Yn y rhifyn hwn:
• Hanes cenhedlaeth yn cyrraedd
Deiniolen 0 America yn 1971-tud.6
• Ysgol Llanrug yn ffarwelio a Ieuan
Wyn ar 6118 mlynedd - tud.12
• Cyfle i ennill DVD 0 Ras yr
Wyddfa - tud. 23
RHIF 315
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Cysylltu ag
Awstralia eto ar

u

•

arcorn

6186 mlynedd
Ar Medi 22. 1918, llwyddodd
Marconi i anfon neges radio yr
holl ffordd 0 Gefn Du, uwchben
Llanrug, i ochr arall y byd. Pan
dderbyniwyd
y
neges
yn
Wabroonga, Sydney, Awstralia,
dyma'r tro cyntaf erioed i hyn
gael ei wneud - a gyda hyn roedd
Llanrug wedi ennill ei lie yn
hanes dechreuad a datblygiad y

uno bcirianwyr Marconi, a oedd ar
y pryd yn gweithio yn Awstralia,

negeseuon gwan yn cyrraedd y
wlad honno.
Y n 1918 aeth Marconi, gyda
chymorth offer mwy pwerus, ati 0
ddifrif i geisio anfon negeseuon i
Awstralia. PrifWeinidog Awsrralia
ar y pryd oedd Billy Hughes ac

radio.
N awr,

86

mlynedd

yn

oherwydd }' cysylltiad Cyrnreig
dangosodd ddiddordeb mawr ym
menter .\1arconi ac roedd yn
bresennol
yn y Ceunanr pan

ddiweddsrach, mae rhai 0 blant
Bro'r Eco wedi bod yn dathlu'r

digwyddiad trwy yrru negeseuon
eu hunain i'r un man.
1\r Melli II 200'+, antonwyu ebost 0 Y~gol Gynrgdd 1.I~nrl1g i
Y 5601 Wallrooo5" yn eu ~ae"'h a
cnycnwvn CV vnuau rnwna y
ddwy ysgol.
Gwnaed y cvsvnuad ar 01

vmweliad Mrs 10 Harris. un
Cyfarwydd"vyr

Guglielmo Marconi
Ganwyd l'.1.arconi )'ID Mologna ar
25 Ebrill 1874. Roedd ganddo
cld;ddordeb

0

Cymde;thas

thrydan

HClllCDyuuulo Wi1hroon~a fer ardal
y mig diwsthaf
Roedd hi. fel
aelodau

Pwyllgor

yr

mawr rrrcwri ffiseg a

cyn m yn d i'r

Nli7.10n91e vn T.ivorro

Ii>Lj LU LO

lie bu'n

astudio.

cluscn

Deallir ei Iod yn arbrofi ar
Cyfeillion Marconi, yn tcimlo fod ffyrdd 0 anfon negeseuon drwy'r
perygl i bwysigrwydd Cefn Du a awyr pan oedd ond ugain oed ac
Wahroonga yn hanes radio gael ei wedi creu y set radio syml gyntaf a
anghofio.
oedd yn gweithio dros ychydig
Roedd y neges yn 1918 oddi
gannoedd 0 lathenni yn unig. Yn
wrth W. M. Hughes, Prif Weinidog
ystod )T flwyddyn gyntaf 0 arbrofi
Awstralia, yn canrnol rhan milwyr
roedd wedi gwella'r sustern yn arw
y wlad yn y rhyfel.
a chafodd 'batent' arni ym 1886. Fe
Mewn
E-bost
oddi
wrth
geisiodd
gael
cefnogaeth
Bennaeth
Ysgol Wahroonga
i llywodraeth yr Eidal i'\.v da[blygu
Robin Williams, Pennaeth Ysgol
ymhellacll ond ni ddangos\vyd
Gynradd Llanrug, rocdd yn datgan
unrhyw ddiddordeb ganddynt.
fod gwneud y cysylltiad rhwng y
Roedd ei fam, Annie Jameson,
ddwy ysgol yn gyffrous ae }'"n yn
syl\veddoli
pwysigr\vydd
brofiad gwych i'r plant gyfnewid
dargaruyddiad
ei
mab
a
gwybodaeth am eu hunain a'a
chysylltodd
a'i
hardal.
rhieni, a oedd yn byw yn Lloegr.
Roedd
hefyd yn son am
A\\'grymodd nh\.v )' dylai ddod i
ymweliad rhai 0 blant yr ysgol a'r
Lundain, ble }' b)rddai'n haws i
gerfddel\v 0 Mercury sy'n coff:iu'r
gael nawdd i arjannu darblygu'r
achlysur 0 drosglwyddo'r neges 0 darganf)rddiad.
Fe ada\\'odd am
Gefn Du. Mae copi o'r gerfddelw
Lundain ar Chwefror 2, 1896, a
hon i'w gweld yng nghyntedd
chyda cymorth ei gefnder, David
swyddfa Cyngor Sjr Gwynedd yng
Jameson,
a ocdd ei hun }fn
Nghaernarfon,
hyd nes ceir lie
beiriannydd, fe'i cyfl\vynv,-}fdi $)'T
teil\.vng ar ei gyfer yn yr ardal.
William Preece, a fu'n gefnog\vr

Baw Cwn yn Llanrug
Llanrug yn bygwth dwyn achos yn erbyn unrhyw un
sy'n mynd a'u cWo am dro i gaeau chwarae. Daw'r bygytbiad yn sgil pryder
yng}yn fa phobol sy'n cerdded eu cWn yng nghaeau cDwa.rae Llanrug a Chwm y
MAE cyngor Cymuned

glo ac yngadacl baw ci ar eu hoI.

N2Wr bydd Uythyr yn cael ei ddO~b:lrthu i'l" hoU drit!oJion ~y'n hvw wt1h
yMy( v ~rul" ('hwQrQ(' yn ('u rhybudJ~o yn erbyn onynJ 0' .. c':'n yno Am d.-o
I\"..., ....t " tlythyr bod c-t-.. wed! eo ~d
air ........ " Ar .... <1 1'°7610<'.
i..cbrd ;

cJ-,

bl....." .. \'r<l<l "{ Cr"our ,n
'~'1"'""'\1 v,yn i"J i"~"\1bllW)"

n ach ....

plac amdano hefyd ar Swyddfa'r
Post yng N ghaernarfon
Gorsaf Radio Cefn Du
Sefydlodd Marconi orsaf radio ar
lethrau'r
Cefn Du uwchben
Ceunant, Llanrug, yn 1915 gyda'r
bwriad 0 anfon negeseuon i'r
Amerig. Yn fuan wedyn clywodd

r

c:rb;rn

ycrc;hno~on 5r'n {wllQdol

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

yn

brwd iddo.
Roedd yr William Preece yn
dod 0 Caernarfon
ac yn Brif
Bciriannydd
y 8wyddfa B05(
(yffredino) Prvdemiz. Fe wnsed y
trosgl ...vyddiad swyddogol cyruaf
yng Ngorffennaf yr un flwyddyn a
bu nifer 0 ddatblygiadau dros y
flwyddyn
nesaf, yn cynnwys
scfydlu'r Wireless Telegraph Trading
Signal Co Ltd. Adciladwyd yr orsaf
radio sefydlog gyn taf ar Yn ys Wyth
yn Nhachwedd 1897.
Bu Marconi'n datblygu ffyrdd
gwell 0 drosglwyddo
dros y
bl)rnyddoedd nesaf a rhodd\vyd y
Wobr Nobel am Ffiseg iddo ar
Ragfyr 10 1909, Cynhyrchwyd y
radio VHF gyntaf yn 1916 a
gwnaed lla\,'er o'i ddalblygiadau ar
ei gwch 'Elettra' a ddefnyddi\vyd
ganddo fellabord}'.
Priododd Marconi ej ail wraig,
Countess l\1.aria Cristina Bozzi
Scali, ae o'r briodas yma )' ganwyd
Y Dywysoges Elellra J\.larconi. Bu
Guglielmo
Marconi
[ar\\' yn
Rhufain ar Orffcnnaf 20, 1937.
CysyUtiad Marconi a'r ardal
Syr Willjam Preece (Gu'eier yr
halles ucllod)
Bu'n b)'\v }'ng Nghaealhro, ble ceir
plac wrth giat el g}'Il-garrref. Mae

anfonwyd ~' neges dyngedfennol i
\Vahroonga am 3:15 yn y bore ar ZZ
Medi 191R.
Dcallir
nad
ocdd
yr
arngvlchiadau vn ddiaon da 1
siarad
yn
uniongyrchol
ag

Awstralia, ac am hyn fe anfonwyd
y neges mewn Cod Morse.
Bu'e orsuf yn gweithrcdu tan fis

Mai 1939 ac mae tystiolaeth rod 30
o ddynion yn gweithio yno yn
1932, y mwyafrif yn boblleol.
Bu sawl defnydd gwahanol i'r
orsaf ers hynny, yo cynnwys storfa
powdr gwn, cartref ac ysgol i blant
o Lerpwl yn ystod y rhyfel, cartref
gwyliau, ysgol breswyl, clwb ac yn
bresennol mae'n Ile i bobl gadw'n
heini.
Cyfeillion Marconi - Trefnwyr yr
)Im\veliad
Mae Cyfeillion Marconi ar hyn 0
bryd }1l y broses 0 gael ei sef}rdlu
fel elusen, gyda'r pwrpas 0 gadw
mewn cof bwysignvydd yr Orsaf
Radio ar lethrau
Cefn Du,
Ceunanr.
Y r Ymddiriedol\\lyr yw:
2 berson ar ran Mrs Jo Harris
(Awstralia);
2 berson ar ran Cyngor
C)Tmuned Waunfawr;
2 berson ar ran Cyngor
C)'muned Uanrug;
2 berson
ar ran Anrur
Waunfawr;
2 berson ar ran Cl\vb Radio'r
Ddraig.

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Eco'r Wyddfa
nos Fercher, 6 Hydref
am 7.30 o'r gloch

yn y S~fydliad Coffa, Llanru!;
Dowch _yn llu i gefno1!i eich PUPUT

DVDDIAD A LLEOLIAD PLVGU'R ECO
Trefnydd Plygu: Mrs Shioned Griffith, Pantafon, Waunfawr. (01286) 650570
Rhifyn

Oyddiad Copi

Tachwedd

2,8 Hydref

18 Hydref

RHIF315

APEL

Argraffwyd gan Wasg Gwynedd
'Cibyn, Caernarfon

Plls, plis, plis

SWVDDOGION A GOHEBWVR
Tim Golygyddol
d/o PALAS PRI,NT
78 STRYD PLAS
CAERNARFON

Dinorwig

10 Bro Elidjr
Dinorwig.

Annwyl ffrindiau,
D)TIDUna teulu y

diweddar
Gwilym Davies, 10 Bro Elidir
Dinorwig
ddiolch 0 waelod
calon
am bob arwydd
0
gydymdeimlad
a ddangoswyd
tuag atynt yn eu profedigaeth
drist 0 golli un a oedd mor

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

Eirian James (012B6) 674631
Bryn Jones (01286) 674405
l.linos Jones (01286) 87' 820
Richard Thomas (01286) 871954
Sian Williams (01286) 871858
Alun Ellis (01286) 650761

annwyl iddyru,
CADEIRVDD V PWVLlGOR

holl ymweliadau,
galwadau ffon a'r cardiau, sydd
llawer lawn rhy riifcrus i'w
hateb vn unizol, wedi bod yn
gysur mawr inni fel teulu,

GWAtTH

Mae

Arwel Jones

GOLYGYDD CHWARAEON

Richard LI. Jones,S Y Ddol. Bethel.
(01248) 670115

cof am Gwilym, gwerthfawrogwn
eich
haelioni
a'ch

caredigrwydd yn fawr iawn.
Diolch i'r Parch Hugh john

TREFNYDD HYS6YS~ION

John RObQrts, sscw

yr

Diolch am yr holl roddion er

FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgeed,
Llanrug (6n263)

Gwvnlon. Ffordd

Glanffynnon, Llanrug (675605)
v-t;l991'J9Ilnr9b..,rt~<c>p'ir.~'9".¥Qm

Hughes a'r Parch WJ. Lewis am
eu

TREFNYDD eWNDELU

gwasanacth

cytelngarwcu.

ueen uonee, OviJall y MynyaCl.
OelnlOlen (B71 ::150)

a'u

Diolch

i Mr

Gwynfor Jone~ a Mr Myrddin
rrucharc.
Llanbcris,
am

TRE~NYDD ARIANNOL

ar trefniadau

rmS)'Ineryd

Qoronwy ~ushos, tithino$ i4. Afon

me vvn

modd mor sensitif ac urddasol.

Rhos, Llanrug {674839)

Diolch vn
•

TA~i:'tJV~~ eW~ATWj.AtJT"C~T
Olwen Hl.IghesJ Eithinog, 14 Afon

faW!

iawn i ba\\·b
Y TCljLU

I1tlOS, Llanrug (t5746J3)
TREFNVDD PlVGU
Shioned Griffith (650570)

3 Cae Sam
Y Groeslon
Caernarfon

GOHEBWVR PENTAEFt
BETHEL: Gerslnt EllS, Cilgeran
(01248) 670726

Ann\vyl Olygydd,

BRYNREFAIL: Mrs Lowri Prys RobertsWilliams, Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO: Clive James, Hafan, Bryn

Mae Clwb Camera Caernarfon
a'r Cylch eisoes wedi ailagor ei
ddrysau ar gyfer y tymor
Dewydd.
Cynhelir
ein
cyfarfodydd
yn
ys'tafell

Gwna (677438)

CEUNANT: Trystan a Sioned Larsen.

Bodafon, Ceunant (650799)
CWM-Y-GLO: Mrs IriS RowlandS,

gymuned Uyfrgell y Sir, Stryd

Glanrafon (872275)

Bangor~ Caernarfon, bob nos
Lun am 7.30. Hefyd bydd

DINORWIG: Marian Jones. Mlnallt.
7 Bro Elldlr, Dlnorwlg (870292)
DEINIOLEN: Mrs Margaret Cynft Griffrth,
(870394)
LLANS!RIS! Gwvn9ln ac EllIOn ROOQrtS.

Arddangosfa blynyddol y Clwb
yo asored yn Oriel y Llyfrsel1

S~-y-Gwynt (Q707AO}
LLAtJ~U~:

Fryl Rnh""rlA, ~ Bryn llAo.. lyn

(070~()")

NANT

fir:fin~:Llinas JOnes. 0 Nan!
l~'iM~\

~fynnon

P~N'~AAWAVN; M... Ann Ev..",",

SyCha..lh

I
I

hyd aL 10 IIydrc[, lIt: gt:llir cael
bIas 0 wa~th yr aelodatl
prCSCJll101.
Amean), Clwb) a setydlwyd
yn 1976. yw hybll 9 chetnot!i'r

YUlarfcr

la7Z407)
TJJJ-V-CO£D! Uj~s Anw~n D~ry.

I

A"'-y-Or,{" I07227E1?

YfAurtFAvyn: Mr~ Nan fiOOeniJ. FtllltafoO,

w~u",~w,
(f;50570J

"( MMIFrN NEJJlf
Ocunydd : law'"

~gly~y~~lgn pOnhnaggl
NQ,$LV"") HVO"~~ 1$
OA tjW6IW~K VK lf~

lij1ayy'frhifyn n~i)Qf g'r

YYQiJ~

NOS IAU. "'VD~t;J: 2Q

I

a'r

mWY11had

0

tToto8raft~aeth yn y fro mewn
amrywi 0I ffu.rfiau, yn cynn \-\fY~
Jul1~au tl-a(l,Jodladol a d1t?dol.
1Jymll ngf e~nrn croes:o i bgwb
i)r i.lrddungorn; i.l~ i w~ith1!9redd~tllr CI\vb ytl y~tod y
lymor i ddou, Ot) um [)Y)' 0
wyhCld!leth cy~ylltwt!h ~ mi ~1!

(01~66)6'10'6.
Yr ~tl1l1l\~h yn {lyWir

J

Llanberis

7 Bro Elidir

Newyddion ac erthyglau
erbyn y dyddiad ar bell
iudalen 2, bob mis, os
gwelwch yn dda, neu efallai
na fyddant yn yr Eco.

Bwrdd yr faith Gymraeg
i'r cyhoeddiad hwn.

Cysylltu

Minallt

HYDREF 2004

Gydnabyddir cefnogaeth

Ble

Dyddiad Plygu

Annwyl Olygydd,
Plygu'r Eco. 0 do, eleni eto fe
ddacth problem au hefo'r plygu.
Yn gyn taf daeth yr Eco allan yn
ystod mis y gwyliau lie yr oedd
yn anodd cael neb i ddod i'w
blygu. Am yr ail flwyddyn yn
olynnol, nid oedd yGaoolfan ar
gael. Cefais alwad gan un o'r
pwyllgor y nos Fawrth cyn y
plygu yn dweud nad oedd y
Ganolfan ar gael, ac os y byddai
ar gael fe fyddai'n rhaid talu
£13. Tybed a oes rhyw ardal
arall yn gorfod talu pan yn
plygu'r Eco yn eu pentrefi?
Diddorol fuasai cael gwybod.
Ond
ar
nodyn
mwy
calonnog, daeth Eglwys Cefn y
Waun i'r adwy, a chefais gynnig
dau adcilad arall, a'r tri am
ddim. Diolch i swyddogion y
tri adeilad yma, sydd yn amlwg
hefo dipyn 0 feddwl o'r ardal
yma.
Penslynwyr
oedd pawb a

i blygu oddigerth am
un, Cyrnerwyd 0 4.30 hyd wedi
naw oJr gloch i1w blygu, ac yr
ocdd pawb wedi blino, gan fod

a

Rhif Ffon

Gwilym Evans

Er cof am
Owen Glyn Jones
(Now, Hogia' Llandegai)
Mud yn awr i lawr y Ion,
Neuaddau Tai Newyddion.
A'n plwyf yn gwylio'r 11wyfan
Mewn hiraeth, mor gaeth yw'r gan.
Ei chwiban ni chlywn chwaneg,
Neu ei gan, na'r organ geg.
Cynnes yw'r cofion cynnar,
Nr sgiffl ddaeth i'n milltir sgwar,
Ar y daith drwy hiwmor da
Agos 0 hyd fu'r Regia'.
Yn eu ffordd, yrnestyn ffin,
Eu gorau roed i'w gwerin.

Am ergyd, 'William Morgan')
Y n ei gap yn actio'r gao.
Neu hudoI sWn yr adar,
Dwyn i gef y doniau gwar,
Yn ei gamp, ei ddoe fu'n gwau
A roddwyd drwy ei wreiddiau.

Y mae gwen er siom y gwar,
Heulwen sr ddydd 0 alar.
Yn selog croeswn Ogwan
Y na'i lwch yn 61 i'w LanI'w fynwent, ei fro'n blenryn,
Yno'n glyd bydd Owen GIYD.
RLJ

ddaeth

rhai dros eu pedwar ugain,
Diolch 0 galen iddynt, plant yr
ardal odddynt wrth O\"'rs, a dim
9m aM_el yr 9l'dal i 19wr.
Carwn ddiolch i'r )'chydig
eraill a ddaetb i wneud y gwaith
dros bentref Dinorwig. Ond er
y blinder a'r chwys, cafwyd
dipyn 0 hwyl a rhyw sgwrs am

hyn a'r l1al1. Diolch i Jean Pare

J ones

am wneud ei gwaith mor
urddasol
ag erioed. Diolch
hefyd i Swyddogion
Eglwys
Cefn y Waun am roi benthyg y
festri inni, ac hefyd i'r gofalwr,
Mr Neville Thorman Jones, am
baratoi
ar ein eyfer mOf

drylwyr.
Yn gywir iawn
MARIAN JONES

Cefnogwch eln

Hysbysebwyr

~IORIEL
CWM
~iJCwmyGlo
FfonIFfacs: (01286) 870882
Gwasanaeth Fframio
Lluniau 0 bob math
ar gael ar y safle
Prisiau Rhesymol
Arddangosfa oluniau
gwrciddiol gan

Artistiaid Lleol
Richard S. Humphreys

Harddwch eich cartref gyda

FFENESTRI
CliL
,

,

FFENE5TRI • DRYSAU • CON6ERFATERIS
GYfLENWYR AWDURDODAU LLEOL
BusnQs tQuluot gyda blynyddoedd 0 brofiad
Ffoniwch - 'dio'n cosCio dim i oael pris
H~N Y$QOL QL.ANMOELYN

LLANRUG LL55 2RG

ORN ROBERTS

CaClcirydd

870625

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

•

YNYGORS,
HEN YW'R GWERSI
Am y drydedd flwyddyn yn olynol,
denwyd torf dda yn y glaw i
gystadleuaeth gneifio Gors Bach,
Llanddeiniolen.
Denwyd
cystadleuwyr
0 bellafoedd,
yn
ymestyn 0 Ben Llyn, De Cyrnru a
Seland Newydd - canref ysbrydol y
grefft. Unwaith eto noddwyd y
diwrnod yn hael gan unigolion a
busnesau yn gysylltiedig
a byd
amaeth. Ymysg y cystadleuwyr
rocdd sawl enw a chysylltiadau Ileal
- yn enwedig rhai a'u gwreiddiau
yn Nant Peris.
Yng nghyswllr y gysradleuaeth,
ceir lair adran - Iau, Hyn ac
Agored. Nid oedran sy'n pennu'r
dosbarthiadau ond y gwahanol Iefel

o brofiad yn y maes.
£r
mai
diwrnod
glawog
grocsawodd pob un, bu'r stern yn
codi drwy chwys bon braich, a
chafodd y gwylwyr wledd 0
gystadlu.

llygaid

Drwy'r

praff

hu

pryohawn

Norman

Davies,

(Abcrrawe):

Uchafbwynt
gystadleuaeih

mae'n rhaiu cneuio tair dafad.

Daeth cae Elwyn Fachell yn
lIYrehfgn h\vysia j'r ardal N 1 \\Tel\t.'n
wenh yr hen grefftau nes eu ..:olli,
}·o en\vedig ar adeg pan mae sa\-vl

Unwaith eto mae gwelcdigaeth a
rnenter Williiilll DdYI(!> ,,,cdi lalu ar

0

fywyd

cynhcnid

cefn

gwlac1 yn cacl ci cryuu,
Yr enillwyr! Yn yr lldran Iau, y
lri blacn oedd Elwyn Griffith (I~on
Ulal): j-+.lj cllial1, Itll},;) O,ven (liir
Fon): 37.R eililld, a John WillIams
(C~fn)i

j~,? .;;'l'",J, y U.4~5vcdJ

cneitio dau oen. ae fel y CnelO"'r
11~Ql ~ynymi;$f rQ~JJ £l~'Yn
dcrbyn £30 a'r \vobr gyntaf
'comb' cneifio.

0

)'0

bump

Bu cystacl1u brwd yn yr oed ran

IItn~b)'U(1

UC1U J;llcifi)vr 0 5clilllQ

Erbyn
hyn,
diogelir
cynefinoedd
yrn myd
Natur, a go brin bellach y
gwelir
eludo
CWJ'rnOll
mewn berfa i'r ardd gefn,
a diau bod hynny ynddo'i
hunan vn beth da. Mae

'na

a'r \\(lhr yn mynd j Nigel Rrown.

ganfcd ac edr\'ch\\'n ymlaen at
~'1Jlgiprys y flw~..dd~'TI nesaI: 'If'il
'(lJ/11 fix til'
el

arbc:nnis

rnewn

gor-

deunydd crai,

a hynny heb gynnig dim
byd 011 yn ei le. Ail-gylchu ydy'
popeth y dyddiau yma. Do, fe

Roedd y dechneg i'w chanmol

Diolch

beryg

ddefnyddio

23.8
eiliad.
~' cystadlu
ywr
Handpiece,
ble

Llsnrwst, yo brysur yn heirniadu.
Diolch i Wil Arthur am 'fenthyg' y
defaid.

agwedd

RHUBANAU HIRION - LLYSIEUYN MOR
Gwelais
ddefnyddio
wymon, gan fod iddo'i
gryfder ran potash a
nitrogen, fel gwrtaith i'r
ardd, ond ar Ian y mor yn
bennaf
)T
digwyddai
hynny ac y mae fy
nhama'd cof yn deillio'n
01 i'r chwedegau cynnar
yn y ganrif ddiwetha'!

Newydd yn cipio'r prif wobrau. Eto
)' dasg ocdd cneifio dau oen. Yr
enillydd oedd Simon Hales (£100):
26.S eiliad. Yn ail oedd Clyde
•
Rennie: (£SO) ac vn dr)ldydd Daniel
Hughes: (£25) un 0 deulu Brychyni.
Enillydd y wobr 0 £30 i'r cneifiwr
ileol cyflyrnaf oedd Adam Russell.
Roedd cryn edrych ymlaen i'r
adran agored ac ni siornwyd )' dorf
gyda record ncwydd yn cael ei
sefydlu. Y cneifiv v r dav..nus a
gneifiodd y ddau oen rnewn 22.1
eiliad oedd Hywel Roberts, Cerrig y
Drudion (mab Geraint, Dyffryn
Mymb)7r), Ar ben y wobr 0 £200,
cafodd Ionws 0 £50 am dorri'r hen
record 0 23.37 ciliad,
Digon 0 bres 1 dorri sychcd am
wn i! Yn ail oedd Nigel Brown 0
Seland N ewydd: 23.4 eiliad, 3C yn
drydydd
Nicky
Beynon

wcddncwidwyd cryn dipyn ar ein
tarneidiach byd, a chyn belled ag y
mac ail-gylchu yo hod. - dim ond
crafu'r wyneb, fel ryw g}'\v iar dibrofiad a wnaeihom hyd yma yng

ddaui'n union. Ac i'r gwrthwvneb
Ilefj/d, as bydd )' gw)'''L01~]" galed

Nghyrnru. Ond diolch i'r rhai a
fentrndd, .~lae 11~\\'er ia\vn 0 \vaith
i'\\' g~'fla\\'ni er~. Arg~'hoeddl pobol
yn un peth Cael sel a bcndlth ran

gt:lwil

8\\elthredu

i'r nodd\vyr

polisiau

cadarn.

~\{i

n'uvm Ie pobol yn lla\\cr rhy barod

canlynul: Wil hClllUI, Garlci>bcrg
UK~ D.P. Evans~ R.L. Davies, Plant

t

ej~tedd ar eln tina' heb fedd\vl run

yfory. Ond h\\·).rach mai Cll\vi sy'o

Hi.,...) HuShcs Mcat~) Cc:ra;nl O,vcn

la\Vn ae mal b}'\y hedc1i\v ar (1 l1}'d
heb gynllunio'r lln gronyn 11m yfory

(Carpetll); Hcnrllllgcr LId.; Dunne
nc "klliA ((~yfrifur~rr)~ R.,C Wtllt{lm~
(Glul1\V)'f t\nlfciliaid), H.P. Ow~n,
Tithebnrn! Tdri~.\lorri~ (}:fllcl1ell):
Trevor Gre~~Ov,rynedd Landscapes;
1\1.\'<', Pritchard a'i Feibion; Elfcd
Griffith; Elwyn Jones (Fachell): ac

yW'r pulii5i sura"

Yn ddiweddar

tra'n ymgomio

hefo "iopwr, a oc;dd \vcdi ci cni
mc\vn pcntref tra enwog yn Arfon,
holnis ef i'r penryl '~ oedd hen
boboJ Aberdaron

Aaron Hushes,

yn rhoi unrh)"""

b,vv lai:s ar udcfnyddio

fWj1ll1011

brofhV)·do'r

tywyddt'

A'r

g\,vrelddiol

obr

i

ateh

a gerais oedd

'Rocddan yl1 sicr! Yr hen bobo!
ynle!' la, cynlIunio'n bendifaddau
am y[ory.
Gwytllorl? O'r dosbarlh algae, a
gw),'g y In/ir y'i gelwir mewn rhai

ardalocdd yn yr henwlad.
.\T,d_,w'n Qnodd ch,d 0 ILyd, wymon ar
[an y 1116r. Rhubanau hlnon 0 liw
gwyrdd Lywyll

>'W

lJW>'11l01l. GweZ'lvn

wy,norl a fa," urull. un
I

a
pllot/leltau bach anlO. Tv! rllwlzg: JI
crellllou a lh.vnnlr eJ i'r lraeclzgall Y
llanw. Yll ellwedig pan h'dd y lnor yn
lJrQWU

strmn.'IS.
Nia Tomas ac Audre}' Williams.

Willill,n nl1lJJiA.~.\'" tVjIW.Y'l{) w{)br 1 H\'Wp[ Robprcs. FenC1l1t1Pl!JT y dl'lLlnzod.

Yn Yr Hydref, 1932 datgelir am un
math 0 wymon os bydd)' pledrenni'n
wlyb neu 'n ysuoyiho, cywydd mauir a

I~?f Natur, 1960.

neu'n sychu. gallwn ddlSgw)'[ tyuiydd
bra! C)ltl bo ILlT, ac ebe Elisabeth
Stanley yn Y Byd BjYW (1), 1949
j' 1fW)'flJOll

forwyal.

bro1.(Jn )'"

nzw_vo[)'W'r morwyal enotiog
gydu'i thallus cebyg t gonyn a'l
aJr

C/1WJ'Slgod llal wedl eu Kosod bob j'll
dd'l1.~\"" ar ."1' thallus.
En\,,'au era!ll ar rai \vymun ydY'\1
C""ymon Corning; Corn Wymon~
Corn\v)'g; O'vymon Danheddoo;
G,vvrnon Jell~ G\\1ymon Troellog;
Morwyal
Dylcho8;
Morwyal

Codennog;
Mor't'1'al
Rhychog;

Gljvymon Cuuog Man;
Sianclog;

Morwyal
Cnotiog;

!\1.orwyal
Gwymon Codog Bras; Gwym()n
Lledr; G"J~'mOD Dryll Melys.
l\Aeddyller am yr hoII gyfoerh 0
ran enwau, a'r holl 'tV)'mon sy'n
cynnal

b~lyd

yo oyfroedd
y
cr cnghraifft yr hoI I

mOl'oedd,
grancod b~lchalO) y pr)rfed cennog,
lief brau, a'r cfegyrn glei~ion ieuainc
sy'n byw yn eu plith. Mynd a
~vymon adra er mwyn cadw llygaid
barcud ar y tywydd, a nlnnau hefo
proffi,yd,V)'r a daroganv,ryr taledig
yn y cyfryngau? Un tama'd arall? A
gwneud hynny heh feddv.rl "r un
iotyn ein hnd yo creu prindert Na!
Cra[f\vchl
l\studi",'ch!
G'tyerthfawrogwch.
Cofied
bod

eraill yma hcblu\v nyni ac yfory )'n
gal,., bob alTISer ar inni bcidio a
dinlstrio heddl\v.

OARLITH FLYNYOOOL REHOBOTH

NANT PERIS
ar achlysur canmlwyddiant Diwygiad
1904

Nos Wener, 16 Hydref 2004
am 7.30 o'r glo¢h
yn y capel
Darlith gan y ParGhg Dafydd Job, Bangor
'J_ T. Job a'r Diwygiad ym Methesda'
Yr ~lllUWVT lleol jl1l W aarall ·lau·. John Cer1l, ft.lljJl OWt1I, elW)'!l (Jflffilll
c»~lfwvr \J dvfbdtll Mal/hi.

U

Oarperir //uniaeth

'MISS KELLOG'
•

ros y flwyddyn ddiwethaf cawsom gryn ohebiaeth
gan
wahanol
ddarllenwyr
y
golofn
am
gysylltiadau
Americanaidd. Felly mae hi'r mis hwo hefyd, gao roi sylw i ferch
fach o'r Waunfawr a wnaeth enw iddi ei hun dramor., ac a
cnillodd yr enw 'Miss Kellog' (y dref, nid y creision yd!).

D

leader, Lloyd George'.
Mae'r adroddiad
yn diweddu
gyda'r canlynol: 'lt1rtll adrodd "The
Ship of State" tyuodd y £y I lawr, a
chafodd gymeraduiyaeth [yddarol.
Cyj/wYllodd _v cadeirydd dusui 0 flodau.

iddi. Guiaeddodd U1Z dyn 'Geluxh arni
i ganu 'Ii merica "; ,)'lla daeih. i'r
Ilu'Yfan
a chanodd
nes creu

Menna

anarfcrol o uircsog,a bydd raul iddi ail-

7.00
hyd 9.00 yng Ngholeg Menai, Y
Maes. Cyflwyniad i Hel Achau.
Cwrs deg wythnos.
Ni chynhelir dosbarth yn ystod
banner tymor, sef yr wythnos yn
cychwyn ar 2Sain 0 Hydref.
Am fwy 0 wybodacth cysylltwch
a safle Coleg Menai yng
Nghaernarfon. Ffan: 01286673450.
Ymateb i Fanion Medi
Yn anffodus, doedd dim yrnateb i
unrbyw
un o'r 'manion'
a
gyhoeddwyd yn y rhifyn diwetbaf,
felly, does dim i'w adrodd am
darddiad yr en\\' 'Carra Linn' ym
Methel; am berchnogaeth Y r Offis
Fawr yn Llanberis
nac am
adeiladau eraill 0 fev.rny fro wedi eu
gorchuddlo a llechi. Ac ni cha.f\vyd
I.lnrh)'w ~nehl"'~iffLQ cnglynion na
phenillion coffa i gymeriadau neu
grefftwyr o'r fro. Tybed a fu'r
Cyfl10d byr 0 dywydd braf yn ormod
o sloe I h~whl
Gan fawr h yderu y bydd y
dyeh\vellad l'f ly\vydd (gwlyb)
arferol vn
h\vb i rai obonoch
sgwennu pwt ar bapur neu godi'r
ffon gydag unrhy\.v wybodaeth neu
ymholiad am ag\vedd 0 hanes bro
cEco'r Wyddfa'. Cysyllrwch a
Dafydd Whireside 1'homas, Bron y
Nant, Llanrug, Caernarfon. (Ffan
01286673515).

Iod yn fyw hcdcliw yn America, ac

O;owydduib ddod or ci thruws "Wrt.b

yr afdai
110nnO,Q:.ln!!vnnvJY~ IreIT Kellof! 11
gpoknnc, Y 6'vnucth y terch fach .ei
yll

henw leI adroddwraig a chan(ores, a
buan
y
rhoes
y
papurau
Americanaidd y [eitl 'Miss Kellog'
iddi. Y n 01 yr adroddiad,
bu'n
'dyddorL c_Vllulleldfaoedd aliferth yn )1
wlad be/lenlg.' Byddai cadeif}'ddion
y g\vahanol gyfarfodydd yn ei
chyf]\vyno'n ami fel un a anwyd }'ng
Nghymru, 'lhe /zonte of lhar nigged

wythnos.

CV.lfS

111i~Ili ) Illfl.lllv i'J.

~hyfarfodydd ccrddorol

bod, a'r cyfarfodydd cyntaf wedi eu
cynnal (as bydd digon 0 fyfyrwyr
wedi dangos diddordeb) erbyn i'r
rbifyn hwn o'r 'Eco' ddod o'r wasg.
Rhag ofn fod rhai ohonoch wedi
methu'r hysbysebion neu wedi
rneddwl nad yw'n bosibl ymuno ar
61 i'r dyddiad cofrestru fynd heibio,
dyma'r manylion:
Llanberis: Bob nos Iau 0 7.00 byd
9.00 yn y Ganolfan Dysgu Gydol
Oes yn y LlyfrgcIl, Ffordd Capel
Coch. Hanes Lleol. Cwrs deg

_v guiasauaethu, caiff tn'nleradw:yaeth

Wardner hefyd yn digwydd bod yn
enw ar dy yn Llanrug. Tybed a oedd
cysylitiad rhyngddynr?
Cenhadon 0 Lanrug?
as oes rh}'\vrai 0 ddarllenwyr
<Llanv.' Llyn' yn darllen y golofn,
efallai y gall,".'ch dafiu rh)'\vfainl 0
oJeuni lIr y ulybodlleth
ic:od.

yrnsetydlu yn ardal Wardner, Idaho.
Me\vn g\vahanol gyngherddau ~

cofrestru eisoes wedi

brtodfrydcdd muun: Yin mlia le bynnag

Williams,
Minffordd,
Llanrug
ddaeth ar
draws toriad 0 hen bapur newydd
gvda llun ac adroddiad am )' ferch
hon. Mae'n debyg fod yr adroddiad
yn dyddio 0 gyfnod ychydig C}'D Y
Rhyfel Byd Cyntaf, ac Ielly'n nesu
at fod yn gant oed erbyn hyn. Nid
'f\v safon y llun yn dda iawn, ac
ymddibeuraf am hynny,
Gan,vyd E. Frances ~'illiams yn
y Waunfa,vr eua dechrau'r ganrif
ddiwethaf, yn ferch i Richard
Williams,
Penygraig.
Richard
Williams, Penygraig oedd en\v ei
thllid h~fyd. Mge'n smlwg j'\V
i\J.l1I:rj~i.l, ~..

y dyddiadau

Deiniolen: Bob nos Fercher 0 7.00
byd 9.00 yn y Ganolfan Dysgu
Gydol Oes, T), Elidir. Hel Achau.

ymddungos. '
Ei hoedran ar y pryd oedd
deuddeg, felly, gallai rhai o'i phlanr
Mr~

pham fod dau berson ifanc di-briod
o Lanrug yn byw yno?
Dosbarthiadau'r Gaeaf
Mae Coleg Menai yn cynnal
dosbarthiadau dros )' deg wythnos
nesaf i'r rhai sydd a diddordeb
mewn hanes lleol a hel achau. Bydd

mae'n eithaf posihl fod rhai o'i
theulu yn parhau yn ardal y
Waunfa\vr.
Oes rhywrai
o'r
darllenwyr yn gwybod mwy o'I
hanes? Diddorol hefyd ywor ffaith
mai yn Wardner, talaith Idaho
roedd y teulu'n
byw, Roedd

ch\\'ilio cofnodion cyfriliad 1881
am Ynys Bnlli. Me\vn lie o'r en\v
'.lviission IIou~<;;' ur yr yny'i>, rocdd
dau bcr~un a C111\vyllYIIl IJltIl~vy[
T.lanrllg yn h~v, c:ef \\7ilJlnm T.
JOI1CS, 34 1111~\ ytlu 01.:1.1, at.: EliLabeLh
Jones, 32 mlv,ydd oed. Nid oedd yr
un o'r ddau yn briod, ac nid oes
unrhyw W),bodaeth ar y cofnodion
cyfrifiad 1 ddangos fod perrhynas
rhyngdd}'nr. Mae'n bosibl eu bod
yn frawd a Cil\VaCr,ond nid yw
h}rnnv'n cael ei gofnodi.
Beth oedd y <Mission House', a

deg wythnos,
Cacrnarfon: Bob nos Lun

0

x
•

•

Mae'r c\vmni 0 \veithwyr (?) fel
Derbyniwyd y lun uchod gan 1\11ss
pe baenl o'r lU allan i neuadd
Ann Owen, Llys y G\vynr,
Pcni~ar'\vaun.

llYJllUlllll:iCl[

sanddi mo'.
lj"DIIWyll y Uun, n£l

Does

ule

OhwV ~Vdd vnddo. l\ll!l~'nddlf;rOn
T'n~:hl. wrt h ft'\vrc:,nRd !lun 0''1' ardal
h<.>n

rdJ'v,

bcntrcf ncu ncuadd cgl,vys. Beth

[yDcll Y\Var~vytlt1ocall y ffallh fod y
mW\1afrif ohon~tnt lrn {!W1S{!O dill~d
f]W}'n~ A rh"..,,, fod crocs "'edi ei
murcio clf ftll tlclounu; Mele eu

hoedran yn amrywio, ond does yr
un obonynt yn ymddangos yn ifanc
iawn. Os oes rh)"vul1 o'r darlleJ'lwyr
yn adnalJod unrllyw un 0'[ rllal
sydd yt"ly Itun. neu yn gallu lJenli'r
adeilad} byddwn yu ddiolchsnr 0
ddcrlJ)ll unrh)')v lvylJodaCl11.

UN FUNUD f'ACH

PA FATH O ... ?
Ella mai deud dim fyddai orau.
Byddai hynny'n sicr yn fwy
diogel.
Wedi
i mi orffen
sgwennu'r
golofn hon bydd
wytbnos gyfan eyn y bydd neb
ohonoch yn ei darllen. Ae mae
wythnos yn amser hir. Bu pob
munud fel oes i Kenneth Bigley
a'i deulu yr wythnos hon, a phwy
a wyr beth fydd hanes y dyn
hWDDW erbyn y gwel y golofn
hon
oJau
dydd?
Mewn
gwirionedd
does wybod beth
fydd ei hanes erbyn y byddaf
wedi gorffen sgwennu. Rwyf fi
fe1 chithau mae'n debyg wedi
gweddio dros y dyn hwn 0
Lerpwl yn ystod y dyddiau
diwetbaf yma, a fedra i wneud
dim ond dal i weddio drosto.
Mae meddwl am yr byn sy'n
digwydd iddo yn codi cyfog
arnaf Mae'r ddau Americanwr a
herwgipiwyd gydag ef wedi eu
lladd
yn y modd
mwyaf
barbaraidd
posibl.
Ac mae
pryder gwirioneddoJ
mai'r un
fydd ei ran yntau.
Gwelwyd dyn ar ei waethaf
eto'r dyddiau diwethaf yma a
chlywyd pob math 0 gwestiynau.
Pa fath 0 fyd ydy hwn? Byd ag
iddo lawer 0 boen a gofid, lle
mae plant bach yn cael eu
llofruddio mewn ysgoJ yn Bes!an
a dynion yn cae! eu dienyddio
mewn modd claidd yn Baghdad.
Pa farh 0 bobl all wneud pethau
hyn?
Pob} benboeth,
pobl
eitllafol Ineddir.
Ond be[h
hynnag yr achos y mae1r bobl
hyn yn ymladd drosto, a beth
bynnag
y
cam
neu'r
anghyfiawnder
a
brofwyd
ganddynt.
does dim modd
cyfiawnhau eu troscddau rflaidd.
Gweithredoedd
pobl ddrwg,
pobl bechadurus
ae annu\.viol
ydynt.
Nr hyn a ofynwyd hefyd gan
la\ver yw pa fath 0 Dduw all
ganiatau'r fath bethau? Mae'n
•
•
gwesuwn
reg ac yo gwestiwn
gonest a meiddiaf gynnig ei atcb
mewn brawddeg neu ddwy. Y
Duw sy'n abl i wneud unrhyw
beth a fynn. Y Duw sydd wedi
rhoi rhyddid i bobl i benderfynu
drostynt eu hunain sut i ymateb
i'w ddeddfau. Y Duw sy'n dal
pobl yn g)rfrifol am eu pechodau
wrth iddynt gam arfer y rhyddid
hwn, ac a fydd yo eu cosbi'n
dragwyddol
am y pechodau
hynny. Y Duw sy'n trisrau wrrh
weld dioddefainr y diniwed a'r
gwan. Y Duw sy'n casau pob
math
0
greulonder
ac
anhyfia\vnder. Y Du\v a garodd y
byd gymainr fel }' caniataodd i'w
U nig Fab ddioddef y gwaerhaf y
gallai pobl ei wneud iddo ynrau
er mwyn cynnig
gobairh
i
beehaduriaid.
Y Duw sy'n
hiraethu am weld pob! yn rroi
oddi wrth ddr)rgioni, ac yn dod i
gymod ag ef trwy Iesu Grist. A'r
Duw yr ydym yn cydnabod yn

osryngeclig y mae ei ffyrdd yo
ddirgelwch i ni a thu hwnt i'n
dei\lll.

JOHN PKITCHARD

Dwi ar gyehwyn i Cala Bona.
Ble yn y byd mawr mae fanno
meddech ?Wel tre fach dawel ar
ochor
ddwyreiniol
Y nys
Majorca, - taith tua awr 0 faes
awyr Palma. Mi fydda iyn 'nelu
am y lie hwn bob Hydref a phob
Gwanwyn. Mynd ar 01 i'r pryfcd
ymadael oddi yno, a chyn iddyn
nhw dychwelyd yn y Gwanwyn.
Lie iddiogi a darllen, mwynhau
heulwen, nid rhy boeth, a sipian
ambell i wydriad 0 win coch.
Dyna fy ffordd i 0 ymlacio a
siarjio'r batris ar gyfer y Gaeaf.
'Dwi'n sylweddoli na fydd hi
mor hawdd i mi grwydro cyn
gymaint yn ystod y tair blynedd
nesa' 'rna, ond fe ddisgwylir i mi
ymweld a'r gwledydd Celtaidd,
Rhaid fydd i mi hefyd gadw fy
ngair a mynd i'r eisteddfodau a'r
cymdeithasau yr wyf eisoes wedi
ad do mynd iddynt, 'Dwi wedi
pcndcrfynu
yrnwcld a phon
eisteddfod leol sydd yn nalgylch
Eryri a'r Cyffiniau yn ystod fy
nhymor
feJ Archdderwydd.
'Dwi'n gwybod y bydda i'n
ymweld
rhai ohonyn nhw fel
bcirniad, ond dwi'n cdryeh
ymlaen at gael mynd i rai reI
gwrandawr yo unig hefyd. Mae

a

o'n fwt'~9d gennyf

j ymweld

at'

etsrenurouau neor yrn MOll yn
ogystal.
Mi:lC yna

rai cistcddfuuau
bach, sydd ddim 0 bosib, yn
aclouau
0
Gymdcilha:,
~~stcddfod:lu Cymru] wcl do.ili
ymunwch.
CYQylltuTch
ft
Swyddog Datblygu y Gogledd:

MY Trystan Lewis, 52 Khodfa
Overles1

Desonwy,

Conwy

LL31 ~TD. Rhif l1'f()n: Ol49Z
592908. Fe gewch chi bob
eymorth ynglyu a grantiau a
chystadieuthau
arbennig,
a
hefyd
ddyddiadau
pob
eisteddfod
sy'n aelodau· o'r
Gymdeirhas. Hyd y gwela i, dim
ond Eisteddfod Gwaun Gynfi, 0
Fro'r Eco, s)"n aelod o'r
Gymdeithas. Mae'r Gymdeithas
hefyd yn barod iawn i'ch helpu i
sefydlu eisteddfod yn eich ardal.
Cysylltwch a Trystan.
Son am eisteddfod.
Mae'n

bur deb)rg i chi gly\ved bod ein
Prifwy1 mewn sefylJfa ariannol
50 brydcrus. Mnc'n syndod t)en
i mal dlm onG [ua 1000 ~ycJcJyn
aelodau 0 Lys yr TIlst.eddfod
(fenedl!lerhol. Mge D9Wb sy'n
~,1\1\l vtr
yn ~¥l\)d o'r
f ~Iy~. Mi wt\ i ~m ~i~t~ddt(\dwyt'
ffyddlon~ lly'n ymwcld £l'r
br;fwrl
rn
rhcol:);dd
hoh

OCi>,""

OlwyOOyn, ano e[o, [yC1yn nnw

aelodau o'r Llys. Efallai na
wnaerhon nhw 'rioed feddwi am
ymuno. Da chi ystyriwch y peth
o ddifri. Dylai pob cistcddfodwr
gwerth ci halcn fod yn aelod o'r
Llys.

*
*
*
prynhawn
braf

Un
ym mis
Medi, mi barciais year
yn
Trego, Bethel, a cherddcd ar hyd
Lon Bach Trego, neu Lon
Gwyndy. Doeddwn i ddim wedi
gwneud hyn ers blynyddoedd.
Roeddwn i'n dueddol 0 wneud
hyn yn wed dol amI pan oeddwn
i yn un 0 'hogia Bethal'. Ar hyd
y Ion bach dawel hon y byddwn
i yn cael 'cwmni'r awen' yn y
blynyddoedd cynnar, ac mae'n
bur debyg i mi ennill sawl
eadair wrth synfyfyrio ar hyd
Lon Bach Trego.
Cerdded heibio'r Gwyndy a
thrwy y twnnel eoed sydd wedi
ryfu yno bellach, hyd at Bryn
Pistyll. Tydi'r cwt rel ddim yno
heddiw. Yno y buom ni yn cadw
cwmni i Bob If a fyddai'n rowlio
sigarets dail te inni. Roedd
rheiny yn gryfach na baco siag
Ffred Crvdd, Llawcr tro v bu i
mi gerdded ar hyd Lon Bach
'treso. 0 swr rel Robar I f as, a

Tfi"118i{

il

\7'I'Y)'118\]l~Wi1)"'1

ymwneud gil hl~[edllfod hryrl
aIr ~yfl~!a.uJ ond ''lel, fod yn

Profodd
Eisteddfod
Gened1aethol
Casnewydd a'r
Cylch yn un llwyddiannus iawn
i griw Dawnswyr Caernarfon a
oedd yn eynnwys pum aclod 0
fro'r Eco, gan iddynt lwyddo i
ddod adref wedi cipio pcdair
gwobr,

Enillwyd yr ail wobr yn y
Ddawns Stepio U nigol i ferched
gan yr aelod ieuengaf, Anest
Eifion,
0
Benisarwaen,
a
hyfforddwyd
gan ei marn,
Judith Harding. Judith hefyd
fu'n gyfrifol am ddod a criw at ei
gilydd i ffurfio Grwp Stepio
oewydd
sbon a oedd yn
cynnwys Judith, Anest a Cenin
Eifion 0 Benisarwaen ac Einir
Wyn 0 Rhiwlas yo eyfeilio. Braf
iawn oedd eu gweld yn profi

.

~

Q.}r 8~rn

mailll. 'Roedu m\.vy

am nmscr

0

selluau

llawn oa seddau ~:vag yn

cllpcll.
m!lm!llJ'r

G\Yrll~cuu

e~n

lY ucull

fro, !ldre vn eynnnl

ew1ilh yr uilw)'u,

)'fl

ev1\rhi,

llwyddiant
ar eu hymdrech
gyntaf ac yn ennill y drydedd
wobr.
Am eu cy:fl wyniad o'r ddawns
Gwenyn Gwent enillodd y grwp
Dawnsio
Gwerin,
a
hyfforddwyd
gan
Idwal
\XTilliams, Llanrug, y drydcdd
wobr, Profodd
Idwal hefyd
lwyddiant personol gan iddo
gipio'r
wobr
gyntaf
am
gyfansoddi dawns wreiddiol.
Llongyfarchiadau
i bawb ar
eu llwvddiant.
•
Y rnae'r criw eisioes yn
edrych yrnlaen at y tymor nesaf
ac estynn If croeso cynnes 1
unrhyw un sydd a diddordeb
mewn ymuno a hwy bob nos Iau
yn yr Aelwyd, Caernarfon am
7:30pm.
•

Alffa yn Cyrraedd Llanrug

Mae'r cwrs Alffa, sydd yn
rhedeg mewn 0 leiaf 7,000 0
eglwysi a chapeli dros Brydain,
yn dod i Lanrug [is Hydref.
Mae Alffa yn gyfle i drafod
ystyr bywyd a dod i wybod mwy
mhcn i'n lroi a f)· slumog fcl
jeli, a rawr 0 awydd bwyd ar 01 am y ffydd Gristnogol mew 11
awyrgylch gartrefol. Mae'n gwrs
cyrraedd Bryn Alun.
Hearuw 'does 'na'r un Tarzan 10 wyihnos, eyda Iluniaeth
ysg9.fn i gychwyn, fideo neu
yn sWln&o ar bendil 0 rafr, na'r
un Jen yn cudc1io yo y dall yng i>iaraUWf gwaLlu u thrafuuucLh
Nghv~d y Gwyndy. Tylli \r~n y anffurfiol wedyn. Mae Alffa
ar
Sante Fe ddim yn tltchon el wedl bod yn llwyddlannus
draws Prydain a'r byd dros y 10
ffordd rhwng Saron a Bryn
diwethaf
mewn
Pistyll wrth gJudo'r cyfoeth () mlynedd
Glondele Elidir Fawr i Fane y eglwysi a chapeli 0 bob enwad
Cris[nogol.
Mac'n
gyflc: i
F!lenol.
wrando, i drafod ae i ddysgu,
* * *
sydd wedi ennill clod gan lawer,
Dychwelyd
)'n freuddwydiol
gynnwys
Dr
Ro\van
atgofus i Trego a throi i lawr y gan
Williams, arch-esgob Caergaint.
llwybr sy'n arwain i'r Felin heli
Dyma'r
ail dro i gr\vp
ac at Afon rvddyn Bach, Cristoogol lleol 'Goleuni' redeg
Amazon
fy mhlentyndod.
Canfod fod yma hefyd dwnnel 0 y C\vrs Alffa, ar 61 cael tipyn 0
hwyl arni yng nghaffi Menter
go ed, a dim ond poeriad 0 ddwr
oedd yn yr afon. Cwbwl '----------amhosibl fyddai gollwng confoi
tnvsio diliad, ac yn paratoi pryd
o gychod brwyn 0 dan y bont
blasus 0 s\vper chwarel, a thadau
heddiw, a'u bomio nhw ames ofr a theidiau 'r fro yn arwyr 0
Goeden Gam.
ehwareIwyr i ni'r plant. 'Roedd
Y di, mae'n anodd credu i mi Rhyl yn bell, a Lerpwl bron )'IIl
'nofio' yn nyfroed.d yr Amazon
mhen draw'r b)rd. 'Roedd Saron
hon tHilWl ~TV,yn Dv_Lh l)'1l1~n yn llawn 0 siopau. ac roedd Ina
(t"l\~n, t\ ~h!lel ~YThr!l1i\ a~rydd blil>ffiUn yn y pCnlrtl~ u'- IIli
elf 01 cyrracdd eldrc crbyn ilwpcr
fydda forn galw acw yn weddol
chWM'~l yn Ytyt1 Altln.
all)l am fy mod i Yl1 dipYll 0
Oedd, roedd dyddiau
fy
droseddwr, yn re;d;o he;c heh
d\vyn 'folia',
ae .'Y n
In hI en tyn d 0 d
ym M et h e 1 y ol <1<'u amo. yO
_
<1
Lriu~gau yn cJuyddiau hdDu~. ¥tlQ~i9dry~i\".
tI\9~~~
~wn~~'ill"n
\r~'~.hw"r ..l
... .. ...
!l gwn yr ~l!idigU hoelion m!lwr O~dd, ro~dd p~thuu yn bur
yn. crnfu'r wnwr yo. rhnn 0 fywyd \ugh9nol ers tJ:l)wm nan oedd y
bob (Iy(1(I. Ku (.erpwl
!lU llo~r yn b~l~n 0 ddire~l,Y~h "
Dn/non yn ~llWi1r~(jQ)yl ff~intll nhad yn nabod Santa Clo~.Pan
nr y hriffordd ~yln rhedeg drwy'r
oead Coed y O\.vyndy }1l lla\.vn
pcn[re~ ncb i unrh\')v gar d;rsclwch} sc Afon 'Iyddyn

dd~m
yn
dd~~on
0
(i~lCudfol1~vyr1 ymuno ~:r Lly:s.
o ymuno) byJJa!~r hawl
aennyeh
i
fynyehu'r
\fyfQrfuuruu \fyffr,uinol
Q~ i
dd.!lta!lft ~l~h ~!1Pft. !3P f~t~ril\ft ymyrryd

ynblJIl a'r ciL)[cddfad.
M!\e 1M!l f!ll ~v1n hynod

Dawnswyr Caernarfon yn
yr Eisteddfod Genedlaethol

tlacn

vn Amazon,

a fharc·y·

Wern yn Wembl~, - a minnau yn
dechrau reimlo mod i eisiau bod

rn f"rdd.
Bryd

llynny, 'docdd
Rona ddim ar y map

Cala

Fachwen, Cwrn-y-Glo llynedd.
Dywed Cassie Thomas, cydlynydd y grwp,
'Gwnaethom
ni
i g}rd
fwynhau y tro diwetha, a roedd
yo braf cael ~' cyfle i ddod i
adnabod
mwv• 0 bobl cfo
diddordeb
yn
y
ffydd
Gristnogol yn llcol.'
Mae'r grwp hefyd wedi
cych\vyn
C!\vb
IcucnCLid
Cristnogol yn yr Institiwt ynS
I~L~nrug i billnt dro~ 11 oed yn
ddiweddar. Bydd c)rflc j'r plant
ddod i sesiynnau Alita y rymor
hv.,n, i gael gweithgareddau a
gemau ua bod yr oedolion wrlbi
•

yn Sg\vrSlO.

Mac'r ewrs anl ddim ae mae
'na groeso i bawb, boed yn
Gristion,
an anghredini\vr
neu'n agnostig.
C)'nhelir
y
drafodaeth yn Gym raeg. Bydd
yn rhedeg pob nos Sul am 10
wythnos 0 3 H}Tdref, yn yr
Institiwt, Llanrug.
Dylai unrhY'v un sydd eisiau
mwy 0 fanylion neu sydd cisiau
cofrestru
ar gyfer y cwrs
gysylltu a Casi Thomas ar 01286

871042.

TAIR
CENHEDLAETH
YN NEINIOLEN
1971
Cyrhaeddod

fy nhad, Gomer
Williams, fy mab Jeff, 13eg oed a
minnau faes awyr Heathrow ar
Orffennaf 22, 1971. Prif bwrpas
yr ymweliad oedd i Dad, a
anwyd yn America, gael gweld ei
dreftadaeth
yng
Ngogledd
Cymru am y tro cyntaf
Wedj galw ym Manceinion a
Rhuddlan i weld teulu, rhaid
oedd brysio ymlaen i Ddeiniolen
i cbwilio am lety, ond nid oedd
unman ar gael. Ar y ffordd i
Lanberis gwelsom arwydd B.&
B. Cae Coch, ac yno cawsom le j
aros am y noson. Roedd Dad
wrth ei fodd yn cael siarad
Cymraeg efo Ken a Pat Jones a'u
plant Gar}', Anita a Terry.
Roeddern mor hap us yno a'r lle

mor gyfleus felly vno y buom tan
Awst y 6ed.
Dydd SuI aethom i gapel
Disgwylfa lle'r arferai'r teulu
addoli a lie priododd Taid a Nam
yn 1880. Nid oedd Jeff a
minnau'n deall llawer ond roedd
swn )'T iaith yn hyfryd. Cafodd
Dad
amser
ardderchog.
Gwelsom Miss Parry ar 01 y
t;'vasanaeth a threfnu i f)'nd i'w

zwetd hi a'l cnwaer nos rawrth.
Actl'l dau wr & ni

0

~mpas

y

caner. Koedd Dad wen et ietnu
Ban emos;"vn a dechreuodd

ernvn ar ei ben ei hun.

oanu

t.marr

dnsrnu ; lnwr e; rudd;nu ac roedd
yn amscr cnl0Si)rnol i ni i gyd.

Aeth y dynion 9 ni wedyn i
~vclll ullon Y Gor~) ~c[ Cttflrcf
N n~n.D~mond y sylfe~n; oedd nr
61. Yn y prynhaurn aethom i
chwarel Dinorwig a sefyll ar y
llcch~ slcision san fwynhau
golygfa wych 0 Lanberis, Llyn
Padarn a Llyn Peris. AI y 17ain
aethom iben yr W~,ddfa ar y tren
bach. Cawsom d)'W)fdd braf nes
cyrraedd )' copa. G}'da'r nos
ca\vsom ginio )'ng nghartref Mrs
Williams a Miss Parr)', Roeddenl
wedi
g\vahodd
Myfanwy
Hughes, cyfnither Dad a'i g\vr
William i ymuno a ni.
Drannoelh aethom i Bwllheli

Teulu'r Parch JOl7tl Rhiuien IV'illia"LS: Humphrey, GOl1ZeT, Pardi John
Rhnien, Parch Richard JolIn, Albert JOIZtl,Mary Jatzc.
i \veId cyfnither araIJ fy nhad, sef

Nellie Lloyd a'i gwr Owen.
Roedd Jeff wrih ei [odd yng
nglla:;tell Cricicih, a chacl S"vcld
bedd y ci ym Meddgelert.
Cawsorn ginio nos yn 7 Caradog
Place gyda Myfanwy a William.
Son am groeso twyrngalon
ganouyn nhw a phawb arall o'r
Cyrnry,
Y SuI canlynol, Awst laf,
daeth l\1r. Will lam Gnffi ths,
oedd tua 70 oed, 0 Glwt y Bont i
d)' .~~·fan\JJ)'.
Roedd yn cofio fy
nhaid, Y Parch John Rhiwen
Willi!lms. ddseth ar ymweliad i
GYll1fU, yn prcgcthu
ynb
nzhanel r)j~gw~'lf!.l yn 1914, yn
o5)'i)l~l~.
m hewythr Richard.
Aerhnrn 1 g~ld 1 gapel aralt na
chofiuf ci cnw, crbyn owasanaeth
}Ir hwyr. [((lead y callU emynau

J11. "\veh·eiddlol. (Tybed ~ yw'n
cyl1wrdd cglc)nnau'r rh!li sydd
heb ,vi:lcd Ccltaidd
yn eu
gwythicnnau?)

Adroddais hanes

f)1

ymweliad

i Ddciniolcn

yn 1945 wrth Mr

Griffiths.

Dy\vedodd

mai

Ro\vland A10rris oedd wedi
mynd a fi 0 gwmpas y pentref,
yna dangosodd i ni y ty arall y
bum ynddo, sef ty William
Rowlands.
Erbyn
hyn
yn
anffodus, roedd yn mynd a'i ben
iddo. Aeth Myfan\vy a nl ar
ddydd Mercher, A\vst y 3ydd i
weld cartref Taid; nid Rhiwen

oedd ei enw erbyn hyn ond Erw
Fair. Mrs Neli Hughes oedd yn
byw yno a dangosodd un o'r
llechi y11 yr iard ffrynt efo'r
Ilythrennau 'J. W' wedi eu torri
ami. Ar sil y [fenest hefyd roedd
'J. Williams 1879'. Cofiai Mrs
Williams ei mam yn dweud mai
J ohn Rhi wen Williams a
ymfudodd i America arferai fyw
yno. Y n y prynhawn aethom i'r
Eisteddfod
Genedlaethol
a
gynhaliwyd
ar dir Castell }'
Penrhyn.
Cawsom daith i Fon ddvdd
•
Iau g!l1l alw i weld perthvnas
arull, CCiIIWCll [ones a'r teulu.
Roedd pont y rheilffordd
a
groceai'r Fenai yn cael ei thrwsio
yn drlyn ran tu arm. Gwelsom
ddau le...
v cnrrc8 8cr ccg y bont ac
adroddodd
Dad bennill
a
ddjsBodd ei nenl t<.tdo.
Dati lew /t!'U') hl'b dd1'm blt?'llJ.
UTI 'rOCllTYTlZa, ac liTl 'rochr drew.
Dydd Gwener oedd diwrnod
croesa\vu'r Cymry ar Wasgar yn
)'1" Ei~leddfod - dyma'n di\vrnod
mawr ni. Vno y gwelsom
gyfnither
arall,
sef Marion
Blythin, roedd hi'n cario'r Corn
Hirlas ac yn br)'sur iawn )'r
wythnos honno. Daerh Dad yn
dipyn 0 seren am ci fod yn siarad
Cymraeg yn rhugl er na fu erioed
yn byw yng Nghymru. Cafodd
ddau gyf\veliad ar y radio, yna bu
ar Deledu Harlech. Siaradodd ar

y B.B.C. gydag Alun Williams a
Mary Middleton. Erbyn dau o'r
gloch roeddem ar y llwyfan yn y
Pafiliwn ble'r oeddent yn galw'r
gwledydd.
Roedd yn amser
cyffro us iawn i ni. Ar 61 y
seremoni
aeth y Cymry ar
Was gar i babel Ii gael te, a daeth
yr Archdderwydd i siarad efo ni.
Wrth ymadael
daeth Owen
Edwards
o'r B.B.C. i roi
cyfweliad arall i Dad.
Caws om ginio nos yn aml yng
ngwesty'r Victoria Llanberis lle
bu 'Nhad yn siarad llawer efo'r
staff. Y noson honno, ein holaf
yng
Nghyrnru,
roedd
cymeradwyo pan aethorn i mewn
ar 61 iddyn t ein gweld ar y
teledu! Daeth dyn o'r enw John
Roberts, oedd yn aros yn y
gwesty atom, a dweud mai fy
nhaid a wasanaethodd
yn ei
briodas yn Philadelphia - am
gyd-ddigwyddiad.
Anodd oedd gadael Cymru
ddydd Sadwrn a ffarwelio a
phawb. Dyma uchafbwynt ym
mywyd Dad, a braint i mi a Jeff
ocdd cael rhannu ei .brofiadau
(gydag anogaeth gan Carolyn fy
ngwraig a arhosodd
gartref
gyda'n dau fab ieuengaf.) Bu fy
nhad, Gomer John Williams
farw yn sydyn 5 mis yn

ddiweddarach wedi gwireddu ei
freuddwyd' oes.
Yn
1999

cefais
lythyr
annisgwyl gan Wynn Davies 0
Gaer. Roedd wedi cael Ilythyr
o~n .\1arion a ysgrifennais iddi

vn dilvn ein nymwehad
Chymru

rvdvm

yn1971-. Ers

hynny

ill a Margarer

Wyn
R.oberts, Caernarfon yn cysyl1 tu
uwy e·bOSl yn wYLhnosol, Bu
Ian, mab J oyee a Katherine,
merch Wynn yn aros gyda nl yn
Califfornia ~ gobeithi~f innau
ddod i aros i Gaernarfon dros
Eisteddfod
Eryri.
Edrychaf
ymlaen i gael cyfarfod mwy 0
deulu.
JACK WILLIA..\tS, LONG BEACH.

*
*
*
Bf)rrhon Jones, Post

Mae
Clwt y
Bont gynt, yn cofio Jack yn
NeinioJen. Pwy oedd}f ddau aeth
a nhw i weld capel Disgwylfa
rybed? Os oes rhywun arall yn
cofio'r bobl a enwir, cysylltwch a
Margaret ar (01286) 672757.
Diolch.

Blodau
maNt:Cll
G
r,

(ALWYN AND SARAH JONES)

Ffon

870605

• Basgedl Planhigion,
Blodau Ffres a Sile
• Danfon blodau 7 diwrnod
yr wythnos drwy'r fro
• Gwasanaeth Tudalennau
SiaradlTalking Pages
0800600900
• Hefyd, Hamperi 0 Lysiau

a Jiirrwytnau Jiifrgs
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G\\'}'Tledd am bclp:
• i g) ch-wyn prosiect
• i redcg mud lad
• igcislo am grant
• i gael hyfforddiant
• i \\Irfoddoh
Ffoni\\ch: 01286672616
neu 01341 422575
ymholiadau@mant~ 11gwynedd.conl
WYf\v.lllantcllg\vyncdd.com
Rhir EIWlcn I069SS l
Rhifr....."" 'li2n271

o
~

CWM-Y-GLO
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a

01286 879060
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Gwelyau • Matresi • Wardrobs • Cadeiriau a
Byrddau • Cypyrddau • Byrddau Coffi a mwy.
Eitemau catalog a ddychwelwyd (newydd) a
(SCCOllds'Ffatnoedd am brisiau rhad droB ben.
Ar Agor: LLUN - SADWRN 10.~O- ~p.tn.

DINORWIG

Ar Ben Arall y Lein

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

Peth rhyfedd yw tipyn 0 ddwr,
ond yn yr achos yma rwy'n son
am gryn dipyn ohono, gan ei bod

ere
Mi fydd yn 25

wcdi glawio bron yn ddyddiol

dros bythefnos.
mlynedd mis Rhagfyr eleni ers
imi fod yn Y sgrifennydd
y
Gvmdeithas, a dim ond am
flwyddyn y cytunais weinyddu, i
helpu allan! Ond, yn 61 at y glaw,
eleni yw'r tro cyntaf, o'r holl
flynyddoedd, imi weld y Seiont
yn gorlifo ei glannau i'r faih
raddfa nes llifo drosodd i ffos y
felin. Mae'n flynyddol yn llifo
dros y caeau a adnabydclir fel
Finiog, ond dim drosodd i ocbr y
ddeorfa. Does wnelo hyn ddim
011 a sgota wrth gwrs, ond tipyn 0
wybodaeth Ileol i chi.
Tipyn 0 banes eto Ileol rwan.
Mae'n
12 mlynedd
ers i'r
problem au gyda llygredd Llyn
Padarn amlygu eu hunain. Mae
wedi hod yn daith eitha brwnt i
geisio cael yr awdurdodau
i
weithredu ar y broblem, ac mae'r
gost wedi bod yn drwm ar y
Clwb. Heb gymonh yr ACA sef
yr
Anglers
Conseruauon
Associaticn, mi fuasai wedi bod yn

ddu tawn, nid

yn

uniz ar

y

a sewin wedi bod yn drychinebus.
Ble roedd rua 200 0 eogiaid a
rbyw ddau ddwsin 0 sewin yn
cael eu dal yn dymhorol, rocdd y
daliadau wedi disgyn i ryw
hanner dwsin 0 eogiaid a tua dau
ddwsin sewin.
Yn ffodus, mae agweddau wedi
newid
yng
nghoridorau
Asiantaeth yr Amgylchedd ac yn
1999 fe ddechreuwyd siocio gyda
eogiaid a sewin bach. Mae cylch 0
rhyw bum mlynedd cyn bo rhain
wedi tyfu yn yr afon, wedyn
mudo i'r mor a dod vn 01 i'r afon
yn oedolion, ac fe ladroddwyd
cynt, 2004 oedd ). flwyddyn i'w
gwylio. Y n 2003 un ar ddeg eog a
ddaliwyd drwy'r tymor, eleni mae
bron hanner cant wedi dod i'r
rhwyd )'11 barod, ac rwy'n falch 0
fedru dweud bod nifer o'r rhain
wedi eu gollwng yn 01.
Dyma rai sydd wedi cael hwyl
arni: Clifford Thomas, Felin
gyda phedwar 0 5 i fyny at 9
pwys, i gyd 0 Glanrafon Bach at
Llyn Doctor. John, ei fab, un am
7 bwys. Dr Robin Parry,

°

-

Llanbens, dau

0

yr un.

Caernarton,

Barnes

ond ar yr ardal yn
Nid oes ond eisiau

chwech i gyd 0 ardal Llyn Distaw
a Llyn Engan, eu pwysau rhwng

taro 601wS drosodd ar Lyn Tegid
i weld beth all fod wedi digwydd
FU•
Ife zosuonn vr acnos llys yn
erbyn D"t.r Cymru
oddeuru

5 a 10 pwys. Dafydd Davies)
Caernarton, tri i gyd 0 Crawia
rhvvuo 6 a 9 pWyl>. Mervyn
Harris, Felin, un am 7 pWYS 0
Glan Gwna. Dryn Griffiths]

gymdeithas
gyffredinol.

1\Ct\ a'[ Clwb. Tn
anffodus
aflwyd~annus
fu'r
achoe yn eyfr~itlliol, ond rni
wnsetn
I'r
Rwrdd
D\vr

DW~'S:. Carl Ha~~on,
Caernnrton,

eQ£lQlb)'Y)'il~iQ

p\tQ'tYilf

110.000

rr

,,£

Wil\iUU

gw~lll~nn~u ~ylweddol i W!l;th
carthffos Llanberis, roedd hyn yo
1995. Cymerwyd

bron

i clair

blynedd
arall i'r caniatad
arllwyso Bael e; syrraedd, sy'n
dod it ni i 1998-99, dyna pa mor
araf mae pethau yn symud yo ein
gwlad or-fiwrocrataidd.
Fe! engraifft 0 gladdu pennau
yn y tywod, ni chymerodd yr
Awdurdod Afonydd, fel y gel\.vid
nhw yr adeg hynny, ond yn awr
Asiantaeth yr Amgylchedd, (yr
un criw ond enw gwahanol), ran
o gwbwl yo y broses, ac wrth
edr),ch

ddiwcddar

at GYllgor
oerChenOR

o Clan Gwnll.. Norman Dooley,

Cacrnarfon, un
v

0

CiI\tQU

Crawl!l am 7

'l\U[VII " Glan
5 g 9 pwys_

Deinlolen,

un

0

Crawia am 7

bwys. Pi. fy hun, dim byd - rwy'n
my brysur yn casglu'r newyddion
yma i'r Eco!
Mae'r Seiont hefyd yn gaJlu
bod yn garedig i rai fachu ei eog
cyntaf. Dau ddaeth i'm sylw eleni
oedd Mark Hughes, Llangollen,
gyda un am 10 pwys a Bob
Mitchell, Milton Keynes, un am
6 phwys, y ddau 0 Crawia.
Newyddion arddcrchog hefyd

GWYl1Cdd, scf y
mWY9t
(uyd~'r

ymlacn, i ga~glu a mugu cogiaid a

heddlW

1 dgCIU~O I~lgnherl~~
byJJuf yn lU<;~\lwl "Y.myt £y h~n)
be tUg~gj weL1i L1iJIwvL1l1 O~

t,""~~~t, Qy,".J",4~1'tl~

YY~~i

sewin

fod yr holl anhaWO[ClaU a
~i~m~diR~eth~u'r
eorft~nn~1
ni\wr ~yy\lA~" ~l"cJQ" "olll by~b,
Mge If{v~t(h ~dd!l~U Meltn y
elm yn

F"'r~~'"frn~

)'ml~c;n,

Kydym rhyw n~ !lr ei hoI hi ond
~y1;'ii~l"Y Y \?y.J.J tlYFv\l, ..r bc;I'"

()'ww yl "evii"W {lY'I']wwvevlu\lilll

ccl""

tn.:>.!

ull~ WLUl Ltlcl cl1nllh ncnoaOl III

fff'Wurhll\"tJ~~ IJ~tI~t't\ ~1f'""j(\t\f_
Mac'r effa!th
r rhcd.~3d3U
aT

0 CO~

S-7 pm

WAUNFAWR

rM

d~Mt'~ulOOS. Rvdd V" hMOd
i QUwr'bYll gYY\tolwivll Ul J rUOe

n~~ru. D10lch i h2Wb ~yda wedl
c-cl-00f1!~r

tcnr.cr.

t:'!o.t

r<'t:

Clio}cnillOau llll~vn yn nc~ ar
offf~rt y

9~5pm Sadwrn

Ar Gau

Ffon/Ffac:;;; (01296) 650291

I

Sui a Mercher

I Dewis eang

o Welyau a 3PISuites.
Llenni Venetian a Llenni Roler.
5,000 lIathen sgwar 0 garpedi
mewn stac - allwch chi

fforddio prynu

0

batrymau?

GLANHAU CARPEDI GYDA STIMVAK

i'w ~ollwnJ! i
~safonrdd_ y ~e~ont> brdd r rb~
l)11ltlf yn bttruu i'w ~ullwng lUCl
m.i~ Mat 200S GOh~1thto yn Wll'

iJbQi~a",~, OllW (.1 )'111 lllQi

",Jet OA''lrr, ;o' ..c-!tl,,"!ol cu

LLEUFEA O. ae N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI
Ar Agor

bych~in

~rbyn lU1llufyr. Mlle·n aghYflol nll

cwe~uron toll v DrObl~m!lu uchol1.

Ffon. (01286) 870846

yr
0 clcni

m!lbwY~ludlCr un !luwedd !l'r cyrff
D~rhnuynd~1
Y•• 01 il' )' VI"""'lvl, wv..o wim

TAWELFA, PENISARWAUN

(;wn~> rhwng
Malcolm Owen. Caernarfon, un
am g bwys. Colin Wiliams,

yw
fod
Asian taclh
i\mgylcllcud wedj cytuno,

Cyrndc:tl,oc:) or I,(\wl~au'r Llyn,
lllD ~Yll10111l i unl U illl1 yr tllhoLl.
(;wflth",d wt\~~th y l.yrtgor - dim
byd i'w wn~ud f1 nhw,
Wrth edrvch g_ry aWMth ~y7n
h~c;ddl~Q'~91t)'UQ yAl ~i fl"yu

PEINTIWR AC ADDURNWR
PRISIAU RHESYMOL

Caeatnro, dau am 5 a o nnwvs, eta

)'

dosfcnnau
yn
cofiais i ali ysgrifeanu

ar

Terry Taylor, Kathleen Davies a
Ray Bower. Gwirfoddolodd rhai o'r
aetocau i gasglu 0 dy I dy at Age
Concern. Fe gafwyd rhai atgofion
o ddyddiau pan oedd y chwarel yn
ei bri, a dylanwad y gwaith ar yr
ardal a'r trigoJion, gan Nellie Wyn
Jones.
CWYNO. Mae lIawer yn yr ardal
adref yn cwyno ac rwyf yn slcr eln
bod yn anton ein cation atynt, ac
yn colli eu gweld yn mynd a dod ar
hyd yr ardal. Goberthio y byddwch
yn gwella ac y cawn eich gweld
allan eto.
Ein cofion at Mrs Katie Lloyd
Hughes, sydd ar hyn 0 bryd yn
cartretu yng Nghartref Bron Eryri,
Llanberis. Mae coiled fawr ar ei
hoi hi yn yr ardal, ac yn y capel.
Ein cofion hefyd at Dafydd John
Thomas sydd ar hyn 0 bryd yn
cartrefu yng Nghartref Plas Pen
Gwaith, l.lanberis. Coiled fawr i
gapel Sardis hefyd_ Dymuniadau
gorau iawn j chwi i qyd.

.M. Die

Glan Gwna a

Stablau am 6 phwys

N orman

PROFEDIGAETH. Yr wyf yn sicr
ein bod fel pentref yn anton ein
cyoymceimrao
IIwyraf i Mrs
Hannah Roberts, Tyr Ysgol, a'r
teulu wedi iddi golli ei chwaer,
Joyce, ar 61 salwch blin a hir.
Gobeithio y cewch, tel teulu, nerth
odd; uchod yn ystod y dyddiau du
yma. Nawdd y Nef fo arnoch a
phob bendith yn eich galar a
mrlstwch.
CLWB ORWIG. Mewn cyfarfod 0
Glwb Orwig ar 9 Mai, dangoswyd
tideo gan Dennis Glass, o'i wraig,
Joan, yn cystadlu ac yn ennill Ras
yr
Wyddfa
i ferched
rai
blynyddoedd
yn
61.
Llongyfarchwyd Eve Breithwaite,
Andrew Griffith a Joan Glass ar
ddathlu eu pen-blwyddr.
Gwnaed trafeniadau ar gyfer
dathlu pedair blynedd ers sefydlu'r
Clwb. Trafodwyd hefyd dretruadau
ar gyfer
gosod
Cofeb
i'r
chwarelwyr. Ahoddwyd y te a'r
raft I gan Betty Lloyd Roberts a
Betty Robwerts, a'r enillwyr oedd

gWllith

HllW

PRfC'I' Hl.t(';HES

LIAU SEREN ARIAN
· PECY NAU GWYI.IAU YM MHRVIJAIN, EWROP AC
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· £:WHSTAT 0 SAFON
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DEINIOLEN
Mrs Margaret Cynfi Griffith, Cynfi. Ffon: (870394)

Er cot am ein hannwyl chwaer,
Joyce, Y Garn, 7 Bryn Moelyn,
Llanrug. Priod hoff Islwyn a mam
dyner Nest, Wena a Beth, a
hunodd yn dawel yn Ysbyty
Gwynedd, Bangor ar 3 Awst, 2004.
Ym mynwes gynnes lesu
Ymgrymu wnaeth ei phen,
Daeth arwydd 0 dosturi
A'j dwyn l'r Nefoedd wen.
A'r teulu bach mor ddiolchgar
Am drefn rhagluniaeth Nef.
Em Duw. nid yw yn fyddar.
Mae'n gwrando ar bob lief.
Daeth trannoeth wedi'r digwydd,
Daeth tradwy yn ei dro,
Daeth hiraeth a lIawenydd
I ysgwyd seiliau'r co'.
Daeth noson fythgofJadwy
Ei chludo yn ei hareh
I'r Capel canmoladwy,
Pie roedd mor fawr ei pharch.
Ac yno'r dydd dilynnol
Daeth tyrta gref ynghyd
I oaiu teyrngad rasol
I tam oedd werth y byd.
A Gwynfor, y ~archedig
Ddywedodd yn y fan
Fod Joyce yn wraig arbennig,
Un fynnai wneud ei rhan.
Ac yna teyrnged

euwann

Gan Gracie'r ferch 0 Fon,
A dynnodd ddarlun perffaith
o un a'i ffydd yn Ion.
Ar hynny. mmnau'n cofio
Am sredo I'annwyl ohwe.er,
Fel cawn ru gwrddyd sto
o fQwn I furi~u'r G~Qr

nros oro

mso'n rhgld ff9rwQllo.

tristwch mawr a siom,
Nei] gvveld eln gilydd eto,
Dydd da. 0 galon drom.
!;r

JOYCE
Bu Joyce a fi yn ffrindiau ers tua
pum mlynedd a thrlcam. ac ers y
dydd j ni ei cholll, 3 Awst 2004, daw
amrywiaeth
0 ddarluniau
j'm
meddwl.
Y darlun cyntaf a ddaw i mi yw'r
un ohonl'n rhedeg i lawr Lon
Bwlchuchaf, a'l gwallt yn chwifio yn
y gwynt; yn hwyr, bron bob amser.
Roedd ganddi ffordd bell i fynd i
bobman; i'r ysgol, i'r capel, i'r Coleg
ac i'w gwalth.
Darlun ohonom ein dwy yn mynd
j Ysgol Brynretail, yn fychan ac yn
ofnus. Fe'i gwelaf yn ymwthio ataf
yn y bws ysgol wrth ddod adref
(hwnnw'n orlawn bob amser) ac yn
symud pawb o'i ffordd er mwyn dod
i sefyll wrth ty ochr. Gwelaf hi ar y
cae hoei, ru'n chwarae centre half,
yn ysgafn ae yn gyflym, minnau'n
full back, yn ltonyddach a thrymach!
Darlun cwbwl arbennig yw'r un
ohoni yn el gwisg briodas wen, a
cruwstwr a rosoc cocn tywylJ yn ei
llaw (rhosod felly a osodwyd ar ei
harch gan Islwyn, wedi bron i
hanner can ,mlynedd 0 rywyd
priodasol hapus). Cofiaf ei gweld yn
fam ac yn nain ofalus a chanadus
Bonheddig oedd y gair a ffitiai
Joyce bob amser, ar bob aehlysur.
Nld wyf yn hoffi cofio'r darlun
olaf sydd gennyf ohoni, sef yr un
ohoni yn el gwaeledd. Trwy'r
cwbwl, roodd yn siriol a'r won
arbennlg nonno ganddl rr diwedd.
Qu'n hynod 0 dOQwr yn p.i ~alwch a
bu 1~lvvyna'r genod yn garedig tu
hwnt iuao au. can otau el bOd yn
caol popoih po!=:ibl
Diwrnod du lawn oedd 3 Awet
2004 I ml, ac I non nnnorau Joyce.

GorifwYSAd mQwn hedd
MAnOARE T CYNfl

Ac wQdl'r lOGSa charlO r grOG~.
Wynebu stormydd bywyd,
Tydl galff orffwys weddill oes
Tu hwnt i'r bedd, mewn gwynfyd.
BYTH YN ANGOF
DY FRAWD, DAFYDD CEFN COCH.

LJYMUNA tjeryl Gnfflth. 5 Mass
Gwylfa, ddiolch i ffrindiau am yr holl
gardiau a galwadau
tfan a
dderbyniodd wedi marwolaeth ei
brawd annwyl, Arthur Ernest Pegler
o Fangor Oiolch yn fawr iawn.

Gosodwr Teils
Arbenigwr mewn waliau a lIoriau

Gwaith bach neu fawr
Gwaith da bob amser

Ffoniwch Uoyd ar

l~~
01286 830 B05

fflJI..

(S ~ 1;"
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•
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rls
Fton: (01 2a~)070202
TREFNWYR ANGLAOOAU
CEIR AR GYFER ~RIODASAU

Euros ac Emily ar ddiwmod ei priodas.

PRIODAS.
Llongyfarehiadau
i
Euros W. Williams, Hatle, Rhes
Faenol ae Emily LeMarquand 0
Jersey ar eu priodas ar Awst 21ain
yn St. Mary's, Jersey.
Cawsom barti priodas hefyd
yng NghlWb Rygbl Bangor ar Awst
28, 2004. Byddant yn ymgartrefu
yn St. Lawrence, Jersey.
LLONGYFARCHIADAU
hefyd i
Iwan Williams ar el ddyrchafiad yn
Bennaeth Adran Cerdd yn Ysgol
Uwchradd Swinton, Mancemion,
HOFFAI Euros ac Emily. Jersey.
ddiolch
0
gal on i'r teulu,
cyrndoqion a ffrindiau
am y
cardiau, arian
a'r anrheqion
gwerthfawr
0
ooerbvruwyo
ganddynt ar 9lJ pnodas Diolch
hefyd am bob cymorth noeon y
earn voc Nghlwb Aygbl Bangor i
ral 0 aolodau Qand Doiniolen ac i
Dylan i::1 Meinlr, 'rroe-y-waen am
eu ciuco yn y Rolls Royce. neb yn
wybod iddynt.
Cawsom noson fendlgedlg ac
rOQdd yn brat eaQI gw~ld pawb
unwalth eto, yn cynnwys dau 0
Awstralial
CERDDED
NODDEDIG.
O'r
diwedd, ar 61 wythnosau caled 0
ga~glu arian roedden nl wedi
IIwyddo I gyrraedd ein targed 0
£3.000.
Diolch yn fawr iawn i bawb yn y
gymuned a oedd mor ffeind yn
cyfnod ar 61 i ty nhad, Andrew
Ward, farw f,s Chwefror. Mae
pawb wedi bod yn arbennig 0 dda,
ac oherwydd hynny rydan ni wedi
easglu £1,000.
Ar y 30 0 Mai trefnodd Rachel
Ward talth gerdded noddedig gan
gychwyn 0 Odeiniolen a cherdded
i Beaumaris. Y syniad oedd i
gerdded 0 ble'r oedd Andrew
Ward yn byw yn 61 i ble cafodd ei
~ni.
RaChgl Ward. Chgryl Ward,
~ophle Jones, Chantel Jones,
Elun Foul~o~, Iwon. TroGoy Word,
Judy Ward. Jo Ward. D~vld Ward.
~"rry W"rdl G~lhin Aober1~, Sue
RobQrtg g Lyndg OWQn OGdd

enwau'r eerddwyr a chyda'i gilydd
roeddent wedl casglu £2,000.
Hoffem
ddiolch
I Ysgol
Brynrefail hefyd am eu haelionl ac
am eu rhodd at yr achos.
Rhoddwyd £2,000 I Ward Alaw
yn Ysbyty Gwynedd, Bangor, gyda
£1,000 yn mynd i'r Ysbyty
Orthopaedic yn Gobowen.
Ar ein ffordd ar y daith
penderfynwyd stopio yn T9 Mawr,
ac mi fyswn yn hoffi dioch yn fawr
iawn iddynt am eu earedigrwydd
yn rhoi panodi 0 do a choffi i ni
igyd. Diolch yn fawr iawn.
Hefyd
hoffwn
ddiolch
i
Champion FM am een amdanom
ar y radio. Cawsom ni Iwyth 0
sofnosaeth san y dreifwyr a oedd
wed, clyvved amdanom ar y raoio,
Diolch yn fawr iawn hefyd i glwb
Karate Llanboris am casSlu £250 i
Marl< Ward, fy mrawc, svco ar nvn
o bryd yn del yn V sbyty Gobowen
ar 61 iddo 9ael damwain motor
be Ie ddeg wythnos yn 61. Bydd
hyn yn help mawr lddo
Eto buaswn yn hOffl diolch yn
fawr i Ysgol Brynrefail am fod yna
i ni eto gyda'u caredigrwydd yn
rhoi caniatad i bawb wisgo dillad
eu hunain a chael dlwrnod IIawn 0
hwyl a ·chefnogaeth 1 Mark. Mi
roedd y diwrnod yn IIwyddlant a
chasglodd yr ysgol £750 Iddo,
sydd eto yn mynd i fod yn help
mawr i Mark. Nid yn unig hyn ond
hefyd prynodd yr ysgol oergell
iddo. Diolch yn fawr iawn i'r
athrawon ae i'r myfyrwyr j gyd am

eu help.
RACHEL WARD

GWERSI
PIANO
ACHANU
Sharon V. Williams B.A.
Pgntir (01248) 353748

Vm~styniadFf6n w~di Torri)
Ans~nrhai Neu.ydd? os felly

*

FFONIWCH *
(Ol~9G){;50247 neu (07790) 911617 (symudol)

Eifion Hughes (7 dlwrnod)
Gll)a.~anaethOa am Brts anhygoel

•

WAUNFAWR
Mrs Nan Roberts, Pantafon. Ffon: (01286) 650570
Camera yn ngofal Heulwen Hughes, Argoed. Ffon: (01286) 650556

YSGOL
WAUNFAWR.
Fis
diwethaf
cyhoeddwyd
enwau
derbynwyr
gwahanol
wobrau
Ysgol
Waunfawr.
Roedd
un
camgymeriad wedi ymddangos.
Oyma'r manylion cywir:
Tetien Ymdrech: Shona Morris 814
Tsrisn Chwaraeon: Osian Everett
814 a Gwenan Williams 814.
CLWB 300.
Dyma restr 0 enillwyr y Clwb 300
am fis Awst:
£40: Manon Williams, 4 Tai Eilian;
£25: Emrys Hughes, Treflan Isaf;
£10: Mrs Gwen Otten, 4 Pant y
Waen.
SEFYDLIAD
Y
MERCHED.
Cynhallwyd
cyfarfod cyntaf y
Sefydliad ar 61 gwyliau'r haf yn
Festn Eglwys y Waun ar 2 MedL
Croesawodd Catherine Jones, y
Llywydd, yr aelodau yn 01 gan
longyfarch wyrlon rhal o'r aelodau
ar eu IIwyddiant yn eu harholiadau
clwecoar. Cydymdeimlodd
a
carvs Williams, Bontnewydd, yn
ei phrofedigaeth 0 golli ei gwr, a
hefyd Mr a Mrs Gwllym Williams,
I=ferm Bodhyfryd ar golli chwaer
yng nghyfraith yn Ffestiniog.
Ms Cleo de Vetio 0 McMillan
Cancer Relief oedd y wraig wadd
a rhoddodd sgws i egluro sut yr
oedd y gwaith 0 helpu pobl gyda
chancr
yn cael
ei wneud.
oioicroco y Llywydd iddl.
I;nillwyd y r!lffl. oadd WQdi Qi roi
gan Catherino Jonee, gQn HildQ
Williams
Cynholir y cytnrfod nasal ar 7
rtyorer, pryc y oyco Mro Potoro 0
Celtic t-Iowers yn dangos sut i
drefnu blodau. Croeso cynnes i
aelodClu newydd,

NI;WVDDION

COJ:{ V WAUN.

Allgychwynnodd ymQrlerion y cOr
ar nos SuI. 5 Mad!. Buom yng
Ngwesty Fictoria unwaith eto ar
nos lau, 23 Medi a byddwn yn
cymryd rhan mewn cyngerdd at
Ymchwll Caner ym Mhenygroes ar
8 Hydref. Yn anffodus, rydym yn
colli un lIals bas - mae Selwyn
Rowlands 0 Lanfairfechan
yn
rhoi'r gorau iddi oherwydd
y
teithio.
Os oes baswr gyda
diddordeb mewn ymuno a'r cor,
byddem
yn falch 0 glywed
gennych. Os ydych eisiau trefnu
noson gyda'r cor cofiwch gysylltu
aIr ysgrifennydd, Emyr Roberts ar

(01286) 650128.
PWVLLGOR VR EISTEDDFOD.
Cynhelir cyfarfod 0 Bwyllgor yr
Eisteddfod am 8 o'r gloch nos
Fercher, 6 Hydref, yn y Ganolfan i
ddechrau trefnu yr Eisteddfod
nesaf a fydd yn cael ei chynnal yn
ystod rnis Chwefror neu tis Mawrth
2005. Estynnir croeso cynnes i
aelodau presenol y Pwyllgor ac i
unrhyw raj sy'n dymuno dod yn
aelodau
neu
gynorthwyo'r
Eisteddfod mewn unrhyw todd. Os
ydych yn methu dod i'r cyfarfod
ond
yn
dymuno
cstnoqi'r
Eisteddfod, croeso i chi gysylltu a'r
Llywydd, Mrs Irene Roberts, Pantteg.
DIOLCH.
Dymuna
Geraldine,
Stephen a Beth, Stad Tref Ellian,
ddiolch j'w teulu, ffnndiau a
thrigolion y pentrf am bob arwydd
o gydymdeimiad a Iu'n gymorth
mawr
i'w
cynnal
drwy
eu
proteotqaetn drist 0 golll VIctoria,
eu merch a chwaer tacn.
CYDYMDEIMLO
Anfonwn srn
cydymdeimlad dwysaf at Mrs B.
Westphall, Stad Tref Eilian, yn el
phrofedigaeth 0 golli ei brawd yn
ddlweddar.
cvcvrncerrnwn vn cowvs hefyd a
Mrs Kath Tame, Kevin a Joanne,
Swn y Dail, yn eu profedigaeth
drist 0 go"j priod a thad annwyl
ADAEF O'A YS6YTY, Dymunwn
adtonad I~chyd buan i Mrs Alma
-Jcnce, Tan y Fron, wedi iddi
coerovn nawonruaetn yn yr ysbyty.
Dymunwn w~llhad buan i Mrs Jan
AQvvll;andG,Cyrnant Lodge, wodi
Iddl ddlsgyn
tnorn ej bralCtl.
LLONGVI=AI=lC!-lIADAU
F'AIODA6, Dyrnunwn yrl dda i
Tina P~rry,Stad AQI y Bryn. ar 91
phriodaa
Carwyn Humphroys 0
Lanrug. Priodas hapus lawn ichi
DATHLU
PEN-BLWYDD
PRIODAS
Llongyfarchladau
i
Elfyn a Menna Griffith, Blaen y
Nant, Stad Bodhytryd, ar ddathlu
eu priodas arian yn ddiweddar.
DYWEDDIO Llongyfarchladau a
phob dymunlad da i Avril Charge,
Llifon, ar• ei dywedd"iad a Dylan
Williams 0 Ddelniolen.
GENEDIGAETH.
Llongyfarch!adau i Karen a Mark,
Stad Bro Waun ar enedlgaeth eu
merch taoh, Emma, wyres faeh I
Mr David Parry.

a

a

arn
LLANBERIS

Ffon. 870277

DATHLU PEN-BLWYDD.
Ymchwil Clefyd Siwgwr. Gobeithio
Llongyfarchiadau i Eigan Jones,
y gwnalff bawb getnogi I gan bod
Rhys Thomas yn y dosbarth
Tan y Coed, Stad Bod Hyfryd ar
gyrraedd
ei
ddeunaw
oed. . Meithrin yn dioddef o'r clefyd.
Dymunwn yn dda iti i'r dytodol,
HYDREF 7 fed tynnir lIuniau
unlgol y plant, mae croeso i
Eigan.
OIOLCH.
Dymuna
Gwenno
deuluoedd, yn frodyr a chwiorydd
Williams, (Syrjyri) ddiolch 0 galon
Ilai ddod i'r ysgol erbyn a.30am.
HVDREF 18fed Ni fydd ysgol i'r
i'r Doctoriaid a'i chyd-weithwyr yn
y syrjyri, ei theulu, cymdogion a
plant gan fod diwrnod hyfforddiant
i'r athrawon.
ffrindiau
am y lIu cardiau,
galwadau
ffon a'r blodau
a HYDREF
22ain
bydd
ein
dderbyniodd
tan bu'n derbyn
gwasaneth
Diolchgarwch
yng
lIawdriniaeth yn yr ysbyty ac ar 61
Nghapel Croes-y-Waun am 10.00
o'r gloch.Croeso cynnes i bawb.
dod adref.
DYMUNWN YN DDA i Llion Iwan,
HYDREF 22ain Gwyliou hanner
Afallon, yn el swydd newydd fel
tymor hyd Tachwedd y laf.
darlithydd
yn
yr
Adran
Mae'r Bwrdd Gwyn Rhyngweithiol
Newyddiaduraeth yng Ngholeg y
bellach wedi ei osod yn y neuadd.
Bydd yn adnodd amrhrisiadwy i'r
Brifysgol.
COOl
ARIAN
AT
ACHOS
ysgol Hoffwn ddiolch i bawb a
TEILWNG.
Drwy wisgo gwisg
gyfrannodd i'r Ffair Hat atr teithiou
ffansi i fynd i'w waith fel glanhawr
cerdded noddedig.l)iolch arbenruq
hefyd i Karen, Carmen a staff y
srmdde, mae Jonathan Davies,
Stad Ty Hen, wedi casglu'r swm
dafam am gasglu £430 i'r ysgol yn
anrhydoddus 0 fil a thridGg pump
ddiweddar.
o bunnoedd. Cyflwynodd yr arran 1
Ras Half Iron Man
gronfa Wad y Plant, Ysbyty
Gwynedd. Dymuna Mr Richards
Costell Sherborne,
dd.olch j'w gwsmeriaid am eu
Dorset
cefnogaeth i'w apel.
22 Awst 2004
YSGOL WAUNFAWR,
Mae r deunaw
dlsgybl
bach
'Mae'n fore stormus,' meddwn
neIJ/ydd wedi ymgartrefu'n hapus
wrth Mrs Davies, Stad Bodhyfryd.
yma yn y dosbarth Meithrin gyda
'Ydy,' meddai. 'ac rydym ni ar
Mrs Gwenda Griffith
Croeso
gychwyn i dde LJoegr i gefnogi
iddynt "n plith ac hefyd Mrs Tracy
ein mab, Jonathan,
sydd yn
Hughes a Mrs Nla Llwyd 6r1fflth.
cymryd rhan mewn Triathlon yno.
Mae r ysgol vn oarnau i ovtu ac
Erthygl ddiddorol i'r Eco am un
eleni mae 153 0 ddisgyblion ar y
o blant y Waun, meddwn wrthyf fy
gofrestr - 77 0 blant yn yr Aran lau
hun a dyma hi fel y cefais hi gan
a 76 0 blant yn Adran y Babanod.
01 dad,
Goraint Davies, Bod
Oewcn gyfle i'w gweld I gyd yn y Hyfryd, Waunfawr.
nun vsoot a dynnwyd ar F9dl'r
* * *
13°9'
wnn gwrs, y rneswrn pennaf eros
Gawsom
wanoootao
ar tynd oadd i wald y mab, Jonathan
ddechrau'r
tymor
stasion
(nev 'Jona' fel y'i 90lwir 9an pawb
We.un1tlwr i 9yfarch Aelod o'r
bellactl) yn cvstaciu. Atnro mewn
Cynuiliao. Byddwn fel ysgol yn
ysgol gynradd yn Llundain ydi 0
caQI gwibdaith i Pyd-ddu yn ystod
erbyn hyn, ClG wedi cymryd at
y mi:} ne:}C1f, Treulioda 30 0 blanl
wnQud Triathlons yn y ddwy n9U
bl 5 a 6 ynghyd
Miss RobQrts a
dair blynedd diwethaf.
Mr~
Oafydd
dridiau
yng
Ma9 Triathlon
tua hanner
Nghwersyll Glan llyn ar ddechrau'r
pellter y ras Half Iron Man ac
tymor. Cafodd bawb amser da a
roedd Jona yno gydag amryw o'i
rhaid
eu
can mol
am
eu
glwb yn Llundain,
i gyd yn
hymddygiad da.
ymdrechu'r ras am y tro cyntaf.
Ar Fedi'r 16eg daeth rhai 0
Wei, beth ydi'r ras yma? Nofio 1.2
aelodau cast y gyfres Pentre Bach
milltlr, rasio ar gefn beic am 56
I'r ysgol. Roedd plant yr Adran
milltir. a rhedeg 13.1 milltlr. A dIm
fabanod wrth eu boddau yng
ond HALF Iron Man ydl hynny;
nghwmni Sali Mali, Jac y Jwc ac
mae 'na rasus o'r enw Iron Man,
eraill.
sydd yn ddwbwl hynna eto!
DYDOIADAU I'W CADW MEWN
Fodd bynnag, roedd Sue a mi
COF
yno am 6.30 y bore i weld y
NOS LUN MEDI 27ain am 6.30
cychwyn am saith o'r gloch.
pm NOSON GWRICWLAIDD
I
Roedd y cystadleuwyr wedi bod
RIENI. Bydd yr Ymgynghorydd Mr
yno ers tro cyn hynny ac roedd
Len Jones yn dosbarthu lIyfrynnau
rhyw ddistawrwydd yn yr aer a
dwyieithog ac yn trafod a rhieni
thensiwn
i'w deimlo
yn yr
sut i ennyn plant j ddarllen.Dewch
awyrgylch fel yr ai bron i ddwy fil
i getnogi bydd paned ar gael ar y
ohonynt 0 gwmpas eu pethau'n
diwedd.
ddistaw, 9an edrych dros eu
HYDREF laf- bWrladwn gynnal
beics
am
y
[fO
olaf
a
diwrnod IJQan~ for G~n~~ Day'
chanolbwyntio ar y( Yl'Yldr~ch o'u
bydd rhyddid i'r pl~n' ~'r :;>t"ff
blaenau,
wlsgo leans ar Y a,wrnod ona byda
ROQdd y nona am gymryd lie
ra:d ialu bOC am wneud hynny.
Bydd yr arian yn mynd tUClg at
(Parl1aa ar auaa/en 22)

a

•

•

P~INTIWR AC ADDURNWR

PRISIAU RH~SYMOL

TAWELFA, PENISARWAUN
Ffonii (01286) 870846

Llwyddiant yn y Genedlaethol

Ysgol Brynrefail
Croeso'n 01
ble'r aeth chwc wythnos?
Y mddengys
fel ddoe
pan
oeddem yn Ifarwelio ar ddechrau
gwyliau'r
haf, a dyma
ni,
unwaith
eio
ar
drothwv
blwyddyn ysgol arall. Rydym
wedi ffarwelio hen wynebau, ac
yn croesawu
rhai newydd.
Llongyfarchiadau
i bob un o'n
disgyblion
gweithar
a fu'n
11wyddiannus yn eu haroliadau
TGAU, Uwch Gyfranno1 neu
Safon Uwch, a dymuniadau
gorau ar gyfer ). dyfodol.
Eleni rydym yn croesawu sawl
aelod newydd i'r ysgol. Bydd
I

~

a

l\1rs. Sheila Toseland yn ymuno
a'r Adrannau Cymraeg a Saesneg
a Mr. Penri Jones §'r Adran
Wyddoniaeth. Croeso'n 61 hefyd
i Miss Sam Jones i'r Adran
Ffrangcg
ar 61 cyfnod
0
absenoldcb rnamolaeth.
Ar
ddiwedd
blwyddyn
addysgol bydd pethau'n arafu,
cyfle i glirio, cacl ychydig 0
drefn. Ai dyma Frynrefail? Nage
sl wr iawnl! Cafwyd Wythnos
Drawsgwricwlaidd
hynod
lwyddiannus, taith ysgol i Alron
towers, ac rocdd yna un peth
arall
O! ie, GRIS!!!!!!!

Yn
ystod
gwyliau'r
haf,
llwyddodd
Anest
Eifion,
disgybl 0 Flwyddyn 11 yn Ysgol
Brynrefail,
i ennil1
clod
aruthrol, trwy ddod yn ail yn y
gystadleuaeth
stepio unigol i
ferched
dan 19 oed yn yr
Eisteddfod
Genedlaethol
yng
Nghasnewydd. Tipyn 0 gamp!
Dechreuodd
Anest glocsio
pan oedd oddeuiu tair oed, ac
erbyn hyn mae hi'n aelod 0
ddawnswyr
Caernarfon ac yn
ymarfer ei chrefft yn wythnosol.
Hoffai
ddilyn
gyrfa
fel
dawnswraig
broffesiynol.
Edrychwn ymlaen at dy weld ar
ein llwyfannau yn y dyfodol
agos.

A nest Eifion.

Son am Sioe - 'Gris' ydi'r gair!

•

RI'l.vyddyn

arall, a

dl.li~gybllon
2yflwynn1r
boblobdil.lu,

daelh y cyflc i

Ysgul

poblogaidd,

)

ac

i)~rip[

nawn

fir~rnrelail

tnwmor

~ioe-8crdd

symlldladau owr~iJJiol. Ond) yll

wrrh

gwrs

y

'Gns'. nm usoedd, antlodus roedd niter o'r bechzvn

bu'r

cast n1r hyflordd\vyr yn
peratoi'n
frwd ar gyfcr y

ganddyru t1d'v~1 droed chwith ...

perfformiadau

heb cnwi neb! Yn sicr, gwelwyd

ganol
fis
Gorffenna[. Buon t yn hynod 0
lwyddiannus a chawsom ymateb
cwbl gadarnhsol gan ~T cyhoedd.
Ond, yr hyn a fwynhaodd )'r
holl gast a'r criw oedd yr
yrnarferion
di-ri. Yn ystod yr
ymarferion,
cafwyd y cyfle i
wneud ffrindiau newydd a chydweithio'n hwyliog a'r athrawon.

Er fod y gwaith yn hynod henol a
blinedig ar autgau, caI\v~'tl <.ligon
o h\-vyl \\'rrh ddy'sgu'r caneuon

yn

cacl

traffer~h

cynnvdd

0"11

aruthrol

fou

ym

Y corms a'r daW}l~WjJr.
tnartodd llyn a g\vbl ar fwynhad y sioe mor ddi.lol ac am gyflwyno'r
cast o'r sioe.

cynhyrchiad

Hoffcm uuiolch 0 waelod
cnlon i bawh fu ynghlwm a'r sioe,

broneslynnol.

) n cnwcdig

aro vn y cofam amser hir i'r cast,

Dylqn Qriffitll
TREFNWA ANGlADDAU ANNIBYNNOL a llEOl
TftOS-V-WAEN, PENIGARWAUN

yr

ECO ac

GW9~~n~~th
t~it"r"lladwy,

urdda~ol a phQr~onol.
Z4 dwr V dvdd
J:fon:wch:

arhrawon roudodd

o'u hamser prin i'n
cynorthwvo.
Rbaid diolch
i
Tammi Gwyn am gyfarwyddo'r

o'r prif g~'meriadau yn sefJ'11
arholiadau aJianol. Ond, ni

9w"~"naoihu'r hoi I ardol
ymhella~h ; ffwrdd

)'T

gyrnaint

mherfformiadau pob un o'r cast
ac ambcll un yn syn nu, a'u
Ilcisiau godidog a'u da vvnsfeydd
anfarwol ... ynre, Gwion a Rob!!
Reb rithyn
0 amheuaeth,
roedd
y
cyfnod
yn
un
bythgofiadwy i bawb a fu'n rhan
o'r cynhyrchiad. Y n ogystal,
roedd yn adeg anodd gyda phawb

Vn

Dylan (Llys }ar871 aaa

C~OEDD

)'0

i'r criw ac i'r gynulleidfa ... Sioe a
hanner!
HuwFOULKES
A NATALIE ELISHA

0 DDE~IIS0 BATRY1fAC /\ RHAlMEWt\sroc
FFO~IWCH UNRIIYW AMSER:

WAUNFA WR (01286) 650552
GWVN JONES

FFENESTRI ERVRI
GARTH ISA~,LlANRUG
JifiI!Nl!STRI
(01286) 650764
.
nau

07050 357735

I

~~~~ia

I

DRY5AU

[ DAVSAU PATIO
CPORCHES

H~FVD~==~~~~~~~~~~=
L...--___,(lftIY~tlg ~"(I~gROL YI( WYDDft1
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Yn sicr) d),ma sioe fydd

GWERTHWR CARPEDI, TElLS CARPED A FEINYL

07778127~9

•

mcwn modd cwbl

CARPEDI GERAINT OWEN

~vmu[JOI:

~yrh~9~~yt~h
m;vvn;\oil- mOrtn lifirbyd tiolls ffoYCt!
ar aVfgroricli~~~u,pQn-blwyddi ac
achly~\,lrQrl QrbenniE craill

-=

_J

~EJYRDDAU FFASIA

I

[

1

CLADIO

CONSERFATERIS
BLVNVDDOI;OO 0 g~OJ=IAD VN Y MAES
I

Taith Gerdded yr Ysgol

Teithio Ymhell
Ar y nawfed ar hugain 0 Awsi,
dechreuodd Cadi Glyn, 0 Lanrug,
ar ei thaith i Seland Newydd i
dreulio cyfnod estynedig }'OO.
Roedd Cadi yn ddisgybl ym
Mlwyddyn 11 Ysgol Brynrefail,
ac ar 61 derbyn ei chanlyniadau
TGAU he dodd dros y IIi er mwyn

gwneud gwaith gwirfoddol mewn
canolfan

ar gyfer anifeiliaid

di-

gartref yn Whakarane. Bydd Cadi
yn dychwelyd i Gyrnru ymhen
chwe mis, gyda'r bwriad 0
ddychwelyd at ei haddysg ac
astudio ar gyfer arholiadau safon
uwch yn Ysgol Brynrefail,

Prif Ddisgyblion

Ceri Wyn Jones, Rob Gaffey, Huui Foulkes a Ceri Meredydd 11'ljlliallls.
Gyda rhymer newydd yn yr vsgol
Eleni dewisiwyd Ceri Meredydd

dc" is ..yd Huw
Foulkes o Ferhel yn brif fachgen.
a Rob Gaffe)', hefyd 0 Fethel, yn
ddirprwy
rddo
vntau.

Williams

Llongyfarcmadau

cyfle i fyfyrwyr hyn yr
ysgol ddewis eu prif ddisgyblion.
daeth

0

Lanruz yo brif eneth,

gyda Ceri W~fn Jones, sydd hefyd
o Lanrug, yn ddirprwy iddi. 0

ran)'

bechgyn

pedwar

gwresog i'r

ohonoch

ar

eich

penodiadau.

Adeiladwaith

Samantha Tate, lwan Willial11s a Manon Humphreys.
casglwr gorau - Iwan Williams 0
Yn ystod rymor yr haf, trefnwyd
9 'N' a gasglodd dros £100!!!!,
taith gerdded noddedig er mwyn
Manon Humphreys,
hefyd 0
codi
arian
ar
gyfer
9 'N' a gasglodd £77, a Samantha
gweithgareddau
all-gyrsiol
yr
Tate a gasglodd £73.
ysgol gan yr Adran Addysg
Llongyfarchiadau
i bawb a fu
Gorfforol. Sicrhawyd diwrnod
casglu - mae pob
sych
(gaith
anoddl)
a wrthi'n
cyfraniad yn bwysig, a bydd eich
mwynhaodd
y disgyblion
a'r
gwaith caled yn golygu y bydd
aihrawon y daith hyd Lon Eifion
hi'n
bosibl
trefnu
rnwy 0
j Gaernarfon.
weithgareddau
ar eich cyfer
Ll ..~..yddodd
disgyblion
)'r
ysgol i gasglu oddeutu £3,000, a eleni. Diolch i bawb.
chyda rhaglen Punt am Bunt
Chwaraeon
cwrnni
adeiladu'r
Abbev•
National,
aif Y cyfansyrn
Fel yr aeth )'f Eco i'r wasg,
oddeuru £5,500 - clodwiw iawn!'
daeth newyddion
am gemau
Cynigiwyd
S" obrau
i'r
pel-droed rhwng Brynrefail ac
disgyblion hynny a gasglodd
Ysgo) Syr Hugh Owen fwyaf 0 arian.
adroddiad llawn yn y rhifyn
Yn )' llun i:,uu gwclir )' tri nesarl !

•

Whitehead

ones
Contractwyr
TrydiUl

Cyf.

Prif swyddra

Penrala, Tregarth, Gwynedd

Goleuadau
ATBJ'h..mS ac

offer Larwm Tan

Ff6n: 01248601257

Gwasanaeth i
Gymru Gyfan

Ffon (nos):

Aelodo

Griw Mr ]olles.
Tymor newydd - pwnc newydd.
Henryd Jones fydd yn gyfrifol am
Eleni am y tro cyntaf yn Ysgol
redeg y cwrs, ac mae'n ymddangos
Brvnrefail,
rhoddir
cvfle i fod cryn frwdfrydedd yma yn
fyfyrwyr Rlwvddvn
10 ddilvn
bared. Yn y llun gwelir rai o'r
cwrs mcwn Adciladwaith,

arwain

at

)'U

gyrnnwystcr
yn y

cydn!\hyl'ld~d1g

fydd

m~eg.

1\11'.

prcnli::;iaiu

newydd

gyda

•

NICEIC

01248 600477 a 601011

Contrartwyr Trydan
Eisteddfod yr Urdd

Ffacs: 01248 601982

:.'r CenedUMhol

Mr.

Junes. Gyda Iwc, cawn eerynlau
!It'!lll

nr yt' YR{!()Im!leQ () IllW! I

Prioda~au

Achlysuron Arb@nnig Cvnadleddau
Pwyllgorau 8wydlQn 8ar

ewasanaeth Tryl""'yr

v

bebIIlAU ...... JlIYNOL
OWBJlniith f"BrJonol GYfIlilgBr IGHWI
aAft

y QYYQOGIlQollt
T01Ihnq~ Quraw
:'ch eAII_ ~yotal S.
GWAftA"AAtlt P,if Ddallwr

• Cinio Dydd Sui

•

felly. 08 gar OynnlJD yayCh
OHWI yn 01 yrlll,
o Aud: i laataVA
[
•
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(Gw@sty'r Fictoria gynt)
- rhan 0 OHOIOE HOTELS
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Dathliadau

nou. 01...
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FfOn;

Llanberia (01286) 870253

anru
YSGOL GYNRADD.
Diolch: Dymuna pwyltgor Ffnndiau'r
Ysgol ddiolch am gefnogaeth rhieni
a'r pentrefwyr i'r
Ffair Haf a
gynhaliwyd
ddiwedd
y tymor
diwethaf, ac i bob gweithgaredd a fu
yn ystod y f1wyddyn. Edrychwn
ymlaen
at flwyddyn
arall
0
weithgareddau yn awr a byddwn yn
falch 0 gael eich cefnogaeth eto
eleni.
Cydymdeimlo: Dddechrau gwyliau'r
haf daeth y brofedigaeth 0 golJi mam
i ran
Anti
Eirlys
y gegin.
Cydymdeimlwn
hi yn el cholled.
Estyn Croeso: Mae'r deg ar hugain
disgybl bach yn y Dosbarth Meithrin
wedi setlo yn eu cynefin newydd
erbyn hyn ac yn mwynhau dod i'r
ysgol bob bore.
Estynnwn
groeso hefyd i dair
athrawes t'n mysg Mae Mrs Rhian
Jones a Mrs Gilltan Williams wedi y
mgartrefu gyda disgyblion BI 6 a
Miss Gwawr JOnes ym mlwyddyn I.
Yn
flynyddol
bellach
byudd
disgyblion BI 7 Ysgol Brynrefail yn
talu ymweliad a'r hen ysgol yn ystoc
wythnosau cvntat y tymor, ac nid
oedd eleni yn oithriad. Mae y wen ar
eu
hwynebau
yn
cyfleu
eu
hapusrwydd yn eu hysgol newydd
Mawr hyderwn hefyd bod y plant a
symudodd i fyw 0 Lanrug wedi
ymgartrefu yn eu hysgol newydd.
Ymunodd plant bach y Caban gyda
disgyblion adran Babanod yr ysgol i
groesawu tngolion ,y Pentre Bach'
i'n mysg fore lau, 16 Meor. Roedd yn
werth gweld wynebau y plant wrth
i'w harwyr Sail Mali, Jac y Jwc, Pilt
Pala, Jlni. Hemeima Mop a Boclvn
ddod i'r neuadd
0101011 I Llyl MOl ue nooene am

a

orsmu y nann.

GI~n llYn' Bu disgyblion Bi 5 a S a'u
hathrawon
yn
mwynha~

QVVelU1QdredddUawyr agored yng
NowQr~yll GI~n Llyn am ddouddvdd
Er nad oodd y tywydd yn ffafriol
lawn, nl wnaetn amnaru dim ar yr
hwyl 0 hwylio a ehanwio ar Lyn
TeSid.
KEABCAAFT. Os buasai Jumbo Jet
yn syrthio ar yr M6 a lIadd pawb ar el
bwrddl buasal y newyddion yn lIenwi
eln papurau newydd am ddyddiau.
Os buasai un aralt yn syrthio o'r
awyr fis yn ddiweddarach. nid yn
unig, buasai yna fwy 0 sylw yn y
cyfryngau
a'r papurau newyddl
buasai ewostiynau yn cae I ei sotyn y rheswm pam fod y ddwy drasiedi
ymA

wodi

oRal

All

caniatau

ddiswydd. Buasai cwestiynau
Nhr'r
OyNreclin,
gal't'V

i

yn

e.m

ymddlswyddrad am bell weinidog ac
aceri 0 ddadansoddiadau
yn y
papurau Sui .Ond fuasai hynny byth
yn digwydd. Fuasai yr un wlad
waraidd yn caniatau hyn
Wei. meooyhwcn am Jumbo Jet
yn syrthio pob mis - fis ar al mis, y
flwyddyn yma a'r nesa a'r nesa,
dyma syniad ichwi 0 farwolaelhau ar
ffyrdd Prydain Fawr. Ffordd arall 0
edrych arno, mae lIond lIaw yn marw
gyda CJU ac yn cael sylw mawr yn y
cyfryngau; mae 10 0 bobol yn marw
ar ein ffyrdd bob dydd a bron i 100
yn cael eu hanafu yn ddlfrifol, gyda
dim ond pwtyn bach amdanynt ar
dudalen 10! Targed y lIywodraeth
erbyn
2010
ydyw
lIeihau
marwolaethau a damweiniau difrifol
plant I 50~o.
Oyma
lie
mae
CYNLLUN
KERBCRAFT yn chwarae el ran.
Hwyrach ichwi weld lIawer 0
todau bach melyn yn cerdded a
chroesi lonydd yn Llanruq yn ystod y
flwyddyn diwethaf. Plant Blwyddyn 1
oeddent, yn dysgu sgillau diogelwch
y ffyrdd. Mae'r Ysgol wedi cae I ei
dewis i fod yn rnan o'r cynllun gan
fod y ffyrdd tu allan l'r ysgol yn
brysur iawn. Rydym wodi bod yn
Iwcus iawn yn yr ysgol o'r rhlem
sydd wedi gwirfoddoll I fynd a'r plant
allan
Mae'r cynulliad yn gobelthlo y
gwnalff cyrsiau tel Kerbcraft leihau y
niter 0 blant sy'n cae I eu lIadd neu
eu anafu mewn damwaimau ffyrdd.
Dyma
mae'r
cynilun
yn
ganolbwynllo arno:
• Dylai oecoivn gyd-deithio gyda
phlant bach wrth ymyl y ffordd nou
pan yn crceei y ffordd,

• r-e ddylecn yn was lad cnWiliO am
Ie saff i groesi'r ffordd i ffwrdd oddi
wrth selr wadi pareto, tro nau

rwyBlr.
• MaQ 700fn 0 ddamWAinlau

yn

cynnwys plant yn diSwydd ser seir
wedl eu parclo. Er hynny weitniau
dyma'r unig I~.
fally maa'r plant yn
cael eu dys9u y ffordd fwyaf diosel
i groesi rhwng dau gar - ond BYTH
heb oedolyn.
• Mae lIawer 0 ddamwelnlau yn
di9wydd pan mae plant yn croesi
ger cyffyrdd. gan fod celr yn dod 0
fwy na dau gyfeiriad. Mae'r cwrs yn
pwyntio allan y ffyrdd i wyllo a'r
Hordd fwyaf saff I groesi.
• Gwers am oes ydy Dioselwch y
Ffyrdd a'r gobaith ydy y bydd y
pl~nt sy'n dorbyn hyfforddia.nt yn
cofio pan ddont yn ddison hen i
srooGi'r Hordd yn Qnnlbynnol,

f

Mr leuan Wyn yn derbyn anrheg arbennig ar ach/ysur ei ymddeo/iad 0
Ysgol Gynradd Llanrug.
FFARWELIO GYOA
MR IEUAN WYN
Daeth cyfnod dysgu Mr leuan Wyn i
ben m s Gorffennaf
wrth iddo
ymddeol yn gynnar ar 61 deunaw
mlynedd 0 wasanaeth i'r ysgol. Ar 61
pendron n hlr penderfynodd Mr Wyn
ymddeol
yn gynnar er mwyn
canolbwyntio
ar yrfa newydd 0
ysgnfennu, barddoni a rnywtamt 0
gyfieithu.
Yn y lIun gwelwn Mr Wyn yn
derbyn anrheg arbennig gan yr
ysgol, set englyn arbennig gan y
Prifardd Myrddln ap Oatydd wedi ei
osod mewn darlun lIiwgar arbennig
waith 8edwyr Ap lestyn a Chatrin
Williams.

°

leuan Wyn
Ym mon yr hen chwareli - y mae un
Yn mynnu dal au
A'r ddawn oedd i'n broydd ru:
Ac o'r IIwch, gall greu ltechi.

Yn dawel y Harweliwn - ca'rathro
Oedd eithriad, mi gredwn,
Yn hawdd gellir diolch i hwn
A wyliodd rhag iaith aliwn.
Daeth awr dawel ffarwelio - o'r
diwedd
A'r dewin 0 athro,
Ond bydd tren ei awen 0
Yn aros i gyfeirio.

-

Yn ystod cystadleuaeth pel-droed
Eco'r Wyddfa daeth perl arall gan
Richard Llwyd Jones
leuan
Wyn Gan ddymuno
'ymddeliad'
hir a iachus. Gyda
diolch ac edmygedd mewn sawl
maes.
Yn yr iaith ces dy drwytho - yn y
gwaed
Ysfa'i godi a brwydro
Gyda'r fyddin ddiflino,
Nes daw'r awr i adfer bro.

MVRDO N AP DAFYDO

Wrth ddarilen yr englyn I'r plant
diolchodd y Pennaeth, Mr Robin
Williams, i Mr Wyn am ei wasanaeth
cvcwvooooi eros y olynyddoedd.
Roodd pawb yn dymuno'n dda i Mr
Wyn ar ddechrau cyfnod cyffrous
EIrEll1
yn et ynt1. Gobalttl mawr pawb
yw y oyoo yn gyfnod cynnyrcnto:
Jawn Iddo fel barco.
Yh
y~tod y gwasanagth
darllanwyd cyfarchlon son 9yfoillion
erajll i Mr Wyn a ddanfonwyd i'r
ysgol mewn ebost.
Dyma gyfarchion Machraeth 0
Sir F=on.

Ar achlysur ymddeoliad Y
Prifardd leuan Wyn
Bu yn ddyfal ifr dalar - yn athro
Oedd yn eithriad, moesgar'
Digamwedd a digymar
Prifardd prin o'r werin war.

O'r ysgol ymddeolodd - a Llanrug
Llawn 0 raen adawodd,
Yno mi fydd hrn anodd

Brifardd cu i rannu'r rhodd.

RICHARD LLWYD JONES

Wrth ymadael cyflwynodd leuan
englyn arbennig i'r ysqol, oedd yn
cloriannu ei deimladau agos am yr
ysgOI orcs y oivnvoooeo dlwethaf.

Vsao I Gynradd Llanrug
Deuwch yn gwmni diwyd
- i fydoedd
o brofiadau hyfrydj
Dewch i ysgol lIawn golud
, fwynhau'r gorau i 9yd.
LEUAN WVN

Yn ystod y gwasanaeth cyfelrlodd
Mr Williams hefyd at ymddeoliad
Mrs Mair Huws Pennaeth, Cwm y
Glo ac athrawes arall a roddodd
wasanaeth ffyddlon i'r ysgol.
Dymunodd hefyd ymddeoliad
hapus I Mrs Huws, ac atgoffodd
pawb y byddem yn edrych ymlaen i
weld Mair fel Naln yn danfon y plant
I hbart yr ysgol yn mis Medi.
Pob Iwe hefyd i holl ddisgyblion
Blwyddyn 6. criw olaf Mr leuan
Wyn. wrth iddynt ddechrall cyfnod
newydd
yn Ysgol
Uwrohadd
Brynrefail.

I drin a tnrw~la
pob mgth 0
bGirl9nn9U gwn'io

MENAI SEWING

GWYNANT
MACHINE CENTRE
L PIERV_E ___,
21 Strvo Jiawr
Oynyrchion Ooed:
GtttltlU, Ff@nsus ac ali

am ori~laucvstadlQUOI
Un~d 1l Ff~rm Dryn Al~n

LLAN~UG

J:fAI'l! (0' 2Q&;)r;&O~4g

(000") 0"""01

PORTHAETHWV
FrOn. (01£46) 714043

nQU C;;iQrn;;irfon
~fon: (01286) 674§20

EdQ.U, NOdwydd9.U
9.C9.ti mQwn gtoc

LLANRUG FfOn: 01286 675175
QWYI.IAU CARTAEF A THnAMOA
CWrY\nii:euluol Hydes ~O rY\lynedd

rQd@(2P@eynnau Gwvliau
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broflad
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LLANBERfS

LLANRUG
Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. Flon: (01286) 675384
DIOLCH. Dymuna Islwyn, Nest,
Wena a Beth ddiolch yn ddiffuant i
bawb am eu caredigrwydd tuag at
Joyce yn ystod ei gwaeledd, yn
arbennig j'r cymdogion
am eu
ffyddlondeb a hefyd i'w theulu a'i
chyfeillion. Diolch hefyd i feddygon
Meddygfa Waunfawr am eu gotal
diflino. Bu'r cyfan yn gymorth mawr
iddynt yn eu coiled. Casglwyd
£1,500 0 bunnau er cof amdani, a
chyflwynwyd peth ohonynt i Gapel y
Rhos,
Llanrug,
peth
i Ward
Moelwyn, Ysbyty Gwynedd, a pheth
i Feddygfa Waunfawr. Diolch 0 galon
i bawb.
EISTEDDFOD
EAYRI
A'R
CYFFINIAU. Mae cyfarfodydd yn
cael eu tretnu i godi arran tuag at
darged
Llanruq, sydd oddeutu
£9,000, ynghyd
phentret Cwm-yGlo.
Bydd y cyfarfodydd yn cael eu
cynnal yn y Ganolfan ar y nos
Fawrth cyntaf 0 bob mis am 7.30 yr
hwyr.
Erbyn
hyn
mae
sawl
gweithgaredd wedi ei drefnu a saw I
un ar y gweill. Y bwriad ydyw i
fwynhau a chymdeithasu
drwy'r
gweithgareddau hyn ac I ddod
phawb a bob oed a diddordeb at el
gilydd.
Erbyn hyn mae Diwrnod Coffi
wadi ei gynnal a Diwmod Pel-droed
Prplant a'u rhieni drwy'r dydd, ar gae
Nant y Glyn.
Mae croeso mawr i unrhyw un
~dd a diddordeb i gefnosi neu hefo
synraoau newydd, I coco rr
cvtartocvoo. Gwyddom toe saw' un
yl'\ v ~~ntrQf yn cQfnogl'r ~isteddfod
ond, am resymau porsonol, na allant
ddOd
i'r
cyfarfodydd
na'r
gweltnaareddau.
dymunwCn, Ie
allwch r()i eyfr~n,ad i unrhyw bQr~on
a enwir .sod, nou yn syth i ~wyddla'r
l;iVtooofod yng NghQernarfon,
Bydd
QwVooaaetn
am
weith90rGddau bob mis yn yr ~CO. a
byddvvn yn ddiOlchSQr iawn am
gefnogaetn y pentref.
Menna Williams, ~ferm Minffordd;
Olwen Hughes, Eithinog, 14 Afon
Rhos:
Bethanne
Williams,
Disgwylfa, ~fordd yr Orsaf: MQgan
Roberts, Gregynog, Pontrhythallt;
Anne L. Griffiths.
Hawddamor.
Ffordd yr Orsaf, Meirwen Lloyd,
Atallon, Bryn Moelyn; Anwen Owen,
11 Bryn Moelyn; Eryl Roberts, 3
Bryn Moelyn.
ADUNIAD DISGYBLION. Cynhelir
Adunlad Disgyblion Ysgol Ganol
UClnrug dG Y~gol Bryn Eryr yng
N9we\5ty'r fiotoria, Llanben~ ar 2~
Hyarer. Z004,
(r rnal a TU yn
gt~ndard~ 6 nQU J:orm 1 rhwna 1949
Q iOS~
eydQ Owffo a Disso Q dison 0
nwyl am L 1Z. Envvau I Nctn Llysryn
Evans drwy ffonlO (01250) 070331
19yda'r nos yl'\ lJ~iO O~ OWQIW~'" yn
dda} a hynny ern '10 I-trdrQI
rftlF DDI\5GYCL.ION,
LlonOVldrCnl~a~U rr ddwy O~fI, sel
Cer: UArArlyrlrl. CI~n Qorc. a C~rl
\)Qno\1,NQn" Dryni~\.I rawnog, sydd
W@dl@u dewlS yn onr LJdlJgytJI a

a

a

os

Dir~MY V~ V~e"l~lVnrAt~)I1.

DIOLCI-HAOAU
e>rmunn ~w:lym
YVlllloma, Cryn Elflon, OOlulvh &lIn y
o!\'di~ll~rt~n!l O!lIWad~unOn Qr COl
am Mrs ~IIQi=)arry,~huddlan. ~oedd
Mril Farry yn ohvyuor rr UiYYvgg~1
Jgng wlI"~m~. 8rvn Elfion. Dlolcn I
hl'lwb
H'ityYlI f9 ~d)'m",p~Cir')'sJ Da/ydd olr
tI~UIU. Elerll&1. UOIOlcn a galon I r

tMllu. tfrtndi!lu !t chym110QIOn~m

arwrdd 0 erdymdo:mlad
a
oOQngO\)vvyd iddynt
yn
au
prOfealOtletn ;:;yayn 0 gU11I Man1 a
bob

Nain annwyl, set Nancy Williams 0
Bontnewydd.
Fe ddymuna Gwyn, Sharon a Dylan
ddiolch 0 galon I bawb am bob
arwydd
a
gydymdelmlad
a
ddangoswyd
iddynt
yn
eu
profediqaeth 0 golli Mam a Nain
annwyl lawn, sef Mrs Katie Griffiths,
22 Hafan Elan.
Dymuna Rhian Angharad Jones, 2
Tal y Bont, ddiolch yn fawr lawn am
yr holl gardiau. arian ac anrhegion a
dderbyniodd ar achlysur el phenblwydd yn 18 oed ar 23 Awst.
Fe ddymuna Richard a Meirwen
ddlolch 0 galon i breswylwyr, staff a
ffrindiau y Foelas am eu cefnogaeth
ar hyd y blynyddoedd. Dlolch yn tawr
am yr anrhegion,
cardiau
a'r
dymunladau
da ac am y parti
arbennig a gatwyd yn y Cartref. Pob
Iwc i Gareth a Delyth yn eu menter
newydd.
DATHLU PEN-BLWYDD PRIODAS.
Dymunwn longyfarch Dr Dan a Mrs
Hughes, Pant Afon, ar ddathlu eu
Priodas Aur yn ystod yr haf ac i Mr a
Mrs E. Griffiths, Gorwel, ar ddathlu
eu Priodas Ruddem.
CYDYMDEIMLWN a Gwyn, Sharon
a Dylan yn au proreciqaetn tawr 0
golli Mam a Nain annwyl iawn, sef
Mrs Katie Griffiths, 22 Hafan ~Ian.
Hefyd, Mrs Margaret Jacobs, Bryn
J;rvr, sydd wedl colli ei mam, oedd
wedi ym9artrefu yn Nanl y Glyn yn
ddiweddar.
Cydymdeimlwn yn arw a Sian a
Herin yn eu profedisaeth fawr ° 90lli
eu mam annwyl, set Mrs Joyce
Williams. 17 Nant y Glyn
QAQI NFWVDD. CrOASo mawr I
Mesan, march fach Trystan Parry a
Meltlnl~, a '((yro~ filCh I Myfyr a
Wgndy Parry, Nant y Glyn.
Pf:lIODAQAU Pob dymllnlt4d da Pr
canlynol yn au bywyd priodasol:
Judith Jone:; ClG Anurow 6eevh, Q
brlOdwyd vng NOnapel y RnOs ar 31
OorflonnaE. Maenl wed, ymgartr~fu
yn 5elblC1nt,Ffordd yr Or»af,
i Dylan Lloyd Jones ac Enyd a
br,odwyd yn y Gadeirlan ym Mangor
(wyres I Mr Cledwyn Williams, Tyr
YSgOI), maent
hwythau
wedl
ymgartrefu yn Ftordd yr Orsef.
Priodwyd Melrion, mab Mr a Mrs
Meltyn Evans, Tal y Bont. yng
Ngwesty Hetona, Llanberis. Pob Iwc
i'r ddau ohonynt
Hefyd i Christopher Pritchard, mab
Dennis
a
Lorna
Pritchard,
Glanffynnon, sydd wedi priodi a
Gamma Owen 0 Gaernarfon
DYMUNIADAU GORAU i hall bobol
ifelno y pentref $ydd ar sychwyn 'In y
GOlegou rlvU Inovvn gWQi1h y mi~
yma.

Gwyneth ae Elfion Roberts, Swn-y-Gwynt. Ffon: 870740
Mrs Annie Mary Evans, sydd yng
Nghartref
Bryn
Meddyg,
Llanaelhaearn, anfonodd y lIun j'r
Eco a blant
Saton
II Ysgol
Dolbadarn, yn 1929. Ei diweddar
frawd, Richard George Evans, sydd
yn erstedd ar y dde yn y rhes flaen.
AH rhywun enwi rhai o'r plant eraill?
SlOP CO-OP. Slam osdd deal! fad
slop belcs ' Energy Cycles' wedl cau
el drysau am y tro olaf yn Llanberis
Dyma'r trydydd tro i siop o'r fath gau
yn y pentref yn ystod y degawd
diwethaf ae mae'n eithaf amlwg
bellach ned oes galw am y fath
wasanaeth yn Llanberis. Mae hyn yn
fwy 0 siom wrth goflo'r ymgyrch fawr
a fu gan dngohon Llanberis i agor
siop twyd yn hen adeilad y Co-op
dro yn 01. Bryd hynny penderfynodd
ewmni Adwy Cyf, sydd yn rhan 0
Gyngor Gwynedd, logi'r adeilad ar
gyfer gwerthu a thrwsio beics er
gwaethat deiseb a drefnwyd gan y
Cynghorydd Trefor Edwards, gyda
dros naw cant a enwau yn galw am
archtarchnad fwyd yn y pentref. Ond
yn ddiweddar, daeth gwybodaeth i
law yr Eco fod yna gais arall wedi ei
gyflwyno
gan gwmni Ileal am
ganiatad i agar archfarchnad fwyd 0
safon yn llanberis
unwaith yn
rhagor.
gofio am y siam, ac er
gwaethaf yr yrnqyrcn a Iu dro yn 01,
mawr obelthiwn y bvoo Y pwerau
sydd
chyfnfoldeb
am
wir
anoneruon pool uannens yn
gwrando ar y tarn boblogaldd y tro
hwn. Bydd agar siop yn yr hen
Cldcilad hwn yn dod a bywyd yn &1 i
ganol y pentref ac yn cynnig
gwasanaeth hynOd a bwySlg i bOOI0
bob oed. Dywedodd y cynahorydd
Trefor Edwtlrdo rOd nHor favvr 0
drigolion y fro wedl cysylllu ag el I

o

a

annog ei gefnogaeth i gael siop twyd
yn ypentref Ychwanegodd ei fod yn
rhoi el gefnogaeth IIwyr i'r fenter.
Y GYMDEITHAS LENYDDOL.
Cynhelir
cyfarfod
agoriadol
y
Gymdeuhas am y tymor nos Fawrth,
5 Hydref, yn Festri Gapel Goch am 7
o'r gloeh. Y siaradwr gwadd fydd y
Parchedrq Huw Gwynfa Roberts
gyda'i 'Gasgliad 0 Boteh' Croeso
cynnes i'r hen aelodau a'r newydd.

PRIODAS. Yn Eglwys St Isan,
Llanishen, ar 21 Awst priodwyd
Melnlr Angharad, merch Mr a Mrs
Arwyn Roberts, 5 Stryd y Ffynnon,
gyda Mr Alun Edwards 0 t.amsnen.
Caerdydd.
Y morwynion oedd Sara Pepper,
Tina Parsons. Amy Edwards a
Danlelle Phillips. Y gwas prtodas
oedd Tony Edwards a'r macwyaid
oodo Lewis Edwards, Oslan Rees
ac Alex Phillips. Gynhahwyd y wledd
onocasoi yng Ngwesty'r Moat
House, Llanedeyrn a ovocant yn
cartrefu yn Llanrhymni, Caerdydd
DIOLCH. Dymuna Moinir ac Alun
EdwardS ddiolch 0 galon I bawb am
cardlau.. anrhegion ac arlan a
ddorbyniasant
ar achlysur
eu
priOda\5yn Llttnl5hen, Cacrdydd, yn
ddiweddar.

v
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PI;N-91 WVDD ARBENNIG
Dymuniadau goro.u a phen-blwydd
h~p~~
i Mr~ Jenny Hushes, 17
Haran Elon, :Jy n UOllllu 01 pllonblwydd yn gO OQdyn ddlweddar.
MA~ cyngor CymunMl LI~~rua vl'\
~Y9w'h
dwyn
achos
'In
eroyn unrnyw un :lY'n fTlynu ct'U oWn
~M ~~O i O!ll)~U CnW~r~Q. Daw'r
bYSythiod yn ~eil prydar yn~lyn A
pnoool
i:ly'n
Gor~g(td
QU cwn yna nonaeau cnwlIrae
Llonru~ A Chwm y Ol() t!~ VI'\
guc1uulLJIlW vi Qr V\tI h91,
N~wr nydd IIytnyr yn cael 81
ddoc6arthu Ilr holl rI,..jonl,n~~y'~
hyw
VYrlll Ylnyl Y wQV~\.Ichw~r~o yn eu
mYOuadlo yn t!foyn mynd cfu GWn
y~6 AM dffl nYWAi1 y lIytnyr nOd cWrl
wed! eu swaho.rdd o'r CAoau ar sail
peryglon IOOhyO I blanl u gydd )'
CynaOr yn dwyn acnos yn erbyn
perchnogion sy1n fwriadol yn MVl'\d
..,' , r caeau hynny.
0.,U ewn

WAUNFAWR
•TV Rhydd • Bwyd Cartref • Prydau

Plant

Cinio Dydd Sui Traddodiadol
• Cerddoriaeth Fyw • Cwrw 00 lawn

• Y~tafQII DQuiu •

FfOn:
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PENISARWAUN
Mrs Ann Evans, Sycharth. Ftcn: (01286) 872407
Camera yn ngofal Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. Ffon: 677263

LLONGYFARCHIADAU
mawr i
LOISElfion Jones am Iwyddo gyda
theilyngdod yn arholiad Gradd 5
Theon
yr
Vsgolion
Cerdd
Brenhinol.
Hefyd i'w cnwaer,
Anest Bryn Jones, am Iwyddo i
gyrraedd safon anrhydedd mewn
arhollad piano Gradd I. Oa iawn,
genod.
VA YSGOL GYMUNED.
Mae
Annie a Catrin orr Flwyddyn
Meithrin wedi setlo'n dda yn ein
plith a gobelthio'n fawr fod y eriw a
aeth i Ysgol Brynrefail yn hapus a
dim yn ein courn ormodol.
Estynnir croeso mawr yn 61 i Mrs
Jen Morris a Mrs Einir Humphreys
ar 61 cyfnod mamolaeth prysur
heto Ithel a Lieu.
Nos Sui, 26 Medi, bu Parti 0 blant
yr Vsgol yn cymryd rhan yng
Nghymanfa'r Carnifal yn Eglwys
Santes Helen.
Dymunir pob hwyll ddosbarth Mrs
Humphreys
pan fyddant
yn
ymweld A Nant Gwrtheyrn. Bydd
mwy 0 nanes yr ymweliad yn y
rhifyn nesaf.
Gobelthlo fod Mr Cemlyn Jones
wAdi mwynhau Ai gyfnod yma. yn
sgil
absenoldeb
Mr
Robert
Humphreys.
Anfonir ein dymuniadau gorau am
well had buan i Mr Humphreys.gan
obeithio'i weld yn 01 yn fuan.
CRONFA'A
FENSIYNWYA.
cvnneur Noson Bingo yn y
Neuadd Cymuned nos Wener, Q2
ttyaret am 6.JGyh. Mae niter 0

woorau

raftl. paned a blsgedl.

Prls myned,ad tydd: Oedolion soc,

nam zoc.

Cvnholir I=fair N~dolig, nos Wt'lnt'lr.
1f) Tt;l(;hwo""

marwnon

am

o. ao

6ydd

osnacn yn y rnlfyn nesaf.

Del Qonws Lotori. Dyma'r onrllwyr
IWGUSnyc yma:
Mai: Jackie KyIG, 9 Bryn Tirion.
MQhfJlir'l; Gwyneth Jonee, 25 6ryn

Tirion.
Gorffennat.
Judith
!-larding,
Winllan.
Awst: Mair Orrock. Glanrafon.
Diolchlr I bawb am y gefnogaeth.
Mae'r elw yn hwb dda i'r Gronfa.
CYLCH TI A Fl.
Mae'r Cylch wedi ailgychwyn ar 61
gwyliau'r hat yn Neuadd yr Eglwys
ar brynhawn Mawrth 0 1 30 hyd
~.OO. Croeso cynnes i unrhyw
blenlyn oyn oed Y\1901ddod gyda

Larsen yn
maent mor
bach arall,
Nerys. Ein

cynnyddu hefyd ae
falch 0 groesawu wyr
sef mab i Rheon a
dymuniadau gorau i

cnwttnau
LLONGYFARCHIADAU
mawr i
Sion Wyn Jones, Perthi, ar ennill
Gradd Dosbarth Cyntaf mewn
Arloesi Gwledig a Rheolaeth Tir
yng Ngholeg Prifysgol Harper
Adam, Swydd Amwythiq Pob Iwe i
ti, Si6n, yn dy swydd newydd fel
Syrfewr ar Stad Halton Ha" yn
Swydd Caer.
DIOLCH.
Dymuna
Susan,
Stephen, Dylan. Bryn a Cer: a'r
teulu ddiolch yn ddiffuant i bawb
am bob arwydd 0 gydymdeimlad
yn
ystod
eu
profedigaeth
annisgwyl. Diolch arbennig i Mr
Dylan Griffith, Tros y Waen, am y
trefniadau trylwyr.
DIOLCH 0 GAlON. Dymuna Sara
ac Osian ddiolch i bawb am y lIu
caroiau a'r anrhegion bendigedlg
ar enedigaeth eu mab bychan,
Gwydion Rhys.
PRIODAS HAPUS, Dymuniadau
gorau i Euron, 6 Bryn Eglwys a
Jacci Parri ar AU priodas yng
Nghaerdydd ddechrau'r mis.
PWYLLGOR NEUADD Tynnwyd
Clwb Cant Medi a'r enillwyr oedd:
Brenda
Richardson,
6 Bryn
~yfryd.
Golhin
Phillips,
7 Tai
Arthur; Aon Hughes,
1 Bryn
Hyfryd.
Atgoffir
chwi yn soredis
fod
toeynnau
raffl ar werth gan
asiooau'r Pwyllgor. GOfynnlr am
eich cefnogaeth haol arforol.
EI5TEDDFOD GENEDlAEl HOl

~~V~I AJ~ CV~I=INIAU.V maa'r
Apel yn agored 0 tlyd, os dymuna
unrnvw un ovrrannu. gallwcn gl
nnfon i'r T rysorydd, Leslie Larsen,

neu aelOd or PwyllgOr.
Burr Stondin Tombola yn y Carnifal
yn IIwyddie.nnu::i iavvn a gvvnaed
elw 0 £66 tuag at yr Apel. Dlolcn i
bawb.
YSGOL SUL BOSRA. Y mae'r
Vsgol Sui wedl allgychwyn a braf
gweld y plant yn dod yn ffyddlon
Croesawyd
MOl atom,
mab
bychan Tudur ac Anna Mane, a
brawd bach Magi. Cofier bod
croeso i unrhyw un ddod i'r Ysgol
SuI.

Elen Huws (Canol) Brenhines y Carnifal e'i gosgordd Tanya a Mared.
CARNIFAL Y PENTREF. Roedd
bwrlwm mawr yn y pentref gydag
amrywiol weithgareddau yn ystod
y Carnifal. Bu'r Arddangosteydd
lluruau yn ddrtyr lawn i lawer ae
roedd yr Addurno Ffenestri yn yr
Eglwys yn wledd i'r lIygaid.
Diolchir j'r rna: fu'n ymwneud a'r
gwaith yma.
Bu'r Bingo, yr Helfa Drysor,
Dawnslo Salsa, Gyrfa Chwrst,
Noson
Gwis
a'r Disgo
yn
uwyccrannus hefyd.
Cychwynnodd
y Carnifal o'r
Cartref Nvrsio am 1.30, gyda
Sstndort Arian Dalnlotsn Cafodd
Elen Huws Brenhines y Carnifal
a'i Gosgordd Tanya a Mared, eu
eludo mewn steil yng nghar
elasurol gwyn, Dylan Griffiths,
Tros
y Woen,
ar Ilaon
yr
orymdaith.
Oherwydd
y glaw.
eynhaliwyd
y eystadlu
yn y
Neuadd Gymunod dan arwoiniad
Arwel Jones a bun waith caled I

oafydd a Manon

nans

IIwyddiannus dros ben.
COFNODI'R FYNWENT. Yn ystod
y
misoedd
diwethaf
bu
Cymdeithas
Hanes Teuluoedd
Gwynedd yn eofnodi'r holl gerrig
beddau ym mynwent Eglwys st.
Helen. Nod y Gymdeithas yw

rslrnraou'r

holl

gystadrouwyr
brwd.
cynnwyslr mwy 0 turuau a rnestr
o'r enillwyr yn y rhifyn nesaf
Oynhaliwyd
Oymanfa Ganu
nos SuI. 26 Medr, vn EglWys
gantes
!-Ielen
i
sloi1r
gweithgareddau.
Yr arwemvco
oedd ArwAI Jones, Cas Eboni a'r
organydd oedd Gareth Jone::i.

Cai Hywel. Enillydd y Carnifal.
Gobaith newydd i dim Cymru

Llanbgrrs. Cafwyd eltemau gan
Cor Meibion Pens a Chor yr Ysgol
Gymuned.
GWI:ITHGARI:DDAU'R
CANRIFAl. Fe garai swyddoglon
yr Eglwys ae aelodau 0 Bwyllgor y
Carnifal ddiolch 0 galon I bawb a
gymerodd ran, a gyfrannodd ac a
gefnogodd y gwelthgareddau yn
ystod y mis, gan sicrhau Carnifal
-

I

rnlanr neu WarCnOdWr. Dewcn

rlrnw a"", banQd a s~wrs tra bo'r
~1C\nlyn OhWafQOQ ohymdoithQ~U,
GtNtDlljAETHAU.
Llongyfarch:adau
: 9ryn a r-Jla,
~yyOI ~lidir, Qr onodlgaoth ou mab,

LJ~m ar 12 Awst, nrawd bacn I

ryr :

~rn:ly ac
~wyneth ~oborts,
LlanrUQ a Merrion tiC Elrry5 JQne~.
Clwf. y gont Pob bendilh i chwi f~1
loulu.

nGfVd

LLONGY~ARCHIADAU
Ann n Da~dd, ~ycharth

i

ar ddod

Yll nttlll tt lnalO arn y lrO cynlaf. A
1If,~Oyf~~tkl(td~u hofyd
aanau
Cl
Dylan

C!10'''~

rf"". t\WVtt\AU

i Qylvio

JOrle~,

VI'\ I'\~il'\ !\

'hQid Qm y lro vyntaf. Oanwyo
m;tO hVCn;:ln GWVdlon Rny~. I
~nro
o.c Oaisn,
Llye Arfon,

Mlnrroraa. Brynrefall
Pnb bAnd;!h • chw;lhau lei !eulu.
Y mQ9 19\111\r1FQ\ a 1.\10110

DIan Jones enillyaa "unrllYw D8r·.
D~fnyddlw~h~i~hdy~hymy(J

cofnodi holl fynwentydd Gwynedd,
ac eisoes cwblhawyd tua 350.
Gwaith hollol wirfoddol yw hwn, a
chofnodir yr 011 sydd ar bob
carreg,
gan
gynnwys
camgymeriadau
sillafu
a
gramadegol - ni chywirir dim gan
y cofnodwyr.
Cyhoeddir y cofnodi yn gyfrol 0
bob mynwent yn eu tro gan y
Gymdeithas, ac maent ar gael i'r
cyhoedd. Yn ychwaneqo: at hyn
mae mynegai ar ddiwedd pob
cyfrol, ynghyd A map o'r fynwent,
sydd yn gwneud darganfod enw,
cyfeirlad, neu fedd neilltuol yn

Neuadd Gymuned, nos Wener. 12
Tachwedd, i gychwyn am 6.00 yh.
EGLWYS SANTES HELEN.
Ffarwelio a'r Flcsr, y Parch Ann
Howells.
Fe
gynhaliwyd
gwasanaeth
arbennig
yn yr
Eglwys fore dydd Sui, 19 Medi, i
ffarwelio a'r Parch Ann Howells, a
fydd yn cael ei sefydlu yn fieer
Plwyfi Llanfyrnach a Llanglydwen
nos Wener nesaf, 1 Hydref am 7
o'r gloch yn Eglwys St. Brynaol,
Llanfyrnach. Wedi'r gwasanaeth
fe gafwyd lIunraeth ysgafn yn
Neuadd yr Eglwys a ehyflwynwyd
anrhegion iddi. Diolchwyd iddi am
y gwalth
mae wedl el wneud yn
y Plwyf ers tua blwyddyn a
hanner. Dymunwn yn dda iddi hi
a'i phriod, Euryl. yn eu plwyf
newydd yn Sir Gaeriyrddin.

oa

sithat hawed.
Bwrrad y gwaith yw gofalu bod
yr hall arysgnfau ar got, gan fad
traul amser a'r tywydd yn difrodi yr
ysgrifen ar y cerrig, ac wrth gwrs,
o achos prinder arian a difaterwch,
gadewir lIawer o'r mynwentydd i
fynd yn wyllt.
Gobeithir y bydd Y cofnodi yma
hefyd 0 gymorth i haneswyr y
dyfodol, yn ogystal a'r miloedd
sydd bellach yn ymddiddori yn
hanes eu teuluoedd ac yn olrhain
achau. Maent hefyd yn hynod
ddiddorol i'r trigolion lIeol.
Os oes gennych ddiddordeb
mewn prynu copi 0 gyfrol St.
Helen, sydd yn cynnwys pob
claodeolqaetn hyd at ganol mis
Awst eleni. yna cysylltwch
Golygydd
Cyhoeddiadau
Cymdeithas
Hanes Teuluoedd
Gwynedd,
set
Mr Gwyndaf
Williams. 1 Tan y Cae. Bethel
LLbb 1VA (01 !)49) G70170_ Pri~ y
9yrrol yw f:5,50 gan gynnwys
Cludlant.
DIOLC~
Dymlln::l
Mr~ Nal
Willillm~, , eryn TiriQn ac Alwyn,
Pen y (ja~r, ddatgan eu dlolch am
bob orwydd 0 5ydymda;mla.d ::'I
aaeroynlwya yn allyn eu GollecJ
~nf~wr ym marwolaQth OIIVQ_
Dorbynlwyd drQs ~3JOOO0 rodd,on
at Unea Ganer, YSbyty Glan
Clwyd_ Diolch yn fawr_

a

EI6TEDDFOD
CynhQlir

yr

6ENTAEF,
EIstgddfod

yn

y

GWASANAETHAU

MIS HYDREF.

3: 5.00 Gosber;
10: Gwasanaethau Diolchgarwch.
10.30 Cymun Bendlgard
gyda'r Parch Peter Gledhill,
Porthaethwy;
3.00 Gwasanaeth
Diolchgarwch y Plant gyda
Susan Williams_
17: 5.00 Cymun Bendigaid
24: 10.30 Cymun Bendigaid
31: 5.00 Cymun Bendlgald
Cynholir Ysgol Sui fel arfer am
10.30 bob bore dydd Sui yn
Neuadd yr Eglwys, heblaw am
wyliau'r ysgoL
Ffair Cynhaeaf. Fe gynhelir y Ffair
yn Neuadd yr Eglwys nos Lun, 11
Hydref am 7_30.
PAOFEDIGAETH.
Ein cydymdelmlad dwysaf a Mrs
I;irlys JonGS. Qryn I-Iyfryd, yn ai
phrofedigaeth
golli modryb ag05
ac annwyllawn Iddi 0 AaCllub. sef
chw(lor 0: mom. ~oodd wadi
dalnlU el pnen-blwyaa yn 100 yn

°

2QOg_
Cydymdoimllr yn ddwys lawn &
Mary, 4 5ryn EgIWyS. hefyd ar el
cholled fawr ym marwolaQth Qi
mam,
Cl
oedd
yn byw yn
LI~ndudno_

1 Cei Llechi, Caernarfon

01286 676804 • 07770 951007
I=fair Nadolig

yng

NgWA~ty Carrag Bran

Llanfair Pwllgwyngyll
Dydd Sui 31 Hydref
• 8QfC~0 DoD mdth

• T'''I!Jr~ j blant

• Boies tynnu i b/~nt
• Nwyddau B6io;o
B~r~@inion ar gyfer y Nadollg!

R.L. D~ ES

CogC1 80lvn M~wr. Setn91
JC8 JiMl,.a~ a crallerg 1f) tunn~1Imooers oycnaln
i1J~ (ifl\1iJl/"'.. n1 ~voorl~W)'d~~
Ilawer rnwy
• ar ovfor II~al P6il'iAt\t\AU

• 1yllu ((/fJ{({'§~
• ~Jirio GArltdi
• nv ....\oInrhyvvwo:th cl:r:o salleoedd
~foniwr.n

(01148) 671]00

am
nQU

tdnvllon

(07775) 6380Z0

Miss Corona 1951
gan Y Gwalch
Y Bedwaredd bennod
Roeddwn yn clywed y cerbydau
rheiny yn y 16n bach, y rhai oedd yn
darogan anffawd, yr un fath a'r
Dolle, yn 61 Sinffi Cooper. Ganol
nos, yn fy nghwsg, clywais glee
uffernol yn diasbedain tros ~rr holl
blwyf. Pan godais ar fy eistedd a'm
calon yn dyrnu, roeddwn erbyn
hynny yn sicr ei bod yn amser
iddynt fynd a fi i ffwrdd. Y rro hwn
roeddwn yn clywed lleisiau hefyd, ac
rocdd bynny'n beth newydd.
Codais ac agor y ffenest fel aorfer.
Roeddwn yn dal i glywed y lleisiou,
rhai uchel, gwrywaidd. Roedd
rhywun yn y 16n yn ffraeo.
Neidiais am fy nhrowsus a gafael
yn fy ngboes gaib, a mynd at y giiit.
Yno roedd dau gerbyd yn smwt yn
nhrwynau ei gilydd. Erb}'TI gweld,
Mercedes U ncle Ham' oedd un, a
fan dyn y free estimates oedd y llall.
Roedd y ddau yrrwr yn dadlau a'i
gilydd fel tincars rnewn ffair. Roedd
gwaed ar wyneb dyn y fan.
Ar 61 imi gyrraedd tawelodd y
ddau. A dyma ['n gofyn i ddyn y fan
a fuasai'n hoffi cael yrngeledd i'w
wyneb. Doedd y 11all ar yr un cyfriI
ddirn ang~n cynhorthwy

0

fath

}'O

y

byd. ac aeth yn ei 61 i'w gcrbyd i
geisio cae! h\vnnw'n rhydd, ond yr
ocdd wedi bachu'n solet ym mhen
blaen y fan.
Erbyn i nli gael y plymar i'r
ggrgflin 9.C iddo sylwi ar y gwaed ar ei
wyncb, dechreuodd

wciddi. tair torth
aID gciniog reI pClasai wcdi ~)'l"\hi\) i
la\.vr y Grand Can~·on. Roedd yn
rhestru'r
pethau
y buasai1n
etl
SW!l~\.lQi Uncl~ IIarry, a hynny hcb
81ft)lOIl!S 0 [9th vn JI b~ld_ Wrl1l iddo
(ylhe:r~o a by~h1 deal :al!; rh)"Vsul
1'00 Mr Jamt~ wedi I7Ilcl no\!on SO
£trued 9T y feiohn ac wedi ei da) hi
braidd ynhwyr, o'i fod wedi gyrru ci

gar ar ci ben i [un uyn )'fret: eSN,"atCJ'
!l nedd a.r ~ dalth 1fulthyn ~Tr hogsn
goch urn ryw fOllh 0 ,,,eesi eraill.
1 dawe)u rupyn ar ~I dyn. dyma
t'n cynn~8 po ..vls;d 0 stiw nwbob
iddo. Yn y cyfamser dyma fi'n
medd\vi y buasai'n lia\vn cystal imi
fynd i edrych sur )'r oedd Uncle
Harf}' yn dod ymlaen yn y lon, ond
arbed\vvd
imi'r drafferth.
•
Daeth rhuthr o'r lU allan, a dyma
r)"\\'un yn neidio i me\vn a'l daflu ei
hun ur fy n~""ciy i. (Roedd y fan
honno \VCOl mynd )'TI lIe publugaiuu
ia\\n efo ymwel't\·yr )'f adeg honno,)
Uncle Har!}' el hun oedd yno a'i

goesau, os yn DosiD,yn fyrrach nag
!lrfer_ Roedd-o fel v Qglch~n llr yn
yrnlo1..1d am ci wynlJ a doedd d:m
goJ\~lg rod yna SDODC 0 gwbl ar ci

gyfyl, heh R(\n elm ddawnsio l'Aorrl~_
A dwcud y OWirJ roeddwn i'n crcdu

full ci galOl} wcctimynd tl dymd [i'II
rneddwl am y hott'l rum_
Wcui i\luv Mtl"lllym"id 9 hwnnw
i l!lwr ei !\Vne, gdterodd eJ l~~yt!c.1,
..~ uctb
ar
c:
lw
rod yno
ddrYCDlulliClll lllC~Yn ~)Yitlb loco )yen
yo cerdded at \' Jon ac yn dod j'w
oreiriud_

l-J:d

nrho9ocld

:

A phwy oedd yno, yn ei goban
nos wen a'r hen reiffl hwnnv .. ddaeth
o'r Transvaal dan ei gesail, ond yr
hen Yeoman. Daeth i mewn i'r
garafan a gollyngodd Uncle Harry ei
wydr rum ar y gwely wrth ei weld.
Roeddwn yn gwybod y buasai'r
gobennydd yn golchi, ond Iedra-i
ddirn dioddef gweld gwastraff, a
chymaint 0 angen }rn }' byd.
Wedl ibawb setlo a thawelu, ac i'r
ddau yrrwr orffen cyhuddo'i gilydd
o yrru yn ddiofal, heb olau, a
darganfod am y tro cyntaf fod
ganddynt ill dau gyfeilles gyffredin
yn byw yo y tyddyn, fedrwn-i ddim
llai na chynnig cropar i bawb, gan
fod y betel rum wedi dod i'r fei beth
bynnag. Ac yno y buom, pawb yn
taflu ei bwt i mewn, yr hen Yeoman
gan mwyaf yn dal y llwyfan drwy
draethu am ei antunaethau
ar y
Veldt, a brolio am y nifer 0 Focrs ye
oedd 0 wedi eu sgleisio ym mrwydr
Magersfonrein. Cyn i ni sylweddoli,
roedd y rum wedi mynd a'r haul yn
dechrau codi.
Gyda hynny daeth curo ar y drws,
a phwy oedd yno ond howsgipar yr
hen Yeoman. Roedd wedi dod i
chwilio amdano, meddai hi gan
feddwl ei fod 0 wedi mynd i garu efo
rh}'\\ un aral] yo nhracu ei sanau,
Wrth g\vrS, mynnodd gael eglurhad
ar wei thgareddau)r Doson i gyd. Ar
61 clywed y tysriolaerbau amrywiol,
mynnodd yr hu ...vsgipar mai Uncle
Harry g'r plymar otdd wedi cael
cam, ae mai fi a'r hen YeOlllan oedd
ellyJlon y ddrama. Gao ei bod hi'n
bladras a dd}'na., o'r UII 5ioft a
Marged uch Ifan. dyma nl'n gadael
iddi fcddwl hynny ar bob cyfri.f_
M~'nnut1d vJedyn fud y dtlau
ddyn yo mynd i'r tY i ffon1o eu
gwrascdd a'u planl i coluro ble yr

oedden( ac J ddweud fod poperh yn
ia\vn_ C.w},liais yr orymdaith
yn
luynd am y lj', Y piymae ae;;Uncle
Harry yn dilvn yr hOllgipar fel wyn
i'r lladdfa, a'r hen Yeaman yn
marl~l() y ru oj lddynl Yll ci goban,
a'i \VI1 ar ei ysgwydd fel grenadier.
Wrth gwrs, crbyn hyn doedd dim
o'r nos yn wed dill i neb \vneud drwg
na da, a dyma fi'n penderfynu rhoi'r
diwrnod j'r brenin, a mynd i rodio, i
cb\vilio am Sinffi Cooper, er mv.'yn
cael d",'eud \vrthi am helyntion y
nos_ DychmYg\vn hi'n taflu ei phen
yn 81 a chwerthin [roc:; y ~,lad, a'i
gwa11t du llaes yn crogi ),'n syth i
lawr hyd at hanner ci chefn.
Erbyn i mi fynd i olwg y gwersyll,
loLlLl 1J)'nnflb~tlueuu n"b yl10, RQ~Qd
Y \Vaaennt \Vedl myna, a dIm ant! }
c;ylch tin du occld ar t,l, ~ d)·suo el
boll )vedi tribo yno unw~ith,
Rhoddats ~l~ l'r mgr\vor, onCl ~rr
oedd h...
vnnw hyd yn oed yn oer
Docdd lliJll bolwb o'r pa(rin
ChW:llth, ~~t
V dllil ll'r ~ell[ g'r
oneil'" y ~yddt\i Sinffi yn eu 6adacl
91' y IlQwr ) llllangu~ L\1eiriao Cl
cherddediad

Fc'm eo1lynellii) fy ll~n ae lawrJ
!I'm cern ar v boncyff h\~nn\l,r lle'f

oedd h: wed: e;stecld mor ami ',:n
ucur py::;. 06 ocdd y 11""'6lUW~QiQ9d
a n1~ddY2iJuae[h l'w thelmilltlau Ill,
lnynd i Qm04\a mui rhywun yo holi'r
!fordo
)-r I~ U\VCfl£
oedd
y docdd-hi ddlm wed: 6'"'ncud fa..vr 0
les I illl. Ccrllllai:; YD c1c1iamam dr
JJrrch~okct.1_
Ducull-o lldim onu prin w\tui draws gwl!ld 0 gae i [toed. -'wn-i
duirn yn iawn i blc,- d~ )'r Q~dQ y
dweud t>; hwt p!ln glyw~om. lill
~r~'t'hoedd g'r dwr. 9'f hBnl, g'[
9ddi. ulluoJ
~vynl yo tlnwn 0 ~~nff:
Coorer, nc
'WYl-lj'n mCdd\\'1 lly roll LI'll
car;,,'r hu~ne~ gwely a brecwast Im~ yn Y PClIlllU 11),IlIlY Y ui~utltl hi dIll
br ..idd yo. bel1~'
amser hlr wed~Tn.
/'}W f UlrJlUll
ymg)'nghori dIm (1 cbil; il bWucd,
llcbos erbvn hynny rnedd wedl

1 t!'

Geraint Elis, Cilgeran. Ffon: (01248) 670726

Camera yn nqofal Richard LI. Jones, 5 Y Ddol. Ffon: (01248) 670115
CYOYMOEIMLO. Mewn damwain
drychinebus ar Ynys Manaw ar 31
Awst, yn 61 rmwvoc oed, bu farw
Mr John Gareth Owen, 37 Bro
Rhos. Estynnir pob cycymoeirnlad
ag Ann a'r plant a'r teulu i gyd yn
eu profedigaeth.
~ISTEDDFOD.
Cynhaliwyd
Noson Goffi Iwyddiannus,
ble
gwnaed elw 0 £164, yn ddiweddar
er bUdd Eisteddfod Bethel, sydd
j'w chynnal ar ddydd Sadwrn, 13
Tachwedd. Cafwyd ymateb oa gan
y plant i ymuno a'r amrywiol
oaruon. Hortarr Pwyllgor ddlolch
yn fawr iawn i bawb a gefnogodd y
noson.
CYMDEITHAS
LENYDDOL
UNDEBOL. Bydd Y cytartoc cyntaf
o'r Gymdeithas nos Fawrth, 19
Hydref, am 7.15 yn Festri Capel y
Cysegr, yng nghwmni Etain a
Ffion Llwyd, Caernarfon. Croeso
cynnes i aelodau newydd.
CLWB BAO BETHEL.
CynhaHwyd y cyfarfod cyntaf o'r
Clwb ar 61 toriad dros yr haf a
daeth nifer dda 0 aolodau ynghyd.
Croesawyd pawb 9etn y Parch.
Gwynfor Williams, one fe gafodd
un aelod groeso arbennig, sef
Selwyn
Griffith.
Fe'i
lIongyfarchwyd ar sael ei ethol yn
Archdderwydd GorSedd y Beirdd.
yn
Eisteddfod
Genedlaethol
Cymru. ~ra~ yw nodi mai yma yn
Eryrj y bydd ei Eisteddfod gynlaf a
dvrnunwvd vn dda lddo am v tair
blynedd nesal gan Goronwy
JQnO\1, Oafwyd Ilul1lttelh bla5u5
wp-dl Qj b9r9tal oon y m~r~hod. ~
braf oodd c~~1 ~9wr~IO Q
crvmoemasu eros nansc. Bydd v
~yf~rfod nQsaf ar b Wydrol, ynS
ngl1wmni Qoraint Lloyd Owen,
50ntngwYdn
CrOQ~O cynnQ~ I
unrhyw aelod newydd,
DIOLCH. Dymuna Alun a ShQII~
~oulkos. Tyddyn Qwndwnl ddiolch
i bavvb am y cardiau a r anrheglon
a ddarbynlwyd ar achlysur dathlu
eu Priodas Arian.

~~ONOYFf\IlGHIf\DflU
I f\led
Mgfln ~onlJnQ (\ ~~t"'~1~Vtiti w~di
dod yn ~iI9rwy eryW"in, Uv vyooi
cllrlJlI [:.l00 m@wn CV~[daIQUdQIIlI
tvfV~wvr ~Y'n rhQI'\ 0 ~ynllun
Blwyddyn M9wn ~iwy"'ualll y
Iloynl f\CaaerllY or Erl{.Jln@@rlno.
M~4 AI~d yn fyfyriwr ym
16

(670115) fel y gellir trefnu i alw
draw.
Y mae'r pwyllgor yn adlewyrchu
yr agwedd positif sydd wedi ei
ddangos drwy'r ardal. Edrychwn
ymlaen felly, nid yn unig i gyfrannu
- heibio'r targed gobeithio - ond
hetyd i gymdeithasu a mwynhau'r
arlwy ar ein cyfer. Cofiwch mae
pob syniad a cheiniog yn bwysig.
Diolch unwaith eto am eich
cefnogaeth
at apel sy' mor
hanfodol i ddyfodol yr Eisteddfod
Genedlaethol.
MERCHEO Y WAWR. Cynhaliwyd
cyfarfod cyntaf y tymor yn yr Ysgol
Gynradd, nos Fercher, 8 Medi.
Rhoddwyd croeso cynnes I bawb,
yn aelodau
ffyddlon
a rhar
newydd, gan y Llywydd, Mrs
Rhian Jones. Croesawyd
yn
arbenruq megan Jones a Margaret
Druce, sydd yn aelodau newydd
eleni.
Llongyfarchwyd plant a phobl
ifanc yr aelodau ar eu IIwyddiant
yn eu arholiadau a dymunwyd yn
dda
iddynt
j'r
dyfodol.
Llongyfarchwyd nifer 0 aelodau
am amrywiol resymau:
• Carwyn John am ei gamp 0
ennill cystadleuaeth Llwyd o'r
Bryn
yn
Eisteddfod
Genedlaethal Casnewydd.
• Alys Jones am ennill gwabr am
ysgrifennu drafft 0 nofel i blant
rhwng 9-11 oed yn yr Eisteddfod
Genedlaethol;
• Liz WatKin ar ei onen-oiwvod
arbennig yn ddiweddar;
• Anne a Geraint Elis am ddod yn
oeio a nain unvvaith eto.
Oymunwyd yn dda i Brian ac
Eirlys Sharpe ac i Gwyneth Jones
ar eu nyrnooeonen yn ddivveddar.
Cydymdeimlwyd a Sheila yn ei
phrofcdlsaeth 0 90111 oi gwr yn
Y5tad yr hal. Oymunwyd yn coa i
Mr J~m~~ sydd yn gWQlla ar 81bod
yn cwynQ'n ddivveddar,
cafWYd noson hynod a ddlfyr a
bywiog yng nghwmni Dawnswyr
MOn, MvvynhClvvyd cyflwynladau
dlddcrcl I o~fndir y dawnsfeydd, y
steplo medru5 ac ystwytn yn
ogystal a r cytQlliant safonal iawn
i'r cyfan gan y corddorion, I glQi'r
noson, rhoddwyd cyfle j'r aelodau
ymuno yn y dawnsio a oedd yn
ddiweddglo bywiog tu hwnt i'r
noson. Diolchwyd iddynt gan
Glenys Griffith cyn cael paned a
lIuniaeth ysgafn. Enillwyd y raffl
gan Liz WatKin ac Eirlys Williams.
y mi~ ne5af, bydd Mr5
Margaret Jones, Tregartn, yn
cymryd yr awennau I ddangos i'r
aelodau sut I baenno ar sidan.

Mhrifysgol Bangor yn gwneud
gradd mewn Cyfrifiadureg
a
Busnes. Treuliodd flwyddyn yn
gweithio yn y Wylfa, ac fel rhan o'i
waith, datblygodd wefan fewnol
i'w defnyddio yn ystod cyfnod
cynhaliaeth pan gaewyd i lawr un
o'r adweithyddion. Mae hyn yn
brosiect mawr sydd angen tua
1000 0 weithwyr dros gytnod 0 6
wythnos. Oherwydd IIwyddiant y
wefan
a'r gweJliant
mewn
cyfathrebu
rhwng
gwahanol
bersonel, fe arbedwyd £180K i'r
cwrnru
Bu raid I Aled tynd i lawr i
Lundain ar 9 Medi I roi cyflwyniad
i gynulleidfa a beirniaid oedd yn
cynnwys yr Aleod Seneddol,
Martin O'Neil, a phennaeth Nwy
Prydain.
Mae Aled yn gynddisgybl 0 Ysgol Bethel ac Ysgol
8rynrefail.
CLWB 100 Y NEUADD. Enlllwyr
gwobrau Gorffennaf oedd Mrs
Nan Owen, Berwyn (141): £50;
Mrs Ruby Harrison, Bak,ta (112):
£25; Mrs Meinir Lloyd Jones, 40
ero Eglwys (48): £10.
Mae croeso i gyfeillion
y
Neuadd ymuno a'r Clwb am y
flwyddyn Awst 2004 i Awst 2005.
Gellir cyeylltu a Mrtj Nan Owen
(670573) neu Mr larwerth Williams
(S71231 ).
PWYLLGOA Y NEUADD. Cafwyd
newvoc.on ardderchog gan y
Cynghorydd ~uw ~ugh~~ mown
cytartod diwcddar 0 Bwyllgor y
Neul:1dd. AdroddOdd Huw ioo y
cais Am Cg,900 0 O;sl Owynodd
wooi boo yn IIvvyddlflnnU~. ovoa
chvfr~niart 0 £1.200 o goffrau'r
Neuadd, bwriedir atsyweirio QC
uwchraddlo'r
system wresogi,
oo~cd ff~nostri ~ dry~au nowydd a
thrw~lo'r to,
PWYLLGO~ AP~L !;lgT(;OO~OD
ERYRI.
Cynhallwyd
pwyllgor arall yn
ddiweddar. Cafwyd adroddiad o'r
pwyllgor arbennig a gynhaliwyd
yng Nghaernarfon i adrodd yn 61
o'r cyfarfod tyngedfennol
yn
Aberystwyth. Drwy Eryri gyfan
mae rhyw 75% o'r targed wedi ei
gyrraedd. canran sy'n cyfateb i'n
hymdrQchion ni yn ain hardal. Mae
hyn yn galonogol iawnl gyda rhyw
£2,400 wadi ei gasglu o'r nod 0
£3,020.
Diolchwyd i bawb a
CllofrlOdd ClG a gernogodd Y
owahanOI w~ltho~r~dd~u YI'\ ystod
yr h~f.
OafWYd trafoaaSlh ar drgfnu
~w~h~l'\ol w~ifhgareddau m:soedd
y 3aeaf. C~fwyg ~mryVYiQv\h 0
synladaU ae f9 drgfnir nloon 0
hysby~cbLJ yn aeosach :Ir dyddio.u.
Bydd Y Gwl::;lilU pOblogaldd yn
eymryd II~ drwy'r gaQaf, yn
QmryvvlQ rhyyng y Bodol a'l Gaf::;
Bach. Y Orif dlowvrfdl!\d ~Yl'\ v
~(\dolla lydd Talwrn ~rQ9nnis' Y
ovvriad yw el oynnal ganol
T~chwcdd ~~ to w~rll'llr tocynnau
~r gyfvf yr uvhlyour,
Mag amDglI olwn yn y ~~ntr~t
holyd am drefn~ gYY~i\hg\ilr\1gd
1l1tVVfloi yrny:sg eu na@loaau.
SO~iwVd h~fyd fnd AmbQIIardal
ble na fu 'cas3Ivvyr',
Ap~liQf
UI1YVdllneto or UIlIllYW un sydd
QIQI!aUcvfr~nnu I ay~ylltu a mi

Atgoffir yr aelodau i ddod a ffedog,
brwsh paentio a hen bot jam eto
nhw y tro nesaf ar gyfer cynllunio
cerdyn Nadolig ar sidan. Dymunir
atgoffa'r aelodau hetyd i gofio dod
a chwpan eto nhw er mwyn cae eu
paned ar ddiwedd y noson.

PRIODAS. Odechrau'r mis. yn
Neuadd y Ddinas, Caerdydd. fe
briodwyd Euron Wyn Griffith (gynt
o fethel) a Jacci Parry. Aoedd non
yn briodas go anarterol. Do, fe
gafwyd
alawon
traddodiadol
Cymreig ar y delyn, ond yn ogystal
fe glywid caneuon poblogaidd y
BeatJes yn
atseinio
crwv'r
Neuadd. Cafwyd darlleniadau 0
farddoniaeth
yn Gymraeg
a
Saesneg, ac roedd Jace wedi
dilyn cwrs arbennig fel y gallai
gymryd y IIvvonyn ddwyieithog. Fe
ymunodd v ow~st~lon i oydganu
cAn envvog y Beatlee: All you need
/S (Ove.
Ma~ I;uron a Jacci yn gWQlthlo
gyda'r eec yng Nghaordydd,
Euron yn golygu 'trals' I RadiO
Cymru, ae yn cyflwyno rhaglennl
ar Radio Wales. Mae Jacci yn
gynhyrchydd 'gyfarwyddwr,
ac
mae'n gyfrifol am raglenni teledu
J'r Gorfforaeth.
Roedd yna 160 0 westeion yn y
briodas ac fe gynhaliwyd y wledd
yn y Point ym Mae Caerdydd, lie
bu'r dathlu arferol tan oriau man y
bore. Treuliwyd y mjs mel yn
America a Hawaii, cyn dychwelyd
rw cartref ym Mhontcanna,
Caerdydd. Dymuna Euron ddiolch
i bawb o'i ffrindiau am eu
dymuniadau da

Trefnwr Angladdau
Llanberis aC ArdBI yr Eco

(01286) 870 870
(01286) 872 491
(07770) 265 976
Cwmni Annibynnol Lleol
Profiadol

......

NANT PERIS

CAEATHRO
Clive James, Hafan, Bryn Gwna.

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

Ffon: (01286) 679501 (gwllth). 6n438 (CAr1re1)

CYDYMDEIMLWN yn ddwys gyda
Heather Jones, Chwiban y Gwynt,
ar golli ei brawd ddiwedd mis Awst.
CANLYNIADAU LEFEL A.
Llongyfarchiadau i Catrin Evison,
Cae Hopcyn ar ei IIwyddiant. Bydd
hi'n
cychwyn
astudio
Physiotherapi
ym
Mhrifysgol
Salford eleni.
Hefyd Eilian Jones, Bryn Edem,
fydd yn astudio'r Gyfraith yng
Nghaerdydd.
PEN-BLWYDD 0 BWYS.
Llongyfarchiadau
i
William
Williams, Llety, ar et ben-blwydd
yn 18 oed.
ADAEF O'R YSBYTY. Derbyniodd
Mrs Eurwen
Hughes,
Perthr,
driniaeth
yn yr
ysbyty
yn
ddiweddar. Da gweld ei bod wedi
dod adref ac yn gwella bob dydd.
PEN-BLWYDD ARBENNIG hapus
i Huw Ceiriog, Erw Wen a Wyn
Jones, Erw Wen, y ddau wedi
dathlu
eu oen-oiwvcu yn 40 oed y
•
mrs yma.
TEULU NEWYOO. Mae Richard,
Sara, a'u mab ovcnan, Peter, wedi
symud i fyw i Oerwenfa. Gobeithio
y ovocant yn naous lawn yn byw
vma yng Ngh~Q~thro
TYNFA MISOL. Enillwyr Tynfa
Fwyllgor y cee onweree ar gyfer

nus Medl oedd.
Q.40: (.d7) Norman Oavlos, 7 Tai
Olangwnaj £20; (70) tdne Jcnee,
Crud yr Awel: £15. (61) Heatner
Jones, Chwiban y Gwynt; £5' (5S)
Alan OriHithGJ G Tni Glangwna.

GVVA0ANAETHAU'A

Oi~owylir

y

GAFEL.

gwa~a.na~thau

ceniyno: yn yotod mte Hydruf,
~: 11.00 Vesol Q~I,
L.OO DIOIGtlgarwGIl;

, O~" 00 V~ool Sui:
2.00 Parch Hl.lw John HI.Igho3j

11: 11 00 YSQOI SUi:
~4: Dim Vssol Sulj
Dafydd HugneS.
!l1 ~Dim Y~aolSuI.

~.oo

Parch

C~WA~AI;.
Cynhaliwyd
yn
Nhafarn Glangwna ar nos Lun, 20
Medi. Roedd 9 yn bresennol a
chafwyd 2 ymddiheuriad. Etholwyd
y canlynol: Cadeirydd:
Clive
James: Ysgrifennydd' Tim Uoyd:

Trysorydd·

Camera yn ngofal John Pritchard, Cilfynydd, Llanberis. Ffon: 872390
CAPEL REHBOTH
Oyma'r cyhoeddiadau
Hydref:
10 Y Gweinidog.

~wyIl90r:
Eryl JonosJ HI.lW COirio9, Alun
AQbert~, Oewi "'Qne~, NQrm~n

Wyn Jones;

ar gyfer Mis

.
b
17 Mr J. H. Hughes, Llan ens.
24: Gwasanaeth Diolchgarwch.
Croeso I bawb gymryd rhan.
31: Ein cyn-weinidog, Y Parch
John Owen, Rhuthun.
'Mor hawddgar yw dy bebyl/ di, 01
Arg/wydd y //uoedd,
Fy enaid a hiraetha ae a flysia am
gynteddau yr A rlgywdd! ,
OARLITH
FLYNYOOOL
Capel
Rehoboth,
ar
achlysur
canmlwyddlant
Oiwygiad
1904-05_ Traddodir hon gan y
Parch Oafydd Job yn ystod y mis.
Gweler yr hysbyseb am fanylion.
A
EF
NEUAOD
BENTR
.
r nos
Fercher,
20
Hydref,
bydd
swyddogion Coleg Menal yn y
Neuadd (festri Rohoboth) am 7,00
pm i gyfarfod a thrigolion y pentref
er mwyn gweld a ydym yn dymuno
manteisio ar gyrsiau a gynigir gan
y Coleg. Maent yn fodlon cynnig
cyrsiau fel c yfriliaduron, canu er

mwyn

oteser.

erometneuu»,

clytwaith a chwiltio. Cymraeg i
ddysgwyr a iaithoedd tramor yn y
Nant. Gyda r grantiau sydd ar gaol
o'r uncsn Ewropealdd.
mae
posibilrwydd y gellir cael y cyrsiau
hyn yn rhad ac am ddim,
Bydd

y

gweithgareddau

ar

oytQr y plant yn ail-oychwyn ar 61
i'r sgaHaldiau gael eu Gymud.

LLONGYFARCHIADAU
Cwenno

PritchArd,

TY

mawr I
lsa] a

oedd

unIon

FenSlynwyr.
blaid cynni9
nQhlanQI yr

wVtnno~ vn Nn9f9Jn 8rvnaWn9. 9
rhe~d~o Is thalulr ..hodd a ..:annol lei
yn YSlOOy IJlynVdOO@OdOlweooar.

1. Iwan Jones; 2. Gcthin Bryn .Jonos;

3 s.oneo Cumberton.
12 -16 oec.rremiao oiooau
1. aruan MOrnS; 2. Elln Morris, 3.
Emma Jones
GW~IO
dan 11 oed: Doli slwt
1 Sioned Cumberton, 2 Marcd Morns.
~~~a~~~e~~ItCnard:2. Mlnam
Pritr.h~rd' 3 ~hl~n MorriS
O~DOLION
GOGINIO

ddiweddar.

OC111l Orith;

Mae

Owenno

wedi

el gradd a Manon wedi
oi
9r~dd
Q
9yd~9
o II h li 00'
an~hydeOd. a WG a gen.
oasio
pasio

FFAII=\NANT

1 .JamcoTomos: 2 BQth OWQn:

1 fjeny Humpnreys; Z June
Jon~~: ~. Qeth OWAn
Tarten afal:

1. Anne Farry; 2. Janice
Tomas' 3 Lvn JarvIs

'Er garwed ru'r hln: IIwyddianl ru

S Sgon gyda ffrwythau'

'Gwyl I=fair Nant' oto oloni.
Er gwaetha'r glaw trwm a'r
gwyntoedd
cryfion,
roedd
CynUlleidfa dda wed I ymgynnull yn
. St·
Eglwys hyna f 0I P ens an I agor y
gweithgareddau. gyda Chymanfa
Ganu dan arwp.lni~d medrus Lowri
Pry~ Aobert~ Wili~ms ~ Oareth
Jones wrth yr organ. Gafwyd

1. Bev Annwyl; 2. Anne Parry;

Elmd fU'r Gy~tCldlue10 elenl (l'r
~w~lth i ~yrJ y" "YWfAit'\ A~ Yl'l
worth oi wolQ,

LlonaVfarcnladau
a Ololcn I
bawb fu1n ~wGah:o mor ~alGd :
OrtllU rou yr Wyl Inor lIyvyUUlarlflu~.

tifon 871278
WWW_vbistro_CO_uK

Ferctlnogion: Danny t1 Nery:JFlobert~

Dymuna'r pwyJlgor ddlolch 0 galon i
Catherine Pritchard Jones, Kate
Tamms, John Melrlon Morris, a Sean
Kelly am feirruadu'r cystadllaethau
GWYL FFAIR NANT:
Decnreuwyd wythnos yr Wil eleni
gyda Chymanfa Ganu yn Eglwys
Sant Paris ynS nshwmni Cor
Meioton Dyffryn Peris. Codwyd
to'r hen eglwys gyda'r canu a braf
oedd gweld cymaint 0 gynulleidfa
ar noeon hydrefol lawn,
oiotcn yn fawr i r Parch. Delnlol
Morgan am ei croeso, i Lowri Prys

cacen sccso:
2. Cori Morris.

ellemau gan GOr Melblon Dyffryn
Hugnes, JaSOn Jones, AIChard
PQrj~a phQdwarawd o'r ~olwy~..
Jo~~~.PA~i~ThoM~~ Q~I'I fod
'$eintiau' oedd thema y" VVyI
gyyy ~QQQ WQ~I PQ\ll "m i QQyyY f~m
ny fryd O'"'dd gW81d Y
FI d
o au a ; Oyd
I
IJ
yn y pgntr91 oynnlO QU ngnw::1u7
lrofn:adau
V 6rl~ drn~odaeth
rrurf rflOOd NttdOlig y
Qu lIad-9ynlundab 0
QlnlQ NQQQIIQ ynQ

CANLYNIADAU FFAIR NANT
CYSTADLEUAETH Y PLANT
COGINIO
dan 11oed: 6 teisen Tylwyth Teg gyda
haen 0 siwgr
1. Elin Tomos; 2. Ariann Preston; 3.
Kate Prucharc
12-16 osd: 8isgedi 0 ymenyn a siwgr
1. Manon Pritchard; 2. Sara Parrl: 3.
Emma Jones
FFOTOGRAFFIAETH
Dan 11 oed: Hoff flodau
1. A J Johnson; 2. A J Johnson;
3.Mared Morris.
12 - 16 oed. Chi a'cn teulu ar wyllau
1. Elin Morris; 2. Mared Morris.
CELF
Dan 8 oed: Llun o'ch anifail anwes
1. Kate Pritchard, 2. Aron Jones;
3. Kate Pritchard.
8 - 16 oed: Llun 0 tan-y-rnor
1. Mared Morris; 2. Rhian Morris, 3.
Manon Pritchard.
Dan 16 oed: Cynllunio poster ar eich
cyfriffadur i hysbysebu Ffalr Nant 2005
1 Elin Morris; 2, Gweno Pritchard, 3.
Rhlsn Morns.
CREFF I
Dan 8 oed: Dyn bach lIysiau
1. Emily Hughes; 2. Megan Pritchard;
3. Uam Hughes.
9 - 12.oed: Gardd ar blat

Manon FritGhalO, Fron, am gael
IIwVddlQ.nt nero chwgraQ plano yn

CwtL

CYFAAFOO BLYNYOOOL Y CAE

....

1 lola Owen' 2. Julieta Benn; 3. Rita
Morns
CELF
Tirlun o'ch dewis:
1. Alan Bee. 2 Maureen Lenon; 3.
Alan Bee.
GWAITH COED
Darn 0 bren wedi ei droi neu ei gerllo:
1 Gwyn Thomas; 2. David Lee Jones.
TREFNIAD BLODAU
Trefniad gyda'r cynhaeaf mewn golwg:
1. Fiona Jones: 2. Shirley Davies 3.
Margaret Eilis/Ceri Morris.
GWEU
Cardigan neu siwmper ar gyfer babi:
1. June Jonos; 2. Juno Jones: 3. June
Jones.
Cardigan neu slwmper sy'n cyfnu Fair
Isle ar gyfer plentyn:
1. Dorothy Jones; 2. Diana Davies, 3
Diana Davies.
CROSIO. 00111 cotwm:
1. Anne Cumberton, 2. Maureen
Lennon: 3. Maureen Lennon.
GWNIO: Doli glwt
1 Fiona Jones; 2 Gwenfron Roberts,
3. Marga Bee.
PWYTH CROES:Llun Anitail
1 Liner Hughes; 2. Linor Hughes; 3
Awen Mal.
PWYTH CROES:Llun o'ch dewis
1 Juilieta Benn; 2. Nacey Jones; 3.
Judy Roberts.

3. Sara Stacey.

JAM
1 Anne Cumberton; 2. Alwen MaJ,3.
Eirwen Thomas
GWIN A GWIAODYDD
1. Ruth Rowlands; 2. Beth Owen, 3.

Beln Owen.

.
.,
Williams am arwaln y nosont I r
cor am eu talent ac j'r pedwarawd
newydd am eu dewrder! Ac I Mr
Gareth Jones a Mrs Heflna Wilson
Jones am gyfeilio. Oiolch hefyd i

FFOTOGRAFFIAETH
Ffotograff teuluol yn chwarae'n hapus:

9yfeillion e91wys Sant Peris am

I=fotograff 0 Nan! Peris gyda cordyn

au owald.

1. Helen Jones: 2. Helen Jones.

Nndoli3 2005 mown solwS

I. ~moroon Hugnoo; ~. fllon eOO.
DariUn 0 Olentyn 8"X10" weal 91
Uram:o:

addurno'r adeilad mor gelfydd a
IlIwgar - roedd y blodau yn werth
Roedd

yn rhald gwjsgo dlilad

(F~rfJB(JBr (JudB/enZZ)

---

~

ochr y Ifyrdd yr un pryd.
Adroddir
i'r
Asiasant
Amgylchcdd
ynglyn i'r sefyllfa
yrn Marchlyn.
Gwneir sylw o'r pwyntiau uchod.
Mae
eyfarfod
a Chyngor
Cyrnuned, fel yma, yn fuddiol er
mwyn gwybod yn well beth 'j\v~r
angen lleol.
Diolchwyd i Steffan a Geraint gan
y Cadeirydd.

am y swydd.
Commisiwn
Ffiniau
Cymru:
Cyflwynwyd ateb Bwrdd yr Iaith
Gymraeg y byddant yn ymholi
ynglyn a'r diffyg Cymraeg yn yr
ymchwiliad ym l\1angor. Hefyd
ateb Alun Pugh AC o'r Cynulliad
}' caiff y mater sylw. Ateb y
Comisiwn y bydd Y mater yn cael
sylw yn eu cyfarfod ym Mis Medi.
Cwmni
ISC,
Deiniolen:
Cyflwynwyd
ateb
Cyfadran
Datblygu Gwynedd eu bod yn
deall rhesymau'r
Cwmni am
symud I Landygai, ac y byddant
yn cadw golwg ar ddyfodol y safle
yn Alit Sam pe bai'r Cwmni yn

Anrhydcddau

symud.

CYNGOR CYMUNED
LLANDDEINIOLEN
TRETH CYNGOR 2004/2005
Cyngor
bod modd

Dyrnuna'r

ardalwyr

atgoffa'r
apelio yn

erbyn yr ail brisio a wnaed san

Asiantaeth y Swyddfa Brisio ar
ran Cynulliad Cymru.
Y cyfeiriadau cysylltu yw:
Yn Ileol - Y Swyddfa Rhestru,
Swyddfa'r Prisiwr Dosbarth, 339
Stryd Fawr, Bangor. Ffon 01248
287800.
Neu Asiantaeth
y Swyddfa
Brisio - www.voa.gov.uk. Ffon
08456001748
Cyfarfu'r Cyngor Nos Fawrth y
14eg 0 Fedi yng Nghanolfan
Penisa'rwaun.

Offryrnwyd y wcddi agoriadol
gan y Cynghorydd Richard Llwyd
Jones.
Croesawodd y Cadeirydd Mri
Steffan Jones a Geraint Jones 0
Adran Ffyrdd Gwynedd,
Testun y drafodaeth
oedd
glanhau
ffyrdd.
Derbyniwyd
manylion Gwynedd ar amlder
glanhau yn 81 y galw -a hefyd fap
yn dangos y pedwar gwahanol
barth yn Neiniolen. Addawodd y

swyddogion
ddanfon
map
cyffelyb o'r holl ardal erbyn y
cyfarfod nesaf.
Gwnaed y cwynion canlynol:
Nid yw Trerneilian, Penisa'rwaun
na Bryntirion, Bryn'refail yn cael
eu glanhau 0 gwbl. Nid ~v)r
peiriant ysgubo yn ymweld a
Dinorwig. A 'f\v cyrion yn cael yr
un sylw a chanol y pentrefi?
Dis~lir
5W~11 l5w~s~n"eth l5~n

bod treth

v

bylwcJdol.

Mac )"nu wahan~acth

Cvnzor vn ccdi'n

mawr mwnz y zwssanaetn vn v
trcfi

::\ chcfn

8w1ad -

mac'r
IJClrli1fll j'W \vclll yn barhaol yng
Nshaernarfon.
Glanhe~x canol

Khi\vla Yll dda ond YIlllai amI yn
yr hen ron o'r pentref. N~d oes neb

yn glanhau ar 01 y 10ri biniau. Gan
nad oes le11gthrne11 mwyach
uibynnir ar y cyhocdd i ffonio'r
dllrdll, llii)gwyl i'r broblcm, fcl

draen \.vedi cau, ddigwydd cyn
~'eithredu.
Parth 4 ddim ar y
ciaflen, mae angen glanhau, 0 leiaf
bob 'VYlnnU~, ble mac C\Vll )111

haeddu

a f\h lant yn chwarae.
Trefnw~,d i syml1d ceir Hafod
Olau

i'r

oehr

urall

ond

o.l

~'nlLldallgosoLld y _l)cirialll ar 01
nddo lJ~d yw'r ffordd drwy
fil yn'll.fail yn cael ci g!anlli1U lIe
mae ce~r yn parc;o. Mae poh math
U lllJ)Ylicl~ Ltlnitlu, UtlfIltlU 0 fClCI tl

hyd yn oed olton ad~ladu yo y
81Yilif Ql 11)'a 0,,}1r y tf'jrda, yll
p"w~t1i~ f'hWf\~ N!lrtr y Gnrth !1
»,yn'Iilail,
Thlllpa,baw Q wair

w~l1i ·PlI p.!lL1uplwrrh dart! UW!lir
)'m Mi~bil, SbYrTiil )'D Qal i sail
Pl !lL1!lpl urn M!lr('hl~ln. Mlle'r
rel •.lant

a

d detl'l.:rddie

i

dQrri

QUI!llf l!lUl~[I!lUID YD Illy l!lwr I
1'tyrjJ b1c.;1.a!~.
J~'~v .... r
fU)[U(1l"~rlnl - ~nlI~n CYWlfO'f
CQ ,,., J,er.
~~T

r 111i1lCIJ

J~vYLlllug1on UwYIlcdO

oedd!
h~Y'r~ir
"AW iii ffiAi
!lI1Y~l1. M~~
1~()W~JlnWYf 11(lrdCl
yn nrdal Adon. Mae'r ail dorlad
errAir Qf fin "~~llrl~, slQnhiir

~'~nb".,."

.....

Llcol

Llongyfarchwyd y canlynol ar ran
y Cyngor:
Y Prifardd Selwyn Griffith, eyn
GIere y Cyngor, ar gael ei ethel yn
Archdderwydd Cyrnru.
Annes Glyn 0 Rhiwlas, am ennill
Y Fedal Lenv• ddol.
Seindorf Arian Deiniolen
ar
enrnll am )7 ail dro yn olynnol.
Carwyn John, Bethel am ennill
Gwobr Goffa Llwyd o'r Bryn.
Elliw Mai, Rhiwlas am ennill
cystadleuaeth cerdd dane
Annest Eifion, Penisa'rwaun,
ddawnsio gwerin.

ar

Elfed Morris, Deiniolen, ar un o'r
prif gystadlacthau canu.
Alice Jones, Bethel, am N ofel i
Blanr
Aelod
newydd.
Cyflwynwyd
llyrhyr Elspeth Mitcheson yn
cynnig ei gwasanaeth fel aelod
dros Rhiwlas. Fe'i derbyniwyd fel
aelod a chafwyd cefnogaeth
unfrvdol.
Cofnodion y 6ed 0 Orffennaf
Cyfc~r;odd Len Jones at y sefyllfa

Safle

Trin
Carffosiaeth
Bryn'refail: Mae Petrouac (ar ran
Dwr Cymru) yn ymchwilio i'r
diffyg. Adroddwyd eu bod wedi
gosod pi bell o'r 16n i'r cae ond y
mae yn uwch na lefel y Ion.
Penderfynwyd tynnu eu sylw at
hvn
.
•
Swyddfeydd y Post: Adroddwyd
bod eu cysylltiad cyfrifiadur i
lawr yn ddiweddar, nid oedd
modd talu allan na derbyn arian i
dalu biliau. Penderfynwyd gofyn
iddynt a oes modd goresgyn hyn
yn y dyfodol.
Hen
Ysgol
Penisa'rwaun:
Atgoffa Gwynedd o'r augen am
dawelyddion.
Lon Fron, Deiniolen:
Dywedwyd
bod
cerbydau
mawrion yn dal i geisio mynd i
lawr o'r pen uchaf, rnethu mynd
drwodd a chael eu towio yn 01 i
fyny gan ffermwr. Cais pellach i
Wynedd am arwyddion.
Gohebiaethau eraill
Amlygodd P9t Innes y peryglon

- cyfrifoldeb yn
cael e~ luch~o 0 un o\-vdur dod i)r

wrth iblant serddcd

11Cllla'i foll wt.:t!ibot! yno'n Lorri'r
tyfinntei htln.
Dcrbyni)vd
y cofnodioll feI rhai
.

chwarac.

eywlt

Hen Lon) .

Materion o'r Cofnodion
h\~bion Gwyn"dd:
Glanheir y gwter ger Maes Parcio
Gors Rach yn fuan.
A4244 Cro<:blon Ib<lf; Dtl1l5osodd
astudiaerh
nad oes digon 0
drafnidiaeth yn troi i'r dde yno i
gyfia\\lnhau llwybr ychwanegol.
<15wclcr ulch yr: Hcddlu).

Treth y Cyngor
Trafodt.vyd
argymhellton
y
Cynulliad, rhai elddo yn codi dau
land. Penderfynw~'d yma[eb i'r
Cynullind ~'n d\veud y dylid
ysryried gallu pobl i dalu yn
hytrach na gorfod gwerth eu {yo
Cynhadledd Un Llais Cymru
C;Uhwli. y ~JDh"~wQQ ~r23~in0

LOn ferrhl:

Hydref
yn
Llandrindod.
Penodwyd R. Len Jones a Richard
Llwyd
Jones
i synrychi.oli'r
GYllgor ),n Y iynhi:1dlcdd,
P~nl1~rfynwyd hefyd gofyn
'Wn)Y"i~h yn rb"l5Qr i', Un Ll"il1
Cymru D9lIl nad yw'r cyru~ion 9
~wynir yn cae1 cu fSWircddu.

Yl1 Rllyllfadog

gOSOdlf r3weJyadJon

}'n vstod v flwyddyn
ne~af.
PVftll y

ariannol

OQSlwQQ) l)win~Qlwni

i gyleiriad

0

Dremcilian

Cwrn-y-Glo i'r cae

oofyn .i
Wyntdd
am
balrnaD(
0
Drcmc~l~(U1at y nont N'ewydd (Vr
Pcndcrfynwyd

sefrl1Ia. n~ ell';_"rho~ bl'-Vch halen

)rno.
Col,,~, c>,hoeddu$ eel' COl'S Yncb.:
al y rna1!lCl1 \VaiUl.
A.41U
Grocslon
I&~f~
Dcrb) ni )YJll ulcb yr IIcdillu yn
cefnogj C!1j~y (:yngnr !lm Iwybr!1u

lroi i'r ddc} tl hcfyd cu htlwmm
~mWyt1~h ff(,)t'dd .\J,~II(;rih yt16 i
l'iibt\~
Q"m)'Y'iinillw.

l"~nU~rlyn~lJYll ~nlon Copi o'r
l1ythrr ; Mr Y;Ilr Lee, Adran.
friffJrllu,

p~~rP~"i~a7f'WaUft! ~adarnhad y
~w~,d.Jtan8Sl nad oes ymeelsydd

cyrundehau p!1rh!lol ; f:!wyddo~;on

Dro. Mr

Di1fyllll

Elfllun

Jonc~

fydd dro~ ardnl l.!andde;n,olen.
RJychau IIfon Cyhoeddu~
DQrll~11wyd ildroddiad 5llci)ilCe

RT yn dweud h(\d 11 hlw~h ~'n
nt&l~rl\ib Llt&"ww'iinivl.n.
Dw'ol
f1wC11 l'W d1£1£1yrnu. ~~t
'l~r(:!lnel
Glil~eo'iQ

Phenisa'rwaun.
Penisa'rwaun - penodwyd Miss
Phyllis Ellis i wneud tymor

pellach.
Bethel - penodwyd Richard Ll.
Jones,
Rhiwlas - penderfynwyd gohirio
tan y cyfarfod nesaf
Deiniolen - mae tymor Dafydd
Morris yn parhau.
Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru
Mae'r gymdeithas
yn cynnig
gwasanaeth cyfieithu i unrhyw
grwpiau gwirfoddol
am bris
ffordctiadwy. Awgrymwyd cynnig
hyn i'r ddwy gymdeithas
yn
Ninorwig.
Partneriaeth
Economaidd
Gwynedd
Cyhoeddwyd
eu
cyfarfod
blynyddol ar y lSed 0 Fedi.
Partneriaeth
Diogelwch
Cymunedol Gwynedd
Cyhoeddwyd eu hyfforddiant
ar
drosedd a threfn - 22ain 0 Fedi
ym Mhlas Menai.
OeM y Ffordd 0 ben Nant y
Garth i Fryn'refail
Dywedodd Miss Phyllis Ellis bod
.
.
angen
torri
gwair yno yn
gynharach yn y flwyddyn.
Cynllunio
Codi
Ffwrnais,
Melin
Glandinorwig,
Clwt y Bont.
Cyflwynwyd ateb Gwynedd bod y
penderfyniad
wedi ei ohirio
oherwydd gwrthwynebiadau

Ileol

Llain 0 Dir ger Eglwys Santes
H~l~n,

P~ni~il·rw..un.

Derbyniwyd rhybudd y Cynulliad
o apM yo. erbyn

Gwynedd.

penderfyniad

AnfonvJyd

un

yr

ymateb i'r apel, ax ran y Cyngor,

Nl9.e·r IllnellllU melyn wedi eu
5050d.
Khydfado~: Cytlldran Gofal yn
dweuJ mul'r AJrau nal sytn
RY1i'IIOI.
~'"7JJo61on Adly_:o Ilro
Cerlan, Clwi )' nont: nVllr~ed~r fendcrtyniad
Gwynedd i gynnig
U\VCllfitllLll{) tlritCfl lIL1\vr 1 \vcllit'[

Hafod Meurig, Bryn'refail,
Bull Inn, Deiniolen.
Cyrff Llywodraethu Ysgolion
Derbyniwyd adroddiad Gwynedd
bod tymor cynrychiolwyr
y
Cyngor wedi dod i ben yn
ysgolion
Bethel,
Rhiwlas
a

".

),n

l'il.hwwn,

Yencterfyn\.vyd ~r[hwynehu
Mne ~T rn ~nrnnt'l
.pump

l:tl111)fIIUl
~Wd~dt\d~t}\
!
Dl'Q P.hi."v<;"n Rhiwl"l.»

Drynririon, fcnisa'rwaun,
Penrho~. Rethel •

hyn.
cndw'r

IllC)Vl1

ag a ddanfonwyd i Wynedd adeg y
crus cyntaf.

Estyniad
18
Penisa'rwaun.

Bryn

Tirion,
Atebwyd

Gwynedd bod y Cyngor yn dal yn
bryderus am effaith hwn ar y
cymdogion, ac yn gwrthwynebu
OS nad yw'r holl gymdogion yn
fodlon.

Myntdfa MonfCl, Bryn'rcfail.
Derbyniwyd gwrthwynebiad oddi

wrth Mr Neil Roberts. Penllyn
cffaith

rnS1yn

pryder

oherwydd

fyncd[a

y

ar

98

ddwr

llifogydd. Penderfynwyd cefnoSl'r

gwnbwyncbiild.
Sied

Amaethyddol

-

Fferm

Garth,
Llanddciniolcn,
Gwrthwynebwyd
y cats am y
byQQili'r \)i~d ),n "8o~ iiolwn "t y
RU"~illow a hod dl~(\n (\ Ie 1
1.o1iaQ " ... 11,
Drog y ffodd i Felin Uehaf.
Rhiwlil~. MIi~ QI~blysiad h;b
Qani9rrul !lr wairh yna.
Marehlyn.
Alnlygwyd t!LO bod celI yn lyrru
yno ur y ~ul. Mac hen Bar wcd~ c~
Macs

parc~o

adael yno a rhywraj'n dal i adael
)'sbwrlcl Pen_dertynwyd adrodd ;
fl.dri1ll 13iddo O)VYIICdll,
yll
h~nodol j Mr AlUM Jl'lne~a Mr
Niocl

Spaull.

Hcfyd

f\dran Gynllunio
pwerau gorfodaeth.

sofyn

i'r

ddefnyc1dio eu

Cais a wrthodwyd gan Wynedd:
Addasu Stiwdio, Bron y Foel,
Dinorwig.
Ceisiadau
a ganiatawyd
gan
Wynedd:
Codi Cofeb: Alit Ddu, Dinorwig.
Estyniad: 1, Ysgoldy Cottages.
Esryniad: 2, Ysgoldy COL [ages.
Estyniad: Bryn yr Adar, Gallt y
Foel.
Addasu gweithdy: Hen Ysgol,
Penisarwaun.
Codi
Ty:
Glyn
Euron,
Penisa'rwaun.
Esryniad: 106, Cae Glas, Rhiwlas.
Estyniad: Ger y Nan t, Bethel.
Modurdy: Pen'rallt, Clwt y Bont.
Estyniad:
3, Pant
Sardis,
Dinorwig.
Estyniad: Blaen Rhos, Bethel.
Cwrs rhaffau lefel Uchel: Pare
Padarn.
Estyniad: Rhos y Wylfa, Nant )'
Garth.
Esryniad: 17, Cremlyn, Bethel.
Llwybrau
Llwybr ceffyl 0 Pen Bryn i Tan
Dinas, rnae'r arwydd wedi ei
dynn u ae mae angcn torri gwair
yno - Itytnyr i Wyncllu,
Dywedodd Len Jones nad yw'r
gwair wedi ei dorri ar hyd Ilwybr
Corlan y Bont - cwyn wedi ei
anfon 1 Menter Fachwen eisioes.
Cae Hywel i ffordd Stablau -

gwatr hen ei dOITi.
hTSyfwnS yr Eist~dd£odSQniodd

Richard LL Jones am argyfwng yr
£~steddfod Genedlaethol.
san
gyfeirio at Y bf'dn[ 0 5 miliwn i

Rheilffordd

Ucnelurr

yr

ohcrwrdd eu bod yo dcnu SO,OOD
o vmweiwvr y nwydllyn. Mac'r
£~s~eddfod )'0 dc:nu lla'Wec mwy.
Cyfeirioad netyu bod Dryn yu
arb] gymharol dla\vd n bod, fallv.
gwir

line~n

cymocth.

P~nd2rfynwyd dweud nvn wrtn
Rhvdri MOIsan, Pc!t Wc:!n~do6y
Cynulliad, ~c llnfon copi 1 Alun

fued hC,
FtQl"Wm Pcris

Dywedodd Len J onec: hod amser
eu cyfarfodydd yn anghyfleus
iddo

eu mynychu. Penod,vyd
Gwllym Williams i gynrychioli'r
cyngor

yn el Ie.

Adroddiadau
Len Jones

1\droddodu

bod

y

:SwYddt"a ]j()st yn rrc[nu SYIDUC1j
O~m~dir
DydeJiaeJ y cY{arfod nesaI:

BRYNREFAIL
Mrs Lowri Prys Roberts-Williams, Godre'r Coed. Ff6n: 870580

a

Stondin Sefydliad y Merched yng Nghaernarfon.
GENEDIGAETH Croeso mawr i
Gwydion, a aned ar Fedi 3ydd i
Sara ac Osran Dafydd, Llys Arfon
ac
yr cyntaf i Dafydd ac Ann
Ifans, Penisarwaun.
CYNGOR CYMUNED
Yn dilyn
ymddiswyddiad
Keith
Jones,
Gorswen,
fel
yr
aelod
a
gynrychiolai bentref Brynrefail ar
Gyngor cvrnuneo uanooeiruoren,
penodwyd Pat Jones. Caa Coch.
fel ei olynydd. Dymunwn yn dda
iddi yn y ~wydd o'n cynrychioli fel
penlrefwyr. rrnateowvo i'w cneis
yn ddiweddar i oaisio dstlo a'r
broblem garthffosiaeth sy'n achosi
problemau
parhaus ger Trem
Eillan drwy greu traeruao newydd.
corlON
Anfonwn
oin
ovrnuruaoau am weunec nuen I
Muriel ~vans. C~e Gwydd~1.
Dorothy W~gerl Tj Eryn a Jennio
Angnaraa
ROberts,
Z rtrwo
Mad09.
y lair wadi trculio
oytnootlu yn Y~byty Gwynodd yn
ddlwQddar.
BEFYDLIAD Y MEACHED
APFL YSGOL PENDALAR: Mae'r
sanson y parhau i 9ydweithio
changen
Beddgelert
yn
yr
ymdrech a lansiwyd ganddynt yn
ystod yr haf fel rhan 0 Brosiect
Sialens Gymunedol Ffederasiwn
Genedlaethol
Sefydhad
y
Merched, i godl arlan i Ysgol
P·endalar. Mae gwelthgareddau
wadi bod yn mynd ymlaen ers mis
Oorffannaf
pryd
y tr~fnwyd
lI...niaeth yn ystod ~a!l yr Wydd4a.
Yn
ddlweddar
trefnvvyo

w

a

arwerthiant 0 gynnyrch cart ref ar Y
Maes yng Nghaernarion, pryd y
gwnaed elw 0 £362. Hyd yn hyn
mae ymdrech yr aelodau wedi
slcrhau fod dros £5,000 yn y
gronfa, sydd yn swm anrhydeddus
mewn cyn lIeied 0 amser.
Mae nlfer 0 weithgareddau
erail'
wedi
eu
trefnu
a'r
uchafbwynt fydd y RaHI Fawr a
ovnrur yng Ngwesty Fictoria,
Llanberis, ar Dachwedd stec gweithgaredd
a gafnogwyd yn
hael gan fusnosau lIeol. Sydd yr
nou elw yn mynd tuag at seryciu
Gardd Synhwyraldd
Dan-do i
Ysgol Pondalar.
Mae'r aelodau yn ddiolchgar
lawn am bob csmouaem rr APel
arbennlq hon.
DYMUNIADAU
gorau
I Amy
Lambart. Glandwr sydd newydd
ddochr~\,.I ar el chwrs ynS Nsholes

Mancelnlon.
V~ r:GIWV~ B~!;SBYTERAIDD.
Y QYMDEITHAS,
Cynhaliwyd
cyfarfod o'r Gymdeithas
yn y
Festri nos lau Medi 9fed.
Llywyadwya y cytanod gan
Gareth t.dwards-Jones,
I=ferm
Penllyn. Emyr Wllhams oedd yng
ngofal y myfyrdod a'r siaradwr
gwadd oedd Huw P. Huws, Bethel.
Treuliwyd
noson ddiddorol yn
edrych ar sleidlau amrywlol 0
Chwarel
Dinorwig.
Roedd
y
darlunlau wedi eu tynnu dros
gyfnod yn dllyn cau Y Ghwarel ClG
fAlly maQnt yn cofnodl "awer I
olysfa a chreiriau nad ydynt yn

1Oe~ 0 lIyclrcf

TAFARN

BRYNG

A

Caeathr()

LLY61AU, FFRWYTHAU, eWVDVDD
AG ANGHENiON ANIFEIL.IAID ANW~S

GARTH MAELOG
~1St'yt!liigwr, LlanlJgrl~

·tJryu~llU·

Ffon:

yng nnhnnol ~I'nf,.(\f (:~~!\thjl(\.

ll~
\;~,r17'Y'1j"" \.t~nr\:f
.....
run rvu'l:!flrn () {!(JI{)l.IYOO

~.....(I..lnd::1J<>I.: ~.c.1rn~.."

d\V)'fn-Jen Ci1f(fcfOJm~)m lufufll
hentJ.c>l yn~ngh'Wmn; (:!I..(:\th
ill)~\iff"jl UVYl ~&l,)' "Nt\.rcn'>T"
n~\.l'y£1[J.

.Ffoarnia
hrbinigw)'i

-------N:tcr bet.....
ti..

0

{ ..

870840

MI'

s'm

tn<-n

lId,:,'

(("\\Jnlo r:pva!t.h cdau a nodwydd
-----

olan or wcrth • De",,~ eang yn cynnwyc:!

• ICEITI-I ANDREW

_--=KEITH nOWnN • ROD rIERCY
PAR(: PADJlRN. LLANBhKIS (B70~Z2)
tAr

~Q1.J

d'\·Jd ~ul :\ dvdd f .Il1n vn

!,'1ltod

IEUAN
WILLIAMS
Glanffrwd
DEINIOLEN
(OlZ86) 870484
~ Bysiau 0 12 i 53 sed~
~

~ Teithlau Lleol a Thramor
.

I

~

]

Gwaith Contract

1

I."... Telerau arbennlg I
bansiynwyr, myfyrwyr a
phlant ysgol

i

Wavell

Roberts
CIGYDD
Lonfton Hougg

LLANRUG
Ffgni (01286) 673574

GWA~4ft!\~th Iffr!lmio IJluni~u

IVOP. ~rrURLIIV

rfonlw\il1 (9~~~~)
~74.'~2
t .fl!l£lW hwrC(ll neu arcneDu

--

bod mwyach, ac felly yn drysorau
i'r oes a ddel. Gwerthfawrogwyd y
cyflwyniad gan bawb oedd yn
bresennol.
Ar
y terfyn
mwynhawyd
lluruaeth wedi ei baratoi gan
Dwynwen
Williams
a Bethan
Lambert. Bydd y cyfarfod nesaf,
sef cytartod olaf tymor 2004, nos
lau, Hydref 7fed, pryd y disgwylir
Edward Morus Jones, Llandegfan
•
I rOI sgwrs.
CYDYMDEIMLAD
Yn yr oedfa
fore
SUI,
Medl
1999
cydymdeimlwyd
Mr Emyr
Williams.
Clwl-y-bont
yn
ei
brofedigaeth 0 golli ei chwaer, Mrs
Heulwen Jones, Caernarfon, ar
Fed; 12fed.
OEDFAON HYDREF
3: Parch Gareth Maelor Jones,
Llanwnda am 10.00;
10: Gwasanaeth Diolchgarwch
am 5.30 dan arweiniad y
Parch Dafydd Hughes.
Caernarfon;
24: Parch Trefor Jones,
Caernarfon, am 5.30.
31: Mr John H. Hughes am 10.00
LLONGYFARCHIADAU I Sara ac
Osian
Dafydd,
Llys
Arfon,
Minffordd, ar enedigaeth eu mab
bychan, Gwydion Ahys, ar Fedi
3ydd. Wyr cyntaf i Ann a Dafydd
Ifans, Sycharth, Penisarwaun. a
Sylvie Gartau a Dylan Jones,
Caemarfon. Gor-Wyr j Wyn Jones
a Nicole a Bernard Gartan a garWyr I Cecile Gartan, Auxerre,
Ffrainc.
Dymuna Sara ac Osian ddlolch i
oawo am eu caredigrwydd ac yn
arbennig
r'r bydwragedd
a'r
meddygon a staff Ward Llifon.
Ysbyty Gwynedd. Diolch yn fawr.

v l!ae~)

~~N CIGVDD Y FRO
Yrwyn 11901mwyar bias us
SQISlg cartref
CIg09dd paroo rw bwyla
ArcheOlon ar gyfer y rhewgist

MVNNWC~ V GORAU
D~WCH ATOM NI!
19

CWM YGLO
Mrs Iris Rowlands, Glanrafon, Ffan: (01286) 872275
Camera yn ngotal Gwyndaf Hughes, Glascoed, llanrug.
rm

ea

Hywel Williams
Aelod Seneddol

Alun Ffred Jones
Aelod Cynulliad

Ffon: 677263

J

Mrs Mair Lloyd Hughes a Mrs Lowti Prys Roberts-Williams gyda Mr
Brian Jones, Cadelrydd Llywodraethwyr Ysgol Cwm y glo. ar achlysur
ymddeo/iad Mrs Hughes ar 61 12 mlynedd ie! Prifathrawes yr ysgol.
Roedd Mrs wuuems yn gorffen cyfnod tel Clerc y Llywodraethwyr,
Simone Simpson am dretnu'r
weithgaradd ar ran y Gymdeithas
Rieni Athrawon, a diolch i'r rhieni
fu'n cynorthwyo ar y noson.
Mae Clwb Campau'r Ddralg yn
ail gychwyn ar 61 ysgol ar Fedl 22,
a'r weithgaredd y tymor yma fydd
Rygbi'r Odraig.
Cofiwch am Glwb yr ysgol. Mae
cyfle i unrhyw un ymaelooi o'r
newydd ac mae digon 0 rifau ar
gael - £1 am bob rhit bob mis. Bob
Iwc i bawb!
Mae Mrs Avril Jones wedi dod i
dlwedd el thymor fel Llywodraethwr
yn Ysgol Cwm y Glo ac rydym yn
diolch
0
galon
iddi am y
blynyddoedd
0
wasanaeth
gwerthfawr a roddodd I'r ysgol
Cyn gorffen hoffem yrru em
cofion at Mrs Mair Lloyd Hughes a
ymddeolodd fel Prif~thravve~ Y~901
~ydd wedi ymuno a r ysgol fel Gwm y GIOar ddlwedd tvrnor yr nat
y~orift;)nl,lddt)~ ~ ~hl~r~ ornio
Gob(\ltnio olen bod yn mwyhhau
Cobcithio y bydd Y ddvvy ohvnccn
oael yollyd ig 0 ~oiblunt M I\J 11ugtlti\>
yn naous oyda m vrna yn Ysgol a conwcn aiw draw rn gweld cvca
CWM 1,1 Glo
MacsQn ~anw a Tomos
Mae un Qr ddeg 0 blunt been
DIOLOH. Dymund reuen a Gill
wedi cYChwyn yn y Melthnn. Mae
Rowlands ddiolch yn ddiftuant I
Gu~, Ceri, Cairin, Liom Qon, I=aith, driaolion Deiniolen a'r cylch am y
I~hka, Elliw, Aaron, uio a Leen wed;
Gdredlgrwydd a ocerovnooo ieuan
canrsnrn dda yn nosbarth Mrs G a'r teulu Diolch 0 galon i bawb
Roberts. Daeth teulu bach arall
CYDYMDEIMLAD.
Trist
oedd
~tnm hefyd nc mao Lowios. l.izzie a
clywod Am fAI'Wolaeth Mrc !;:Iunod
Rylen wedl gwnoud ffrindiau yn
Thomas, Stryd y Plas, Caernarfon,
sym.
cyn-athrawes yn Ysgol owm-y-qto.
Ar nos lau, Medi 9fed cawsom
Estynnwn
ein
cydyrncetrnlao
noson fendlgedlg yn cyfeiriannu i
owysar ~ri phriod
Mr Harries
fyny yn Ninorwic Daoth nifer dda 0
Tho",A~ yn at brofodiaaoth a'i
douluoedd draw i gefno9i ac i rol
hlruoth. Cydymdeimlvvn hefy~ Q
cynnig ar un o'r tri cwre - yr hClVVdd, Mr:5 Peggy aowience, \3 Mae:>
canolig
un
ar gyter Gerddl. yn phrofedigaet.h 0 goll,
OQdolion. Dlolch 0 oalon ,Mrs
QI brawd yn ~Qnllal"l
ADUNIAO DISGYBLION Cynhellr
Aduniad Disqybhon Ysgol Ganol
Llanrug ac Ysgol Bryn Eryr yng
Ngwesty'r Fictoria, Llanberis ar 23
Hydref, 2004, i'r rhat a fu yn
Standards 5 neu Form 1 rhwng
1949 a 1956.
Bydd Bwfte a Disgo a digon 0
hwyl am £12. Enwau i Nan Llystyn
Evans drwy ffonlo (01286) 676331
(gyda'r nos yn unig os gwelwch yn
dda) a hynny cyn 10 Hydref.
YSGOL CWM Y GLO
Rydym ym croesawu dwy aelod
newydd 0 staff I'r ysgol mis Medi
yma. Croeso mawr yn gyntat i Mrs
Eleri Davies, ein prifathrawes
newydd. Cyn iddi ddod i Cwm
roedd yn ddirprwy yn Nhregarth.
Mae'n tam i ddau 0 hogiau bach ac
yn byw vn Rhosoadfan Crosse
hofyd i Mrs Llinoe Jones 0 Lanrus,

ar

UNDEB Y MAMAU. Catwyd y
cyfarfod cyntaf 0 dymor y gaeaf nos
tun. 6 Medl Gweinyddwyd y
Cymun Bendlgaid gan y Parch
Deiniol Morgan yn Eglwys Sant

Gabriel. Catwyd lIuniaeth yn yr
Ysgol Gymuned a thrafodwyd
materion a godwyd ym mhwyllgor y
Cyngor, a gynhaliwyd yn Y Felinheli
yn ddiweddar, gan Mrs Dorothy
Jones. Bydd cyfarfod y Ddeoniaeth
yn cael ei gynnal ym Mhorthmadog
am 10.30 Y bore ar 6 Hydref. Yn
gofalu am y lIuniaeth oedd Dorothy
a Meira, hwy hefyd roddodd y raftl
ac fe'i henillwyd gan Mrs Gwen
Owen. Diolchwyd i'r gwesteion gan
Mrs Hilda Orritt. Terfynwyd y
cyfarfod trwy adrodd y Gras. Bydd y
cyfarfod nesaf nos Lun, 4 Hydref.
GWASANAETH
OIOLCHGARWCH YR EGLWYS.
Dydd Sui, 10 Hydref, cynhelir
Gwasanaeth o'r Cymun Bendigaid
yn ddwyieithog am 9,15 y bore pryd
y gwasanaethir gan y Parch Deiniol
Morgan. Yn yr hwyr, am 6 o'r gloch,
y gwr gwadd fydd y Parch Idris
Thomas, Clynnog.
Nos Lun, 11 Hydref, bydd Noson
Goffi yn yr Ysgol Gymuned am 70'r
gloch gyda stondin 0 gynnyrch
cartref a raffl, a bydd yr elw at
Eglwys Sant Gabreal.

'_,..
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PRIODAS.
Llongyfarchiadau
a
phob dymunlad da i Barry Hughes,
Dol Afon a Sharon Jones 0
Gaernarfon ar achlysur eu prlodas
yng Ngwesty Victoria, Llanberis.

anooc

Etholaeth Caernarfon

CYMORTHFEYDD
Os OQS gennych tater yr hoffech ei
drafod gyda'r A.S. neu'r A.C. mewn
cyrnnorthta, ffoniwch 01286 672076
i wneud apwyntiad
neu

ysgrifennwch atynt:
Swyddfa Etholaeth
8, Stryd y Castell, Caernarfon LL55 1SE
neu

s-bost: williamsgw@parlimant.uk
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aORSAF BETROL
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Q

(01286) 879064 • ~ymudol~ 07810736482
Amcangytrif ~m ddim • Ar 9a~124 awr y dydd

Tel:

BE

S"~lI'" Jon~~. T~r~nn~dd. ~h~~ Cynfi, OainiolQn LL!;!; gLG

DI!INIOLI!N
"'on! (012H~)H71!;21

Ar agor 7 H.m. - S D,m. bob diwrnod

Patrol • Dietll •

I·

w@ith tryd@nol i'r C"r1refl QC
i Sefydliadul.l MU:1nu~hgla Diwydiilnngl
gob m~th

NWy calor • GIO

Cvlchgron;tu • Ji'~pur~uNQwydd

Cordiou Penblwydd • WYlJU
NWyCldau Oroaor • Mclyaion
TI¢EiDI L.OTIiRI AR WiRTH YMA:

BWS BACH AR LOG
nw§ 11 eda

ar Rael aT gyfeT pob

math () logi vreifat - no§weillliau

dn.

tlllllfl, ptlrtlOTI, tripi(lu (Ie
Gl'YllDdlldCth pCltJonol it thclcrau

rh~"ymolSian
I

-D. P. 0

(01248) 361044

ENS

RHIWLAS

gwrthwynebiad

CYNGOR CYMUNED
LLANBERIS

C04N0364/15/LL

diogelwch
Euro
Glynrhonwy, Llanbcris
gwrtbwynebiad.

-

COFNODION
GORFFENNAF 2004
Cofnodion cyfarfod o'r Cyngor
Cymuned CCC), nos Iau y 1Sed 0
Orffeonaf, 2004.
PRESENNOL ac
YMDDIHEURIADAU
Ward Padarn: Wendy Hughes,
Derek Jones, Helen Sharp,
Carys Morris, Fred Owen,
Douglas
Pritchard,
Trystan
Thomas
Ymddiheuriadau:
Ken Jones,
Olwen GwiJym.
CROESO: Estynnwyd croeso
arbennig i Wendy Hughes a
Trystan Thomas, y ddau wedi
eu eyfetbol yo aelodau, ac yo
bresennol yn eu eyfarfod cyntaf
CADARNHAU
COFNODION:
Cadarnahwyd
cofnodion
y
cyfarfod
a
gynhaliwyd nos Iau y 24ain 0
Fehefin, 2004, fel rhai eywir.

Cynnig ac eilio: DJ a eM.
MATERION YN COOl O'R
COfNODION:
• Y Fynwent: Adroddwyd fod
swair y Fvnwent wedi ei
dorr i, ac fod owair Cac

Frondeg neryd wedi ei dorri
Mynegwyd
cvflwr
y
Fvnwent
"rdd~rchos,
cr fod
a'i

glirio.

fod
yn
r'hai

osrnau wedi eu terri brsidd
yn isel) 'yng nghroen y baw'.
Bvdd y bwlch yn y w91 vn
cae1 el B0cll u·l sau yn y

l1yl1dlau neSaI',
Gofyn nwyd urn II yth yr oacl
ei ::lnfon
i alSloffa yr
YlDBymerwyr am Reo! Rhif B,

a'r Fynwenr,

sy'n ymwneud

Rhaid cyflwyno cynlluniau a

disl!rifladau

0

bob carreR fedd

anghyffre<:Gn ~'r Clerc er eu

• Biniau Baw Cwn: Mynegwyd
siom na chafwyd y biniau, ac

yn arbennig
na chafwyd
ymateb i Iythyr a anfonwyd
yn holi amdanynt. Bu sawl
engraifft
yn
ddiweddar,
Cynigiwyd
fod llythyr yn
mynd i gwyno am yrnateb
gwael gwahanol adrannau'r
Cyngor Sir.
• Llinell BT yn Hafod Lydan:
Daeth llythyr oddi wrth
Awdurdod
y
Pare
Cenedlaethol yn nodi fod yr
Awdurdod hefyd wedi gofyn i
BT am roi'r llinell yma, oedd
i'w hadnewyddu,
0
dan
ddaear. Nid oes sierwydd y
bydd BT yo gwrando ar gais y
Cyngor na'r Awdurdod
• Llwybr 0 Nantperis i'r Bwleh:
Adroddwyd fod trafodaethau
pellach wedi bod rhwng y
Clerc a swyddog 0 Gyngor
Cefn Gwlad Cymru am y
posibilrwydd 0 gael llwybr, ac
fod cael 11wybr gyda'r ffordd
yn bwysicacn i drigolion tleol
na llwybr uehel ar ochr 'Galn
y Llan' yn dod i lawr 0
• Llwybrau:
Adroddodd
y
Clerc iddo gael gair a
pherchennog y ceffylau sy'n
pori 0 zwmna y llwvbr sv'n
arwain 0 M ur Muwr i Hafod
Lvdan. Roedd hi'n nwvsleixio
nacl occlclynt yn 'wyl1l U
bYRYLhiol' na cnwaun
vn
beryslus, ond )In deall serch
llynny y gallai rhywun fod yn
ofnus neu bryderu~ o'u sweld

Addawodd

y

bycldai'n cad"y solw8 arnynt.
, YswiriaOL: Cal\vyd adroddiad
fod costau yswiriant y Cyngor

a

yn rhesymol

0 gymharu
chwmni'au eraill, ac ar sail

hynny

pcndtrfynwyd

cYlllcradwyo, GyfYllgir uchdtr
oob ~arre~ i 'ddim mwy na

aiJys\vtrio am flwyddyn graIl

phcdilir trQcdfcdd',

srda'r un cwmni.

H()lwyd helyd beth fyddai'[
pris i ailgodi cerrig heddi sydd
wedi

eu

gosod

i orwedd

ohcrwydd amheuaeth eu bod

vn bervrzlus

CYNLLVNIO;
C04N0403/15/LL - .t\dfcr cyn
dy, ynghyd a newidiadau
ac
estynind i'r to - TQn I-Iafoty,

Gl~!ir~ LIQnb~ri"

DODREFN

PERKINS

(§lJtla'r han NAle"n)
CAI!IlNAIlIION

FIlln: (01186) 676 040

• p"., Met"

" eleIlJeI,o'n ty
I ~t~il\, 'Ita'tll tyv./, 110",
• Prj.jav syafasllovel
• Danfen am dslim i hell
urdul Dro'r feo

DPC,
- Dim

CYNLLUN DATBLYGU
UNEDOL GWYNEDD
2001-2016:
Cafwyd cyflwyniad gan y Clerc
i'r ddogfen gynhwysfawr hon
gan Gyngor Gwynedd a fydd yn
rheoli cynllunio a datblygu yn y
sir am y deng mlynedd nesaf.
N odwyd fod dau leeyn wedi
ei
glustnodi
ar
gyfer
datblygiadau tai, yng nghefn
Maes Padarn ac ym Mrynbedw,
ger gwesry Fictoria, Doedd dim
gwrthwynebiad fel y cyfryw ond
fe godwyd amheuaerh a fyddai
rhoi mynedfa i'r safle trwy gefn
Maes Padarn ddim yn mynd i
ychwanegu
yn ormodol
at
drafnidiaeth y stad.
Holwyd
hefyd
a
ydi
carthffosiaeth )r pentref yn abl i
dderbyn carthion 33 0 dai
yehwanegol.
Nodwyd
hefyd
anfodlonrwydd nad oedd digon
o'r tai yma'n mynd i fod yn 'dai
fforddiadwy' .
Dywedwyd hefyd fod angen
diogelu'r llwybr cyhoeddus trwy
Frynbedw, ae fe holwyd am
ddiogelwch y fynedfa i'r ffordd

fawr o'r safle hwnnw

Gorffwvsfa a'r Bwlch

yo carlamu.

- Codi caban

dim

Rocdd cryn fodlonrwydd fod
Ilawer 0 'dir glas' 0 Iewn y
pentref i'w gadw fel yr oedd,

ei

heb

ddarblvzu,

m)'ncgwyd

prydcr

ddatblvzu

Ivddai

ond

am faint

0

vna

yng
N'slynrhonwy,
a ph.a effaith.
fvddai'r datblvzu vn ei gael ar
bentref Uanber~s.
IS BWYLLGORAV Y
CYNGOR!
Elhol wyd
y
CctnlYIlol
i
\veithredu
9.r is-bwyllgor9.u>r
Gyngor~
Y Fynwent: Derek Jones, Ken
JOllt{), Helen S11arp.
Angorfa: Helen :Sharp, emlyn
Rayliss, Carys Morris_
t\mgylchedd: Olwen G\vilym,
Douglas
Pritchard,
Trystan
ThQm~~,

Cynllunio: Fred Owen, Wendy
Hughes, Gavin Allsup.
I gynryehioli'r
Cyngor
ar
wahanol gyrff etholwyd fel a
ganlyn.
Fforwm Padam: Carys Morris.
Cynnig ae Eilio: DJ a FO.
Consortiwm
Busnes
Llanberis:
Carys
Morris.
Cynnig ac Eilio: FO aDJ.
Llywodraethwyr
Ysgol
Dolbadam: Trystan Thomas.
Cynnig ac Eilio: eM a DP.
Pwyllgor Gefeillio Morbegno:
Derek Jones. Cynnig ae Eilio:
FO a CM.
GOHEBIAETH:
Derbyniwyd llythyr oddi wrth
Alun Ffred Jones AC yo
pryderu
am symud swyddi
Ieehyd o'r ardal draw i'r
dwyrain.
Penderfynwyd
gwrthwynebu'r
bwriad fel y
gwrthwynebwyd
y bwriad i
symud
swyddi 0 ganolfan
Heddlu'r
Gogledd
yng
Nghaernarfon.
UNRHYW FATER ARALL:
• Nodwyd
pryder
fod yr
arwyddion
newydd
'Llanberis' ar gwr ~r pentref
braidd
yn uehel ae yn
ymyrryd a gwelediad gyrrwyr.
Pwy oedd yn gyfrifol?
• Gofynnwyd a ocdd modd
symud maine 0 Ffordd Ty
Du, ger tai Glanrafon, am fod
haid 0 bobl yn easglu o'i
chwmpas yn hwyr y nos a
chadw swn. Penderfynwvd
rhoi hyobyscb yn y papur i
nodr'r bwriad ac i holi a
fyddili SWTlhwyn,biild.
• Holwyd eto lle mae'r llinellau
melyn i a~alparcio yn Ffordd
TyDu?
• Go[ynllwyd a fyddai modd
cael rhybuddion
i ofyn i
bcrehnogion yn cerdded eu
cwn eu cadw ar dennyn ar Ian
y llyn.
• Gofynnodd y Cadeirydd am
gael rhybudd ymlaen llaw os
bydd gan unrhyw un farer i'w
godi mewn cyfarfod yn y
dyfodol.

Cefnogwch ein Hysbysebwyr
C~fiiiNOGWCH fiiiUSN~SAU LI!OL

CEIRC
De1:het (01248) 670451
(Hefyd yn, N,berri,·y·Druidion)
f"cl cwmni boffcm ddiolcb i'r caDDoedd 0 ~:imcriilid

r blrnrddoedd
llydym yn fu~n~s Cymreig ~y'n amcanu i roi
o~fno5odd
I
ce1r

c~n busn~s

Ait
I
I
prones1yno

dros

I
I
I
ac 1
wcribU
cClr
am

a

diwetbaf_
gw4l§4IJlacth

b rlSI3U
I I
dlJ.-OUro.M a<!

«ennym brynwYr Droffe~iynol yn rei£llio llwy fil 0
fil1\bv~dd ~ wr,hnO;i i ~hwilio am y ~~ir sora\l am y
"ri~i!lui~!lf.
'Xhowch gytle i fusnesau Cymreig lleol ddangos ell gwenh
rn hrtra~h na ch'Wrnn~audr/od ac arcbfarchnadoedd
ljci~ni,!'

Waunfawr

Nant Peris

(Parhad)

(Parhad)

(Parhad 0 duda/en 17)

yn helpu ar y cae ar ddiwrnod y
Ffair.
Dydd Sui a het ar gyfer
RattI: 1. £100 - Liz. 2. £50 mewn llyn mawr ac roeddynt i digwyddiad nos Lun hefyd. Na, nid
Gwynedd, 3. £25 - John Ellis, 4.
fynd i mewn mewn dwy dorf 0 fil
cymanfa arall ond noson yn y
Tocynnau Rheilffordd yr Wyddfa yr. un. Roedd yn syfrdanol gweld
rasus ceffylau. Er I ambell un fethu
Tomos. 5. Hamper - Eugene
milo notwyr wedi casglu mewn
dealt y syniad 0 gWbl (a chwilio'n
Carville. 6. Tocyn £30 Vaynol
un lie, mewn lIinell go drwchus yn
ddyfal am y ceffylau ym mhob
Arms - D McGill. 7. Tocyn £25 Y
y dWf, yn disgwyl. Roeddynt i gyd
man!) cafwyd noson hwyliog iawn
Bistro - Carys, Nant. 8. Swper yn
rnewn wet suits a chapiau melyn
ac ambell un yn gyfoethocach yn
y Balti Raj - Penny ac IWan. 9.
gadael! Diolch yn fawr i Phil
am eu pennau i'w gwahaniaethu
Tocyn Utopia. £15 - Brian Davies.
Roberts am drefnu'r noson.
O:f hanner cant oedd ym mlaen y
10. 8wyd j 2 Gwesty Fictori Noson gwis oedd y Nos Fawrth
II,nell gyda cnaplau pine - y
Shirley Davies. 11 - Hamper Anne
a phawb wrth eu boddau yn
proffesionals - rhai oedd yn
Parry a Mary - Carl. 12. Tocyn
lIythrennoi yn cystadlu am eu I cymryd rhan eleni gan fod flond
£10 London Garage - CLewis.
bwrdd 0 win, caws a chreision yn
bywoliaeth gyda sponsorships
13. Tocyn £5 Hairlines - Ifor Pant
gan gwmn'iau fel Nrke a Aeebok , rhan annatod o'r cwis! Diolch yn
Buarth. 14. Ty Bychan - Emlyn
fawr iawn i Phil a Lyn Roberts am
ac yn y blaen.
eu holl waith caled yn trefnu'r CWIS Baylis. 15. Fflachlamp 0 Formag Roedd pawb yn disgwyl am y
Bethan. 16. Bag gan lola - Dafydd
ac i Anne a Jim Ty'n Uan am y
foment i ddechrau a hyd yn oed y
Fachwen 17 - persawr - Hiker's
dafarn! Llongyfarchiadau i Harim
dort 0 supporters ar y Ian yn
Rest - John a Pam Mainwaring.
weddol ddistaw, onibai am y John Elis a oedd yn fuddugol!
18 Steamer (Val) - Ceri Morris.
Wedi
sawl
gem
gyffrous
ac
~~merau'n. clicio a fflachio 19. Cwrw (Shirley) - Helen
agos
lawn,
Aled
Davies
a
Peter
,P run ydl n hogyn ni, tybed?'
Glanrafon. 20. Cool Box - Sioned
Walker
oedd
yn
fuddugol
yng
.Tybed, p'run
'di 'ngwr
I?'
Owen.
21.
Rucksack
(Joe
N~hystadleuaeth
y
Pool
eleni.
Mummy, where/s Deddy?' - 0
Brown) - lestyn Jones. 22.
Diolch
unwaith
eto
i
Anne
a
Jim
dyna fa, yr un hefo cap meJynl
Hamper - Sian Davies
am
eu
croeso.
i
John
Ellis
am
Yna, eiliad cyn i'r hwtwer fynd
Rasus Hwyaid - S Griffith,
drefnu,
a
diolch
yn
arbennig
i
Mr
a
(ac wn i ddlm sut oedd neb wedi
Llanberls, Twmpath y Fuwch Mrs
Alun
Jones
am
noddrr
nason.
gallu rheoli'r tath beth) trwy rhyw
Jessica Williams, Enwi'r tedi - Elin
Helfa
drysor
oedd
hi
ar
nos
lau
ol1yngdod o'r tensiwn, torrodd
Hat, Llanberis
- a thaith i Borthaethwy ar hyd raj
bloedd uchel arswydus o'r mil yn
Diolch yn fawr j bawb a
lonydd
culat
y
fro!
y dwr
uruqolicn a busnesau am eu
Llongyfarchiadau
mawr
I
enillwyr
y
'WHOAAA!!'
cyfraniadau hael tuag at y ttair. Ni
noson - y Tregarth Babes! a phob
ac yn parhau am rhyw eillad neu
fyddai'r wythnos wedl bod yn
Iwc yn trefnu taith flwyddyn nesaf!
ddwy, hir - yna'r hwter yn canu a
bosib heb yr holl gefnogaeth a'r
Diolch I Sean, Kate Soo a Chns
wyneb lIyfn y dwr yn cael ei
haehoni - diolch yn fawr
am drefnu'r noson ac i Mr a Mrs
gorddi gan ddwy til 0 freichiau'n
CARNIFAL: Cynhaliwyd carnifal
Alun Jones am eu cyfraniad hael.
dyrnu.
blynyddo
Nant Pens ar nos
Roedd nos Wener yn gyfle I
O'r diwedd, daethant o'r dwr a
pawb oedd yn ffansio ej hun fer Wener, Gortfennaf y 23aln ym
rasio am y beics, dwy fil ohonynt
maes parcro'r pentref. Cafwyd
Elvis neu Madonna (neu Dafydd
mewn rhesi, gadael y siwtiau
noson lIawn hwyl ymhlith y
Iwan!)
ddangos
eu
dawn
gwlyb mewn bagiau i'w hel yn
stondinau a'r cystadlaethau a braf
gerddorol
gerbron
cynulleidfa
nes vrnasn can stiwardiaid ac frwdfrydig yn Ty'n Llan, 5ionea
oedd gweld y tywydd hQulog
ffwrdd A nhw rovvnd y wIeld 0
Hoffai
aelodau'r
pwyllgor
GumbenOn
oscc
enillydd
amgylCih am awr neu ddwy - neu
ooioicn y'n fawr rr gwlrfoddolwyr a
Cystadl~uaeth
ISlars in the]«
dalr. cvn dychwt;\lyd i gyffinisu1r
helpodd I drgfntJ'r noson ac i'r holl
t;yos', y plQnt f;\ Dldo~ enmooc
castoll
I rodog
yr nenner
QYS16dleUaelhyr osnonon Diolch i unlgolion a bueneeeu Ileal a
gyfrannOdd vn hael tuao at gin raffl
marathon.
Anno a Jim am ou croeso unwaith
a'n stondinau. Dioloh i'r
l=lhaid dwsudl roodd y c::Hvvrnod eto, I Elvl~ Pre\jell eo i oewo a nrn
Pare Genedlaethoi am y
yn un a'n IIenwodd
ni ag
cvstaolu ac yn eanu tan oriau man
nawdd a gawsom ar gyfer
Gdmygedd. Vn 9yntaf 011, wrth
y bore!
prynu byrddau a chadeiriau
gwrs, roedd gweld cynifer 0
Er stormydd y nos Waner
newydd I'r carnifal ac hefyd
ddynion a merched mor hieni o'n
(a thaith annealladwy y 'marquee'
~Carys Morns. Dlolch hefyd
cwmpas yn gwneud i rywun
o'r cae hanner ffordd at Iyn Peris!)
I Mr a Mrs Elwyn Wilson
delmlo blachder a pharCh tuag
gwawnodd fore Sadwrn y ffair yn
alyrlt. Trefnwyr y ras hefyd yn b_raf a da oedd gweld prysurdeb JoneB eln belrnlald, a Mr
Raymond Jones a band
haeddu clod am ddelio mar
IIlwgar ar y cae. Cafwyd diwmod
leuenctid Llanrug.
effelthlol
chymaint
0
da i~wn rhwng y mabolgampau a'r
Ahoddion - Diolch i Ken
gystadleuwyr
mewn ras mor
atynladau
erai", yn cynnwys
Meirion a Edwin Roberts. ·
cestyll neidlo, arddangosfa torri
gymnleth, a dim damwginiau. Ac
Canlyniadau
y
co~d (Jan D.qfydd Cadwaladr
vn olt;lf y cy~tadlQuydd '~mlwydd
cystadlaethau owisO ffans;:
stondinau lu, ras hwyald a dig9n ~
OQd 3 orffennodd
y rQO ~'V Q
NANT~~~IS,0-4 OED
~tondinau
bwyd.
Enlllwyr
gOdOdd gywllydd arna innau
1AF EAIN A AOBIN
Oedd'
Q(1ryCh ~rnynt o'm d~ck cystadlaetnau y limarloau oyda'r
AGOAEO - 1 FFION
~hlli~
.
no~ OQdd Qhirloy Oav:os (Limeria
~09!;~TS,
~.
LIAM.
Cymraog)
~
Mr~
MClUrtitln
Lennon
Q 10: Do vvnaetn JOna? Daetn I
HUGHES, 31
AAON
(0aesneg).
mQWnvn1017.m~wnchweaw~
JONE5.
Dymuna'r
pwyilaor
ddiolch
0
'U: snocia' i e\wr 'dQClrtlVYnnay
t,-7 O~D NANT~~~I~- 1.
3al~n
"r
vQnlynol
am
eu
cymorth:
flWYddyn nesa.· rnsddal ar y lton
Oal Lampara, Mglrlon t} l=lh,an SA Ai'll I. e, ELEANOA A
rnyw dridlau wedyn.
MEGAN. 3
GA~J;T~.
Prifchard, Oa/ydd CQdYY~IQdr,
Alun
AOO~~D:1. OW~NNO. ,e
a
Gaynor
Jones.
~mQrson
CQfnngWl!" Oi"
Huah~~ Arlann y fronhins!=: ac i ELIN. J.GAAYL.
8- 11 O!;O NANT P(;~IQ bawb a (u'n helpu I drernu'r Wyl ac
1. MIf=lIAM. 2, ~IONED,\},
1
IiI\TE - AGORED - 1.
ZANNIA ~. j:r:1ANC~~eA
3. MIRIAM.
11+ O~D NANT - 1.
(Parhad 0 dudalen 9)

I

I

I

v

ORAU - 1. LIAM HUGHES. 2.
EMILY HUGHES. 3. GETHIN.
GWISG FFANSI ORAU Y SlOE 1. BRENHINES YR WYDDFA SARAH DRUMMOND.
CANLYNIADAU'R RASUS
DAN 5: 1. MEGAN. 2. ARON. 3.
EBAN.
5-8 OED: 1. KATE.2. GETHIN.3.
GARETH A ROBAT
9-11 OED: 1. DERW. 2. ARIANN.
3. B.J.
RAS DEIRCOES - 1. MANON A
GWEN NO. 2. IAN AC ALED. 3.
ARIAN A ZANNIA
RAFFL £50 871427. HAMPER NIGEL P. PETROL - 871891.
HYLIFYDD - MAM HEDDWEN.
TOSTAA
01407
720890.
TECELL - 0280641 PETE. RON:
871423 BRANDY 872 449. GIN WILLIAMS
.
BROWNIES.
WHISGI - HEFINA. PETROL 871 301. CINIO YN Y VICTORIA871605. CINIO YN PADARN
LAKE - MELISSA. DRAIG - ANN.
CAP - 871 773. GWIN MARIA
BECWS ERYRI. GWIN - 675210.
GWIN - 870494. WAVEL 872094. TOCYN TEULU - 720
890. HAIRLINES
- 676896.
SYRCAS - 871440. LAUDRY THOMAS HUGHES. HEALING
GARDEN - MALI. TOSTI NORA. SELSIG - 870 494
NOSON GWIS - D'IOLCH YN
FAWA Mr Meirion Griffith am
drefnu'r cwis.
Noson pool - Enillydd tarian goffa
Selwyn Davies oedd John Ellis yn
dl.lyn gem gyttrous iawn yn erbyn
Simon Stacey. Oiotch i John Ellis
am drefnu'r noson - Gweler y
lIun.
Hoffem ddiolch i Anne a Jim
Ty'n Llan, am eu cyfraniad a'~
cefnogaeth ac am roi caniatad inni
ddefnyddio eu tafarn i gynnal y
ddwy nason. uroicn I oawo a
drGfnodd ac a 9yfrannodd mewn
unrhyw ttordd at Iwyddianl y
nason.
A

I
I

a

I

vn

I

I

HYCbYGcbwyr

Am Offer

TV

a Gardd ...

UANON. AOO~~D

1•

oftM,

J.

c.

I\LANA.

MANON.
O~DOLION

41 A ~TR

0 t=A

, L.L.ANBEAI6

ton ~(0' 2QC) g"~I;Oi
22

1,
,

OHI\NTEL. Z. CHERYL A

STEV~. 3. KA~!;N
CLINIAU
CODOO
HELEN
THOMA6,

1.
HET

A

Ilun 0 Ar;ann - Srenhinc~ C«rniful

Nanc For;(J eOO"l.
•

-

CROESAIR HYDREF

Pedwar 7 ar draws sydd yng
Ngwyncdd. Fe enwir un yn 11
ar draws a'r gweddill yn 19 i
lawr, 33 i lawr - 20 ar draws (2
air) a 25 i lawr - 46 ar draws - 10
ar draws (3 gair)

Ar Draws:
1. Brodwaith (5)
4. Bag bach wedi ei wau wrth

ddillad (5)
12. I'apur sy'n dangos faint
sydd
i'w
dalu.
vnte'
Willi~m?(3)
14
nc mne'n rhsid talu nwn
hcfydl (7)

40. Tanerdy (7)
42. Nifer 0 amfeiliaid o'r un
rhyw gyda'i gilydd (3)
43. Tynnu mwg 0 bibell? (6)
44. Bloeddio (6)
45. Laura 0 Gymru? (5)
47. LIen i ddangos lluniau arni
(5)

cymvsgwcn
2
3. I.""

ucnel ac ymnell

r»

29. Drvchiolaeth ofnadwy a dihylif yn datguddio ccirw
bach! (6)
30. Da\4 ~!"ll"ir(~)
~1. Cvnllun yr hyu ~y'n c~eJ ei
Wil'-' (6)
~tl.Hrodorion {[WI!lUY [9[[30 (~)

nwyddauj'

JONES
A'J

FEIBION

GWAITH
C1!KRlG

BEDDAU

MAE gan yr Eco gopi DVD

IJ. Dyheu (3)
17. Mae'r macn clais yn drwm
yn Oriel Llangefni (5)
21. 'Y n - - meddaf i chwi .... )
Luc 18:17 (3)
22. OffeiT~d a chanddo grWP

-

pop crl> lu1),),111{(~)
13. Adlais y papur htvn (3)

Zt, Rhcd~ei ff'tyrJ\l (;)

C fufftwyr gwaith
Ilaw traddodi~dol
Corri9 0 bob math

argafilr:for\! (012Q6)

672Sea (dydd)
070255 (nO:5)

0

Ras yr Wyddfa i'w roi fel gwobr
i un o'n darllenwyr, Mae'n gopi
o raglcn deledu yn dangos ras
2004 a gafodd ei gynhyrchu i
Sky Sports ac sydd nawr yn caeI
ei werthu fel DVD. Cwmni Da,
Caernarfon, sydd tu cefn i'r fenter ac mae dau o'r sylwebwyr ar
yn hogia lleol, sef

Am gyfle i ennill, atebwch )'
cwes tiwn yma: Pwy oedd y
Cymro llcol ddaeth yn drydydd

I

yn y ras eJeni?
Atehion

i law'r

golygydd

crbyn 18 I Iyurcf. Cyhocddir y
buddugol yn Eco 'Iachwedd.

(7)

VSgwllr
llanr 9

J.M.

Ennill DVD

Gwyn Williams, 0 Pethel, a Tim
Lloyd, 0 Bontrug.

(5)
rncwn llefydd i o~dw

(9)
yn

£20: Teulu Gwilym Davies, 10
Bro Elidir, Dinorwig.
£10: Richard a Mcirwen, Caer
Maen,
Ceuriant,
Llanrug;
Gwilym Wi11iams, Bryn Eifion,
Llanrug; Mrs Ned Williams ac
Alwyn a'r teulu, 2 Bryntirion, er
cof am Olive.
£5: Di-enw, Deiniolen; Euros ac
Emily Williams, Hafie, Faenol
Terrace (gynt); Margaret Cynfi,
Deiniolen; Eirlys a Dafydd,
Berl1an, Llanrug; Euron a J acci
Griffith, Caerdydd; Margaret
Griffiths,
7 Llainwen
Isaf,
Llanberis.
£3: Gwenno Williams, Syrjyri
Waunfawr Meinir Angharad
Edwards, 5 Stryd y Ffynnon,
Llanberis.
£2: Beryl Griffith,
5 Maes
Gwylfa, Deiniolen;

y rhaglen

fel dvn

saled) (S)
6. Dyfalbarnad 0 faldod? (6)
7. G"vr~d (5)
8. tO~p tlaes ar ddiuedvn (j)
9. A swallt mclyn - blondan!

eacrhir

RHODDION

(7)

16. I'cnnill
pum Ilincll, un
sm!ll!l tel Mfer ..... (6)
lB
vn y llc hwn (3)
2~. WaJd~o rhy"vun er mwyn

il

Derbyniais atebion i groesair
mis
Medi
gan
Ceinwen
Williams
ac Olwen Jones,
Bethel;
Eluned
Jones
a
D.B. Will iams, Trefor;
Nan
Owen, Moreen Lennon, Aylwyn
Hughes
ac Olwen
Owen,
Llanberis;
Mair
Evans
a
Margaret
W.
Roberts,
Caernarfon; Catherine A. Jones
a Jean Hughes-Jones,
Rhiw;
Tegid Roberts
a Ceridwen
Williams,
Llanrug;
Jennie
Williams, Clynnog; E.E. Jones,
Rhoshirwaun; Megan Morris,
Dinorwig; N. Hughes, Cwm y
Glo; Dilys A. Pritchard-Jones,
Abererch;
Gwen
Griffith,
Deiniolen;
Nansi
Davies,
Rhuthun;
H.O. Hughes,
Pwllheli;
Ellen
Pritchard,
Garndolbenmaen;
Alvona
Jones,
Prestaryn;
Hywel
Griffith, Awstralia a dau yn ddienw.
Enillydd y mis ydi E.E.
Jones, Ty Mawr, Rhoshirwaun.
Llongyfarchiada a £5 ichi.
A r 61 cwblhau croesair mis
Medi, gyrrwch eich atebion at
Dafydd
E\TanS,
Sycharth,
Pcnisarwaun, Gwynedd, LL55
3HE erbyn 18 Hydrc[ 2005.

1. Tacsi i un t\.vp yn achosi

5. Dvn rnympwyol cfo eras en

Z8. Arf ffrwydrol

--

I Lawr:

IS. LJyfrllll hsnac (9)

gtannau ei ddillad? (5)
27. Pryd mwyaf y dydd (5)

-

26. Oernadu mewn hudoliaethl
(3)
32. l\l1erch sy'n gweithio yn yr
ail ran 0 25 i lawr (7)

34. Y stwff du sy'n rnwymo'r
35.
37.

38.
39.
41.

cerrrg man ar y ffordd (6)
Yn gryf ac yn fedrus (3)
Dyn neu fachgen, neu hyd
yn ocd gi! (5)
I \lJ~rn[TvrnhesUo2 i weld yn
rhal ar Ian ). mt>r' (~)
Y ddegfed rhan (j)
Calli lawr 0 As~al (~)

•

Ffair Greiriau Fawr
1
Ynys MOD ar Faes Sioe MOD
Mona (ar yr AS)
Dydd Sadwrn a Dydd Sul

2 a 3 Hydref, 2004
rhwng 10.00am a 5.00pm

Arwerthwvr dodrefn a hen
greiriau

bob rhan 0 Brvdain
•
Mynediad £2.50
0

Pareto am ddim
I_Iuniaeth ardderchog
B'f!\ir Gretri~u Bwysic9I
GoSlcdd Cpur\l

•

A'I FEIBION
Dwfhyn CadlY$

LLANBERI$

FFon: 870444
• Gw~rthwyr Glo ac
• Ol~w Gwres Canolog I'ch
cadw'n 9ynneG ac yn 9lyd!

i

TROED
ARYSBARDUN
Yn y goIofn yn amI rydym yn
eronielo datblygiad sawl un ym
myd y campau. Mae hyn yo wir
am ddau 0 raliwyr eeir o'r ardal.
Bu Gavin Edwards 0 Glwt y
Bont, a'i dywysydd,
Ifan
Rowlands,
0
Fethel
yn
bartneriaid ers tair blynedd
bellach. 0 ddilyn eu gyrfa mae'n
syndod gymaint 0 gystadlaethau
sydd yn ardal Gwynedd.
Y
modur sy'n sgrialu drwy'r nos, y
Iforestydd a'r lonydd cul yw'r
Peugeot
20SGTI 1.9cc. O'i
cych wyn fel par yn y raliau
'bychan' lleol, mae'r ddau wedi
mentro
erbyn hyn i raliau
safonol iawn. Yn ddiweddar rali
ardal Trawsfynydd
oedd yn
herio, gyda 60 modur
yn
eystadlu mewn chwe gwahanol
dosbarth. Roedd 12 cymal i'r
rali, ae wedi yrnlafnio drwy'r
dydd daethant yn nawfed yn y
rhestr terfynol. Roedd hyn yn eu
galluogi i ennill eu dosbarth 0
dair eiliad.
Eu nod y tymor nesaf, y\v
anelu am y Bencampwriaeth
2005. I wireddu'r freuddwyd
honno
bydd rhaid cystadlu
mewn mwy 0 raliau, ac yn
naturiol, mwy 0 gostau cynnal.
Buasai'r ddau felly yn hynod
falch 0 dderbyn
nawdd gan
unrhyw fusnes neu unigolyn.
Pob lwc iddynt.

ffirrwydd yn dychwelyd, Mwy
na thebyg, ni welwn ddychwelyd
i Gynghrair Lloegr, ond yn sicr
mae cyfle da gan J iws i ennill
tlysau ac ambell gem yn Ewrop
gyda TNS.
Nid yw pethau mor felys i
Eifion Jones, draw ar Ffordd
Farrar. Ar y cyrion mae Eifion ar
hyn 0 bryd a hynny ar gyfnod
pan )f mae amddiffyn Bangor yn
ildio nifer 0 goliau.
Nid oedd yn ~' garfan ar gyfer
y golled gartref yn erbyn y
Drenewydd. Efallai mai symud 0
Fanger fydd yr ateh. Diddorol
sylwi fod un arall o'r bois lleol,
Aled Rowlands, eisioes wedi
syrnud i Borthmadog.Yn
sicr,
mae angen i Eifion Iod yn
chwarae -vn rheolaidd,

PWY DDAW A SPARe
I GYMRU?
mawr, gyda
Mark Hughes yn ymadael i Bare
Ewood. Yn anffodus i Gyrnru
mae Mark wedi denu ei dim
hyfforddi, Mark Bowen ac Eddie
Niedzwiki, draw ato. Roedd hon
yn drindod oedd yn ennill ei
phlwyf ar y lefel uchaf. Bydd yn
anodd denu rheolwr safonol.
Anos fyth denu tim hyfforddi
safonol.
Gyda'r
gemau
tyngedfennol yng Nghwpan )'
Byd
ar
y
gorwel,
mae
penderfyniadau
anodd
i'w
Dyna'r

cwestiwn

gwneud.

rwy :s}'dd vn v f[ram? los hack

ll'i brofind
broblcmau

fETHt\U'N

DECHRAU SYMUD
0'1' dlw~dJ m~\t'n ymdd~neoG
rod Del-clroed Cymru 91Il g!!el
sylw dyladwy ar y tcledu. Bu
ymatcb ffafriol i'r rhaglen nos

Sadwrn yn delio yn benodol
Chynghrair

Cymru

a

trnrnor,

pcrsonol?

Vorath a'i

Y ddau

gydn'i gi1ydd efnIlai. Mac ~pccd
i:l Rut>h mor
bro[iallul
rcl
chtvg,rg,@\vyr , ond n yw'r ddawn
rheoli yn rhan o'u gwead? Ma\;

nifer yn cefnogi Hrian Flynn, a
roddodd wasanaeth clod\¥i\v i

bel-droed
ar Iefel clwb yng
a'r tim
cenedlaethol. Rhoir sylw i rai 0 Ngbymru. Yn sicr datblygodd
nifer 0 ch\varae\.vyr ieuanc dan ei
gemau u\vchadran Lloegr, and
lU'weinigd ar y Cae Ras.
(tyda1r owyslrus at' berff(\rmtgdgll
Doc;:) yr ''In yl.1 ~~fyll
~ll~u,ond
chwarn~wyr Cymrci6
)11
y
gemau. Mae'r fformar yn 9pelio. cyrunaf fOd angen Cymro 1
r.yfl...vyn~r y rhsf11enn: 0 fc~'sydd eymryd yr 9wennau.
lSi'l[Cclclllf ar y ffCll:l am
J;wnhnnol c1imllu - Cucllllln y
tlnwtlith> ond gobcillio y bydd
P!l-fC g'r Wacn Dew hyd yn hyn.
(1\bcn~r':vv[Jl a Cllacffyrllilln i'[ Pm' bynnag a bellowr }fTl cael
llwyr sefn00seth ; 9~~
Y &m
rh~ ll~ cyfa~ydd.}
M:4c Cyllwyno I)~tydd Jane - \tmlacl1.
ncu

n,,±'yJd t>~

yn "li. "

DhwrD!l~OI. M!lf!'r l1r!1todg~th vn
l1iolrnUU\inolKYdlfr p)yYGluiiJUI VI
~~w~dd!l'l ~}1'n apel10
~
~(;fnotwy[ )f ,cnl. YJl 31cr lIllie
~Q_fony eynehra.~ yn 6we1la., a'r
Lurfcyllll iff gynnVdd. JjUa~dl
dansos ambel1 8~m /yw yn
g~ffgeli9d mg,wr.
MAi WQU~lJrriUU\)YYf u Fru'r
H~oY11 d~~tun trllf(\dgeth-\In :'lr
~.n.i a~i8Un, iti U!l ) 11 tllllli\JT \ii
lldyfl\L1l\1 Md~ M~f~ Lloyd
Wil1i"'110 11\i)"(]ud Uf)yyddo
cvrunll~h !lmQ~" Ilnwt1 ltUdd

"r~~7cetty1au

roae'!

~Ulii1U

blacn yr adran.

yo

lilla,

a'[

TESTUN PRVDER

cardiau am gam-ddefnydd
o'r
geg yn hytrach na'r droed. Ai
dyna sut rydan ni'n siarad yn
'naturiol ', fel y dywedwyd
wrthyf mewn panel disgyblu
chwaraewr,
tra roeddwn
yn
ddyfarnwr? Dyletswydd y clwb,
y
rheolwr
a'r
capten
yw
disgyblaeth eu tim. Gwn am rai
elybiau ble mae'r chwaraewyr
euog 0 gamddefnydd geiriol yn
talu y ddirwy eu hunain. Mae
hyn i'w ganmol. Os yw yr un
chwaraewr yn dal i droseddu, a
yw hyn yn gyfystur a'r clwb yn
cefnogi
y
math
yma
0
ymddygiad?
Buasai'n well i
ambell glwb gael gwared o'r fath
aelod. Y n sier Did Y'V pwyllgor
sawl clwb yn rhoi o'u hegni i'w
gynnal, er mwyn gweld yr arian
prin yn cael ei ddefnyddio i dalu
dirwyon.

APEL DYMHOROL
Erbyn hyn mae cynghrciriau'r
gaeaf wedr all ddechrau
dartiau, pwl, snwcer, bowlio dan
do, [raws gwlad a.y.y.b. Mae'n
bwysig fod colofnau'r Eeo yn
dangos y trawsdoriad eang 0
weithgareddau
byd y campau
sy'n britho'r fro. Apeliaf felly am
unrhyw
wybodaeth
yn
y
meysydd hyn. Heb wybod, heb
sylwl
"

y GEM FAWR
I nifer ohonnom a chwaraeodd
i'r timau 'bach', roedd cryn
edrych ymlaen am ambell gem
fawr. Fel arfer, yr achlysur oedd
gem cwpan - y Junior efallai - yn
erbyn lim 0 bell i ffwrdd; wel
heibio Conwy beth bvnnagl Yr
oedd y teithio i'r o~myn rhan o'r

achly ·ur.
Tra

Byda

Llechid

ca'yvsom

oai lh i Lannau Dyfrdwy bell. Y
newyddion syfrdanol gan Bob
Royal Oak oedd )r buasai'n rhaid
j ni gychwyn rhY\v clair a\vr cyn
y gig gyn taf, gao nad oedd yn
siwr a allai bys Grey Motors fynd
i fyoy yr hen alIt Rhuallt!
Darlun yn y meddwl ohonom yn

bryuer ynu19n

!lIZ

Pa un o'r rhain sydd
bwysicaf?
VSWIRIO EICH TV
(i arbed coiled i chi);
YSWIRIO EICH CAR
(i arbed coiled i chi ); neu

VSWIRIO I;ICI-f 9VWVD
( i arbed coiled I'ch teulu)
CysylltwCh a r Isod i weld mor rhad
yw cost yswlriant gyda COH
Andre (BetheULlanberls)

Bryn (Mon)
Euryn (Caernarfon

Gyoa Bangor .t\thletic, Elwyn
ysgrifennydd wedi rboi ein
llCl1wau ar ~yf~r y Nonh Wal~
yr

Chgllenge
nshyn';filir

-

g

run.nau
Arfonl

yt1~

Y

awrthwyt'lekwyr
oedd Dinbych. i
rf)vfLlll - un 0 gcffvlau blaen yr
cyfnod h..vnnw. 1-0 ~
ill ar VI cgwy)~ is-I ic.ldyn nhw ar
y d;wedd_ Ond nO$on dda rQwnd
!lrfordu y

rhY~v [01 O'f enw D9j

D!lVle~ yn y
l)t>1. Heb son am 8emau mawr y
lYIll()r~ LllU]b~r ar .tfae f911arn,

ymddYl5iad ch~varal:wyr i~"'i.\n~}
ac mJ~'r achll~IJv~diwel1119r yn
neu'r rownJiau t:cr!yoQl I\r yr
arJal L1anJudno
wcdl dy~l.lryn
nir~T.Nltl I!em i9ngyllon yw Del. Oval.
At~or o'r
cyrn()d
tei
J~oed, chwedl Or~01onA moc :
i:iylwcbydd rdlliu. Dciniolcn
yn
bob bC1ll ci :ltlIUlldU. M"r)f lfisr
'v'W'r Itgith fad y mwy1fr1f ()1t CIJrO un 0 dimgu Cfyf Cl"IJyd M Y

a'r cylch)

John Eifion (Penisarwaun)

CDH

f)Wthlo bws!

DinhHch. os cofi!!f yn 19wn. Perh
Tri~~ ~QfuQdi y ~YllllYUU Fl.~~,"~ Q~gg bod yl1 rll~11o'r
~Vltv~ddol yn Y ntt~r ~~rdi1u <hig T'JHO'. Gyd£l thim y N"rm!t}
\to~h ( 111Clyu In\;)Yll bCIIli1U Hr ~afwyd 6(lwl bern fi1wr. yn
Coles
f~y~~'dd~~l-droed y gosledd. V ~n\.v~dig yn erhyn
mac'r cynn)rdd ar dra\,,~ y Cyncocd, Caerd}rdd, a'u Ilu 0
IJ?'clsJ, A 11latcllr I nternat;C1nals) a
s6cclr"""m oal1u.
My~'f Q\.Vlf

Bwthyn. Tipyn 0 sioc, a minnau
wedi rhoi y sgor ac yn diweddu'r
adroddiad gyda'r geiriau, 'O'r
Bwthyn danllyd felly yn 61 at
Nic Parry yn Stamford Bridge.'
Mae rhai yn dal i hiraethu am y
cyfnod pan oedd ambell gem leol
yn eael sylw, a'r 'BBe )rn dod i
cae ni',
Mae gem fawr ar y gorwel i
Lanrug
ar
Eithin
Duon
ddechrau'r mis. Y r achlysur yw
gem yn crbyn Helygain yn all
rownd Cwpan Pel-droed Cymru.
Cawsant eu curo yn yr F.A.
Trophy, ond cawsant 'rediad'
rhyfeddol
yn y gwpan fawr.
Ildiodd eu gwrthwynebwyr yn
rownd gyn taf y gem, ac yna caed
gem gartref Rhwng y nawdd a'r
dorf mae cyfle yma i wneud
tipyn 0 elw, ac yn sicr cyfle iguro
tim sy'n siomedig yn eu hadran
ar hyn 0 bryd. A pbwy a wyr,
efallai gem gartref yn erbyn
Bangor, os enilli th y rheini ym
Mhenmaenmawr.
Ar wahan
i Fangor
a
Chaernarfon, a'i dyrna'r pellaf i
un 0 dimau'r ardal gyrraedd yn y
Cwpan? Cofiaf i Fethesda herio
Caerdydd ar Bare Ninian (ni
chofiaf
pa rownd),
ac i
Lanfairpwll
gael rhediad
a
ddenodd sylw sawl tymor yn 01.
Nid 'j\v'r clybiau proffesiynol
- ar wahan i TNS - yn cystadlu
am y gwpan genedlaethol hynaf
yng nghwledydd Prydain erbyn
hyn. Felly i bob tim 'bach' erys 0
hyd ramant y cwpan, a'r edrych
yrnlaen i'r (gem fawr'!

Ymgynghorwyr Ariannol

Annloynnol LleOJ(Sefydlwyd 1974)

~fon~
(01249) 366066
GWhSi\Ni\IlTII LLIlOL1\1\ GYffR
j'A!( 1JUN • rKIOOA~AU

PJ:N.gLWVDD

llrOYDD

• DAWNS·

GWYLIAU

RHOSTIO
MOCHYN

ARGYFER
poe h<CHLYSVR
. Cit 0 fterIll),dCllleOl

• fdrtJ'On

Thwng 4lLa 4illll
• Gyda ~aW!i afal a stwffil1 mewn
t<.hQJi:ut
.. 13to DlIldQ helld 00 dYlnunwcll
DElVe:;,mE O'NfLA~U~!

JOllN DRYNAfON
LLANRUC
'DV~CIC..,

675190 1673188

