.
Mae'r
arian, sef £100. wedi cael ei roi i
Ward Alaw, Ysbyty Gwynedd.
Diolch hefyd i Mrs Cerid
McKinnon am drefnu'r lIuniaeth ac
i genod Hafan Elan am helpu.
MERCHED Y WAWP.. Ar nos
J:awrthJ e Mchefin, aeth aelocau
cangen
Llanrug
i Benrhos,
Caeathro
Estynnodd
Rhian
groeso cynnes I bawb i'r plasty a
phleser
mawr
oedd
cael
cymdeithasu mewn ystafelloedd
brat. Adroddodd Rhian beth 0
hanes y plasty, gan gychwyn
gyda'r perchennog eyntaf, set Syr
W.H. Preece,
y peiriannydd
telegraffig enwog.
Gwnaeth
y
perchennog
presennol, Llyr Roberts, lawer 0
waith yn adnewyddu'r plasty, gan
ei addurno'n chwaethus a sefydlu

busnes gwely a brecwast
a
chanolfan gynadleddau yno. Aeth
Rhian a'r aelodau 0 gwmpas yr
ystatelloedd gwely moethus ac
roedd golygfeydd gwych i'w gweld
o'r ffenestri sylweddol.
Cydymdelmladd
Meirwen, y
Llywydd, ag Ann Ifans ar golli ei
brawd,
Helen ar golll el brawd,
ac Pat ar golli ei thad yng
nghyfraith.
Cyhoeddodd
y
canlynol:
y noson gelf a chrefft yn Nhregarth
ar 11.6.04; y bore coftl yn Festrl
Capel Ebeneser, Caernarfon ar
18.6.04: y daith gerdded yn Ninas
Dinlle ar nos Wener 18.6.04 a
GWyI
Gyhoeddl
Eisteddfod
Genedlaethol Eryri a'r Cyffiniau
2005 ar 26.6.04.
Derbyruwyd cerdyn diolch gan
Eurgain Haf a fu'n casglu tuag at
gancr
y fron trwy
gerdded
noddedig. Diolchwyd i Gwenda
am fod yn ysgrifennydd y gangen
am y flwyddyn 2003-04 ac i Pat
am fod yn drysorydd am yr un
cyfnod.
Yna
mwynhawyd
pryd
ardderchog 0 fwyd. Cyflwynwyd
Beryl thystysgrif am flynyddoedd
o wasanaeth gyda'r WRVS yn
Ysbyty Gwynedd. ac fel arwydd a
werthfawrogiad
y gangan
o'i
gwasanaeth, cyflwynwyd trefniant
o flodau mewn basged iddi.
Enillwyd y raffl gan Megan.
Cytunodd Menna ae Olwen i
ymgymryd a dyletswyddau
15ysgrifennydd y gangen yn 2004-5.
Diolchwyd i Heulwen am drefnu'r
noson.
* .. *
Cynhaliwyd cytarfod Mai yn y
Ganoltan
Gymuned
ar
nos
Fawrth. y 11.
Croesawodd
Meirwen
y
lIywydd, bawb i'r cyfartod
a
derbyniwyd
ymddiheunadau
Helen, eemsnns. Ann Lloyd,
Eirianwen a Llinos. 8ydd y rhai
sy'n is-swyddogion elenl yn dod
yn swyoooqron yn y flwyddyn
2004/05:
Llywydd:
Eryl;
Ysgrifennydd:
Heulwen;
Trysorydd:
Meryl.
Etholwyd
Bethanne yn Is-Iywydd a Pat yn
Is-drysorydd. Etholwyd Julie, Nan
ac Ann Ifans fel aeladau newydd
o'r Pwyllgor. Bydd y cynrychiolwyr
presennol ar yr Is-bwyllgorau yn
parhau i gynrychioli'r gangen yn
2004/05, sef Julie ac Ann Lloyd
(Celt a Chreftt). Beryl (Anabl); a
Phyllis a Myfanwy (Dysgwyr).
Bydd Mary yn parhau yn Ohebydd
y Wasg ac Olwen yn parhau yn
Ddosbarthwr y Wawr.
Llongyfarchwyd y gangen am
ddod yn ail yng Nghystadleuaeth
Llyfr Lloffion Rhanbarth Arfon.
Diolchwyd i aelodau'r gang en a
fu'n cymryd rhan yn y Cwis Hwyl.
Cynhelir taith gerdded yn Ninas
Dinlle ar 18.6.04 a qotynnwyd i
bawb oedd
diddordeb roi eu
henwau i Pat cyn 4 Mehefin.
Cynhelir bore coffi gyda'r elw yn
mynd tuag at y Deillion yn Festn
Capel Ebeneser, Caernarfon ar
18.6.04 a chynhelir noson Gelt a
Chreftt yn Nhregarth ar 11.6.04.
Bydd Julie yn cymryd enwau'r rhai
sy'n bwriadu mynd ar y daith fws i
arddangosta grefftau yn yr NEG,
Birmingham ar 13.11.04.
Penderfynwyd cyfrannu tuag at
Eisteddfod Genedlaethol Eryri a'r
Cyffiniau
2005
gyda
'I, o'r
cyfraniad yn cael ei glustnodi i
bwyllgor apel Ileal Llanddeinlalen

a

a
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LLONGYFARCHIAOAU
j Lowri,
Anna
ac
Emma
o'r Ysgol
Gynradd. Daeth eu gwaith Celf 3D
dan 10 oed yn ail drwy Gymru yn
Eisteddfod yr Urdd.

a

a

Llwyddiant y Llewod

a'r gweddill i bwyllgor apel Ileol
Uanrug. Penderfynwyd hefyd, yn
61 yr arter, roi cyfraniad
i
Eisteddfod Bentref Llanrug ac i
Eisteddfod Bentref Penisarwaun.
YSGOLGYNRADDLLANRUG

LLONGYFARCHIAOAU
mawr i
Math Emyr, BI 2. Ysgol Llanrug ar
ddod
yn
gyntaf
yng
Nghystadleuaeth Ysgrifennu Stori
dan 8 oed yn Eisteddfod yr Urdd.
LLONGYFARCH.
Estynnwn ein
lIangyfarchiadau a'n dymuniadau
gorau i Anti ~ira (y gegin) ac Alun
ar eu priodas.
GWELLA. Rydym yn falch 0 weld
Anti Bethan, ein cogyddes, yn 61
gyda
ni
wedl
Iddl
gael
llawdnruaeth yn Ysbyty Gwynedd.
CHWARAEON.
Tenis: Cynhallwyd
twrnament
tenis Ysgolion Cynradd Gwynedd
ar 11 Mehetin yng Nghaernarfon a
chymerodd tri thim o'r ysgol ran yn
y gystadleuaeth. Cafwyd diwrnod
da 0 gystadlu gyda phob plentyn
yn mwynhau ac yn chwarae'n dda
iawn. Daeth y tim ieuengaf yn ail
yn eu cystadleuaeth ac un o'r
timau hynaf yn drydydd. Oa iawn
chi.
Rygbi: Ar gaeau Clwb Rygbi
Caernarfon
y
cynhaliwyd
cystadleuaeth rygbi Clive James
ar 9 Mehefin. Aeth tim cymysg
disgyblion BI.6 i gynrychioli yr
ysgal gan chwarae yn arbennig 0
dda.
Notlo: Dydd Gwener, 21 Mai,
cynhaliwyd Gala Nofio Ysgolion
Cynradd
yng
Nghaernarfon.
Cynrychiolwyd yr ysgol gan 26 0
ddlsgyblion a bu cystadlu brwd yn
y pwll. Daeth IIwyddlant i nifer o'r
unigolion yn eu rasus.
Mabolgampau'r Urdd.
Cynhaltwyd mabolgampau Cylch
Arfon yr Urdd ar gaeau Ysgol Syr
Hugh Owen, nos lau, 17 Mehefin.
Aeth nlfer 0 aelodau Urdd yr ysgol
I gystadlu a thrwy eu gwaith caled
daeth yr ysgol yn ail yn y cystadlu.
Bydd Aled, Elain, Debbie ac Ian yn
cynrychloli'r
cylch
yn
y
mabolgampau
Sir ar gaeau

Treborth Bangor ar 28 Mehefin.
Gwnewch eich gorau eto - da
lawn chi.
Credaf r'r ddau barti Dawnsio
Gwerin a Chloe, 81. 3. wneud eu
gorau yn Eisteddfod Genedlaethol
yr Urdd, Ynys Mon a bod y profiad,
er mor nertus oeddynt, 0 gael
cystadlu yn y Genedlaethol yn
brofiad amhrisiadwy iddynt.
6ydd genethod bach 61. 2 yn
cael y fraint 0 berfformio yn y
Ddawns
Flodau yn Seremoni
Gyhoeddi
Eisteddfod
Genedlaethol Eryri a'r Cylch yng
Nghaernarfon, brynhawn Sadwrn,
26 Mehefin
BIOAMRYWIAETH.
Aeth
blynyddoedd 3 a 4 i Bias Tan y
Bwlch ar 22 Mehefin i astudio
bioamrywiaeth
yn Eryri gyda
arbenigwyr
0 Goleg
Prifysgol
Cymru Bangor
TRIP CAERDYDD.
Bu'r trip i
Gaerdydd i ddisqyblion BI 5 a 6 yn
IIwyddiant
mawr
eto
eleni.
Cawsant ymweld a'r Cynulliad
Cenedlaethol ble'r oedd Alun Ffred
AG yn aros amdanynt a'u tywys 0
amgylch yr adeilad. Yna aethant i
Stadiwm y Mileniwm. Ymweld a'r
Amgueddfa Genedlaethol i wneud
gwalth ar 'Drysorau Cudd' ac yna
l'r hen gaer
Rufeinig
yng
Nghaerleon. Fel yn y gorffennol
maont wadi ymddwyn yn dda ac
yn flinedig iawn yn cyrraedd yn 01 i
Lanrug yn hwyr nos Wener.
YMWELIADAU OIWEOO TYMOR.
Daeth yn ddiwedd blwyddyn ysgol
eto a'r dlsgyblion yn cael trip i
ddlweddu'r flwyddyn. I'r Heulfan yn
y Ahyl Y bydd disgyblion 91 3, 4, 5
a 6 yn mynd, gyda phlant 81 1 a 2
yn caet mwynhau diwrnod yn Sw
Bao Colwyn. Bydd plant bach y
DOiJOarlll Meltnlln Yf) GrOei)1 IYnYi)

Mon i ymwQld a'r Sw For ym

Mryns'encyn.
Brynhawn
dydd
Mercher,
7
Gorffennaf. bydd niter 0 f6r-ladron
yn cerdded ffordd fawr Llanrug ar
eu Hordd i gae chwarae Nant y
Qlyn, ond peldivvch e1 dychryn,
di~oybiion y Oo~barth Ogrbyn
fydda nhw. wedi eu gweddnewid
9an baent a thalent Anti Carol.
Dlolch iddl am rol el ham3er i nl.
FFARWELIO A DIOLCH. Bydd
criw 91wyddyn G yn Harwelio a sris
9yntaf eu haddys9 ddiwedd y
tymor ac yn trol eu golygon tuag at
yr ail ris yn Ysgol Uwchradd
Brynrefail. Taimla bob un yn eitha
hyderus i fynd 9an lddynt gael
trel.lllo diwrnod yno a chael bias ar
hynny.
Dymunant
OOiOIGh i'r

PrlfattlrO, y staff a'r dlsgybllon am y
crOQSOa gawsant aanddynt ar eu
diwmod profiad yn ddiwoddar.
ayddwn hofyd yn ffarwolio A
Mr~ Flila VVlllitlrn~. ::>ydd wed; bOd
aydQ nl am ddau dymor vno nootal
01 1. Dlolch iddi am oi !:jofal ali

cnwmnl.
Ar 01 treul,o deunClw mlynedd
gy~u ni yn Yogol Gynruoo L.lunrug,
mag Mr IQuan Wyn am ymddQOI 0'1
cwydd 401 a!hro a ihro: 0: olYQon at
IUllyllOa u LJurOUonl,fa ryouyvn yn
fQlmlO COIIGO lQwr ar QI 01. ona
dymunwn bob hopucrwydd

:ddo

ar

oi ymOaooliad, 5yOavvn yn faloh
IQ.wn 0'1 WQIO vn frol I mQwn atom

:'1'

YSi'01 am Qi'wrs pan lydd yn y
vyfllrlhlUI
GWYIIAU
~VC1(1 vr VQQOI
CgU
am wyHaLII,.
hal brynhawn ~wono,.,

vn

10 OOr1fonnnr. Qobolthlo y oyaa y

lYWYOd yn rldlnOI dC Y OYOOWCn yn
mwynhau
bob dydd
Coflwch
iym'1'd iofa1 iyda boiciau a,. y

ffordd. Gwelwn chi yn 01 yn yr
ysgol ar 2 Medi.
SEFYDLIAD
COFFA.
Enillwyr
Clwb 100 mis Mehefin oedd Mrs
M. Roberts, Tai Minffordd: £20; K.
Owen, 56 Bro Rhyddallt: 7; Mrs E.
Jones, 4 Hafan Elan: £5. Cofiwch
os am ymuno cysylltwch a Mr A.O.
Thomas, 54 Nant y Glyn.
DATHLU PEN-BLWYDD.
llongyfarchiadau
i
Rebecca
Owen, Bryn Moelyn ar ddathlu ei
phen-blwydd
yn 18 oed yn
ddiweddar.
BABIS NEWYDD.
llongyfarchiadau
mawr
i'r
canlynol:
Dilwyn a Nerys, Stad Minffordd ar
enedigaeth loan LI9r, brawd bach j
Huw Alun.
i Steve a LOIS, 22 Glanffynnon ar
enedigaeth mab, Cai, brawd bach i
Mathew.
GRADDIO.
Ltonqytarcruadau i
Tracey
Jacques,
Glanffynnon
wydd wedl graddio mewn Therapi
Galwedigaethol yng Nghaerdydd.
Mae wedi dechrau gweithio gyda
Gwasanaethau
Cymdeithasol
Gwynedd.
Hefyd i Bethan Vaughan, Bethel,
sydd
wadi
graddio
mewn
Meddygaeth yng Nghaerdydd a
bydd yn cychwyn yn fuan yn
Ysbvtv
Singleton.
Llongyfarchiadau
mawr gan oi
thaid, Mr lorwerth Williams,
1
Glanffynnon.

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

UNDEB Y MAMAU. I ddiweddu ein
cyfarfodydd am y tymor, cafwyd
noson Moes a Phryn yn yr ysgol
gymuned nos tun, 7 Mehefin.
Croesawodd Mrs Dorothy Jones
pawb i'r cyfarfod
a chafwyd
gwasanaeth byr. Trafodwyd rhai
materlon. Bydd y pnawn Te/Mefus yn
cael ei gynnal yn Llanrug ar 24
Gorffennaf. Bydd gwasanaeth y
ddeoniaelh yn casl ei gynnal yn yr
Eglwys Gadeiriol am ddau o'r gloch
pnawn lau 23 Med!. Bydd cyfarfod y
ddeoniaeth yn cael ei gynnal ym
Mhorthmadog
dydd Mercher 6
Hydref.
Cafodd pawb amser , brynu oddi
ar y stondmau. Yn gofalu am y
lIuniaeth oedd Mrs Menna Roberts a
Mrs. Kathleen Jones. Rhoddwyd y
raftl gan Kath ac fe'i henillwyd gan
Dorothy. Diolchwyd i'r gwesteion gan
Mrs. Gwyneth Roberts. Terfynwyd y
noson gyda gweddi.
YSGOL CWM Y GlO
Mae'n brat cael croesawu bachgen
bach newydd i'r Dosbarth Meithrin.
Mae Owen wedl seno'n dda gyda'l
ffrindiau bach ac mae ei chwaer fach
Rhiannon wrth ei bodd yn dod i'w nol
o bob dydd.

Croeso atom hefyd i Mrs. lesley
Morgan 0 Felhel. Hi yw eln
gofalwraig newydd ac mae hi wedi
dod yn un ohonom yn syth.
Gobeithio y bydd yn naous iawn yn
ein phth
Cafwyd noson Rasus Ceffylau
CAPEL Y RHOS
arbennlg 0 hwyllog wedl el threfnu
gan y Gymdeithas Rhieni IAthrawon
Gwasanaeth
yng Ngwesty y Padarn lake yn
Llanberis. Gwnaed elw 0 dros £400
Agor y Capel
rr gronfa. Aoedd rhal o'r bobI wedi
ar 01 yr Adnewyddu
bQtio'n ddoQth a nifQr WQdiOw,~go'n
grand! Aeth y wobr arn yr hot Ascot
Nos Lun, 5 Gorffennaf
orClU I Mr5. Gvvenlfer Roben:J. DIOIGh
am 6.30 Q'r gloGh
i bawb am y trefnu a'r cefnogi.
Enillwyr Clwb yr ysgol am fis Ebrill
Lluniaeth ysgafn ar 61
oedd - Mrs. lesley Wilson, Glan y
Gors, Dinorwig: Mr. Keith Williams,
y gwa5anaeth.
6ryn a Mi~:;)Cary:;) William:;). 7 New
Street, y ddau 0 Gwm y GIO. yna.
Crosso cynngs i DawD aeth gwobrau rnls Mal I Mrs. Lis
I-lughes. Dolafon: Mrs Mair I-lughes.
Glas90ed a Miss Myfanwy Roberts.
Bod Gwilym.
Mae Campau'r Odraig bellach
wedi gorffen am elenl Cafwyd
Fore
Sui,
20
Mehefin,
athletau y tymor hwn Diolch i Mrs.
cynhaliwyd y gwasanaclh cyntaf
yng Nghap~l y Rbo~~r~mi~ Jennifer ~obarts. Mrs Nia Olivar a
Mrs. Simone Simpson am baratoi a
Gorffennaf 2003, dan arweiniad y
gweithlo gyda'r plant.
Gweinldos)
Y Parch Dafydd
1 ddathlu dlwedd cyfarfodydd yr
Hught~. Tra rotdd y capel yn cael Urdd cafwyd Picnic yn y Pare.
ei aIgyweirio ac YSlafelloetld yn MwynhaWYd gemau 0 bob math ar 01
gorffen y bwyd blasusl Aeth deg 0
cael eu hychwaneS!u at yr adeilad,
bu'r aclodall yn eynnnl
ell
[ Cronfa Codi Cwt Newydd
oWQ~al1aCthau ynS
Nohapcl

Capel y Rhos

fiermon. drwy garedigrwydd yr
eglwys

honno

muc'r gwairh

Dnd erbyn hyn,
)Y~Qi ~iQrff~n a

t\h~wk yn
t!w~'thf~wri\t!ill'
ud~ilud UT ,i ll\in')'UU n"UU. MU\i
~t'i\~~l\
~ynne~ inwn illelllMU h~n
II n\i"ry\l\l i'" eWiji)"ll"~Lllil\l 10&. i'"
Y~!!o] Sui !lr fore Sui lIm 10 o'r
Bloch.
cyftc ctatta:
~ r3.~
dllc1d~chrdu
dod 1 dddoll yng
}J ~b~rcl
r Itbos.
Trcfnir O\Y(l;)(lnilcLhJ\rbcnni~
~ 9.gor y ('apel yn swyddogol ar 31
)1 adnrnyddu am 6,)0 Q'f Slu\;h,

nOR I_un.
DrQ~~wir

~ Gorffennllf.

om

ac10clqu c51w;->~ 11col)

~wyc1dOmon vr HenuOUflgeLll y

rha~ ~ chrsrllt:!ad9\.1 ~'t" e{Jlwrs rn
y ~Ol ffcnllol. nyu a 11ulliaclll
y~a!lfn !lr 01 y {lwg~gn!leth,9
chroeso

cynnes

!awo : bawb

Mae

...vecli

nand. Llanru6

660t"

CfOIlfa i goCti cwr band l1C\vyud.

~e'r

un nresennol Q_ry ggfle er

19$7 - ond n"wr mae'r l>cindor1 yo
~

S!OOe1rlllOaaellac1u un nevJydd.
~~s;oes mae sawl c.'l;S nm grnnt

)ycdi ci prblhllU

btlll ). pw)'llbur

--

blant 81.5 a 6 i dreulio penwythnos
yng ngwersyll Glanllyn Unwaith eto
cafodd pawb amser bendigedig yn y
tywydd brat. Diolch eto i Mrs. Oliver a
Mrs. Jen Roberts
am otatu
amdanynt.
Cynhaliwyd mabolgampau'r Urdd
yn Ysgol Syr Hugh Owen ar Fehefin
17eg. Rhaid diolch eto i bawb am
gynrychioli'r ysgol. Llongyfarchiadau
mawr i Gethin Wynn Jones a enillodd
y Naid Hir dan 12 oed a dod yn
drydydd am redeg. Pob Iwc yn y Sir.
Treuhodd plant BI.3 a 4 ddiwrnod
cyfan yn gwneud gwaith maes ar Ian
y mor yn Ninas Dinlle. Roedd hwn yn
rhan o'u gwaith ar y thema Llongau a
Morwyr ac roeddynt wedi mwynhau y
profiad yn fawr.
Aeth ruler 0 blant I qynrycruou'r
ysgol yn y Gala Nofio yng
Nghaernarfon.
llongyfarchiadau
mawr i'r rhai ddaeth yn fuddugol a
dod a nifer 0 bwyntiau i'r ysgol
Diolch i bawb am gymryd rhan.
Trefnwyd Ffair Hat a Sel Cist Car
Iwyddiannus iawn gan Gymdeithas
Ahienil Athrawon yr ysgol. Diolch I
bawb tu'n tretnu ac a nrn cefnogi ar
y noson. Diolch am roddion 0 bob
math anfonwyd , nl. Gwnaed elw
teilwng iawn 0 £600.
Mae'n mynd i fod yn gyfnod
prysur iawn rhwng nawr a diwedd y
tymor. 8ydd dwy noson neni a
maboioamoau'r ysgol.
Yna byddwn i gyd yn cael diwmod
yn Sw Bae Colwyn.Bydd noson 0
gyfelriannu yng nghoedwig Dlnorwlg
ar Orffennaf yr 8fed.Croeso i unrhyw
un ymuno gyda ni.
Bydd gwasanaeth yng ngotal
plant 81.6 i gloi y tymor lie byddwn yn
cyflwyno tystysgrifau ac yna disgo
gyda'r nos wadi ai drafnu gan au
rhieni.
DIOLGH. Dymuna Mrs Nellie Mal
Owen ddioloh 0 galon i'w theulu,
ffrindiau a chymdogion, ac yn
arbennig i staff Cartret Plas Pen
Gwaith am y cardiau a'r anrhegion a
pholJ caredigrwydd a dderlJynlodd ar
achlysur ei phen-blwydd yn 90 oed.
Diolch yn fawr.
DIOlCI-l Dymuna Wyn Rowlands,
Glanrafon, ddioleh yn ddiffuant I
bawb am eu caredigrwydd tra bu yn
derbyn triniaeth yn YSbyty Gobowen
ac ar 61 dod adref.
CYOYMDEIMLAD
Estynnwn ein
cydymdeimlad dwysaf i Einir Gwyn
a'r teulu, Gwel Elidir, yn ei
phrofedigaeth 0 golli ei nain.
ARHOLIADAU. Pob dymuniad da I
btant y pentref syOd yn eistedd
arholladau y tymor hwn.

i Band Llanrug

ddiolchB(\r

]

iawn o'r cymorth.

hll1c'n gyfnoll Pf)'~uriaWlI i'r
~etnd(lrf - t!yiU'r hand ieuenctid
yn ~h,"yar'_~yn Sio~ A11l~c\.hyddol
Cgern!clrfon
tl~,tltl :Sallwrn,
Gorffenoaf 3)'dd~ am lO.~O y bore.
Mac hyn yn dil)Jl C)'Ilbcrdd

ond mae'n rhatd j'r hand l!~rfr9nnu

Il\lJyddiannus

2; 'I

mo Nohapel ~alem
CacfnarfoIl 1m:; Ctiwcrhaf.
IIefyd, bydd cyfle i glywed y
b~numawr yo c)'s\adlu ynB NoWY1
BanCtiau Pres y Rhyl ar Orffennaf
4ydd dan arweiniad John Maine~,
p~n fydd~n\ yn c¢isio OWells ar yr
ai I WOOf a enillwyd llynncdc1.
1lydd cyfle ~\.r3U~glyu,fed y hand
ur Dd)'dd 5u118f~Q 0 Orff;nniaf yn

cant

ruao at oost

"Ir Ilde:Jnd

ncwydd. Blind Lll1nrug Y''' un 0
iandiau hynM Cymt'tI ~ kvdd~nt
yn

.i.

J)'rchnfu

fianc1lau

Byntat

frc~ rr~'tlain I~a\Vf yn

lC)OS. hl'hyn
wy~hdeD

ad.ran

0

mae

hyn,

aelodau

0

dl'oS

bob ocdran

yn y Dmc11cucncuu a'r Dano tl}rn.
Os hottech gytr!1nnu at yr !ldetlad
ni)"()'~Q m.)yn \lnrh)'w
ffvr\l\ol,
CV~YIIlWCh}!Yd;! Dcrwyu Owell,
J;l'on lIeulog.
CnernartOTI1

678161.

Dwyrain -lwthill.
IJI~SS t PP 012R6

D)'\l\l

Y

b~llQ

yn

~yda

Ysgol

Glan~lcthwy

Orlel Glyn y Weddw, Llanbedrog,
am ~ o'r gloch pan fyddant yn
cymryd rhan yn asoriad ffcncstri
11iwsur yr O"i;l i'r ;yhv\fdd,

Ysgol Brynrefail
Athletau Ysgol Brynrefail
Bu y tymor athlciau eto cleni

llwyddiannus,
vn

un

nifer

gyda

ddisgyblion

)'11

cystadlu

0

) ng

Unigol Arfon a
Eryri. Yn wir bydd

Nghystadleuaeih

Rhanbarth

pump o'r disgyblion, ar sail eu
llwyddiannau,
yn cystadlu vm
l\1hencamp\'lri~eth
Cymru
yn
Aberhonddu ar 3 Gorffennaf. Y
pump Y'w Joseph Simpsol1 (picell),

Robyn Sweeney Smith (pwysau),
Ceris Alaw (naid a pholyn), (fan
Jams (cl wydi) a Carol Griffiths

(1500m).
Fel umau
cryn

blwyddyn

lv..-yddian

cafwyd
ym

t

Mhencampwriaerh

Arfon. Roedd
generhod b1.7 a bechgyn bI.IO )'0
gyntaf, a bechgyn bI.7 a bJ.8 yn ail
yn eu hoedrannau.
Btl timau bechgyn b1.8 a bI.lO
yng Ngby iadleuaeth Eryrr, gyda'r

urn iau yn Sed a bl.lO yn Bydd.
GreS)TD
nad ydynr yn mynd
ymlaen I Aberhonddu gan fod tim
o'r ysgol wedi cynrychioli Eryri
dros .v pum mlyncdd diwethaf

,

rnabolgampau r
vsgol eta eleni ac ar derfyn y
Cynahliwyd

cvsiadlu

y marciau

tai ierfynol
oedd Gwvrfai 9S I, Eryri 787, Elidir

686 ac Eilian 682. Dyfarnwyd y
gwobrau blwyddyn i:

hI.7: Ashley Mcquigan (Elidir) a
Llion Jones (Gwyrfai);
bl.S: Amy Owen (Elidir) a Gethin
Philips (Eihan);

bI.9: Kat)' Williams (Gwyrfai)
Dewi Foulkes (Gwyrfai);

a

John j·(JltlkI'S .)111derbyn ci gofnod gall Gadcirydd _v LlywodraelhWJ1T; Mrs An1l
Pritchard ]Otles.

hl.lO: Sarah Woodcock (Gwyrfai) a
Dylan Eddy (Elidir);
Victrix
Ludorum
Sarah

Woodcock;
Victor Ludorurn - Gethm Phillips
a Dcwi Foulkes.

Gw2,.1[au» gan y gonad, Jleb ansJzofio Gruffudd a~ Ifau, umli gwrs.

Ttm Pel-dtoed dan 16 Ysgol BO'lzre/all a chuaraeodd VIZ roumd derivnol

Cwpa"

C.).'11,rt/.

LLYSIAU, FFRWYTHAU, BWYDYDD
AC ANGHENION ANIFEILIAID ANWES

GARTH MAELOG
51 Stryd Fawr, Llanberis

flr ;lgor ar9!i er

'I'ep'!Jn

rron:

870840

Wit

a$ r6 dau
~nfJ)iyiiw[
11 y.6

4 y.h

Penrn
Caeathro

(01286) 67GGG7
CRONPA COFI1A ft. H. OWEN
GWllhoddir cetstsdau srn grJ:lnr1!1tl

benthyc~adau
o'r Gronfa Uchod. Ccir y rnanvnon s'r smodsu
drwy ~nfQnsmlcn e eternp ~ydl1cnvtclrtau arno
!\

V ~srifwnnrddi

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

rron

Yrnestyruad
wedi Torri?
Angen rhai Newydd? os felly
FPONIWCl-I '8"
(01286) 6~0247 neu (077BO) 911617 (syrnudol)
'S'

Eifion Hughes (1 diwrnod)
(;wdCJana~th Da am Bris anh.!::I90ei

~}r

John H. HURheg

Tan y Clozwyn
Ll"nb~ri\j
l-;tuyn~dd. 1~I_SS.4Ll}

l-lf~n; (012B6)

871 562

Y CCiSiJu!JU 1 llyrrg~dd yt' Y~8ri_fennydd
crbyn nws: 314in, Z()()4.
N~ vstyr~r \\nrhyw eU1lJ U dduw i law ar 01 y
J
dyddi!ld C!lU pcnoded~5'

zz

BWS BACH AR LOG
ll~s ~~ se&d Kr eilcl ar bYfer pob
m~lh 0 108i preifaf - noswc~tb1il"
allan, parnon. t1'ipi~tt ac ~li.

(01248) 361044

GWd)anaelll personot a tnararau

1'1'\~~ymol
hil11

D. P.

-

EN

AS

Dinorwig; N.Hughes, Cwm y
glo; Diane Jones, Clwt-y-Bont;
Dilys
A. Pritchard-Jones,
Abererch;
Gwen
Griffith,
Deiniolen,
Nansi
Davies,
Rhuthun;
H.O.Hughes,
Pwllheli:
Gareth
Oliver,
Tregarth
a
Pat
Owen,
Caerfyrddin.

CROESAIR GORFFENNAF

Enillyd y mis ydi Dilys A.
Pritchard-Jones,
Y nys,
Abererch,
LLS3
6YP.
Llongyfarchiada a £5 i chi.
Ar 01 cwblhau
croesair rnis
Gorffennaf,
gyrrwch
eich
atebion
at Dafydd
Evans,
Sycharth,
Penisarwaun,
Gwynedd, LLS5 3HE erbyn 16

Awst 2004.

CROESAIR
DIWRNOD Y LLYFR
EniIlydd Cropesair 'Diwrnod
y Llyfr',
a drefnwyd
gan
Gyngor Llyfrau Cymru i
Bapurau Bro oedd John Arfon
Jones, I--Ieol y Hogledd, Hen
dy gwyn ar daf, S}T'n ennill
£30.

Gwahanol fathau

0

1 ar draws

ydi'r enwau sydd neb gliwiau
iddynt

- sylwch

enwau! I ddweud
hwn yn llawn

0

ar

y gair

y gwir mae

enwaul

A.J. draws:

4. Hanesgerdd megis Odyssey
Homer (4)
7. Dihiryn yn bWYLa eog wern
ci herwhela ($)
II. Mae Alsw a Dewi vn YsbYtY
Gwynedd (7)

IZ. Cyfcr Cacr wcui ci distrywio

(4)

16. Dognau (8)

17.I)riodoleddau

dvnol (8)

19. Tudalermau i Bofnodi arnynt
....... (7)

22..... heb fod yn bell (4)
28. Dyn y cerr? (3)
29. Y gwagle uwchlaw'r ddaear
(6)
30. Y ferch sy'n cyfnewid

llythrennau a Mari (4)
32. Y gwr a gollodd y ras? (4)
~~. V weithred

dyn nu bwa (7)
39. Yn hynod gostulS (S)
41. Y C~aI a drodd at ci fGda
0

irar oennKllufain yn llo:sgi
(4)
42. Y b-wr sy'o
U.

(4)
~J.~lavvr
())

4". AClores
JIWclrhio

oWl'leud

arsrafD

oedd y ca rw r yma
enwo~

~awn

£'\JJn

yn yr lIrllal yn
wcddol dchweddor (.d.)

4~. c:erlJYOau a dynnir
rc!lffordd

(I,}

ar

I Lawr:
2. IJ,.,f ~wydl1llUy ~ir
()]
~. Lie sat! ~ Oadw pres

....... en

rha6

O. lUlywbcW well! ei wau (j)
Q. An~fcilia~d d~arnffnn t£'hr~

15. Harrict

Y

Beecher

Stowc
y g-wf

Bro

ysgogi'r
nifer
uchaf
0
yrnatehinn oedd 'LIeu', sy'n
derbyn siec 0 £150.

a x

t, eLL

(iWYI'I(OD
Yn cf!'/no,1 "w'_"O'U","'"

/Dlll-t.t! I'J

t

"'y,"ljft~<1n'

fuppllrr'n, v,11"nrary Gnct COmmlllltlv qrOUpS

Cysyllrv ..ch 5 Mantell Gwynedd am help:

• i gych\l.'YTl prosrect
•

i redeg mudiad

•

Igetslo

•

run grant
igael hyfforddianf

•

i...
\irfbddoh

Ffoniwch: 0 l286 672626
ncu 01341 422575
yn'lhoIHldau@ manteU~\.\'Ynedd.com
\\ 't\ \\ .Iuantellg't") Declo. com
Rhif Flusen I06R&51
RIt:f CWlnni j420271

25. Hcb Iod yn gynnes (5)
0

£10: Mona Mai Griffith,
Hafan Elan, Llanrug; Di-enw,
Deiniolen; Mr a Mrs Gwyn
Hefin
Jones,
Rhandir,
Brynrefail
(Er cof am y
ddiwcddar
Mrs
Buddug
Davies, Wrecsam)Mr
John
Davies,
Tyddyn
Eilian,
Llanberis; J. Jones, 7 Bryn
Moelyn, Llanrug er cof am
Ceridwen
Owen, 4 Trefor
Terrace, Tan-y-coed.
£5: Mrs Nellie Owen, Plas Pen
Gwaith,
Llanbcris;
Wyn
Rowlands, Glanrafon, Cwm-yGlo; Gwladys Jones, 18 Hafod
Olau, Deiniolen;
Mrs Elen
Williams,
2 Bryn Tirion,
Penisarwaun; Y Cyngborydd
Trefor Edwards, Llanberis.
£2: Daniel Orritt, 7 Blaen y
Dd61, Llanberis.

(1)

20. Ogla drwg! (5)
21. Ar lafar yn y Ile hwnnw (5)
23. Mcrch Brenin Lloegr ddacth
yn wrnig i Llywelyn Fawr (5)

26. Y wraiz

1:II-lODDION

wnacth

'sgwcnnodd am gaban
yma (J)
18. Y ferch yrna ddacth gyntaf
(J)

Ffvnnonzrovw ...

(3)
Z7.... a'r gWf 0 wrecsam (3)
2R. V r un sy'n chwarae 0 flaen y
cefnwyr (7)
31. 'Roedd hwn hyn vn oed vn
gynt na 18 i lawr (3)
33. Galarus (6)
34. Ccncdl 41 a 46 ar draws (7)

35. Dadelfennu (7)
36. Dyn 0 Fethesda'n wreiddiol,
ond mae'n byw yn y Cwm
ers blynyddoedd (3)
37. Nid aderyn, ond mae'r gwr
hwn yn canu'n uehel (5)
38. A'i hwn sy'n eich dvchrvn
yn y bOr9.1 (5)
40. rfry,'yth nc\.l oQ~dennormal
annormal Sy'11 colli diwedd y
tyrnor (5)
4~, Rh"D i~"fY tnlcen (3)

44.

r.ornei v C\vrwRl? (3)

Dernvnrais atetnon
mii;1 MYh~il'l Ban

Ce~n"\.ven

OW~ll,

Mvr~~n L.nnon)

A91wyn

Hll1!he~

!lC
Llanberts] Mair

MarRarel

W.

C:,\crnsrfoni CQther~e

Ulwen

J2vans n

I\obcrt~,

CYMORTHFEVDD
Os oes gennych fater yr hoffeoh ei
drgfod gyda'r A.S, nsu'r A.C. m@wn
cyrY\ht>t1hf~J ff~niwch 01286 672076
i wneud apwynti~d

A. Jone.~

nGU

d Teall l1ughC;,·JODc;" ruli)v;
IIu"\.v 're~;d"Q.ohert!<,(~erldwen
Wjlllam~ dC 13irinn l\ubcf[6,

J enn~e

A~16dCynulilad

I!tholagtn casrnarron

zroesatr

i

AJun Ffred Jones

~ywal Williams
Aelod olJnlJddol

Wtlligms
gC Olwen
Jones.
B~th_l}
~l~n.g Jones a
D.H. WII)i!lm~. Trefof!
Nl:lll

Wllli~ms,
Gl) 11110~~
D,D,JOll\ilJ,
U.ho~hirw9l1n~ Meg~n M(\rri~,.
LIQoruiJl

n~tl

0 aCT

Sais: (6)

Owen}

s. '" hn~nt~(~)
i'I lll\VllCI (j)
O. rl'~1 !lm dellyngdod
hu~tluiunl (J)

10. Beneath yn cael elw

Y Papur

I

y:sgrifennwch atynt:

0, Ctryd y

6wyddfa Ethglilcth
Ca$tell, Caar'r\~rlon LLf)5 1SI;
nou

@·bost: williamsgw@parliment.uk
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TLWS YRECO
Fel y byddweh yn derbyn y
rhifyn
yrna, byddwn
wedi
chwysu
ein
ffordd
drwy

ATGOFION

DYDDIAU YSGOL

Yn dilyn yr erthygl 5-5-5 ar y
dudalen chwaraeon rhifyn Ebrill
yn cyfeirio at Cledwyn, Hywyn
ae Eifion Jones fel tri rhif 5 i
glwb pel-droed Llanrug, daerh
ymateb gan Ifan Williams, 0
Rosmeirch erbyn hyn, ond GYl1t
o Frynrefail. Diolch am yr
ymateb ac yn enwedig y cyfle i
gymharu 'chwaraeon' ysgol yn y

30'au o'u cymharu a heddiw.
Roedd yr erthygl yn fy atgoffa
mai fel gol-geidwad addawol
iawn y dechreuodd Cledwyn ei
yrfa yn ben Ysgol Sir Brynrefail
yn y 30'au. Athro Daearyddiaeth
9. Chwaraeon yr Ysgol ar y pryd
oedd Glyn Powell Jones. Yn
encdigol 0 un 0 gymoedd y deddwyrain ymddengys ei fod
wedi dod yn agos i cnnill cap
arnatur Cymru. Tra ar staff yr
ysgol bu'n chwarae
i dim

Caernarfon. Cyd-aclod o'r tim
oedd John Glyn 0 Lanberis, a
gatodd ei Iadd yn ddjweddarach
ar gyrch homio dros yr Alrnacn.
Fe dr'cfnorld
Powell (ei
lysenw)
dim
yn
cynnwys
ch\vnrae"vyr gorau nrynreiau a

cnacrnarron

ddeuparth rhan y gystadleuaeth,
sef y gemau pel-rwyd a'r beldroed i oedrannau dan 9 ae 11.
Eleni ar gaeau pel-droed Nant y
Glyn a Bethel y chwaraewyd y
gemau pel-droed. Diolch i'r
clybiau am eu cydweithrediad

i chwarse yn crhyn
tim ysgolion cylch Gaerdydd.
Cafodd pump 0 Frynrefail eu
dcwis - WII Pierce Rowlands a
Wilbert Davies 0 Lanberis, J.Iuw
David Jones 0 Ddciniolen, ac
Elfeu IIcnry Jones a Cledwyn 0
Lanrug yn y gol. Yo amlwl$)
roedd ~' pump yn urwyr ymYSlI
cu cyfoeclioD. Rhrud coho fod
Ca~dydd yn ). 30a'u bron [u
dra)v i'r lleuad 1 blant y fro! V n
anftodus, nid wyf' yn cofio'r l)s6r~
Ttl wa~[h, )rn fuan wedyn
pc:nderfynodd Cledw~..n {rod i
'chwnrae allan'. DocdLl y 'bOSS',
Mr. E. Thomas byth yn cyfeirio
at arbediadau y gol-geidwad yn

oedd yn yr ysgol yn cael ein
'Sianghaio' i helpu i ddyfrio a
rowlio y llain griced ar gae Bryn
Derw, sef cae yr ysgol. Dyna
fyddai
ein
gorehwyl
ar
nosweithiau Iau a Gwener 0
flaen y gem bwysig ar y pnawn
Sadwrn. Roedu holl anghenion
macs criced i'w gael yno - y llain
wedi ei farcio mewn gwyngalch,
y 'popping crease and all', a'r un
modd y ffin.
Roedd hyd yn oed bafiliwn yn
mesur deg troedfedd wrth wytb
wrth
ebwech.
Parchus
goffadwriaeth ohonno! Rocdd

pared.
,-

Cofiwch fod un noson

----____

I

I r---I

--

--

Fe geir adroddiad llawn - a
lluniau - yn y rhifyn nesaf.
-

__

DIWEDD CYFNOD

__ - ---

-

,

~_~
__

I

I

I

•

II

I
1

I

Roedd yno set 0 rifau i ddynodi
y sgor, a sawl wiced oedd wedi
syrthio - bron eystal a Lords!
Trefnodd l\1.r. James daith i'r
de 1 wylie tim anhygoel Awstalia
y SOa'u. Yn y modur ar y ffordd i
lawr coflaf iddo ddweud mai I
Iorwerth Bowyer 0 Ddciniolen I
ocdd y cricedwr naturiol gorau I
iddo gofio vn yr ysgol, Roedd I
Iorwerth yn fab i weinidog capel I

I

Buttn.

Yr

Dymchwel

Hen

Cyn i mi fynd i'r Ysgol, rwy'n
cofio dau chwaraewr dawnus

I Ystafclloedd Newid. Digon trist
I oedd y gwaith 0 ddymchwel yr

arall. Un oedd Gwilym Francis
IIughc:s 0 Lanrug. Gallii fatio
am gyfnodau hir, ond oherwydd
afiechyd roedd rhaid iddo cael
g,vasanae[h
'rhed\vr'.
Y lInll
o~dd )' dramodydd Hugh Lloyd
Edv. ard~ 0 Benisru'waen. Roedd
Hugh a'r ddllwn i ~logio'r bell yn
b~11dro\) y ffin.
Dyddi9u hapus 0 edrych yn
01, ond yn dnffudus ni ddaw
'ddoe yn 01' i'r un ohonom.'

newid }'n
Eithin Duon yn ddiweddar.
Roedd yr adeilad pren wedi
gwasanaethu'r clwb am dros dri
del] 0 flynyddocdu,
OIld foedd
ei gyflwr bellach wedi diriwio
a'r COSlau cYi50n o'i gynnal a'j
gad\v yn faich ar goffrau'r clwb.
Y n ogystal
roedd it=chyd a
diogel weh yn elfen bwysig iawn
ym mhendertyniad
y Pwyllgor

I hen ystafelloedd

I
I

I
I

I
!

I

I
I

I

*

i'w ddyrnchwel yn ogystal a'i
olwg
i'r
11ygaid
yn
y
blynyddoedd diweddar.
I
Yn nhymor 1969-1970 y
cafodd George W. Lovatt y cyfle I
i brynu'r adeilad pren yma yn
Mhorthmadog.
Aeth criw 0
hwyllgor y clwb yno i dynIlu'r I
~Wl i lavvr yn ddarnau ac yna ei
gludo yr holl ffordd i Eithin
Duon. Yna ail-adeiladwyd y C\vt I
a'i addasu'n dair ystafell newid I
i'r chwnrae)\-yr a'r d)rfamwr.
I

___~~~~~_~~~"

~_l

BRO'R ECO - BRO'R TARW!

Williams am I
hynod ddiddorol. Saw! I Cafodd tim dartiau marchtd
Talysarn. Yn aoffodus,
i
ei adroddi9d ~r y semau bore conant cyffelyb sydd 'allan acw' I Bull,
Deiniolen
syl\v
Ddyffr}'n Nantlle yr aeth y dws, I
Sadwrn yn ystQd b'vasi:1naeth
tybed?
I cenedlaerhol yn ddiweddar, ond
ar wahaniaeth nifer 0 gemau a I
fore Llun. Y rhai oedd \vedi
Gyda l1a\v,mor "vir yw'r syl\v
tro eu timau dynion oedd IIi yn enillwyd dnvy7r tymor. Da lawn I
rhwydo gai y clod! Does dim byd
foll traddocliad chwaraeon ysgol
noson
wobrwyo
Cynghrair
y Bull - a Dafydd Twins yno'n I
vn
yn
aml
yn
adlewyrchu
. ne'lvid.
I Darnau Gaernarfon a'r Cylch.
'ddistaw' yo eu canol!
I
Cymer~vyd
lIe
Glcdwyn
diddordeb
neu
ddiffyS I Yn
wir)
bu1n
noson
Padarn Lake ocdd yn cario I
rhwuo y PYi>( gcm G\V1lym Bric 0
diddordeb y prif~[hro. Hefyd, I l\.vyddiannus i'r fro gyfan.
baner
Llanberis.
Daeth:
Ddcinlolen,
a ddaeth, yn b~lh y)V hanes cae Bryn Derw
Da Q b~lll fod hogia'r ~u~
Ilwyddiant l'r tim yo y ddwy I
hwyrach, yn ddlrpn. ...·). b~!lnUc(ll erbyn hyn, a'i lain c~ced 'dan yr wcdi tlod yno mewn hws minl, 8\Vpan Y cYt)[adlir amdanynt
I
Vs6o) Syr Hu.gh. Grlcc:d oedd
wyncb'~
A l§Qllwyd C}'11r i I (tan fod torreth Q dly~uu i'w
ym\'sg holJ dimall d~'Y ndrwn y
fUflC llwilvm ErIc. .R.('Iedd yn
"cfylllu tin] vn yr grd~l. gan fod y I ~luuu yn 01 i'r ·looig·.
BynohrQir. BniU'"vyd CWDan Boh I
f(\wl~~r pcryglu.iJ 0 ~tlvm. cyfleusterau ynQr
I Y ns NahynShruir
y Brif
Jones yn y dull to owmpQi> y I
•
Roetld l!gn dv J;I icLr dJuu
- I hdrall y Bull oedd yo ail, ond bwrQQ', a cllwpan Burronwo()d
+o\vl;\vr C)·tlpu, G)'vilym :Eric ac
hwy
oedd.
pcnC(1mpwyr
yn Y dull 301.
IfUI} J\leCl 0 L!lnrug. Tloedd 5an
I cynghralf y pgrgu. Daeth dys::lu
I suroni'r lynlOr rhannwyd y
Hrrr; 1 Ii~
tia'l nil Gw)'rfl1i Obdl {tl : Rhvf~dd mac rel cyf"uiGd 0 I i)w t~m yn yr ~il QQrun llcfyu. Yn
rlws gm herfformwyr
Bor~u y
l(lUI VII Y cymoo h\\1nnw 0 6:P:o
haul) }7ilillU phcuol yn effelrhto I I Y J;y:statlleuaerh
1 bar~u yn
b~r ~drQn rllwng
dau o'u
y hC'ncarnpwril.\~~h eri\.cu. Yf
I ar. feCltltvI un dvn 0 (G)\vrnedd! I I eynhyrch~ol~ y tlmilu. )11 )rf chwarl:lewyr ~ef Michael John I
",lifO
(1
l'JnUclldL1() ..~j yne I .MId ocdcl PQ:;,il7 ewclLl garc) I il\lran dClClh y Ch\lJargewyr tfanc
Willlam:> 11 Terry Saynor. Dim I
nUhrl~ed oedcl Mr. I~\4"'lJun1Cil. I DB~N
un Oore dydtl ~~1 - I gddQwol, Gav~n RQb~r(~ (1 ond dwy gem yn tlnig a go110dd I
tru ..full u'r de a d()~eIll. m~eQ ('I I avmrunt y mwe fF}·n w ..\ol, 1 un I Da.rwn Bin ham
!n all. M~
dd
'
n~£~. 0
y
au trwy r ~ymur.
I
la\t. yn bri["thro. l10edd ~1YY I e;y1TW£/LorrW[ g1Vltlf leo\VI tane I (Jnn V
I CI
Ql:lr Qyd~)r
tan ..,,) dd
Eod
• y
I ganol y dy1fryn daeth tl~~,s I
~tor!:.u- l~..t rn )'1 y~goJ amd!Jno,
I gneh~w!r! Q'l\1 1J\.1}')! ilidO I chw~r"\;)Yyr
lcuaI1C
dl:lIWnu~. i1r Pr~csnn) Cw,n Y. 010, a I
~CI ci ruel yn ~~,.~hyn ~ Tomrqy
llLly~~u g\.l.~rS~ n~tr(\1 yn ~. I LI~fi!91d lf~t\c yn attll,:,,~. YnS
h'YJlhau yn 01 yn y brif adran.
Parr,
c~ fv~W\;illi L)"nll~'ICnIOll
I ~tt'im9r a J:escl yn ) cur ... I I n8hynsl1fillr dyblau yr all adran Cipi'l.vyd Cwpan Wilkti~ fel
lirn
crice£1
Mor~annwo'
I )·n~~\lulc~cl }'ll y Srrlmar g I gorf[e~Oad ~ Bull ..yn gyfnrta1 ar pt:n~"mpwyr y brif aLlran yn y
Tr('l~ll~vvr Ua~. ~hYl'ilh )tlucdl1.
I Dn~lrol yn~ ~r)_
J : ~ynt13l1 a Lhll11 HaU\\!ay, _dUll )01.
Il)'dllcm
III Dlynr Br~~nrefllll
Diolch
erthygl

i Ifan

droed.

I
II

yno gadair, bwrdd a ffenestr i'r
sgorwyr. Yno y cedwid y teclyn
gwyngalch u a'r rowler mawr.

* *

fawr ar 61- y gystadleuaeth beldroed dan 7. Daeth 8 tim
ymlaen yn yr oed ran h wnn w, a
gynhelir ar Orffennaf 12 ar faes
Nant y Glyn. Bydd cwmni
teledu yn ffilmio y noson ym
Methel ar gyfer cyfres newydd
yn ymwneud a sgiliau pel-
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