Atodiad newydd
i bobol ifanc am ddim
yn y rhifyn hwn ...
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I'r Archdderwydd Etholedig

•
MAE un 0 drigolion
Bro'r Eco a cholofnydd
Eco'r Wyddfa wedi ei
ethol yn Archdderwydd
newydd.
Y Prifardd Selwyn
Griffith, sy'n byw ym
Mhenisarwaun ond yn
wreiddiol 0 Fethel, fydd
yn olynu'r Prif Lenor
Robyn Lewis.
Bydd Mr Griffith yn
••
•
arwain
er serernom
gyntaf yn Eisteddfod
Eryri yn y Faenol, ger
Bangor yn 2005, ar 61 i
gyfnod
Robyn
Llyn
ddod i ben yn seremoni
croesawu
Eisteddfod
Abertawe y flwyddyn
nesaf.
Roedd da u brifardd
wedi ymgeisio am y
swydd, Mr Griffith a'r
Prifardd
Gwynn
ap
Gwilym.
'Dwi ddim wedi sobri eto ers cael gwybod,' meddai Mr Griffith,
ar 61 i'r cyhoeddiad gael ei wneud yng nghyfarfod Gorsedd y Beirdd
ar ddydd Gwener olaf Eisteddod Genedlaethol Casnewydd.
'Dwi'n siwr y caf funud 0 dawelwch ac amser i ystyried y
penderfyniad.
Yn sicr, mae'n brofiad arbennig iawn ac yn
anrhydedd arbennig. Wnes i ddim breuddwydio erioed y byddwn
rhyw ddydd yn Archdderwydd.'

Llongyfarchiadau i
Carwyn John Morris,
Perthi, Bethel, ar ddod
yn fuddugol yn y brif
gystadleuaeth i lefarwyr
yn Eisteddfod
Casnewydd. Mae
Carwyn yn enedigol 0
Pethel ac yn gweithio i
gwmni teledu Tonfedd/
Eryri yn y Pelinheli.
Hon oedd ei ymgais
gyn taf ar y fLlwyd' dipyn 0 gamp felly. Fe
glywn fwy am Carwyn
yn y dyfodol, rwy'n
siwr!

'Leni, bardd cerddi ysblennydd i blant
Biau'i le'n Archdderwydd, Nid a ffon sgwlyn ond ffydd
Gwr hoffus - Selwyn Griffith .
y

C\'N-ARCHDDERW'{DD

E~tR\'l)DEUDRAETH

Mr Griffith enillodd y Goron yn Eisteddfod Dyffryn Conwy yn

1989.
'Roeddwn wedi breuddwydio cael ennill y Goron ond erioed
wedi meddwl y byddwn i'n Archdderwydd,' meddai.
'Dwi'n edrych ymlaen at yr Eisteddfod
gynta i mi fel
Archdderwydd, yn Eryri, ar fy libart fy hun i bob pwrpas. Mae fel
tim ffwtbol yn chwarae adre ac felly mae'n gysur mawr.'
Mae Mr Griffith yn ysgrifenou am ei apwyntiad )'0 ei golofn fisol
Siambr Selwyn yn y rhifyn hwn o'r Eco ar dudaleo 8.

Codi Stem:
Y cyflwynydd Fred Dibnah yn Llanber
(Trowch i tudalen 3)

DVDDIAD A LLEOLIAD PLVGU'R ECO
Trefnydd Plygu: Mrs Shioned Griffith, Pantafon, Waunfawr. (01286) 650570
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Argrsffwyd gan Wasg Gwynedd
Cibyn, Caernarfon
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Cydnabyddir cefnogaeth
Bwrdd yr faith Gymraeg
i'r cyhoeddiad hwn.

-

SWYDDOGION A GOHEBWYR
TIm GolY9yddoi

d/o PALAS PRINT
78 STRYD PLAS
CAERNARFON
FfOn/Ffacs (01286) 674631
eco@palasprint.com
Eirian James (01286) 674631
Bryn Jones (01286) 674405
Llinos Jones (01286) 871820

"

,

Oyddiad Copi

Oyddlad Plygu

Ble

20 Medi

30 Medi

Penisarwaun

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

Annwyl Olygydd,
Hoffwn, ar ran Cymdeithas
Cymru-Ariannin,
gyfleu ein
diolch i'r rhai a gyfrannodd
tuag at docynnau
ar gyfer
hedfan myfyrwyr o'r Wladfa i
Gymru ar gyfer ewrs Cymraeg
Llanbedr
Pont
Steffan.
Dymunwn yn dda i Santiago
Farina, Margarita Green) Mil
Junyem,
Dolly
Miguens,
Patricia Perrozzi a Bibiana Silva
Portuges sydd wedi dechrau ar
eu cwrs wyth wythnos.
Yn gywir
CERIS GRUFFUDD

(Y sgrifennydd

Cymdeithas

Cymru-Ariannin

Richard Thomas (01286) 871954
Sion Williams (01286) 871858
Alun Ellis (01286) 650761

CADEIRYDD Y PWYLLGOR GWAITH

Arwel Jones
GOLYGYDD CHWARAEON
RIchard LI. Jones, 5 Y OdOI, Bethel.
(01248) 670115
FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
Llanrug (677263)
TREFNYDD HYSBYSEBION
John Roberts, Bedw Gwynion, Ffordd
Glanffynnon, Llanrug (675605)
e-bost: johnroberts @ prjr,wales.com
TREFNYDD BWNDELU

Jean Jones, cesan y Mynydd.
Oelnlolen (871550)

TREFNYDD ARIANNOl
Goronwy Hughes. Elthinoa. 14 Afon
Rhos. Llanruo (674939)
TREFNYDDGW~RT~IANTPOST
OlwAn l-lugh9S, !;ithino9. 14 Afon

Rhos, Llanrug (674839)

TREFNVOD PLVGU
Shionoy Qriffith (0:10:170)

GOHEBWYR PENTREFI
BETHEL: Geraint Elis. Cilgeran
(01248) 670726
BRYNREFAIL: Mrs Lown Prys RobertsWilliams. Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO: Clive James. Hafan, Bryn
Gwna (677438)
CEUNANT: Trystan a Sioned Larsen.
Bodaton, Ceunant (650799)
CWM-Y-GLO: Mrs IriS Rowlands.
Glanrafon (872275)
DINORWIG: Marian Jones. Mlnallt.
7 Bro EUdlr. Dinorwig (870292)
DEINIOLEN: Mrs MargaretCynfi Griffith
(870394)
LLANBERIS: Gwyneth ae Elflon Roberts,
SWn·y-Gwynt (870740)
LLANRUG: Eryl Roberts. 3 Bryn Moelyn
(675364)

NANT PERIS: LUnos Jones. 6 Nanl
Ffynnon (871820)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans. Sycharth
(872407)
TAN-Y-COEt>: Miss Anwen Parry.
Ael-y-Bryn (872276)
WAUNFAWR: Mrs Nan Roberts. Panlafon,
Waunlawr (650570)

Y RHIFYN NESAF
Oeunydd i law'r
golygyddlon perthnasol

NOS LUN, MEDt 20
Os gwelwch yn dda
Oaw'r rhifyn nesaf o'r wasg

NOS IAU, MEDI 30

2

Annwyl Olygydd
Mae pawb ohonom sydd yn byw
yn ardaloedd y chwareli llechi
yn gyfarwydd efo'r cloddiau
sydd wedi eu codi trwy
ddefnyddio pileri llechi. Mae
ganddynt rhyw harddwch syml,
ac wrth reswm maent hefyd yn
enghraifft 0 un o'r niferoedd 0
bethau y bu'n cyndeidiau yn eu
gwneud efo llechfaen.
Rydym yn chwilio am gyflenwad
o bileri llechi, er mwyn codi
clawdd yma yn Amgueddfa
Lechi Cymru. Oes un o'ch
darllenwyr tybed efo rhai nad
ydynt bellach yn eu defnyddio,
neu sydd wedi eu codi? Byddem
yn ddiolchgar iawn am unrhyw
g} nigion
0
gymorth,
neu

wyhodneth. Gn11wch gysylltu
trwy alw yn yr Amgueddfa, trwy
son wrth un o'n staff, nell trwy
ffonio (01286) 870630.

Yn gywir
Dafydd Roberts
Ceidwad
Amgueddfa Lechi Cymru
Annwyl Olygydd
Yn dilyn taith feics lwyddiannus
y llynedd, pan gasglwyd dros
£1,000 tuag at yr Ambiwlans
Awyr) bydd Alun Ffred Jones
AC a minnau'n cynnal taith
gerdded noddedig i fyny'r Eifl
yng nghwmni'r naruriaethwr a'r
cerddwr 0 fri, 1010 Williams.
Cynhelir y daith ar 18 Medi ac
eleni byddwn yn codi arian tuag
at Meningitis
Cymru, elusen
hynod bwysig sy'n ymladd llid
yr
ymennydd
trwy
godi
ymwybyddiaeth
a
rhannu
gwybodaeth
am yr afiechyd
peryglus hwn.
Mae croeso i unrhyw un
ymuno ani, boed ffit neu beidio!
I gael mwy 0 wybodaeth neu
ffurflen noddi cysyllter a'r
Swyddfa Etholaeth, 8 Stryd y
Castell)
Caernarfon.
Ffon
(01286) 672076.
Y n gywir iawn
Hywel Williams
Aclod Seneddol Caernarfon

Annwyl Olygydd
Trwy gyfrwng eich papur fe
hoffem ni fanteisio ar y cyfle i
ddiolch i bawb o'r ardal a
gyfrannodd tuag at lwyddiant y
Croeso yng ngwyl cyhoeddi
Eisteddfod Eryri a'r Cyffiniau
yng
Nghaernarfon
yn
ddiweddar.
Roedd
yr
addewidion
0
fara brith,
teisennau bach a mawr, sgons a
cacenni cri, yn hedfan 0 bob cwr
o'r dalgylch! Diolch hefyd i'r
merched
a ddaeth
draw i
ffreutur Ysgol Syr Hugh Owen i
baratoi'r byrddau ac i roi croeso
i aelodau'r orsedd - criw hapus a
di-loI.
Diolch yn fawr ibawb
Helen Gwyn, Cadeirydd
Pwyllgor Llety a Chroeso;
Alwena Watkins, Is Gadeirydd;
Alwena Lewis, Llywydd.
AnnwyI Gyfeillion
Carwn ddiolcb 0 galon i chi am
eich cefnogaeth a'ch hynawsedd
yn y gorffennol.
Bum yn
cynrychioli Clwt y Bout, Gallt y
Foel a Dinorwig ar Gyngor
Gwynedd ers rhai blynyddoedd
bellach,
ond
oherwydd
newidiadau yn y ffiniau Did y fi
fydd yn cynrychioli'r
ardal
wedi'r
etholiad
ym
mis
Mebefin.

Felly, unwaith cto, diolch yn
fawr i chi oll am eich croeso bob

arnser

Yn ddiffuant
Pat Larsen
Uyga.d yr Haul
Penisarwaun

cysylltu

a
Rhif
------

Ann Evans

Ff6n

872407

AnnwyJ Olygydd
Eleni
byddwn
yn dathlu
canmlwyddiant
geni un 0
lenorion
mwyaf
Cymru
Caradog Prichard. Ganed ef ym
Methesda ar 3 Tacbwedd, 1904, a
bu farw yn Llundain
ar 25
Cbwefror 1980. Gwahoddwyd fi i
lunio cyfrol amdano yn y gyfres
'Bro a Bywyd' ac, ar hyn 0 bryd,
rydwi
wrthi'n
casglu
deunyddiau
ar
gyfer
y
cyhoeddiad hwnnw. Fel y gwyr y
sawl sy'n gyfarwydd a'r gyfres,
dull
llun
a chapsiwn
a
ddefnyddir i bortreadu hanes
ardal a bywyd y gwrthrych.
Caernarfon,
Llanrwst,
Aberystwyth,
Caerdydd
a
Llundain yw'r llefydd allweddol
o safbwynt lIe bu Caradog
Prichard yn gweithio ond bu
ganddo gysylltiadau a phobol a
digwyddiadau
mewn nifer 0
fannau eraill, wrth gwrs. Rwy'n
awyddus iawn i allu cynnwys
lluniau cynifer ag y bo modd o'r
boboI, y llefydd a'r adeiladau a
grybwyllir yn ei hunangofiant,
Ala! Drwg Adda.
Byddwn yn bynod falch 0
glywed oddi wrth unrhyw un
o'ch darllenwyr a allai fod a llun
neu
luniau
neu
fanylion
diddorol yn eu rneddian t y gellid
ystyried eu cynnwys yn y gyfrol.
Gellir cysylltu efo fi ar (01248)
670517 neu 07979 SO66 80) neu
drwy
e-bost
at
iohnelwyngebrintemet.
com,
neu drwy ysgrj fennu ataf i Bryn
Ogwen, Bethel, Caernarfon,
Gwynedd LLS5 3AA.
Yn sywir
J. Elwyn Hughes

CARPEDI GERAINT OWEN
GWERTHWR CARPEDI, TEllS CARPED A FEINYL
CANNOEDD 0 DDEWlS 0 BATRYMAUA RHAI MEWN STOC
FFONIWCH ~TR1-NW AMSER:

WAUNFAWR (01286) 650552

Harddwch eich cartref gyda

FFENESl'RI
CELTIC WINDOWS
FFENESTRI • DRYSAU • CONSERFATERIS
CYFLENWYR AWDURDODAU LLEOL
Busnes teuluol gyda blynyddoedd 0 brofiad
Ffoniwch - 'dio'n costio dim i gael pris
HEN YSGOL GLANMOELYN
LLANRUG LL55 2RG

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

,

Fred Dibnah a Haf

0

Hwyl yn Amgueddfa Lechi Cymru

Ymweliad gan Fred!
Yn ystod mis Awsr cleni,

galwodd

cymeriad

fewn i
Cymru

enwog
i
Amgueddfa
Lechi

Llanberis, sef Fred Dibnah.
Roedd y 'steeplejack' enwog ar
daith i wneud rhaglen deledu
newydd o'r cnw MADE IN

BRITAIN.
Roedd yn trafelio ar injian
dracsiwn Aveling and Paster yn
dyddio
ddenodd

0

1918, at: yn sicr
5)'1\v
yn ystod

fe
ei

ymweliad,
'Roedd pawb, yn cynnwys

taff

ac ymwelwyr, wrth eu boddau

yn

Dadorchuddio

Cerflun

0

gwe1d Mr Dibnah yma,' dywedodd
Julie
Williams,
Swyddog
Marchnata. 'Mae 0 wedi bod i'r
Amgueddfa saw! tro o'r blaen ac
wrth ei fodd yma. Y n )' gorffennol
mae wedi rhoi tro llaw ar y hollti a
naddu ond y tro hwn roedd yn
cerdded 0 gwmpas y gweirhdai yn
edrych ar y gwahanol beiriannau
sydd gyno ni ar y salle:
Bydd y rhaglen MADE IN
BRITAIN, allan yn y flwyddyn
newydd.
Am ragor 0 fanylion cysyllrwch a
Julie Williams ar 01286870630

Flodeuwedd yng Nghwm

Derwen, Pare Gwledig Padarn
y n ystod y mis hwn, cafodd cerflun
unigryw. o throedfedd 6 mollfedd 0
uchder,
sy'n
portreadu
Blodeuwedd,
cymeriad
o'r
Mabinogion,
mewn Ilecyn

ei ddadorchuddio
prydferth uwchben

Llanberis.
Gwnaed y cerflun 0 ddefnyddiau
lleol sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd,
yn cynnwys rhaffau, sy'n ffurfio'r
wisg a'r gwallt, a darnau 0 lechi
Ileal a glyrnwyd ynghyd a gwifren
gopor i wneud y fantell.
Cynhyrchwyd
y cerflun gan
gnvp 0 bobl ifane Ileal a oedd yn
dilvn cwrs
yng Nzhanolfan
Hyff'ordd;
Gwynedd
yng
Nghacmarfcn. Bu'r gnvp, a ocdd
yo gweithio ar y prosiect fel rhan
o'u hvfforddiant cyn dilyn cwrs
NVQ, yn treulio diwrnod yr
wvthnos ar v cerflun, a chvrnerwyd
17 wyth.nos i·,v gwblhau.
'Roedd y myfyrwyr yn awyddus
1
certlun [figurol, a
chawsant y syniad 0 bortreadu
cyrncriad
o'r MabinosioD,
a

zvnnvrcnu

rvddai'n adlewyrcnu

Cvmru,' meddai

diwvtnant

Peter .\oi.ooTe

0

y Dyffrynnoedd
Llechi, Bangor, rheol\\1J' y prosiect.

Fenter

Sgiliau

'Bu'r tywydd hraf yn {zymorth

mawr pan oedd y gr\vp yn g\veithio
yn y goed\vig, ac roculI ).

gefnogaeth a gafwyd gan bawb a fu
ynghlwrn wrth y prosiect yn
ychwanegu at y pleser 0 weithio ar
y cerflun.
Mae'r myfyrwyr
hwythau wedi dysgu sgiliau y
byddant yn eu dcfnyddio

yn ystod

cam nesaf eu hyfforddiant,'
ychwanegodd.
Roedd )7 prosiect yn fenter ar y
cyd rhwng sawl sefydliad lleol.
Darparwyd y saflc ar gyfer y cerflun
YIn rnnarc narur Cwm Derwen gan
Fenter Fachwen, yr asiantaeth
fenter leol, a rhoddodd Amgueddfa
Lechi Cymru yn Llanberis 160 0

lechi ar gyfer ~7prosiect.
Ni fyddai stori Blodeuwedd yn
gyflawn wrth O\yn; heb y dylluan a
wehr yn clwydo ar goeden gerllaw,
Mae hithau hefyd yn gynnyrch
gwaith y myfyrwyr,
Dadorchuddiwvd
y cerflun
Ddydd
~\{awrth yr
20fed 0
Orffennaf, am 11 y bore yng N ghae

Derwen ym Mharc Padarn.
1 gael
cysylltwch

a:

0 tanvlion,
Peter Moere, Rhcolwr

rhagor

y Prosiect: 0149Z 582 113; 5imon
Higgins, A-lenter Fach,ven: 01286
872014; Jeff Roberts, Canolfan
Hyfforddi
O\vyncdu:
01286
676477; Julie Williams, S\vyddog
Marchnala,
Amgueddfa
Lechi
Cvmru.
01286870630,
-

H wyl Haf Crefftus
.-------.---T----.--~---. Cynhaliwyd nifer 0 wcithgareddau i
blant yn yr amgueddfa dros yr haf
hefyd - 0 addurno llechi a gweld sut
ocdd gw ncud y golch 100 mlynedd
yn 61, i \vneud pell molchl sebon a
bathodynau.

<Er t:iIl bod ,,,ccli cynnal
gweiLhgareddau yma yn ys(od )'r
haf o'r b1aen, dyma yw'r rhaglen
brysuraf erioed,' meddai Julie
Williams, S\V) ddog J\1archnata yr
Amgueddfa.
'Rydym yn mawr
obeithlo y bydd Y plant yn
mwynhau creu campweirhiau gyda
llechfaen a gwneud eu momentos
eu hunain i fynd adref gyda nhw:
1

Jessica ac Ama~tda W,llia,ns
o La'tlberis.

(l)ar--rCLl
GWYNEDD

rn

(.'"0'

t ""111011 JWJrfoddOlll '"ymcJ~'dQI

SlIlIPOrrlnj vol"nrufjl' end comlllunllY jrocJps

Croeso ma\vr i ba,,'b i'r

'Bryngwna'
)ng nghanol pentref Caeathro.
lle ceiT b,,\'yd
canref ac
•
a.In.fY'\riaeth 0 ddiodydd
tradd()dladol, i gytl mewn
a'\"\'}'rgylch c3rtref()1 mewn tafarn
bentref, yng nghwmni Gareth
a Steffan Bo,..en. }- tafamv.,)'T
ne\Vfcld.
Cllli() d)-'dd Sill

(J

b)lrh1J'dau ar 8(/ttl

Ffoniwch (01286) 674562
i gadw b\\.rdd neu archcbu
ymlaen llaw

Cysyllrweh

a Y1antell G\\)'llcdd

am help:

• igych\\')'Tl peaslcet
•
I redeg mudiad
• i gC1SIO am grant
• i gael hyfforddiant
• i \virfoddoh
Ffoni\\'eh. 01286672626
ncu 01341422575
ymholiadau{{i rnantellllliynedd.com
wWVv'. man,teUg'y)'Tledd .eom
Rhif Elusen 1068851
Rhlf Cwmnl 3420271

•

Oherwydd camgymeriad hefo'r dyddiadau a'r ffaith nad oedd Eco'r
Wydd/a yn ystod Gorffenna!, cyhoeddir tri adroddiad 0 Gyngor
Cymunedd Llanddeiniolen y mis hwn.

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

CYNGOR CYMUNED
LLANDDEINIOLEN
-----------

Cyfarfu'r Cyngor nos Fawrth,
1 Mchefin
yng Nghanolfao

Penisa'rwaun.
Llywyddwyd

y cyfarfod gan
yr is-gadeirydd, y Cynghorydd
Gwilym Williams.
Offrymwyd gweddi gan y
Cynghorydd
Richard Llwyd
Jones gan gyfeirio at golli'r cyn
gynghorydd Alun Wyn Evans.
Etholiad 2004
Cyflwynwyd
Datganiad
Gwynedd bod y Cynghorwyr
canlynol wedi eu hethol ar y
Cyngor
Cymuned
yn
ddiwrthwynebiad:Hugh P.
Hughes, Richard Ll. Jones,
Gwilym Williams,
R. Len
Jones, Dafydd Morris, Phillip
J ones, Phyllis Ellis, Aled Green,
R. Hefin Williams.
Derbyniwyd
Ilythyrau
Dafydd Williams,
Bethel a
Gwynfor James, Deiniolen a
datganiad
llafar Sara Wood,
Elwyn Jones ac Idris Morris eu
bod
yn
ymddiswyddo.
Llwyddwyd i berswadio Mr
Idris Morris i barhau yn ei sedd.
Bydd
angen
cyfethol
Cynghorwyr ar gyfer y wardiau
canlynol: Deiniolen x 2, Bethel,
Rhiwlas a Brynrefail.
Cofnodion Cyfarfod y 4ydd 0
Fai. Derbyniwyd fel cofnodion
•
cywir,
Materion o'r cofnodion:
Atebion Gwynedd Eu bod am fesur cyflymder ar
Allt Tan y Coed, Pcnisa'rwaun a
bod Winllan y tu allan i ffin y 30
m.y.a.
Defnyddir cerbyd arbennig i hel
gwastraff papur yn Ninorwig
rhag iddo chwythu 0 gwmpas
eto.
Pont Fawr, Deiniolen - y gWyn
am or-dyfiant wedi ei hanfon i'r
Adran Tai. Ychwanegodd
y
Cynghorydd Len Jones ei fod
wedi ymholi ymhellach ac nid
oes sicrwydd pwy sy'n gyfrifol.
Penderfynwyd
ysgrifennu
at
Gyngor Gwynedd ero.
Ty Elidir, Deiniolen - caead
carffosiaeth yw'r un diffygiol,
gwnaed atgyweiriad dros dro
gan yr Adran Ffyrdd ac mae'r
gWyn wedi ei hanfon i'r Bwrdd
Dwr,
Gwliau a godwyd ar hyd Stryd
Fawr, Deiniolen, rhyw nos
Sadwrn, nid oes modd eu
sicrhau.
Lon Fron, Deiniolen, Nid oes
modd gosod arwydd i rwystro
cerbydau mawrion deithio ar
hyd y ffordd yma
Ysgubo'r
ffordd,
Dinorwig.
Addewid Y gwneir hyn ar y lOed
o Fehefin ac wedyn bob 16
wythnos.
Biniau Baw Cwn. Derbyniwyd
Ileoliadau ar gyfer Deiniolen
gan y Cynghorydd Len Jones.

Arosfan
bws,
Bethel.
Penderfynwyd
ei
glanhau
unwaith. Derbyniwyd pris Site
Water Sennces, Bethesda, am ei
glanhau a golchu'r
paent i
ffwrdd.
Gohebiaethau Eraill
Cornisiwn Ffiniau i Gyrnru.
Cyflwynwyd ei adroddiad bod
sylwadau'r Cyngor, ynglyn a
ffiniau'r etholaethau, wedi en
cofnodi.
Menter
Iaith
Gwynedd.
Cyflwynwyd cynnig Sera Catrin
Jones i ddod i gyfarfod y Cyngor
i gynghori ar ddefnydd o'r iaith.
Penderfynwyd nad oedd angen
hynny gan bod y Cyngor yn
gweithredu yn gyfangwbl trwy
gyfrwng y Gymraeg yn barod.

Cynulliad
Cenedlaethol.
Cyhoeddwyd
agor Canolfan Y mwelwyr y
Cynulliad yn Princes Drive, Bae
Colwyn.
Cyfeiriodd
y Cynghorydd
Elwyn Jones at ddau fater yn
Rhiwlas:
Ceir yn dal i osgoi'r ramp gan
greu perygl - llythyr eto i
Wynedd.
Mae'r tai Cyngor sy'n cael eu
hatgyweirio wedi bod heb do
am fisoedd, mae Mainc y
Cyngor oddi fewn i ffens y
gwaith ac o'r golwg mewn
tyfiant gwair -llythyr i Wynedd
yn awgrymu ail leoli'r fainc dros
Swyddfa'r

dro.

Cyfarfodydd
Cyhoeddus
Eisteddfod Eryri 2005
Dywedodd
y Cynghorydd
Richard LI. Jones bod dau
gyfarfod wedi eu cynnal ym
Methel a bod gweithgareddau
codi arian wedi eu trefnu.
Dywedodd
y Cynghorydd
Phyllis
Ellis
bod
gweithgareddau
hefyd ar y
gweill ym Mbenisa'rwaun.
EgI urodd y Cynghorydd Len
Jones ei fod yn cyfarfod y
Cynghorwyr Gwilym Williams
a Phyllip Jones nos Iau i
gychwyn trefniadau Deiniolen,
Clwt y Bont a Dinorwig.
Disgwylir
ateb
Swyddfa'r
Eisteddfod i gynnal cyfarfod yn
Rhiwlas unrhyw nos Fercher
neu Wener. Y Clerc i gysylltu ar
ran y Cynghorydd
Hefin
Williams. Deallir bod Swyddfa'r
Eisteddfod am benodi trefnydd
dros Frynrefail.
Cynllunio
Cais Cynllunio
Helen Villa,
Clwt y Bont - Sylw a wnaed gan
y
Cynghorydd
Gwilym
Williams
bod
camddealltwriaeth
ynglyn a dyddiad
rhybydd y cais. Gan bod yr
Adran Gynllunio mor hunan
gyfiawn yn eu hateb i'r cyfarfod
di\yethaf ysgrifennodd y Clerc

atynt yn dwyn sylw at bedwar
cais lie roedd y dyddiadau wedi
eu newid mewn beiro o'r lO i'r
24ain 0 Fawrth.
Darllenwyd
ymddiheuriad
Gwynedd a cbyfaddefiad Dad
oedd y dyddiadau
wedi eu
newid ar eu cofnodion a mai
dim ond perchennog y beiro
oedd yn gwybod am y newid.
Cafwydd
cadarnhad
na
ddigwydd hyn cro.
Ceisiadau a ganiatawyd
gan
Wynedd:
Adeiladu ty: 12 Tan y cae,
Bethel.
Estyniad
i
Dy
Capel,

Penisa'rwaun,
Atgyfannu adeilad rhestredig i
annedd: Glasgoed Hall, Llanrug.
Llwybrau
Derbyni wyd adroddiad
oddi
wrth Mrs Ann Lloyd,
Tai
Fictoria, Deiniolen ar 21ain 0
lwybrau'r ardal. Penderfynwyd
diolch i Mrs Lloyd a gofyn i
Wynedd wneud yr atgyweirio
angenrheidiol fel rhaglen waith
o fewn amser rhesymol.
Darllenwyd ateb Gwynedd i
lythyr y Cyngor, dyddiedig y
10ed 0 Fehefin 2003, ynglyn a
dar-gyfeirio
llwybrau
cyhoeddus.
Gwrtbodwyd
y
cyhuddiad bod y Cyngor yma
yn ystyried cerddwyr ar draul
tirfeddian wyr.
Adroddiadau
Bydd y GrWp Cymunedol yn
cyfarfod nos Lun, 7ed 0 Fehefin
- gwahodd Mr Gareth Roberts i
fod yn bresennol.
Swyddfa'r
Post,
Deiniolen .
Adroddodd y Cynghorydd Len
Jones bod y post yn ail agor ar 61
bod ynghau am dair wythnos a
bod trafodaethau yn digwydd
ynglyn a lleoliad parhaol a
rheolwr y swyddfa.
Dyddiad y Cyfarfod nesaf
22ain 0 Fehefin

* * *

Cynhaliawyd
Cyfurfod
blynyddol
y Cyngor
nos
Fawrth, 22 Mehefin.
Offrymwyd
y weddi gan y
Cynghorydd Richard Llwyd
Jones ac yn absenoldeb
y
Cadeirydd gofynnwyd i Richard
lywyddu'r cyfarfod.
Penodi Swyddogion 2004/05
Penodwyd
yr Is-gadeirydd
presennol,
y
Cynghorydd
Gwilym Williams, yn gadeirydd
a'r Cynghorydd
R. Hefin
Williams yn Is-gadeirydd.
Cyf-ethol Cynghorwyr
Cyflwynwyd llythyr Mrs Pat
Jones,
Cae Coch
Farm,
Bryn'refail, yn amlygu
ei
diddordeb yn sedd Bryn'refail,
Derbyniwyd
Mrs Jones yn
gynghorydd
dros
ward
Bryn'refail.

Yr un modd derbyniwyd llythyr
Miss
Bronwen
Jones,
3
Dinorwig Terrace, Clwt y Bont,
yn ceisio am un 0 seddau
Deiniolen. Derbyniwyd
Miss
Jones yn gynghorydd dros Ward
Deiniolen.
Cafwyd pleidlais unfrydol dros

y ddwy aelod newydd.
Bydd eto angen un aelod yn
Neiniolen, un ym Methel ac un
yn Rhiwlas i wneud cyngor
llawn 0 bymtheg Cynghorydd.
Derbyniwyd Cofnodion y laf 0
Fehefin 2004 fel rhai cywir
Materion o'r cofnodion
Cyflwynwyd ateb Miss Catrin
Jones, Menter Iaith Gwynedd
yn egluro y gallai helpu trwy
gyflwyno grantiau
ar gyfer
sefydliadau a busnesau 0 fewn y
gymuned.
Penderfynwyd
ei
gwahodd i gyfarfod nesaf y
Grwp Cymunedol.
Cyfeiriodd Dafydd Morris at
5.3 - Pont Fawr, Deiniolen, gan
ddweud y dylai'r gweithwyr
ffordd dorri'r tyfiant sy'n dod
i'r Ion Ile bynnag bo'i wraidd.
5.7 Dinorwig. Ni fu'r peiriant
glanhau'r ffordd yno ar y 10ed 0
Fehefin, ni fydd ymweliad bob
16 wythnos yn ddigon. Gofyn i
Wynedd pam cyn lleied 0 ofal 0
Ddinorwig gan bod y trgolion
yno yn talu trethi fel pawb arall.
Torri Gwair Ochr Ffordd.
Roedd y tractor a aeth ar hyd
Ion Bwlch Ucha mor fawr roedd
ei olwynion yn cyffwrtb y ddwy
ochr, roedd yn amhosib iddo
roi'r boom i lawr er mwyn torri
gwair,

Awgrymwyd gofyn i Wynedd
pam bod cymain [ llai 0
weithwyr ffordd nag a fu? Mae
llawer iawn 0 4x4 gan yr ad ran
ac amryw
0
swyddogion
newydd.
Gorchymyn Cyngor Gwynedd.
Rhoddir llinellau melyn 'dim
parcio' ar waelod Porth
y
Gogledd, Deiniolen.
Gosodir arwyddion 30 m.y.a
rhwng Mynydd Llandygai a
Dinorwig.
Gohebiaethau eraill
Cais Capel Bosra,
Penisa'rwaun
am gymorth
ariannol at gostau atgyweirio'r
adeilad
a chydymffurfio
a
rheolau Iechyd a Diogelwch.
Amlygwyd y pwysigrwydd 0
barhad yr unig Gapel sy'n dal ar
agor yn y pen tref a hefyd y
tebygolrwydd
0
dderbyn
ceisiadau cyffelyb oddi wrth
Gapeli
eraill
y gymuned.
Penderfynwyd gofyn iddynt am
gais ffurfiol gan gynnwys eu
mantolen ariannol i'w hystyried
ymhlith ceisiadau eraill yn yr
Hydref.
Awgrymwyd
hefyd
efallai y dylid ailedrych ar y
grantiau a roddir yn flynyddol
i'r un mudiadau.
Rhos
Wian,
Penisa'rwaun.
Dywedodd
Aled Green bod
Ambiwlans mawr wedi methu,
unwaith yn rhagor, fynd at ei dy
i'w
gludo
i'r
ysbyty,
Penderfynwyd
ysgrifennu
at
Bwrdd Iechyd Guiynedd i gwyno
ac awgrymu defnyddio cerbyd
llai ar gyfer ardaloedd o'r fath.
Cynllun Unedol Gwynedd
Darllennodd y Clerc sylwadau
blaenorol
y
Cyngor
a
gyflwynwyd
i
Wynedd.

Cadarnhawyd
danfon yr un
sylwadau eto gan ychwanegu:
Cefnogi tai i bobl lleol;
NeiLltuo plotiau i bobl Ileal
adeiladu arnynt;
Paratoi ar gyfer diwydiannau

bychain.
Materion Ychwanegol
Camfa fawr, Lon

Garet.

Dywedodd Phyllip Jones nad
oes arwydd 'Dim Parcio' yno a
bod ceir yn methu troi yn 61 llythyr i Wynedd.

Maes

Dinorwig.

Eilian,

Adroddodd Dafydd Morris ar y
ffordd y mae polion BT wedi
cael eu gosod 0 flaen y tai. Fe'u
symudwyd o'r llain gwyrdd i'r
1011 ond maent allan dros ddwy
droedfedd o'r wal, yn rhwystr
yn y Ion. - llythyr i Adran
Priffyrdd Gwynedd.

Cynllunio
Ceisiadau
Wynedd:

a ganiatawyd

gan

Dymchwel ac ail-adeiladu
Gilfach, Bethel.
Atgyfannu adeilad

tY:

rhestredig:

Glasgoed Hall.
Tystysgrif
ddatblygiad
Deiniolen.

Estvniad:
Dinorwig,
Estyniad
Rhiwlas

Ceisiadau

defnydd
cyfreithlon:

neu
Dryll,

Tv'n y Mvnvdd,
- Y Goeden

a wrthodwyd

Wynedd;
Forth Newydd:
Clwt y Bont.

Eirvn,
gan

Tan y Bryn,

Addasu Stiwdio Potar: Bron y
Foet) Dinorwis
Llwyhrau
T)"n 'Riardd. Dywedodd Mrs
Larsen bod y twll mawr yn dal
heb ei lenwi -llythyr iWynedd.

Rhiwlas.

Gofynodd

fIenn

Williams
beth yw'r sefyllfa
ynglyn a (horri gwair. Eglufodd
y clerc nad oedd wedi derbyn
pris oddi wrth Mr Arfon Jones.
Rhoir wythnos iddo ateb cyn
hysbysebu'r gwaith.
Dyddiad y Cyfarfod nesaf - 6ed
o Orffennaf.

* * *

Cyfar{u'r Cyngor nos Fawrth,
6 GorfIennaf yng Nghanolfan
Penisa'rwaun.
Llywyddwyd y Cyfarfod gan y
Cadeirydd,
Y Cynghorydd
Gwilym Williams a deehreuwyd
trwy weddio.
Estynodd y Cadeirydd groeso i'r
ddwy Gynghoryddes
newydd
sef Mrs Pat Jones (Bryn'refail) a
Miss
Bronwen
Jones
(Deiniolen).
Croesawodd
hefyd
gynrychiolwyr
Galliford Try
Construction i roi amlinelliad o'r
gwaith a fwriedir ar ran Dwr
Cymru ym Methel. Eu pwrpas
oedd cyflwyno'r wybodaeth i'r
Cyngor
cyn
ei
fod
yn
ymddangos yn y Wasg. Mae'r
gwaith trin gwastraff presennol,
ym Mhenrhos,
Bethel
yn
annigonol. Diddymir hwn gan
osod pibell
oddi
yno i'r
Felinheli. Gosodir y rhan fwyaf
o'r bibell trwy gaeau gan

groesi'r ffordd osgoi ar hyd y
bont. Bydd y gwelliant yma yn
gyfrifol 0 ddyblu'r llif a ellir ei
dderbyn gan osgoi gollwng dwr
i nentydd yn ystod stormydd.
Gwneir y gwaith rhwng Medi a
Rhagfyr 2004. Cafwyd cyfnod
trafod a ehwestiynu. Amlygwyd
iddynt gan y Cynghorwyr Pat
Larsen a Pat J ones bod y sefyllfa
ym Mryn'refail yn waeth 0 lawer
nag ym Methel gan ofyn a yw
blaenoriaethau Dwr Cymru yn
gywir. Addawont ofyn i'r Bwrdd
a oes modd prysuro gwellianr
yrn Mryn'refail.
Diolchodd y
Cadeirydd iddynt a gadawsant
am 7.30.
Derbyniwyd
Cofnodion
yr
22ain 0 Fehefin fel rhai cywir.
Materioo o'r cofnodion.
Atebion
Cyngor
Gwynedd,
Adran Priffyrdd:
Hump
tawelu
trafnidiaeth
Rhiwlas - gwneir y gwaith yn
ystod
y
flwyddyn.
Penderfynwyd gofyn iddynt ei
wneud cyn gynted a bo modd.
Winllan - Perthi, Penisa'rwaun.
Symudir y garreg yn fuan er
diogelwch. Mae'r caead llechen
eisioes wedi ei adnewyddu.
Eglwys Llanddciniolen.
Mae
gwaith ar y gwteri yma wedi ei
gwblhau.
Gwnaeth y Cyngnorydd Iuris
Morris sylw bod angen atgoffa
Gwynedd 0 gy1l Wf Y gwteri ger
maes parcio Gars Bach - llythyr
i Wynedd.
Llwybr
93,
Ty'n
'Rardd,
Pentsa'rwaun. Danfonwyd y
~yn ymlaen i Mr Peter Wight,
Rheolwr
Cefn
Gwlad
a

Mynediad.
Fawr / Rhydfadog,
Deiniolen. Danfonwyd yr angen
am dorri tyfiant ymlaen j'r
Adran Tai - unwaith yn rhagor.
Y stad Rro Rhiwen, Rhiwlas.
Ateb Cyfadran Gofal, Gwynedd
- Mac mwy 0 wcithwyr yno
erbyn hyn a'r gobaith
)'w
cyflymu'r gwaith. Nid oedd lie i
leoti'r fainc y tu allan i'r ffens
diogelwch
heb ei bod yn
gyfrwng i blant ddringo dros y
ffens. Sicrheir na ddifrodtr y
farne ae adferir y 11ecyn gwyrdd
ar ddiwedd y gwaith.
Pont

pareio yn ei gwneud yo amhosib
i beiriant lanhau'r ffordd.
Penderfynwyd gofyn i Wynedd
am amserlen y peiriant glanhau
i holl bentrefi'r gymuned ac a
oes modd danfon gweithwyr
llaw i lanhau lle mae ceir yn
•
pareto.

Gohebiaethau eraill
Derbyniwyd
ateb
Rhidian
Jones, Bwrdd yr Iaith, ynglyn ag
hysbyseb Saesneg Euro DPC. Y
mae wedi ysgrifennu at Jean
Hatton 0 DPC i'w hannog i
ddefnyddio'r Gymraeg trwy son
am
y budd
i ddelwedd
gyhoeddus y cwmni ac 0 ran
magu ewyllys da yn lieol. O'i
brofiad mae cwmniau ar y cyfan
yn ymateb yn gadarnhaol
i
ddadl fel hyn.
Maes parcio Marehlyn Mawr.
Dywedodd
y
Cynghorydd
Phylip Jones bod Cyrndeithas y
Pare Cenedlaethol
wedi ei
glirio'r ond bod sbwriel yn cael
•
•
ei gano yno ero.
Eisteddfod Eryri 2005
Derbyniwyd yr adroddiadau
canlvnol'
•
Rhiwlas - Mae pwyllgor wedi ei
ffurfio a gwirfoddolwyr
yn
awvddus
i weithredu.
•
Penisa'rwaun
- Mae £2200
eisiocs ,..-edi eu codi.
Bethel
Amryw
0
weithgareddau )'l1 digwydd.

Bryn'refail

-

Yr anhawsrer

mwyaf ar hyn 0 bryd }T\'" dim lie
i gyfarfod ond mae gobaith )'
gcllir cael ysrafell }-n adeilad

'Caban',
Deiniolen I Dinorwig I Clwt y
Bonl - hcb gynnal cyfarfod
cyboeddu hyd yn hyn.
Cynllun
Datblygu
Unedol
Gwynedd
Trafodwyd y cynllun yn helaeth
ac }'ch\vanegwyd y pwyntiau
canl)'nol at gofnod yr 22ain 0

Fehefin:
Penisa'rwaun, angen i fyny i IS
o dai a'r gymuned!pentref
i
benderfynu ar eu lleoliad.
Bryn'refail,
oes
rhaid
defnyddio'r
Ion heibio Cae
Coch fel ffin, pam na ellir bod
yn nvy hyblyg. Mac angen lleol,
ar hyn 0 bryd i datblygu un cae
uwchben y ffordd yma. (dangos
ar Y c)rnllun i Wynedd).
Pan adeiladwyd tai Trem Eilian
gadawyd lIe i ffordd rhwng rhif
6 a 7 er mwyn adeiladu ar gae
0013.
Mae Bethel a Llanrug wedi eu
caniatau i dyfu'n ormodol.
Y Cyngor Cymuned i gael mwy
o lais yn y cynllun unedol.
j

Cyfeiriodd y Cynghorydd Pat
Larsen
at ateb
blaenorol
Gwynedd bod Winllan y tu
allan i'r 30 m.y.a. Cefnogwyd eu
cais am }lu1np yn union y tu
mewn i'r 30 gan bod plant yn
croesi yno o'r cae chwarae.
Er y cwyno, dywedodd
y
Cynghorydd
Dafydd Morris
nad yw'r peirian t glanhau
ffordd wedi bod yn Ninorwig
eto. Trafodwyd y gwasanaeth
yma ym mhentrefi
eraill y
Gymuned.
Cyfeiriodd
y
Cynghorydd Hefin Williams at
ddynes sy'n clirio sbwriel yo
wirfoddol yo Rhiwlas, ac o'r
herwydd
efallai
nad
yw
Gwynedd yn gweld yr angen.
Cyfeiriodd y Cynghorydd Pat
Jones
at
y sefyllfa
ym
Mryn'refail lIe mae ceir wedi

Cynllunio
Ceisiadau a ganiatawyd
gan
Wynedd:
Estyniad: Ysbyty, Fachwen.
Estyniad: 11 Caeau Gleision,
Rhiwlas.
Llwybrau
Dywedodd y Cynghorydd Hefin
Williams nad yw'r gwair wedi ei
dorri
ar lwybrau
Rhiwlas.
Eglurodd y Clerc bod peiriant

Arfon Jones wedi torri ond ei
fod wedi addo gwneud y gwaith
o fewn ychydig ddyddiau. Os na
fydd hyn wedi ei gyflawni,
dywedodd Hefin Williams bod
rhywun arall yn awyddus i
wneud y gwaith. Penderfynwyd
disgwyI
tan
ddiwedd
yr
wythnos,
Llwybr
27 Clwt y Bout.
Cyfeiriodd y Cadeirydd at y
gwaith atgyweirio
a wnaeth
Gwynedd ym mis Rbagfyr 2003.
Tybed a'i trwsio dros dro a
wnaed. Mae'r twll yn y bont
wedi ail-ymddangos.
Adroddiadau
Comisiwn Ffiniau Cymru.
Cynrychiol wyd y Cyngor yn
Ymchwiliad
y Comisiwn ym
Mangor ar y 6ed 0 Orffennaf
gan y Cynghorydd Miss Phyllis
Ellis. Parhaodd y trafodaethau 0
10.00 tan 3.30 y prynhawn.
Amcan y Cynghorydd
Ellis
oedd pwysleisio barn y Cyngor a
anfonwyd i'r Cornisiwn ar y
30ain
0
Ionawr
2004
0
ganlyniad i gyfarfod arbennig y
Cyngor ar y 27ain 0 Ionawr.
Gwrthwynebwyd
y bwriad 0
symud y ffiniau etholiadol gan
1ge9 Cyngor, yn ogystal ag
Aclod Caernarfon
ac Aelod
Conwy.
Roedd
72
0
wrthwynebiadau, yn cynnwys
gwahanol
fudiadau
ac
unigolion.
Ar wahan i'r ddadl ffiniau,
adroddodd y Cynghorydd Ellis
ei bod yo siomedig iawn ag
agwedd
y
Comisiwn/
Ymchwiliad
at
yr
Iaith
Gymraeg.
Di-Gymracg oedd y Cadeirydd
ac roedd y ddwy ysgrifenyddes,
a oedd yn co[nodi'r cyfarfod,
hefyd
yn
ddibynnol
ar
gyfiethiad trwy offer gwrando.
Roedd rhai o'r cyflwyniadau
mor dawel fel nad oedd y
gynulleifa yn eu elywed, heb son
am y cyfieithwyr. Golygai hyn
nad oedd y Cadcirydd yn gallu
cael cyfiei thiad 0 bopeth oedd
yn cae! ei ddweud.
Penderfyniad unfrydol Cyngor
L!anddeiniolen
yw cwyno am
hyn i'r Comisiwn ac anfon
adroddiad
i'r Cynulliad,
yr
Aelodau Ileal ac i Fwrdd yr
Iaith.
Mater ychwanegol
Cyfeiriodd
y
Cynghorydd
Phylip Jones at y pwynt a wnaed
ym mhresenoldeb Galliford Try
ar ddechrau'r
cyfarfod, sef y
diffyg
yn
sustem
trin
earffosiaeth
Brynrefail.
Amlygwyd
y
ffaith
bod
carffosiaeth yn gorlifo yn ystod
glaw mawr i'r llyn, ac i'r lIe mae
plant yn chwarae. Hefyd bod
plant yn methu mynd i'r ysgol
yn
ystod
adegau
gwlyb.
Penderfynwyd anfon adroddiad
i'r Asiant Amgylehedd.
Dyddiad y Cyfarfod nesaf
:Nid yw'n arferol cyfarfod yn
ystod Mis Awst a bydd y Clerc i
ffwrdd
ddechrau
Medi.
Penderfynwyd ar y 14eg 0 Fedi.

'Mae'r

lleuad
yn gry',
wyddost-ti,' meddai hi wedyn
ymhen dipyn. 'Mae-bi'n hael yn
rhoi, ond mae'n gryfach yn
tynnu, fel mae'n tynnu'r llanw,'
'Pwy
ddeudodd
hynny
wrthat-ti?' gofynnais.
'Mae-hi'n rhoi sgIein ar afalau
Awst yn y nos, ac mae'n tynnu
doluriau. Edrych arni, i ti gael
gweld.'
Mae yna rai yn datgan ein bod
ni'n byw yn barhaol 0 fewn
tragwyddoldeb, ond ein bod ni,
yn ein mantell ddaearol, yn
gorfod mesur amser oherwydd
gwawr a maehlud a dyfodiad y
tymhorau.
Clywais Sinffi yo dweud fel 0
bell, 'Mae-hi'n mynd i dy dynnu
di ohono-i heno, frawd, fel na
fydd yn rhaid i mi fynd a chdi
efo mi ar hyd y byd. Mi fydd fy
mywyd i'n rhydd fel yr oedd o.
Ond cofia eli am y ddwy seren.'
Rwy'n siwr erbyn hyn fod
Sinffi Cooper wedi atal y cloc y
noson
honno
yng nghoed
Spetchley,
oherwydd
pan
dynnais fy llygaid oddi ar y
lleuad, roedd-hi wedi diflannu.
Wrth edrych wedyn ar y lleuad,
sylwais fod ei hwyneb yn gwelwi,
a'i bod wedi symud oriau ar
draws y nen. Roedd cor y wig yn
deehrau tiwnio, a'r awyr yn
goleuo yo gyflym tros Bredon.
Taniais fy mhibell a cherddais
adref yn araf a hurt.
Yn ystod y diwrnodiau
canlynol roeddwn yn meddwl yo
siwr fy mod wedi syrthio i ryw
fath 0 wendid; y math 0 salwch y
bu fy man yn ei ddarogan i mi
droeon pan oeddwn yn aros yn
rhy hir efo fy llyfrau. Cryfhaodd
f'ofnau pan ddychwelodd
fy
hunllefau yn y nos.
!'w pharhau

Miss Corona 1951
gan Y Gwalch
Y drydedd ben nod
rbyn i rni fynd i agor y drws,
pwy oedd yn sefyll yno ond y
ddynas ei hun, yn llawn gofid ac
ymddiheuriadau. Cipiais innau
fy nhymer yn ei 01, a llawn cystal
hynny, oherwydd yn wobr am fy
ngwasanaeth roedd wedi dod a
photel 0 rum imi - mae gan
bawb ei bris.
Wedyn dyma hi'n edrych yn y
modd mWY9f snnwvl ar ci
phlcntyn a oedd yn cysgu ar fy
ogwely. Fe'i gollyngodd ei hun
yn yr union le lIe roeddwn wedi
bod yn gorwedd a rhoi cusan
ysgafu ar foch }' plen tyn. Mi es
innau i'r mymryn cegin honno
oedd gen-i i roi'r tegell ar fynd,
ond erbyn i mi ddod yo fy 01 efo
panad yn fy llaw, roedd y ddwy
ynghwsg.
Beth fedrwn-i wneud wedyn
ond gadael iddyn nhw fod?
Fedrwn-i ddim yo hawdd eu
sgytian a'u taflu allan ar y
ffasiwn awr. Cymerais lymaid fy
hun a sefyll uwch eu pennau am
funud, yn eu gwylio - y fam a'r
plentyn. Roedd eu pennau yo
ymyl ei gilydd, a gwalltiau'r
ddwy yo gymysg, ac oni bai am
ambell fachlnd haul neu godiad
lleuad, dyna un o'r golygfeydd
prydferrhaf
a welais erioed.
Roeddwn yo deisyfu i Titian neu
ryw feistr cyffelyb fod yno gyda'i
ganfas i'w hanfarwoli.
Ond
doedd yno neb.
Dyma fi'n gorwedd ar y setl
yng nghornel bellaf y garafan.
Pan ddeffrois yn y bore, roedd y
ddwy yn dal i gysgu, ac mi es i fy
ngwaith,
a'u gadael yno i
freuddwydio am enfys a ehwmwl
a chestyll yn yr haul. Efallai fy
mod, crbyn hynny, rnewn cariad
a hwythau hefyd. Pwy a wyr beth
ydi teimladau dyn unig ymhell
oddi cartra? Ond soniais i'r un
gair wrth Sinffi Cooper. Mi
fuasai hi wedi codi'r byd ar ei
dalcen.
Ond doedd rhaid i neb
ddweud dim WIth yr hen
Yeoman. Pan es yno am sgwrs a
mygyn ymhen diwrnod neu
ddau, dyma fo'n dweud,
'Mi rwyt-ti wedi dechrau
cadw gwely a brecwast.'
'WeI, dim ond yn achlysurol,'
meddwn innau.
Ni chymerodd
sylw o'm
hateb. 'A pheth arall,' meddai
'mae'n rhaid i ti beidio teisio'r
jipsan yna i'r gadlas chwaith.
Mae-hi'n sgut am wneud tanau,
honna. Mi allasai roi'r das wellt
yoa ar dan rhyw ddiwrnod. LIe
byddi-di wedyn?

E

N id yr hen Yeoman oedd yr unig
un i'm rhybuddio i am y modd
yr oeddwn yn cymdeirhasu.
Doedd Marjeri ddim yn fodion
ar fy nhrefniadau ch\vaith.
'Ni ddylai dyn fel chdi ymhel
a rhyw bobl goman fel yna,'
meddai rhyw ddiwrnod.
'A
6

pheth arall, beth perase-nhw'n
rhoi rhyw swyn arnat-ti, Fasa
fo'n ddim o'r tro eynta.'

Tua'r
adeg
honno,
dechreuodd
bethau
gyrnylu
rhyngom. Yn sydyn, dechreuodd
yr arian beidio. Roedd ganddi
esgusodion sefydlog i egluro'r
gwall. Doedd hi ddun wedi cael
arian gan ei gwr, neu ddim wedi
cael cyfle ifynd i'r bane.
Ond dal i fynd yno wnes-i.
Rhy\JJ bnawn canffim y lie i gyd
dan g10, ac roedd rhyw fan las 0
flaen y ty yn perthyn, yo 01 yr
ysgrifen ar ei hoehr, i ryw
blymar.
Beth bynnag, ymlaen a'r
gwaith yr es-i, ond pan ddaeth
yn ganol y prynhawn, roedd yn
ehwith i mi fy rnhanad. Ymhen
rhyw ddwyawr, agorodd y drws,
a daeth dyn y fan allan, dan
gribo ei wallt. Y tu 61 iddo roedd
y ddynas ei hun yn gwisgo diliad
haul.

'0, angofiais dy fod ti'n dwad
heddiw,' meddai hi. 'Roeddwn-i
wedi cae I byrst yo y lloffr, ac mi
fu'n rhaid i mi ffonio am y
plymar. Gwna banad i ti dy hun.
Rydw i'n mynd i nol Heidi.
Fydda-i ddim yn hir.'
Roeddwn i, yn y rwyrniad
hwnnw, heb weld Sinffi Cooper

ers wythnosau. Gwyddwn fod y
llwyth erbyn hyn yn gweithio yn
nes i Pershore, ond roedd eu
gwersyl1 yn yr un lle 0 hyd.
Daeth chwaer Sinffi ataf ryw
gyfnos
gyda
chennad,
ac
adroddodd hi fel person yn
dweud ei baderau.
'Dos i ymyl y dderwen fawr
yo Spetchley Woods nos yfory
pan fydd }.lleuad }'11 codi.'
A dyna wnes.
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Wavell
Roberts
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London House

Cylch Llenyddol
Caernarfon a
I
Gwyrfai
I

Roedd yna nefoedd 0 le yn
Spetchley
Wood
yrn mis
Gorffennaf. Roedd yn union fel
tasach yn mynd i mewn-i ryw Croeso i ddarllenwyr
Eco'r
gadeirlan fawr werdd, a seti'r cor I Wyddfa i gyfarfodydd y Cylch
yn llawn 0 golomennod, a phob I Llenyddol fydd yn dechrau ym
mathau 0 adar eerdd yn canu'r
mis Medi. Mae'r rhaglen eleni
"Ie Deum' drwy'r dydd yn
yn cynnwys rhai 0 enillwyr prif
ddigyfeilianr. Y noson honno,
I gystadlaethau'r
Eisteddfod
fodd bynnag, cefais un o'r
I
Genedlaethol,
gan
gynnwys
profiadau mwyaf amheuthun a Annes Glynn a Jason Walford
gefais mewn coedwig na mewn
Davies.
Byddwn
yo
cyfarfod
unman arall erioed.
Roedd y lleuad ar godi pan I bob mis yn Ystafell Gymuned
Llyfrgell Caemarfon am saith
gyrhaeddais
gyffiniau'r
hen
dderwen. 0 leuad haf, roedd yn I o'r gloch ac mae croeso cynnes i
llachar rhwng y dail. Doedd na bawb. £6.00 y flwyddyn yw'r tal
aelodaeth, neu bydd croeso ichi
siw na neb 0 gwmpas. Roedd bon
ddod i ddar1ith achlysurol am
yr hen dderwen yn dywyll, ond
wrth graffu gwelais ei bod yn £1.50.
Yn y cyfarfod cyntaf, nos
braffach
nag arfer. Roedd
Fawrth, 21 Medi, Eigra Lewis
rhywun yn pwyso ar ei gwaelod.
Robens fydd yn son am ei nofel
'Sinffi,' sibrydais, 'chdi sydd
I ddiweddaraf, Rhannu'r Tj a
yoa?'
'Paid a dwad yn agos ata i, bydd Jason Walford Davies yn
trafod y gerdd a enillodd iddo
frawd,' meddai hi.
I Goron
yr
Eisteddfod
'Beth wyt~ti isio?' gofynnais.
'Dim ond dwad i weld y I Genedlaethol eleni, nos Fawrth,
19 Hydref.
lleuad,' oedd ei hateb.
Mae rbaglen y fl\vyddyn ar
Roedd ei g\visg ffair amdani,
yo llaes a thY'vyll. Pwysais innau I gael gan yr Ysgrifennydd,
I Llinos C. Davies (Ffon 674478.
fy nghefn ar goeden arall.
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Apel Gwydr Gras 2004
Mae UNICEF yn galw ar
Gristnogion
Cymru
i
gynorthwyo plant sy'n dioddef
o ddiffyg maeth.
Mae UNICEF DU yn galw ar
gapeli ac eglwysi ledled Cyrnru i
gymryd rhan yn ei Apel Gwydr
Gras blynyddol i gynorthwyo
miliynau 0 blant ar draws y byd
sydd yn dioddef 0 ddiffyg
maeth. Gwahoddir Cristnogion
i rol arran mewn jar arbennig

mewn canolfannau gofal plant i
roi cyngor i farnau ar wella diet
eu plant. Wedi'r cyfan mae'n
well rhwystro'r clwy na'i wella.'
Astudiaeth Achos
Mae plant yn Addis Ababa,
Ethiopa,
eisoes yn elwa 0
gefnogaeth ataliol UNICEF.
Mae Canolfan Iechyd Nefas Silk
yo gwasanaethu bron i 90,000 0
bobl ym mhrif ddinas gwlad lle
mae diffyg maeth yn endemig a

pan

lie mae dros hanner

fyddant

yn dweud gras
bwyd. Bob tro y byddant yn
gwncud hynny byddant yn codi

arian i ddarparu maetholion a
bwydo therapiwtig i rai 0 chwe
miliwn 0 blant y byd sydd yn
dioddef 0 ddiffyg maeth.
Y
llynedd,
cododd
cynulleidfaoedd
ledled y DU
£158)000 ar gyfer prosiectau
dwr a charthffosiaeth UNICEF:
gan ei alluogi j adeiladu dros
900 0 ffynhonnau i wasanaethu
dros 225,000 0 bobl. Yn ystod

Apel Gwydr Gras eleni, a fydd
yn para tan fis Mehefin 2005,
bydd cynulleidfaoedd yn helpu
UNICEF
i
ddarparu
cyflenwadau therapiwtig brys,

ycnwanegion fltarnin A ac
adnoddau ar gyfer canolfannau
bwydo symudol.

Dcfnyddir yr
arian
hefvd
i
gefnogi
canolfannau
gofal plant
i
addysgu cyrnuncdau am facthcg
dda, S'an alluogi pobl i fynd i'r

araet a'r broblem eu nunain.
Mae 15,000
yn

ddiangcn

0

blant yn marw
bob
dydd

oherwvdd diffyg maeth. Mae
plan!. sydd yn dioddef diffys
mgeth yn ysrod y blynyddoedd
c)'nnar

yn

wynebu

niwed

difrifol i'w hiechyd hir dymor.
Mae eu datblygiad corfforol a
meddyliol yn cael el arafu'n
barhaol;
mac
sysrcmau
imiwnedd yn cael eu gwanhau
ac mae eu twf a'u datblygiad yn
cael ei lesteirio. Mae'r effaith ar
fywydau plant yo para am byth.
Dywedodd
Lorraine Rees,
Rheolwraig
Codi
Arian
UNICEF yng Ngbymru, 'Mae
dros
banner
marwolaethau
plant ledled y byd yn digwydd
bob blwyddyn oherwydd diffyg
maeth. Ni fydd y plant sydd yn
llwyddo i oroesi fytb yn byw yr
hyn a elwir yn fywyd 'normal'.
Bydd systemau imiwnedd rhai
ohonynt mor wan fel na all eu
cyrff
ymladd
yn
erbyn
heintiadau ysgafn hyd yn oed.'
'Ac eto,' meddai Lorraine,
'gellir datrys y broblem hon mor
hawdd. Mae bwydo therapiwtig
yn rhoi canlyniadau rhyfeddol.
Gall drawsnewid plentyn 0 fod
yn fregus a diobaith i fod yn
gryf ac yn barod i wynebu'r byd.
Mae'n bleser gweld bywyd )'D
cael ei drawsnewid - a'r cyfan
am bunt 0 jar 'Gwydr Gras'
rbywun. Yn y tymor hir mae
UNICEF hefyd yo mynd i'r
afael a diffyg maeth mewn dull
cynaliadwy, fel hyfforddi staff

y plan t 0
dioddef 0

Ai wedi dyfod acw ar hap

a damwain?
Weithiau

ym myd Natur fe
dadogir enwau creaduriaid ar rai
planhigion, e.e. bys y blaidd;
glesyn y wiber; dant y llew; clust
llygoden; thaum y march. 0

bosib mae ffurf dail a blodau, neu
hyd yn oed gocsyn y planhigyn,
yo atgoffa pobl 0 ryw greadur
neu'i gilydd. A dyoa dafod yr
hydd? Dotiais at yr enw. Gair
arall am yr anifail cano, danas,
ydyw hydd. Rydych i gyd yn
gw'bod beth ydy' tafod, ond
tybed faint ohonoch sydd yn
gyfarwydd li'r planhigyn?
Mae Meirion Parry yn ei
glasur 0 lyfr, sef Casgliad 0 Enwau
Blodau, Llysiau a Choed (1971) yo
rhestru enwau eraill am dafod yr
hydd, sef rhedynen y gogo/au, a
dugredynen
meddygol.
Ia,
rhedynen ydyw tafod yr hydd ac
un ydyw sy'n dra-hoff 0
wlybaniaeth ac a dyf ar furiau ac
ymhlith ereigiau, yn enwedig os
ceir yno bridd go galchog. Bydd
yn tyfu ymhlith y farchredynen,

dan bump oed yn
ddiffyg maeth. Yn y ganolfan,
mae'r plant yn cael eu sgrinio yn
gynnar ar gyfer arwyddion 0
ddiffyg maeth ac mae eu
marnau'n cael eu dysgu sut i
baratoi pryd maethlon.
Mae
menywod yo cae I eu dysgu fod
halen
rodaidd
yn
atal
anableddau dysgu ae oedi mewn
datblygiad. Mae cyngor fel hyn
yn rhoi'r arfau i farnau i ymladd
diffyg maeth yn uniongyrchol.
Bydd yr arian a gaiff ei godi
gan Apel Gwydr Gras yn
gwneud cryn dipyn i helpu
plant yn uniongyrchol:
• bydd £1 yn talu am y
cytlenwadau therapiwtig sydd
(rhedynen
.v cadno),
a'r
eu hansen i achub bywyd farchredYrlcn fe"yw, (rhedynen
plentyn;
Mair). Ceir son am dafod )1}" hydd
• bydd £54 yn talu am offer
yo y blynyddoedd 1606-0S wedj'i
rnaetheg ar gyfer 60 0 blant
gynnwys mewn cofnod 0 ciddo
am 30 diwrnod;
Sian Salusbry, a'i gwelodd yn
• bydd
£216 yo ral u am
Nhalacre, sir y Fflint ac hefyd
ganulfan gofal plan t i ddeuo a mewn cwm wedi et arngvlchvnnu
diffyg maeth am flwyddyo.
a choed ger Llancfydd, sir
I archebu deunvddiau Gwydr Ddinbych.
Und pam y'l galw'n blanhigyn
Gras (ar gael yn Cymraeg a

Saesneg)

neu

am

ragor

0

fanyl~oo am sut i aymryd rhan,

ysgrifenn\vch

al

UNICEF, Blwch PO 5047,
Caerdydd CFS 2WT,

e-bost: lorrainer@-unicef.org.uk
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Cwm y Glo

grwyddoniaeth roedd gaff bobl

union ran amser y bu hi'n tyfu
yno nis gwn, A oedd y cynbreswylwyr yo ei chadw ar dir y
byw oherwydd ei bod yn addas ar
gyfer ei defnyddio i leddfu po en ?
Darllenais rywdro'n rhywle, ond
mcthaf a chofio'r ffynhonnell,
rod deilen ir tafod yr hydd, yn
cael ei defnyddio i wella'ch
cocsau 0:; ocddynt yn Ilinderog
ac yn achosi
trafferthion.
Dywedir yn ogystal bod oebr
guddedlg y ddeilen, o'r llosgi, yn
wiriooeddol lesol os oeddech yn
dioddef 0 losgiadau ar eich
croen. Ys gwn i a glywsoch ch\vi
am y ffisigwriaethau a en\vyd?
De[l) aln dare gair atom?
Ac i derfynu! Do, mi welais
dafotl yr h)'dd, a hynny oddeutu
dd\vy flynedd }'ll 61, ar ~'erth, ia, me ...vn canolfan g'rverthu
planhiglon ae offer ar gyfer yr

gyffredin lawer lnwy a ddiddardeb

ardd! Ac y mae hyn yn peri imi

111ewrl astudio pla,zhigion nac
ani/eiliaid ollerwydd gwert}l Y
nteddyginiaethazl a gynhyrchid 0
lysiau i weLLaclefydall. OJl£rUlydd
y defnydd a wl1eid 0 blanhigiol1
datblygodd botaneg y11gylzharach
ac yn gynt 1lacswoJeg.'
Gwelais hi'n tyfu ac y mae'n
parhau yno ran hynny, ger yr hen
blasdy yng Nglasgoed. Faint yn

feddwl! Ai wedi dwad acw ar hap
a dam\vain, neu a f~lriad, a
wnaeth y redynen dan sylw, ynre
a oedd hi'n ffynnu yno ers
blynyddoedd os nad canrifoedd?
Anodd d\veud heb dystiolaetb
bendant! Mae ganddi dafod, sy'n
adrodd cyfrolau, and nid y'\V am
dd'eud, welwch Ch\Vl, faint yo
union 'f\v ei boedran!

meddyginiaethol? Dyma beth
sydd gan Raymond B. Davies i'w
ddweud yo Dan Raul (is)

Gwanwyn 1996 t.6:
tYn
tlyddiau

cynnar

GWYN JONES
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A Oes Heddwch?
WeI oes
gobeithio.
Mae gen i ddiddordeb wedi
bod erioed yn Seremoniau
Gorsedd y Beirdd. Y rhai eyntaf
i mi eu gweld erioed oedd yn yr
hen bafiliwn yng Nghaernarfon
yn 1935, pan euthum yno yn
hogyn
seithrnlwydd
i fy
Bisteddfod
Gencdlaethol
gyntaf, a gweld Gwilym R.
Jones yn cael ci goroni, a'r cynArchdderwydd
Gwyndaf
yn
cael ei gdeirio.
o 1935 hyd heddiw bum ym
mhob Eisteddfod Genedlaethol
ag eithrio deg ohonyn nhw ambell un dim ond ar ymweliad
diwrnod, ond ers 1961 rydw i
wedi bod ymhob un Prifwyl am
wythnos gyfan.
Dydw i ddim yn ysgolhaig, a
diolch i'r drefn dydw l ddim yn
wleidydd. Dwi ddirn yn honni
bod yn fardd 0 bwys chwaith.
Ond mi rydw i'n ymfalchio yn y
ffaith fy mod i'n eisteddfodwr,
ac wedi bod yn eisteddfodwr
drwy gydol fy oes. Roeddwn i'n
'chwarae steddfod' ar yr aelwyd
yn Bryn Alun, Bethel, pan
oeddwn i'n grwtyn, fel y soniais
yn yr Eco rai blynyddoedd yn 01
wrth ddwyn i gof chwarae
marblis.

*

* *

Roedd gen i lond bocs sgidia
ohonyn nhw. Cannoedd 0 rai
llwydaidd, cyffredin, a dwsinau
o rai gwydrog, sgleiniog, liiwgar
- y Togs - fel y zelwid nnw
Oedd, roedd Ben i dd.ison 0
farblis i gynn91 'Steddfod. la, i
gynnal 'Steddfod Gencdlaethol.
A dyna be wnawn i, fel unig
blentyn, ar ambell ddiwrnod
stormus. Tywallt llond boes
sgidia o'r marblis ar lawr y
gegin a'u gosod nhw yn drefnus
yn rhesi 0 eisteddfodwyr pybyr
ym mhafiliwn y Genedlaethol i
ddisgwyl, fel arfer i gyfeiliant
'mowth-organ'.
Yna y Togo
mwya un oedd gen i yn eymryd
ei Ie ar flaen y ll\vyfan. Fo oedd
yr Arehdderwydd.
Marblan
wen a offrymai
Weddi'r
Orsedd.
Cafwyd
beirniadaeth a theilyngdod ac
fe gyrchwyd y bardd buddugol
(sef marblan lwyd gyffredin)
gan ddwy o'r togos bach lliwgar,
i'r llwyfan i gael ei gadeirio yn
Brifardd 'Steddfod y Marblis.
Do, fe ganwyd can y Cadeirio
hefyd gan Fryn Terfel 0 ganwr.
Ond mi gofiaf am un
'Steddfod Farblis drychinebus.
Pan oedd yr Archdderwydd ar
fin galw am heddweh,
fe
ruthrodd
Mwt y gath fel
bwldosar drwy'r gynulleidfa
ddisgwylgar
a'u sgrialu
i
bedwar ban byd. Bu rhaid
gohirio'r
eisteddfod
hynod
honno.
Ymhen blynyddoedd wedyn,
pan oeddwn yn ymadael 0 Bryn

cwestiwn a ofynnwyd i mi ar
Faes
yr
Eisteddfod
yng
Nghasnewydd, 'Pam na ffun i ar
Alun daethpwyd
0 hyd
i'r gyfer Eisteddfod fy mhentref fy
Archdderwydd yn swatio 0 dan
hun yo ystod y tair blynedd
yr hen gloe mawr, Rbyfedd 0 diwethaf?' ydi - Ar yr union
fyd. Mi fydd y 'Steddfod go ddyddiad
y
eynhaliwyd
iawn ar Bare y Faenol yn dipyn Eistedfod Bentref Penisarwaun
gwahanol i'r 'Steddfod Marblis
yn y flwyddyn 2001 a 2002,
a gynhaliwyd
ar lawr cegin
roeddwn
i'n beirniadau
yn
Bryn Alun flynyddoedd maith
Eisteddfod
Treuddyn.
Y
yn 61 bellach. Mae gen i un
llynedd ar yr union ddyddiad
cysur. Fydd dim angen i'r
roeddwn
yn beirniadu
yn
1\rehdder\vydd
offyrmu
Eisteddfod
Dyffryn Ogwcn,
Gweddi'r Orsedd na chanu Can
Bethesda.
y Cadeirio ar lawnt y plas, mis
Gair 0 ddioleh i fy nghydAwst nesa.
ymgeisydd, y Prifardd Gwyn ap
Gwilym, am ei gwmniaeth yn y
* * *
Manteisiaf ar y eyfle hwn i seremoniau dros gyfnod yr
ddiolch 0 galon i chi, gyfeillion
etholiad. Awgrymais i Gwyn yn
Bro'r Eco, am eieh dymuniadau
ystod
y
cyhoeddi
yng
da drwy gardiau, galwadau ffon N ghaernarfon mai da 0 beth
a thrwy alw yma yn bersonol.
fyddai i ni'n dau orymdeithio
Diolch yn fawr ichi, rwy'n a'n gilydd i ddangos nad oedd
gwerthfawrogi
hyn yn fawr.
yna unrhyw
ddrwgdeimlad
Fydd y eyfrifoldeb 0 fod yn
rhyngom. Gwnaethom hynny, a
Archdderwydd Cymru ddim yn
hefyd
yng
Nghasnewydd
waith hawdd yn ystod y tair
ymhob
gorymdai th, ac fe
blynedd
nesa.
Diolch
yn
gawsom sawl sgwrs ddifyr, ac yn
arbennig i gyfeillion Bethel. Be naturiol ar y telerau gorau. Fe
ydi'r sibrydion ydw i wedi'u
wnes i atgoffa Gwyn am noson
elywed am ryw ddathliad
ei gadeirio
ym Mhrifwyl
arbennig?
Abergwaun
1986.
Doedd
Rhaid i mi ddiolch i selogion
ganddo ddim lie i aros, a chan
a ffyddloniaid yr Eisteddfodau
fod 'na wely gwag yn fy ystafell
Lleol drwy Gymru am eu i, mi gefais y fraint 0 rannu
eefnogaeth.
Nh w oedd yn
ystafell gyda Bardd y Gadair.
awyddus i fy enwebu i, a nhw
Chlywais i mo'r Prifardd yn
lenwodd y ffurflen gais ar gyfer
dod i'w wely, ond pan adewais
y swydd.
yn y bore roedd o'n chwyrnu'n
Rhai fel fy ngbyfaill Geraint
drwm.
Lloyd Owen (a ddaerh mor agos
Diolch
Gwyn,
am
dy
at ennill y Goron eleni eto), gyfeillgarwch a phob dymuniad
da i'r dyfodol. Rydw i'n falch iti
Karen O'VCl1, yr ail am y Goron
ym Meifod y llvnedd, ac vn bur
gael dy etnol ar rwrdd yr
Orsedd.
ago:, clcni ero. Hilma Lloyd
Edwards sy wedi bod yn ages at
Am Y tro felly, Dioleh i bawb.
ennill y prif anrhydeddau fwy A oes Heddweh? Oes siwr.
nac unwaith. Ml fyddwn wrth
Rhigwm i'r Hogyn
fy modd petawn i'n cael y fraint
o gadeirio/eoroni y tri yma yn Mae'r tyUuanod medde nhw
ystod y tair blynedd nesa. Tri Yn dal i whitian eu tw-hw;
sydd wedi bod yn gyfeillion
A gwag yw'r bont sydd ym
eisteddfodol triw i mi dros y
Mhenllyn,
Reb fawr 0 ddefnydd erbyn hyn.
blynyddoedd, ac wedi eystadlu
Y ffordd sydd wynach nac erioed,
odana i droeon. Roedd yr hen
gyfaill Mabon wedi arwyddo fy Ac nid yw'n fan i gadw oed.
ffurflen
hefyd. Roedd hi'n
Cymraeg yw iaith y 'der)'n doeth,
fraint arbennig
i mi roddi
Anghofiodd hi ei Lladin coeth.
eefnogaeth iddo ddod yn aelod
Cyhoeddi wna tros dd61 a thwyn
o'r
Orsedd
ychydig
Maj un o'r fro yw'r prifardd mwyn
flynyddoedd
yn 01 am ei
Sydd heddiw'n brifardd yr holl
feirdd,
wasanaeth
ffyddlon
i'r
Eisteddfodau Lleol. Cafodd ei Y r Orsedd fawr, y dillad heirdd.
gyfaill annwyl, y diweddar
Wmffra, ei anrhydeddu
ym Tros hardd ErYTi,dywed hi 'Archdderwydd Y'Vein Selwyn ni,
Mhrifwyl
Tyddewi.
Dyma'r
Derwyddon blygant ger ei fron
eriw sy wedi cyrraedd y brig, fel A dawnsio wna y plant yn lIon,
Leah Owen a Gwyn Hughes
Ac yntau, tra yn gweini'r cledd,
J ones, am fod mor barod i'm
A fynn gyfiawnder a gwir hedd.'
eefnogi.
Mae'r tylluanod medde nhw
Gan
mai
cefnogwyr
Yn dal i \vhitian eu tw-hw,
Eisteddfodau
Lleol
Cymru
Ac er mor dlawd yw Pont Penllyn,
oedd yn a\vyddus i fy enwebu,
Fe wn am un a'i fyd mor wyn
fedrwn i ddim peidio a gofyn i A drig yng nghrud yr awen gref Elis Wyn Roberts, Cadeirydd
Fy nghyfaill Selwyn ydY'vef.
Cymdei thas Eisteddfodau Lleol
Cymru arwyddo fy enwebiad.
JOHN H. HUGHES
Tan-y-Clogwyn, Llanberis
Diolch iddyn nhw am eu
(gydag ymddiheuriad l
cefnogaeth diffuant.
Willw11lS Parry a'r zylluaTlod)
Gyda lla\v, yr eglurhad i'r

I longyfarch Selwyn ar ei
ethol yn Archdderwydd
I blwyf Llan'iolen eto
Daeth eyfle i ymfalchio,
Dyrchafwyd un i barchus swydd
Archdderwydd - 'rol pleidleisio.
Yn gyson bydded heulwen

Ar dymor Selwyn Iolen,
Mae'n Eisteddfodwr eyson, brwd
A chnwd a gaed o'i awen.
Ar erwau'r Faenol fawr a'i srwr
Daw gwen i bob 'Steddfodwr,
Gweld mab chwarelwr yno'n ben

Ar domen hen uchelwr.

Ae felly llongyfarehion
Anfonaf heddiw'n rhadlon,
Ond, meddwi wnaffel chdi, am ddau
Na all fawrhau dy goron
ROL WILLlfu\1S

Awst 2004

I'r Hybarch
I'r Hybarch, llongyfarchion
- un o'n bro
AI y brig yr awron,
Yn gawr dan euraidd goron

Yn uchel am Sel bydd son
HILMA LLOYO EOWARDS

Priodol ei ganmol ddyn gwar
ei sel
i'w swydd sin gyrhaeddgar,
hwn, gwreiddiau ag actau gar
yntau,o fro eu seintwar,
NORhlAN CLOSS

DIOLCH
Dymuna'r
Griffith

Prifardd
Selwyn
ddiolch
i'r
lIu
cvfeillion led-led Cymru am y
cardiau a'r galwadau ffon a

dderbynlodd ar achlysur cael ci
ethol
yn
Archdderwydd
Cymru, Roedd amryw o'r
cyfeillion hyn a chysylltiad a
Bro'r Eeo ae yn ddarllenwyr
cyson o'r 'Siam bar'.
Dymuna
ddioleh
yn
arbennig i drigolion ei bentref
generugol - Bethel - am eu
dymuniadau da a'u eefnogaeth.

CEFNOGWCH EIN
HYSBYSEBWYR

Blodau
(ALWYN AND SARAH JONES)

Ff6n 870605
• Basgedi Planhigion,
Blodau Ffres a Sile
• Danton blodau 7 diwrnod
yr wythnos drwy'r tro
• Gwasanaeth Tudalennau
SiaradlTalking Pages
0800600900
• Hefyd, Hamperi 0 Lysiau
a Ffrwythau Ffres
RHODD O'R GALON YW BLODAU

MANION
YMMEDI
an fod colofnwyr papurau bro yn haeddu rhywfaint 0
wyliau dros yr haf (ac y mae ein chwaer bapur yng
Nghaernarfon
yn cael deufis!) braidd yn bytiog fydd
eitemau'r mis hwn. Fe ddaw mwy 0 sylwedd wrth wynebu
hirlwm y gaeaf; ac fe ddaw hwnnw'n chwap gyda hyn. Ac
I'r rhai ohonoch sy'n chwilio am ddosbarthiadau DOS yn y
fro dros y tymor gaeafol hwnnw, mae gobaith y cynhelir
cwrs deg wythnos ar hanes lleol yn Llanberis a chwrs
cyffelyb ar hel achau yn Neiniolen, Gwyliwch y wasg leol
am fwy 0 wybodaeth gao Goleg Menai.

G

Corra Linn
Enw ar dy yn Saron, Bethel yw
hwn, ond beth yw ei ystyr? A
phwy roes yr enw ar y ty/tai
gwreiddiol? Dyna'r cais ddaeth i
law gan un arall 0 golofnwyr yr
'Eco', Dafydd Guto 0 Neuadd
Glasgoed.
Ar ymweliad
a'r
Alban, sylwodd fod Corra Linn
yn enw ar raeadr ar yr afon Clud
(Clyde) ger Lanarc N ewydd.
Gerllaw mae Castell Corra ac
Ogof William Wallace. Mae'n
yrnddangos fod gan Wallace
•

Dorothy, yn byw; y ddau yn
hannu 0 Sir y Fflint. Ond roedd
eu plant, Margaret, Ann, Richard
ac Elisabeth i gyd wedi eu geni
yn Llanddeiniolen.
Doedd yr enw ddim yn bodoli
yn 1861. Mae'n ymddangos, felly,
fod y tai wedi eu hadeiladu yn y
deng mlynedd rhwng 1861 ac
1871, ac i'r adeiladwr ncu'r
perchennog neu'r tenant osod yr
enw 'Cerra Linn' arnynr. A oedd
cysylltiad ganddo a'r Alban?
Yr unig ateb y gall Dafydd ei

gysylltiad a'r fro gan fod er wraig

awgrymu yw mai cipenaid o'r

yn

Alban a sefydlodd yno, wedi cael
gwaith cfal1ai ar Slad y Faenol.
Roedd cyf}ogi cineriaid dieithr
yn rhywbeth synhwyrol iawn i'w
wneud
0
safbwynt
y
rirfeddiannwr, ac y mae nifer 0
enshreifftiau
0
giperi:lid
a
rheolwyr slad yn cael eu cyflogi
gan siadau'r Faenol a Glynllifon
0 ardaloedd
yn yr Alban a
goglcdd Llocor. Tyb~dmai dyma

hannu oddi yno. Mae'r
rnaeadr Carra IJinn wedi bod yn
atyniad i ymwelwyr ac i arlunwvr
ers canrifoedd.
Holodd Dafydd ynglyn a'r
enw a chael gwybod mai ystyr
(linn' yw rhacadr; QnQ s.ulai'r
'corra' fod a dau ysryr, sef enw

person neu ddisgrifiad

0

zrochan

a'i chynnwys yn berwi. Mae}r
~YIliall 0 grocllan berwedig yn

cyfleu'r swn a'r cynn\.vrf yn y
pwll or w:lelod y rhaeadr wrth i'r
genllif 0 ddwr ymarllwy~ iddo 0
uchder.
Ond, Gut y dacth yr ~nw i
Sa.ron, lIe nad oes na. rhaeadr na
chrochan b\;cwedig?
Aeth Dafydd ati i ymchwilio,
gao arbed gwaith i mi. Bu'n
astudio cofnodion y gwahanol
gyfrifiadau, a darganfu'r enw yn
ymddangos am y tro cyotaf yn
1871. Roedd,
bryd
hynny,
bedwar 0 dai yn Saron yn cario'r
enw Corra Linn.
Yn y cyntaf o'r tai trigai
William a Mary Griffith, eu
merch, Elisabeth,
a thad y
penteulu. Roedd aelodau'r teuiu i
gyd wedi eu geni 0 fewn Arfon.
Yn yr ail dy roedd Thomas ac
Eleanor Davies a'u merch, Jane
Price. Teiliwr oedd Thomas
Davies wrth ei alwedigaeth, ac
mae'n amlwg i'r rhain symud o'u
mannau
genedigol.
Gaowyd
Thomas yn Lerpwl, ei wraig yn
Llansantffraid
a'r ferch yo
Llanddulas (y ddau blwyf olafyn
yr hen Sir Ddinbych).
Yn y trydydd lY roedd teulu
William a Margaret Roberts.
Roedd iddynt bedwar 0 blant, sef
Robert,
John,
Rowland
ac
Elisabeth.
Yn
Llanrug
a
Llanddeiniolen
y
ganwyd
aelodau'r teulu.
Yo y pedwerydd
ty roedd
Benjamin
Cunnah
a'i wraig,

dOigwyCldadd yn Saran?
Oc: nes rhywun a gwybodaeth
ncu

awgrym

cysylltwch.

gwahanol,

Adfer Adeiladau
Mewn rhifyn blaenorol soniais
am y rllaglcn R.estoration af
deledu'r BBC, a holi a oedd
unrhyw adeilad hanesyddol 0
fewn y fro oedd .yo \-vcrth ei
achub pe deuai rh)'\\ fili\\'n)'dd
caredig a ch}'nnig )'r arian. I'n
ystod yr haf daeth galwad gan
Eifion Roberts 0 Lanberis yn
cynnig 'Y r orfis Fawr' yn y
Gilfach Ddu, Llanberis.
Y dybiaeth yw fod yr adeilad
)Tm
mherchnogaeth
Cyngor
Gwynedd a'i fod yn cael ei logi i
grefftwr trin coed. Ond mae
cyflwr yr adeilad yn dirywio.
Mae Eifion o'r farn y .dylai'r
adeilad
fod yn rhan
o'r
Amgueddfa Lechi gan i'r Offis
Fawr chwarae rhan mor bwysig
ym mywyd y chwarel. O'r Offis
Fawr yr oedd holl weithgaredd y
chwarel yn cae I ei reoli, ac os cai
unrhyw weithiwr 'symans' i'r
Offis Fawr yna gwyddai fod
mater go ddifrifol i'w drafod.
Byddai'n
ddiddorol
cael
ymareb gan un 0 swyddogion yr
Amgueddfa a/neu gan Gyngor
Gwynedd
i
gadarnhau
perchnogaeth yr adeilad.
Soniais yn yr un cyswllt am y
'porch'
IJechi
s},'n prysur
ddiflaonu o'r ardal wrth i dai

gael eu hadnewyddu.
Roedd
Eifion hefyd yo crybwyll yr hen
arferiad 0 osod llechi ar dalcen
adeilad. Cyfeiriodd yn arbennig
at Hafoty yn Ninorwig
fel
enghraifft 0 hyn. Mae talcen cefn
Capel Bryngwyn, Llanrug hefyd
wedi ei orchuddio a gorchudd 0
lechi. Oes enghreifftiau eraill 0
fewn y fro?

Harri Barber
Deuthum ar draws englynion
coffa
i Henry
T. Parry,
Pontrhythallt, yn ddiweddar.
Roedd yn cael ei adnabod ar lafar
fel 'Harri Bach' neu 'Harri
Barber'. Torrwr gwalu wrth ei
alwedigaeth, and pvsgotwr wrth
anian. Roedd hefyd yn gofalu am
~r
drvsau
yng
Nghapel
Pontrhythallt.
Yr arfer bryd
hynny oedd cael torri gwallt a
shef ar nos Sadwrn er mwyn bod
yn
drwsiadus
i fynychu'r
moddion ar y Sul. Byddai siop
neu gwt y barbwr hefyd yn fan
cyfarfod
i drin a rhrafod
materion y dydd. Hon oedd
'Senedd y rro'.
Glan Rhyddal1t yw'r ~wdur3
un a oedd yn cyd-oesi a Harri
Barber. Mae'r englyn olaf yn
glyfnr iawn, ac yn gelfydd, ggn
nad oe~ ond ugain 0 eiriau yn yr
inith Gymraeg yn odli gyda'r sill
'wrn',

o mae hiraeth

am Harri
- tfW)"j
'starell
•
Trist ofid mynd iddl,
p~'), W)·lia'nnor 'capel ni'
LIe mae g\\'all m",·yo'i golli?

Fra\vd doniol

fryd tyner
- oedd irai dd
Hi eiriau a'i dymer;
Nid byrbwyll enaid barber
A garai naws geiriau Ner.
0

Un medrus ei ymadrodd - yn ei gell
Tynnai goes gwyr anodd,
Ein dadl hir yn glir iawn glodd Hwn a'i synnwyr a'n swynodd.
Am drin pen yn amgenach
- a thwyllo
Brithylliaid a'i blufiach;
Neu lunio gen yn lanach,
Her i bawb roi Harri bach.
O\v! Olaf egwyl ei fig'\vrn!
- Ow wall

!'wellyn a'i sis\vrn;
Yma Did yw mwy, na'i 'dwrn'
Dunos ydyw nos Sadwrn.
Tybed a oes englynion
neu
benillion coffa eraill ar gael i rai
o hen gymeriadau
neu hen
grefftwyr y fro?

Helynt y Crys Isa'

Rhian Williams 0 Gaerdydd
anfonodd yr hanesyn gwir hwn
am y cwpwl 0 gyffiniau Cwm
Dwythwch a arferai ymolchi yn
Llyn Dwythwcb
unwaith
y
flwyddyn. Ie, dyma yn 61 taid
Rhian, (na fyddai byth yn
gwamalu
na chellwair),
yr
achlysur blynyddol pan gai'r
cwpwl eu hunig fath!
Wrth
gwrs, doedd
pobl
ganrifoedd
yn 61 ddim yn
molchi'r
corff i gyd, ac fe
barhaoedd yr arferiad hwnnw
hyd yn ddiweddar, A heb fod yn
rhy bersonol, rwy'n siwr fod rhai
hyd yn oed heddiw sy'n gyndyn
iawn 0 folchi'r holl gorff!
Prun bynnag am hynny, yo 61
yr banes, byddai'r cwpwl canol
oed
yo
cyrchu
am
Lyn
Dwyrhwch
ar un diwrnod
arbennig yn yr haf ac yn diosg eu
holl ddillad eyn ymolchi yn
nyfroedd y llyn. Byddai crys isaf
glan yn cael ei gario yno hefyd,
ac ar 61 ymolchi, cai'r crys isaf
glan ei wisgo, a byddai'r crys
hwnnw yn aros am y corff hyd
nes deuai'r bererindod flynyddol
yn ystod yr haf dilynol!
Un haf, ar 61 ymolchi a
gwisgo'r dillad glan, methwyd a
dod 0 hyd i grys isaf budr y &Wr.
Er chwilio 0 gwmpas yn y brwyn
a'r tvfiant, methwyd yn Ian a'i
gael. Tybiai'r ddau ei fod wedi ei
chwythu i ffwI dd yn yr awel neu
fod anifail wedi ei gipio tra
roeddynt hwy yn nwr y llyn,
felly troesant am adref heb grys
budr y Ilynedd.
Aeth blwyddyn heibio, ac yn
01 eu harrer, daeth yn amser y
bath blynyddol. Wrth ddiosg ei
ddillad ar Jan Llyn Dwythwch
sylwcddQodd y gWr ei fod yn
gwisgo dau grys! Oedd, roedd
wedi gwisgo un o'r crysau isnf
am ddwy flynedd, a hwnnw hcb
ei olchi!
Does dim angen i neb o'r
darllenwyr gysylltu i gadarnhau
gwirionedd y stori nac i enwi'r
cymeriadau dan sylw, ond mae
croeso i chwi gysylltu ynglyn ac
unrhyw agwedd arall 0 hanes y
fro. Anfoowch
at Dafydd
Whiteside
Thomas,
Bron y
Nan t, Llanrug,
Caernarfon.

(Ffon: 01286 673515).

I drin a thrwsio
pob math 0
beiriannau gwn'io

MENAI SEWING
MACHINE CENTRE
21 Stryd Fawr
PORTHAETHWY
(01248) 714043
neu Caernarfon
Ff6n: (01286) 674520
Ff6n:

Edau, Nodwyddau
ac ati mewn stoc
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Mrs Iris Rowlands,

Glanrafon.

YSGOL CWM Y GLO
Bu diwedd tymor yr hat elenl yn
brysurach nag arter, Fe gawsom
ern mabolgampau
gyda Gethin
Jones,
y
bachgen
mwyaf
IIwyddlannus, a Mared Morris, yr
eneth gyda'r mwyaf 0 farciau. Yna
aeth yr ysgot gyian i Sw Bae
Colwyn am y dydd a chael digon 0
hwyl yno. Trefnwyd disgo gan rieni
plant BI.6 ond gorfu i m ohirio y
noson 0 Gyfeiriannu oherwydd y
glaw. eycc non yn cael et cnynnat
ym mis Medi.
Diotch i Sioned Mai Jones a
Lowri Ffion Jones am 9ynrychioli'r
ysgol
yn seremoni
cyhoeddi
Eisteddfod Genedlaethol Eryri a'r
Cylch 2005 a gynhaliwyd
yng
Nghaernarfon.
Biti na chawsant
gyile i orymdeithio oherwydd for y
tywydd yn wlyb.
Cafodd plant 81.5 a 6 gyfle i weld
sioe 'Grls' yn Ysgol Brynrefail.
Roedd pawb wedi mwynhau y
cyflwyniad
yn
fawr.
Ltongyfarchiadau mawr I chwi, yn
ddisgyblion
ac athrawon,
fu'n
ymwneud a'r sioe gerdd.
Rydym yn anfon ein conon
gorau at Mrs Lesley Morgan, ein
gofalwraig, sydd wedl cael triniaeth
i'w hysgwydd
yn yr ysbyty.
Gobeithio y byddwch yn 01 gyda ni
yn tuan. Diolch i Mrs Hilda Morris
sydd wedi bod yn cyflenwi yn ei lie.
Enillwyr Clwb yr ysgol am fis
Mehefln oedd - Dr. Esyllt Llwyd, Y
Goedlan, Llanrug; Mrs.Rita Morris,
5 MinHordd,
Brynrefail;
Mrs.
Marjorie Roberts, Bod Gwilym,
Cwm y Glo. Ym mis Gorffennat yr
enillwyr
oedd
Mrs.
Margarot
WillitlmG, ooreurryn, owrn y Glo;
Mr.Terry Williams. Bryn. Cwm y Glo
a Mrs Meinir Sian Llwyd. Hafan.
LIJ:l.nrug Vna ym mis Awst aeth y
swobrau
i MrG irte Rowland~,
Glanrafon. Gwm y GIO: Miss Megan
Glyn Oliver. Gors. Qrynrefail a
Mr.Rhodri
Llwyd,
Y Goedlan,
Llanrug.
I gloi gwelthgareddau'r flwyddyn
cafwyd Gwasanaeth
arbennig i
gyflwyno gwobrau a thystysgrifau i'r
plant. Rydym yn dymuno y gorau i
David, Gethin, Mark, Aroh, Luke,
Dewi, Amy a Rebecca sy'n dechrau
ym MI.7 yn Ysgol Brynrefail eleni.
Gobeithio y byddwch yn hapus
iawn yno a gwnewch eich gorau.
Roedd yn gyfle hefyd i ffarwelio
Miss Sharon Roberts sydd wedi
bod yn hynod ei gwasanaeth yn yr
ysgol.
Bu'n
cymhorthydd
gweinyddol, yn glerc cinio ac yn
gymhorthydd
dosbarth
amhrisiadwy. Bu hefyd yn ofalus
iawn 0 Jack, sydd bellach wedi
mynd I fyw i Seland Newydd am
gyfnod. Diolch 0 galon Miss Sharon
a phob dymuniad da yn eich menter
newydd ym myd busnes.
Roedd Mrs Lowri Prys RobertsWilliams hefyd yn gorffen yn ei
swydd fel Clerc i'r Llywodraethwyr.
Diolch
i chwithau
am bedair
mlynedd 0 wasanaeth ffyddlon a
gwerthfawr i ni.
Yn ogystal a hyn, roedd Mrs.
Mair Lloyd Hughes yn ymddeol fel
pennaeth yr ysgol ar 01 deuddeng
mlynedd wrth y IIyw. Cyflwynwyd
blodau a rhoddlon I'r tair ohonynt
DIOLCH
Gan mai hwn fydd fy nghyfraniad
olaf i tel pennaeth Ysgol Cwm y
Glo, ml garwn roi galr 0 ddiolch
diffuant iawn i gymaint sydd wedi

a
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Gwyneth ae Eifion Roberts, Swn-y-Gwynt.

Ffon: (01286) 872275

bod yn gefn aruthrol i mi tra yn y
swydd. Mae deuddeng mlynedd
wedi gwibio heibio ers i mi gymryd
yr awenau - blynyddoedd
fu'n
hynod 0 hapus. Ym mis Medi 1992
roedd 39 0 blant yrna ae erbyn hyn
mae yma 93. Cyinod cyffrous yn wir
o dyfu ac ehangu a chymaint hefyd
o newidiadau ym myd addysg yn
gyffredinol.
Ar hyd y cyfnod hwn, roedd yma
dim gweithgar ae ymroddedia 0
athrawon, cymorthyddion
a staff
ategol. Criw oedd mor agos at ei
gilydd tel ein bod yn fwy 0 deulu
nag 0 welthgor. Tu 61 i runnau,
rydym wedi bod yn hynod 0 ffodus
o gael rhieni brwdfrydig a gweithgar
sydd wedi lrefnu ac ymuno mewn
pob math 0 weithgareddau. Mawr
yw fy niolch Iddynt hwythau.
Yna rnas'n rhaid I mi gyfelrio at y
Llywodraethwyr sydd wedi bod yn
fy helpu i arwain yr ysgol yn bwyllog
a doeth.
Bu hyn ar hyd y
blynyddoedd dan gadelryddiaeth
gadarn y Cyngh Brian Jones. Mae
fy nyled iddo ef yn enfawr.
Mi hoffwn i ddiolch i chwi fel
cymdogaeth - pentrefwyr Cwm y
Glo, Brynrefail a'r Fachwen a rhai
tu draw i ddalgylch yr ysgol. Buoch
yn gefnogol lawn i'r ysgol dros y
cyfnod ac yn ystod yr amser hwn
rwyt wedi gwneud !Iawer lawn 0
ffrindiau yma. Mi garwn ddlolch i
bawb am y rhoddion gwerthfawr, y
blodau, y cardiau, pob lIythyr ac ebost a dderbyniais ar f'ymddeoliad.
Rwyi yn gwerthfawrogi'r cyfan yn
fawr iawn.
Ym mis Medii bydd Mrs Eleri
Oa.vieo yn oecnrau fel pennaeth
newydd yng Nghwm y Glo. Rwy'n
mawr obeHhio y bydd hithau yn cael
yr un croaso a'r gofnogaeth
ffyddl9n y cerate I y rreint ou
oernvn Rwy'n ovmuno'r gorau iddl
yn Qi swydd ac hafyd i'r ffrindiau
dwi'n eu gC1dael yn yr Y5go1
arbennlg hon.
Yn ddiffuant

LLANBERIS

DYMUNA Delyth, Mair, Carys ac
Aled ddiolch yn fawr iawn am yr
holl gardiau, galwadau ffon a'r
geiriau caredlg 0 gydymdeimlad a
gawsant ar 61 colli Selyf, gw~r, tad
a thald annwyl lawn.
Diolch hetyd am y rhoddion hael
tuag at yr Uned Arennau, Ysbyty
Gwynedd
ac Ambiwlans
Awyr
Gogledd Cymru.
DYMUNA Menna Jones, 6 Stryd y
Ftynnon, ddiolch yn fawr iawn i'r
teulu, ffrlndiau a chymdogion am y
lIu cardiau, anan a galwadau ffon
tra bu yn cael lIawdriniaeth yn yr
ysbyty.
Diolch
hefyd
i'r nyrsys
a'r
ooctoriaro am y gotal ar Ward
Dulas.
COR MEIBION DYFFRYN PERIS
Ar 25 Gorffennaf bu'r cor yn cynnal
cyngerdd yn yr eglwys yn Betws y
Coed. Mae'r eglwys yn cynnal
cyngherddau pob nos Sui yn ystod
yr haf ae yn rhoi gwahoddiad i
gorau
Gwynedd
a Chlwyd
i
ddiddanu'r gynulleidfa. Yn ogystal
a niter 0 eitemau gan y cor cafwyd
eyfraniad gan unawdydd gwadd y
cor, set Elin Mai Jones 0 Lanberis.
Buasai'r cor yn falch 0 ychwanegu
at ei aelodaeth. Os y dymunwch
chi neu y tybiwch y buasai ffrind
neu gymydog yn cael pleser 0 fod
A

Ffon: 870740

yn aelod o'r cor, dowch i gysylltiad
heto unrhyw aelod. Bydd year yn
ailgychwyn ymarfer ar nos Lun, 30
Awst am 7.30 yn yr Oriel,
Llanberis.
PRIODAS
AUR. Caral Bob a
Norah, 14 Dol Elidir, ddiolch i'w
teulu a'u ffrindiau am y cardiau a'r
anrhegion
a dderbyniwyd
ar
achlysur eu Priodas Aur ar 7 Awst.
PWYLLGOR APEL EISTEDDFOD
GENEDLAETHOL
2005. Cafwyd
noson bingo Iwyddiannus
yng
Ngwesty
Dolbadarn
ddiwedd
Gorffennaf ble gwnaethpwyd elw 0
£200. Hoftat'r pwyllgor ddiolch i'r
merched a drefnodd y noson ac i
bawb a gyfrannodd wobrau.
Hetyd anfonwyd lIythyr apet i
eros saithdeg 0 fusnesau Ileal i
ofyn am gyfraniadau
i'r gronta.
Dim ond un busnes sydd wedi
ymateb hyd yma.
Cynhelir
cyfarfod
nesaf o'r
pwyllgor apet nos Fawrth, Medi 7,
am 7.00yh yn Angorfa, Llanberis.
LLONGYFARCHIADAU mawr i dim
pel-creed dan 9 Llanberis am ennill
Cwpan
Chwaraeon
Cynghrair
Gwyrfai eleni! Diolch yn fawr I bawb
sydd wedi cynorthwyo eto'r tim dros
y flwyddyn ddiwethaf ac i'r rtueni am
gludo'r ser pel-droed yn 01 ac
ymlaent
A

MAlA LLOYO HUGHES

CAPEL Y TABERNACL.
Pnawn
Sui, 18 Gorffennaf, gweinyddwyd
dwy Sacrament, set Bedydd atr
Cymun Bendigaid.
Bedyddiwyd
Elliw, Keith a Robert (gefeilliaid), tri
plentyn bach Jennifer a Rob, 4 Dol
Aton Gwasanaethpwyd
gan ein
gweinidog,
y Parch
Gwynfor
Williams, gyda Mrs Lowri Prys
Roberts-Williams wrth yr organ.
GENEDIGAETH.
Llongyfarchion i
Samantha a Gavin, 9 Dol Afon ar
enedigaeth mab bach, Dion, brawd
bach i Lee.
LLONGYFARCHIADAU
i Nerys, 6
Bryn Hyfryd, ar ennill Tystysgrif
Addysgol, hefyd i Leri, Derlwyn,
Craig-y-don, ar ennlll gradd BA
mewn
Hanes
ym
Mhrifysgol
Bangor. Pob dymuniad da yn y
dyfodol i'r ddwy.
YMDDEOLIAD.Ein
dymuniad
gorau
i
Mrs
Mair
Hughes,
prifathrawes
yr ysgol,
ar el
hymddeohad
ddiwedd
y tymor
diwethaf, gan ddiolch yn ddlffuant
lawn iddi am ei gwaith i Ysgol Cwmy-glo ac i'r gymuned
am y
deuddeng mlynedd diwethaf. Mae
ein diolch yn fawr hefyd i Mr
Gwyndaf Hughes am roi lIawer 0
amser yn ystod al wyliau i roi help
lIaw i Mrs Hughes
Hefyd dyrnunwn longyfarch y
ddau ar enedigaeth eu wyres tach
rai wythnosau yn 01.

Enillwyr Cwpan Chwaraeon Cynghrair leuenctid Gwyrfai dan 9.
,

NANT PERIS .
_.

--

__

._

Llinos Jones, 6 Nant Ftynnon. Ffon: (01286) 871820
GWELLHAD BUAN I Alan Pntchard,
Llys Awel gynt sydd yn yr ysbyty ar
hyn 0 bryd gan bawb o'r Nant.
PEN BLWYDD HAPUS i Tomos
Bleddyn, 6 Nant Ffynnon ac i
Stephanie Welsby, 1 Glanrafen a
fydd yn ddeunaw oed y mis yma.
LLONGYFARCHIADAU i bawb fu'n
IIwyddiannus
mewn
arholiadau
TGAU a LEFEL A eleni a phob Iwc i
John Paul, 1 Bro Glyder yn y
brifysgol.
FFAIR NANT
Cofiwch am y cystadlaethau cartref,
Rhaid cyflwyno'r cretftwaith erbyn yr
11eg 0 Fedl a'r bwydydd erbyn dydd
Gwener y 17fed i Ty'n Llan.
LIMRIGAU. Yn 01 yr arfer cynhelir
cystadleuaeth ysgrifannu limrig eto
eleni ar nos Sadwrn y 18fed, set
diwrnod y ffair ei hun. Os am
gystadlu rhowch eich enw mewn
amlen a'ch ffugenw ar y blaen a'i
gyflwyno gyda'ch ymgais I Ty'n Llan,
ble cant eu hel gan y beirnlaid.

,

-_

Dyma'r llinellau cyntaf:
1. Roedd
dafad
o'r
enw
Angharad ..........
2. Aeth Mlms un nos Wener I
botio
..
3. Ken 8eudy Mawr sydd yn
ffarmie...
.....
Dydd Sadwrn Medi 11: dechrau'r Wyl
flodau - derbynnir blodau yn yr
eglwys yn ddyddiol.
Dydd Sui Medi 12: Cymanfa Ganu
yn Eglwys Sant Peris am 7.00 y.h.
Nos Lun: Noson Rasio ceffylau! 7.30
y.h. Ty'n Llan.
Nos Fawrth Medl 14. Cwis yn Ty'n
Llan am 8.00 y.h.
Nos
Fercher
Medi
15:
Cystadleuaeth Pwl yn Ty'n Llan cychwynnir am 6.30 yn brydlon!
Nos lau Medl 16: Helfa Drysor - I
gychwyn 0 faes parcio Ty'n Uan am
6.30 y h.
Nos Wener Medi 17: Stars in Your

(Parhad ar dudalen 11)
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Mrs Nan Roberts, Pantafon. Ffcn: (01286) 650570

...

~

Camera yn ngofal Heulwen Hughes, Argoed. Ffon: (01286) 650556
SEFYDLIAD Y MEACHED. Ar 1
Gorffennaf aeth 11 0 aelodau a 5 0
ffrindiau am drip i Felin Llynnon yn
Llanddeusant. Cafwyd y cyfle i fynd
i mewn i'r Felin i'w gweld yn
cynhyrchu'r
blawd a hefyd l'w
brynu. Ar 01 gwario ychydig 0 amser
a phresl yn y siop, mynd rr caffi am
de blasus iawn. Roedd pawb wedi
mwynhau'r prynhawn yn fawr. Ar 2
Medl. vn Fsstn Eglwy~ y Waun. Ms
Cleo De Vito
Macmillan Cancer
Relief tydd y wraig wadd. Croeso
cynnes i aelodau newydd.
CLWB BOWLIO. Mae'r Clwb wedi
cau am fis Awst ond bydd yn ailagor
ar bnawn lau, 2 Medi. Beth am alw
i mewn I gael bIas o'r gem. Mae'n
brat iawn I gael rhywle i gyfaJiod
ffrindiau pan fydd yn rhy oer a
gwlyd I fynd allan i ymarfer. Croeso
cynnes i aelodau newydd.
CLWB 300 Dyma rastr o'r enillwyr
am tis Mai:
£40: Mrs LJ_ Williams,
Plas
Bodhyfryd: £25: Mr Martin Williams,
6 Ty Hen; £10: Mr Tegid Pritchard,
Cartref.
Enillwyr mis Gorffennaf oedd.
£40: Mr G Coles, 6 ero Waunj £25:
Mrs M. E. Overbury,
dfo Bryn
ewenent: £10: Mrs Rhlan owen. 7
T9 Hen.
LLONGVI=ARCI-IIADAU.
Vns Nshapel y AIlOS, uanruq,
priodvvyd Andrew Beech, Rose
Mount a Judith Jones 0 Lan rug.
Dymunwn yn dda iddynt i1r eu
priodas a phob hapusrwydd yn eu
cnrt,.ef newydd,
Dymunwn yn dda i Mererid ac
Esryn, IS-i;iIiQn or eu onooas yng
NgnaerdydO
yn
ddiwaddar.
GWQinyddwyd y brlodas san y
Parch Lorna AobQrt~, modryb I
Mero,.id a merch yng nghyfraith I
Mro \J,D. ftobenS. Gaemarfon (Bryn
TQO oynt)~r;N-sLWYDD PRIODA6. au Gyrll
a Janel 0mitn, Rnoslan yn dathlu
eu prlOdas arlan yn ddiweddar.
l;stynnwn ein lIon9yf~rchion a'n
dymuniadau da i'r dyfodol iddynt.
GENEDIGAETH.
Llongyfarchiadau i'n meddyg teulu,
Doctor Esyllt a Rhodri Llwyd ar
enedigaeth merch tach, Nanw Hat,
chwaer a ffrind tach i Macsen
Ganwyd mab bychan, Sion I Diane,
8 Ael y Bryn, Wyr bach i Eirian ac I
Elwyn yng Nghaernarfon.
Daeth Duncan
a Gill Brown,
Gweltor yn daid a nain eto. Ganwyd
mab bach, Tomi Llewelyn, j Beca,
brawd bach i Lisa. Dymunwn yn
dda j'r teuluoedd a'r rhai bach.
YMDDEOL.
Dymunwn
bob
hapusrwydd j Gill Wyn, Y Frenni, ar
ei hymddeoliad
o'i swydd fel
darlithydd yng Ngholeg Pencraig,
Llangetni.
DYMUNIADAU DA. A gwyliau'r hat
yn tynnu at eu terfyn bydd lIawer un
yn cychwyn gyJia newydd mewn
ysgol, coleg a swydd. Dymunwn yn
dda i bob un ohonoch.
Estynnwn ein 1I0ngyfarchiadau
i'r rhai fu'n IIwyddiannus yn yr
arholiadau
ysgol a choleg gan
ddymuno'n dda iddynt i'r dyfodol.
YN YR YSBYTY. Anfonwn ein
cofion cynhesaf at Catrin Thomas,
Stad Tref Eilian, sydd yn Ysbyty
Glan
Clwyd,
gan
ddymuno
gwellhad iti, Catrin.
ADREF
O'R
YSBYTY.
Croesawn
Miss Eirlys
Jones,

°

Maelor; Jeanette Griffith, 9 9ryn
Golau; Mrs Gwladys Jones, Stad
Tret Eilian adref o'r ysbyty a Mr
Aled Taylor, BaJadeulyn a Mr David
Parry, Bro Waun wedi iddynt gael
lIawdriniaeth yn yr ysbyty. Hyderwn
eu bod yn gwella wedi cael dod

adret.
Mae Kevin Dvies, Stad T9 Hen
yn gwella wedi iddo gael triniaeth
i'w droed a Ffion Williams, neryo 0
stao Ty Hen yn gwella wedl iddi
ddisgyn a thorri ei braich ac mae
Mrs Roberts, Stad Tret Eilian wedi
svrtnlo ac agor ei phen-glln.
Anfonwn ein cofion ati hithau.
Anfonwn ein cofion hefyd at y
rhal o'r pentref sydd yn gaeth i'w
canren oherwydd anhwylder iechyd
ac at y rhai sydd mewn cartref
preswyl, ac at Miss Doris Roberts,
Aweltryn, sydd wedi mynd i aros i
Gartref Dwnyfa am gyfnod.
CYDYMDEIMLO
Anfonwn ein cydymdelmlad dwysaf
at Mrs Glenys Jones a theulu
Rhandir Mwyn yn eu profedigaeth a
golli mam Glenys yn ddiweddar.
Yr un yw em cydymdeimlad
Mrs Maureen a Gwllym Hughes.
Bryn Pens yn eu protedigaeth 0
gOJlimam Maureen_
COR Y WAUN.
Cynhaliwyd
cyrarroo blynyddol y cor ar nos SuI.
4 Gorffennaf pryd y penderiynwyd
cadw
gyda'r
swyddoqlon
presennol.
Bu'r COr yn cynnal
noson yn y victona, uanbans ar
nos tau, 27 Gorffennaf I ddiddanu'r
ymwelwyr. R. Gwynn Davies oedd
yn arwain y noson yn hwyliog fel
artsr a chafwyd
cwmni
yr
unawdydd Fiona Sanderson i rol
pedwar dalganlad coriadwy. Bu'n
nason ddltyr gy09 chynulleidfa
wennrawrOgollawn I orffan arni cyn
gwyliau'r haf 9ydd ymarferion y cOr
yn Qilgychwyn ar nos 5ul, 5 Medl.
Bwrladwn
Qymryd rhan mewn
cyngerdd yng Nghaernarfon ar nos
Wener, 17 Medi I godl arian ar gyfer
AmblWlanS Awyr Gogledd Cymru, a
byddwn yng Ngwesty'r Victoria
unwaith eto ar nos tau, 23 MedL Os
ydych elsiau trefnu noson gyda'r
cor
cofiwch
gysylltu
a'r
ysgnfennydd,
Emyr Roberts ar
(01286) 650128.
APEL GAN YR ANTUR.
Mae
gweithwyr
Antur Waunfawr
yn
casglu cardiau cyfarch 0 bob math
(pen-blwydd a.y.y.b) ar gyfer eu
hail-gylchu (ail-ddefnyddio) yn eu
gweithdy.
Gofynant
yn
garedlg
i
ddarllenwyr yr Eco, os oes gennych
gardlau nad ydych eu hangen
mwyach ac am eu rhoi i'r Antur,
wnewch chi gysylltu a hwy ar rif ffan
(01286) 650721, er mwyn iddynt
drefnu i'w casglu gennych. Diolch.
EJ 4803
Ychydig
wythnosau
yn 01, ar
hysbysfwrdd
Siop
y Pentref,
gwnaed
cais
am
wybodaeth
ynghylch hanes 'Riley Merlin - Rhif
EJ 4803', yn dyddio 0 1936, ac
oedd a chysylltiad
a'r pentref
tlynyddoedd yn 01. Sylweddolwyd
mai cyteiriad
oedd at gar y
diweddar Barch O.H. Jones, fu yn
weinidog
yn Llanilar
am 40
mlynedd,
ond
a
dreuliodd
flynyddoedd olaf ei oes yn ei hen
gartref yn Glanta, Waunfawr.
Yn dilyn ei farwolaeth yn niwedd
chwe degau'r ganrif ddiwethaf bu'r

a

a

Mr Gwynn Davies a'j frawd, Dewi, yn edmygu car eu hen ewythr, y
Parch O.H. Jones, ar et newydd wedd.
car yn araf bydru hyd nes ei werthu
yn 1974 am £25.
Tros
y
blynyddoedd
alladeiladwyd
y car gan Glyn
Edwards 0 Rugby, a enillodd y wobr
gyntaf am y prosiect yn Rali
Coventry yn 1992. Ei berchennog
yn awr yw John de Newtown, Caer,
sydd
wedl
mynd
I drafferth
rhyfeddol I ymchwilio hanes y car,
ac i hanes y diweddar Barch O_H.
Jones.
Daeth a'r car i 'Antur Waunfawr'
i'w arddangos ar ei newydd wedd.
Roedd cael ail-gydnabyddu a'r
Ailey (er nad yw beuacn yn gwisgo
el IIfrai du gwreiddiol!) yn brofiad
hyfryd i Gwynn a Dewi. Mae'r ddau
yn cofio fel yr oedd eu hewythr yn
addoll'r Ailey - car oedd, mewn
gWlrlonedd, yn arbennig 0 ran ei
wneuthuriad.
Mae y 'cantrifugaI
flywheel
with a pre-selector
euiomeuc gearbox' yn dal i fod yn
rhyfeddod.
Pris y car pan gafodd ei brynu yn
newydd yn Aberystwyth,
oedd

£269.
Tybed faint yw el warth yn awr?
Y5GOL WAUNFAWR
Cynhaliwyd
diwrnod
Mabolgampau'r
y~gol
ddydd
Mercher, 7 Gorffennaf. ac er nad
oedd y tywydd yn ffafriol lawn
ddechrau'r bore cafwyd diwrnod
arbennig 0 dda. Roedd pawb wedi
gWlsgo yn lIiwiau eu tal: Cadnant
mewn glas. Gwyrfai mewn coch a
thim Eilio mewn melyn Cafwyd
cystadlu brwd o'r dosbarth meithrin
i flwyddyn 6, a phinacl y pnawn
oedd y ras farathon blwyddyn 5 a 6.
Gwyrtai
orfu
eto
eleni
a'u
capteiniaid Tomos Parry a Meleri
Gwyrfai yn derbyn y darian a
thariannau bach iddynt eu hunain i
gofio'r achlysur.
Y diwrnod canlynol cynhaliwyd
ein Ffair Haf flynyddol. Yn anffodus
oherwydd
y tywydd
gwlyb ni
chynhaliwyd y gemau ar y cae a
chollodd y plant gytle i gael reid ar
y cettyt a thrap. Er y glaw, gwnaed
elw anrhydeddus 0 £850.00. Dlolch
i bawb a gytrannodd.
Gwefreiddiwyd
holl blant yr
ysgol ddydd Llun, 12 Gorffennat,
wrth lddynt glywed y pianydd
enwog, Iwan Llywelyn Jones, yn
rhoi datganiad ar y piano. Roedd
Mrs Ann Marston wedi trefnu iddo
fod yn wr gwadd
i gyfarfod
gwobrwyo'r Darian Gerdd am eleni.
Diolch Iddi hi am drefnu gwesteion
dros y blynyddoedd. Profiad brat
iawn oedd clywed y plant yn canu
amryw 0 ganeuon, yn enwedig
'Franz 0 wlad Awstria' a Mr lwan
Llywelyn Jones yn cyfeilio iddyntl

Enillydd y danan am eleni yw
Sharon
Hanks,
blwyddyn
6.
Llonqytarchtadau iddi hi.
I glo; y tymor a'r flwyddyn
addysgol cynhaliwyd y Cyfarfod
Gwobrwyo
ddydd
lau,
15
Gorffennaf Dyma'r enillwyr eleni:
Tartan Gelf: Sion Harman. BI 5;
Tarian Yrndrsch Osian Everett, BI
4 a Gwenan Williams, BI 4.
Tartan Cywaith: Jessica Williams,
BI 5
Gwobr Cywaith BI 4. Hannah
Latham a Hanna Mair; 61 5: GavIn
Morns; BI 6: Cara Pntchard.
Derbynlodd Tomos Meredydd,
dosbarth moithrin; Enlli Pritchard,
BI derbyn, Rea ennnns, BI 1;
Angharad P. Jones, 81 2: Carwyn
Lowe, BI 3: Jamio Anderson, BI 4 a
Lea Owen, BI 5 docyn lIytr £5.00 yr
un am gasglu'r symiau mwyaf yn y
teithiau noddedig
Cyflwynwyd
geirladuron
yn
rnoco i brant blwyddyn 6 oedd yn
aln gadael slsru, a dymunir yn dda
iddynt yn ysgolion Syr Hugh Owon
a Brynrefail.
Bu'n rhaid ffarweliO hetyd
Mrs
Wendon Davl~s a fu'n cydweithio
ni yn yr YS901 am bron I wyth
mlynedd.
Gyflwynwyd
cacen,
basged 0 flodau a rhodd anannol
iddi. Dymunwn ymddeoliad hapus
iawn i chwi, Wendon - galwch draw
i'n gweld.
Gwyliau dedwydd a diolch i
bawb am eich cefnogaeth yn ystod
y flwyddyn.

a

a

Mrs Wendon Davies yn ymddeol 0
Ysgol Waunfawr.

(Parhad Trosodd)

DODREFN PERKINS
(Safle'r hen Nelson)

CAERNARFON

Ffon: (01286) 676 040

• Pob math 0 ddodrefn Iy
• Cegin, 'stafell fyw, IloHt
• Prisiau cystadleuol
• Danfon am ddim i holl
ardal Bro'r Eco

Mrs Ann Marston s't gwr gwadd, /wan L/ywe/yn Jones, yn cyf/wyno
Tarian Gerdd Ysgol Waunfawr am 2004 I Sharon Hanks, 81 6.
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Mabolgampau Ysgol Waunfawr. Gwyrfai - y
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TEPHEN J
Trefnwr AngJaddau
Llanberis ac Ardal yr Eco

(01286) 870 870
(01286) 872 491
(07770) 265 976
------'
Cwmni Annibynnol Lleol
Profiadol
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CERID MACKINNON
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(01286) 673190

GORSAF BETROL

•

£550

•
A'l FEIBION

BE
DEINIOLEN

Ffon: (01286) 871521

Bwthyn Gadlys

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

LLANBERIS

Petrol • Disel • Nwy Calor • Glo
Cylchgronau • Papurau Newydd
Cardiau Penblwydd • Wyau
Nwyddau Groser • Melysion

FFon: 870444
• Gwerthwyr Glo ac
• Olew Gwres Canolog j'ch
cadw'n gynnes ac yn glyd!
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TICEDI LOTERI AR WERTH YMA!
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LlONGYFARCHIADAU
i Mrs Persis
James, Bryn Mair ar gyrraedd ei pheni ,
.'
blwydd yn naw deg pump yn
ddlweddar.
Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. Flon: (01286) 675384
Daeth y teulu ynghyd yn Castell
Deudraoth a chafwyd prynhawn brat.
Drolch am bob caredigrwydd.
sydd wedi ymgartrefu yng Nghaeathro.
ENILLODD
Manon
Awst,
SALWCH.
Brysiweh
wella
Mrs
Pencarnlslog, ynys Mon, Ysgoloriaeth
Pritchard. Hafan Elan ae unrhyw
Pensaer itanc 0 dan 25 oed yn
berson sydd ddim yn dda eu hiechyd.
Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd.
BASIS NEWYDD.
Merch ydyw i Doctor Medwyn a
Llongyfarchladau
mawr I Deian a
Myfanwy Williams, ac mae'n wyres i
Claire Roberts (Meuod gynt) ar
Mrs Nan Jones, Perthi, Ftordd yr Orsaf
enedigaeth eu mab bach, Harvey, yn
a Mrs Eileen Williams, 10 Aton Rhos,
Swydd Efrog. W'yr cyntaf i Selwyn a
Mae Manon yn dechrau ar el thrydedd
Betty, Meifod.
flwyddyn mls Hydref yng Ngholeg
I Rhodri ae Esyllt llwyd ar enedigaeth
Emmanuel, Caergrawnt
Nanw Hat, cnwaer tach i Maesen a
wyres gyntaf I Gwyndaf a Mair
CAPEL Y RHOS
Hughes.
Yn wahanol i amryw 0 gapeli yng
I lowri Angharad a Sian Gwyn ar
Nghymru heddiw. ymestyn y mae
enediqaeth eu mab bach, Math Sion.
Capel y Rhos ac nid cau. Oherwydd
llongyfarchiadau mawr I Tald a Naln
poblogrwydd yr Ysgol SuI, aeth lie yn
newydd, John a Mary Roberts, Bedw
brin yn y festri ae fe ychwanegwyd
Gwynion, Ffordd Glanffynnon.
ystafelloedd at yr adeilad. Cafodd y
DIOlCHIADAU.
capel el hun hefyd el adnewyddu, o'r
Dymuna Deian a Claire Roberts,
tu mewn a'r tu allan, ac erbyn hyn mae
Swydd Efrog, ddioleh i'r teulu a'u
cegin newydd a chyfleusterau modern
LLUN' ELWYN ROBERTS BETHESDA
ffrindlau am y cardiau a'r anrhegion a
yma. Am fisoedd
bu'r Eglwys
dderbyniwyd ar achlysur genedigaeth
Fethodrstatdo yn garedlg iawn yn
PRIODAS. Yng Nghapel y Rhos, ar 26
Harvey,
gadael i'r gynulleidfa addoli yn Hermon
Mehefin, priodwyd
Claire lOUISG,
PWYLLGOR CODI AAIAN AR GYFER
bob Sui, tra roedd yr Ysgol SuI yn cael
merch Mr a Mrs John Meredydd
EISTEDDFOD 2005. Yn ddiweddar
ei chynnal yn yr Ysgol Gynradd, ond
Jones, 9 Tal-y-Bont, gyda Barry Wyn
catwyd cytartoo anffurfiol i geisio codi
erbyn hyn mae Capel y Rhos yn
Evans, mab Mr a Mrs Itor W. Evans,
pwyllgor
yn ypentref
i dretnu
agored ar ei newydd wedd, a phawb
8rvncir. Gweinyddwyd y onocas gan y
9weithgaroddau. Daath cynrychiolaeth
gydati gilydd unwaith sto.
Pareh Dafydd Lloyd Hughes. Y
Nos lun, 5 Gorffennat, gwelwyd
morwvruon oedd Katie Ann Evans a dda 0 wahanol fudiadau ae unigolion
sydd ~ diddordeb a'r pent ref at el
tua hanner cant 0 blant yr eglwys yn
Samantha
Wyn Evans. Y gwas
gilydd i gyrraedd targed plwyff Llanrug
gorymdeithlo
trwy'r pentre gyda'u
oriodas oedd Stephen Paul Williams.
a Chwm y glo a ~g.ooo.
hathrswon Yn disgwyl amdanynt wrth
Merch y blodau oedd Chloe Ogllvy ar
Mtlo ~awl gwoilhgaredd wadi el drcfnu
glat y capel roedd tyna dda 0 aelodau
gwas bach oedd Adam Lee Gordon
yn barodl y cyntaf fydd Dlwrnod CoHi 3
t\ chyfeillion
Mrs ~nld WhitGSide
Fletcher. Cynhaliwyd y wledd briodas
byrddau gwerthu yn y Ganoltan ar 19
Tnomas gafodd y fraint 0 agor y drws
yng Ngvve3ty Flctoria,
Llanberls.
.
vn swyddoQOI am y tro eyntaf; mae
Dymunlr POD napusrwydd I r par HanG Awst
MR9 Oafydd ~e Aled Gibbard wedl
Mrs Thomas yn aelod 0 un o'r
trofnu diwrnod noddadig 0 Sal-droed
teuluoedd hynaf yn yr 901wys. ac yn
ar gar rwll Moelyn rienl tl phlant ar 18
COrlo'r hen fcstri yn caol ei hadeiladu
Atodiad
Medl. arwy'r dydd, Dewcn I gefnogl f1
flynyddoedd yn Olt a phawb yn helpu
gwyhweh am y postari a'r hysbys.
(Parhad 0 dudalen 10)
gyda'r gwarth
Os am roi unrhyw gymorth, mewn
Roedd y capel bron yn lIawn I'r
!;yes yn Ty'n Llanl Dym~leh eyfle i
ulnrhyw Hordd cysylltweh os gwelwch
Gwasanaeth
Arbennig;
cymerwyd
Tad yn Elvin ngu'n Madonna.1
yn dCl(:l uy Olwon I iV9hee ~G74a~O), rhan san ra: 0 Ilasno';ald ac ~(llod~u'r
Cystadl~uaath y plant - 5.30 y.n. air
MGlrwan llOYd (675359) neu Eryl
eglwys, a chatvvyd atgotion dlfyr gan
oedolion am 7.30 y.h. £2 i gystadlu Roberts (675394).
rat a fu a ehysylltlad a'r eglwys yn y
cysylltwch a Llinos (871820) os am
gorffennol.
Roedd
pedwar
0
PROFEDIGAETHAU.
9yetadlv,
or
mwyn
trefnu'r
WGinidooion yr Efengyl yn oresennol,
oyaymQcimlwn
yn ddiffuant 9yd:l'r
geraoonCloth!
tr; wedi
9U
maou yn eglwys
teuluoeOO Ganlynol;
Pontrhyrthallt,
sef I-juw Gwynfa
LLONGYJ:ARCHIADAU
I Sara
Bu f~rw Mrs Catherine Owen. Erw
Closs-Stacey, Ton ~ryn, am basio 91
AotJert~, Datydd H, Owen a Bryn
Won, ~fordd Glanffynnon ar 4 Awst yn
Williams. a Cnledwyn Griffiths a
harnOllaa (ianU eynla.! GWyI y
63 mlwydd oed. Gweddw Mr John
fagwyd yn eglwys Tan·y-coed,
y
Faenol am dan I nesaf!
Owen (Penrhyn Bach 9ynt) a mam
pedwar yn son am au magwraeth yn y
CAP!;ll=l!;~OBOT~.
annwyl Ann a David. Bydd coiled
pentref ac yn dymuno'n dda j Gapel y
'Ewch i mewn i'w byrlh [;f Q dio/ch'.
enfawr iddynt ae i'r wyrion, wyres, gorAhos yn y dyfodol. Ond y plant oedd
wyrlon a wyresau ac i'w chwaer a'i
Oedfaon Capel Rehoboth ar gyfer
s~r y noson; 1I0nd y Set Fawr ohonynt
brawd.
mls Medi (am 2.00 pm bob Sui).
yn canu ac yn amlwg yn mwynhau eu
Yn sydyn bu tarw Mrs Catherine
5:
Y Parch lorwerth Jones, Owen,
hunain. Mae Capel y Rhos yn hynod 0
Jones, Cae Poeth. Gweddw Mr Rolant
Caernarfon;
ffodus yn niter y plant sy'n dod i'r Ysgol
Jones,
mam
annwyl
lawn
Helen,
12: Y Gweinidog;
Sui, ac yn yr athrawon Ifanc sy'n eu
Tecwyn a Geraint, eu plant a'r wyrion a
19: Y Parch lorwerth P. Jones,
dysgu. Mae'n werth dod i'r opBdfa ar
wyresau
a'r
teulu
I gyd. Roedd Mrs
Ysbyty Ifan;
fore Sui i weld lIond un ochr o'r capel 0
Jones wedl gallu mwynhau ei bywyd
26: Mr John H. Hughes, Llanberis.
blant
yn ystod
y gwasanaeth
yn lIawn ac yn hapus lawn fod Carol a'r
Mae
croeso
cynnes
I
holl
dechreuol. Cafodd un o'r athrawon,
teulu wed I symud I fyw ar djr Cae
ddarllenwyr yr 'Eco' droi i mewn, a
Mrs Rhian Whiteside Thomas, gyfle i
Poeth.
bydd paned yn dilyn yr oedfa.
ddloleh
j'r eglwys
am baratoi'r
Su farw Mrs Joyce Jones, Y Garn,
Cynhelir ysgol Sui a dosbarth celf
cyfleusterau
newydd ar eu oyfer.
Bryn Moelyn ar 3 Awst wedl brwydr hir
ar gyter y plant a'r bobl ifanc am
Edrych ymlaen i'r dyfodol mae Capel y
a'i gwaeledd. Roedd yn berson tawel
Rhos. Fel y dywedodd y Gweinidog, Y
2.15 yn y festri.
ac annwyl, heb gwyno dim am ei
Parch
Datydd
Hughes,
cafwyd
Bydd gemau ping pong, hoci aer
chyflwr. Anfonwn ein cofion dfffuant i'w
adnewyddiad i'r adeilad allanol, mae
a snwcer yn dilyn am 3.00 ar gyfer
gw-r, Islwyn, y plant, Nest, Wena a
gwir angen rwan am adnewyddiad
mynyehwyr yr ysgol SuI.
Beth, eu gwy·r a'r wyrion a wyresau, ei
ysbrydol, ac estyniad i walth ac
brodyr a'i chwlorydd
a'i ffrlndiau
NEUADD BENTREF
(set
Festri
addoliad yr eglwys.
gofalus a thnw
Rehoboth). Cynhelir cyfarfod hanner
Yn dilyn y gwasanaeth, cafodd
blynyddol Pwyllgor Neuadd Bentref
Er co, am Mrs Joyce Jones, Y Garn 7
pawb gyfle i grwydro 0 gwmpas yr
Nant Peris am 7.00 pm nos Fercher,
Bryn MOBlyn
ystafelloedd
newydd,
gweld
y
15 Med; yn y Festri. Mae croeso i
Ffarwello - I newid byd
gwelliannau i'r adeilad a mwynhau
bawb o'r pentref ymuno a r Pwyllgor.
paned a sgwrs.
Daew'r
lIong
yn
hwylio'n
dawel
Ar
nosweithlau
Llun,
cynhelir
PLAID CYMRU. Nos Fercher, 15 Medl.
Ac un annwyl ar ei bwrdd,
gweithgaredd cadw'n heini i ferched
bydd tymor newydd Cangen Llanrug 0
Pruddaidd iawn oedd cn y ffarwel
am 7.00 pm.
Siaid Cymru yn dechrau gyda sgwrs
Fel ai'r lIong draw 'mhell I ffwrdd.
Ar nosweithiau Mercher cynhelir
gan leuan Wyn. Nld oes angen
Ffwrdd o'n golwg aeth o'r dlwedd,
dosbarth celf i blant a phobl ifane am
cyflwyno leuan i bobol llanrug gan
llai ei malnt o'n golwg ni,
7.00 pm.
Iddo fod yn athro yn yr Ysgol Gynradd
Fel al 'mlaen ymhellach, bellach,
Ar nos laut 16 Medi am 8.00
tan ei ymddeoliad
yr hat yma.
Tua'r porthladd dros y III.
cynhellr cyfarfod o'r grWP 'Cyd't lie
Gwyddom amdano fel bardd. yn
Brifardd ar 01 ennill y Gadair yn
bydd brodorion yn cymdeithasu heto
Glanio'n ddiogel, a chael croeso,
Eisteddfod Genedlaethol Bro Madog
dysgwyr
a'u helpu i wella eu
Croes cynnes, tori ddfri
yn 1987 am ei awdl, 'llanw a Thral';
Ganai'n lion a gorioleddus
Cymraeg, ae hefyd i weld a oes
mae'n hanesydd arbennlg 0 ddifyr, ae
Am haeddlannau Calfarl.
diddordeb
mewn eynnal gwersi
yn welthgar gyda Chylch yr lalth a
ALWENA WILLIAMS, UANDOONA
Cymraeg yn y pentret.

LLANRUG

Nant Paris

I

phob mudiad arall sy'n hyrwyddo'r iaith
Gymraeg. Croeso cynnes lawn i bawb
l'r cytartod yn y Sefydliad Coffa am
7,30.
MRS JONES, CAE POETH.
"Su'dach chi, Mrs Jones?'
"Oh - ddim yn bad. Lie mae'r wsnos
'rna 'di mynd d'udwch?'
Fel hyn y eychwynal bron oon
ymweliad ar fore SuI. Mi fyddaj'n
edryeh allan am fy nghar bach du yn
dod yn 61 o'r capel ar tore SuI. Dyna
pryd y bycdal Mrs Jones yn rnoi'r tecell
ymlaen ae yn paratoi panad.
Hyn oedd y patrwm am dros
ddeuddeng mlynedd onibai fy mod
wedl
cael
mynd
i rywlo
am
benwythnos neu hafo rhyw annwyd
Roedd y ddwy ohonom yn edrych
ymlaen I gael rnol'r byd yn ei Ie am
rhyw hanner awr.
Dynes syml ei byw, tawel el
gwelthred a syth ei dweud. Hi oedd
brenhlnes y teulu. Ei theulu oedd ei
phopeth. Ei theulu oedd ei phopeth ac
fel y dywedai 'rasa nhw ddim yma
heblaw amdana r. Roeddynt hwythau
yn gwybod hynny'n dda ae yn meddwl
y byd ohoni, yn ei pharehu ac yn
gwneud popeth I'W phlesio.
Fel y dywedodd y Parch. Deiniol
Morgan yn er hangladd 'Dyma wraig
sydd wedi gweithio'n galed ar nyo ei
hoes.'
Bu'n glanhau
yn Ysgol
Srynrefail pan oedd ei diweddar ¥if,
Mr.Rolant Jones, yn ofalwr yno.
Dyma'r bobl oedd yn cymryd balchder
mawr yn eu gwaith, dyma'r dyddiau
roedd yn rhaid I ni'r plant dynnu ein
esgidlau pan oeddem yn diosg ein
Gotiau, a gwisgo pymps tu mewn i'r
ysgol newydd (ar y pryd}.Gan fod ty
mam Innau yn un O'r Um hwnnw,mae'r
berthynas rhyngom yn mynd yn 01 I
9anol y chwedegau.
Mae'n rhyfedd iawn nodi mai am
Sadam Husseint 0 bawb, yr oeddem
yn siaraCl yn ysrod 81n sgwrs olaf. 6e'
ddaw ohono fo Cl'eudwcn?' Roedd hi'n
bur siY..- beth fyddai el dynged, ond
'doedd hi ddim yn leicio'r ffaith eu bod
nhw wedl archwilio
ei wallt a'i
Cl(jannedd 0 f1aen Gamera a dan90~
hynny itr byd air betwsl Fyddai hi ddlm
yn sW110 roi el bam a 'doedd hi ddim
yn meddwl tod hynny wadi bod y peth
iawn i'w wnQud
Aoedd hi'n hynod 0 9a10n feddal ac
mi welals I sawl delgryn bach yn
s~le,nlo yng nghornel ei IIygald ar
wahanol adegau dros y blynyddoGdd.
Wna I ddim anghofio pan fu farw mam,
ddeng mlynedd yn 01 bellach, mai Mrs.
Jones oedd y eyntaf i ddod i'r drws I'm
cysuro, Ac i'r drws cefn fydda hi yn dod
bob amser - achos mal dyna'r drws ar
gyfer pobl sy'n agos ata chi!
DO,mae'r teulu bach yma wedl coUi
mam. mam yng nghyfraith, nain, hen
nain a chwaer werthfawr ac annwyl
iddynt. Buont yn garedig a golalus
ohoni ae fe roesant hwythau bleser a
phwrpas yn 61 yn ei bywyd hithau.
Dioleh am y fraint 0 gael ei
hadnabod, o'i chael yn ffnnd ffyddlon a
chymdoges dda ac am yr oriau difyr yn
ei chwmni.
Mair Huws, Glasgoed
llONGYFARCHIADAU
i GWlon Iwan
af ennill gradd 2(1) mewn Rheolaeth
Gwesty yn Athrofa Prifysgol Cymru,
Caerdydd ac ar dderbyn pnf wobr yr
adran am ei waith ymchwit ar y
diwydiant twnstiaeth yn yr ardal hon.
Dymunwn yn dda iddo yn ei swydd yng
ngwesty Mariott, Caerdydd.
DYMUNA Gwion ddiolch 0 galon I
drigollon yr ardal am ei gynorthwyo
gyda'i waith ymchwil drwy gwblhau'r
holladuron.

i Atodiad
I

BETHEll

Dymuna
Shan Pollard, Monta,
Llanllyfnl
(Blaen
Parc
gynt)
ddiolch i'w theulu a'i ffrindiau am
y cardiau a'r anrhegion a gafodd
tra bu yn Ysbyty Gwynedd
yn
ddiweddar. Diolch yn fawr.
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Geraint Ells, Cilgeran. Ffon: (01249) 670726
EISTEDDFOD.
Cynhelir Nason
Goffi, gan gynnwys stondinau a
ratfl, er budd Eisteddfod Bethel, yn
y Neuadd Goffa, nos Wener, 10
Medi 0 6.30 ymlaen. Vn ystod y
noson bydd y Rhestr Testunau ar
gael, ac hefyd bydd eyfle i nawb
sydd A diddordeb, gyflwyno eu
hsnwau i ymuno a'r amrywiol
bart'ion. Mynediad oOe - tocynnau
ar Qael gan aalodau'r Pwyllgor.
AP~L (;ISTJ;ODF=OD
GENEDLAETHOL ERYRI A'R
CYFFINIAU
Ar ran y pwyllgor diolchaf I bawb o'r
ardal a gefnogodd yr apet unigol a'r
gwahanol weithgareddau. Gwnaed
defnydd helaeth o'r cynllun addaliad cyfrannol (y ffurflen biws) ac
erbyn hyn mae'r cyfanswm wedi
croesi trothwy'r £2,000. Rwyf yn
ymwybodol fad ambell 'twlcn' yn yr
areal ble na fu casglwyr 0 gwmpas.
Os dymuna unrhyw un gyfrannu
gallweh gysylltu a mi (670115), ac
fe drefnir i alw draw
Un
agwedd
bosrtit
o'r
gweithgareddau
yw'r modd y
denwyd pobl at ei gilydd - elfen
bwyslg mewn pentref ac ardal gyda
phoblogaeth ieuanc a newidiol.
Mas'r
pwyllgor
hefyd
yn
ymwybodol
0
lunio
gweithgareddau sy'n oraws-conac
o cciooorosoau. a ran anian ae
oodran ~hoir oryn sylw l'r etten
yme t= y cyfQrfOd neeet us Medl,
fydO yn nuruo rnaoten y gaQaf.
Ma~ cyfle hefyd I unrhyw
gymdelthas/glwb yn yr ardal drefnu
aweithStlrodd,
Ar ran yr areal lIongyfarchladau
mawr ; btlwb o'r o.rd'" a brofodd
Iwyddldnt unlgolfgrwP draw yng
Nghasnewydd
Yn
enwedig,
Carwyn
John
Morrl~
e.m
borfformiad swych yn GiplOr 'Llvvyd
Q'r eryn' QGJ Aly::, JOneS am greu
nofel ar oyfQr iQuanctid.
Deeth yr ~chel ~vvydd i un 0
hogla Bethal',
lIongytarchladau
mawr i Selwyn Griffith, ar ei athol
yn Archdderwydd. Pa well ffordd i
gefnogi Selwyn a'r Eisteddfod 'ar ei
stepan drws' na gweithio'n galed i
gefnogi'r apel fel y gallwn godi'r
'cwmwl du ariannol' sy n hotran
uwch
ein
gwyl
hanfodol
genedlaethol. Diol.ch i chwi am yr
hyn a fu. ac rwy'n siwr am yr hyn a
ddaw.
DIOLCH. Dymuna Mair Jones, 13
Tan y Buarth, ddiolch 0 galon i'w
theulu, ftrindiau a chymdogion 0
fro'r Eco am yr holl gardiau, blodau
a galwadau ftcn a dderbyniodd ar
61 cae I lIawdriniaeth yn Ysbyty
Gobowen, Diolch yn fawr.
CYDYMDEIMLO. Dydd lau, 15
Gorffennaf, yn 62 mlwydd oed bu
tarw David John Roberts, Darwin,
Tan y Buarth. Mae eln oydymdeimlad
dwysat gyda Sheila, Lynn, Dafydd a'r
teulu yn eu protedigaeth.
CYDYMDEIMLO. Dydd lau, 29
Gorffennaf, wedi cystudd hir bu farw
Emlyn Hughes, Bethlyn, Tan y
Ffordd. Mae ein cydymdeimlad
dwysaf hefyd gyda Liz, Sian Emlyn
a'r teulu yn eu profedigaeth hwythau.
LLONGYFARCHIADAU i tl Sioned.
Garth. 2 GlanJlyn ar ennlll sradd
gQc (Anrhydodd) mc;yynI;tof\i\og dO
ar lyyyddO Yll yr arnOlladau S.H.D.
(jOD9nnIO hQfVd l) hydd,'n hapLis
I~wn yn dy swydd nowydd fol
diot9iydd
yn Yebyly Tr~roryo,

a

1Z

Abertawe. Cariad mawr mam, dad,
nain a taid a'r teulu i gyd,
LLONGYFARCHIADAU
A
OYMUNIADAU GORAU i'r Prifardd
Selwyn Griffith ar ei ethol yn
Archdderwydd.
Braint
ac
anrnydsdo fydd iddo gychwyn ar ei
ddyletswyddau yn Eisteddfod Eryri
2005,
CLWB 100 V NEUADD.
Enillwyr diweddar eeoc:
MAl: ions MorriS. Y FachQII: £50;
Dafydd Jones, Tan y Buarth: £25,
Menna Williams, 24 Edward Street
Caernarfon: £10.
MEHEFIN: Miss A. Humphreys,
Ty'n Rhos: £50; Menna Coles,
Maes yr Hat: £25; J.E. Ehs,
Glennydd: £10.
LLONGYFARCHIADAU
i
hall
ieuenctid y pentref ar eu IIwyddlant
mewn gwahanol arholiadau dros yr
haf. Dymunwn bob IIwyddiant
iddynt I gyd mewn addysg ballach
ac mewn gwalth.
MERCHED
V WAWR
Daeth
gweithgareddau'r flwyddyn i ben
nos Fercher, 9 Mehetin, gydag
ymweliad
set Rownd a Rownd
ym Mhorthaethwy. Croesawyd yr
aelodau
gan
Sue,
un
0
GyfQrwyddvvyr owrnnrr Nant a
Oliff, un o'r CynhyrChwyr.
Cawsom gyfle i ymweld a rhai 0
gartrsfi y cymeriadau yn y gytres
yn ogYGtal a'r siop, salon trln gwallt
a'r cam, Cafwyd eglurhad o'r
gwaith sy'n mynd ymlaon eyn etei yn
yetod y nurmo e'r comoclon manwl
sy'n rhaid eu caow o'r gwisgoedd
ar coiuro a ddetnyddir gan yr
actorion,
Dl01ChWVdI Cliff a SUQ gan y
Llywydd
Aethom ymlaen i Flvvmares i'r
Ballo,'\) Return a mwynhau pryd 0
fWYd olasus.
Diolehodd
y
Llywydd
itr
Swyddoglon a'r Fwyllgor am eu
gwaith yn ystod y flwyddyn.
Llongyfarchwyd plant y pentref a'u
hyfforddwyr ar eu IIwyddiannau yn
Eisteddfod yr Urdd. Hefyd Dewi
Griffiths am ennil! gradd mewn
cerddoriaeth a chael y wobr 0
berfformiwr
goraLJ'r flwyddyn.
Dymunwyd yn dda i Non, merch
Alys Jones ac i Mari, merch Beti
Owen, fydd yn priodi yn y dyfodol
agos. Anfonwyd cot ion yr aelodau
at Sheila Roberts a'i gwr sydd yn
yr ysbyty.
Enillydd y raffl oedd Rhlan
Hughes. Tynnwyd dyddiad Iwcus y
dyddiadur a'r eniJlydd oedd Rita
Williams.
Etholwyd swyddogion am y
tymor 2004-2005. Llywydd: Rhlan
Hughes; Is-Iywydd: Sian Davies;
Ysgrifennydd: Deilwen Hughes; 15ysgrifennydd:
Alys
Jones;
Trysorydd:
Malr
Read;
Isdrysorydd:
Edwina
Morris.
Aelodau'r pwyllgor: Eryl Roberts,
Eirlys Sharpe, Elizabeth Evans,
Gwyneth Williams, Beti Owen,
Nora Parry.
DIOLCH. Dymuna Liz a Sian
Emlyn a'r teulu, Tan y Ffordd,
ddiolch yn arw am bob arwydd 0
gydymdeimlad a charedigrwydd a
ddan90~WYQ tuag
Cltynl yn
a(JIW~ddaryn dllvn QUorof~dioaAth
o Qolfi Mr CQmlyn !-IuShos, a~r, tad
a tho.id annwyl ~Q Qrbonnig lawn.
L.L.ONGYff\ftOHIADAU I Anne
Geralnt EllS. Clla9ran ar fod v~

a

a

nain a thaid unwaith eto, gyda
genedigaeth
Sioned, merch i
Angharad ac Anthony, chwaer i
Sicn.
LLONGYFARCHIADAU
mawr I
Carwyn John, Perthi ar ennill
Gwobr Goffa Llwyd o'r Bryn, pnf
gystadleuaeth
Llefaru
yn
Eisteddfod
Genedlaethol
Casnewydd.
DYMUNA Sheila, Lynn, Oafydd,
Rhys ac Elen ddioch 0 galon i'w
cymdogion a'u ffrindiau am bob
arwydd
0
gydymdeimlad
a
ddangoswyd tuag atynt yn dilyn
marwolaeth David John. Casglwyd
dros £1,000 er cof amdano ar gyfer
Ward Cybl, Ysbyty Gwynedd.
CLWB BRO BETHEL. I orffen y
tymor penderfynwyd
ar Daith
Ddirgel yn cychwyn 0 Fethel am
10.00 Y bore gan feddwl mynd I
Fiwmares, ond gan nad oedd y
tywydd yn ffafriol penderfynwyd
mynd am Holland Arms i gael
paned am rhyw awr. Wedyn
ymlaen a ni a chyrraedd y Bull ym
Mhentraeth i gael cinio. Roedd y
bwyd yn ardderchog a phawb wedi
mwynhau. Wedyn cychwyn ar ein
talth j farchnad t.lanqetru, ond ar 01
cyrraedd roedd y gwynt yn gryf a'r
glaw yn tywallt a ph~nderfynwyd
mynd am Pringles, 0 dan do.
wedyn roedd pawb yn hapus yn
cyrraedd adref i'r glaw trwm. Hoffai
Nerys ddiolch l'r aelodau am y

gefnogaeth a gafodd am dair
blynedd
fel ysgrifennydd
yn
cydweithio neto'r trysorydd, Alice
Jones.
Bydd y clwb yn ailddechrau
ddydd Mawrth, 7 Medi yn Festrl
Bethel. Croeso cynnes i aelodau
newydd ymuno. Rydym yn glwb
hapus iawn.
DIOLCH. Dymuna Gwenno a
Brian, Cetn Elan ddiolch i bawb am
y cardiau, yr anrhegion a'r arian a
gawsant ar enedigaeth Llinos Haf,
ehwaer tacn i lestyn Rees.
DATHLU
PRIODAS
AUR.
Llongyfarchiadau i Hugh a Maud
Williams, Deulyn, ar ddathlu AU
Priodas Aur ar 14 Awst.
I!

CEUNANT

Roberts-Williams,

I

Trystan a Sioned Larsen, Sodafon
Ceunant (650799)

DYMUNA Evan a Helen Parry a'r
teulu ddioleh 0 galon am bob
arwydd
0
gydymdeimlad
a
ddangoswyd
iddynt
yn
eu
profedigaeth
annisgwyl
0 goll
brawd annwyl,
Glyn Meirion
Jones, Caerfryn, LJanrug, ac yn
ddiweddar
0 BIas
Pengwaith,
Llanberis.
PRIODAS.
Llongyfarchiadau
i
Sian a Graham Land, Marvlsta, ar
eu priodas ar 14 Awst. Pob hwyJ a
hapusrwydd tr dytodoJ.

BRVNREFAIL
Mrs Lowri Prys

I

Godre'r

~-.

Coed,

-

._---_.-

•

-

Ffon: 870580

......
10)

SEFYDLIAD Y MERCHED. Bu trip
dirsel blynyddol y gangen nos Lun
Gorffennaf 12fed, Wedi ei drefnu
san Pat Jonos a Carol Houston.
Otlfwyd
cytle
I ymweJd a'r
Ganolfan Grefftau yn y pentref, sef
yr ~dGliad nowydd sydd wed I el
leoti Qr safle yr hen Ysgol 51r. Yn
dilyn croesawyd yr aQlodau i
Gweladfa, oartref Dafydd a Moira
E",~. Yno cafodd pawb gytle i
werthfawrogi
campweithiau
creffius Moira set enghreifftiau
niferus o'i gwaith 'Paentio ag
edau', sydd yn harddu munau
ystafelloedd y cartref ac yna tro i'r
gerddi trefnus a lIiwgar i ryfeddu at
ddawn
arbennig
Dafydd.
I
ddlweddu'r
noson mwynhawyd
lIuniaeth yn Y Bedol ym Methel.
Ar Orffennaf 24ain bu aelodau'r
gangen, ar y cyd a Changen
Beddgelert, yn darparu arlwyaeth
i'r ras boblogaidd, Ras yr Wyddfa,
fel rhan o'r Prosiect Sialens

VSWIRIO EtCH

TV

(i arbed coiled i chi);

VSWIRIO EtCH CAR

Glanffrwd
DEINIOLEN

(i arbed coiled i chi ); neu
YSWIRIO EICH BYWYD

(01286) 870484

( i arbed colfed itch teulu)

r....Bysiau

0

I

12 i 53 se~d.

!

[~Teithiau
~Ie~t a Thr~m~r

lIl-

Ffederasiwn
ceneotaetnoi
Sefydllad
y
Merched. Gwnaed elw 0 dros
ddwy til 0 ounnau. a fydd yn mynd
tuag
at
gynorthwyo
Ysgol
Pendalar, Caernarfon, i sefydlu yr
Ardd 5ynhwyraldd
Dan-dO. fel
rhan 0 gynllun yr ysgol nawydd_
V~ (;CLWYS BRESBYTEAAIDD
Y
GYMDEITHAS.
Cynhelir
cyfarfod o'r Gymdeithas yn y
Festri nos lau, Medi 9fed, am 7 o'r
gloch. Y siaradwr gwadd fydd Mr
Huw P. Huws. Bethel.
OEDFAON MEDI
5: Parch
Dafydd
Hughes,
Caernarfon
am
5.30
Gweinyddir y Sacrament 0
Swper yr Arglwydd;
12' Mr
Robert
M.
Morris,
Penygroes am 5.30;
19: Mr Norman Closs Parry,
Treffynnon am 10,00;
26: Parch Ddr. Alwyn Roberts,
Tregarth am 10.00.

Pa un o'r rhain sydd
bwysicaf?

lEVAN
WILLIAMS

~.

Cymunedol

'J

Qw~ithcontr~~t

Telerau Qrb9nnlg i

.

oenslynwyr. mYfVrwyr a
phlant

Y.991
,'.'

,"

Cysylltwch A'r isod i weld mor rhad
yw cost yswiriant gyda CDH
Andre (BetheVLlanberls)
Bryn (Man)
euryn (Caernarton at, cylch)

John Eifion (Penisarwaun)

CDH

Vm(lynghorwyrAriannol
Anntbynnol Ueol (sefydlwyd 1974)

FfO": (01246) 355055

Dyddiadur Gwaith
John H. Williams Medi 1935
2: Ffordd Caeau Uchaf

Llwyhrau Llanddeiniolen
a
Chlwt-y-Bont
..___--------~---~
Pe baech eisiau mynd 0 Glwt-yBont i Ddinorwig neu'r pentrefi
eyfagos heddiw rni fyddech yo
debyg 0 fynd me\IJO car neu rws.
Bu pethau'n wahanol iawn ers
talwm. Nid oedd 'na bron ddim
ceir, ac ychydig iawn 0 fysiau, ac
mi fvddal'n rhaid i bawb gerdded
i bobman. Er hynny, yr oedd yn
bosib Iddyrn arbed amscr ac
yrndrcch
trwy
ddefyddio'r
llwybrau oedd yn mynd i bob

cyfeiriad.
Ym mis Mehefin eleni rot
euthum efo Margaret Roberts, fy
nghyfnither,
a Jane Foulkes,
'N euadd Cynon', i geisio cerdded
o Ty Sine i 'Gors Merddyn'. Yn
fuan iawn yr oedd yn rhaid i ni
stopio yn sydyn, am fod l1wybr yr
Inclein wedi ei gau gan ordyfiant
trwchus. Nid oedd llwybrau'r
l1an Icl hyn pan oeddwn i'n
blenryn. Hyd at 1942 bu fy nhaid
John II Williams Bryn Terrace yn
eu trwsio a'u clirio, er mwyn I;;U

--_-'

Ganwyd ef yn Rhyd-ddu yn
1879, priododd ag Elin Ann, un 0
ferched Harri Huws, ac yn y man

ymgartrefodd

yng Nghlwt-y-

Bont. Yn 1911 fe'i codwyd yn
Ilaenor yng Nghapel Disgwylfa.
Ac fel y gweddai i flaenor, yr oedd
yn ddyn cydwybodol a threfnus.
Cofnododd fanyuon o'i wauh
beunyddiol mewn llyfr sy gen i
hyd heddiw. Efallai ei fod 0
ddiddordeb i rai 0 ddarllenwyr
Eco'r Wyddfa i weld rhai o'r
nodiadau
a wnaeth
John
Williams, er mwyn galw i gof
sawl
Ilwybr
oedd
yn
Llanddeiniolen
yn y cyfnod
hwnnw,
Yn y llun 0 Swyddogion Capel
Disgwylfa 1922, gwelir John H.
Williams
a'i
frawd
yng
nghyfraith.

3: Ffordd Caeau Uchaf
4: Ffordd y Ffridd Uchaf
5: Llwybr y Ffridd i Lon Pen y
Bont
6: Llwybr Clytiau Teg
7: Bwlch Cae Mawr
9: Llwybr Ysgol Tan y Coed i
Craig y Dinas
10: Llwybr Chwarel Goch
11: Llwybr Cae Goronwy i Pen y
Bryn
12: Llwybr Ty Newydd i Ffordd
Penrallt
13: Ffordd Penrallt
14: Muriau
Gwynion
i Llyn
PenralJt
12 Days

(8/6

£5:2:0

(cyflog

pythefnos) Gweithiai 6 diwrnod
yr wythnos.
Am y pythefnos wedyn dim
ond £1 :5:6 a enillodd gan iddo
gofnodi:
Mros gartref am yr wythnos yma i
fod ar fy nhraed 110S gyda'm
brawd (ytlg nghyfrauh) Meth. H.

Hughes',
Medi 25 oedd diwrnod
yr
angladd.
Yr wythnos ddilynol bu'n
gwneud pont newydd, gosod giat
newydd a thrwsio llwybr Cefn
Bangor. Y na glanhaodd

lwybrsu

King's
Head a'r Querry
a
chododd ochrau a chario gwyneb
newydd ar Lwybr Carreg y Garth,
Rhiwlas. Bu yn angladd O. W
Jones ar y lOfed 0 Hydref a cholli
hanner diwrnod arall 0 dal.

Methuselah

Williams, yn y rhes gefn. Gwelir
hefyd gopi o'i lyfr nodiadau ac
enwau rhai

0

Iwybrau'r fro.
WYNN DAVIES

cadw ar agor.

Tudalen allan 0 ddyddiadut gwai"~ JOllf' H. Jr-'illialns am Fedi 1935.

YSgwar
Llanrug

J.M.
JONES

Swyddogion Capel Disgwylfa
1921
(0 'r~efi~i'r ddc):J.,JrMethuselah Y.
Bugne«; Mr WilliaTn] Rooetts, Irfr
Johtz H. IVtII,Ql11S; Mr Joh1l
WillianlS; Mr T. D. Willia"zs; .iW'r
Henry D. Thonlas; Parch W
Griffilh, M.A.; Mr Thomas l~

A'I FEIBION

Thomas.
I

GWAITH
CERRIG
BEDDAU

Joan Rees Edwards gyda'i chuipan
- 'Victrix Ludorum. '

AlIt 8illtb, Pontrh,rthall t.
Dlddorol
Rhoemeiroh

18/0/04.

Ffon: (01286)

672898 (dydd)
676285 (nos)

lawn oedd erthyg1 I~an ~yn ~11I16ma.

am y ohwareuon

10 hen ,agol

9-7 pm

WAUNFAWR

(go l&lIn) ~riarejdl

Yn y c1:fnod hllnnllen.111odd :fl mam 1 Vlo"tr1r L,dorwn
bedalr gwa1th yn olynol. Yr oedd bi mallA lmarterLad

,.

Ff6n1Ffacs: (01286) 650291

0980n,

D41norwig ~n dd~ddiol.. P~rodd reoord
~1~.ad_ 01~n{oar

daa~ar

a1 naid uohel am

0' .._ •• roadd.
Uobo~. J~~n RO@Q in1Bras Ryaa'l on'~OD JO 01 IODrvrGr

__
...-)~,"",,,,
rl Q-'lS

(A_J"_ '~~

ArGau
Sui a Mercher

I

~al.d h.f,d. Hodw@dtllidol

N1aorwlR. I,4l.

9-5 pm Sadwrn

Dewis eang
o Welyau a 3PISuites.
I Llenni Venetian a Llenni Roler.
5.000 uatnen suwar 0 garpedi
mewn stoc - allwoh ohi
j fforddio prynu 0 batryrnau?

10 llamu fel ewig tro8 y or.igiau yo 01 a blaen 1

gft

•

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI
Ar Agor

pan oadd ty Thien1 yn dd1agyblion.

7'

Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol
Cerrig 0 bob math
argael-

I

::-:-:::----..,

GLANHAU CARPEDI OVDA STIMVAK

CAEATHRO

I

,

Clive James, Hafan, Bryn Gwna.
Fton: (01286) 679501 (gwalth). 6n438 (cartret)
PEN-BLWYDD MAWR.
Llongyfarehiadau i Glyn Evans,
Llwyn Alice a Garej Gwalia ar el
ben-blwydd yn eo oed. Fwy oedd y
dyn ifane a ddaeth i Gaeathro 25
mlynedd yn 61?
CYNGOR CYMUNED.
Cynhaliwyd cyfarfod 0 Gyngor
Cymuned
Waunfawr
yn
Y
Ganolfan,
VVaunfawr ar
15
Gorifennaf. Roedd y Cynghorydd
Clive James yn bresennol a
chyfetholwyd Vera Roberts i'r sedd
wag yn Ward Caeathro.
Yn achos y canlatao cynllunio ar
gyfer Fterm Abwyd, Hen Storta,
Pen Cefn, nid oedd yr ymgeisydd
wedi creu'r tynedfa yn unol a'r
caniatad
cynllunio,
er
bod
cerbydau yn ymweld a'r safle.
Gan nad oedd cynnydd, na'r
chwrteisi i ateb lIythyrau, ynglyn a'r
ceisiadau i dawelu tratfig; torri'r
gordyfiant dros y patin rhwng Y
Bwthyn ac Eryl: ail-wynebu'r
bnffordd; codi arwydd enw Ion 'Hen
Gapel'; sgubo'r ffordd i Gaernarfon
yn drylwyr na thacluso'r tipio slei
yng
nghanol
y
pentref,
penderfynwyd cwyno unwaith eto
j'r Prif Weithredwr, Arweinydd a
Chadeirydd Cyngor Gwynedd.
Nid oedd gwrthwynebiad
i
geisiadau eynllunio am estyniad i
Bryn Eden a cnoot 'folly' ym
Mhenrhos.
Rhoddodd Cyngor Gwynedd
gtlnlat6d oynnuruo I roouroy ger
Homes. Ni cnamataooc y Cynulliad
yr apel ar cae Pwll y Bar.
Disgwylir i Gyngor Gwynedd
erorneu ioo y gordy1iant 0 dlr rhif 1
Bryn y Got yn M~I~j dorri ac i
berchcnnog y tir ailagor y IIwybr
cyhooddue i serddvvyr trwy OyCldyn
wnlsgln.
TVNJ:A MlgOL
~nj"wyr
mis
Gorffannaf oodd: £40 (~i) Bryn a
Dily~ GnmlhS, Delfryn; [25: (15)
Mark SykQ~. P~nlon: £15' (01)
Dafydd Iwan, ~hosbachj ~5. (47)
Norman Davle~, 7 Tal Glangwna.
Trwy gefnoaaetn parhaol yr
hapchwaraewyr roedd y Pwyllgor
yn medru darparu Miri Haf heb 90st
i'r plant na'u rhieni. Roedd Mici'r
Clown yn atynlad mawr. Diolch i
Gwenllian Daniel a Sarah Tilley am
ddarparu'r lIuniaeth.
OYCHVVELYD ADAEF. Flwyddyn
union yn 01 aetn Selmon Hughes.
Gefn Gwern a dau ffrlnd, Bob a
1010, i weld dipyn ar y byd. Buont yn
crwydro ac yn gweithio yma ac acw
ar eu taith a bu Selmon yn dreifio
bws mini yn Brisbabe am gyfnod
Buont hefyd mewn priodas yn
Thailand, gan fod cyfnlrher Bob yn
priodl gyda gw r o'r wlad. 'Oiwrnod
i'w gofio,' meddai Seimon 'a phawb
mar gyfeillgar a chroesawus.' Ar eu
taith ymwelodd
yr hogia a
Thailand, Malaysia. IndonAsia.
Cambodia, VIetnam a Laos eyn
traulio cryn ~m~er yn Avy~ralia,
TreUIIOOOyr hogla eu OlwrnOd
N~dclia vn Bondi ~~l'h ond
Cdoodd y twrc;i 991m 9y;',,1 Cl vhinio
DOllg fldr@: meddai Selmon.
Cgw~~nt ~M~~~
bondigQdig ~
chyllo

: wold

lIawe,.

0

bolhnu

'11''11'119191 iavvn. Eroyn nyn IllaCnl
W9dl CVfragOO91lfQf
l1dlOCJ~1.
QLWQ V U~~~W~~.Vny~tod mia
Mvhgfln oamyo lallil yerdded dan
afWQlnlaO DginlOI HUOnQ~A~~6th

vn

er:w

01,.

mo,.chod

IIYY)'SlfQU
vuoulhro.
14

i

8C'~ddcd

Cafwyd cipolwg ar Prysgol,
eartref hynafol William Owen, yr
emynydd enwog, sydd wedi ei
gladdu ym mynwent y pentref.
Gorffennwyd
y noson gyda
lIuniaeth ysgafn wedi ei ddarparu
gan Mr a Mrs Alan Griffith. Tafarn
Bryn Gwna.
Swyddogion y clwb y tymor
nesar fydd: caosirvoo: Carsv
Jones; Ysgrlfennydd'
Gwenno
Bebb a'r Trysorydd: Bethan Iwan.
Diolch i'r rhai wnaeth y gwaith yma
eleni,
set
Marian
Hughes,
Rhiannon Roberts a Vera Roberts.
Bydd y Clwb yn allgyehwyn y
tymor nesaf ar nos lau, 23 Medi,
am 8 o'r gloch. Croeso cynnes i
bawb,
gobeithio
y
gwelwn
wynebau newydd eto eleru.
YSBYTY, Oa gweld fod Mrs
Jeannie Owen, 1 Erw Wen, yn
gwella ar cael triniaeth yn yr ysbyty.
Treuliodd Mrs Doris Mulhenfeld,
9 Glan Gwna, gyfnod yn yr ysbyty
hefyd. Mae hi adref erbyn hyn a
gobeithlo y bydd yn gwella yn fuan
•
lawn.
PEN-BLWYOD
ARBENNIG.
Oathlodd Mrs Doris Griffith benblwydd arbennig iawn yn ystod mis
Awst. Llongyfarchiadau
mawr
Dilys.
PENRHOS. Croesawyd Mrs Anne
Stayle a Mrs Rachel Martin, dwy
or-wvras
Syr William
Henry
Preece, yn gynnes gan Llyr
ROberts, y percnennoc nawvod.
Mwynhaodd y ddwy a'u teuluoedd
aros yn vr hen oartref teuluol gan
ganmol a gwerthfawrogl saton y
noarnanasrn vno yn tawr iawn.
'~ydym yn hynod o falch fod
bachgen lIeol weer prynu'r lie, wedl
GCldWcvrneneo y ty gan el wneud
mor chwasthus a chysurus, a'! fod
ar agor ,'r cyhoodd,' madden nhw.
'Yn elor, ecrycnwn ymlaen at coon
I arcs yma yn fuan erto '
GWAgANAGTHAU'R CAPEL.
Di$gvrylir y vQnlynol ym mi\5Medl:
5: 11.00 Ysgol Sui:
Q 00 Parch lorwerth Joones
Owen;
12: 11.00 Ysgol Sui;
19: 11.00 Ysgol Sui;
2.00 Parch Gwenda Richards;
26: 11.00 Ysgol SuI.
Croeso i bawb i Ysgol Sui y plant
ac rr oedfaon.
DOS8ARTHU'R ~CO. Mae Aled a
Jill Thomas. Llwyn Onn, Stad
Glandwr, wedi gwirfoddoli i gydlynu
dosbarthu'r Eco trwy'r fro 0 tis Medi
ymlaen. Bydd Bethan Iwan yn
gyfrifol am Rosbach a gwerthiant
trwy'r Garej a Vera Roberts am
Stad Bro Wen. Diolch i Marian
Huws am ei lIafur dros y
blynyddoedd.
O'R DAFARN I'R TERAS. Ar 01
cyfnod fel landlordiaid Tafarn
Bryngwna. mae Sue ac Alan
Griffiths a'r tel.lll.l wedi 9~dael y
dafarn flG wedi dychwelyd rW
canraf yn Nn91 Glanown~-Dlw~dd
c.ytnod Arall yn hansa hi,. toforn y
pontlor.
PEN-BLWYDDI 0 BWVS.
I lon~yfarch:odou i Alod Jones, 3
Bryn y 09r, Qr vi bon-OlrryCld d
cnyrrtl@OOo@dyr addeWld.
LIO~ayf~ rch.adau hefyd : AlIcIa.
Davlos, Pli\ii ~llIlnyrQfon or oi
pnen·OIWYddvn 1~ 090.
~~N NAI~J.Mae Qarah 'fllloy yn
awydd'.l~I Slyvyc,,;g
Qddi VYrthunl hyvv
un 5Y gWYOOdhanes ei nen naln.

n

Ganwyd hi, Catrln Jones, ar tferm
ger Caeathro rhywbryd rhwng
1820 ac 1830. Roedd ganddi fab
anghyfreithlon, John, a drigodd
gyda'i Nain a'i Daid. Priododd
Catrin a dyn hefo'r cytenw Jones
ae roedd ganddynt dair merch Nel, Jinny a Bessie. Gweithiodd ei
gWr, tad y tair merch, yn Chwarel
Dorothea. Bu Jinny yn trigo yn y tY
bach lIechi ar y chwith cyn dod at y
Cob, Porthmadog. Bydd GwenHian
Daniel, Y Bwthyn yn pasio unrhyw
wybodaeth ymlaen.
TYNFA MISOL. Enillwyr mis Awst
oedd: £40: (104) Alwyn a Nia
Jones, Y Dderwen, Rhosbach;
£25: (21) Arwel Evans, 8 Tai
Glangwna;
£15: (98) Vernon
Jones, Llaid Meddygon; £5: (32)
Mrs Moore, Eryl.
CYFARFOD BLYNYDOOL. Bydd
Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas y
Cae Chwarae yn cae I ei gynnal am
8.00 o'r gloch nos Lun, 20 Medi, yn
Nhafarn 8ryngwna. Un eitem ar y
rhaglen tydd trafod cynnal Cinio
Nadolig
Ir
Pensiynwyr
yng
Nghanolfan y Capel a pheidio
dosbarthu swm 0 arran i bob
pensiynwrtwraiq). Cohwch ddod i
leisio eich barn.
PENCAMPWRIAETH
RHEDEG
MYNYDO Y BYD. Llongyfarchion i
Jayne Lloyd, Tyddyn Cae, am gael
ei dewis fel aelod 0 dim Cymru yn
y ras uchel yn yr Eidal ym mis
Medi.

TAFARN BRYNGWNA. Tenantiaid
newydd Tafarn Bryngwna ers canol
rrus Awst yw Gareth a Steffan
Bowen. Croeso mawr, yn arbennig
i Gareth, sy'n ymuno a'i dad yn y
fenter. Cofiwch eu cefnogi - am
ddiod, pryd 0 fwyd a chwmni da.
OCSIWN ADDEWIDION. Er mwyn
codi arran ar gyfer Apel Canolfan y
Capel, bydd Ocsiwn Addewidion yn
cael ei chynnal am 7.30 yr hwyr
nos Wener,
1 Hydref
ym
Mhenrhos.
GATIAU AR WERTH. Mae'r ddwy
giat a fu'n fynedfa i'r gorlan 0
amgylch offer cnwarae'r plant, gar
y cae p~l-droed ar y Cae Chwarae,
ar werth. GeHir eu prynu am £15 yr
un neu £25 am y ddau. Cysylltwch
ag Alun Roberts, 10 Erw Wen.
PWYLLGOR CODI ARIAN. Bydd
cyfarfod o'r Pwyllgor Codi Arian at
gostau adnewyddu'r Ganolfan am
8.00 o'r gloch nos lau, 2 Medi yn y
Ganolfan. Croeso i bawb - mae
rhaid codi arian 0 hyd.

Arddangosfa'r 'Chwarelwyr'
gan Gwilym Williams

I griw y garrcg sy'n segur
- rhoi gwefr
wna'r gyfrol 0 gysur.
Llwyfan i ddawn eu llafar
Yo y paent mae blachder pur.

R.L.J.

BWS BACH AR LOG
Hws 22 sedd ar gael ar gyfer pob
math

logi preifat - nosweithiau
allan, parfion, tripiau ac an.
Gwa~ana~th p~rsonol a lhelerau
0

(01248) 361044

rhesymol gan

I

D. P.0

Alun Ffred Jones
Aelod Oynulliad

Hywel Williams
Aelod Seneddol

Etholaeth Caernarton

CYMORTHFEYDD
Os oes gennych fater yr hoffech ei
drafod gyda'r A.S. neu'r A.C. mswn
cymhorthfa ffoniwch 01286 672076
7

i wneud apwyntiad
neu

YGgrifcnnvvGh (ltynt:
Swyddla Etholaeth
9, Stryd y Ca$toll, Caornarfon LLSS 1SE
neu

~·bost:wlillamsgw@parllmgnt_uk

.--_-

._-

DEINIOLEN

!

_~ _ i

•

Mrs Margaret Cynfl Griffith. Cynfi. Ffon: (870394)

Glyn Gruffudd, 3 Stad Hafod,
fydd yn gofalu fod dosbarthwyr
Deiniolen yn derbyn yr Eeo bob
mis 0 hyn ymlaen. Diolch iddo
am el barodrwydd I wneud y
gwaith.
BORE COFF!. Bore Sadwrn, 14
Awst trefnodd Cyngor Eglwysi
Deinlolen a'r Cylch fore com yn
feslri r;beneser er budd Cron~a
Mark Ward. Gwnaed elw 0 £830 a
dlolchir i bawb a gyfrannodd mewn
unrhyw
todd.
Dymunwn
fel
ardalwyr well had IIwyr i Mark o'i
anafiadau.
CRONFA YMDDIRIEDOLAETH.
Cyfarfu'r ymddiriedolwyr ar 9 Awst.
Derbyniwyd
pedwar
cais am
gymorth a dyfarnwyd cytraruacau
gwerth £1,350 fel a ganlyn:
Clwb Snwcer
£150
Eisteddfod Gwaun Gynfi
£200
Merched y Wawr
£200
Y Seindorf
£800
DYMUNIADAU OA. Anfonwn eln
cotion at bawb yn y pentret sydd
heb fod yn dda. Brysiwch wellal
CYDYMDEIMLWN a'r rhai a gafodd
brofedigaeth yn ystod yr hat a
dymunwn bob cysur Iddynt yn eu
hirasth
LLONGVFARCHIADAU i holl blant
a phobl ifanc y pontrof a Iwyddodd
yn eu arnonaoau mewn ysgol a
cholGg
Ml:RCHl:D
V WAWR. Cynhelir
cvrarroc cyntar y tymor newydd yn
Nhy Elldlr am 7 o'r ciocn nos t.un.
~o ModL Cown ein diddori san
Manon, Medl a Malan Wilkinson,
Gaernarfon.
Groeso cynnes i
~~I~d~u hon a nowydd
CYMDI;;ITHAS I:OL.WY$
LLANDINORWIG.
Cyn"'ali~ eViarfod eyntaf y tymor yn
yr Eglwys nos Lun, 6 Medi. Celr
~syvr~san Mr~oarah Morri~Jone~,
TreDortn. Groeso cynnes I DawD.
DIOLC~.
Dymun~ Mr~ ~urQ
Evan~ a theulu'r dlweddar Alun
vvyn Evan~. ddlOIGhI bawD am eu
c~rAdiorwydd
yn
dilyn
eu
profediaaoth 0 aolli Alun. Oymunanl
ddiolch hefyd i'r holl ~taff meddygol
am eu gwalth dlfllno yn YS10d y
cyfnod anodd hwn.
IEUAN ROWLANDS. Cynhaliwyd
gem bel-droed ar gae'r Bwthyn yn
ddiweddar er mwyn codi arian ar
cyfQr IQuan Rowlands. un 0 gynchwaraewyr tim y pantref sy'n
dioddef 0 salwch ar hyn 0 bryd.
Daeth nifer 0 gyn-chwaraewyr
timau IIwyddiannus y 90au i'r gem,

Dylan Griffith
0

LLEOL

TAOS-Y-WAEN, PENISAnWAUN
Vn 9W~$~naef:hufr holl ardal yr ~coae
ymhellaeh i Hwrdd
Gwa~anagthtgimladwy,
urddtlsol tI ph@fsonol.
24 ovvr y dydd
I=f6"iw~l\!Dyl~n(lIY§)Att8718
Gymudoli
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Miss Marian Jones, Mlnallt, 7 Bro Elidir, Oinorwig, 870292

ac er bod gwallt ambell un wedi
teneuo, a bol un neu ddau wedi
twchu, cafwyd gem hynod 0 ddityr a
orffennodd
yn gyfartal.
2-2.
Llwyddwyd i godi £2,166 i lauan a
dymuna'r Clwb Pel-dreed ddiolch i
bawb a gyfrannodd wobr I'r raftl, i'r
rhai a roddodd o'u hamser I drefnu'r
gem ac i neiou ar y diwrnod. ac i
bawb a 9yfr'annodd mor haGI i
wneud
diwrnod
hynod
0
Iwyddiannus
DIOLCH.
Dymuna
Cissie
Rowlands, Corlan-y-Bont, ddiolch
yn ddiffuant j'w theulu, cymdogion a
ftrindiau pell ac agos am yr
ymweliadau a'r galwadau Han tra
yn yr ysbyty ac ar 01 dod adref.
Diolch 0 galon.
DYMUNA Mrs Mona Parry, 13
Hafod Oleu, ddiolch 0 galon i'w
theulu, ffrindiau a chymdogion am y
cardiau
a'r
anrhegion
a
dderbyniodd ar achlysur 91 pnenblwydd yn 70 oed. Diolch yn fawr
•
lawn.
DYMUNA Nancy a Windsor 0 10
Rhes Marian ddiolch 0 galon ,'w
teulu, cvrnooqron a ttrlndlau am eu
cardiau ac anrhegion a'r galwadau
ftcn a ddsrbyniwyd ganddynt yn
ystod eu arhosiad yn V sbyty
Gwynedd, Manceinion a Glan
Glwyd, ec ar 01 coo adler. Dlolch I
chi i gyd am fed mor ffyddlon I ru.
Ein diolch hefyd i Feddygon a Staff
Clinic Deiniolen a uenoerts.
ABSEILIO:
Yn
ooiweooar
cymerodd Jennifer Jones, ~afan,
Porth y Gogledd, ran mewn
Abseilio Noddedig or mwyn codi
~rian ~tQlu~Qny Sunrl!;:QFund. sy'n
sofalu am blonl ac ocdolion
dlfrelnlledlg ar Lannau Merswy.
~ogdd rh9id wrth WISO ffansi ar
gyfer yr achlysur, a mentrodd
Jennifer ab~ollio wodi oi gWi$go
mewn gWlsg OuwCh!f\C er nad yw'n
hoff 0 uchdar 0 owbl: IIwyddodd
Jennifor ; 9wblhsu'r
dasS ac
ab\jeilio I IUVVfClOOlltlduohol amllawr. a chodi £254 at yr achos. Ond
or hynny fydd hi ddim yn rhuthro i
wneud y peth eto. Mae crogi wrth
ran 150 troedfedd uwchben y
ddaear yn eitha brawychus,'
meddai. 'Roeddwn j'n ofni fy mod
am daro'n erbyn un o'r ffenestri
Doeddwn i ddim yn gwybod lie
roeddwn i am ryw ddeng munud
wedyn. Fedrwn i ddim symud 0
gwbJ.'
Llongyfarchladau mawr iddi ar ei
champ.

TREFNWR ANOLADDAU ANNIBYNNOL
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Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. Ffon: 6n263

GENEDIGAETH.
Llongyfarchiadau
i Kevin
a
Denise, 2 Bro Elidir ar enedigaeth
eu mab bach, Iwan. Dymuniadau
gorau i'r dyfodol a boed ichwl gael
nerth ac iechyd i fagu'r bychan.
Pob bendith.
WEDI BOD YN YA YSBYTY. Drwg
gennym ddeall I Mr Andrew
Griffith, Tan y Bwlch. cyn y gwyliau
orfod mynd i Ysbyty Gwynedd ond
erbyn hyn y mae adref ac yn
gwella yn araf deg. 8rysiwch wella
Andrew. mae pawb yn elch colli yn
yr ardal.
YN YR YSBYTY. Drwg gennym
ddeall tod Mrs Betty Bower, Tan y
Marian. wedi gorfod mynd i Ysbyty
Gobowen. Gobeithio y bydd yn
gwella ac y cawn ei gweld adrat yn
fuan ac yn teirnlo yn well.
Brysiwch wella.
PAOFEDIGAETH. Estynnwn ein
cydymdeimlad
IIwyraf ~ Mrs
l;ileen Davies, 10 Bro l;lidir, a'r
plant, Gareth, Valmai, GWyneth a'r
teulu 011 yn eu profedigaeth drist 0
goll; priod, tad a thaid annwyl iawn
iddynt. 6u tarw Mr Gwilym Davies
yn YSbyty Gwynedd ar 01 bod yn
cwyno srs path amssr. Yr osoc Mr
Daviee yn un 0 blant yr ardal ac fo
fydd coiled tawr ar ei 01. eoeo
Ichwi fel tsulu gael north oddl
uchod yn ystod y dyddiau tywyll
yma, a uooenmo y cewch iechyd
Pr dyfodol. Pob bendith arnoch fel
teulu.
eYVLIJ ORWIG,
Mvvynhaodd
aelodau y clwb ginio arbennig ar
15 Mehefin yng Nghanolfan Bluo
Peris. Trefnwyd y wledd gan Betty
Hower, a diolchwyd [ddi a~ rat-! yr
aelodau
gan
Alice
Griffith
Cyflvvynvvyd gwobrau'r raftl gftn
Joan Glass a Betty Bower. Yr
enillwyr oedd Megan Morris, Sally
Brennan ac Elizabeth Jone".
Cyflwynwyd rhodd I Andrew ac
Alice OriHith ar achlysur dathlu
S7fed pen-blwydd eu priodas,
Llongyfarchwyd
y Llywydd a'i
briod, John a Rose Cantrell, a
ddigwyddai ddathlu pen-blwydd
eu priodas hwythau yr un diwrnod.
Catwyd newyddion calonogol
pan
dderbyniwyd
caniatad
cynllunio i 90di cofeb yn yr Alit
Ddu i goffau
chwarelwyr
a
laddwyd yn y chwarel.
Llongytarchwyd Betty Bower ar

ones
Contractwyr
Trydan
Goleuadau

ennill gwobr yng nghystadleuaeth
Gerddi Bywyd Gwyllt Eryri mewn
seremoni
ym
Mhortmeirion.
Dywedodd
Anna
Williams,
swyddog y gystadleuaeth fod y
beirniaid wedi eu plesio'n tawr
9yda'r ardd brydferth yn Nhan y
Marian.
~
CLUDO'R ECO 0 DYi DY
Vn ystod mis Gorffennaf dasth y
newydd trist fed Mr Andrew Griffith
yn bwriadu rhoi y swydd 0 gludo'r
Eco 0 dy i dy i fyny, ar 61 bod wrthi
ers cychwyn yr Eeo. Mae wedi
galw dros dri chant 0 weithiau
bron ym mhob ty yn y pentref yma
- dlpyn 0 record mi gredaf. Daeth
y rhifyn cyntaf o'r Eco allan yn
Chwefror 1976 am y pris 0 8
qemioq, ac yn gyfrifol am hel
newyddion yr areal i'r Eco yr adeg
honno oedd y diweddar Robert
Williams,
4
Tai
Caradog,
Delniolen.
Y cwestiwn
yn
dilyn
y
newyddion oedd 'Pwy a gawn i
wneud y gwaith yn ei Ie?' Ond yr
ydym wedi bod yn hynod 0 ffodus
gan
too Myfi Evans wedi
gwirfoddoli
i gario ymlaen a'r
gwaith, Diolch 0 waelod calon iti,
Myfl.
Cymeraf ar y cvflo yma i
ddiolch 0 galon i Andrew am
wneud y gwalth yn cor-cor am yr
holl amser, ae yr wyf yn sicr fod yr
ardal i gyd yn ddiolchgar iawn
Iddo. Fe fyddwn yn sicr yn colli y
eellwair a'r wen. ond dioleh iddo
am ei vvneud am gymaint 0 amser.
Diolch yn fawr Ichi a gobeithio y
cewch iechyd ; fwynhau eich
seibiant ac yr wyf yn siw r y gwnaiff
Myfi lenwl y bwlch yn rhagorol
•
lawn.
Mawr ddioloh ichwi eich dau
am y gwaith da.
DYMUNIADAU GORAU. Yr wyf ar
ddeaJl fod yna rar yn cwyno yn yr
ardal. Anfonaf ein cofion atynt, a
dymunwn adferiad IIwyr a buan
iddynt.
Dymunwn yn dda hefyd i'r rhai
sydd
yn
disgwyl
canlyniad
arholiadau, -rhai fydd yn mynd i'r
cOlegau, rhai fydd yn newid ysgol
a rhai fydd yn eychwyn am y tro
cyntaf j'r ysgol.
Dymuniadau gorau a phob Iwe
ichwi i 9yd.
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Mrs Ann Evans, Sycharth. Ffon: (01286) 872407
III

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

YR YSGOL GYMUNED. Bydd
croeso cynnes iawn i'r newyddddyfodiald eleni a phob dymuniad
da i'r rhai sy'n cychwyn yn Ysgol
BrynrefaiL
SIOEAU. Llongyfarchiadau brwd
i'r rhai fu'n IIwyddiannus yn yr
amrvwio! sioeau gyda'u hadar a'u
hanifeiliaid.
Gwyr pawb
am
gefnogaeth y pent ref hwn r'r
sioeau hyn a brat oedd gweld
Cenln, Winllan, yn anwesu ei
'Welsh Hill Speckled Face' yn y
Sioe Fawr yn Llanelwedd ac yn
cipio'r wobr gyntaf. Go dda wir.
TRIP YSGOL SUL BOSRA AC
EGLWYS SANTES HELEN.
Dymunir diolch i Elizabeth Jones
ac Ann Paterson am drefnu'r trip
a'r tywydd
bendigedig
ar 3
Gorffennaf. Cafodd 1I0nd dau fws
amser arbennig yn Southport.

Betty
Evans.
Estynnir
ein
cydymdeimJad IIwyraf a'r teulu a'r
rhai fu'n ofalus ohonl dros y
blynyddoedd.
Ar 3 Awst. yn dawel yn Ysbyty
Gwynedd, ar 61 brwydr ddewr, bu
farw Mrs Joyee Jones, Y Garn.
Llanrug, priod ffyddlon Islwyn,
rnam annwyl Beth a'l chwiorydd
Wena a Nest. a modryb annwyl i
Marina Jones. Tal Arthur, Waen.
Anfonir ein cydymdeimlad IIwyraf
at y teulu 011yn eu coiled lem.
Fore Llun, 9 Awst. rhoddwyd y
Parchedig Dennis Green i orffwys
ym mynwent
Eglwys Santes
Helen. Boed i Aled ac Ifor Green,
cefndryd. a'r teulu all wybod ein
bod yn meddwl amdanoch.
Cydymdeimlir
yn ddwfn ~
Susan a Stephen Roberts, 18 Bryn
Tinon, a'r teulu 011 yn eu coiled
Drolch 0 qalon,
fawr o'u baban bychan, Alaw Hat.
YSGOL SUL BOSRA. Bu'n tis
Rydym yn meddwl amdanoch i
prysur i'r aelodau a'r athrawon.
gyd tel teuluoedd yn eich galar.
Cymarwyd
rhan mewn dwy
Teyrnged i Betty Evans,
Gymanfa, a diolchlr i'r plant am
Llys y Gwynt
wneud eu gwaith mor dda, fel
Anti Ifans oedd Betty Eleanor
errer.
Evans i ni erioed, a hynny ers y
Aeth niter o'r aeiocau i fwynhau
diwrnod cyntaf y daath hi l'n
snrrr Ysgolion Sui yn Ysgol cyfarch ni i'n cartref newydd yn
BrynrAfail ar 10 Gorffannaf. 0 1.~O Nhawelfa. \3\3 mivneoo yn 01. Wedl
hyd 4,00, Fe wnaelh
pewb
hynny fQ tabwvsiadodd Anti Ifans
fwynhau anercruac amserol Huw
ni fol petasan nl'n deulu iddi.
Jt>hn I-Iuws, y dawnsio. y stor'l'au, y
gan Anti nans oanao
semau a'r canu. Diolchir i'r met mawr tuag at ei theulu. yn enwedig
tu n gwneud y irenuaoau. Edrychir ei mam a'i thada, a meddwl mawr
vmlaon am gyfarfod a'n gilydd eto o'j gwr, Yncl Davy. Roedd ei
yn 2005 ..
ehariad a'i ffydd at lesu Grist a
eyoo yr Y~Qol oul yn all
Duw yn ddiffuont. Qyddai'n starad
OYCnwyn y SUi w~di I', Y~('101 yn uml elm el homer lUdg at el
ddochrau.
Croeso
cynnes
i
chyfeillion,
aelodau newydd,
Dwi'n crAdu mai o'r sylfaeni
PEN-8LWYDD ARBENNIG
cryflon yma roodd ei hunan barch
Llon9yfarchladou i Ur:en Ooiniol,
yn dwad Byddal Anti Ifans yn
1~ eryn (;;glwyo, or gyrraeOO 10 bwyta n lach ac yn cadw'n iach
oed ar 24 Gorftennaf
Pob
'Gormod 0 ddim nid YW'n dda,'
dymuniad da i ti, Urion. yn y Coles.
fyddai'n el ddweud. Mae'r ffaith el
Fob benollh a lIongyftlrOhoidau
bod w~dl byw i OGd mawr yn
hefyd I RhYS. Cae Cornioa Bach.
dystiotaeth oj bod wedi parchu ei
yntau yn dathlu eu bon blwydd yn
oodOlaetn. Yn ogystal. roedd gan
18 oed ar 12 Awst. Pob dymuniao
Anti Ifans bersonoliaeth gr9f, oedd
da i llthau rr OyfOdOt.
yn ei galluogi i ddweud ei meddwl,
DIOLCH. Dymuna Urien Deiniol
ac i sefyll dros gyfiawnder.
ddiolch yn ddiffuant i'w rieni a'i
Roedd Anti Ifans bob amser yn
deulu ei ffrindiau a ehymdogion am
gotalu amdanom ni fel plant. Pan
y lIu cardiau ac anrhegion a fo babi yn cael ei eni yn y teuJu mi
dderbyniodd ar achlysur ej bonfyddal hl'n rtloi tair celnlog wen yn
blwydd yn 18 oed. Diolch 0 galon.
el odwrn ar y ffordd adra o'r ysoyty,
PROFEDIGAETHAU. Bu Awst a
er mwyn sicrhau ei tod 0 n cael Iwc
Gorffennaf yn fisoedd 0 golled a
dda am oes.
thristwch i sawl teulu yn y pentref.
Mi fyddal Anti Ifans bob amser
Ein cydymdeimlad dytnaf ag Avril a
yn rhol croeso mawr I ni yn ei
Geralnl Wiliams, careo, a'r teulu
chartref. ROQdd Ina bob tro banQd
011 yn eu trlstwCh 0 golll chwaer
a rhywbeth i'w fwyta yn cael ei
annwyl i Avril. set Nerys Wynne, a
gynnig, a byddal hi wrth ei bodd yn
hynny ar 20 Gorffannaf.
gwnoud ICUp 0' tea' j'r rhai b~vh
Vn dowol rna t--JehartrefNyrsio
yn <JnvvodlgI'm brawd. Iwan, a'm
Fonl~arW(lUn, OU farw Thora
nith ~Iir\ M~lr MaG nhw wadi
Whit~.
~ryn
Mair
j;in
tr~",lio ori~u mQith yn oatil 'oup o·
cyQym~hfiml~g
IIYfyraf
a'r
tea' era Anti Ifans.
cysylluadaU 011.
Oros banod byddal Antl Ifans
Ar i Aw~t. yn~ n~hwmn: 0: vvr1hvi bQOO yn \jOn am y dyddltlu
th~\,Ilu ca'lffrinoluu, yn 01 ohartref yn
Dan OQdd hi n (JwQinl yn Llundrun.
fi'las yn MQ[W~. bu f9rw OIIV~
t;:1~nbury ~ross
a
Chastell
Jonos, me-rch annwyl Mrs Elon
renrhyn. ~oedd ganddl straeon
VVIIII(lm~ a'r dlWeddar
Harrl
hapu~
o'i
phlGntyndod
ym
WIIIIQm~. 2 BrvntlrlOn. ~ ~hw~~r
Uryn~:oncyn ac yn Ninorwi9.
addlwyn Alvvyn 0 Oelyth, r>onsaor.
Oyddol flnll Ifan;) yn gafalu am
Doroynlor
y leulu
011 Bin Qln d~tblyal~d Moo~ol ni h~fyd.
cYOvmd{;llml~d IIwv'~f.
~yn i Ii fynd i ffwrdc;l 9~~i
~"r1rOr, i'r
Ar ~ Awst, yn Q"w~1 yng
caleo nBU am antur 1 wlad bQII. TQ
Ngtlt:1nre1Nyrslo r@nlsdlWdun. vn
fyddAI'n oofyn wrihaf Il, I~e:n H
Q, mlwydd o~d 0 ii Uy~yawyn!.
rOlfwtill ryng ;fv vhOil' flO YIlU '001ia
0. chynt 0 Qlyn Ar\ll\r1fJlii>w fQfYf Mro
UUtlrll@ndy r-eIOI.·

a

noeco
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Gofalai
Anti
Ifans
am
greaduriaid bychain hefyd. DWI'n
siWr too lIawer ononocn chi, fel
finna, wedi mwynhau gwylio'r adar
bach drwy ffenest ei thy yn Llys y
Gwynt. yn bwydo ar y briwsion yr
oedd hi yn eu rho: allan iddyn
nhw'n feunyddioL Ac yn wir, roedd
Anti Ifans yn rhoi lie mor dda yn
Glyn Arthur I un o'n cathod ni fel ei
bod hi'n treulio mwy 0 amser efo
Anti Ifans nag oedd hi eto ni, yn
Nhawelfa.
Hoffwn ddiolch i staff Ysbyty
Gwynedd ac Ysbyty Eryri, ac i Mrs
Paul a staff Cartref
Nyrsro
Penisarwaun am eu gofal tuag at
Anti Ifans yn ddiweddar. Oiolch
hefyd i'r gofalwyr cymdeithasol am
eu cymorth dros y blynyddoedd.
Diolch arbennig I Myfanwy
Parry
am
ei
gofal
a't
charedigrwydd tuag at Anti Ifans
dros y blynyddoedd. Cofiwn hefyd
am gyfeillgarwch a charedigrwydd
y ddiweddar Mary Elliott.
Rydan ni wedi cael ein 'cup 0'
tea' olaf efo Anti Ifans, ond fe fydd
fyw 0 hyd. yn y traddodiadau y
mae hi wedl basio i lawr i ni, yn sin
hatgofion ac yn ein calonau.
GWENLLIAN PARRY,

Tawelfa (gynt)
PWYLLGOR NEUADD BENTREF
Tynnwyd Raffl Gorffennaf ae Awst
mewn pwyllgor ar 5.7.04. Yr
Qnillwyr oedd:
Gorffennaf: 1. Kevin Jones, Cae
cormoo eacrr 2. emon Harding,
Winllan; ~ Catrin Glyn. i;rw Gain,
Llanr ....
g.
Awst: 1. N. Williams, 15 Brvnnrlon;
2. Ann Parry, Rhos Wian; 3. Philip
Jones, e Bryntirion.
Y mae IIyfrau Raftl Fawr ar
werth gan aslodau'r pwyllgor gyda gwobrau sylweddol. Fo'i
tynnir mewn Noson GymdeithaSOI
yn y Neuadd Gymuned ar 16
I=lhagfyr. ~rfynnir am eich haeljoni
arferol gyoa'r gW~ithgaredd hwn.
PWYLLGOR APEL EISTEDDFOD
tJ:lVJ:l1A'~ CV~~INIAU 2005.
Erbyn 4 Gorffennaf derbynlwyd 57
o amlennl yn 61 yn cynnwys
rhoddion haalionus dros ben.
Manteioiodd nifer ar y cynllun
ad·daliad treth Incwm. GOlygOdd
hyn
swm
sylweddol
yn
ychwanegol tuag at darged y
pentref. Y mae'r Apel yn agored 0
hyd - er ein bod eisoes wedi
cyrraedd y nod. Ein bwriad yw
casglu eymaint ag a allwn er budd
yr Eisteddfod. Felly, os oes rhal
ohonoch yn dymuno cyfrannu
anfonwch et i'r Trysorydd, Leslie
Larsen, Llygad yr Haul neu aelod
o'r pwyllgor
a fu'n rhannu'r
lIythyrau a'r amlenni.
Bydd stondin ar ddiwrnod y
Carnifal gyda'r elw yn mynd at ein
targed - ar Sadwrn. 11 Madi.
CI$TEDDFOO Q!;N!;CL.A!;THOL
GA5NEWYDD.
Bu·n ·SteddfOd
heulo9 a IIwyddiannus i nifar yng
NghflGnewydd. Tywynnodd yr haul
yn boath braf a bu Iwyddiannau i
nHor o'r pentref hwn a'r Fro.
LiongyfarChll1daU I An@st ElfiOn.
Wir\lI~n. ~r ddod yn all hafo'i
Dawnsio GlwQrin Unigol "v i Qenin
a Judith am ddod yn drydydd ngfo
Oawnswyr Caernarton.
Pob ~Iod i !i;\,Irgain Haf
(5ychann) ar gtplo'r all WODr am
ysgrifannu Drama A9orod.
~in gymuniaOQU gorau I Mr
SQlwvn Griffith. 6 Bryn EOlwys. a'
0: othol yn Arohdderwydd am y t~ir
blynodd ne~Clf. Dymunlr tymor
tlwyddlannus IddO. Da al alywad yn

dweud
mewn
cylchgrawn
wythnosol
mai
'dros
yr
Eisteddfodau bach y mae'n sefyll,
ac mor bwysig yw gwneud yn siwr
bod y sawl sy'n cael eu gwobrwyo
yn cofio'r diwmod hwnnw am byth'.
Yn sier bydd croeso mawr I chwi
yn eln Eisteddfod Bentref yn y
misoedd nesaf - y tro cyntaf i
Archdderwydd fod yn bresennol,
mae'n slwr.
PWYLLGOR
EISTEDDFOD
BENTREF, 30 MEDI. Cynhelir
Nason Goffi yn y Neuadd
Gymuned am 6.30 yh. eydd
Rhaglen a Thestunau'r Eisteddfod
ar gael.
EISTEDDFOD BENTREF.
Cynhelir yr Eisteddfod yn y
Neuadd Gymuned nos Wener,
12 Tachwedd i gychwyn
am 6.00 yh
POB LWC.
Llongyfarchiadau
mawr i bawb ohonoch fu'n sefyll yr
amrywiol arholiadau yn ystod yr
haf. Pob dymuniad da i chwi yn
aich swyddi nawydd, yn y colegau
ae yn y ehweched dosbarth.
Rydym
011 yn
falch
o'ch
IIwyddiannau.
CARNIFAL
Gwyl Flodau ac Arddangosfa
Medi 8-11. Buasai Janet Ash (FfOn
871265) a Gwen Roberts (871407)
yn hynod ddiolchgar
0 gael
menthyg lIuniau ar gyfer yr uchod.
Lluniau digwyddiadau pentref, hen
dai, siopau sydd wedi newid,
prtodesau yn yr Eglwys neu'r
caosu. enillwyr mewn sioaau,
eistaddfodau neu garnifal.
O~ dymuna unrhyw un aoourno
ffenestr yn yr EOlwys neu gyflwyno
rhodd 0 flodau er cof am rywun
neu rywbeth arbennig, rhowch
wybod cyn gynted a phosibl os
gw~lwch yn dda.
Nos Lun, 6 Meai
Bingo yn Neuadd yr Eglwys am 7
o'r gloch.
Dydd lau-Sul, 9-12 Modi
Gwyl Flodau ac Arddangosfa yn yr
Eglwys.
Bore lau, 9 Medi.
Gwasanaethir y Cymun ~endigaid
am 10 o'r gloch I agor yr \Ny!. Bydd
yr Eglwys ar a90r 0 2~ o'r gloch.
Oriau agor
Dydd Gwener. 10 Medi 0 2-7 o'r
gloch: Sadwrn: 4-6 o'r gloch; Sui:
2-3 o'r gloch. Thema yr holl
arddangosfeydd
eleni
yw
'Coffadwriaeth Hen a Newydd'.
Nos Wener, 10 Med;.

Helfa Dry~or yn cyehwyn 0
Neuadd yr Eglwy~ am 6 o'r gloch
ae yn dlweddu mewn gwesty am
fwyd.
Sadwrn, 11 Medf.

Y Carnlfal I gychwyn o'r Cartref
Nyrslo am 1.30 o'r gloch gyda
Selndorf Arian Deiniolen. 8ydd
stondinau. siop. tombola. raffl.
Qemau a nifer 0 bethau eralll yn
cynnwyo sel O;\5t Oor - 1:3 Y
car/Owrdd Bydd stt>ndln Cwn
Poeth.
QQPoithir
cael
cystadl@uaern 'Tug 0 War.
Yr arweinydd fydd Arwal Jones.
C~O EpQni Q'r beirni~id eleni yw
Darydd a Manon DaNs.
Mercner. 1~ }JedJ
Cynhelir Mabolgampau
I boo
oedran ar gas yr Ysaol Gymunad
am ~ o'r gloch.
NOiJ {au, 1(j Madl.
Dawnslo Salsa yn Nauadd yr
~elwys am 7.90 olr Sloch.
No:) VYener, T T Meal.
'GiQ' yn('1 Nowesty Oolbadarn.
Llanberis am e 9'r gloch 9ydQ9
Epllafl a oandiau eraili.

Nos Fawrth, 21 Madi.
Gyrla Chwist Arbennig yn Neuadd
yr Eglwys am 7.30 o'r gloch.
Nos lau, 23 Medi.
Noson Cwis yng Nglyntwrog am 9
o'r gloch.
Nos Waner, 24 Medi
Disgo yn Neuadd yr Eglwys am 7
o'r gloch.

Nos SuI, 26 Madi
I gloi y bwrlwm, cynhelir Cymanfa
Ganu yn Eglwys Santes Helen am
7 o'r gloch. Yr arwetnydd fydd Mr
Arwel Jones a'r Organydd fydd
Gareth Jones, Llanberis, gydag
eitemau gan Gar Meibion Peris a
Char yr Ysgol Gymuned.
Estynnir croeso cynnes i bawb
i'r amrywiol weithgareddau ac i
gymryd rhan a mwynhau.
8ydd y Pwyllgor yn cyfarfod am
y tro olaf yn Neuadd yr Eglwys nos
Fercher, 25 Awst am 7 o'r gloch.
Fe werthfawrogir
unrhyw rodd,
gwobrau, rhoddion ariannol neu
gymorth
gyda'r
gwahanol
weithgareddau.
Dewch yn Ilu i fwynhau'r
bwrlwm, gan obeithio y cawn
dywydd teg.
PLYGU'R ECO.
Plygir y rhifyn nesaf o'r Eco yrna

ym Mhenlsarwaun yn Neuadd yr
Eglwys nos lau. 30 Medi.
Tybed a fuasai rhywun yn barod
i gymryd y baich 0 nol yr Eeo 0
Wasg Gwynedd, eyn 4.30 o'r
gloCh. cvsvmer a oaivoc trans
(a7~407).
Cofyllnlr yn garedig am bob
cvmortn Fel ansr byddwn wedl
gorffen plygu cyn Q o'r gloch.
Edryohlr yrnlaon I weld vvynebau

newydd

I

helpu'r crlw bychan

ffyddlon Oiolch yn fawr

Tlws yr Eco 2004
Y grilled gyffredmol yw fod y gystadleuaeth yn
. mvnd
- 0
nerth i nerth, ac eleni rhwog y pel-droed a'r Ilbel-rwyd,
cymerodd dros 300 0 ieueoctid ran, heb unrhyw fath 0
ddrwgdeimlad, dim ond llond trol 0 gystadlu iach ac egniol,
Yr oedd yr arbrawf 0 gael noson ar wahan i'r pel-droed dan
7 yn llwyddianr, a diolch i'r llu cefnogwyr a ddaeth i gefnogi
yng ngwir ystyr y gair ar gyfer pob noson.
Llongyfarchiadau arbennig i'r sawl fu'n gyfrifol am droi
Y FAWNOG RYDD yn adnodd
gwych j ieuenctid pentref
Llanrug. Yr oedd yn lleoliad
gw)(ch i'r cystadlaethau dan 7 a
dan 9, a chadernid Eryri yn
gefndir gwych i'r ymdrechion.
Yn yr un modd diolch i bwyllgor
Clwb Bethel am groesawu y
gystadleuaeth dan 11. Diolch
hefyd i'r gwirfoddolwyr sy'n
cynnal y gystadleuaeth bel-rwyd
pob blwyddyn - heb son am
Robin a chriwiau y gwahanol
'siopau'. Diolch arbennig i'r sawl
a baratodd y nionod ar gyfer y
cwn poeth!
Fel llynedd, cafwyd dyfarnu penigarnp gan Sion Jones
ac Aled Williams 0 Ysgol Brynrefail ae hefyd Chris Jones
(Cambs), Rwy'n clywed fod plant Llanrug wedi bedyddio
Chris yn 'Colina' wedi ei berfformiadau yn y Tlws!
Yn y gystadleuaeth bel-droed dan 7, timau Llanrug 'A'
a 'B' oedd yn heno ei gilydd yo y rownd gynderfynol. Yr
'A' aeih a hi 0 2-0, ae felly gwyncbu Bethel, a gurodd
Waunfawr 1-0 wedi gem galed a chyffrous iawn. Mewn
gem derfjnol hynod 0 agos, LJanrug acih a hi 0 1-0, a'r
sgoriwr oedd Rhun Williams,
yn sicr seren y

cwpan newydd ar gyfer yr oedrannau. Roedd cryn
falchder yn wynebau'r capteiniaid wrth godi'r tlysau
ncwydd am y rro cynraf
Yn y gystadleuaeth bel-rwyd aeth y medalau aur yn y
ddau oed ran j Ysgol Llanrug. Llongyfarchiadau iddynt.
Fe ddaw y flwyddyn nesaf mewn dim a chyfnod arall 0
Igyffro. Cymcraf )' cyfle yrna i longyfarch rhai a
gymerodd ran yn y Tlws a fu'n aelodau 0 garfannau
'Academi dan 9 oed' clwb Dinas Bangor, a fu'n fuddugol
yn 'Nhwrnarnent Ian Rush' yn Aberystwyth.

Bethel a Llanrug dan 7.

gystadrcuacui.
Yn Y ID'stadleuaeth dan 9, dau dim Bethel oedd vn
herio'i Silydd yn un 'semi' a Llanrug Coch yn herio
WaUnfa\\f yn llall. 1-0 i fctbc},t\' ODdam gem yn y semi

arslll
Dim 617,1 wed] 25 munuJ

0

ch w·arae. Dim model

gwananu ar giciau cornet, Yna gwneuu )" cac

yn

Tomes Williams yn rh\l.'ydo i l~anrug. Yna tipyn

0

llai, a

ffeinaJ.

Tomos Williams yn rhoi Llanrug ar y blaen ond d\\'y
gOl gall GutO I\hy:; a Daniel Sion yn gyuu'r tIm i Fethel.
ARO'loedd hi ero ~'n yr oedrlffi cun 11. Tipvn 0 serru

rhwns Bethel 'R' a Deiniolen, a tlpyn

um

Bechel durl 9.

0

sioc oedd i'r
cartref ennill dnvy
unig gOI f\; alhan rrlCt. Kocuu [haid
djbynnu tlr reol y 'go) cllrnid' gnn Lttke
Barucn i roddi buddusoliillfth i Plflhlfl

'K mos Waunfa\Vf.
o SObo bod bl ...v)rddyn o ......
·ahaniaeth
yu yr \)~drllll, onyydroc1d lilll 'l}' 13,,[11,,1

yn wych cyn colli

dl'\\ly

unig gOIDaniel

Rell. Rethel felly yn cipio dati dlws
allan

0

dri, ond fe fydd cryn her i'...
v

hamddiffyn y flwyudyn nc~af.
Roedd cwmni teledu Cwmni Da }ro
ffilmio a chyfweld nifer o'r cbwaraewyr
ar gyfer y gyfres ar bel-droed a
ddangosir yn ystod slot Planed Plant
ym mis Medi. Rhoddwyd cyfraniad
ariannol tuag at yr Eco ganddynt, a
defnyddiwyd yr arian i brynu [air

LlanrtJg Goch ail dan 9.

• Priodasau • Dathliadau
• Achlysuron Arbennig • Cynadleddau
• Pwyllgorau • Bwydlen Bar
• Cinio Oydd Sui

Il/J/'
~

WYLIAU SEREN ARIAN
· PECYNNAU GWYLIAU YM MHRYDAIN, EWROP AC
YMHELLACH.
• 'J'ElTHIAU I GYNGHERDDAU A THEATRAU.

(Gwesty'r Fictoria gynt)

• TREFNU PECYNNAU GWYLIAU I GRWPIAU A
MUDIADAU AM BRlSIAU RHESYMOL .
· BWSIAU MODERN A MOETHUS
· GWEST AI 0 SAFON
· CWMNITEULUOL

- rhan 0 CHOICE HOTEL5

· MANNAlJ CODI YN CYNNWYS: LLANBERIS, CWM Y

an

•
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CYNGOR CYMUNED LLANRUG
Nos Fawrth 17eg 0 Awst 2004 am
7.00 o'r gloch.
Cynghorwyr Cyngor Cymuned
Uanrug yw Meryl Green; Delyth
Hughes; Goronwy Hughes; Avril
Jones; Brian Jones; Oerfel Jones;
Geraint Jones; Cyng Eryl W
Thomas; Delyth Ross; Cyng Arwel
Thomas (Caddeirydd). Dafydd W
Thomas (Is-Gadeirydd); Dalyth
Tomos;
Clifford
Williams.
Croesawyd y Cyng Avril Jones i'w
cnvtarrod cyntaf.
Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod
blaenorol yn rhai cywir.
Materion yn codi:
Canolfan Bysgotwyr, Crawla Nodwyd cynnwys y lIythyr a
dderbyniwyd
gan
Gyngor
Gwynedd a phenderfynwyd beidio
ag ymateb nes bydd sylw wedi ei
dderbyn gan yr Ombwdsman. Parc
Sglefrio,
Cwm
y
Glo
Penderfynwyd disgwyl beth tydd
ymateb Cyngor Gwynedd i gals
sydd wedi cael ei wneud i osod
ffens haearn ar y palmant ger y
fynedfa, cyn penderfynu beth i'w
wneUd gyda'r trens.
Elusen Dr Morris - Adroddodd
Cyng Goronwy Hughes ei fod wedi
mynychu cyfarfod o'r Elusen yn
ddiweddar. Bydd yr Elusen yn
penderfynu ar grantiau yn hwyrach
yn y flwyddyn 0 hyn ymlaen.
Penderfynwyd gofyn am gopi o'r
cyfansoddiad a cheisio sicrhau
cyhoeddusrwydd i'r I;:lusen.
Ceisiadau
am
gymorth
Penderfynwyd
gohirio unrhyw
benderfyniadau
nes bydd y
Cyngor yn gwybod beth fydd
costau'r gwelliannau yn y fynwent.
Fynwent - Cytunwyd y dylid
arddangos poster yn y fynwent yn

atcona teuiuoeoo o'u cvnuoioen ;
sicrhau fod y garreg fedd yn
ddiogel.
Grant
Owella
Gwynedd
AdroddOdC1cvnc Arwel rnornas
fod cais eynllunio wodi caal ei
wneuc a byddai wed; cyfrifo y gost

Llochesl Bws - Gohirwyd gwneud
pendertyniad ar symud lIoches
bws Ffordd Llanberis nes bydd y
pris lIawn o'i symud wedl cael ei
dderbyn. Cytunwyd i wneud cais
yswiriant ar gyfer y difrod i loches
bws Ffordd yr Orsat.
Llwybr Cyhoeddus Rhif 83 (Cae
Rhydau) - Nodwyd bod yr eiddo ar
y farchnad a mynegwyd siam nad
yw mater y IIwybr cyhoeddus wedi
ei ddatrys. Trafodwyd y setyllta
unwaith eto a chytunwyd yn
unfrydol
na tydoar'r Cyngor
Cymuned
yn
tynnu
eu
gwrthwyneblad i'r gwyriad yn 61.
Llwybr
Cyhoeddus
75
(Glanffynnon) - Nodwyd bod
ysbwnel 0 bob math yn cael ei
adael ar y tir ac yn y ffos sydd yn
rhedeg gyfochr a'r IIwybr, gyda'r
ffos bellach wed I cau i fyny.
Mynegwyd pryder y bydd y IIwybr
yn gorlifo as na fydd y Hos yn
rhedeg yn glir. Pendertynwyd
trefnu cyfarfod gyda Chyngor
Gwynedd ar y safle er mwyn
datrys y sefyllfa.
Caeau Chwarae - Mynegwyd
pryder cyffredlnol ynglYn a r niter 0
bobl sydd yn detnyddio caeau
chwarae y gymuned i gerdded eu
cwn a gadael y baw CI heb ei godi.
Penderfynwyd drafftio lIythyr ar
gyfer y cyfarlod nesaf gyda'r
bwriad yn gyntaf 0'; ddosbarthu
ymysg trigollon sy'n byw 0
gwmpas
y caeau
chwarae.
Penderfynwyd cysylltu
Chyngor
Gwynedd i ganfod pa gymorth
sydd ar gael ganddynt hwy.
Sedd Wag - Nodwyd bod un sedd
wag ar y Cyngor a phenderfynwyd
gwneud apel yn yr Eco i unrhyw un
sydd
diddordeb mewn llsnwi'r
seed wag 9ysylltu a'r Clerc am
ragor 0 wynocaetn.
Cvtartod nesaf o'r Cyngor 21 Medi
am 7 o'r gloch yn Vsgol Gynradd
Owm y Glo.
Clerc: Bethan Owen. Tyddyn Prior,
Waunfawr. f:fon S50 770

a

a

Gosodwr Teils

~~)~

-~
•

Arbenigwr mewn waliau a Iloriau

~

Gwaith bach neu fawr
Gwaith da bob amser

~

(Zy

Ffoniwch Lloyd ar

~).

l:~L01286 830 805
~ ..- (t}~~)

Bob math 0 waith trydanol j'r Cartref, ac
i Sefydliadau Masnachol a Diwydiannol
Tel:

(01286) 879064 • Symudol: 07810736482

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

Fframia

Gwasanaeth Fframio Lluniau

Arbcnigwyr ar fframio gwaith edau a nodwydd
---,
Nifer helaeth 0 luniau ar werth • Dewis eang yn cynnwys:

IVOR STUBLEY • KEITH ANDREW
KEITH BOWEN • ROB PIERCY

PARC PADARN, LLANBERIS

(870922)

(Ar gau dydd SuI a dydd Llun yn ystod y gaeaf)

Ymestyniad Ff6n wedi Torri?
Angen rhai Newydd? os felly
FFONIWCH '8'
(01286) 650247 neu (07780) 811617 (symudol)
'8'

Eifion Hughes

(7 diwrnod)
Gwasanaeth De am Bris anhygoel

yn fanylach erbyn y cvtarioo nesar.

41 A STAY
AWR, LLAN ERIS
I=fon: (01286) 872501
LLYSIAU, FFRWYTHAU, BWYDYDD
AC ANGHENION ANIFEILIAID ANWES

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

GARTH MAELOG
51 Stryd Fawr, Llanberis
Ffon:

•

•

Ffon: (01286) 870202

-._--~~---

TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU

870840

Gwasanaeth Trylwyr
gan y bobl
Gwasanaeth Personal Cyfeiilgar i CHWI
Y Gwasanaeth Technegol Gorau
i'ch CAR. Cystal A
Gwasanaeth Prif Ddeliwr
Felly, pa gar bynnag ydych
CHWI yn ei yrru,
".... a Audi i Zastava

E.E. Jones, Rhoshirwaun; Gwen
Griffith,
Deiniolen;
Megan
Morris, Dinorwig; Elfed Evans,
Llanllechid;
Ellen Pritchard,
Garndolbenmaen
ac Alvona
Jones, Prestatyn.
Ymdrech
Mrs.
Ellen
Pritchard,
Ty'n
Cacau,
Garndolbenmaen,
LLSI 9UJ
ddaeth allan o'r het, felly £S a
llongyfarchiada' i chi.
Ar 01 cwblhau y croesair,
anfonwch
eich atebion
at
Dafydd
Evans,
Sycharth,
Penisarwaun, LLSS 3HE erbyn
20 Medi.

CROESAIR MEDI

1 ar draws ydi pob un o'r
geiriau sydd heb gJiwiau
iddynt.
Noder - Z4 ar draws (1,3)
se i lawr (1,4)
34 i lawr (3,4)
Jlr Dr!lw~!
7. Llinyn 15 i lawr? (4)
11. Death ychydie ynghynt n~
1 i law: (3)
12. Cymal canol y goes (4)
13. Anifail amryliw y corau

mcintonr
14. Cysgod

0

('+)

w~aayn yr

adeilad! (3)
16. Y r hyn a achosodd 11 ar

dr;)'Y~i w-v,'n 4l1"wr (4)
1&. Diddvmu i ledu iml'hefn?
($)

] 9. Gwvhed svdd. er RW~erh!l'r
~nw, yn d~w 0 wledda ar

waed yr adeg yma 0'[
flwyddyn! (6)
ZZ. Llun 0 gerrlg ,val abrwysg:

(7)
23. Nid adyn meddw, ond un
sy'n rhoi'r gyfraith mewn
gryml (4)

I Lawr:
1. Hen iaith Rhufain (5)
2. Rhywbeth wedi ei wau yn
hanes Dafydd y Garreg

Wen? (3)
3.
4.

Cyfran benodol 0 fwyd (4)
Y cvtnon ry1vyll di\vclhae

(j.

(7)
Yr nvn a gynnyrclur gan 43

~ Inwr (4)
8. Gofyniad taer (7)
9. Un sy'n cyrnysgu toes (7)
1O. Llin~ll ..Y mcwn nQdiiln1;

I

--

RHODDION

£10: Nancy a Windsor Williams,
10 Rhes Marian, Deiniolen;
Delyth, Mair, Carys ac Aled er cof
am Selyf; Mair Jones, 13 Tan y
Buarth,
Bethel; Di-enw; Y
Prifardd
Selwyn
Griffith,
Penisarwaun; Evan a Helen Parry
a'r teulu er cof am Glyn Meirion
Jones; Gwion Iwan, Llanrug;
Goronwy a Mair Jones, Cilan,
Tan y Cae, Bethel.
£5: Mrs Mona Parry, 13 Hafod
Olau, Deiniolen; Teulu 2 Maes
Eilian,
Dinorwig;
Cissie
Rowlands,
Corlan-y-bont,
Deiniolen; Menna Jones, 6 Stryd
y Ffynnon, Llanberis; Manon
Awst, Pencarnisiog, Ynys Mon;
Teulu 9 Bryn Golau, Waunfawr;
Bob a Norah, 14 Dol Elidir,
Llanberis; Clwb Bro Berhel,
Gwenno a Brian, Cefn Elan,
Llanrug.
£4: Olive Thomas,
Tyddyn
Drain, Llanddaniel.
£3: Selwyn a Betty Roberts,
Meifoo, Llanrug; Shan Pollard,
Monfa, Llanllyfni.

R. Coed
L.BolynDAVIES
Mawr, Bethel
JCB Fa.5tracs a ueuers 16 tunnel I diggers bychain
ac excavators 3600 newydda Ilawer mwy
• car9yf~r II09i peirjpnnau
• tvuu footings
•
• clirio serddi

• neu unrhyw waith cuno senecedd

Ffoniwch am fanylion

(01248) 671300 neu (07775) 638620

cerddorol (5)
1S. Rhoi lon ami ocdd
dymuniad olaf Dafydd! (5)
17. Lamas di~1f,disrif! (5)
ZOo Gofalu yo y de am fodur y
Gaernarfon?(5)
Z1. 1\nlfall mawr gwl) \V 0
swmpas y fferm (4)
dyn

0

25. Mynd

C1

gwirioni am Y

Ilwvnog! (5)

29. Offcryn ccrdd i'w daro a
darn 0 bren! (4)
31. Hen fyddin yng
Nghaernarfon (3)
32. Defnydd gwyn 0 ddwr y
mor (5)
33. Mewn cytgord
(7)
36
ar unwaith! (7)
37
i anfon un o'r rhain? (5)
41. Pwdin mewn pot enfawr (5)
42. Arswyd .... (4)
43..... y ffilm hon gan
Hitchcock! (4)

26. Pwff 0 wynt yn rhoi ncnh
ychwancgol i'r rhedwr (3)
27. Clod anniben -loll (4)
29. Y wats yn torri yn
ddisymwth! (4)
30. Yn y fan hon - yn sgwrsio
gyda'i gydymaith (3)
33. Prysglwyn? Ynteu
efelychiad 0 brysglwyn? (4)
36. Enllib ar y grid? (7)
38. Ni y rhain sy'n cnoi y
cocos? (6)
39. Mae'n adlewyrchu goleuni
ar 01 iddi 16 ar draws (5)
40. Planhigyn aroglus yn y siop
fier (4)
44. Tad y llofrudd cyntaf un (3)
45. AI ddi-hun, ac yn
wyliadwrus (4)
46. Rhediad hylif (4)

Daeth atebion i groesair mis
Gorffennaf
i law erbyn y
dyddiad cau gan Mair Evans a
Margaret
W.
Roberts,
Caernarfon; Jennie Williams,
Clynnog; Jean Hughes-Jones a
Catherine
A. Jones, Rhiw;
D.B.Wil1iams ac Eluned Jones,
Trefor; Olwen Owen, Moreen
Lennon,
Nan Owen ac A.
Hughes, Llanberis; Ceridwen

17, ;Pl;iQlili~(~)

Williams

4X. S!lwdur (4)
AO. Vr;b7Jot:OCTh rarJdonot rn
rnor 113\VCIl\'lld 1'[ oarun C.. )
~O llyrld rhyw\.n yn J;g;n [')!In
buill'r y lJll:~VYlll1¥Yll(7)

Lianruz:

Nansi

Davies,

Uhu thun,

Caretb

Ol~ver,

ac

Eirian

Roberts]

TIC211ILh; Dily~ /). rntcnaruJone.~> Aheor~rch~ J.I.(). J:..Iughe.Q.
rwlll1cll\ Ii. HUbllC6§G)YlnYb1oj

WAUNFAWR

try Rhydd t Bwyd Cartref • Prydau Plant
• Vstafell Deulu • Cinio Dydd Sui Traddodiadol
• Cerddoriaeth Fyw • Cwrw Go lawn
Ffon:

65021 8

LLANRUG Ffon: 01286 675175
OWVllAU

CARTRI;I= A TJ.lRAMOR
Cwmni tauluol avdao 20 rntvnanu 0 Oroflad 0
r8deg recynnlJu Gvvyliau ol'-gynhwyool

I

Tlws yr Eco ...

0 Atgofion
Braf
i unrhyw
ohebydd
chwaraeon yw cael ymareb, ac yn
dilyn cyfraniad Ifan Williams,
llythyr a ddaeth oddi wrth yr hen
ffrind Cecil Jones 0 Gonwy. Yn ei
lythyr mae Cecil yn cyfeirio at y
llyfr Hanes yr Ysgol Sir ym
MrynreJail, Atfon a gyhoeddwyd
yn enw 'Doebarth
Addysg
Llanberis a'r Cylch' yn 1940.
Awdur y llyfr oedd y Parch John
Pritchard MA, BD. Beth sydd yn
y llyfr Y\V atgofion un o'r
clisgyblion cyn taf yn yr ysgol, sef
Mr W.J. Roberts,
BA, Yr
Wyddgrug, ond 0 Lanberis yo
wreiddiol. Mae Cecil yn holi a
oes unrhyw hanes amdano i'w
gael, neu ddisgynyddion yn yr
'hen ardal'? Gan fod yr ysgol, y
'Llanberis
District
County

Moses
Ingram,
Llanberis y noson honno.
Llanberis C.S. 4, Llangefni I.
Played 10 men.
Un tro roedd amheuaeth
parthed
Johnny
Hughes,

School', wedi ei hager ym Medi
1900, :,on mae W.J. am dymor
chwaraeon 1900-01.

gem. Ond yr oedd Llanbens yn rhy
geyf i ni. Maddeuer i mi, ni chofiaf

Ie, ar sianel )' llocren y byddwn
yn gwylio gernau pel-droed

Dyfynaf ran o'r bennod sy'n
ymwneud a thyrnor cynraf 0 bel-

y sgor!'
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gellir cysylltu a
yr oedran yma yn hanfodol

ein

chwaraewyr
rydym
yn fwy
cartrefol mewn gem o'r fath.
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yng
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fuasai gweld rhywun 0 safon
Southall rnwnz y nvst. Nid felly
i Iyny'r cae, gyda chryfder
Hartson a chyflyrndra Bellamy

PRISIAU RHESYMOL

Maldwyn Hughes (07866 856566).
Dymun\vn yn dda iddynt gan bod
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Q~

fuc1c1uROliaemus. Un

Cynhaliwyd cystadleuaeth Tlws yr Eco dros yr haf - ac fe gafwyd
diwrnod llwyddiannus iawn. Am yr holl luniau, yr hanes ac i
ddarganfod P\vy fu'n fuddugol, rrowch i dudalen 17.
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