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• Cwmni tren bach yr Wyddfa
• Atgofion Ysgol Brynrefail

• Tlws Pel-droed yr Eco
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•
gyrru unrhyw newyddion sydd i'w cynn\vys
yn rhifyn nesa'r Eco at y goheb\vyr bro:
Gavin Saynor, Pen arth, Stryd yr Orsaf,
Llanrug (gyferbyn a Stad Tal-y-bont), neu
drwy e-bostio: llinos@hotlnail.conl
Ni fydd modd gadael newyddion yr Eco yn
Palas Print 0 hyn yrnlacn.
Rhaid P\vy leisio bod yr angen am fwy 0
gyfrannwyr a ~virtoddol\vyr yn dal i fodoli.
Rydym yl1 yrnbil arnoch, bobl ifanc yr ardal, i
roi cyrnorth i ni er n1\vyIl ~vneud yr Eco yn
bapur i'r holl fro. Y r ydY111yn awyddus iawn
hefyd i dderbyn cyrnorth wrth hel straeon
lleol ac i annog unrhyw un sydd a srori dda,
Er mai nifer cymharol fechall 0 bobl a
neu syniad am golofnau newydd i'w gynn\vys
ddaeth i'r cyfarfod i gyllnig cu cyrnor th
yn yr Eco. Mae croeso mawr i chi gysylltu a'r
ddechrau
Gorffennaf,
penderfynwyd
y tim golygyddol ar y rhifau ff011 ar dudalen 2.
byddai'r Eco yn parhau am y tro,
Newyddion da yn wir ond rhaid pwysleisio bod
angen mwy 0 wirfoddolwyr a
chymorth 0 hyd. Ar hyn 0
bryd, gosodir yr Eco trwy
ddull hynod gyntefig, gyda
siswrn a glud! Er mwyn
symud gyda'r oes y nod yw
derbyn meddalwedd cysodi
papurau newydd arbenigol er
mwyn
hwyluso'r
gwaith.
Bydd dau dim golygyddol yn
gysylltiedig i'r Eco - yn gosod
a golygu bob yn ail a dylid

Yr Eco Olaf? oedd pennawd
digalon
rhifyn
diwetha'r
Eco ddechrau'r
haf. Wedi
misoedd 0 waith llafurus yn
gosod y papur bro, roedd y
golygyddion yn teimlo nad
oedd dyfodol i'r Eco - oni bai
fod mwy 0 bobl yr ardal yn
gwirfoddoli
i sicrhau
ei
ddyfodol.

DYDDIAD A LLEOLIAD PLYGU'R ECO
Trefnydd Plygu: Mr. Shioned Griffith, Pantafon, Waunfawr. (01286) 650570
Hydref

•

18 Medi

Penisarwaun

siopau'n fuan: yr anrheg Nadolig
perffitith ichwi cich hun ac icraill.
Yn gywir
llR'iNLf.Y F. ROBER1"S
Cadetrydd )' Pv.'}'llgor Golygyddol

RHIF 336
MEDI2006
Argraffwyd gan Wasg Gwynedd
Cibyn, Caernarion
Cydnabyddir cetnoqeeth
Bwrdd yr laith Gymraeg
i'r cyroeodied hwn.

Bron y Nanr,

SWYDDOGION A GOHEBWYR

Caemarfon,
Gwynedd
LL554BA

lim Golygyddol
Erthyglau a newyddion
at ohebwyr pentref neu
Penarth
Ffordd yr Orsaf
LLANRUG
LL5548A
Ymholiadau Golygyddol
Llinos Jones
01248374962
llinoshaf@hotmail.com

CADEIRYDD Y PWYLLGOR GWAITH
Arwel Jones
GOLYGYDD CHWARAEON
Richard U. Jones, 5 Y Odol, Bethel.
(01248) 670115
FFOTOGRAFFWR
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
Llanrug (677263)
TREFNYDD HYSBYSEBION
John Roberts, Bedw Gwynion. Ffordd
Glanffynnon, Llanrug (675605)
e-bost: johnroberts@parabl.com
TREFNYDD ARIANNOL
Goronwy Hughes, Erthinog, 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)
TREFNYDD GWERTHIANT POST
Olwen Hughes, Eithinog, 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)
TREFNYDD PLYGU
Shioned Griffith (650570)
TREFNYDD BWNDElU
Marian Jones, MinaIlt. 7 Bro Elidir,
Oinorwig (870292)
GOHEBWYR PENTREFI
BETHEL: Gerrunt Ells. Cllgeran
(O~248) 670726
BRVNREFAIL: Mrs Lown Prys RobertsWilliams. Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO: Clive James, Hafan, Bryn
Gwna (6n438)
CEUNANT: Trystan a Sioned Larsen,
Bedoren,Ceunant (650793)
CWM-Y-GLO: Mrs Iris Rowlands.
Glanrafon (872275)
OINORWIG: Marian Jones. Minai",
7 Bro Elldlr, Dinorwlg (870292)
LLANBERIS: Gwyneth ae Ernon Roberts,
Swn-y-Gwynl (870740)
LLANRUG: Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn
(675384)
NANT PERIS: Ulnos Jones. 6 Nant
Ffynnon (871820)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans. Sycharth
(872407)
TAN-Y-COEO: Miss Anwen Parry,
Ael·y-Bryn (872276)
WAUNFAWR: Mrs Nan Roberts Pantafon.
Waunfawr (650570)

Y RHIFYN NESAF
Oeunydd j law'r
golygyddion perthnasol

NOS LUN, 18 MEDI
OS gwejwch yn dda

Daw'r rhifyn nesaf o'r wasg

NOS IAU. 28 MEDI

Ann Evans

Uanrug.
53 Wingfield Road
Egi.wysncwydd
Caerdydd CFl .. 11\]

Ann\V}10Iyg)"dd.
Chunlio am l/ugh
'Capal Bent 'yngtlllt oed:
Fe enillodd yr actor 0 fon. Hugh
yn ysrod 2007 bydd Capel
Ponrrhythallr (Capel y Rhos bellach) yn Gri.fl:lth, Oscar yn1 1959 CUllei ran fel y
dathlu ci bcn-blwydd yn gant oed Fc'm gwerthv...- ceaylau }11 y ffilm en\,,"og. Ben
gwahoddwy d g;ul swyddogion yf J~gl\\lyS HrJ,T, ac £el un 0 Fon f}1 hun. mae gen i
i olygu cyfrol f}ud yn cofnodi hanes yr ddiddord.cb m3\\!f)'n yr actor. Y n wir, yn
aches yin Mhontrhythallt dros y ganri.f a }' 70au gefais y frame 0 gyd-actio efo fo a
~{yfcl.n\\'}'Talog yn y gyfre~gornedi rIa!
aeth heibio.
o Hyd. A ph wy all clfighoHo ei
Dyma funteisio ar y cyBe i wahodd
adodau prcsennol a chyn-aelodau, neu berfformlad cofladwy yIl y ffilrn
unrhyw un sydd neu a fu achysylltiad a'r boblogaidd hOJUlO, Grand ..Slam.
At 11yJl 0 bryd rydw i'n casglu
Capel, i ~)'lIttl a mi os oes ganddynr
argofion, cofnodion, lluniau ac yn y gwybodaeth am Hugh (;ritnth, gyda'r
blacn am wahanol gyfnodau yn hanes y bwriad 0 sS"vcnnu conant iddo. Os ocs
Capel.Byddwn }11 hynod ddiolchgar am gao unrhyw un o'ch darllenwyr unrhyw
unrhyw .....ybodaeth Yllgl)tl ~'r gwahanol wybodaeth 0 gwb\vl - stracon, argofion,
gyrndeithasau cl fu' n ID~)'II
nedig l'r capel, lluniau neu lythyrau yn ymwncud 1
megis eisteddfod, cwmru drama a Hugh Gnffith buaaswn yn falch iawn pc
chymdcirhas lenyddol, neu hytl yn oed baenr }1l cysyllru a mi drwy lythyr nell eam )' rhai fu'n gardruo yn y llain tir ru bost: h)'\\-el. 8'V}nfryn@bbc.co.uk
Diolch yn &\vr ia\VTl
cem i'r tcsrrl. Yn naturiol, byddai cad
Uuniau 0 uIlrJ1Y'v achlysuron arbennig HYW[L GWYNFRYN
)'l1 fanceisiol, a galla[ eich sicrhau y
cylncrir pob gofal 0 unrhy\v lun a
Sefydliad Prydeinig y Galon
fenthycir.
Fel canlyniad j'r casglu 0 dy i dy )11
~lac crc)C.\Oich\vi gysyllru ami trwy ddiv.reddar, casgJ\V)'C1y S\vtTI o£1,872.20
lythyr neu ary ffoll (01286673515).
rhvmg yr ardalocdd a nodtr cr budd yr
Gyda diolch ymIaen Uaw am YlllaCeb, eJusen uchod: PcnisanvauJ'l., Bccllcl,
Yreiddoch )'l18Y"ir,
Uanddeiniolcn,
Llanrug, Llanberis,
Da1)rddWhit~ide Thomas
Waunfawr,
Caeathro,
Rhyd Ddu,
Dciniolcn, Dinonvig. ~anr Peris a
Ann\\-yl Olymdd,
Ch\VIlI-YJglo. D),muna'r
l~'Yllgor
).r r ocdd cyocddi Ctll1fttOIl l-fi.dd, }' llyfr
ddioJch ibCl\\'ba b1)frannodd eleni em ac
Clnynau a thundu C)u-env.-a.dol g.ntaf
i'r rhai a lU'n casglu. Llv,rydd\\.'Yd 1 g~glu
yng NghYlllru. yn lona\\'r 2001 )"n yng I\ghaernarfon a'r g~chr S\\.1TI 0
achlysur 0 b\V)'s. Bu'r llyfr yn gyRe i £5,248.91c.
gyt1\V)110clllynau a thonau cyfmvydd a
Draenog
hcfyd rai nev.')rdd i gynulleidfaoedd
Pwy, medda chi, yn ysrod yr ail \\'ythllOS
ledJcd y ,vlad ac mac'r Ifaith fod y }'In mis Awc;r eleni 111'n cerddad. rei petae
casgliad \,rcui gwerthu wnh y mi]ocdda'j
fu adra, 0 gwmpas dinas Bangor l1cfo
fud )rn av,'{" }1J1 ei drydydd argraffiad }rtl
brawffod diddordcb b}"t',yn y rJlan hun
o'n trcftadacth yn parhau.
Cofiwch ddefnyddio
Y r h)'dref }111a, fe fYdd l\\'YUgor y
IJ}rfr Elll}'nau Cyd-CJl \....adol yn
cyhoeddi C_Y~Y1Tla1·tIJ
1 CalJetWli Ffi.dd,
Uyfr sy'n [hoi llanes C£)110 pob enlyn a
mon }'I1 y casgliad. yn C)'l1njgb}"\bJJ:affiad
01248 670261
byr 0 bob enlynydd, C)tf"ansoddv.'f a
chyfleithrdd ac ~11 darparu cyilv.')'Jllad
J\nnW)1 Ddarllenwyr,

872407

hambwrdd yn ci law? Peth hawdd
wyddoch chi ydy ista yng nghaffi
Pengwin }TI rnynhau panad a thcisan sri,
ond marar araU ydy crwydro strydoedd )'
ddinas hefo hambwrdd 0 eiddo'r ciafll
)'l1 eich llaw! Docdd ryfadd fod pawb yn
8'vellu yn ddel amoch: Y rro nesa
rhowch botelaid
0 win
cochaf
Bwrgwndi-Moel- Eil io a gwydryn go
barchus wnh ci llylll)'l. a chymrwch
amoch da chwi rnai S'veinydd, u ueuar,
ydac.h chi.

Perchnogion Newydd!
yn parnaur traddodiad gwych

WfiVELI:S
Bryn ac Angela William.
London House, LLANRUG
FfOn:

(01286) 673574
PEN CIGYDDION Y FRO
Yr wyn IIeo I mwyaf blasus.
Selsig cart ref
Cigoedd parod i'w bwyta
Archebion ar gyfer y rhewgist
MYNNWCH Y GORAU
DEWCH ATOM NI!

Pa un o'r rhaln sydd
bwysicaf?

YSWIRIO EICH

TV

(i arbed coiled i chi);

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

YSWIRIO EICH BYWYD
( i arbed called j'ch teulu)
Cysylltwch a'r isod I weld mor rhad
yw cost yswlnant gyda CDH

Andre (BetheVLlanberis)
Bryn (Man)
Euryn (Caernarfon a'r cylch)
John Eitton (Penisarwaun)

CDH
Ymgynghorwyr Ariannol
Annibynnol Lleol (sefydlwyd 197-1)

Ffon: (01248) 355055

SWYDDFA'R
POST BETHEL

syl\v<.:uuol

hanc~ Cl11ytlyddiaech
Gymracg. Elfi:n ddifyr yn y C_y~ymtliJIJ
yv:'r syl\\' sy'n cael ei roi i gynifi:r 0

hanesion

1

diddorol.

ac

annis~'Yl
\veithiau. 3111 gy~l'lltiadau cyEulSoddi
Uawcr o'r CI11ynau a'r tonau. Cewch
atcbion i'r nlatl fWyaf 0' ch )rmholiadau a
chodi hel)rd lawer 0 wybodaeth ne,vydd
\vrth bori yn y Cyti;ymfutIJ.
Pns y gyfrol f}dd L17.95 a bydd }'l1Y

Cewch groeso cynned gan
y perchnogion newydd
CLEO A SUSAN

ORIAU AGOR
6am-7:30pm
(LIun-Sadwrn)
6am-6pm
(Sui)

Cofiwch am ein gwasanaeth newid pres tramor, yswiriant, talu
biliau etc Yn ogystal gwasanaethau arferol Swyddfa'r Post.

a

Diolch i Bobol Bethel am eu croeso a'u cefnogaeth yn
ystod ein misoedd cyntaf

i ddod 0 hyd i ~d.flcO(:dd am hanes
tculuol ncu gael gafael ar yr

swyddi, i fanreisiu ar y gwa~'a11aeth

wvbcdaerh ddiweddaraf am swvddi,
bydd
yr areb
ar
gael
aT
vlww.llyfrgdl.cymru.org
nesaf a'r gobairh yw parhau j hel
Daw'r wetan ag ystod eang 0
atgofion a'u cyhoeddi mewn llyfryn a wasanaerhau ar-lein at ei gJlydd, yn
penodol, Amgueddfa Lechi Cymru, fydd ar gael yng Nghymru ac cynn V.')IS cysyllriadau defnyddiol,
America y flwyddyn nesaf. fel gwasanaerh bwydo gwybodaerh fyw
Llanbcris,
rhan 0 ddarhliadau canrnlwyddianr
(RSS), ffynhonnell
wybodaeth
13l1'r gwaim 0 cleillio'r ddau
AmguedcliaCymru.
KrJ(J(()UK a bas-data
newyddion
sefydliad yn rrrynd rhagddo ers rhai
Os oes gennych chi unrhyw
NeuJsUK, yn ogystal a gwasanacth fel
misocdd, ac roedd Cjfarwyddwr
atgofion am aelodau 0 'ell ceo lu a Gwales a Ch ymru ar y We.
C)rffreditlol
Amgueddfa
Cyrnru,
adawodd Cymru, cysyllrwch ag
Mae'r prosiect >,11 rhan 0 raglcn
Michael Houlihan,
a Cheidwad
Amgueddfa Lechi Cymru ar (01286)
Llywodraeth Cynulliad CYl1U1J, @
Amgueddfa Lechi Cymru, Dr Dafydd
Eich Llyfrgell Chi, y prosiect cyntaf o'i
Roberts, wrth law yn C;ranvillc ar 870630.
Mac Amgueddfa
Cymru yn fat]1 ym Mhrydain
i uno holl
gyfe!" y dathliadau.
g\vcinyddu
saith
amgneddfa
wasanaethan'r
llyfrg-elloedd
Eglurodd Dr Roberts y syruadaeth
gcncdlacthol ar hyd a lied Cymru:
cyhoeddus, addysg llV.7Ch ac addysg
y tU o]I'r gefeiUio:
bcllach er n1wyn creu un porch
'Er mal cOl.li proffil }' gcfcillio a'r Amgucddfa Gencdlaccll01 Cae[tlydd;
Werin
gwyoodaech cynhwysfawr.
ddao sef}·dliadrydanni weeli bod yn ei Sain ffagan: Arnglleddfa
Mae'r ffaith bod Uywodraeth )'
wnclld wrth drCfnLl digv.ryddiaclall. Fel Cymr!.l; Amgueddfa Ueng RuIeinig
Cymru,
Cacrllion;
Big
l)it; Cynulliad yn cylJido'r cynllu.n yn
hyn, mae rheswm Ilawer dyFnach dtos
Anlgucddfa
Lottol
Cymrll,
golygtl bod ygw~(lnaethal1 ary,vefan
gyd weithi 0'n agos gyda' n gilydd.
Blacllafon; Aolgueddia Wlan CYl]lLU, ar gael yn rhad ae am ddinl i
'Does dim lla\ver 0 amgucddfcydd
Drc-fad,.
Pelindre;
Amgueddfa
l.ecru
ddefrtyddwyr yng :\ghymrll - nlae
yo y byd sy'n adrodd harlCS y
angen
caJu i danysgrifio
i'r
diwydlant llechi ac o'r herwydd mae'll CymrlL, LlaIlberis ac i\nlgueddfa
gvvasanaerhau )'nl mhob rllall ili"aU0
bwysig cin bod yn cyd\veicbio g)'da' n Genedlaccllol ", GlaJlnau, i'Jlcrawe.
1V1aeAnlglleddfa
CrlllfU
yn
datJl1u
Brydwl.
•
gilydd lle gallwn ni. Yn ogystal, rnae'T
Y11 2007. Am
Er m\,\'yn l'lclpu staff llyfrgelloedd i
cysylltiadau
rhwng
ardal ei chanml\vvddianr
ragor 0 wybodaeth ewch i'r wefan:
11yrwyddo w v,,\v.llyfrgcllcymru.org
cll~'tlIclyddol
gogledd-orlle\vin
\V\vw.atllgueddfacynrru.ac.uk
mac bron i 1,0000 becynnau eylllorrh
Cymnl - cartref Anlgucddfa Lcchi
Ccir Dl)'llediad CUll ddim i hall wedi'u llanfon i lyfrgelloedd led1e(.i
Cymru - ac ardal Granville, sy'n
ganref i Anlgucddfa Slate Valley, }'11 safleoedd Amgueddfa Cynu'u, diolch i Cynlfll, sy'n cynnW}'S gwybod.aeth am
gefnogaeth LJy\vodraeth CynuUiad
y \\refan a sut i'w defnyddio, deullydd
rh}feddol,
ac rocdd
gennyn1
marchnara a ffi\vy 0 wybodaeth at11
gyfrifoldeb i gofio ac iddatb.lu'r rllain. Cymru.
sur i hyrn"ddo'r V"efan al: lerel leol.
tFe fyddan nl'n parhau a'r g~~alcll
DJ'vedodd
Alun
Pllgh, y
Yr Ateb i Bopeth ar Flaenao
dros ymisoedd a'r blynyddoedd nesaf
Gweinidog ruo Ddiwyllianc:,}'
ae yll datbl}<gu cJ~1'lltia(iall aeadem
eichBysedd
GYlluacg a Ch",raracon:
'1Ifae'r
aldd, codi proffil a chynldeithasoJ
Nlae ~\ret=an n(!\vydd wedi atel ei
wefan llon yn drysorfa 0 wybodaeth
gydag l\mgueddfa Slate Vall~',g'.m lansio sy'u llawu h"..rybodderh ar gyfer
ae yn adnodd g,vYCll sy' n rhad ac aIn
ddecl1!a1.l gyda serenlonj gefeillio y cart[etl, bllSnesall it chYll1unedau
ddim i bawb. R\.\,y'n aru10g pawb, o'r
pen yma rydan ni'n gobeichio'i drefnu
Cymro. Beth bynnagyw'cll C\vestiwn, plcnt)rtl sy'n chwilio am help gyda'i
o fewn y 11wyddyn
nesaf~' ()ebostioAsk Cyrnnt am atebion i bas,
walth eareref i'r l)obl sy'n chwiJio aTIl
ych\\7anegodd.
Wrch groe~awu'r gefcillio }rn
Granville, son arn b\vysigrwydd a
newydd-deb pcrtJmasau fel hyn
wnacrh
~fiehael
HoulihClll. ac
meudai:
'Rydan ni wedi bod yrl ceisio
mcdd\vl anl enghreiffciall eraiU 0
Fton 871278
amgttcddfeydd yn gefeillio er nlW}1n
c}Tdweithio ac ;l(ieila.dll ar Sysyllti3t13U
www.ybistro.co.uk
ac arfer da. Rvdell
III v,'cill meriu!
•
Perchnogion: Danny a Nerys Roberts
mcddv,,J anl lLnrhyw ddwy amgueddfa
arall. Y n deli os felly, mac i\mgucddfa
Cyrnrll - ac Alllgucddfa
Lccllj
Harddwch eich cartref gyda
Cymnl yn arbennig - yn anvaUl y
ffi)rdd yn y gwairn rydan n i \vedi bod
,vn ei "'~(teucl
'?vIe hwn yll brosicet p~'Ysig 0
~dfuw}'nt Cymru ae America ac r\vy'll
WINDOWS
golxithio
y byddwn
yn dilyn
ll\V},ddianr gefcillio Amgtleddfct Lechi
FFENESTRI • DRYSAU • CONSERFATERIS
Cynuu ac Amgtleddfa ~l:\'re Valley
gyda rJ1agor 0 efeillio gyd a sefydliadau
CYFLENWYR AWDURDODAU LLEOL
rebyg dros y blynyddo(!dd nesaf.'
Busnes teuluol gyda blynyddoedd 0 brofiad
Yn ogYStal a'r ~raith cod iproffil a
threfTIll'r gcfcillio ei hun. bu'r ddv.1J
Ffoniwch - JdioIn costio dim i gael pris
anlguedJfa yn brysur dros y misoedd
HEN VSGOL GLANMOELVN
ru\vemaf'}'11 hel atgoflon pobllcol - y
LLANRUG LL55 2RG
Cymry'n hcJ atgofion am JI aeJodall
rheini o'u tculuocdd a ada'vodd
(01286) 678618 (dydd)
Gynlnl j chvvilio am fywyd gwell, a'r
(01248) 670081 (nos)

Llywcdraeth
Cynulliad
Cymru
wcdi
yl11rwynlo
1
ddatblygu'n lIyfrgel10edd tel eu bod
}1n pcrthyn i'r 21a.in ganrif. Mae
wedi buddosddi £2 miliwn yn
llyfrgelloedd Cymru er mv.-yn codi
safonau a darblygu prosiecrau
diddorol ae arlocsol fel hwn er mwyn
sicrhau
bod llyfrgelloedd
yn
berthnasol i bobl heddiw.'
.Mac' r wefan ar trclelyn y Gymraeg
a'r Saesneg (,vww. library.wales.org)
a gellir cl defnyddio'n llawn drwy
fewngofnodi rhif ccrdyn llyfrgell,
sydd ar gael yn rhad ac am ddim 0
un rhyw lyfrgell.

Llwyddiant y Gefeillio
Cyntaf i Ddwy Amgueddfa

Bu dathlu mawr yn Amgueddfa Slate
Valley, C'nailville, Talaith Efrog
:\ewydd. y penwythnos diu.lethaf pan
gafodd yr amgueddfa ei gefeillio gydag
Arngneddfa Cyrnru. ae yn fwy

AmeriCaIlw),r yn cofio'u cyndadau a
groesodd For yr Iwcrydd. Bydd
[[l\Alyth lIafur yr apel yng Ngh)Tmru ac
America yn ymddangos ar wefan
Amgueddfa Cymru dros y rnisoedd

I

I

•

lFFENESTRl
CELT1C

,

hwn.
'Mae

T ro Cyntaf i Ferch
(0 Ddeiniolen!)
Annette Bryn Parri oedd y feTch
gyntaf i arwain 600 0 chwaraewyr
bagpibau o'r Alban, Iwerddon,
Llyda\.\' a Sbacn yn yr Wyl flynyddol
Gelraidd yn Lorieut, Uydaw. Roedd
AtlnetCe, 0 DdeinioleJl, yn Uydaw
tel Cyf;u wydd"\vraig Cerdd Cor y
Traeth
a oedd
wedi derbyn
gw~oddiad i IDTJl.rychioliCymrll yn
yr \'(.'11 Geltaidd.
'Roetld yo brotlad ardderchog i
arwaill cynlaUlt 0 gcrddorion lllewn
staru \VUl bcl-drocd gyda 12,000 0
gynullcidfa/ mcddai Annette.
~lac 70,000 0 ytn\vclwyr yn
mynychu'r -\\'y1, gyda'r Cor yn
perftormio mewn 10 achlysur, yn
cynnv.ry' no~weithiau cabaret ae
hefyd cyngherddau
cysegredig.
D}7Wedodd Garetll Ogwen Jones,
Biwmares, Cadci.rydd y Cor ei fod
yn teimlo fod pob un o'rwyth gwlad
Geltaid(.J oedd yn brescnnol yn
Dlynnu d1warac'r bagpibau uv.ry'r
adeg!
T airh ncsaf Car y T taeth £}rdd
ymweUad i'I Iwcrddon yo mis
Hydre£
}vIae croeso i unrhyw un 5y'n
dymuno ymaelodi i'[ cor tidod i'r
ymarfcr ncsaf ar nos iu n, 41vfedi am
7.45 yn Ysgol GOIOn\vy Owen.
Bcnllech.

GWASANAETH LLEOl AR GYFER
PARTYON • PRIODASAU
PEN-BlWYDD
BEnYOD • DAWNS· GWYLIAU

RHOSTIO
MOCHYN
ARGYFER
POB ACHLYSUR

~i~
0 ffermydd Ileol
• Pargon rhwDg 40 a 4OO!
* Gyda saws alaI a stwffin mewn
rholiau
'it

*

Efo .salad hefyrrd os dym unwch
DEWCS, MAE O'N FLASUS!
CysyflMCh a

JOHN BRYNAFON

LLANRUG
YDYNCIG II 675190/673188
Ffon svmudol: 07798 718788

wefan: www.ydyncig.co.uk
3

chrefftwyr lleol oedd wedi bod yn
carlo allan
y gwaith.
Cyn
yrnaoaoi arwetnrooo y Rheithor
ni mewn gwasanaeth byr 0 fewn
muriau
hanesyddol
Eglwys
Hywyn Santo Yna cael ychydig
gyfle
j
.tynd
0
gwmpas
Aberdaron,
cyn trol am adref
trwy Fotwnnog, gan aros am
ychydig yn nf1ref Crieieth.
Diolch am gymeithasau
fel
hyn yn ein pentrefi, rydym yn
elwa 0 gael gwahanol bobol i
sgwrsio am eu gwaith a'u bywyd.
Dyma a gawsom yn ystod y
tlwyddyn
- Medi: gwaith
yr
Ambiwlans
Awyr gan Anwen
Thomas;
Hydref:
Swper
y
Cynhaeaf
gyda'r Canon Idrls
Thomas 0 Orefor; Taehwedd:
Ruth Charles yn sgwrsio am ei
bywyd
yn
Ynysoedd
yr
Hebredies;
lonawr: noson 0

•

atgotion a lIuniau o'r ardal gan
Miss Jane Foulkes; Chwefror:
Hywyn Williams yn son am y
bechgyn o'r ardal a fu farw yn y
Rhyfel
Byd Cyntaf;
Mawrth:
sgwrs hynod gan Bobby Haines
o Gaernarfon; Ebrill: y Parchedig
Wyn Roberts,
Caplan Ysbyty
Gwynedd; Mai: y parchedig
Philip Hughes yn sgwrsio am ei
daithy a'l brofiadau yn Uganda.
Bydd cyfarfod eyntaf y tymor
newydd ar nos t.un, 4 Medi. Y
siaradwr gwadd tydd y Canon
Gwyndaf Hughes 0 Gaernarfon a
bydd croeso cynnes i bawb.
PEN-BLWYDD PRIODAS
ARBENNIG.
Llongyfarchiadau
mawr i Glyn a Hannah Edwards,
Fferm Gerlan, Clwt y Bont, syco
yn dathlu 60 mlynedd 0 tywyd
priodasol. Pob bendith a hir oes
i'r ddau ohonoeh.

YSgwor
Llanrug
Hefina ac Elwyn Wilson Jones a Mair Lloyd Hughes yn recordio
gydag Alan ar nos Wener ddiwedd Mehefin.
DEINIOLEN
MARWOLAETH.
Bu
farw
Donald,
2 View Terrace,
yn
dawel wedi cystudd hir ar yr
20fed 0 Fehefiri yn Ysbyty Eryri.
Caernarfon. Roedd ei angladd yn
gyhoeddus yn y t9 ae yn dllyn ym
mynwent Llandddeiniolen
dydd
Llun, 26 Mehefih.
Dymuna Nan, Aled, Rhian a
Gethin ddiolch yn dditfuaht am
bob arwydd 0 gydymdeimlad a
charedigrwydd
a ddangoswyd
tuag atynt yn eu profedigaeth 0
golli gwr, tad a thaid arbennig
iawn. Diolch am yr ymweliadau,
galwadau
ffon,
cardiau
a'r
rhoddion hael 0 £2,000 tuag at
Ward
Peblig,
Ysbyty
Eryri,
Caernarfon,
lie cafodd ofal a
charedigrwydd
mawr. Diolch i
Seindort
Arian
Deiniolen;
y
Parchedigion
John Pritchard,
John Gwilym Jones, Eryl Lloyd
Davies, Eifion Williams a Bryn
Williams am eu gwasanaeth yn
yr
ang ladd.
Roedd
y
Parchedigion Trefor Lewis a toan
Davies
yn
methu
bod
yn
bresennol.
Diolch
hcfyd
i'r
merched am baratoi lIuniaeth yn
Festri Ebeneser ae i Gwynfor
Jones, E.W. Pritchard, Llanberis
am d refniant trylwyr.
GWASANAETH
I'W FRO. Ers
1999. mae Alan Parry 0 Bentre
Helen, Deiniolen, wedi bod yn
gweithio'n ddltllno gyda Radio
Ysbyty Gwynedd. Mae'n darlledu
bum noson yr wythnos ac mae'n
cyflwyno ceisladau i'r cleifion ac
yn sgwrsio gyda gwahanol bobl
sy'n troi i mewn i'r stiwdio. Mae
Catrin hefyd yn gweithio gydag
Alan.
Mae'r cyfan o'r gwaith yn gwbl
wirfoddol, ond nid dyna'r cyfan
mae Alan yn ei gyflawni. Mae'n
helpu qyda'r Groes Goeh, yr
WRVS ac hefyd mae'n croesi
plant 0 flaen Ysgol y FaenoL
Gerthfawrogir
gwaith Alan yn
tawr ac yn ddiweddar mae wedi
cytuno i wneud yr un math 0
waith yn Ysbyty Glan Clwyd.
Dioleh yn fawr Alan am y

J.M.
JONES

gwaith hynod werthfawr yma sy'n
IIwyddo i godi ysbryd lIawer un
sy'n
orweddog
yn
Ysbyty
Gwynedd. Pob hwyl gyda'r fenter
yng Nglan Clwyd.

A'I FEIBION
GWAITH

DYMUNA John, Gwen a'r teulu,
Fron.
ddiolch
i berthnasau,
ffrindiau a chymdogion am bob
arwydd
0
gydymdeimlad
a
estynnwyd
iddynt
yn
eu
protedigaeth
0 goln
brawd,
brawd-yng-nghytrith
ac ewythr,
oedd mor annwyl
ganddynt.
Dioleh arbennig am y rhoddion
hael
a dderbyniwyd
ae a
gyflwynwyd i ward Alaw, Ysbyty
Gwynedd a TOFFS. Dioleh
0
galon.
LLONGYFARCHIADAU
i Catrin
Llewelyn Gruftudd. 3 Hated, Clwt
y Bont, am basio ei arhoHad
piano Gradd 1 gyda anrhydedd
yn ddiweddar.
Yn dilyn ei
IIwyddiant
gofynnwyd
iddi
berfformio yn Neuadd Pritchard
Jones, Prifysgol Bangor, gan y
Coleg Cerdd Brenhinol
gyda
niter 0 gerddorion Jlwyddiannus

eraill.

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

CERRIG
BEDDAU

WAUNFAWR

Iry Rhydd

I

Dymuna Catrin ddioleh i'w
nathro, Mr Elfed Morris, a'i chynamrawss, Miss Heledd Pari, am
ei dysgu.
Da iawn, Catrin, gobeithio y
byddi di'n cario ymlaen gyda'r

Crefftwyr gwaith
IJaw traddodiadol
Cerrig 0 bob math
argael-

• 8wyd Cartref • Prydau Plant
Ystafell Deulu • Cinio Dydd Sui Traddodiadol
• Cerddoriaeth Fyw • Cwrw Go lawn
Ffon:

650218

chwarae.
CYMDEITHAS
CYFEILLION
EGLWYS
CRIST.
Y Sadwrn
cyntaf ym mis Gorffennaf. aeth
aelodau 0 'r Gymdeithas draw i
wlac Llyn. Brat oedd troi oddi ar
y ffordd fawr i Bwllheli
ym
mhentref Llanaelhaearn,
heibio
lIethrau Tre'r Cewri a phentrefi
Llithfaen
a Nefyn. Aros ym
mhentref Tudweiliog i gael cinio
ac yna heibio godrc Garn Fadryn
ar hyd y gwastadeddau i lawr am
Aberdaron. Yno yn ein disgwyl
roedd Rheithor
Aberdaron,
y
Parchedig Evelyn Davies, aeth
ni 0 amgylch eglwys hynafol
Hywyn Sant, sydd yn dyddio 0
1252. Roed y gwaith atgy\vei rio
ar yr eglwys bron a:i gwblhau a
da oedd clywed mai pobol a

a

cptr'
• Gwyliau cerbyd Prydeinig a ChyfandiroL
• Rhaglen Triplau Dyddiol.
• Cerbydau moethus ar gael ar gyfer 1I0gipreifat.
• Cerbyd 7 ae 14 sedd ar gael ar
gyfer teithwyr maes awyr ae
ar gyfer logi preifat.
• Adran teithiau gMp - yr holl
dremiadau wedi'u gwneud:
archebiadau gwesty a 1I0ng,teithiau,
archebiadau theatr a digwyddiadau.

Y Sqwar, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd LL55 4AA
Ffon: 01286·675175 Ffacs: 01286-671126 E-bost: info@arvonia.co.uk
Gwefan: www.arvonla.co.uk
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Good Bye Lenin (2003)
ganmol
/ldo{Y,e:i"dgan Martin ],L Williams
Diwrnod trymaidd a chwilbcerh
arall
mewn
dinas
swnllyd,
Cynildeb

j'V\,

glawstroffohig a di-drefn.
Do. bum yn trio dod 0 .hyd i ryw
fat 11 0 ddihangfa un prynhawn
diweddar.

Pcint

ocr (ond

cynncs

wedl pum rnunud - diolch i'r

tywydd.)

gardd dafam?
Sipian paned 0 goffi (a honno'n
mewn,

frawddcg hon ar phcn ei hurl sy'n
WYCll ond y ffaic}, rnai Jym<L )1'-vei

Am fit,), 0 jizl1yli(}11 sut fedrtoch chi
gllel£30 4.,'1ysgrijelJ.7Z1J cysyUhl,ch d

rorgoch, fel bod rhai ar gae.l ar gyfer
bwvdlcnru'r ard ..l. Bvdd rnwv ar 11VTI

hateb i gwestiwn pwysig ci brawd.

fennifer [ones tnoy
e-bostio
cYStVOt@p4purb,·o.t)rg
neu drtey
_Oi"1io 08456023912

yn ystod y rnisoedd nesaf- ond bydd
yn rhaid cael caniarad Asianraeth yr
Amgykhedd CEO!

Mi chwerddais i vn
uchel, ond efallai
•
y byddai Almaenwyr yn ymareb yn
WaJlaI10l- wn 1 ddim. Chris \Y/add1c
yn methu ric o'r smotyn. Lloegr yn
colli yn rownd gyrl-der1}Tf1ol Iralia
90. Anlwcus Herr Robson!
Y 'rwyllo ' da ci twriad gyda'r
jariau hwyd - hynod 0 ddoniol a
phryfoclyd. Beth yn union sy'n
gwl1Clid cenedl yn gCIICdL? Pa mar
Brydeinig, Ewropeaidd a mllltikll./.ti
yw- Cymru mewn gwirlonedd? Picls

cosrio crocbris) y tu allan i gaffi gyda
bwrdd
~igl<::djg,
cadai r
anghyfforddus
a budr, a pllafin
lla\ver rllY gul fc] nad ocdd dinl Spreewald - fel chwilio am
modd anghofio anl Iygrc.dd a ch}~ nodwydd Dlewn tas wai.r weru'r
TtVende. Andros 0 ddoruol 1'1m Eo
dlamynedd y moduron s),'n nlynd
Alex yil dod 0 hyd i jar ... Ce.rfiul1 0
heibio?
Len ill yn cael ci gario gan
'l'alu gorn10d am doeyn sinema,
- Dlanl Alex (Kacrin
ccisio pcidio i1dio i'r demrasiwn 0 hofrennydd
brynu popcorn a diod pop (h.y. Sass) wedi d[ysu'n lin. Yn £)f atgoffa
(wet m}rmryn bach 0 leia) 0 ol}'gfa
sorhach) lIav;'er drucach na'r pris
'arferol' - a gorfod goddef ambell agoriadol Gadttef Lenin: 'ty[ae 0 dal
yna. Dalynei briod ie... '?l
fynychwr
sillema
Sy'11
rl1)'
Bod yn gynnil
an'>t'Vbodus
i ddeall
saionau
,
Ceir defuydd effeirhiol 0 gynildcb at
ymddygiad byd y sgrin fawr?
0;a, dim diolehl Un DVD am adegall. l)a n fo'r tad (Burgh,arc
Klallssner) yn cyf<lrfod y fanl am y
ddiwrnocL am bunt namyn celniogtro cynraf t!rs blynyddoedd
yn yr
dyna ocdd y cynnig yn fy slop
ysbyC)r yna ni chawn wybod Cyrul\\~S
ffllnuau leol - diolch i'r tywydd
}' Sg'-vrs rhwng y ddau - gw}'ci1!
paeth
decini,
gan fod canran
Nid 'f\v pob ffilm Hollyy,'ood yn
syl,,'eddol 0 gwsnleriaid arferol y
siop yn ila""ef rh}' br)'sur unai yn r,vts]l l)ut dros ben liestri. ond
yfed peine cynnes - poeth hyd yn diolch i'r drefn na chafodd GOl)d B_ye
oed ar 61 digon 0 arnscr. yn colli l,enirt ei ~vneud gw e..e. ambell i
Americanaidd
digwerrh hanner ewpanaid 0 gom ar gyfarwyddwr
fwrdd sigledig ncu'n ),'oldrcchu j dalcne a kirsc}l. Byddai'r olygfa YIl
ddcalJ llinellau'r actor ar y sgrin [a,vr daJlgos )' tad )'11ym weld a,'r fanl ar ei
ac an\vybyddu synan cythruddol y gwely angau y,'Cdi nl)'J1d dros ben
Uestri ac ~redi para am 0 leiaf lLgain
ffillll-byff (ha,ha) drws nesa.
mllnud! Cy·nnil a chofjad\.\,)' yw'r
nJlDill gwobr
gerddoriacrJl
11Cfyd heb
101
C;ol)d Bye Leflirt - enillydd G\,'obr
ulelodran1atig fel S)Yddmor gyffredin
Blue Angel anl y Ffilnl Ewropeaidd
Orall, BerliJ1 2()03 - oedd fy ne\.v1s. gyda thai 0 ffilnri3U HollY'vood.
Perfformiad
caboledig
gan
fRlol gan VI olfgang .Becker yn yr
florian Lukas (Dctlli) - yn cn\vedig
iaitll Almaencg gydag is-deitlau
tua'r
diwedJ fcl y darlledw[
Sa.esncg.
11ey,ryddion
gyda'i
fwsrasl1
Fel Gllddel ].(!nin, mae a wnclo'r
ffilm hun a ph)Tnciau dYl)'s megis "s wyd tlogol'.
\V/ yddocll cIll be?
ComiWTIy'ddiaeth.
cyfalafiaeth,
Mae'r Ilyfrau hanes yn anghywirl
delfrydiaeth a sur mae cenecLl a phobl
yn ymdopi wedi newid mawr ac Mae'r ras Iygod drosodd. Signll1nd
Jahn - y KosmorlalLt(Stefan \Y/al7.)
anochel
ddaru. olynu h:ich Honecker ac nlac
Hoff olygf'eycld
miloedd 0 J.VessiS)7n heidio i'r DDR
Gall darllen adolygiad C)lnhwysfawr
am f)"\\'},d Uai arv.'),ncbol a materol.
a nlanwl 0 ffilm C)rn ei gwyIlo am y
l-elly. os yw eich peine yn gynn<!~a
tIO cyntaf
ddifctha'r mwynhad.
dig)'ll1eria.d, y ry cofft yn ddifla~ a
felly, (hel) son gormod am y srori
afclelgar) dyma fy 110f£ olygfeydd a difflach a'r dewis yl1 )' sillerllll In 0 r
ragwelad\vy, yna cofu>veh fod
rhago.riaethau
yn
y
£film.
dewisiadau
amgen yn j'stod eich
Gyda lla"'1 ni fyddern yn G\vglo
gorn1od CYll gwylio'r £film CllWa!th. amser hanlddcn a bod modd dia.r'lc
G,velJ lllynd i wW'l{.79<}mddr.dc cu: rhag hyn oIl am 0 lciaf 116 ffilllUd.
Hyd yn oed os yw'r cywydd poeth
61 y profiad:
vledi hen fynd a'r cynnig arl,ennig 0
Y deFny·dd
ffral!tll
a
wneir
0
•
99 ceiniog wedi gorffen, l1ydd G(){)d
gwnmi diodydd pop mW}1a'r byd ac
Bye l.eni n ~'n eich difyrru anI
un 0 fwytai by"yd soth,ach mwya'r
ddyddiau lav.'er ar 01 ei gwyuo.
blaned.
Saitll al1al1 0 110. Cofiwch Ylnweld
'!vf v.ryn hewch eicll owyd a dioJcl1 yn
. ,
a ¥or...."v .pICtJV\'rs,co m Cf m\\')'n
fawr am ddewis BK', medd Ariane
cofrestru cicll marc a (.iatgan barn,
(Maria Sinlon) wrth ei brawd, Alex
(Daniel Bruhl) - b'Yda gwacdlif o'r
Darpartuyd yr erthygllJ011 jel"IJa11
trW}'ll yn yr ysrafell ynlolchi.
o GY11llu11Cyfra1111u ar y cyd rlJtt'1lg
\Y/ rth gwrs, nid cynn \.\rys y BBC CY"lru~rJJyd ac A'1tur I'eifi.

Ax ben aralJ i'r lein
Mae'n anodd cael rhY'vbc:th pcsirif
i'w ddweud <1111 yr afonydd eleni.

Gyda'r hell sychdwr prin ofnadwy
ydi'r cyfleon wedi bod, ac ar
amserocdd tel hyn mac gwcrthu y
ddeorfa yn antJygu ei hun.M ae'r stoc
o frithyll yn enfys cleni a'r 'sgora ar
Lyn DY'V.T<I,[chen wedi bod )'11
arbennlg. Mae rhai aelodall yn
cwyno eu bod yn dal ell dal1 'sgodyn
o fcwn dcng mUlllld ac weJ}?J1 yn
gonod rhoi'.r g{):rau i ~gota. Dau
'<;godyn mcwn dcng munud, ac yn
C\\l'U{) - ano~ill crcd,u yn rydi!
Dal yn brin Y'\,'T afonyJd 0 lif

gan fod c.:isi<ll1 dm dros )7
glannau j ddcnu'r cog ar sC\'VLn o'r
m6r. Ond, er y prinder 0 lJysgod
mae' n rl1aid da! i gY1111wuo a
pharatoi am y t)IllilOrau i dd{)d. UIl
nlater
positif
iawn
}'\.V
fod
Asiantaeth
)'r A!11g),lchedd am
ganiatau i'r g)'111dcitlla5 ail-gydia.d }'n
), cynliun goll,,·g sils. Grcs}'I1 0 bern
em bod eisiau ca.Iuarad gan ad.rcul o'r
Llplodraecll i weUa ein eiJJo ein
Ilunain. ond fel yna Dlae perhau yn y
,vlad yma - gormod 0 rcolacrh !ly'n
[agu e\.\'ylly!> rhywun aT adegall! ()nd
yn 01 at y cynlilln sus. Jrn.y hyn
mac'n bos.ib cwtogi amser 0 ddcori
y,')rall'r cog i pan mac'r py-god)'n yn
dych,\\Telyd yn 01 o'r nl0r 0 bllnlp j
ddwy Ilytledd a hanner.
7\id yw hyn Wltll g\vrs heo gO!>t,
cawn \veld be fydd YUlatcb yf.
aclodau at gario 'tnlacn a hyn pall
fYdd, eisiau rhui ell dwyl0 yn Cli
pocedi.
Nid yn. unig mac'r cog a'r :,cwin
yn afar elcni, mae Cf)'11 gW)'1l hefyd
)-n,gl}'n a'r tOrgoc]l. Nid oes gcnnyf
ond COYillr am rhyw dd\\rsin y,rcdi ell
dal, er bod y stoc yn iach ia\\'Jl yn 6J }'
111onirro sy'n cael ei gario allan pob
d,V), flynedd, Efillai fod safon y
';-'COLeIS }ill dlry\vio!! Dyma gyfk i
ail-gydiad yn ein rllaglcn 0 faglL'r
id\VR,
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Mae un o'r cynlluniau sydd wedi
rlledeg hiraf yn hanes y clv{b ar fin ei

gwblhau, mae'n sicr eich bod wedi
syt·f[e(lll ar darllen hanes Melin Y
Cirn, ond g}'da'r holl dwrmeli i

ystlumod, a llofrydd ysdumod, mae
Dl""}' 0 feddwl o'r 'SlYU1S na phobol
mae gcnn~rf oEn, ond fel yna 111ae
pethau. Er 11)-n i gyd mae'r llc bron
)'n barod, a lie bcndigcdig sydd yno
hcf)td. Mac'n wert]' scfyll am rh}f~r
funlld bach ar y balcoru a gweJd y
machlud d.ros fat: Cae::rnarfon,
Un peth JiJ.durol ddal:th i'r
amlwg dr\\'Y'r ~valrh ar )r fewI,
roeddem i gyd dan )Tr argraff mai
1842 oedd tivddiad
adeiladl1'r lie.
•
ond wrth dynnll rhai o'r hen goed
daethp,vyd ar drav{s distyn ma,vr
derw, sydd yn dal yn ei Ie. gyda'r
canlynol
\"ccli ei lladdu arno IDC\vn
•
llvthrcnnau
bras '5\'1\ \V/WW 1742'
,
- tClllu C;1}11liifoJ) ,vrtJl g\.\lfS. 1\ oes

rhyv.run a all roi mwy 0 \vybodat:th ar
hyn, Bua.swn yn [alell iawn 0 glywed.
Bl.Laswn rn falch iav.'l1 llefyd 0
gael g\vyhod P\\'Y 5y'11. twu Lwbel
adciladu mor mcolaidd ar dir", clwb
ym !vlJ1oncrug - does gan rhai ddim
parch 0 ~'l)v:l i 11ardd~'Ch y fro.
HL\\' PRlCEHLJCI-IES

LLU1V
lV/eli", .y Cim

Antur Teifl
Wrr ri rll",rng 16 a 2S mh""ydd oed?
Oes gen ri ddiddordeb
mewn
ysgrifcnnll? Os felly mae c}l1e i rl
cfuull t30 drw)' ysgrifCJU1U crtllygl
i'r bal)UI bro

lleQl.

y,r)IOOdaCul ar su t ). gelli di
gael dj' da1u am ysgrifennu erthygl
neu adolygiad. cysyllta a thim y
Rllw)'d"vaitll Papurau Bro:
nla11gwynfor@aIlnJrrcifi.org.uk
1\n1

Og456()2912
Rll,\\'),dwaith Papurau Br'o, An[ur
Tcih, i\dcilad 1\filford, l)las
Gogerd d a fl, A lxryrsnvytl1

Ccrcdigion Sr'23 3EB

rJJwng mis Medi, a diuedd mis
Tachuedd eleni. Yn ogysral gofynnir
j chwi nodi drudu-enod a welsoch.
Mac'r daflcn Arolu:g wedi ei
DafyddGuto
ch}·nnwys isod. Os oes angen hVj'fwy 0 daflenru .Jl,"vlu.g arnoch rybed
a ..vnewch adacl imi WYDodhynny a.c
Beth sv'n
IJcIJ().\i1)"111
_
.. tvbed! A oes rni wnaf eu danfon aroch. Gallwch
su,:yddog ."In tit plitt, yn rhodd; weithio f'Cl unigolion, neu me ...vn
gorc}~'YmyfJna cblyu, ac na ddettll neb
grwpiau. Mae'r ..1roLttg ar gyfcr bob
ond hu~y mohono r A oes gartddynt
oed ran. Diddorol fydd gweld, er
'lU.I arltydd
~'Y.(rift i flJ)kYJ1£ paudr
ellgllraiffi, fame 0 dculu'r brain sy'n
ohonynt pll bryd i god; i'r eiliad gydaii ymweld a byrddau bwydo adar yn
gi~yd{'? }"' mae'nflIer nnodd iatcn ei em gerddi. j\ OCS 'na aelodau 0
esbonio. 11 (hreda! nad oes neb .yn ei deulu'r brain, ncu ddruduenod, sy'n
uryhod ond :'Ir adsr etc bunain. Onid bel eu tarna'd ymhlirh adar eraill?
oes cyfrinacha« jiloedd gan adar, Gcllir gwylio o'r gegin, lIoffr, neu
aniftiLillid, II thrychfilod, na ioyddom
f)'Ild ar g<1\.\'t, gan ymweld ag
ni ddim obonynit
meysydd agored a'r ~vdhanol
Yr unig beth a dd'v,'cdaf, 0 sylwi'n warchodfeydd byd Narur rhagorol
y
fan\vl ar adar pan fyddent }Tfl gv.'1Tlwl sy' o'n cwmpas, Danfonwch
I drin a thrwsio
dystiolaeth acaf os gwelwch yn dda
Ilwytla.s yo yr awyr, nad OCSunrhyw
pob math 0
achwcdd, 2006.
\vrrhdrawiada' yn digv.'}"dd,h.y. gedy erbyn diw~dd mis ~r
yn wir gyhoeddi'r
beiriannau gwn'io
pob aderyn ofod rhyngddo a'r Gobei[ilir
canlyniadau yn Eco'r Wyddta, rllifyn
adcryn nesa' aro.
Yn yr ail achos uchod, sefjac do, crUsIonawr, 2007. Bob hwyl, a llawer
o ddiolchl
c'1om,ln, .ille do, e'[oman, 'docs dwy
wait}1 anldani, cyd~ddi~'yddiad
21 Stryd Fawr
ydocdd ycyf.tn ac nid bwriadol oedd
Arolwg T eulu' r UraUl a
PORTHAETHWY
y rrcfniant a gaed. Credaf hefyd fod
Drudwcnod
pob adcryn iach wed.!'i freintio hefo
Ffon: (01248) 714043
~1cdi hyd ddiwedd Tachv.·edd,
Ilyg'id craff ac yn hyn 0 beth mae'i
neu Caernarfon
2006
welcdiad hcb fod yn hollol yr un fach
Guro, Y
Ffon: (01286) 674520
a nyni, foda' dynol. Gwel yr adCf)'ll y Danfonv.rch at Daf"dd
•
byd mawr o'i gwnlpas Olewn Nyrh, 0:euadd C;Jasgoed, I~lanrllg
Edau, Nodwyddau
LLSS 3BB crbyn div.'cd(.{ mi:.
perspecrif ehangach. Rhaid wrth
ae ati mewn stoe
hyn, gan mai ei brif nod mewn hyn 0 Tachwedd, 2006
fywyd ydy' ch will 0 am fwyd.
Unwa'rh y ~Vyr adcryn Icoliad ei
fwyd. bydd }'n hcidio yno, \vrth y Pa adel'}'n a ,velsoch?
dwsina', wrrh y cannocdd,
a'r Pryd?
Beth roedd yr aderyn yn ej v,lneud?
miloed(.l. Mae cae sy'n cael el aredig
•
t:nrh}'W beth arall 0 ddiddordcb
yn arynfa i adar 0 bob marh.
A'r telepathi ynlhlirh adar? Na! ynghylch }'f adcryn ?
go
brin!
oherwydd
mac'r
ddamcania'ch,
cr mor ddiddorol
ydyw, yngh}·lch adar }n rrosglwyddo
negeseuon i'w guydd, yn perrhyn i
dri degau'r ugeinfed ganrtf ac heb
rithyn 0 wirionadd ytlddi. Credid
hefyd erbyn scurh dcgau'r ganrif
ddiwetha' fod 'na facs magncteg
wedi'i leoH yn ymennydd}'f aderyn a
hwnnw, yn ci dro, yn ei alluogi i
dro glwyddo'i feddylia' i duar crilll
41A STRYD FAWR, LLANBERIS
o'i gv.'mpas. Iesgob annw'l! Onid
Ff6n: (01286) 872501
bwrw jddi i lunio ffuglen ym myd
N atur ydy' pcth feUy? l·fwlbri nocrh,
a phlant dynion yn ceisio creu
r'wbarh nev.'Ydd syfrdanoL scf creu
, """""'
meddylia' adar ar ddelw d),n ei
hunan! Rhag c}'\vilydd yn wir!

atur

-

Heidio
07.38. acyn fom arall o'r netoydd, a
_
diolch byll]
«mdano dd'Uleda' i. A'r
dyddiarl? Ill, Hyd"ef 14eg, y fluyddyn
20011lc 0 'rifelldSt yn y gegin mi u'efA!
ar y t/ctfldtr cyfogos 5aith jac do)' tri
cheiliot< paUll ac un baullas, sif
Branu,'en. Mae'r ieir, a Choby» r IJtl'J
geiliog. :'Ino hif.yd. Mae 'ngu.'IJS each
i'n sifylLI'1n ar erchu..,n .y dernyn
g!dsuJellto(~
tra mae'r ieir yn
gabl}lntio ymhlitb .yr adar er'ill. JIl,
lniyd! yl1 bryfttllch ac _yn ddarna' 0
uieddillion v()ra/tvyd ',.hen Guto, ni
alla] ftddu}L am tin rbesurm arall
paham ."1 maent wedi heidio _'Yman
b~"Igeinioli /od yn griu: CJll,tJsgedig ae
tto mar fldlon~brllf ett byd!
J

Pan gyfyd y jacdoaid,
gwnant
l1ynny'n sydyn, gan ada'lunjl1c do'n
rtn-droi ar ben to'r hen feudy. Ei
ddyletswydd ef ydy' gwylio, neu
efalla' bod hwn }Tn aderyn nlwy
menrrus na'r lleill!
Bum yn gw)'uo a,mball fora, a
hynny ar gyrion AlIt Rhiwth, sur
mae jllc doaid yn rrefnu eu saAeoedd
pall fyddant wedi glanio ar ben
wifran drydan. Oyna nhVl,'n dyfod ar
ei gilydd yn rhesiad ac yna daw
,loman l'W canol, gao beri i'r adar
duon ei g'leuo hi ar adain am y nen,
heblaw am un! Erys hwnnw ar ben y
wjfran! Y gwyliwr ydy' hwnnw ac
ynlhen rhai munuda' dychwcl ei
barrncriaid, ond erbyn hyn mac'r
g10man hithau wcdi hedfan ymaith.
Yr hyn sy'n rhyfeddol ydy' bod yr
un nifar 0 jacdoaid yn d),cllwelyd j'r
fangra, A wyddenr fod y g'loman
wedi mynd ar ei thaith? A oes 'na
ryv.' delcpathi yn bodoli rhwng 'y
gwyLiwr' a gwcddill yr hen griw?
Yn yr un fan, ar fora arall, daeth
tro arall i gynffon yr hancsyn, pan
laniodd mwy nag un coloman WIth
ymy] Y jactloaid ar y Wi&culdrydan, a
ffUrho'r patn.VTn canlynol: 1. jttcdo;

2. C10r'Jl~/tj 3.jacdoi 4. ,JloflJatJ.. Y

LfO

hwn, fel yn achos y lleindir ger
Neuadd (~lasgoed, cafwyd cymysgfa
o adar, yn perrhyn i ddau grWp
reuJuol. ac wedi eu trefnu bob yn aili
GIld dymil nhw i gyd yo Codi ar ell
hadenydd. cyn dychwelyd yn un
haid ar y wifran drydan, a'r un
patrwm yn gywir eto, fel y uo C)-.1t!
A welsoch chi rh~,dro r'wbarh
cyffelyb? COhwch ddal atj i v,rylio!
Yn ei goloEn cArgof a Chofnod.
Dethollon o'r dyddiao gynt' y mae
Glan Rhyddallr. Llanrug, yn y,.
Her,tld C_ymraeg Chwefror 17eg,
1941 r.3 )TIl trin a thrafod 'Undeb
h}TJlodyr adar.'
I

SytCLJllis, eDe ef, lalt-'er tro ar haid 0
Ildar Jyn codi (J'r cat gydtlJj gi(ydd feL
ttn, Il( :yn disgyf1 meUlft cae arall ftL
ttn; fli cUtlai5 j erioed.y (ath IlnoiiaetJ).
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MENAI SEWING
MACHINE CENTRE

Cefnogwch
eln
Hysbysebwyr

~

~

WYLIAU SEREN ARIAN

BRlJVSION B}'D N.ilTUR
Daf) dd GutO
1

Anl y tro cynraf 0 bosib yn hanes
Eco'r 1VyddJt dyma fynd ati i gynnal
AroLug Jldtlf, gan ganolbW)lflrio ar
dettl1! 'r brain :~n ltnig, sef 'sgrechotl
(oed, piod, b"l1in coesgoch;jac do/rid,
cigfiilrlod. brlti!" tydd_yn, brain 1lll'Yd
ac :'1tljrllfJ()d, a wcl\vyd yn ei.ch libart

• PECYNNAU GWYLIAU YM MHRYDAIN, EWROP AC
YMHELLACH.
· TEITHIAU I GYNGHERDDAU A THEATRAU.
· TREFNU PECYNNAU GWYLIAU IGRWPIAU A
MUDlADAU AM BRlSlAU RHESYMOL
· BWSIAU MODERN A MOETHUS
· GWESTAl 0 SAFON

• CWMNITEULUOL
• MANNAU CaDI YN CYNNWYS; LLANBERIS, CWM Y
GLO A LLANRUG.

Am My 0 fanyllon am eln telthlau, ffonlwch
.In swyddfa ar y Maes yn Nahaernarfon ar 01286 672333

o Siambar

Selwyn

Mantcisiaf ar y cyfle i ddtolc h i
niter ohonoch,
d d ar llen wyr yr
E(..(), A fu mor gared,s a dyrnuncn
dda
i mi
eyn
Eisteddfod

Abert a we, ac hefyd am eich
cytarchon )'11 dilyn )'1" \0/)'1.
Gan
mai
anerchiad
a
draddodir gan yr Archdderwydd
bcl.lac h, a hynnv ar d dvd
J' d v

Nghyrnru.

..~ dydi pob un or
uodin mil Yl1a Jdim yn par hau

fantei~io ar v cvlle i grcll cangen 0
t'udiad Eel CY'l S yn cu Il}'sgolion

hefo 'u cyrsiau. Ac eto, }'n 61 yr

hwy gyda'r gobauh y bydd yr
iairh yn gorocSi fel Iairh ID,foes,

adroddiadau,
yn dargan

mac rna lawcr mwy
Cll diddordeb
a'u

hawydd i ddysgu'r iairb.
Cyfeiriwyd rnewn llyrhyr yn y
'vasg rai wythnosau
yn 01 ar
ynlgyrch
Bwrdd yr Ia it h a'r
G~'cinjdog
d ro s
Iairh
a

..

ac vn rvfu I fod ,vn iairh m\vy
natu r io l mcwn cymdcirhas
yn
hytrach na bod yn iaith addysg yl1
•

unlg.

ar iard )'r ysgol wneud hynny. I
d disgyb l ion a m yfyrwyr
ein
colegau, ac i ninnau f~l ocdo l io n
pryd
byn n ag yr ydan
ni'n
cymdett hasu
a dy)gV.l'f
~y'11
wirioricddo l awyddus i ddysgu 'n
hiaith ni.
\~'rrll g\vrs, mac'n bv,'1'sig
dysgu iaith, ond maen bwysicach
ci defnyddio
hi, Marw fydd
tynged iaich oni ddcfnyddir hi.
OC~ 'na Udeddf Iaith ar )'
gorwel? Sur ddeddI a g)'nigir i n i
rvbed!
Ccfiwn ciriau
H ywel
,
'I'cifi Edwards mor bell yn 61 ag
I.rsteddfod
Gcncd lacthol.
Aberysrwyth
1992, 'Rhaid cael
deddE i sicrhau haw] y Gymraeg
i'l' llnion !)tat:v.rs a'1' S(\csneg. Dim
m\\",• a din1 llai.'
Ac yn y fl\"ddyll
pryd rydall
ni'n darhlu
perl~blv.rydd
ein
Hanthem (~cncdlacthol
yll gallt a
l1allller oed, nlac'n b\\l'~icach i 111
ddargan l)cddi\v yn hvy crof\\"
nag erloed, '0, 13YDD1~1)l'l~

Arwydda i r Y sgol Gym r aeg
Diwylliant i gCI~lO denu mwy o'r Evan J a m es, Ponryp rid d
Cyhocddi,
ac ar 61 dar lien
m ewnfudwyr
j ddysgu'I
iait h. awdur
geiriall
ein Hant he m
cryn odeh yn Y D.l1Z'Y POSI mae
Gcncdlaerhol - ) di, 'e) Byddcd
Gwychl Ardderchog!
Ond ydi'r
amI)l'\v wcdi gofyn am gael g\veld
Bwrdd yn barod i sicrhau bod 'net i'r Hen Iairh Harhau'. Crcsyn na
yr ancrch iad l lawn fel y'i ddigon 0 gyllid ar gael, a digon 0 fyddai hwnna yn arwyddair i bob
traddcdwyd
o'r Mae.n L16g yn
diwcoriaid profiadol
i hrfforddi'c
ysgol rng Nghyrnru.
Fflinr.
dy~g\\-}'L yn rh ad ae am ddim.
Fe ddywcdodd Bardd )' Goroll
Jvf ae 'nCl. nIre: [' ht.:lacrll 0' r d i~ y Ilynedd - )T ddysS\\'raig gyntaf i
\'V'rth ffarv.tclio a'n gilydd ar ~1arc G}'mraeg ",'cdi dargan diddordeb
CIll1ill Co ron y Bri f\'~ryl. Pc
y tacnol )' ll)rnedd, rot:dd niter
me\\'n dysgu'r i.tirh pc b)tddai
dalod d ru deyrllged
i'\v ch)'d~
ohonon) yn bur l)l)'derus ynglyn 1 amg)'lchladau
ar ~u eyrer
yn
dd iligyblion yn yr ysgol ac 1'w
dyfodol cin l)rlf\\'yJ.
Tyl}ed ddcrbyn iol.
lJlyd f}'I)7r\vyr yn y coleg
am
fvddai
'na
Ei'itcddfod
i'w
•
Ga i dalu rcyrngeJ
- ia, i iJd)'n nh\\, fYllnu siarad Cymraeg
chyhoLddi ar gyfc:r 2007? j\c os Hcddlu GoglLdd Cymrll. lZ~dan g),dd hi boll am,cr,
a [hr,,'Y
cyhocddid
El~teddfod,
ynl11lc ni'n l)arod ia\\'n i)~' bClrniadll
wneud hrnn)' ei g\vncud hlthau
tybcd y cynhelid hi?
yn Gymrac~.
nh\v yn anll. Ers tua blwyddyn
WeI, rydan ni ynla a ~"cn ar bellach, nlae'n ofvnllol
HEN If\I'I'H BARHAU~.
i L)ol) un
Mac'n hanfodol i ni ~)"n rhugl
,
cin h\\'ynt:ball nit ) n 11a\~lenhau }' ~)"11 ),lnllno d Hcddlll Goglcdd
yn ). GYIllraeg, ,iarad C)'mraeg
bydd 'na Ei rcddfod ) n 2007, ac Cynl tll ba~io
prawf
Illev..n gyda'r
dysg\vyr. l),na yeli cu
n1ai ar dir CynlIu y cynhelir hi,
Cyolrat!g elfennol c)rn iddyil nllW uymulliad. Nlac'n b\vysig i blant
Eislt:ddfod
Sir \t• Fflint a'r
gac!1 cynnig Sw) dd, Hef)~d Illaen
Cvffiniall!
Ac mac'n h,'fr,'d
,
. . cael nh\v'n cael eu 11annog i ddr~gu 'r
cyhoe(.ldl hefyd bod }' Cyft-iniau
iait11 \'n h\"V rr\vvadl yn ,,~tod eu
}Ttl cyllnwys y Cynlry ruos y ffin
cyfnod pra\v( 0 ddwy flynedd.
ar Larlnau ~lers\V)~,
Cilgwri, Cacr
:\lae'r Prif G\\tn taol ci 11lln \\'edi
a ~fanccinion,
.tl rvdan
ni'n
dy~gll'r iairh, <Ie mac o'n el
•
diolch
iddyn
nhvv am
ell
defnyddio
am ei bod hi, medda
dyD1UIliad a'u parodrwyd u i Fo, 'Yn ddylt!t~"/ydd
arna i i
gcfnogi'r Eisteddfod.
"'nelld hynny, alll fod Cynlrll yll
Ga 1 hefvd fantcl~lo ar V c\lflc i wlad dd,,·yicithog.'
Grc~rr\ na
ddiolch. elm r tro eynta 0 l')o)ib
fyd(.iai
mwy
0
bel13Cthiaid
yn gyhoed(.iu'l,
i Gymdcltl13s
S'vasanaerh-au
cyhocddlls
yn
Llvwod
raetll Leol C,~m
rll am dllyn c::iesiampl o.
•
•
gytUJ10 i sicrhall y b)·dd pob
~fac:: d,rtodol
ein hiaitll ni vn
.
,
Cyngor 0 hyn allan yn cyfrannll'n
(iibYlll111 ar CiIl plant <l'n pobl
flynydd()1 tuag at go~t y Brifwyl,
ifa nc
ni )'11 fv.ry n a ncb,
fel na f) dd )'na faich ariannol
I.la\1;·cn)·dd rdl ym\\'cld ag anloell
afres) nl01 bcllall1
.tr unrh)'\.\'
ysgol a chlyv.1ed Y 111anr, gc.tn
Gyngor yng Ngllynlru a fydd yn g)rnnwys nlfer fawr 0 ddys~7r,
awyddus
i gynnig
cartref
j'r
yn
parablu'n
naturiol
yn
DillUe. Cll:i,(/U:}d .rr ,ITI,ll' _yn d'(ll't
Pwyllgor
Anahl
Ei~teddfod, ~1ac'n ha\,'dd c\vvno
•
G)'mracg. Ond mac'n sionl hefyd
dill u.'eit/lg.lrtdd:Vl'l J \tod."f./Ilt ~"Idd_yn,
Merched
y
Wawr
yntydl! Mae angen 1 tll ddiol,h ar o fynd heibio anlbcll ysgol arall, a
-'if
Dfstdll'ru.,)'fld ~\l(J(ldl'd(?; fl F_flir
Ife/odoll 0 /,-ull:yILg()1' l\'lerL'IJ~d )'
brydiall yn ogysral.
hyn ny
yng
nghanol
cin
l-ill! Bfi ,I'lli ()'r delorl11l .l'}t gllle7'I/)1I
f
f,~l
({
'J
er
bltrld
Y1'
,.117111)/
)
'n
cyJluyrl(J
Cn 0'[ profiadau
In\\')'a
hardalocdd Cymrclciaf ni. a ,ylwi
'llt'lr/titll .1' _v;\ftte,. f',tfrTUlifon ill
>;C(
11PI
£2,60f)
i
L
,;nne
G.1,{irk
()
dynlunol
a gefJi i }'n } 'lad llldi Sae;,ncg )'dl lalth yr i.lxd. Os
_"lll{."lrl'~«((.'1(1L'200 ir >U'lfl Itc/J{Jd.
Ambiullln,\
.1!l'Y!
CrTf117(
'1IJ
lVi,ld)
Eistedd fod Eryri
oedd cacl
_
.
ydi plant
rn ch",rarac drw)'
s",rall()ddiad
i
gyflwyno'r
gyfrwng
y Sacsncg
yna, yn
gwobr\\'~T()n }TI Adran y l))'sg",'yr.
anffodus, d}'di'r Gynlracg ddim
~[iddoi) i oddi yrl.O yn rcinllo'll
vn
., ial[h fvw nacurlol idd'rn
. nh"r.
hapu s iawn bod' na raj 0 ddifri ~ n Cyml<u;g y11 } do:,barth,
Saesllt:g
TREFNWR ANGLADDAU ANNIBYNNOL LLEOL
a.v.ryddus i feistroli'rl luaith ni, ~c YJ1 )'1' idfd. Yn hullol groes i
TROS-Y-WAEN, PENISARWAUN
i gr:ttadlu yn cin Hcisteddfod
ni, dd,·ddiau'r
'\Vc::lsll ~or'
ynre!
•
ttL i eldcfnrdcho'n
hiairh nl yn
Yn gwasanaethu'r holl ardal yr ECO ac
Docs 'na ddim p,"vrpas i ddysgu
naruriol
)'n eu l>)',,"ydau bob
ymhellach i ffwrdd
i31th heb \.\rnclId pol) yn'ld rech I'v;r
dydd. G\vYCl1 hcf)td ydi Lacl defnydd 10 hI ar bot> achlysur.
Gwasanaeth teimladwy,
dar lIen ffr,v}·th eu llafll r ) ng
Yn
}"'Fd'ltrJ\T~ll:1(lrl
yll
urddasol a phersonol,
nghyfrol )' Cyfansoddiadall
bob
ddl\\'cddar,
f) gyfciriw)'d
at
24 awr y dydd
l>l ....~ydd)'n,
fL1diad
Iai[h
;\ C\\') dt!
i
Ffoniwch:
tvlae o'n galonJid, )'di, bod 'na
ddisgyblion
Y'lgollon Cyfun. Y r
d ros 1Igain mil 0 ocdolio n yn ar",~yddair ydl: 'G\''l1a ) n1d rech
Symudol:
dilyn cyrsiau Cymracg. Wrth
tra'n '1idrad', aL o'j dalf)rrll;
gwrs, Olae 0' n 8illondid - ond
GYTS, Dechrcllodd
)' Dludlad yn
.... HEFYD CER.YDflG CLflSGROL YR WYDDFfI
rhaid i ni sylwcddoli yr un prrd
Y~gol Pl:ll\\'edJig,
../\bcrys[\\"),th,
mal din) ond un y cant yn unig
Cyrhaeddwch mewn steil- mewn cerbyd Rolls Royce
ac fe agorv.'yd LClngCll hef),J yn
ydJ.'r nlfer ynJ. o'r ocdoljon nad
ar gyfer prlodasau, pen-blwyddi ac
Ysgol G~1"un G\V)'r. f\bc.:rta\vc. Yr
achlysuron arbennig eraill
}·dynt )'n ~iarad Cymracg yng
apc] ydi i ysgolion C),Qlrll gyfaD
J

a
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Dylan Griffith

a

J

Dylan (Llys)ar871833

0777812739

Urdd Gobaith Cymm
Tlws john a Ceridwen

Hughes
Dacrh yr am cr unwaith eto i JU
ysryried cnwau ar g~fer y tlws uchod.
Fel y cofiwch. mac'r Urdd wcdi
derbyn cynrug caredig y teulu i
gyfl\\l'n() tlws yn flynyddol
)'n

Eisteddfod Genedlaerhol yr Urdd 1
unigolion
sydd wcdi gwncud
cyfranlad sylwcddol i icuenctid
Cymrn.

Hoffwn dynnu eich sylw at y
pwynriau canlynol:
• C;ellir ystyried rhywun sydd wedi
cyfcannu at waith icuencrid vn v•
go rffcnno I OIId vdd
wcdi rhoi'r
•
gorau iddi erbyn hyn. yn ogysral,
\\'ITh g\\'T~. a rhai sydd )tn dal i
weithio gyda phobl ifanc.
• Gofynnir
i chi dclefllyaaio) r
flur£len cnwcbu briodol svdd
til'
•
gael 0 Swyddfa'r Urdd.
Oylid ysryried y pwynriau isod wrth
enwcbu unigolion:
•

• Dylai'r gwuh fod [rn,)' gyfrntng yr
iairh (~ymracg neu'n ymwneud al:)
icuencrid s>'n U}'~g\l'r Ialth.
• Dylai fod yn wairh wyneb ) n
wyncb d phobl ifanc dros 11 oed a
t~lI allan
i gyfunderfn
addysg

Hurfiol,
• Gall Iod

)'n

ymwneud dg unrh yw

agwedd
o waith
ieuenctid
(dlwylliannol, corfforol, dyngarol,

cyrndeirhasol, gyda phobl anabl,
gyda dysgv.,yr, rhoi cytlc iicuencrid
IDrfrannu, gwaith av,ryr agored,
cyfnewid ac yn y blaen) .
• Gall fod }'11waith gydag unrhyw

furuad ieucncrid
Os
am
ffurflc!n
enwebu
cysyllt wch gyda j~nfy~ Davies,
wyddfa'r Urdd, Aberysrwyrh ar
(01970) 611101. ncu trwy c-bosr.
crlfY'~)ll rdd ,0 rg.

'{ n IDf\\'ir
j>rif\V cith red wr

BWS BACH AR LOG
Bws 22 sedd ar gael ar gyfer pob
math 0 logi preifat - nosweithiau
allan, parfion, tripiau ac ati.
Gwasanaeth personol a thelera u
rhesymol gan

D. P. 0

Gyrru 'Mlaen

LJ:A (~RUf'J'UDD JO~ES

y mac • Sgorio
wedi hell ennill ci
<
blwy ar :,,.C, a rhaglcn g)'nyddol
boblogaidd erbyn llyn }",r R,l/io. Y
mac'r gwcllhad mcwn technegau
camera )'n cyflcu cyffro, t:) Ilyrndra
a phcryglon r g.ul1p. 1\'"IU )11 unig
yr eiliadclu olld mac'r llaehcn ni
(metrau)
yn
cy(rif
ht.fyd.
Parrncricleth
y",r [ellio rh\\'ng )g)'rnvr a'r llyy"i\\,r
- a hvnn\'
,
. .
n1C\Vn Cdn1p

(01248) 361044
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RHIWLAS

Gosodwr Teils
Arbenigwr mewn waliau a lIoriau
Gwaith bach neu fawr
Gwailh da bob amser
Ffoniwch Uoyd ar

01286 830 805

MAE'R

SAMARIAID
ANGEN GWIRFODDOLWYR

hIe

n1,te'r

annIS~\

),1

)'n 11)'thrennol 0 bT\\ n11)<1.S). gOfllCI.
Y rna\.' r rhaglcn hefyd ) n ein
hebrwng Icdlcd r b}d 1 \\-eld y
rali\vyr yn hcrio ciril, r~ y,'od, g'vrcs
ac oertel.
RaJ blynyddoldd
)'n 61 lJlI
storlall
a III ralio )'n <lOll ~ ng
nghoJofIlilu'r I~·(o. Rocdd nifer 0
fecllgYll Ileol )'n ) 111ddiddori
mewn 'rrwsio' a 'g\\ Jltud ceir j
fyl1Y' a chaed !)cl\\'l ~[ori am \\fiblO
o
g",'111pas
Pen
LIYIl
yn
nh~'Yllv.'cll
no!!. Acrh nifer o'r
bechgYIl ll}'nnr ),nllael1 i fod yn
feeanic'> nell i scfYlllu
bUSI1C:'~U
,
gare).
Y nlac.. dClll arall Ileol vn
cario
•
'ollaen ,\. rr.tddodiad.
~et Ifan
Rov.,jd.nds a Dvlan
·1·llonlcl~.~[ac r
•
ddau yn ralio ers PCti,ljr lllyncdd
bellach, .Ie fell)' }'n sobelr hio
symud i Fyn),'r Ilf~I<.u.UrIan \}'dd
yn 11ywio y Pc!ugOl 106. gyda Iran
yn scdd )' Ily\viv.'r. l:rb)rn h)'n nlac
p\'"yllgur cynldeitlld.S AN\VC:C
yn [rcfnu
nlfcr
0
rali'au a
r}u-os

g)-fnod

)

ra~lIli

UldC

pcneanlp ..\,(iciCtll i'r g}'rr~r a'r
11r\\'i\\,f YOl Illhou do\l)<lrrh, "n
•
~eilicdlg dl';' p\\')'nriall a enlllir ylll
mhob ra .... Ar hrJl
I)r\• d ilIac
•

Dylan )'n arwain ci ddo sbarrh ac
Ifan \'11 drrd, dd \'11 Cl ddo ..barth
vn [a u. Y 1-1Vi'\d d, 11 11t!:,a r, cr 111wvn
dringo g[i!l, fe Fwrlcdrr cysradlu
,

.I..,

•

..

#

•

,

rnewn m",)' 0 sy,rad lacrha u. 0
rei drwvdd rnac llyn }11 golygu

cyn nydd syl wed dol )'fl }' cos ran
tannwydd a rbclars ;)'r arID"vcirio
afloche}.

ardal yn
Vl11\\·"bodol
,
,
,
iawn 0 sc!fyllfa crl\.\' ra'IO 1110[0
beics Daf,-dd
'Iuff, d I' fr\\\dr•
•
fl)·nyddol i ddellU nodd\\ ,'r. )
m,,·,af \' ll,\,-ddianr
'I' Ila\\~lf
efenu noduwvr.,
I hcll)u'r ddau rtlll, ..'r nlclC
~fac'r

#
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1vlicha~l

Dclv.'edJ

,'r

R{)l)t!l t~

Ylll
,

ad \V~'.
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'

(,V.11111i

blcthcl \\cdi tdJ11U
BlI J'vf Ie11ac1 vn
yll scf}'<.llu g\\1cf~n

U\vyddiannus
cl ..vb }1cl-drot:d HctllCI " en illodd
\\'our rYl1gwladol. !-.Iac ~[cic \vrthi

rn
,

sefvd
, Iu
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V.,,'\v,ditrallrirlg.co.lIk
1 gCI~lO
dCIIU
nod d V,'Yf
dr\\',, i'r ddau,
gronillo
LU
11\\'yJdiannall,
go l)eithio.
.-\1' hYJ1
ae
. 0 bn-J. Olae 1),,1.1n
,
1£al1 ~Tn parac()i at Lll rali 11\\: 'IS
nesaf, ~ef,, Caoll,rlan Itall"., hJd
.

.

yn c~·chv.ryn)'n Lla.ndudno
'I-de )1\\-cdd.

Yn

\111
•

Tel: 01248 674 985
Cynhelir noson agored i ddarpar-wirfoddolwyr rhwng
diwedd mis Medi, a dechrau mis Hydref eleni.
8

Fframia

rtllio.

Gwasanaeth Fframio Lluniau

Arbenigwyr ar fframio gwaith cdau a nodw},dd
Nifer helaeth

0

1111'"

bol1 d"dd, n1a~
Dylan yn rnlwl1tud
~ Ch\\'J11ni
gosod 11oriau. I:drycll\\·n }'1111acn
i'w weld yIl rhoi ci droed i lav,'f
mewn 11inell ,ytI1, gobcilJli(.), a
gyrru'r
ddau
1
ryJ1~ y\gol
ilwyddianr
"n1
lellol
. nlyd. CY,cJd
,
ei "'aiel,

°

YN EU CANOLFAN NEWYDD ,
LLYS ONNEN, FFORDD Y LLYN, PARC MENAI

fa n

luniau ar werth • Dewis eang yn cynnwys:

WILLIAM SELWYN • KEITH ANDREW
KEITH BOWEN • ROB PIERCY

BLE MAE'R FFIN?
~SCYNNAR~NI

Clwb PeI.dtoed Llanbcris

TRENBACHYRW1'DDFA

AI ddarnau

Ju llyn

bryd, rhan o'rn gwaith yn yr
Archifdy yng Nghaernarfon
yw
cacalogio
casgliad
swnlpus
0
ddogfennau
a chynlluruau
yn
ymwneud a chwmni Tren yr Wyddf~
11a"'\vcr ohono yn dyddio'n ell i'r
dyddiau cynharaf pan sefydlwyd y
Snowdon Mountain Tramroad and
Hotels C0111pany. Bryd hynny, rocdd y
cwrnni yn beechen ar y Royal Victoria
a'r Padarn Villa (sef y l)adam Lake
prcsenno I).
Rocdd gao )' cwmru g)rnlluniau
udlelgcisiol ar gyfer I Janbcris, a dim
ond rllaJ1 o'r cvnlilmiau
rhcini oedd
•
adeiladu rheilffordd i gopa'r Wyddfa.
Gan lnai'r <.:wmni ocdd )'n bcrchcn y
chan fw)~dfo'r tir rhwng y Victoria a
l'adarn Vllla, sef y cacau blc'r
adeiladW)rd caj lynbY()r Uculbcris, a
Jlcfyd }T holl dir 0 <llllg}'lch Castell
l)olbaciarn a'r ddol, buan y Olae
rhywun yn syl\\'eddou faint a reolaem
oedd ganddync ar unrllyw ddatblygiad
o fcwn al: ar gyrion y pencre£ Ir nad
\'lyf hyd Y01a wedi dod ar drav., yr holl
fclI1ylion, roedd b\vriad gan )1 cv:mni i
ddefrlyddio'r holl dir h\\'ll i sef}'dlu
cwrs golff! Pc bai'r syniad wedi ei
wircddu., l)yddai S""edd 1101101 \\rahanol
ar T_,anbcris hcdcLw! lvleddvliwch
•
mcwn difri cajon; gallai CystadJcuacth
Golff Agored Prydain gac:l ci chynrul
)'11g nglLysgod )'r \Vyddfa.
0

M~rlod Victoria
OIlll adeiladu'r rl'leilffordd oe~d pro
gynllun y cwmru, ac er fod y tren ,,'cdi
dcchrau dringo 1 £}ny'r \Vyddfu cyn
di,,'cdd y bedwarcdd ganrif ar
b)'l11theg, rocdd Gwcsty Victoria yn
parhau i gadw cclFylau a nlerlod er
m'vyn cario teith'vyr tt1a'r copa.

Doedd vr
•

11e.11

ddull ddim wcdi ci

ddisodli'n lJ...vyr SaIl )T injcU1 ~rfm. Er
hynny, mae'n amlv.·g fod cymod }'
ccffylau yn dirwyn i ben. Ynlhlith
paplJfau'l cwmni nlae rllestr 0 geffylau
d. illerlod a gedwid yn y Vic.. gyda
nodiadau yngl)n
gwcrthial1t flift:!
ohonynt. Mae'r ddogfen wedi ei

a

dyddio 1895. Gwerthwyd chwech 0
fi.:rlod an' £X9. J·.nwall rruu o'r ceffylau
a mcri()d erdlll oedd: Charlie. 1'ornmv,,
Gatublcr, Paddy (te'i pl)'11~'Yd ym rob
Mai am £28. a'i wcrrhu em ym mis
Hydref anl £30), Pellrosc, Sa;l\vberry
(a fu fcll'W 0 onnodedd luul), D:lylight
(a fu farw 0 lockjaw), Pony (a.
ddisgynnodd i'r afon, a bu'n rhaid ci
sactllu), Bob, Mike. Docror, l)rince,
Sunflower, Dandy ac j\ngle~ca (a
gosciodd£2R i'\v Of)TIU, ond a gloffodd,
a l)lI'n rfWd ci \\'erchu am£lO). Dynao
lciaf bymthcg a gdfylau a ch,vecl1 0
[crlod a gedwid rncwn un S'veSt)T.

0

bapur rhydd

mae

cofnodion bIer (mcwn pensil )'n ami)
yn nodi prisiau rhent am gaeau 0
eiddo'r cwmni - a'r cyfun at gyfer
gcmau pel droed. Doc dim dyddiad ar
bob un ohonynr, ond rnaent igyd bron
yn c)'kirio at Llanbcris Pootball Club.
C)fciriad y Clwb oedd Dmorwlc
Hospital, sy n av.rgrynlu mai'r Dr Mills
Roberts oedd yn mrfIifo1 am y raliadau.
Mac un cofnod yn cydnabod derbyn
degswllr anlddcfnyddo'r Padam Villa
fielel YnghlWln \vnho mae;: derbyncb
at11 ddcg s\vllt arall a dderbyniwyd gan

tll'Jd

1V. ROll/en
ddefllyddio'r

other.'i'

am

un cae i chwarae pel-

dr(Xel
!vIae derbyncb arall wedi ei dyd<Lo.
ac mac'll ymddaIlgOl>fod tim p21-drocd
T~lanber~ yn def nyd<Lo rri 0 g<lcau at
wahwo} g,vfnodau ytl ystod 1897-98
(nell fod eri dUm gwahclI101 }TI hod).
'[ al'vyd gini am ddefnyddio'r 'Pfl/~inl
/'illo field .for jrJothtlil dlfring sttl50n
J 897 98. Ond talwyd hefyd ddeg
swilt anl ddefnyddio cae Slaen y Ddol,
a deg swUt araJI am ddefnJ·ddo 'tIle
I

PtlM'71 /1111 field next UJ tile !dk.'
Roedd yn anllwg, feUy,fod dau gae pel.
droed )11 cae I ci ddefnyddio yn y

Sarah M 0 rgan , yn Gym Ides. Yn
anffodus roedd yr adeilad wedi cau, a
theirhiwyd ymlaen am Bala-Cynwyd,
rhandir a wcrthwyd i Grynwyr
C}'mrciggan William Penn, Oddi yno,
ymlaen
am Br)TI Mawr ger
Philadelphia, tref hollol Gym reig ei
naws, g).dag cnwau'r srrydoedd yn
argoffa rhywun 0 lefydd yng N ghynuu
- Meirio, \Vyn. Jones. G~rynedd a
Bala,
Cyrracdd \Villiarnsburgo'r diwedd,
a chyfarfod a Robert JefITey a'i wraig.
";\ancy, ~t'1' r/darl-yn meihu Ii chae! digo;l
o banes C_Y1'!Jnt ac ardal yr 1Vyddfo n
Izroennig. I

Gyda diolch am yr banes unwaith
ero(!) Mae gan Rhian ill1 cais byddai'n hoffi L11wy 0 wybodaerh am
deulujohn Fvans o'r Waunfawr, a aerh
j'r America i chwiuo am vr
lndiaid
•
C:ymreig. Faint o'i hancs ~ crocsi'r
IWl!rydd sydd at gael )llg nghanolfan
Anrur WaunfdWf rylxd?
Cafnau Ccrrig
?viae ffrind i mi yn chwilio

am

enghrcifftiau
0 gafnau
cerrig a
ddefn)~ddid crl>calwrn (nell h)'d yn oed
heddiv. efallal) ar mr£er dal bv.ryd
arutOliaid ar fferrn - bW\·d
moch fel
•
wer. Rocdd y caJTIau'n ca(!l eu naddu
allan 0 lln maen nlawr, a galla.i
gwcichiwr crefftus a dygn naddu cam
1

mewn ruv.'rnod.
1'ybed a OC~enghreifftiau 0' r matll
h)'ll 0 gafuau ccrrig yn aros nlCWIl
cong} buarth ncu mC\\1J1 boncla",dd yo
rhai 0 £fcrmvdd
, v, fro?

Y n ddiweddarach, wrth gv.'rs,
dechreuwyd greu cafnau allan 0
lechfaen, rhai'n cynllwyS gwaclod a
phcdair ochr, tt!Gyg iawn i fedd cist a'i
bcn-ucha'n-isa, Mae cafnau o'r math
hwn }rtl hvy cyffredin mae' n si(\.'f, ond
byddwn
}11 falch 0 dderbyn
gwybodaerh am raj 0'r rheini hcfyd.
Ty Llyffitnt
Daeth ateb i'r cais yngl}n ~ llwybr
llyffanr sy'n pararoi i ddodwy ei rifft:

drwy law cyfaill a gysylltodd a'r
Amgueddfa
Genedlaerhol
yng
Nghaerdydd. Y r awgr}'1l1, yn oll>etcr
Howlett, Curadur yn yr Adran
Fywydcg yno Y'V mai at y llyffi.nt du )'
cyfeirir aro, sef 'toad'. Mae'r U}1fuu:od
du yo dilyn yT un llwybr yn 01 i'w
mannau dodwy, ac wedi addasu'n well
na llyffantod Jrog' i f}"\v yrnhell oddi
wrrh ddfu-. Y n v.fir,gallant fYw' n hapus
dros filicir oddi \vrth dd\vr. a
dych\velyd i ddodv.'},l n urng. T'ybcd
f'clly ai q1Ciriad at Iv.'}rbr} 1l)·fFanr du )'n
croe ii [J)'n l>antafon sydd yma, ac mai
enw cyv.rir y cyddylai fod ('l-y I.lyfFmt
Du'?
Dyna'r cyfan anl y ntis 11'9\'11. Y era
ncsaf. hanes geni a marw dau frav.rd yr
un di\vrnod )TI y \Vaunfa\\'l', a mW)' 0
yrnatcb am Gofeb Edge Lane, LcrpwJ a
Chofeb Iknarth IJanfa.irfi:chan.
Cysylln\'ch }'llgl}'n ag unrl1YW
agwcdd 0 hanes Ileol bro'r J:.co a
Dafydd Whiteside 'rllOlllilS, Bron y
Nant, Llanrtlg. Caernarfon. (Ffon
01286673515),

l)adam Villa.

Cay,m fwy

bigion 0 ddyddiau
cynnar JI cwmni yn }"Stod y rnisocdd i
0

ddod.
Cymaofa Ganu Capel Rehoboth
Y llyrlcdd y cynhali\s.ryd y gymanfa
arlJCnnig han, ond cyn ich wi ddechrau
ffonio i'nll.')1\\riro. rhaid pv.'Yl>lcisiomai
yn West Bangor, l'ennl>ylvania y
cynhaliwyd hi ae nid yn T.lanberlS!
Daeth yr hanes lIn,vaith ~co gan Rl'l.ian
\Villiam~ 0 Gacrdydd, ond rJ1)'WSlIt
nCll'i gilydd aeth }'f adroddiad cyncaf at
g()U yn y post. ac fell}' yn,ddihcuriadau
W1 nui rV.M olac1r Jlanes yn gv.reld
golau dydd. Bu Rhian ac aclodan craill
o'r (eulu drosodd yn \Vest Bangor am
y trydydd ao yrl }'S(od nlis Hydrcf y
llyncdd. Y bwriad bob ero )"W olrhain
hanes adodau 0'( c(..ulu a }mfudodd
yno flynyddoedd }'Il 01
Yn breseJ1noi yn y gymanfa roedd
Ron RolJerts - CI dculu 0 Benisa.rwacn,
Jolm Owen (Man). a Mary Hamilton
(IJwuV,'ChllYI1). 'Nid.'VIlIfll rymLmJtj~l
(ill 1i)(u I'li,. 7I1ilmt.yn.fil'Y 0 IlfJJ/ySJI1: AT
ddiu.'~dd.r /(lnJ(ln(a IlJdd pl1ll'b.YfJ.llr05 i
19w1"'siodroj (;aru:d, btcl}rII111 11 chiuen
g;i. AlLie rl},ii :vn feitlJI() ganrloedd 0
fllltir()edd i f;,~ycllll'rgymtU1ja. Rotdd:vr
aru/eiflydd lI.;editeillJio 0 Ot(,lll'll i IVest
Biu2g()r.
o \Ve~'tBangor teimiodd y nntai
h.:chan }mIacn am \Villiamsbllrg,
gyda'r bwnad 0 ymweld a charuef yr
enwog Daniel Boolle. Roedd ei fum,
I

•

•

A'l FEIBION
Bwthyn Gadlys
LLANBERIS

FFon:870444
• Gwerthwyr Glo ac
• Olew Gwres Canolog i'ch
cadw'n gynnes ac yn glyd!

GORSAF BETROL
DEINIOLEN
Ffo": (01286) 871521
Ar agor 7

a.m. - 9 p.m.

bob diwrnod

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

LLANBERIS
Gwyneth ac Elfion Roberts, Swn-y-Gwynt. Ffon: 870740
LLANBERIS
YSGOL DOLBADAAN
Chwaraeon. Cawson dywydd bendigedig ar gyfer y Mabolgampau
daoth lIawer i wylio hefyd.

Yn y Ilun mae capteiniaid y
gwpan.

tY

a

uchaf ei tarciau, set Padam, yn dal y

Enillwyr y meda/au unigoJ

Enillwyd medalau unigol y bechgyn am yr all flwyddyn yn olynol gan
Owain Fineron a Lee Walters, eto Gareth Pritchard yn dynn ar eu sodlau.

Ffair Hat. Diolch i bawb fu'n gweithio'n galed efo'r Ftair Hat. Catwyd
amser difyr, yn arbennig gan y plant tu'n pledu'r pritathro efo ysbwng
gwlyb!! Mae'r elw yn mynd tuag at yr ystafell gyfrifiadurol.
Enillwyr y ras hwyaid oedd. 1. Mairwen Baylis; 2. L. Collins; 3, Jason
Bee.
Diolch i fusnesau lIeol am eu rhoddion tuag at y gwobrau.
Hanes y Staff. Ar ddiwedd y tymor roedd Anti June (Mrs June Fraser)
yn ymddeol ar 01 bod yn goruchwyllo'r plant dros yr awr ginio am 15
mlynedd. Gwahoddwyd hi i'r gwasanaeth diwedd tymor er mwyn
cytlwyno anrheg a blodau iddi fel arwydd o'n gwerthfawrogiad o'i gofal
o'r plant lIeiaf a dymuno ymddeoliad dedwydd lawn iddi.
LLUN
Roedd wythnos gyntaf y gwyliau yn un brysur iawn i dair o'r ysgol gan
eu bod yn paratoi ar gyfer eu priodasau. Bydd Bethan Davies yn
dychwelyd ym Medi yn Mrs Rhys; Sharon Morris yn dychwelyd fel Mrs
Davies ond bydd Llinos Jones sy'n therapydd iaith yn yr Uned yn y
prynhawniau, yn cadw i'r un cyfenw ond yn ymgartrefu yn ardal y Bala
Dymunwn pob bendith i'r tair yn au bywyd priodasol.
Fe fydd yn dipyn 0 newid byd i Mrs Bethan Jones ym Ma(H hefyd gan
y bydd yn cychwyn ar ei chytnod mamolaeth. Mae Mrs Jump hefyd wedi
ein gadael dros dro i weithio tel un 0 staff yr Awdurdod ym maes Addysg
Feithrin.

a

Ffarwello
Blwyddyn 6. Pob dymuniad da i ddisgyblion Blwyddyn 6
yn yr ysgol uwchradd. Cofiwch alw i'n gweld.

Mae tair merch yn rhannu tlws y genethod eteni, set Kate Pritchard,
Amanda Williams a Kerry Meek.
Anna White enillodd ras y mamau am yr all f1wyddyn yn olynnol a'r Parch
John Pritchard ras y tadau.

Gala Notio. Cafwyd Gala
Notio Iwyddiannus yn y
Ganolfan Hamdden yng
Nghaernarfon
cyn
diwedd y tymor. Peris
oedd y ty buddugol eleni.
Enillwyd medal au aur y
oecnyn gan
Owain
Fineron a Kurt Hellfeld
eto Gareth Pritchard yn
ail. Kate Pritchard oedd y
ferch uchaf ei marciau ac
Elinor Lampard ac Elliw
Sayner yn gydradd ail.

ceptetmeta
10

balch Pens yn dal tarian y Ga/a Notio

GAADDIO:
Llongyfarchiadau i
Aled Rhys Butler,
Llantairfechan. ar
ennill gradd 2:1 mewn
Gweithgaraddau Awyr
Agored a'u Rheolaeth
ym Mhrifysgol
Lancaster. Mae Aled
yn Wyr i Mrs Hilda
Williams, Rhes y
Faenol a'r diweddar
Mr a Mrs J Butler,
Snowdon View.
DIOLCH.Dymuna
Margaret Roberts,
Bronallt, Olgra
Terrace, ddiolch i'w
pherthnasau, ffrindiau
a chymdogion am y
cardiau, blodau a'r
arran a dderbyniodd
ar ei phen-blwydd yn
60 oed.

...Parhad sr duds/en
11

•
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Mrs lowrl Prys Roberts-Williams, Godre'r Coed. Ff6n: 870580

SRYNREFAIL
DIOLCH. Dymuna Megan Oliver,
Gors, ddioleh i bawb - athrawon,
ffrindiau, cymdogion a theulu - am
y lIu cardiau, anrhegion
a'r
dymuniadau
da yn dilyn
y
ddamwain 9afodd ar ei belc.
Maent wedi codi ei charon at
helpu i wella'n gyflym iawn! Diolch
yn fawr lawn.
PROFEDIGAETH. Ar Orffennaf 25
daeth y newydd trist am farwolaeth
Islwyn Jones, 3 Trem Eilian, yng
nghwmni ei deulu yn Ysbyty
Gwynedd yn 63 mlwydd oed.
Roedd Islwyn wedi treulio ei
oes yn y pentret ac wedi cefnogi
niter
0
welthqarecdau
cymdeithasol lIeol ac wedi bod yn
aelod ffyddlon 0 gorau meibion
Dyffryn Nantlle a Dinas Bangor.
Dioddefodd gystudd blin yn ystod
y misoedd olaf a bu ei angladd yn
Amlosgfa
Bangor
ar
31
Gorffennaf.
Cydymdeimlir
yn
ddwys a'i briod, Rhian, ac a lestyn,
Meinir a Marian a'r teulu 011 yn eu
protedig aeth.
CYDYMDEIMLAD.
Estynnwn
gydymdeimlad
Dafydd G. Ellis a
theulu
Gweledfa
yn
eu
profedigaeth 0 golli brawd Dafydd,
sef William Berwyn Ellis, a fu farw
yn ei gartref yn Nolwyddelan ar 27
Gorffennaf.
ANRHYDEDDU.
Llongyfarchiadau
i
Robin
McBryde, mab John a Diana
McBryde, Bryn Llwyd, ar dderbyn
yr anrhydedd
Urdd Ofydd yn
Eisteddfod
Genedlaethol
Abertawe ar sail ei gyfraniad
clodwiw i taes Rygbi. Yn ystod ei
yrta ryngwladol enillodd 37 0
gapiau dros Gymru, y cyfanswm
mwyaf i ogleddwr ennlll dros ei
wlad. Ein dymuniadau gorau iddo
maes 0 law fel hyfforddwr.
EISTEDDFODOL. Rwy'n siwr ein
bod fel pentref yn taJeh 0 nodi
IIwyddiant Huw Euron, y baswr a
Iwyddodd i ennill ei ffordd i
gystadleuaeth y Ruban Glas yn
Eisteddfod
Genedlaethol
Abertawe,
gan
fod
ganddo
gysylltiadau amlwg a'r pentref - ei
nain yn chwaer i Mrs Jennie
Roberts, Ffrwd Madog a Bethan,
Glandwr, yn gyfnither i'w tarn.
Heulwen,
a fyddai'n
dod yn
rheolaidd am wyliau haf i Tai Orwig
pan yn blentyn. Mae Huw Euron
hetyd, wrth gwrs, yn gymeriad
hoffus yn y gyfres deledu Pobol y

a

Cwm.
YR EGLWYS BRESBYTERAIDD
Y GYMDEITHAS.
Cynhaliwyd
cyfarfod o'r Gymdeithas
yn y
Ganolfan nos lau, 13 Gorffennaf.
Mrs
Jennie
Roberts
oedd
Cadoirydd
y
noson
ac
ar
ddechrau'r cyfarfod arweiniodd yr
aelodau mewn defosiwn pwrpasoL
Rhoddwyd croeso arbennig i'r
siaradwr gwadd, Mr Rol Wiliams,
Y Waunfawr,
un 0 hogiau
Brynrefail a chyn aelod o'r capel.
Ei
destun
goglelsiol
oedd
'Galifantio' ac aeth
ni ar daith i
gyd Y part"ion IIeol a fyddai'n
cynnal eyngherddau a nosweithiau
IIawen mewn neuaddau pentret ac
ar hyd a lied Cymru. Aeth y daith
ni hefyd drwy tyd y cyfryngau yn

a

a

ystod eu cyfnod cynnar, gan san
am sawl digwyddiad
doniol a
chymeriadau IIiwgar o'r gorffennol.
Bu cryn drafod ar y storiau difyr a
diolchwyd i Rol am y sgwrs gan
sawl un o'r gynulleidfa. Bydd y
cyfarfod nesaf nos lau, 7 Medi,
pryd y disgwylir Maargaret Davies,
Dwyran, gyda sgwrs ar y testun
'Caws
Gorau
Glas'.
Croeso
cynnes i bawb ymuno ar y noson.
OEDFAON MEDI
Medi 3 am 5.30: Parchg. Dafydd
Lloyd Hughes, Caernarfon;
10 am 10.00am: Parchg. Ddr.
Alwyn Roberts, Tregarth;
17 am 5.30: Mr Mertyn Jones,
Caernarfon;
24: am 5.30: Mr John McBryde,
Brynrefail.

Ffair Greiriau Ynys Mon
Maes Sioe Mon
Mona (ar yr AS)
Dydd Sadwm a dydd SuI
Hydref7 ac 8

10.00am - 5.pm
Mynediad: £2.50
Parcio am ddim
Lluniaeth ardderchog
Arwcrthwyr Creiriau a Hen
Bethau 0 bob rhan 0 Brydain yn
arddangos a gwerrhu hynafion u
ansawdd da
-

.-

It
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tad a thaid tynner, gofalus a
eharedig. Dioleh am y lIythyrau,
cardlau,
galwadau
fton
a'r
ymweliadau teimladwy. Diolch i'r
Parchedigion John Pritchard a
Gwynfor Williams am eu cymorth
au gwasanaeth ae i Dr W. Munro
am ei wasanaeth wrth yr organ.
Diolch am y rhoddion hael 0
£1,050 tuag at Gapel y Tabernac!
Dlolch arbennig i Dr Robin Parry a
Dr Gwyn Williams a phawb ym
Meddygfa
Llanberis
am
eu
caredigrwydd a'u gofal am Wyn ar
hyd y blynyddoedd. Diolch hefyd i
Dylan Griffith am ei otal tyner a
theimladwy ar trefniadau trylwyr.
Cofio Cyfalll a Chyd-welthiwr
Yn enedigol 0 Gwm-y-glo, trigodd
Wyn ym mro ei febyd trwy ei oes.
Heb os nac onibal, dyn y bobl
oedd Wyn. Yr oedd wrth ei todd
yng nghwmni pobl, naill ai yn ei
garej yng Nghwm-y-glo, gyda'i
gyd-weithwyr yma yn y Cyngor,
neu gyda'i deulu bach clos.
Yr oedd Wyn yn hwyr yn
cychwyn gweithio i'r Cyngor ac ar
y dechrau roedd yn gasglwr rhenti
ym
Maesgeirchen.
Ond,
gweithiodd ei ffordd yn sydyn 0
fewn ychydig flynyddoedd, i fod yn
Brit-Swyddog Rhent y Cyngor.
Er bod ganddo swydd a allai fod
yn anodd ar brydiau, cofiwn am ei
barch tuag at ein tenantiaid.
Roedd wastad yn gwneud ei orau i
wneud yn siwr nad oedd yr un
ohonynt yn cael eu troi allan heb
fod pob carreg wedi ei throi.
Cofiwn Wyn fel un oedd wrth ei
todd yn sgwrsio, a hoffai pob un o'i
gyd-weithwyr ef.
Cyn diwedd ei yrfa arloesodd

CWM V'-G [0 - --
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Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. Ff6n: (01286) 872275

CWM V GLO
MARWOLAETH.
Yn sydyn yn
Ysbyty Gwynedd, dydd Mercher
28 Mehefin, bu farw Alun Wyn
Rowlands,
Glan'rafon,
yn 64
mlwydd oed. Er pan oedd yn
fachgen bach, bregus iawn oedd
ei iechyd, a phan adawodd yr
ysgol a dechrau ar ei yrfa yn iard
Chwarel Dinorwig, bu raid iddo
dreulio blwyddyn gyfan yn Ysbyty
llangwyfan.
Pan
gaewyd
y
chwarel aeth i weithio i ffatri
Pebllg. Cernarfon, yna i Orsaf
Bwer Llanbarls. a thros yr uqam
mlynedd diwethaf bu'n gweithio yn
Adran Tai Cyngor Gwynedd.
Ei brif ddiddordebau
oedd
chwaraeon. Bu'n gyfritol am dim
pet-droed Cwm-y-glo a thim peldroed Ffatri Peblig yn eu tro. Bu
hefyd yn gefnogwr brwd i'r timau
pel-droed y bu ei tab, Neil, yn
aelod ohonynt. Roodd yn aelod
ffyddlon 0 Gapel y Tabernacl, lie
roedd yn ddiacon.
Bu ei angladd ddydd Mawrth, 4
Gorffennaf,
yng
Nghapel
y
Tabemacl a rhoddwyd ef i orffwys
ym
mynwent
Llanrug.
Gwasanaethwyd
gan y Parch
John Pritchard a'r Parch Gwynfor
Williams, gyda Dr W. Munro wrth
yr organ.
DIOLCH.
Dymuna
Iris, Neil,
Michelle a Ben ddioleh 0 galon am
bob arwydd 0 gydymdeimlad a
ddangoswyd
iddynt
yn
eu
profedigaeth 0 golll Wyn, Priod,

yng Ngwynedd fel y sywddog
rhent cyntaf i ymddangos yn y lIys
ar ei ben ei hun. Yr oedd wrth ei
todd yn sgwrsio gyda staff a
barnwyr y lIys sirol. Roedd ei natur
onest, weithgar a'i awydd i ddysgu

.... Psrhsd

0
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yn
nodwedd
amlwg
yn
et
gymeriad.
Nid
ar chwarae
bach
y
rhoddodd Wyn y gorau i'w swydd.
Ystyriai hi'n anrhydedd i ddod i'r
gwaith gan weld pob dydd 0
iechyd yn fendith.
Yn eironig ddigon ei grudcymalau dychrynllyd
gafodd y
gorau arno yn y diwedd. Ychydig
ar 61 yr ad-drefnu collasom Wyn o'r
gwaith, ac ar 25 Mehefin diwethaf
collasom ef o'r byd.
Bydd y staff yma yn ei gofio am
ei hiwmor cynnil ac unigryw, ei
gymeriad hawddgar (yr oedd yn
bleser IIwyr gwrando ar ei sgwrslo
deallus) a'i allu i ddioddef ei boen
heb rwgnaeh na surni.
Cynhaliwyd ei gynhebrwng yng
Nghapel Tabernacl, Cwm-y-qlo, lie
roedd yn flaenor. Cofiwn am ei
weddw, lns, ei tab Neil, Michelle a'i
'Wyr,Ben, yr oedd ganddo gymaint
o feddwl ohono.
Cofiwn amdano.
LLONGYFARCHIADAU i Kate, 2
061 Aton ar ei llwydclant yn ennill
tlws yng Ngholeg Meirion Dwyfor
ac i bawb 0 blant y pentref a fu yn
IIwyddiannus yn eu arholiadau,
gan ddymuno yn dda iddynt yn y
dyfodol.
ADREF O'R YSBYTY. Dymunwn
adferiad buan i Carys, Stryd
Newydd, ar 61 derbyn triniaeth yn
Ysbyty Gwynedd.
PUMP CENHEDLAETH.
Llongyfarchiadau i Donna, merch
Sharon 0 Lanrug, wyres i Ann a
Richie, Dol Afon a gor-wyres i Enid
a Robin Price, Stryd Newydd, ar
enedigaeth merch fach, Rebecca
Lynne.
DIOlCH. Dymuna Carys, Stryd
Newydd, ddiolch 0 galon am bob
arwydd
0
garedigrwydd
a
dderbyniodd tra bu yn Ysbyty
Gwynedd ac ar 61 dod adef.
CYDYMDEIMLAD. Estynnwn ein
cydymdeimlad dwysaf a. Mrs Iris
Rowlands,
Glan 'raton,
Neil,
Michelle, Ben a Laura ar eu
profedigaeth fawr a sydyn p golli
gwr, tad a thald annwyl iawn.

duds/en 10

LLONGYFARCHIADAU i Alun Vaughan a Jane Parry ar ddydd eu
priodas, 16 Mehefin yng Nghapel Bethania. y Felinheli. DYMUNA Alun a
Jane Vaughan ddioleh i'w teulu a ffrindiau am yr holl gardiau ae
anrhegion a gawsant ar achlysur eu priodas.
~
.
LLONGYFAACHIADAU i Dr Paula Roberts, 8 Ffordd Ty Du ar annlll
Doethuriaeth ym Mhrifysgol Bangor. Erbyn hyn mae yn gweithio fel
Ymchwilydd Gwyddonol yn y Brifysgol, yn cario ymlaen yr ymchwil ar 61
treulio pedwar rnis yn yr Antartic.

A/un VauQhan a Jane Parry ar eu dvdd ariodas

"NANT PERIS:
LUnos Jones, 6 Nant Ffynnon
Ff6n: (01286) 871820

GWvL FFAIR NANT
Croeso i Bawb
Dydd Sadwm, 16 Medi

Y Ffair am 12.00 o'r gloch
gyda Dafydd Cadwaladr
Syrcas
Sioc Gwn
Sci CiSl Car
Castell Bownsio
Ras Hwyaid
Adloniant nos

SuI, 17eg
Cymanfa Ganu
yng Nghapel Rehoboth am 7.00
gyda
Char Meibion Dyffryn NantUc
Arwcinydd: Mrs I"!.Eames
Organydd: Mr G. JonL'S
Nos Fawrth, 1ge9
Cwis yn y Vaynol Arms am 8.30
Nos Fercher, 20Ced
Cystadleuacth Pel Dyblau yn y
Vaynol Arms am 7.30
Nos Wener, 22ain
Cystadleuaeth Stars ill Your Eyes
Agorcd i bawb.
Plant am 6.0, oedoloin am 9.00
Nos Sadwrn, 23ain
Raffls a Lirnrics am 9.00
yn y Vaynol Arms
Rhaglen y Ffair 2006
Coginio:

.-

Torth Wen; Teisen Foron; Sara
Brith; Teisen BlAt (unrhyw ffrwyth);
Teisen Siocled, treiffl neu Daffi
Triog
Jam:
Pot jam unrhyw ffrwyth; Pot 0
gaws lemwn.
Gwin a Gvarodyda:
Gwin Gwyn neu Goch; 'Sloe gin'
neu unrhyw wirod a bias arbennig;
Cwrw.
Perlysiau: Clwstwr 0 berlysiau.
Ffotograffiaeth:
Llun a dynnwyd ar ben yr Wyddfa;
Ffotograff 0 Nant Peris yn yr eira.
Celf:
Darlun 0 anitail anwes mewn
pensil; Arlunio neu baentio unrhyw
gyfrwng dim mwy na 20''x20''.
Arddangos Blodau:
Arddangosfa tlodau mewn tamaid
o bren; Trefniant Gwyrdd.

Gwau:
Dol neu anitai!.
Crosio: Unrhyw eltem i fab!'
Clytwaith a Chwi/tio:
Unrhyw eitem 0 glytwaith; Clustog;
Cwilt bychan i tabi neu blentyn.
Gwnio: Tegan meddal
Brodio: Cerdyn cyfarch yn dangos
pwyth croes, neu eltem yn dangos
unrhyw
grefft
nodwydd
neu
beiriant gwnlo yn unlg.
Gwaith Cood:
Unrtlyw eltem 0 warth coed
Gwydr Lliw: Unrhyw gyfrwng defnydd papur neu wydr
LIMRIG
1. Aeth Margaret a Tony un noson
2. Richard Mulcair aeth i welthio
3. Tri ftWl 0 Nant fu'n potio
Plant
Cogin/o:
Dan 8: 6 cacen crispi9S slocled
8-12: Flapjac neu Quiche

12

12-16: Cacennau maton
Crefft:
Dan 8: Cynllun cerdyn Nadollg
8-12: Cynllun unrhyw gerdyn
12-16: Collage gan ddefnyddio
reis neu basta.
Dan 8: Anitall wedi el wneud allan
o glai
8-12: Unrhyw eitem wedi el
wneud allan 0 glai
12-16:
Gardd
fechan
neu
Dretniant blodau mewn basged
Arlunio:
Dan 8: Fy ngardd i
8-12: Dad neu Ewythr yn gweithio
12-16: lirlun
Gwnio:
Clustog wedi ei addurno
Ffotograffiaeth:
Dan 8: Anifail fferm
8-12: Taid, Nain neu Anti
12-16: lirlun lIeol
Yr holl waith crefft a blodau
(Oedolion a Phlant) i gyrraedd
Capel Rehoboth, Nant Peris, cyn
12.00 o'r gloch dydd Gwener, 15
Medi.
Yr holl gynnrych ffres i fod yn y
Capel cyn 5.00 o'r gloch nos
Wener, 15 Medi.
Y limrigau i Llinos Hat cyn dydd
Sadwrn, 16 Medi
Am twy 0 fanylion, cysylttwoh eto
Gwenda
Roberts
ar (01286)

8721n.
DYMUNA Appy, 14 Stryd Tumer,
Llanberis, a Tom, Rhys, Rhiannon
a Dylan a theulu y ddiweddar
Nellie Owen (Blaen Nant), ddiolch
o galon am bob arwydd 0
gydymdeimlad
a ddangoswyd
tuag atynt yn eu profedigaeth 0
golli mam, nain, hen nain a chwaer
annwyl iawn. Diolch hefyd am y
cardiau, y geiriau 0 gysur a'r
rhoddion hael i UNICEF. Diolch yn
arbennig i Derek Jones am ei
wasanaeth anrhydeddus ac i Mr
Gwynfor Jones 0 E. W. Pritchard,
Llanberls am ei drefniadau trylwyr.

Atgofion Ysgol Brynrefail
Un 0 bleserau'r haf )'\... ynlweld a
theulll a ffrindiau
ac ym mis
Mchcfin buom ar aelwyd gwraig a
fagwyd yn 1.lanberis ac sy'n b}'W yn
l\ottingham
ers trigain nllynedd.
Rhyfeddais ar loyv,rder ci Chymraeg.
~frs Heulwen Bealby yw ei henw ac
roedd cys)'lltiad clos ia\Vrl rhwng ein
rhieni yn y~tod yai degau gan fod ei
rbdd, rr annwyl1vlr }(obert ~lorris.
yn ben naeth Saesneg ~'l1 ysgol
Brynref~l (0 1915-1953) afynhad,
Ieuan James (1928-1968) yn g)rdathrawon anl Uros Ch\\'drter canrif ae
yn gyftillion m)'llwesol. Rocdd Bob
Morris }'Il gymeriad hoffu~ ac yn
arhro peniganlp, yn beicio yn 01 ac
ymlaen i Lanberis ymhob c~'wydd anl
38 0 flynyduO<.:dd. Ch\vuiO am ei
sbecdol oedd yr orcJ1~J'1 gyntaf
ymhob gv.'er:' a gwisgai l<.:w}sei gown
yn dwU wrrh ci defnyddio i lanhau y
b"vrdd duo
D}'ry'nnaf' y canlyrlol am Me
Niorris 0 l,-[r
, ~far Pritcllard, Tro:l
Bont Pen/~yn:
'Uywiodd
ni drv."y foroedd 0
lenyddiaclh Saesnig 0 fforrn IV i
fytl)" a'r paratoi gOfalllS, y dchongli
a'r tricidll gO"ilef a lla.!S}-r1 g"'llelld

..
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Staff 1933

llinellau
barddoniaeth
a
chymeriadau nofelau yn gofiadwy
am amser go hir. "Analysis" )In codi
i'w l\uchafgampau, arddull yo cael ei
hollri
a'i
ddadansoddi,
ac
cgwyddorion gramadeg yn cael cu
sodro yn eu lie. Os byddcm yn orsclog efo gciriau, a rhracthawd yn
drwm 0 chwydd, dol inc coch yn
boleit ar ddiwedd paragraff. "no
flowers, please". Dyn swil, swil, ond
o flaen dosbarth. Y no fe'i hanghofiai
Cl hun a byddai ei ymadrodd
yn
fachog a rhyfcddol. Y n y pumed
doi'r cyhoeddiad
yn ddi-fcrh,
"Phasith yna ddim un ohonoch chi."
r drychai'n ffrwcslyd ar ei warsh,
rhyfeddu a gweiddi, "Only five
weeks to the ex-am," a phan deirnlai'r
twptra yn ddiarhcbol cychwynnai
am y drws gan flocddio, "Ych, dwi
am f)'nd i ganlyn wag-an." (y swydd
salaf yn Chwarel Dinorwig). A doi
yn ei 61 at ei ddcsg a'r cysgod gv.ren
cnv.'og ar ei wyncb, a'i bcrsonoliacth
g)'llnes yn torri allan trwy storm a
tharannau.'
Bu fy nhad ac YlltaU yn cario
lla\ver 0 gDcedwyr ar fore Sadwrn yn
y B:l\~90, sef yr Austin a fu yn ein
teulu am ddegawdau.
Tynnwyd
cartWn ardderchog o'r BKY 90 yfl 01
bob son pan ocdd aelod o'r
ch\veched dosbarth yn ~varchod
d osbarth yn ystod an1~ercinio ~v 1yb.
Gwyn, mab y diweddar R. E. Jones
Llanbcris, oedd y carc\vnydd, a'i
",'aitJ, mor arbcnrug Eel na fenuai

ym Mhrifysgol
~ ottingham
y
diwrnod cynt.
Ir ei bod yn 81 mlwydd oed, bu
Mrs Bcalby yn Llywydd Cymdeithas
G)rmraeg Nottingham )rn 2004 pan
ddathlwyd eu canrnlwyddianr,
ac
mae )'n parhau fel Llywydd yn 2006
ac yn myn ychu Sc And rews and
Casrlgarc Reform C]lU rch lie y ceir
pregerh yn y Gynuaeg un wairh y
•
nus.
Ar 61 dod adref i Gaearhro bfirn
yn chwilora am hen luniau a
gasglwyd dros y blynyddoedd gan fy
rhieni, Ieuan a Persis James. Mae'r
llun uchod o'r Staff a dynnwyd yn
1933.
Mae blynyddoedd
eu
gwasanaerh mewn bracedi:

RIles gefn (chwith j'r dde): Mr
Leslie Brookes (1933-35)
Mathemareg, Mr Robert Morris
(1915-53) Saesncg; Mr Ieuan
james (1928-68) Fflseg; Mr G.
Powell Jones (1933-39)
Daearyddiacth; Mr W. Glynne
Jones (1930-45) Cemeg ac
Ymarger Corff; Mr William
Roberts (1932-36) Math/Cerdd.
(Rhes flaetl): Miss Persis Hughes
(1933-40) GwyddorT}'; Miss
Stella Griffith (1931-34)
Bywydeg; Mr Emrys Tllomas
(1933-56) Prifathroi Miss OJwen
Lewis (1929-51) Ffrangeg; Miss
Gwyneth Evans (1930-46) Hanes.

Pan dynnwyd y Uun )'J1 1933
llnrll}'W athr(> ei chwalu oddi ar y roedd Mr D.R. Griffith (Lladin)
b,vrdd dll am ddyddiau. Mj rown
ncwydd ymadael i fad yn brifacluo
uruh)rw beth am lun camera o'r
yll Ysgol Borwnnog a daeth Mr
cart~1Jl hwnnw gyda dwy gann\.\'),11 PoweliJon<.:~ i s\vydd ?vir G\\rilym G.
yn lie 1amp au blaen!
Jones (.leu Jill Jograffi i'r plant) ac
Ond i ddod yn 01 at lYfrs BcalbJ" yntau yn atruo daearyddiaeth 0 flaen
unig ferch Mr a Mrs Robert Morris.
ei amser. Ocs gan ddarllen\VYT h)n yr
Gadctwodd I.anheris yn 1946 i Eco storiau allldano tybed?
ddysgu
(-;\vyd dor
T5' yn
Aerh Mr Brookes i ~eland
;\ottingham. Priododd gyda Harf)'
Newydd a Mr Glynne Jone~ yn
Bealby. a bendithiW)ld hwy a thri 0 brifa[hro i Ysgol ?vfchynlleth yn
blanc, Walter. sydd erbyn h)rn )'Tl 1945.
fargyfreirhi\vr
yll l~irminghanl:
Rocdd y pcdair atllrdwes yn
Robert, dydd yn ddeintydd yn fercllcd sellgl a phr),d hynny ill
heffield
a Judith,
~ydd }'n fj,ddai'n dIferol i ferched barhau yn
ymgartrefu cfo'i nlam yn ardal
eu swyddi ar 01 priodl. Merch i
\Voodthorpe o'r ddinas, ac sydd yn dcilwr 0 Fangor oedd Stella Grift1th
gweitJlio
mCv.'ll
swyddfa
itC roedd yn hoff iawn 0 gcrdded
grfue\vidiwr stoc. Cawsom groeso
Eryri ac yn aelod o'r YHA;
t)'wysogaidd ac roedd Olor falch fad gadawodd yn 1934 i dd gll ym
ein mab ninnau wccU derbyn gradd
~1anceinion.

Rhoddion
£10: Er cof am Donald joncs.gan deulu 2 View Terrace, Deiniolcn: Mrs
Carys Parry, Gv.rynanr T.lanrug; Mr ~[arg.uc[ C:) nil GriffitJ,. Deiniolcn:
Mr Derek Williall)S, Bron r ilian, Dinol.·v.·ig; Er cof am Alu n \XTyn

Rowlands, Glanrafon, Cwm-} glo.
£6: Di-cnw, Llanrug

IS: \elv.ryn Griffith: Pcnisarwaun: Danny a Megan Humphreys, Is Helen,
Bethel; John. Gv,'en a'r tculu, l-ron. Deiniolen. Cl\\'Vn
, Thomas, 'I'reforfau.
\Vallnfd.\vr; Mrs OJ",'<..n Owen, Slad Trl.f Lilian, \X'.lunFa"vr; Mr a Mrs R.
Lloyd Griffiths, Cl'oc:>lon Isaf. Penisarwaun. N1c8<l.nOli"l!r. Gors.
Hrynrefail: Jean Roberts. Maes Padarn. Llanbcrts: Merfyn a Helen Morris,
29 Bro Eglwy~,Bethel.
£3: Teuln Alcd Rhys Butler, Llanfairfcchan:
Llanberis.

Margaret Roberts. Bronallt,

Rhiannon Roberts a Heufwen Bea/by

Roedd yn ofynnol i'r athrawon
yn lleol a mawr oedd eu
cyfraniad i'r capcl a'r gynldeithas ym
Mrynrcfail. Treuliai niler ohonynt
~f

wyliau harmer tymor 11Wyliog ar
Ynys I.landdwyn lle roedd darpar Wr
Olwcn Lewis yn berchcn ar un o'r
bythynnod peilot. Byddai criw hefyd
yn chwarac tennis wrth wesry
Fictoria yn ami ar noswcithiau 0 haf
Rocdd Miss Gwyneth Evans yn
lojio ger siop Wil John
a
chyfrannai'n helaeth i ~')ld pentref
Brynrcfail. Mecca i blant yr ysgol
oedd Slop Wil John - pwysai fcnyn,
siwgr a the i gyd ar yr un glorian yn
01 y galw. heb son am unrhyw

ddcddf iechyd a diogelwch. Tyrrai'r
plane yno amser cinio 1 brynu
licrisrnol a thynnu coes \Vil John,
gan o£):n am hadau byns neu garciau
welingrcns. Craffai ef arnynt ac
arebai gyda'i han ncr g\Ven, 'Dim
mewn stoc, 11ogia, ond mi ga I rai
erbyn fory!' Bu'n ffyddlon iawn i
Marn a fyddai'n prynu ganddo ar
rorfer }f cinio ysgol yrl ogystal ;l'i
. ..
gwers, COgmIO.
Atgofion

ry

marn,

Mrs Persis

James, yw'r rhain, a chafwyd plcscr

.

mawr vn
trafod vr hen arnser. 1\
,

diolch i Mrs Bealby am gynnau alarll
atgo fi on.

YSGOL BRYNREFAIL
Ysgoloriaeth John Tudor
2006
Llo ngyfarchiadau gwre og i Jessica
Parslow 0 Flwyddyn 11 ar ennill
yr ysgoloriacth anrhydeddus
hon
yn dilyn cyfweliad }J1g L':gholeg
Glynllifon yn ddiweddar. Gyda
dros 70 0 bobl ifanc wedi
ymgeisio, tipyn 0 anrhydedd oedd
derbyn y llych)'r yn cadarnhCll1' r
llwyddianc
hW11.
Dywedodd
Pennacth y Coleg, Dr Ian]. Recs,
fod 'Safon
yr ymgeiswyr
a
chwrteisi'r
unigolion
mewn
cyfweliad yn gredit j'"v teuluoedd
a'u h)7sgo1ion.' Bydd Jec;c;ica yn
derbyn ei sicc gynraf am £200 fis
Medi.
Llong)rfa rch iadan a pI10b Iwe iei
yng Ngholeg Glynllifon.

Isod gwelir Mrs Breese (sydd i fod wed; ymddeotlt) yn arwain teitt:
Blwyddyn 7 yn Amgueddfa Lechi iienoens.

Yr Wythnos
Drawsgwricwlaidd
Dyma,

bosib, un 0 ,,}'thJ\OSClU
prysuraf y flwyddyn I ddisgyblion
a scaff Ysgol Brynrefail. Cafwyd
clcn i ero an, rywiaer h eang 0
wcirhgaredd au a phrofiadau, 0
goginio bwyd trarnor i gerdde<.i
U.....
.ybrau Glynllifon. U nwaith ceo
elcni bu'T wyrllnos yn ll\...·yddiant
gyda phav:b, yn staff a disyblion,
yn barod ia\vn i rannll profiadau
cofiad\vy
(a thrafod
anlbcll
0

sv..igen! !)
Oyma ra; 0 arwyr B/wyddyn 9 yn cae/ egwyl haeddlannol
ar 61 cyrraedd y brig!

Raffi [-awr yr Y~gol
'l~refnodd
Bryn reefail

Cyfeillion

Y sgol
fawr
yn

raffl
ddiwcddar. Dyma'r cIlillwyr:

£200: Marcd William~, C<;UIlaJ1l,
Llal1rug; £75: lvles M. Davies,
1)enisar,vaun:
£50:
C;\\7io n
Williams. Llanrug; Cinio i ddau
yng Ngv.1C~[y Fic[oria:
Mr I.
RoL>crts.
Llanberi~; Patel
0
chwisgi: Mr A. Tate, Llanrug;
Poteli gwin: Mr Berry.
Llongyfarchiadau i'n buddllgwyr a
diolch i bawb am gcfnogi'l' fell.ter.
Taith feiclo B/wyddyn 8

-

;

LLAN'RUG

Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. Ffon: (01286) 675384
LLANRUG

Cynhaliwyd gwasanaeth arbennig
yng Nghapel y Rhos ar Fehefin
18fed i ddathlu a diolch am waith
ymroddedig y Parch. Dafydd Lloyd
Hughes
a'i
wasanaeth
fel
gweinidog. Bu'n gofalu am yr achos
am ddeng mlynedd. Fe gyflwynwyd
tysteb iddo ar y eyd a'r chwaer
eglwys,
Cysegr,
ym Methel.
Cyflwynwyd blodau i'w wraiq, Mrs.
Ann Hughes, hefyd. Cyfeiriodd y
Parch Harri Parri yn ei adroddiad yn
Y Goleuad at yr achlysur fel 'oedfa
fywiog, lIawn trydan'.
Cyfelriodd hefyd at deyrnged a
gyflwynodd Mr.lolo Uewelyn i Mr.
Hughes, yn diolch am 'yr holl
weithgarweh
rhyfeddol
a fu:
bywiogwyd
y gwasanaethau,
atgyfnerthwyd
yr
Ysgol Sui,
eynyddodd rhit yr aelodaeth a
helaethwyd a moderneiddwyd yr
adeiladau. Llwyddwyd i ennill
teuluoedd neWydd tr oedfaon ae
etholwyd to newydd 0 ffaenoriaid
!fane a brwdfrydig ; arwaln y gwalth. r
Yn y lIun fe welwch Erwan wedi
mynd i'r pulpud ac i gol ei daid gyda
rhai 0 blant yr Ysgol Sui o'i gwmpas.
Diolch i chwt Mr. Hughes am eich
gofal
ohonom
a
dymunwn
ymddeoliad hir a hapus i chwi a
Mrs. Hughes. Pob bendith amoch
eich dau.
YR YSGOL GYNRADD.
Bu'n
ddiwedd tymor prysur arnom eto
eleni. Aeth blwyddyn 3 a 4 i Gelli
Gyffwrdd, lie cafodd pawb amser
da. I Sw Bae Colwyn yr aeth
blwyddyn 1 a 2 ac roedd pawb wrth
eu bodd yno. Mwynhaodd y
dosbarth derbyn eu hunain yn
Llanberis, tra y cafodd y dosbarth
meithrin amser da yn y Parc Coed
Sipsi ym Montnewydd.
Cynhaliwyd
mabolgampau
IIwyddiannus iawn gyda'r plant i gyd
yn
mwynhau
cymryd
rhan.
Cyflwynwyd tystysgrifau i'r rhai a
fu'n tuddugol a chanmolwyd y
dysgyblion i gyd am eu hymdreeh.
Ar ddiwmod ola'r tymor, blwyddyn 6
tu'n gyfrifol am y gwasanaeth
boreol. Bu'n gyfle iddynt ganu, aetio
a rhannu eu hatgofion. Dymunodd
Mr Williams a'r staff yn dda iddynt
wrth Iddynt symud
i Ysgol
Brynrefail.
Treuliodd disgyblion blwyddyn 3
a 4 amser yn Rhyd-ddu lie bu cyfle
iddynt fwynhau niter healeth 0
weithgareddau amrywiol.
Estynnwn ein cydymdeimlad
dwysat Mrs Carys Parry ar golli ei
mam, a gyda Mrs Meinir Wiliams ar
golli ei thad.
Erbyn i'r rhifyn hwn 0 Eco'r
Wyddfa ddod o'r wasg. mi fydd
gwyliau'r ysgol bron ar ben.
Gobeittlio eich bod i gyd wedi cael
gwyliau hapus.
MERCHED Y WAWR. Cynhelir
cyfarfod cyntaf y tymor nos Fawrth,
12 Medi, yn Neuadd Goffa Uanrug
am 7.30 yh. Mae maglen ddiddorol
ac amrywlol wedi'i mretnu a gwestai
mis Medi yw Bethan Hughes,
Rhuthun, gyda 'Gwaith Llaw'. 'Mae
croeso mawr i aelodau newydd
ymuno a ni - dowch atom i fwynhau
gweithgareddau a chael clone gyda
phaned 0 de.
OYMUNA teulu y ddiweddar

a

Mortina Cadwaladr, 7 Gwel Fynydd,
ddiolch 0 galon i'w perthnasau.
cyfeillion a chymdogion am bob
arwydd
0
gydymdeimlad
a
ddangoswyd
tuag
atynt
a'r
cyfraniadau hael a dderbyniwyd er
cot am fam, naln a chwaer annwyl.
Casglwyd cyfanswm 0 £500 a aeth
tuag
at
Feddygfa
WaunfawrJLlanrug.
DYMUNA Carys, Les a'r teulu,
G wyn ant, ddatgan eu diolch am
bob arwydd 0 gydymdeimlad a
charedigrwydd a estynnwyd iddynt
yn eu profedigaeth 0 golli mam
annwyl a nain a hen nain hoffus
iawn, set Mrs Jennie Williams, Cae
Corniog, Penisarwaun. Oiolch hefyd
am y rhoddion hael tuag at Ty
Gobaith (Conwy).
CANLYNIADAU
ARHOLIADAU.
Llongytarchiadau
mawr a phob
dymuniad da i holl blant a phobl
ifanc y pentref sydd wedi bod yn
Ilwyddiannus yn eu arholiadau
ysgol a choleg. Lwc dda i chi yn eich
meysydd a'ch gyrfaoedd.
PRIODAS. Priodwyd Trystan Parry,
mab Mytyr a Wendy Parry, a
Melanie, yn Cyprus yn ddiweddar.
Aeth sawl aelod o'r teulu a ffrindiau
drosodd I ddathlu a hwy. Pob
dymuruad da i chwi eich dau.
PEN-BLWYDD
ARBENNIG.
Llongytarchiadau
mawr i Ifan
Oafydd. Bryn Moelyn. ar ddathlu ei
ben -blwydd
yn 18 oed fis
Gorffennaf. Pob dymuniad da i ti.
PROFEDIGAETHAU. Antonwn ein
eydymdeimlad
diffuant i Lynn
Jones, Gwenlyn. Stad Talybont, a'r
teulu yn eu profedigaeth 0 golli ei
thad yn sydyn lawn yn Waunfawr ar
27 Gorffennaf, set Mr Gwilym
Roberts.
Yr un modd, estynnwn ein
cydymdeimlad A Meinir Williams yn
ei phrotedigaeth 0 golli ei thad, Mr
Islwyn Jones. Brynrefail. Hefyd i
Maldwyn Jones, ei trawd, a Mrs
Gwyneth Roberts, Cefn Elan. ei
fam-yng-nghyfraith .
Cydymdeimlwn yn arw a Carys
Parry. Gwynant, Ffordd yr Orsaf, ar
teulu 011 yn eu profedigaeth 0 golH
mam, nain a hen nain annwyl. sef
Mrs Williams,
Cae Corniog,
Penisarwaun.
Bu farw Mrs Wenona Jones, Y
Bala, ar 13 Awst. Bydd coiled fawr
i'w merch, Flo, a Tecwyn a'r wyrion
a'r tculu 011.
Cydymdeimlwn yn ddwys a chi i
gyd.
PROFEOIGAETH. Ar fore lau, 22
Mehetin, yn dawel yn Ysbyty
Gwynedd, bu farw Yvonne Pitts
(Burslem gynt) 0 Y Gelli. Ffordd yr
Orsat. yn 47 mlwydd oed. Cafodd ei
magu yn CIwt y Bont, Deiniolen.
merch annwyl i Frank a Menai
Burslem a chwaer hoffus Paul.
Wedi gadael Ysgol Brynrefail aeth i
weithio
i Manweb.
Ym mis
Tachwedd 1981. wedi iddynt tod yn
canlyn am bum mlynedd, priododd
Yvonne
Malcolm yn Eglwys
Llanbeblig, Caernarfon, a symud i
fyw i Minftordd, Llanrug. Ond
cafodd eu bywydau ei newid am
byth ym mis Awst 1982, pan fu
Malcolm mown damwain erchyU lie
y catodd niwed difrifol i'w ben.
Rhoddodd Yvonne ei swydd i fyny i

Gwasanaelh yng Nghapel y Rhos

ofalu amdano
Roedd hi'n berson annwyl, tawel
a medrus a bob amser yn rhoi ei
theulu yn gyntaf. Roedd yn wraig
ffyddlon ac yn ffrind gorau i Malcolm
ac yn fam ragorol i Mark a Fiona, yn
ferch-yng-nghyfraith arbennig i Bill a
Gloria Pitts a ffrind triw i lawer.
Yvonne oedd calon aelwyd Y Gelli a
bydd coiled enfawr ar ei hoI. Bu'n
hynod ddewr drwy gydol ei satwch,
eafodd wybod bod canser y fron
arni 12 mlynedd yn 01 a hithau ond
yn 36 mlwydd oed. Yn dilyn
lIawdriniaeth cafodd 9 mlynedd dda
cyn cael yr ergyd drist bod y canser
wedi dychwelyd
a lIedaenu.
Ychydig lawn oedd yn ymwybodol
faint a dioddefodd yn ystod y ddwy
flynedd a hanner diwethaf gan nad
oedd yn un am gwyno, dim ond
brwydro'r afiechyd yn dawel ac
urddasol gyda gofal tyner a diflino
Malcolm.
Roedd nifer fawr 0 bobl yn
bresennol yn yr angladd ar ddydd
Mercher, 28 Mehefin, gan gynnwys
nifer o'i chyn-weithwyr 0 Manweb.
Cynhaliwyd y gwasanaetll gan y
Parchedig Ganon Idns Thomas yli
Eglwys Llanbeblig. Yn dilyn y
gwasnaeth rhoddwyd Yvonne i
orffwys ym mynwent Llanrug. Yr
arch-gludwyr oedd Paul Burslem
(brawd); Mel Pitts (brawd-yngnghyfraith); Tony Morris (ffrind) ac
Elfyn Green (cefnder).

Mae Malcolm, Mark. Fiona a'r
teulu yn dymuno diolch 0 galon i
bawb
am
bob
arwydd
0
gydymdeimlad a eharedigrwydd a
estynnwyd
iddynt
yn
eu
profedigaeth fawr. Diolch am y lIu
cardiau,
galwadau
fton
ac
ymweliadau a diolch am y rhoddion
hael 0 £1,100 er cof am Yvonne,
sydd i'w rhannu rhwng Meddygfa
Waunfawr a Ward Alaw, Ysbyty
Gwynedd,
fel
arwydd
0
werthfawrogiad
am y
gofal
ardderchog
a gafodd Yvonne
ganddynt dros y blynyddoedd.
BABIS NEWYDD.
Llongyfarchiadau mawr i Selwyn a
Beti Roberts, Meifod, ar ddod yn
Daid a Nain eto. Ganwyd merch
fach, Freya. i Deian a Clare, chwaer
fach i Harvey a gor-wyres i Mrs Bet
Jones, Lyndale.
Cyfarchion a lIongyfarchiadau mawr
i Dyted a Rhian WhiteSide Thomas
ar enedigaeth merch fach, Beth,
chwaer i Robin, Anna a Guto, a
wyres i Dafydd ac Eirianwen.
MARWOLAETH. Bu farw Emlyn
Jones,
Kernaud,
Ffordd
Glanffynnon, ddydd Mawrth, 22, yn
Ysbyty Gwynedd ar 61 gwaeledd hir
a ddioddefodd yn ddirwgnach.
Cydymdeimlwn yn arw a'i wraig,
Kathleen, ei ferch, Mandy a'r teulu I
gyd yn eu profedigaeth.
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Malcolm PJttsyn cyflwyno sfec am £550 J Dr Huw Roberts er ran Meddygfa
Waunfawr ac i't Professor Nick stoe« ar ran Ward A law, Ysbyty Gwynedd.
Casglwyd yr arian er col am er wraig, Yvonne, a dderbyniodd ofal arbennlg gan
staff y ddeu leoliad .

CYNGORCYMUNED
LLANDDEIN IOLEN
Cyngor

C)farfu'{

ar Y 4ydd

Orffenna£
Gweddi. Offrym\\1'd
agoriadaol gcU1 y Clerc.
ColDodion Mchcfln
Derbyntwyd
cywir,

0

1 Cae Cerrig. Deiniolen,

Materion Eraill

Ysgol Bethel

Esryniad ar y llawr cyntaf a garej:

Canolfan

Derbyniwyd crus am gymonh ariannoJ
clIagac ~ra1CJl gyfrifiaduron oddi wrth

Talsarnau, Penisa'rwaun.
Addasu adeilad yn anedd preswyl:
Nant Efa, Llanddciniolcn.
Ailgodi modurdy: 2. Bryn Hjfryd,

weddi

y Brifathrawes. Penderfynwyd peidio

y cofnodion fel rhai

g.frannu oherwydd buasai hynny yn
gOliod cynsail, gdIl bod tair y:;gol arall
yn y gymuned a hefyd bod y Cyngor
wcdi
rho]
byrddau
gwyn
rhyngweithiol
i'r ysgolton dair

y

Materion o'r cofnodion

CyjyngJIld

Kitchell.

cyjlyn1der

GtvytJ"dd.
Bwriedir ymestyn yr ardal cyflymder
30 m.y.a. ym Mrynrefail o'r A4244, ger
y cae chwarae, hyd at Mcillionen ac am
90 medr i gyfciriad Pachwen. A 50
m.y.a. 0 Lanrug i Lanberis ac o'r
A4086 heibio i orsaf Beran ac ar y
fFyrdd o'r A4244 i Ddeiniolen a Clwt
y Bonr. Dywedodd I en Jones ell bod,
fel Cynghorv.)'I'.
wedi cyfarfod a
Swyddogion
)'I' Adran Briffvrdd
ynglyn a h)'I1 a'i fod am i'r Cyngor
ddiolch iddynr 3.111 cu l1cglurhad.

blynedd yn 61.
Gofal a Thrwsio Gwynedd
'Cwasanaeth Creffiwr'. Dyfynn.ir o'u
panlffied:
'Mae gofal a Thrusio Gwynedd CyJ
toedi. cychwyn ar It'asall1UtJJIleutydd i
gyuortbioyo pobllljrl i gyjIAU11Ji mdn
luaid, truisio 0 a"JfJY/cl, y cartref
Mae'r gwasallaeth CrtJfttvr )'11
UlItStllWth dibylJatiU'} a rbesymol ri
bris, i a/lu.ogi pobl hyl i drefilu gtllaith

J

Atcbion <iwynedd
G,\'aSanaetJl
13\\,s Caernarfon
i
Ddlllorwig - Bydd. contract nt:\vydd,
punl nuyncdd, Ylll1cchrau 0 fis H ydref
2006. l)wysleisiodd Lell Joncs Ilad )'\\'
conrract Ariva \vedj dod i ben, cafu'Yd
gW)'bodaetll angll)'Wir yng nghyfarfod
Nlehenn. GO~Tflnodd an1 i hyn gaeJ ei
amlygu)'Tl rhlf}'Tl nt.!safEc()'r If/..yddfit.
Bro Rhi"'en, RJu\\·las - fir a'r blwch
pren oddi yno gan MA0. \VEB.
Gohcbiacthau eraiU
Cynhadledd
flynyddol
Un J.Jais.
C)'lthclir y gynhadledd ar y 14 Hydref
yn Llandrindod. Pender~'T1\vyd bod
It Len Jones a RJchar<.l 1.1wyd Jones yn
cynrychiou'r C}'Tlgor. Gwirfoddo10dd
I.en Jones i baratoi dau gyf1wynlad sef
(a) TcitllW)"r, fel sydd yn chwarel
Fache]J a (b) GWCrthll Tai Cyngor.
Arch",iliad blynyddol 2005/2006
Hy~bys<::l}\,')'d rhyL1udd o'r arch,viliad
ym nlhenrrcfi'r g)·mulled.

tnasio )'II byderus ac UIIW11gyrchol '

Gellir CySylltll d'U Swyddfa

ym
1vIhenygroes (01286 881 576) ncu'r
Swyddfa j\rcW ym Mlacnau Pfcstiniog
(01766 830 777). l)wyslcisiodd Len
Jones bod y Clerc yn 31111ygu hyn yn

Ec() ,. W_'Vddfo.
TrafodW)fd eto sefyllfa teithwyr
Fachcll )'n scilicdig ar lythyr Sharon
Warnes, C~}rfadr3ll DathlYgLl, Cyngor
Gwynedd, i Jane C. Evans, Un
I.lais Cfroru. Argymhellodd
HeEln
William.s ofyn i \V)l1edd i ble y
byddant yn mynd pan S}rmud3llt 0'r

l-acheU.
Cynllunio

bod y
sacthu' n parhau cr bod y c:Us wcd..i ci
WtcllOd ga.n Wyncdd. Mac'r sWn i'w
glywed am gryn bcllter.
Coed Bo('yn

1\'1Lltl'r.

~fed\"Yd

r-

tai neu')ldd ger BtYIJ. Tirion,
Pen.i.vt','u'l1ttlt. Mae adeilad I sicd }n
cael ci gocii rhwng un o'r tai a'r ffordd
- gofyni Wyncdd a ocs c3lliacad i h)'Tl.
Bydd yr adeilad )Ima yn rhwystr j'r
bwriad 0 wneud palmant a.r hyd ochr y
ffordd yma.
Cde Corniog AtIl1 r, PenISd'rU'dltn.

Lloyd Edwards
Dywcdodd Gwtlvm
, Williams ei fod
yn awyddus i g)'syllcu a pherchnogion
Dacrn eglurhad (ywynedd, nad oes
y Siop Gron c::rnrwyn trc::fuu gosod y angen caniatad cynlluruo, yn uniaith
gofc::b. Addawo<.ld )' Clerc ddanfon
Saesneg. Penderfynwyd ei ddanfon yn
ga.tr at KeRn a J mer Harre.
oL
Seisnlgciddio Enlvau
Ccisiadau a ddcrbyniwyd
Dacth lIythyr i law oddi wrm v, yn ystod y Mis
Cynghorydd
El".\ryn
Ed"rards.
Adeiladll dau dy a n1ynedfa: Bryn
Llanddcrfel, yn cyfeirio ar c::nWdU Cdyn, Clwt y Bont.
Cynlracg
tai
ydd
"'cdi
cu Codi escyniad gwydr: 44. Bro Eglwys,
Sae!,nlgeiddio, C.C. Bryn Uefrith yn Bethel.
Linu J1fJ}ite HOltS!. Y m mis N1edi &[)'Tliad: ~lurmur y 1\anr, 14 Bron y
bydd Cyngor Gwynedd yn truod soc i Waun, Rhiwlas.
ddilcll llyn. nwriad ~fr Edwarru 'rW Codi adeilad amacthyddol:
Cae
cynnig bod yn rhald Lael h~wl
Comiog ~Iawr. IJenisa'rwaun.
L)'nllulUo j ne\\'id (nw r)~Pwrpas y Adeiladu cya myned& I)lor cyfagos i
lJ}1:hyr f\V cael hrwyl10d 3111 newidiadau
Eglwys Santo Helen, Pen isa'nva un.
o'r lath yn } gynluncd rDta. ~iellid
Estyniad:
Ysgol G\\';lUn G}'nfi.
mcdd"yl am uruh)'W n<."Wid0'r fach oeini 0 len.
ond os gftyr unrJ1YW un am.
Cchiadan a ganiata,vyd
cngrcifftiau o' r fadl bydd y clerc yo
gan W}'ncdd
barod i'w danlon ynllaen i'r
Estyniadall i:
Cynghorydd dan sylw.
Ael y Bryn, 131')'Tlrefilil;
Y chwancgodd y Cadcirydd a Mrs
Bryn Ff)mnon, FachvlCnj
I>at Larsen at enwau lleoedd ~'yddwedi
26. Bro Eglwys, Bethel;
Cofcb

Huw

eu newid. fel Crdig r JC\v,13rynrcFaiI.)'n
I.ion's Rock. d '!'wll Du )TI Devil's

4. Pant Sardis, Dinorwig;

BetheL
Defnyddio yr eiddo yn fusnes edrych
ar 0] plant (hyd at 12 mewn niEcr): 3.
Bron Helen, Clwt y Bone.
Ymestyn canref hcnoed: Cattref
Nyrsio, Perusa'waun,
Addasu adeilad yn <11 i ancddlc. 3
Mount Pleasant, Galle y FacL
Addasu adeiladau yn 12 uned wyliau:
Fferm TyMawr, ilanddeiniolen.
Gwrthodwyd san Wynedd
Darblygiad preswyl 0 12 cy. Y Bonr,

Bcymefail.
Uwybrau
Derbyniwyd pris Mr D. R Webb am
dorri gwair ar lwybrau Pcnisa'rwaun.
Lwybrau Rhiwl~: dywedodd y Clt.!rc
ci fod yn disgwyl amcangyffif oddi
\vrth N1r Cemlyn Williams, a'j fod
hefyd am \v..hodd pris gan gontractiwr
arall. Penderfynwyd gct.dael y clerc i
weithrcdu yn 01 }r prisiau gorau.
Derbyruwyd ateb Gwynedd y bydd yr
arolygwr ffyrdd yn gwcithredu ar:
Gor-dyfiant o'r gerddi C)rfagos yn
culhau'r llwyhrau cyswllt YOl MetheL
Y tri llwybr yw:- tu cefn i Capel
Cysegr. ~ranl-ynwent ary Siop a T3ll
fynwent at Tan y Ffordcl
Gor-dyfiant hefyd ar lW)'nr Carreg y
Gath 139, Rhiwlas ac m~'r c,,-n wedi

ailymddangos.
Cwl.fCrt wcdi blodo a ffosycld wedi call
ar lwybr 144/9. Tyddyn Bach. Bethel i
ilone, Y Felinheli. Pcndcrfynwyd
gO~Tflpryd y gwneir y gWalth.
Dywedodd T.enJones bod ryfianto dir
preifat: yn anmaru ar y llwybr 0 gac
cJlwarae elwt y Bont j Hclcll Villa -

Dryll,

Deiniolen:
Dywedodd Gwilym \ViJliams bod
rhcs 0 gcir yn parcio wrth ochr y £rordd
ero. Ychwanegodd Len Jones y gcllid
gofYn am linellau gwyll yno pan yn
ailfarcio'r ffordd 0 ganlyniad i'r
gwyneb newydd - llythyr i W yncdd.
(Dafydd Williams,
Gofal Stryd,
Pcncadlys ).

Gwnaeth Len Jones ddau bwynr:
• Bod dciseb yn cael ei harwyddo igael
lle parcio ar gyfer T ai Caradog a
Rhcs
Marian,
Deiniolen.
Pendertynwyd cefnogi'r cais trwy
Jyrhyr i Wynedd (Adran Tal).
• Mae trigolion
Rhydfadog
yn
gv.'afchod y gysgodfan bws gan nodi
pa blanc sy'n amharu
arni.
Cefuogwyd ei awgrym i ddiolch
iddynt yn ECQ'r Wyddfo.
Awgrymodd
Pat Jones y geWd
defnyddio'r tic (lle gwrthodwyd y cais
cynllunio) ger y Bont. B£)Knrefail, Eel Ue
parcio - llyth yr iWynedd.
C:yfciriodd P11yllis Ellis at y c<ds a
wnacd eisiocs i ddefn yddio' r llecyn
gwyrdd 0 flaen cai Bryn Tuion,
Penisa'rwaun,
i barcio - atgoffa
Gwynedd.
l)ywedodd Aled Green bod angen
llincllau melyn 0 £laen Hafan,
Pcrusa'rwaun - cais i Wynedd.
Gof)'Tlnodd Huw P. Hughes a fuasai'r
Cyngor yn cydfynd i gosod D'lainC
mileniwm Bethel yn y cae chwarac.
Penderfynwyd
gofyn
cani acad

Gwynedd.
Cyfeiriodd Phyllis Ellis at y ffaith bod
enw penrref
P~nisa'rwaun
w~di
diflannu oddi arwal Erw Fair - atgoffa
Gwynedd o'r adroddiad blaenorol.

Dyddiad
y
cyf.ufod
nesaf:
PClldcr£YnW)fd arnos_Fawrth y 25a.in 0
Orffennaf. gao na fYdd cyfarfod yn
~todAwst.

llythyr i W}TIcdcl

Yn dilyn y drafodaeth ar gais y Cyngborydd Elwyn Edwards
~g ngh~fod
Cyngor ~landdeiniolen derbyniwyd y rhestr
!Sod oddi wnh Mr Leslie Larsen, Penisa'rwaun, yn nodi yr
enwau Cymraeg gwreiddiol a'r enwau Saesneg esrronol.

Cymraeg Gwreiddiol
Cwmldwal

Saesneg Estronol

Rhiwiau'r Caws
Twll Du
Clogwyn y Tarw
Coed Cerrig y Fran
Cwm Cneifion

=
=
=

Idwal Slabs
Devil's Kitchen
Cribyn Facet
The Mushroom Garden
The Nameless Cwm

=

Heather Terrace

Try/an
Llwybr Gwregys
Cwnt Dyli
Craig yr Aderyn
Elldtr
Craig Cwrwgl
Y Foel Goch

.

= Teyrn Slab

= Pillar of Elidir
= The Nameless Peak

Y Gludatr Fach
Y Gwyliwr
Betwsy Coed

- The Cantilever

Rhaeadr Ewynnog

= Swallow Falls

Capel Cumg
??

= The Ricks and Racks

CW111Dyli
Llwybr y Mwynwyr
Llwybr Bwlch y Moch

Miner's Track! Miners' Track
= PYG Track

.

-

-

-

WAUNFAWR

I

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

WAUNFAWR
Roedd
cysylltiadau
lu
a'r
Waunfawr yn Scremoni Coroni'r
Bardd yn Eisteddfod Abertawe.
Mae
gwreiddlau'r
Bardd
Coronog, Eigra Lewis Roberts,
yn fferm y Garreg Fawr, gan mai
yno y ganwyd ac y magwyd ei
diweddar fam, Gwaenferch, yr
adroddwraig enwog.
I'w chyfarch
ar y Ilwyfan
gwelwyd Meg Elis, sydd yn byw
yn y pentref, a Dylan lorwerth,
un arall
a fagwyd
yn y
Waunfawr. I gloi'r cyfan, mae
Myra, gwraig yr Archdderwydd
Selwyn lolen, yn un 0 ferched y
Waun yn ogystal.
MERCHED Y WAWR. Cynhelir
cyfarfod agoriadol y gangen yn y
Ganoltan am 7.30 yh nos lau, 28
Medi, pryd y ceir 'Talth ar Draws
y Paith' yng nghwmni teulu'r
Nant. Croeso cynnes iawn i
aelodau hen a newydd.
Y CLWB 300. Dyma enillwyr rrus
Gorffennaf: £40: Elfyn Griffith,
Blaen y Nant; £25: Carmon
Pierce, Snowdonia Park Hotel;
£10: Mrs Ann Jones, Haulfryn.
Enillwyr Awst oedd: £40: Mr R.
McDaid,
Lloches;
£25: Mrs
Rhian Ellis, Ty'n Llidiart: £10: Mr
Tegid Pritchard, Min y Grug.
CLWB BOWLIO.
Cynhaliwyd
noson wobrwyo'r Clwb ym mrs
Mehefin yn y Ganolfan. Roedd
yn noson ardderchog gyda bwffe
wedi ei baratol
gan Cerid
McKinnon.
Yr erullwyr oedd:
Tarian er cof am Mr T.A. Thomas
(yn cael ei chyflwyno gan Mrs A.
Thomas): 1. Emyr Evans; 2. Idris
Evans.
Cwpan (i ferched) gan Garej
Pant Waun: 1. Pearl Williams; 2.
Catherine Jones.
Tlws ( i ddau) Gwalia Garej,
Caeathro: 1. Sion P. Jones ac
Alan Brown, 2. Hilda Williams ac
Idris Evans.
Diolchodd Catherine i Joe a
Dafydd am drefnu noson mor
ardderchog. Mae'r Clwb wedi
cael tymor da lawn - dod yn ail
yng Nghynghrair Gwynedd.
Cynhelir y Clwb yn y Ganolfan
bob pnawn dydd Mawrth am
2.00 ac yn y nos am 7.00, a
hefyd pnawn lau am 2.00 a nos
lau am 7.00. Aydym yn glwb
cyfeillgar lawn ac yn talch 0
groesawu aelodau newydd. Os
am twy 0 fanylion cysyllter
Joe
Large (Ysgrifennydd) ar 650242,
neu Dafydd Price (Cadeirydd) ar

brat
iawn
a phawb
wadi
mwynhau eu hunain. Bydd y
cyfarfod nesaf ar 7 Medi,. pryd y
coir sgwrs gan Mrs Hazel
Carpenter
ar
'Baentio
ar
Ddefnydd'.
Croeso cynnes i
aelodau newydd.
Rydym yn
cyfarfod yn Festri ~glwys y
Waun am 1.30 o'r gloch, bnawn
lau cyntat yn y mis.
LLONGYFARCHIADAU.
Llongyfarchiadau i Derec a Lis
Williams, Bryn Beddau ar ddod
yn ddaid a nain i Wyf bychan.
Ganwyd Llion Parri i'w morch,
Sioned a Mark Feaver, brawd
bach i Owain Parri.
Ganwyd mab bychan, lanto, i
Diane ac loan, Stad 001 Erddi,
brawd bach i William ac Wyr i
Dafydd a Llywela, Tref Eilian a
gor-wyr i Mr a Mrs Gwynedd
Williams, Bro Waun.
Daeth Wyr bach arall i Dafydd a
Llywela a gor-Wyr i Gwynedd a
Nansi Williams. Ganwyd Klan
Paul i Fiona a Paul Croeso i'r
ddau gefnder bach.
Merch fach, Ella Grug, a anwyd i
Jen a Julian, Angorfa. Bydd ei
chwiorydd
mawr,
Beca,
Rhiannon a Megan wrth eu bodd
yn helpu mam.
Ganwyd merch tach, Erin, i
Ellen, Stad Ael y Bryn, wyres
tach i Eirian, 8 Ael y Bryn ac
Elwyn Jones.
PRIODAS.
Dymunwn
bob
hapusrwydd
i Avril Charge,
Llifon. ar ei phriodas a Dylan
Williams
0
Ddeiniolen.
Llongyfarchiadau lchi eich dau.
DATHLU PEN-BLWYDD.
Llongyfarchiadau
a
phob
dymuniad da i'r dyfodol i Gavin
Thomson,
Bra
Waun,
ar
gyrraedd ei ddeunaw oed.
Dathlu cyrraedd ei 80 oed y bu
Mrs Annie Thomas, Gilfach,
Stad Ty Hen. Dymuniadau gorau
a phob dymuniad da ichi, Mrs
Thomas.
Bu Mrs Olwen Owen, Stad Tref
~ilian yn dathlu pen-oiwyco
arbennig.
Dymuniadau
gorau
ichi a diolch am eich cymorth
gyda'r Eco.
DYMUNA Olwen ddiolch i'w
phlant,
teulu,
cymdogion
a

Enillwyr y Tlws (I ddau). Sian P. Jones ae Alan Brown,
gyda Hilda Williams ae tans Evans yn ail.

Pearl Williams, enJllydd Cwpan Pant Waun Garej, i ferched.
Cethenno Jones oedd yn ail

ffirndiau
am
y
cardiau,
anrhegion
a'r
blodau
a
dderbyniodd ar ei phen-blwydd
yn ddiweddar.
CANLYNIADAU'R
ARHOLIADAU.
Llongyfarchiadau i'n pobol ifanc
i gyd ar eu IIwyddiant yn yr
arholiadau pwysig. Dymunwn yn
dda lddynt yn y dyfodol.
Dymunwn yn dda i bob un, o'r
ieuengaf
i'r hynaf, fydd yn
cychwyn gyrfa mewn ysgol,
coleg a swydd ar ddechrau'r
tymor newydd ym mis Medi.
LLONGYFARCHIADAU
i Gwyn
Thomas, Treforfan, ar Iwyddo yn
yr arholiadau i fod yn ddeintydd.
Dymunwn yn dda iddo yn el
swydd mewn deintyddfa
ym
Mhenrhyndeudraeth.
DYMUNA Gwyn ddiolch am y
cardrau I
y
rhoddion
a'r
dymuniadau da a dderbyniodd
ar 01 graddio 0 Gaerdydd.
DYMUNA cyfoedion Eigra Lewis
Roberts yn y Walln sy'n ei chofio
yn dod i'r Garreg Fawr, ac yn
aelod 0 barti cyd-adrodd gyda

a

870724
SEFYDLIAD Y MERCHED. Ar 6
Gorffennaf, aeth yr aelodau am
drip I Bortmeirlon. Catwyd pryd
ardderchog
yn
Castell
Deudraeth ac yna mynd i lawr i'r
pentref am dro. Roedd yn bnawn
Emyr Evans,
enll'ydd Tarian
Goffa
T.A. Thomas,
gyda ,....,__--..
taos ......
Evans
yn ail.
,,, ~ __•
I
L._JL._...16 __ r A
_

hwy, ei llonpytarch ar ennill y
Goron
yn
yr
Eisteddfod
Genedlaethol.
ADREF O'R YSBYTY. Anfnwn
ein cotion cynnes at Mrs Janet
Smith, Rhoslan; Mr Wyn Griffith,
Ger y Nant a Mr Richard Owen,
Bro Waun, gan obeithio eu bod
yn teimlo yn well wedi cael dod
adref o'r ysbyty.
Da gweld bod Mared Rees, Ty
Awelog,
wedi
cael
tynnu'r
plaster caled a bod bawd ei lIaw
yn gwella wedi iddi dorri'r
asgwrn.
Croeso adref o'r ysbyty yn
Lerpwl - ble cafodd driniaeth i'w
galon - i Dylan, mab bach Martin
a Rhian Williams, Stad T9 Hen.
Da gweld ei fad yn gwella.
PROFEDIGAETHAU.
Anfonwn
ein cydymdeimlad dwysaf at Mrs
Elrian Jones. Bra Dawel, yn ei
ph rotedrqaetn d rist 0 golli ei
mam.
Brawychwyd
yr ardal
gyda
marwolaeth yr heddwas Steven
Nesfield,
Bryn
Argoed.
Cydymdeimlwn
yn ddwys a'i
briod, Helen, ei blant, James,
Fiona ac Emma Mrs Beatrice a
Mr Humphrey Roberts, ei fam a'i
Iys-dad, ei frawd, John, a'r teulu
011 yn au coiled enfawr.
Yn frawychus 0 sydvn bu farw
Mr Gwilym John Roberts, Llwyn
Celyn.
Mae
cydymdeimlad
dwysaf trigolion y pentref gyda'l
briod, Sheila, el ddwy ferch, Eira
a Mai Lyn, ei tab, Tony, a'r teulu
011 yn eu coiled dirst.
Cydymdeimlwn
a Mr Keith
Jones,
4 Ael-y-bryn,
yn ei
brofedigaeth 0 go Iii modryb a
oedd yn agos iawn iddo.

Cyogor Cymuned Llanrug

Cyfarfu'r c) ngor ynl rnis ~tai g} da'r
Cyngh. Arwcl Thomas )"n )' gadaJr.
Croesawodd bawb i'r cyfarfod g)·da
chroe 0 .lrbellni
i Mr. D~'JJ
Eirucn Jonel; wyddog Adler Bro.

o

Cah",,·d "',,fl,,"'ni.~d
<:l,,'no a diddocol
J
iawn gdn Mr Jones ar sur y gellir
g...vncud Lcll~ am aria n ar g),fer
prusicctau yn )' fro, Yn dil) n ei
,

I

I

l,ydd y t'ynt)horwyr

an.\'ciniad,

rnvnd

an

i )sryncd
bo~il)jliaJal1 ) n ) t ard.d.
Can Iod hwn yn

J'n

gwahanol

gyEarfod
l,l)'nyddol,
erholwvd
) (') ngh.
Dafvdd
\'X'llitt!~illt! Thomas
vn
,
gadcirydd
gyda r C:yngh.
E I'},I
Whirc'ide Roberts ) n is-gadcirydd.
Diolchwyd
I' r
C~ ngh.
Arwcl
Thomas am ei waith, )'n arbclulig
Kyda', 110Jl welliannau )'11 ) fYllwent
a't ymroddiad I wairh )' (~yn.gor) 11ei
swydd tel cadcirydd. Drolchodd
}ru au i'r c)'llgl10r\\'yr
am en
c~..fnogacth ac i'r clerc am ei chyd
weirhrcdiad
lutha u )'11 ystod r
flwyddrn.
Cafwvd
Adroddtad ariannol am V,
,
flwyddyn 2005/200e; gatl (YOrOll\\'Y
H llghe~ a d iolchodd ) Cadei r~dd
iddo a 111 ci wairh rrwvadl,
,
Yng nghyl:trfod mrs .\[~hcfin
adroddwyd fed Pwyllgor C') nllunio
G'V)'Tlcdd ,,'edl ~'Tr[hod cal' Tan y
Coed U~hal i dro,i, addasu ClC
\'nleSl \ I) adcilad ,"11 d'·.
(;01," nn\\·"d i'r c,ldem'dd
a'r i~,
gadt.lrrdd
11C" }'dd
fod
)'n
g) nr)'cI1101\v)'r C:) Ilg()r C:) nluncd
T Janrllg) ng ngll)rfarfodydd
lJJl I~I;li~
C}~ln"lI.Gor) 1111~')d i'l clerL ollebu
eto i gci)io cael ~'Yl)od l)'~UI') d () d(l
S""ah.tnol \v.lirh yn (.'(lel t:i wneud yn
} l)cn rrefi.
C)'frann\\'Yd £1.010,20 I NClIad(l
Gvrnllned
('\"n1 ,• (~Io - 'icf laliad
•
blYllyddol cO~tau'r J1CUalid i Ci)llgor
~ \\r, ne.! dtL
•
Cafodd ~Clf'ld()rf ..-liian Llanrug
~'fra1liad 0 I..500.
)TIlg ngl1 yfl rfod C;()rffi.:I1Ilaf yn
)'sgol C\\'nl ~ (;Jo, croesd\\'yd ~lr.
Alun l'lj'~dlone~ .-\( a chv£l\\l'nodd
•
e[ feu lllaLClloIl P\\'''~lg ~ydd gdllddo
) n el fwriadJtI ar Byfer yr eciloLlalt
ncsaf: C"tciriodd (It yr
, i\\"durdod
ICC)lyd.
J\\vJurJou
I It:JJlu'l
. yr
,

.

..

rroseddu
yn r gynlUl1ed,
t(1 i
fforddiad \"y ac l\t{J) ~g.
Mac'r g'\'cllth bl~nyddol 0 dorri a
chlirio'r U\\vbrtu
cvhocddux
wcdi ci
•
•
wneud gan M r Datydd I loyd Owen
a diolch iddo am hvnnv.
•
Mae pryder wedi e1 t) nlgi Iod ceir
)'u parCl() cU: ) paim.ult 111C\\'n rllcU
~tadall yn l~lanrug. (~yda ..iom
derh)'lu\\')'d gollclliac.:rl1 gan Ad ran
yr l\nlS:'lLhc.:ud J'n d"'t:ud na fyJd
lliniau lla,\' ,,"vn j'", cacl \\'cdi'r Ll+:ln
- cr ell t)od \,'cd 1 Cll 11etrc 11el,u
nsucdd •\ 11 \)1 1)cll,.IL11. !'rUltlCr '1cafl'
r()dd\\ yd )J1 .rC~\"lll alll 11) n. Byd<.{
ang~n parllau gyda'r 11\vriad h\"n gall
Cod Ilanasl (\\'11 ) n ddrv,'g la\\'ll
mc::,,'n

rhal

111annau

0

l)Cl1CI'Lf

I.lanrug.

C.J1:V. yd

01286 613190
Arlwyo Allanol yn
unrhyw leoliad neu
yn ein tV fferm

p\\ 11~(ol:lvn
,lI': 111,lL hLh·d
•
•
:,bVi'Tlcl 0 bob nlarll yn
call (.1 au al:I
•
yno dan)' (oed. l~}dd y C)T1ghor\\')'r
rn
rn
.... [\'lULll L\t'mod
.
.. ...\' ldC lll\\'artlC

.

PRVD I BAWB

A\\') l)od

..

(:h'VaJdL

Achlysuron Arbennig:
Bedydd
Priodas
Penblwydd
Priodas
Angladd

Parti Gwaith
Cinio Busnes
Cerid Mackinnon
F fer

III

P I as T i rio n, L I a 11lug
,)

Mewn guhcbiaccll'
add(l\\'odd
Cyngor
(t,\')'netld
)'
bydd
g\\'c IIi annau yn cacl cu g\\'ll(,U d yn
titan rwan - y fro, 0 Bryngwyn i lawr
i (;l~'nt\\rr()g; addasu palmanrau ar
gyfcr deEI1} ddwyr cadair ol\\'yn 1l1.U
'g\\'[Lr; [orrl cocli Ci thdllll)O
~afleoedd. CrOt! a,V\d
fa\,-..,
. h"n \Tn
,
ClIlhclir v• C\T~arrod
nesaf ar l;cdi
•
19t:g ~n y St:~'dliad C ofra) n I Janrug

.

#

)'llg Jlgl1~farfuli
DU~J\,,'\r tod l>\vyllgor C"llllurlio
(lv.')'nedd v.'cdi g\\'ftll0d Lai... i godi
D10durdy vn 8 Ffl)rdd C;laJlff\,nlloIl,
LlaIlnlg.
~Iac niter 0 farerion rn
dal i
•
brydcru'rc~ngor-d)'lld
Lacl bal'iau i
ddiogclu '1' In~'fll:diad i'l pal'L ...glctrlo
'ng ;\'gll\YllI V (;1('). !Y[at: ,at1e
FfeIlesai (=~ltic vn
(laJ vn
dd()lllr l'r
•
•
ll)'gad ell: hcfyd ) n later 0 l}C'yderanl
ICCJlyd d Diogcl,v{.h plant 'i~"n
c)lwarae .rn clC\\'I'Ul "m,
, . I,, \aO.~.
Dacth 1 'rl\\,'r C:)ngor fod J")()l,j
ifanc
,n
(ae
. C<1 nlddefn\'~dio
,

•

dyddud h~d ) rna.

a gobciclur (,u..d CCfllOg(l( tIl rh lelll (l
rhrigolion
cyfagos
i dr,lfod
g\\'~lliallnall yn r part..
~!ac'r C'11g0l C:,1l1unt:d ",'cdi
pi )'IIU C)\godfan l),\'~ nt:\V)'dd t G\\'lTI
y (~lo gydd g<)l).tith y llydd ) n cdcl CI
\,rerrhfa\\Togi a'j L,<lrchugan l'(lV,'!,.
~v{ac'r Heddlu
an) gynnal
c)1-;trfod Cyll0t.:ddll~ )'11 ).Iallrllg yn
\,stod
fllis }vIcdl .,
vn Ilc yr un (l
,
o hir iv.'Vc.l
., d ro ,'n () 1. 0: i c h.t t;''l'd

.

1'R cECO' I BARHAU
Fr nltll nifer fcchil n 0 g),ti'J nn\v)'r a
clle( nog"~T ~clog y!' E'(o dd(l~ch
)'IlgJ1)d i'r Sefrdhd.d (:off.1, Llatu'ug.
(lr no~
fC!Llllf
12ft:.(t 0 fis
(;orflcnnaf.
) r ocdd digOll 0
\\,irfoddo!\\'\'r • Vl1
brcsclulOl i ~icrllau
•
11arllad )' llal1ur oro. Dl:rl1)'lli\\,Yti
nifcr
0
}~llddi)lcuriddall
gall
gc6,ogv;yr craill ocdd ) 11mcr}l11 1,od
\'11
. brC"CI1l10L a chah\'rd, atldc\\'idiOIl
i gYllonll\\'Yo gyda'r g\VaitJl.
Crocsa\\')'d !la\vb i'r c~Earfod gall
gadelrydd )'r Eeo, I\ ..\\'cl Jones, a
diolchodd i'r c)'fi'~'11gauanl roi :t)l\\'
i'l atg)f"vllg
yn IIUll\,;:> )' !}cljJur,
f:glurodd fod ol11YSJadau ariarul()] )'11
golygu } l»'ddal n rh ..il1 i'l' I)<tpur
barll.iu ffiCW[1 thy"" fru Lf l1eU 'j gilydd
hyd fis ~fa\\'rcll 2()()7, ()nd rod Ilitcr
o a~vcddalT cadarnhaol \\'t:d[ arlll}gu
eu hUnd.ln \.,n "!otod .\ d\'ddiau
di\"ethaf, IJer1l\'nrw,'d
nit~r 0
•
•
1yrh)'fc10 gan ""ethanol lIrligolion 0
\\,.JliUlol dLdalot:dd 0 ft:\\,ll l,[o'r 1:;(0
ol:dl.l )'11 cyn111g ~ll hllllaill i i1Cil)U i
)''1g\\'yddo'r i">aich.

l),\,),.,h~L'iiodd Arwel )'r angen j
ffurtlo pwyllgor a fyddai'n gcfn ac yn
~nl0r(h i'r rim golygyddol. Yrocdd
niter a lu'n dal SW} ddi gw.lha.nol
gyda'J' papur yn dymllno seibiant
haeddiannol, a diolchwvd, iddvnr
. am
ell ~Ndi(h dros nifer helaeth 0
fl''Tlvddoedd
rhai
ohon"nr
0
•
•
dd\'ddiau
\ct\dlu'r Eco. l)iolch\v\d,
"
yll arb~nnig i lu\\'cl a ocdd yn
d)"lllUfl()
l)ciruo
11arllau
fel
Cadcirvdd.
•
C" ...irfoddolodd
niter o'r rhai
ocdd vn
. brcserlnol i fod "11
, rhan 0
dim gol)1,'Yddol, a (}-lrcfnwyd iddynt
g} faril)d yn fuaIlll~ni'r rImyn ncsaf
o'r pCipur ddod o'r wa..'1g, ~lac
Illa1} \'lio
110Jl d inl
. n lla \VIl 3111 vr
,
golrSyddol i'\V cacl ar dudalcJl 2.
I~rll0l\...yd llcn·d
11ifer 0 rell crallJ i
,
t()d )'Tl aelodau 0 b\vyllgor gw.tlrh yr
/;'{(J, gyJa Geraint
[lis 0 rethel yn
GCldei,-rdli, .1 Gareth ]anlS, hcfyd 0
l·crllci. yn Is~gadelrydd.
11)'dd
(~()ron\\'}' Hllgh~
yn parhau t~1
trc[nrdd ;u:iann()L 13ydd C)1arl(ld o'r
l)\\'ylJg()f 11\\'11 )'11 cad ei gYlll1al yn
futll1 i ddcruyn Cidrodc.lidd mannol
t)lvnrddol ,'r
, [.(().
o~ot!s lLruh \,'Y
Ull arall
0
.
ddarllen\\ryr yr Eca yn dymuno bod
)'11 ~elod 0' r l. im gol yg) ddol, YJl adod
(,'r ll\\Tyllgor 8"'<udl fleu yn fodloll
helpll n1ev.'n UnrI1}"V ddull arall.
,\'!S\'lll
\\ ~h af.J0 unrhy\\·
un 0' r
• ~
~
~\'')'dllogion CI resrnr ar dudalcn 2.
A'r g\\eddill ohonoch? \,\'el, 0
lelai tiaU'\'cil all i l)n'llu
dl: i dliarllcIl
•
•

.

..

Am gymorth:
• i g)'cb\vyn pro ieCl
•i gael hy[[orddlanL
•
••
• 1 gelSlo am grant
• 1 redeg mudiad
• i ,virfoddoli

cysylltwch
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Yn e'lnog' g""p'ov iwll/oddo'
Supf)Clrrll :f volunlurv
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PENISARWAUN
Mrs Ann Evansl Sycharth. Ffon: (01286) 872407
Camera yn ng01al Gwyndaf Hughes, Glascoed, Llanrug. Ffon: 677263

PENISARWAUN
YR YSGOL GYMUNED.
Llongyfarchiadau
i
gynddisgybllon yr ysgol a fu'n setyl! yr
amrywiol
arholiadau.
Pob
dymuniad da I blant blwyddyn 6
sv'n cychwyn yn yr Ysgol
Uwchradd a chrooso mawr i'r
newydd-ddyfodiaid.
CLWB YR HENOED. Enillydd Pel
Bonws Loteri mis Gorffennaf oedd
Mrs Nanst Jones, Meullonydo.
Llongyfarehiadau.
Mae gwibdaith wedi'i threfnu
ddydd Sadwm, 9 Rhagtyr, gan
gychwyn
am 10.30, aros ym
Metws-y-coed am baned ac yna
ymlaen i Westy'r Sportsman ym
Mhorthmadog am Ginio Nadohg
am 1.30. Ceir eyfle wedyn i wneud
yehydig 0 siopa. Felly cofnodwch y
dyddiad ar eich calendr neu yn
eich dyddiadur.
OATHLIADAU. Llongyfarchiadau i
Arwel a Carys, Cae Eboni ar
achlysur eu Priodas Ruddem ar 11
Awst.
Llonqytarcruadau mawr hefyd i
Mr a Mrs Robert Lloyd Griffiths,
Groeslon Isaf, ar achlysur eu
Pnodas Aur, hwythau hetyd ar 11
Awst - a dydd pen-blwydd Mrs
Griffiths.
OIOLCH. Oymuna Arwel a Carys
ddiolch i Olwen a Oafydd a'u
teuluoedd
am benwythnos
,'w
chofio a diolchir i bawb am y
cardiau a'r anrhegion.
Yr un modd dymuna Mr a Mrs
R. Lloyd Griffiths ddiolch i'r teulu,
cymdogion
a ffrindiau
am y
cardiau, anrhegion a'r parti yng
nghartref y ferch ym Methel.
Oymuna Olwen a Tom Williams,
8 Maes Garnedd,
Bethesda,
ddiolch yn ddiffuant i'r teulu a
ffrlndiau am y cardiau, anrhegion
a'r blodau ar achlysur eu Priodas
Odiamwnt ar 22 Ebrill. Diolch
arbennig i Mrs Paul, y Cartret
Nyrsio am y wledd a'r anrhegion ar
ben-blwydd Tom yn 99 oed. Diolch
o galon.
GENEDIGAETH.
Llongyfarchiadau
i
Jean
a
Gwynfor, Tai Croesion, ar ddod yn
Nain a Thaid unwaith yn rhagor.
Ganwyd mab oycnan. Jae. i Luon
a Sara a brawd bach i Lauren ae
Owain. Pob bendith i chwi fel

teulu.
PWYLLGOR NEUAOD. Tynnwyd
Clwb Cant Gorffennaf ac Awst a
dyma'r enlllwyr Iweus:
Gorft: Ruth Morris, Bwthyn Foel
Gron, Deiniolen: Carol Jones, Yr
Ysgol Gymuned; Marina Jones,
Tyddyn Arthur.
Awst: Dilys Williams, 5 t.lys y
Gwynt; lago Thomas, Cricieth;
Robin L. Griffith, Groeslon Isat.
Diolchir i Leslie Larsen am
drefnu
Taith Gerdded
hynod
ddiddorol i'r ychydig a ddaeth i
weld rhyteddodau natur a mannau
hanesyddol 0 gwmpas Llanberis.
Gobeithio fod y Calendr yn
mynd 'a law i law' a bod y
gwerthiant yn mynd yn dda. Bydd
rhagor 0 weithgareddau
yn cael
eu tefnfu 0 hyn i'r Nadolig a hyderir
y cawn eich cefnogaeth.
PROFED IGAETHAU.
Cydymdeimltr yn ddwys iawn a
theulu Cae Corniog yn eu coiled
tawr ym marwolaeth Mrs Jennie
Williams,
priod
cariadus
y
diweddar W.J. Wilhams, mam
annwyl Carys at phriod Les
(Llanrug), a nain hoff Ian a'i briod,
Helen, Elan ac Alan a hen nain i
Tomos, modryb arbennig i Keith a
chwaer-yng-nghytraith
Blodwen
Pritchard, Llys y Gwynt. Derbynier
ein cydymdeimlad IIwyraf.
Antonir
ein
cydymdeimlad
dyfnaf hefyd a theulu 2 Cefn Coed
(gynt). Yn dawel yn ei gartref yn 5
Stryd Hir, Gerlan, Bethesda, bu
farw Arthur Parry. Cydymdeimlir
a'r teulu 011.
SIOEAU. Llongyferchir y rhal fu'n
IJwyddiannus gyda'u hadar a'u
hanifeiliaid yn yr amyrwiol sioeau
amaethyddol. Bydd gwobrau lu yn
dod i't pentref hwn yn flynyddol.
ARHOLIAOAU. Llongyfarchiadau
mawr i bob un ohonoch fu'n setyll
yr amrywiol arholiadau a phob
bendith i'r dyfodol.
YSGOL SUL BOSRA. Bydd yr
Ysgol Sui yn ailgychwyn fore Sui,
10 Medi am 10.00. Croeso eynnes
i aelodau newydd.
Estynnir
ein cydymdeimlad
IIwyrat a Mrs Norah Lloyd ar teulu,
14 Dol Elidir, Llanberis, yn eu
coiled fawr ym marwolaeth Bob
Lloyd. Ef oscc Cadoriydd PwylJgor
Cymanfa Oeiniolen a'r Cylch a
bu'n organydd ac Arweinydd y

Gan droeon. Oyma'r trydydd aelod
gwerthfawr l'r pwyllgor ei golli 0
fewn blwyddyn: y Trysorydd a'r
gymwynaswraig
ryfeddol, Jean
Pare Jones; yr Ysgrifennydd diwyd
a ttyddlon, Donald Jones, ac yna
Cadeirydd cadarn a cherddorol.
Bob Lloyd. Tri aelod oedd yn caru
'Y Pethe'. Ertynnir arnoch chwi,
bobl ifanc, i ddod at yr ychydig sy'n
weddill i ysgwyddo'r baich ac i
barhau i gario'r gwaith ymlaen i'r
dyfodol.
AF'tL Y CAPEL. Cynhelir 'Ras
Peli' ddydd Gwener, 15 Medi ar
Afon Sciont, Crawiau. Mae'r peli ar
werth am £1 y bel gan aelodau'r
Pwyllgor. Taer ertynnir am eich
cefnogaeth.
CARNIFAL. Bu wythnos y Carnifal
yn hynod Iwyddiannus a diolchir i'r
rhai
fu'n
trefnu'r
gwahanol
weithgareddau Bu clo bendigedig
i'r wythnos gyda Chymanfa Ganu
dan arweiniad Arwel Jones yn
Eglwys Santes Helen. Cafwyd
eitemau gwefreiddiol
gan Gor

Eryri, Llanrug, a Chor Plant yr
Ysgol Gymuned.
PLYGU'R ECO. Rhyddhad mawr
oedd cael clywed am barhad yr
Eco wedi Cyfarfod Cyhoeddus
calonogol
yn
Neuadd
Goffa
Llanrug.
Plygir rhifyn Hydref yn Neuadd
Eglwys Santes Helen nos lau, 28
Medi 0 5.00 o'r gloeh ymlaen.
Dyma gyfle i ehwi garedigion yr
Eco i gyfrannu rhyw 2 awr y
flwyddyn tuag at ein papur bro.
Dowch i helpu'r ffyddloniaid - mae
angen gwaed 'ifancach' arnom. Er
mwyn yr Eeo - Doweh! DOWCHI
OYMUNA Carys, Les a'r teulu,
Gwynant, Llanruq, ddatgan eu
diolch
am
bob
arwydd
0
gydymdeimlad a charedigrwydd a
estynnwyd
iddynt
yn
eu
profedigaeth 0 golli mam annwyl a
nain a hen nain hoffus iawn, set
Mrs Jennie Williams, Cae Corniog.
Diolch hefyd am y rhoddlon hael
tuag at T9 Gobaith (Conwy).
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chenedl .r'

u-eithuyr

[anau eraill yn,,(
NgJJ.'Yr,rrl{ _(y{ld .Y'1 .yrrJl{Y',JJ'yd ,) '"
llVl1 i tIl (li.\(lrlLi (IC adeilad«
(J'r
0

neioydd r
Llteb D,/{.: Pnf gontracrwr y project
yw ~1owlem/Carillion,

ac mae ei
swyddfa leol ym Mae Co1Viryn.
Maen gyfrifol am gytl0gi IS·
gontractwr ac rnac'r rhan ~'Yaf o'r
gv,lcithlu wedi ell lleoli yng
Ngogledd Cymru, Bydd dros 60%
0'(,
llafur
a'r dcunvddiau
a
JJcfnyddir )'Jl yr adeilad neW),dd yll
hanu 0 GymrlL
(th) Beth I1lO'n/11l.~'Yslr:'tn.'1Gtl'JOI{tlfl
Ymueluvr
. neuvdd
. ,IC .)In anad dirt]
b}d arall a fi.dtl:v Gymraeg yn cael ei
di~y:. It .rno)
e.e. a rltlept},idir

l)yf}'nlad 0'r ert hygl 'Y M yn},ddau
Mawr' (gan) y diweddar \Vynford
Vaughan Thomas. Tir Newydd
H},dref-' 1936 t.S.
Yn ystod y rnis hwn tynnir i lawr
yr adcilad a clwir yn giaffi ar bell )'1'
\'Qyddfa ac adeiladu
canolfan
ymwclwyr, a chiaffi newydd sbon
danlli. Bwriad y• GanoLfan ncwvdd,
•
a adeiladir yn y flwyddyn 2007.
ydyw rhoi cyfle i yruwelwyr 0 bob
oed a gallu corfforol i ddysgu rnwy technoleg fodern. J)efo sgrirJ,jal(J a'r
am arwyddocad
y mynydd
fel hofl dde(r~rddll~yr u/edyn l't ptl :y.\()
II chae! vn eu deioi, if u
adnodd harndden, amgylcheddol a botvmau,
"
.
diwylliannol
unigryw.
Bydd y u eld lleolmda«, ran dtJIlgOSenuu«
llynnoedd. mynyddoedd, cribau,
Ganolfan
hcfyd
yn darparu
bl"'W}'bodacth am)' tywydd, cyngor ar dttellreg .VI arda], 11 tln« hu nt, It
lwybrau i'w dilyn i lawr y rnynydd,
arddangosir gu rthryrhau 0 fyd
ystafelloedd yrnolchi a rhoilcdau yn Natur, ran adnr, p"lfJI1ig701J., pl'yjerl,
ogysral a darparu
Iluniacth
a :Y71J l'IS,?;in id, pysgod, (toreoch yn
chysgod,
11, rbeft lJlg) , d,.Y. b. j
d fj'{id
.y'l()
Sur mae hyn i gyd 0 ddiddordeb
(l("ll'll/nidll,
It ,'S'l:')!uodaefJ, ~v'IJ
i ni fel ardalwvr? AI ran darllenwvr
olrl'llifl I}{lllf" (OPI' r 1~)'dt!(.I)(dtu.)
l:CO'R \VYDDfl\, Y deuna,vfed
lofi'(l n'( (,lfdi.llt post .}n lin petlJ, )
milt CllfJfJ(J(dd ()1r IIJ,lin fl'({li (ff
dvdd
0 fis Gorffennaf
elenl,
•
danfonwyd nifer 0 gv."estiynau at: gllddtl )I'J~ i\~'(II'l\'S/i.ld 'j~111 .')1
Aneurin
Phillips,
l)ar( }fordd, .~y"I I IYfi~'«(11 Gener/Illet/Io/
Ccnedlaethol
Ervri> a chafVlrvd c..ymnt dt ,It d(ltft~ydd pobl C_vmrr{j
atcnion y pedVl'~rydd dydd 0 fi~ .y mile dllrlflflli17( guyrl) 0 ',. TV__'Yddj':z
Awst gan David Archer, I'Cl1 naeth garl iJotogr,l1il:yr lleol, 11 (Jlll.~gliild
(;wasanaethau
Cadwracth,
Pare IIrUenTJlg, Ofld ei dde(rJ.'Yddio, .Vfl
Cencdlacthol
Er,'ri.
l)iolchir
.41·c/1ifti.r GU"Ynedd,. beth hifJ d 11711
•
iddynt am cin golcuo.
lerJ.yddiaetll !J:y'n d_ynodi (!eitlli,ltl
(a) .C)ltt adeilad.!ydd of A luniwyd
didd()ro/, megis bod .r cerd_yn P()!Jt
darlwuau o'.r adeilad arfacrll\.!dig?
c.yntdf ddr/flni,tdol .yng ngu'Led_vdd
~1reu D,lVid Arc/ler: Bydd gan )'r P"'Yrlai ,t 11~(o dllr/Ttrt ~ycJ)1I II 0 'r
adeilad waliau cerris (gwcnithfaen)
Tf7_yddfrl 111710 i'
a tho crib a ffenc~tri g"')'dr Attb D./I.: Rhoddir syl,,' penodol i
panoramig, a chaLEf ci godi ar 01 ddehongliad ) n yr adeilad, a o)·dd } r
[roed yr adcilad prcsennol. Roedd y holl ",-'},l)oJacth a.r gael yl1 y
Gyn1raeg a'r Sae~neg. i'odd bynnag,
dyluniad yn1gynghoriad cyhocddus
ohcfW)lod bod 61 troed yr aoeilati
man",l yn 2003, a chafodd ganiatad
newydd wedi'j gyfyngu i un yr
cynlluruo )tn 2004.
(II) rrl;rlt 0 Gyrnry. i~II'1111C Ilt" adcilad pre~ennol, mac>r lie sydd ar
otdoLion (I " cylch .11 ,fo{)tltIJir elt gael at ddibcniOll
dehongliclt{
cyjZogi lie a oes 'na fll·riad ')Ifl .')I\tod.'( braidd )Tt1 g)rf}rngedig, ac ryo}'n1 yfi
blYIlydducdd :'.Yrl{l ttT (/'(1(oe/ i gwbl )'ffi,,"Vuodol o'r [faith r b)·del
gy~vlllillfrfo publ i(1111IIll.Yll JJguliull yr adcudu yll orlawJ1 ar yr adtgau
Utt,(I"itdd y dtrlgy/clJ er mu:yn elt pry~uraf,
('c~tlli eve;' Ilia ar gopt1'r ,'t'yddfa,
garl tvarc/Jod ein tr'e(tlldaeth, (1 Paracowyd cynl1un dehongli> ond
c~yrl'tig ;flni ychu l1rleg () J.Vni(ltlllll yn anffodus dim ond copi Saesneg
sydd ar gael. Gre~yn "'ir! A dyna ni!
g"'rl'lddilJ/ (
~4ftbI).~1.:C'\JJ'mni Rhetlffordd \rt' Rhai ffelthlalL
Wydc!fa fydd yn gyfrifol am reolj'r
Beth
a
feddvliwch
chwi
,
adcilad. ac fe fydd yn cyflogi hyd dt ddarllcn\\ryr LCO'l~ WYDDFA 0
hyn i grd ( Y ilIac Apel Copa'r
\V)flh 0 bobl i wcirhio yn yr adeilad
(ir yr ddcgau prysuraf.
?Ylac'[ WyuJfcl,(Ty Hyll, Cap~l C1.1rig,
mwyafrif o'r rhai a gyflogir gan Con,v), T.I,24 DSO. )Tn parhau ar
Gwmni'[
Rheilffordd,
ar v• agor, a'u n,,'riad l1ellach ydr' del1U
rhcllffordd yn ogystal a'r copa, yn mv.; 0 nawdd a.'n galluogi I
bobl leol, Rydym ,vcdi C)'~ylltu ag gyflawni ~'clliannau 0 ~'n\pa<; yr
Bu i flifer S)• t,..'cddol
y golion lleol ynglyu a'r project, ac adcilad.
rnae ysgoLion yn Llanbcri
a ohonoch ga:,glu arian er mv.:"n
frcuddwyd
0 ,veld
Beddgelert na,vr yn ynlwneud a gwireddu'r
gosod capsiwl an1scr yn sylfaen yr Ca.nolfan teil\vng o'r cn,\v I1WnJ1\.V
ar gopa (1)renJ1ines ErYT1', seE )Tr
adeilad.
CaFwyd cymor[h hacl
(e) Btll, II ddigw;ldd heft disodli',. \'Vyddfa,
Llywodracth Cynulliad C)'mru at y
/It'l Ildei"ld - IIi gu'eit/Jll:y,-Ileol nell
o

,I,

I

allforiwvd• llcchi 0 I .anbci is ar UJl
fyrld au jail ddurblygu
Copa'r
\Vyddfa,
Ol1J
mi arnsar led lcd j byd. Mae b"'\'Clrllv,'yr
f;"'cnitI1faCl1 Portiwgal isluo byw
ddechreuodd ~r yn1gee ru' n harod
}lngh)'lch pa ddcunydd y d~'lid ci hefyd! Beth am dare gail' arom?
g}nn\\l' ar do'[ C;,tnolfal1 newydd.
Y dy'r Ireuddwyd, a'n goocjrruon,
bared }~ndeilchion? Onid beth s~,
tu mcwn i'r adcilad ~)" 0 hwys, Il.y, }"
b'\\'eithgarv,lcll a gynhelir }Ino? 1\'r
cerrig 0 Borti\, gal? 1,erJ, 'y' o'i Ie )'11 ) 0; J 1/1'(ir/{t'I- fj:dl'(. 1r'y/~(ord
11Vrln\,
medllech ,11\\1? Do, (c I : {llg/I.II} 1'/10111.1.\
,
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DINORWIG

~

MIss Marian Jones, ,Mlnalltt 7 Bro Elidir
Dinorwig. Fton: 870292

DINORWIG
LLONGYFARCHIADAU.
A'r
gwyliau yn tynnu tua'r torryn, dyma
nl yn wynebu ar dymor newydd.
Llongytarchiadau
i'r itanc a
wnaeth yn dda yn yr arholiadau ac
sy'n wynebu ar tywyd newydd yn y
coleg neu mewn swyddi, ac wrth
gwrs i'r plant a fydd yn cychwyn yn
yr ysgol am y tro cyntaf.
Pob Iwc i hall blant yr ardal ir
dyfodol.
WEDI BOD YN YR YSBYTY. Drwg
oedd gennym ddeall for Mrs Laura
Williams, Tan y Fron, wedi syrthio
yn ei chartref ac wedi gorfod mynd
i Ysbyty Gwynedd ac wedyn I
Ysbyty
Eryri.
Caernarfon.
Gobcithio y byddwch yn gwe"a yn
lied fuan.
CYFLE NEWYDD. Y mae cryn
amser ers y bu inni weld Derek
Wi Iliams. Bron Elidir, allan ar y
ffordd. Ond brat yw ei weld wedi
cael cyfle newydd drwy fod yn
berchen ar teic modur bach a hyn
yn rhoi annibyniaeth
iddo i

fwynhau ei hun. Fel arter. mae
wrth ei todd yn cae I sgwrs heto
hwn a'r lIall ond yn anftodus
cafodd ddamwain, trodd y beic
drosodd ac fe dorrodd Derek ei
fraich.
Brat yw dean ei fod yn gwella a
gobeithio y cawn ei weld yn fuan
ar y ffordd unwaith eta. Brysia
wella. Derek, Yr ydym yn colli cael
sgwrs ac ambell ddadl hefo chdi ar
y ffordd.

Derek ar y ffordd eto'i feic modur
bach.
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CAEATHRO
Clive James, Hafan, Bryn Gwna,
Ffon: (01286) 679501 (gwaith). 677439 (cartref)

CAEATHRO
CYDYMDEIMLWN
a theulu a
chyfeillion Mrs Elizabeth (Beti)
Roberts, Monta, a fu farw ychydig
amser yn unig wedi ei phen-blwydd
yn 80 oed.
SEFYDLIAD Y GALON. Diolch i
ymdreehion Vera Roberts, mae
trigolion Caeathro wedi cyfrannu
£86.45 at waith ymchwil Sefydliad y
Galon. Da iawn, pawb ohonoch.
YMDDEOLIAD. Uongyfarehiadau i
Nia Jones. Y Dderwen, ar el
hymddeoliad o'i gyrfa yn dysgu plant.
Bydd yn gorffen ddiwedd tymor yr hat
yn Ysgol Tan y Castell, Harlech.
APEL CRONFA CANOLFAN Y
CAPEL. Diolch i'r British Horse
Society am eu modo 0 £60. Hetyd
roedd cyfanswm y comisiwn ar
werthiant
gemwaith
'Tlws' ar
gwerthiannau eraill, yn y noson a
dretnwyd gan Glwb y Merched, yn
£270.
NEWYDDION
Y CAPEL.
Fel
canlyniad
i'r
cyfarfodydd
a
gynhaliwyd cytunwyd i arbroti efo
'cyd-Iynnwyr pob hanner tymor' er
mwyn gwella ape! yr Ysgol Sui
Eisoes mae pedair athrawes wedi
gwirfOOdoli Pe ceid dau enw arall,
DIM
OND
UN
WAlTH Y
FLWYOOYN
Y
byddent
ar
ddyletswydd. Hefyd, y flwyddyn
nesaf bydd dau ddosbarth - iau a
hyn/uwchradd
Oyma batrwm y gwasanaethau yn
ystod mis MOOia dechrau Hydref:
3: 10.00 Richard Uoyd Jones
10: 11.00 Ysgol Sui
17: 10.00 Parch Tretor Jones
(Bedydd)
11.00 Ysgol Sui
24: 11.00 Ysgol Sui
1 Hydret: 10.00 Oiolchgarwch.
TYNFA MISOL. Enillwyr Tynta Misol
Cymdeithas Cae Chwarae Caeathro
ar gyfer mis Gorffennaf oedd:
£40: (69) Kevin Morris. Glangwna
Lodge; £25: (12) G. a Z. Bowen,
GlandWI'; £15: (2) P. ac O. Evison,
Cae Hopcyn; £5: L. Williams, Retail.
Oiolch am gefnogaeth pawb oedd
wedi
cyfrannu
at brynhawn
IIwyddiannus y 'Miri Hat' ar 15
Gorffennaf.
CYNGOR CYMUNEO.

Cynhaliwyd cyfarfod yn y Ganolfan,
Waunfawr ar nos Lun, 24 Gorfennaf.
Rocdd y Cyng. Clive James yn y
Gadair gyda'r Cyng. Vera Roberts
hefyd yn bresennol. Rwan bod
Cyngor Gwynedd wedi cytuno i
dorrir gor~yfiant ar risiau Pont yr
Afon bach yn flynyddol, cyflwynwyd
cais iddynt dom'r celyn rhwng Eryl
Cottage a'r bent ar ochr arall y ffordd
yr un pryd.
Roedd y Cyngor wedi argymell
amod i ddiogelu'r fynedfa pan oedd
Cyngor Gwynedd yn ystyried cais i
ddefnyddio safle Pen Cefn. Fodd
bynnag, nid oeddynt wedi gwrando
ac, ym mam y Cyngor, roedd y
setyllta yn beryglus. 0 hyd roedd
pareio ar y concrit dros y ftordd i
Garej GwaJia yn achost setylltaoedd
peryglus, ond nid oedd Cyngor
Gwynedd na'r Heddlu yn todlon
derbyn cyfritoldeb.
Nid yw awdurdodau 'Siwme Saft'
wedi darparu ystadegau ynglyn it
IIwyddiant ymweliad y camerae i
Gaeathro.
Yn dilyn damwain ddrwg maer
Cyngor am I Gyngor Gwynedd
gymryd camau i gadw cyfIymder y
traffig rhwng yr ynys a Rhos Bach i'r
cytlymder cyfreithiol. sef 6Omya, ac
felly
telhaur
tebygolrwydd
0
ddamwain arall
PRIF EISTEODFODWR Y BYO. A
oes
rhywun
wedi
rnynychu'r
Eisteddfod Genedlaethol am fwy 0
amser na Mr Elwyn Griffiths, 11 Erw
Wen? Oydi 0 ddim wedi colli diwmod
o gwbl 0 unrhyw Eisteddfod
Genedlaethol ers 58 0 flynyddoedd.
Ie, 58 not owt!
SWYOO NEWYDO. Oymunwn yn
dda i Geraint Roberts. Cefn Rhos
Isat ar gychwyn ei swydd gyda
pheirianwyr
ymgynghorol
'Mott
MacDonald'
yng
Ngl1aerdydd.
Graddiodd mewn Peiranneg Siftl yn y
dosbarth cyntat ym Mhrifysgol
Nottingham. Oa iawn, Geraint.
I'R YSGOL FAWR. Pob hwyl ir rhai
sy'n dechrau ar dymor newydd
mewn ysgol Uwehradd - Megan
Lloyd a Gwen Thomas i Ysgol
Brynrefail ac Aled Evans. Bethanie
Jones, Lown Ceiriog, Uiwen Owen a
Gwion Eryl i Ysgol Syr Hugh Owen.
TYNFA MISOL. Enillwyr mis Awst

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI

WAUNFAWR

Ar Agor
9-7 pm
9-5 pm Sadwrn

Ff6n1Ffacs:

(01286) 650291

Oewis eang 0 Welyau a 3PISuJtes
Llenni Venetian a Llenni Boler.
5,000 lIathen sgwar 0 garpedi mewn stoc allwch chi fforddio prynu 0 batrymau?
oedd: £40: (64) Alun Roberts, 10 Erw
Wen: £25. (25) Alwen Roberts, 4
Caeathro Bach: £15: (10) Oafydd
Morris, Frondeq. £5: (49) Mrs
O'Grady. Tyddyn Whisgyn.
FANOALIAETH. Yn ddiweddar bu
achosion 0 fandaliaeth rr pafihwn ar y
cae pet-oroed. Yn ogystaJ cafwyd
hyd i dystiolaeth fod pobl yn yted
alcohol ger y pafiliwn ac yn gadael
poteli a chaniau ar eu hoI. Mae'r
Pwyllgor
Cae Chwarae
wedi
hysbysu'r heddlu a byddwn yn
celrlogi unrhyw ffordd i ddarganfod
pwy sy'n achosi'r difrod i eiddo'r
gymuned ac yn prynu neu yn eynnig
diod feddwol i bobl itanc 0 dan 18
oed Eisoes cofnodwyd amserau
nlfer 0 ddigwyddiadau fel tystiolaeth
ar gyfer y Ilysoedd.
CYFARFOO BLYNYOOOL. Cynhelir
cyfarfod blynyddol Cymdeithas Cae
Chwarae Caeathro am 8.00yh nos
Lun, 18 Medi yn ·Nhafam Bryngwna.
Bydd y fantolen yn cael ei chyflwyno
Hefyd bydd etholiadau ar gyfer
swyddi'r Cadeirydd. Trysorydd ac
Ysgnfennydd a 10 aelod 0 'r pwyJlgor.
Yn ogystaJ gellir cyflwyno eiternau i'w
tratod trwy law'r Ysgrifennydd
presennol. Tim Lloyd, Tyddyn Cae,
Caeathro. Croeso i bawb dros 18
oed sy'n trigo yn y dalgyleh.
CLWB JIWOO SEGONTIWM.
Cynhaliwyd
noson
wobrwyo'r
Clwb nos Lun, 10 Gorffennaf.
Enillwyr y prif wobrau oedd: Mari
Williams, Hannah Hughes, Owain
Jones, lona Williams, Llyr Jones a
Katie Lloyd.
Cafwyd
noson
hynod
lwyddiannus gyda thort 0 saith deg
yn bresennol yn y ganolfan. Mae'r
Clwb, a sefydlwyd
fis Medi
diwethat, yn mynd 0 nerth i nerth a
bydd tymor newydd yn dechrau fis
Medi. Os oes unrhyw un
ddiddordeb mewn ymuno a'r Clwb,
cysylltwch a'r hyfforddwr, Norman,
ar (01 286) 672344.

Ar Gau
Sui a Mercher

r-

GLANHAU CARPED I
GYDA STIMVAK

~IORIEL
CWM
t.=:::::=~

Cwm y Glo

Ffon/Ffacs: (01286)870882
Gwasanaeth Fframio
Lluniau 0 bob math
ar gael ar y safle
Prisiau Rhesymol
Arddangosfa oluniau
gwreiddiol gan
Artistiaid Lleol
Richard S. Humphreys

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

LLANRUG
Ffon: (01286) 674183
(0589) 899901

a

Blodau
(ALWYN AND SARAH JONES)

Ffon 870605
• 8asgedi Planhigion,
Blodau Ffres a Silo
• Danton blodau 7 diwrnod
yr wythnos drwy'r fro
• Gwasanaeth Tudalennau
SiaradlTalking Pages

0800600900

• Herve, Hamperi

0 Lysiau

a Ffrwythau Ftres
RHODD O'R GALON YW BLOOAU

Cefnogwch
•
eln
Hysbysebwyr
20

Gwynn T regarth
Cyn-brifathro Ysgol Bethel

BETHEL

1957-1965

Geraint Ells, Cflgeran. Ffon: (01248) 670726

BETHEL
DYMUNA
Danny
a
Megan
Humphreys, Is Helen, ddioleh yn
fawr
am
bob
arwydd
0
gydymdeimlad a ddangoswyd tuag
atynt yn eu profedigaeth 0 golli
Mam, Mam-yng-ngyfraith, Nain a
hen Nain annwyl iawn. Diolch
arbennig i staff Plas Maesinela,
Caernarfon, am eu gotal 0 'Nain
Gwen'.
DIOLCHIADAU. Dymuna Elwyn a
Dilwen Hughes, Bryn Ogwen, ar
teulu
fynegi
eU diolch
a'u
gwerthtawrogiad diffuant iawn am
bob arwydd 0 gydymdeimlad a
ddangoswyd tuag atynt trwy air,
cerdyn, lIythyr, rhodd neu flodau, yn
ystod eu protedigaeth lem 0 golli
Mam a Nain annwyl yn ddiweddar.
Diolchir i gymdogion ac i gyfeillion a
chydnabod ym Methel a'r cyffiniau
am
eu
caredigrwydd
a'u
meddylgarwch ac yn arbennig i staff
Cartref Nyrsio Cerng yr Afon, Y
Felinheli, am eu gotal dros y
blynyddoedd, i staff Wardiau Tryfan
a Hebog, Ysbyty Gwynedd ae i'r
rhai a gyfrannodd roddion er cof
amdani. Dioleh hefyd i'r Parchedig
Geraint S.R. Hughes am ei
deyrnged
bwrpasol
yn
y
gwasanaeth.
DIOLCH. Hoffai Mertyn a Helen
Morris, 29 Bro Eglwys, ddiolch 0
galon am yr holl anmegion ac arian
a dderoyniwyd ar enedigaeth eu
merch, Beea Ftlur. ehwaer arbennig
i Tomos Sian. Diolch yn fawr hefyd
i'r Uned Famolaeth yn Ysbyty
Gwynedd ac i Rhiannon a Carys am
eu goral.
LLONGYFARCHIADAU iAmanda a
Will, 4 Stad Eryri, ar enedigaeth eu
trydydd mab, set Iddon Griffith, ar 5
Mehetin, brarwd bach cariadus
iawn i Gwion Wyn ac Ywain Emrys.
Dymuna'r teulu ddioleh yn fawr
iawn am yr holl anrhegion a
dderbyniodd Iddon.
CASGLU ARIAN. Gwion Wyn ae
Ywain Emrys, 4 Stad Eryri, gyda'u
cetnder, Gethin Wyn, a'u cyfnither,
Sioned
Ann,
0
Glanrafon.
Bontnewydd. Aeth y pedwar ar
daith gerdded yn Rhos on Sea ar 2
Gorffennat gyda'r elw 0 £230 yn
mynd at Diabetic UK Cymru. Diolch

o galon i bawb a gytrannodd.
EISTEDDFOD.
Cynhelir Noson
Gotfi yn y Neuadd Bentref nos
Wener, 15 MOOi, pryd y rhennir
Rhestr Testunau yr Eisteddfod.
Bydd cyfle hefyd i dderbyn enwau'r
plant sydd am fod mown partlon
Canu, Dawnsio neu Lefaru. Os oes
unrhyw un yn todlon hyfforddi Parti
rhowch wybod i un o'r Swyddogion
ar y noson. Mi fuasai'r Pwyllgor yn
felch 0 ddcrbyn unrhyw rodd

Tevrnged i'r diueddnr 1~Guynn

ariannol tuag at gostau'r Eisteddfod
a chydnabyddir pob rhodd a
dderbynnir cyn 10 Tachwedd yn
Rhaglen y Dydd.
CLWB BRO BETHEL. Dalier sylw
mai ar 12 Medi y bydd y cytatod
eyntaf o'r tymor newydd, a hynny
yng nghwmni Bobby Haines,
Caernarfon. Bydd cyfle i ymaelodi a
chymdeithasu
dros baned ar
ddiwedd y pnawn. Croeso arbennig
i unrhyw aelod newydd.
CYMDEITHAS
LENYDDOL
UNDEBOL. Cynhelir cyfarfod o'r
Gymdeithas ar nos Fawrth, 12 Medi
am 7,00 yn Festri Bethel i drafod
gweithgareddau am y flwyddyn
nesaf. Dewch draw i gyfnewid
syniadau.
NEUADD GOFFA BETHEL.
Enillwyr y Clwb 200 am tis Mawrth
oedd: £40: (107) Leah Thomas, 6
Rhoslan; £20: (111) Susan Owen,
Llys Gwynedd; £10: (33) Ceinwen
O. Roberts, 34 Bro Eglwys.
Mis Ebrill: £40: (108) Myrna Owen,
Carnian; £20. (102) Huw Williams,
Cefn Gwyn: £10: (72) Mrs J.E Elis,
Glennydd. Y Dd61
Mis Mai. £40. (54) Marcus
Robinson, Cartretle; £20' (161)
Andy Bell, T9 Newydd' £10' (62)
Menna Coles, Maes yr Hat.
MERCHED Y WAWR. Bydd Y
gangen
yn
ailgydio
yn
y
gweithgareddau ar nos Fercher, 13
Medi am 730 o'r gloch yn yr Ysgol
Gynradd, pryd y bydd aelodau'r
pwyllgor yn trefnu 'Blasu Bwyd y
Byd', Y gwledydd dan sylw fydd
Cymru, Yr Eidal, Ffrainc, Tseina,
Groeg a Sbaen.
Bydd adloniant ysgafn dan otal
Anest Bryn a Lois Brion 0
Benisarwaun. Bydd croeso eynnes
yn eich aros. Gobeithiwn weld yr
aelodau presennol a rhai yn ymuno
o'r newydd Mae rhaglen ddiddorol
wedi ei threfnu ar eich eyfer. Y
swyddogion am eleni yw Llywydd:
Anne Elis (670726); Is-Iywydd:
Margaret Druce; Ysgritennydd: Rita
D.
Williams
(670601);
Isysgrifennydd:
Joyce
Roberts;
Trysorydd: Nora Parry (6705588);
Is-drysorydd: Edith Jones.
CLWB PLANT BETHEL, A oes
gcnnych chI ddiddordeb mewn
gwaithio gyda phlant? ~ydym yn
chwiho am unlgolion i fod yn rhodog
Clwb Plant Bethel. Clwb yw hwn
sydd yn cynnig gotal ar 61 ysgol i
blant 3-11 oed. Bwriedir i'r Clwb fod
ar agor rhwng 2.50yp hyd at 6.00yh
o ddydd Llun i ddydd Gwener. Os
diddordeb
mewn rhedQ9 ncu
weithio fel cymhorthydd 0 fewn y
clWb. neu am fwy 0 fanylion. yna
gadewch eich enw atch rhif ffan yn
yr ysgol i sylw Carol Davies-Owen
(Ysgrifennydd y Clwb).

[ones, Gu;yl'lI'J.Trt,~/lrtJJIII
d,.,tddodu)fl l'IT' Seluvn lolen {)"I'
1\/11(11 Llog_lf' TIs/rd1fod
Genedtlct/}O/ .l /;ettlt u 'e.
Newyddion msr ocdd clywed fod
Gwynn Trcgarrh, Cyfarwyddwr
Cerdd Corsedd y Beirdd, wedi colli'r
dvdd.
l\.o<.:dJ
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G'VYI\1l \'11
•

•

uo ac fc ddioddcfodd
dcwr

I'Vd
,

bu r wael ers
)'11

dawel a

.

y diwedd.

Fe roddodd oes 0 wa anacth i'r
Orsedd a'r Ei..rcddfod a hefvd
Fe
•
deuhiodd
Gyrnru benbaladr
fel
beirniad ac arweinydd cyrnanfaoedd

Bu'n aelod 0 Fwrdd yr Orscdd
am dros ddeugain rnlynedd. Bu'n
Ccidwad y Cledd an) b)'JJlt11Cl1g
rnlvncdd ac vn C;yfarv,,\,dd\\,[ Cerdd
am chwarter canrif.
Roedd G\\~'1ln
vn adnabv• ddus 0
•
dan dri cnw. Yr enw parchus fel
prifathro a bcirniad cerdd oedd J\Lr
'1. Gwynn Jones, Llanfairfechan, I'w
gyfocdion
)'n N)rffryn OgweJl,
C;W)-rul Dab oedd 0, ~cf yr cnw ar
ran 0 ben rre T rega rcll Ilc ll1a~'yd o.
:\c, WTth gwr .... )'ng Ngor\cdd y
13ClfdJ ",..el (J\\')IUl r rcgartl1. Oedd.
roedd ganddo fcdd\vl mawr o'i
bentre
genedtgol
ac
ardal
ch\vdrelyddol ei f~l~'ractll. pj dad)rrl
1111 o'r
'J'ri 'rhCllor CnVl()g 0
Drcgarth, at.: roedd G\V}'TlJl )'fi falch
ia\Vll 0 gael c)cL1abod hynny.
Roedd yna rh),\\· f}'\\'iogr'vydd 0
gWDlpa· G\\')'T1n l)ob am l!r. Rocdd
CaJ1U,

~

•

#1

J

o'n llawn egni a brwdfrydedd, Bob
arnser ar g)'chwyn i rhywlc, nell

newvdd
ddod adre. Rocdd
,

0

wrth ei

fodd yn dangos ci ddyddiadur, a
hwnn w yn ddu 0 grhocddiadau
ymhob rhan 0 Gyrnru a'r byd. '1 rist
ocdd g\\eld un mor cgniol yn
llonyddu ac yn cad ei gornt:lu yn
ystod y misoedd diwcthaf 'rna.
Rocdd Gv,rynn a rninnau yn
hryfeillion crs blynyddoedd.
Fe
gawSOl1l y pleser 0 deirhio'r
byd
gyda'n gilydd a chyd-fcirniadu
mcwn dwsinau 0 eisteddlodau ledled Cymru. ac cr iillg~rrraedd adre 0
arnbcll -rcddfod ar dorriad ~\'awr
fore SuI, gallcch fentro y byddai
Gwynn wrth yr orgcln )'n I Ioreb,
1.1an ftl irfec he! n, ar gyfcr yf oed fa
ddcg.
Ar wvliau
\'111 Moscow unwaith,
.
cael dcwis mynd i'r opera neu i'r
SYTCd..'I, C;v,')rIll1yn naturiol
yn mynd
i'r 1 YC)peraacmiesinnau
i'r Syrcas.
Bu'n cdliw hyn i rni am flynyddocdd,
und d""'1'11crcdu i'r ddau ohonom
h\}'n]lc111 ein hunain y nOIiOJl honno
1\'id ~~nnnig )-r oedd C;,vyrUl yn
fcirniad,
rocdd
0
hcfvd
Vl1
,
,
gyFan~oddwr ac YJl arwein)·dd. l-e
gyfansoddodd
nifcr 0 gancllon ar
g~-fcrplcu1tac oedolion ac un o'r rhai
111\\')af cn\\'og )'di 'Diolch i'r It)r', y
geiriau gan ci ddi\vcddar
fra ..vd,
;

[111vr,
;

WrtJl gofio an1 ei v.'asanaC!ch a'i
g}rfrarliaJ, d"",i'n siV.T Y ca\\1J1ninnau
hefyd, ddiolc]l i'r lor anl ~l~.Gv;rynn
Jones, G'.\')·nn Dob, a G\\'ynn
Trcgarrh.

Gvves

arn
LLANBERIS Fton: 8702n

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

a

DODREFN PERKINS
(Safle'r hen Nelson)

CAERNARFON

Ff6n: (01286) 676 040
•
•
•
•

Pob math 0 ddodrefn ty
Cegin, Istafell fyw, Ilofft
Prisiau cystadleuol
Carpedi, Llenni a
Lloriau Pren
')1

•

~r'

~S=
__ ------------------------

~~

r

a

Cynhaliwyd 31ain l{as) r \Vyddfa ar ddydd Sadwrn Y 22ain 0 Orffcnnaf f..r
~\raccha'r cymylau duon cadwodd }' glav;, draw ac cnillwvd )' ras 111('\).1) amscr
o awr, sairh munud a 25 ciliad gan) )d.l~,Andi J011e\. Y Cyrnro, ll111 Davies,
oedd yn ail- brin h.mner munud ar 01 yr enillydd d. ( .•\\')rn O\\'~n ,1 Dylan
Jones ocdd y dynion 11<':01 cynra'n 01.
Llongyiarcluadau llcfyd_i'r rhai ocdd }TIl llwyddiannus yn rasys )' plant ar y
nos Iau blaenorol. Oes modd ichi ••vrru unrhvw luniau o'r enillwvr
acorn eli ar
•

g}fer y rhifyn nesaf

0' r

Leo>

Yr enillydd Andi Jones (1'07'25)
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PEINTIWR AC ADDURNWR
PRISIAU RHESYMOL
TAWELFA, PENISARWAUN
Ffon: (01286) 870846
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i Wasanaeth
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Ceir BenthV9

AM DDIM
Cibyn Ind. Est., Caernarfon, Gwynedd LL55 280

(01286) 673559

www.a-v-w.co.uk
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SAAB

VOLVO

Hywel Williams
Alun Ffred Jones
AeJod Seneddol
Aelod Cynulliad
Etholaeth Caernarton

CVMORTHFEVDD

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

OS oes gennych tater yr hoffech ei
drafod gyda'r A.S. neu'r A.C. mewn
cymhorthfa, ffoniwch 01286 672076
i wneud apwyntiad

•

an erts

neu

(Gwesty'r Fictoria gynt)

ysgrifennwch atynt:
Swyddfa Etholaelh

- rhan 0 CHOICE HOTELS

8, Stryd y Castell, Caernarfon LL55 1SE

~U{

neu

e-bost: williamsgw@parliment.uk
77

Ffon:

Llanberis (01286) 870253

gall u a jyglo t rwy' r gin ga n daro
pob nodyn... a dal pob oren!
Synn"\vn i ddirn nad yll y Facnol
y bu Rolando'r
wyrhrios
reswm, Dry 11 T crfel ci

ROLANDO

y Syrcas i'r Facnol
ddiwedd A\vsr, ae rnac'n dcbyg
i'r rorfeydd Iwynhau eu h unain
yn
arw
wrrh
weld
}•
perfformwyr
)'11 rnynd rC\.vy cu
pcthau. lum 1 ddim }'no clcni.
E rbyn i 111i feltdwl a 1]1 do CYll
roedd y cyfan droscdd
am
n\vyddyn arall.
Ond mi fOlll yno'r vl)'tl11105
ganlynol yng Nti\\')TJ y Faenol.
BUIll yll Y cyngerdd operarig ar
y nos, adwrn. Roedd yn no Oil
fwyn a chynncs, a'r cyngerdd 0
safon uehel iaWll. M\\'Yllheals Y
gerddorfa
a'r cor a'r tri
una\,rd)~dd, yl1 cylln\vys \\'rtJl

Ac

roedd }'ffalth bod )' tri ohonynr
yn

Daerh

hU11.

a mlwj;

}'11

mwynhau

cu

)'n gwnelld }' fl0~011yn
fwy
arbenrug
fych
i'r
gyl1ull(idfa grcf.
hunain

Braf iawn ocdd clywed y
tenor
0
Fee ico, Rolando
Villazon, }'n cyfarch y dorf }'n
Gyrnracg ar ddechrau'r noson.
Ac roedd ei Gyrnracg rnor
naruriol a chlir l1C~ bod d)~n yn
amau bod Rolando wcdi bod ar
gwrs \\'IIJan cyn dod i'r FaenoJ.

o

flaenorol hefyd, yn g,vnt!ud ci
ail swydd fel jyglwr syrcas.
Rocddwn
wedi doric,
a
fcdr\vn
i ond rhvfeddu
at
•
dda wn y dyn. Gallai ganu a
Jyglo a hytt yl1 oed fcntro iaith
newydd, gan fwynhau' r cyfan i'r
eithaf Ac nid un pcrh yn unig y
bydd gofyn i ell i a 111in nau ei
wneud hcddiw ac yfory, ond
pob math 0 bcthau amrywiol.
Does ond gobe irhio y cawn
nerth i wne ud y cyfall hyd

e irhaf ein gallu. Nid bod
hynny'n hawdd wrth g\vrs. Mac

fl:\V11 dim rocdd wcdi
rnor
rhwydd
co ll i'r
S\\ yno'r g}'nullcidfa
a'i ganu
ardde fellog. Ac) na, \,-rth garlu cydbwysedd, a rhoi ymdrech
fawr D1CWIl un mac ar draul
dcua\vd
g)'da
Angela
rl1Y'vbcth arall. GallwJ1 hyd yl1
Glleo rgll1 u, dec11rell olid jygJo
Ul oren, a f)'"\'\'~utfe l,vydc1.odd i oed roi amser ac cgni i \vncud
•

pethau

dibwys

esgculus

yn dda

tra'n

berhau
llawer
pwysicach. I'r Crisrion, gwneud
pob pech er clod i Dduw Y'v'r
peth mawr. Yn y byd prysur
sydd ohoni, mae hynny'n gallu
0

bod yn anodd. Mae cymaint i'w
wncud,
a
chyrnainr
0
gyfnfoldebau
a chyrnainr 0
ddisgwyliadau arnorn.
Mor braf felly yw gwybod
fod Duw yn deall hynny. Mae'n
gwybod am ein prysurdeb, ond
rnac'n gwybod hcfyd am ein
doniau a'n gwendidau.
Wrth i
J1i daro'r nodyn a jygJo'r peli yn
y cartref
a'r gwaith
a'r
gynldogaeth
)' dyddiau ncsaf
hyn, bccd i'r Brcnin Mawr ein
nerrhu i wneud y cyfan hyd
citha'n galJu ac er mwyn ei
ogoruant ei hun.

•

Cwrs Sgriptio ar gy '"er
yCyfryngau
Medi 15-172006
a Chwefror 16-182007
gydag Angharad Jones
a Tony Llywclyn

C\vrs DlCWl1 (iau hanner - pe\vycl,rlo yn yr Jl),drcf a phcwythnos
)'11}' ~\'an\"'Yn a chyflc dro y gaeaf i weithio ar eich synia(iau.
I)ynla gyile i rai },d(l am (ldatblygu eu sgiliau 0 ddifri i \veithio
gyda dau 5)"n brofjadol iawn Pris y c\vrs Y'v £240 anl y ddau
ben'\'Yt}lno~, yn CYlln\V)'s b\vyd a llety neu £175 yl1 ddi-bre \vyl.
C:ofresrn.\'ch heddi,,' tf\\'Y gysyllt\1,rcll a Sian N ortl1cy: (01766)
522811 neu ar e-bo t: sian.ryne\"!,ddCuJdialpipex.com

•

... parhad o'r dudalen 01

ach ubiaeth
i ddod.
Yn )'
cyfarfod gOf)'illl \vyd fy marll ar
yr ochr ch,,'aracon. D)"vedais
l)jgl)n i edrych ynl1aen at{)
fell y, Gobei chio eich bod fel fi fy olod yn barod i gario 'nllaen
dudalell,
ond y
yn teimlo·u hy(ieru.s ar g}Tfcr y i lcn\\'i'r
bu.as\vn
yn hoffi llen\\,j'r
tYUlur
yma. Beth dill rOI c.olofnau gyda n\\vy 0 srraeon
(.cfllogaeth i'n ti mall eleni.
llcol cu naws, gan gei~io
I'roi Cln rinlau Ileol yn
adlc\vyrch u )Tr )Tstod eang 0
. rhan
\veithgarcddau
sy'n dig\vydd.
anl1atod
0n
cynl uncdau.
DYl1d V'\V bara n1envn u nrhV\'7
l\.iynd a'r bychan i Ffordd
l~arrar, yr Oval ncu'r Traeth i bapur bro, er y reimlaf fod
gennyf ddylecs'\\'ydd hcfyd i
\veld ambell gem. Clwcld Giggs
adlc.:\vyrch u a hyr\\'Yddo, os yn
a Bellamy fel ch\varae\vyr
bc)sib, agweddau ar ch\varacon
Cymru, Ilid yll unig Lerp"ll
l.yd\vladol, yn en\verug yng
neu ~1dllUrd! )'nlfalt.hio fod NghYl11ru.
Os yw achub y trysor o'n
bachgen o' r arddl yn cael [reial
papur bro yn \vc:rrh rhy\vbcrh
)'n \xrrcc..~am. Gofyn j'n hunain
, , .,
.
~o iawn fell)" a \\'nc\\"ch chi fy
PWY )"'\\' r ill go la\\Tn.
nlhledu
gyda g\vybodaerh,
barll a svniadau
0'11 nllilrir
•
Apel
ssv.,ar. ltho\"vch syflc I mi dr\vy
1fac'n hvsbvs
. . i bawb anl \~
, hynny gael all wynr wedi bron
C\V111Wl ocdd yn h ofran
dros 1 20 mlynedtl ac adl~'yrch u Ile
ddyfodol yr Eco, and dloich
annatod
bya )' campau ym
f),th
}'mddengys
f()d mro'r 1:;co.
••

.,

#

23

Tlws Pel-droed yr Eco 2006
Tair nason, 20 0 dirnau, tua 200 0
chwaracwyr,
cjdwclthrcdlad
da

f:Lu.rylJ Gri.f!itIJ,//)11 Glai. cneifiu« Lleo!
pr()fladol.

J
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yn dod }'ll arwr a Gjggs yn plcthu'n
gelfydd i'r tim yng nghanol y cae.
Buasai unrhyw ganlyniad ffafriol draw
yng Xgweriniaerh
Czech ddechrau

ym~g y rheolwyr, cystadlu brwd ac
arnbcll chwaraewr addawol yll denu
sylw. 0 ia, rraddodiad r gy~cadleuae(h
o ddarganfod gol-geidwaid addawol Medi yn raruo mam.
At lefel y clybiau proffesiynol mae
yn parhau. Bydd ambcll arbediad yn
Caerdydd a Wrecsarn wedi cacl
arcs yn y COr Ac j orffen, cyrnorrh
pared mcrched y 'stop' yn Llanrug a cychwyn gwych, ac Aberrawc CtO i
Bethel yn ein disychcdu yn y danio. Yr elfen fwyaf cadarnhaol yw'r
Mer 0 Gymry sy'n chwarae i
rymheredd uchcll
Gaerdydd a Wrccsanl. Yn nhlrn
Dyna'r ysradcgau rnoel. Bu'n
gystadleuaech glos yrnhob ocdran a \Vrecsam, a drechodd Cacr, roedd
braf ocdd gweld cynrychiolaerh 0 bob wyth Cymro - chwech ohonync
pentrcf Diolch i'r sawl fu ,vn rheoli a wedi'u gem yn ardal \Vrecsam.
h)fforddi. Soniais yn aml am y Gwych! T ybed a yw fy hen bregeth
boddhad 0 drefnu'n flyn}'ddoL Mae'n syrfFedol ar fin cael ei gwircddu. Y n
waith calcd ond rnac'r fro yn rnynnu sicr, mae Mark Jones ynghanol cae
Wrecsam yn dent) sylw, ac yn sicr 0
ci pharhad. Y n wir ccfais arnbell
awgrylll )' dylsid cael un noson arall ddarganfod ei ffordd i un 0'r timau
'mawr'. C;yda Haw, roedd pabcll yr
ohcrwydd Y rwf ynl mhel-droed
Elyrch yn denu cryn sylw ar fetes yr
merched yn yr ardaL Cawn weld!
Yn y gyscad leuacrh Dan 7 ar faes Eisteddfod eleni. Gobeirhio y bydd
Ysgol Llanrug, gorffennodd Llanberis \V recsam yn rnanteisio yn yr un modd
(13 pwynr) at y brig. gyda Bethel a draw yn Sir Fflint y flwyddyn nesa£
Deiniolen
gyda 12 pv.rynt. Ar Wedi blynyddoedd llwm 0 gadw'u
trwynau uwchben y dWr mae criw y
wahaniacrh goliau, Dciniolen fuasai'n
Cae Ras yn haeddll cin cefnogaeth.
Ilerio LlwbcrUi. Cafwyd genl dda ond
Ar lefel y Gynghrair Gene<Uaechol
dwy gol scren y noson, Daniel Davies,
yn danfon y tlws i fyny'r dyttyn i mae 3fW)'ddion fi)d y safon yn gweUa.
i.anbcris.
Siomcdig oedd gweld y Seinciau
~ewydd yn ymadacl ag Ewrop, ond
AI taes y Welfglodd R}'dd ar gyfcr
a Llanelli yn
y rhat Dan 9, daerh saith tim v, ero bu Cacrf\7ddin
,
. chv.riBo'r
faner. Errs 0 hyd y brobIenl 0 ddenll
yrna, gyda Llanrug YJ1 curo tim
dawnus \Vaunfawr 2-1 weill'r (gal cefnogwyJ', ac yn y cefndir mac'r ddadl
aur' yn r genl gyn-dcrfynol gYJ1taf Y n o gynghrair yr haf yn dal i ffnvtian.
Y n em hardal ni D1ac Bangor,
yr ailgem, 13ethcl A yn curo Deiniolen
a Phorthmadog
yn
2-0. fel y disgwyliwyd cafwyd gem Caernarfon
agos rhwng yr hen elyruon, ond elelu ymIadd am }'l' un gefuogacth. DyJai'r
gal Dylan TllonlCis gipiodd y tlws i rimall yma gael )' rhyddid - Fel yn
LatlfUg. Rocdd ei dCld wrth ei fodd, ac Iwerddon - i ch,varae gClllau llIlai ar
yntau wedi ei cni ym !vfetllcl ac wedi nos Wener ncu'r Sadwrn ncu'r SuI.
chv.'arac i Lan rug.
Eto mae arwyddion fod bcchgyn lleol
Rocdd y ddrama i ddod ar r no~ yn cad cyfle yn y timau h)'n. l>wy frdd
}T Ov.'3in 'l'udurJones nesaf)·s gwn i?
1m ar fae... cl\\,b Bethel. Diolch
Yna j'n milltir sgwar cin hunain.
arbennig i'r criw am l>aratoi maes
teilwng j'r timau. Roedd y saidl tim yn Bydd IJanrug a IJanbcris yn m}'Ild
benben unwaith eeo ae )'n ~lcr bydd y
ChV.rclrac yo erbyn ci gilydd ac wedi 21
o gemall, roedd Llanntg A, Bethel B a ddau dim yn bles a'u dechreuad )'n y
ID'nghrair. }viae arv,'yddion )' gillai
I.lanberis gyda'r un nifcr 0 bwyntiau
Uanrug grcu argraff}, cymor }1l1a a
a'r un g\\'allaniaech gOlidll. Aeth
Uanberis trv.rodd fel }'sgol"\vyr mv.ryaf dlafwyd ch"'ripo 0 gem rh}"ngddynr
a'r Howgets, a fu'n gefFylau blaen }'
o goliau. Genl ychwanegol felly am yr
ail :,a£}c, a gul Jack \Vildc YJl gyrru tyn10r diwcthaf. Y n )T un nlodd,
BcdlCl dr\v'odd.
Llanberi:s a'u dcg dyn yn dychwclyd 0
gyda
phwynt
Son am ffcjnal. 0 un ochr )'r Hall, Dreffynnon
taro'r pyst, arbedion di.ri, and yn gwerthtawr. Hydd Bethel hcfyd yn
Jlwyr yn )' gem Cuto Griffiths yn bles i'u dechreuad 0 bedv.'ar pwyne
rhwydo'r ullig gol i ddarlfon y tl\VS i alJan 0 chwech. Y mddcngys fod
fctheL
cynlllln pcnodol
mcwn liaw i
ddatblygtl maes yn )' pentre£, a bydd
Y clYSilll )111 m)lf1(i I d rl emreE
gv.rclhanol felly cleni, ond rnry'n siV-T hyn yn codi caJon nifer fu'n ymlafruo
fod digon a din ynl nloliau Jlogiall am sawl hlwyddyn beUach.
'l'rist meddwl na Fydd tim yn
Deiniolcn a Wallnfawr i ymgiprys an)
Xeiniolen eleru. Gohcithio y bydd y
y tlysau y flW)·ddyn Jle:>a.£
'ffyddloniaid' yn dal i v.'cichio gyda'r
carfanau ieuenctid ;ydd yn } pcntrcf
ac yn ail-danio'r fflaOl. Orud ddoe
Teimlo'n Hyderus
oedd hi pan oedd dathliadau
y
Gydcl Ch""Pclll y Byd ,,'edi lIcJlwi'r
pencampwriaethau
a'r JunIor Cup ar
gagendnr, dacrh CYIllor pel~droed arall
hyd J7 strydoedd? Bydd Llaruug a
i'n CynllYrfu. Anl unv.'ailh yma yng
~ghyn1n) tcimJafbod rhyv.r hyder yn Uculebris yn dal rno, golx;ithio yn
codi. J\r Iefel ryngv,' ladol mae JOM kithrin& i'r icucnctid lieol.

Ellrv, C",'),nedd Skip Hire ac R.L.
Dd.V1CS Plant Hire. Aerh r Cymr)' a'r
Kiwis OcI11)CIlvn 11011, ond adrcf bvdd
,
y tlws ) n aros gyda'r Cyrnro, Alv.ryn
Y Gweill yn Llaw'r Galluog
lvlan7ini (28.8e) yIl uechu Stu
Humphrey 0 Scland Newydd, a'r
Diwcdd mis Gorffcnnaf. denv.'Vd
tort
,
pencanll),,,r Il)n, (~orey Salmond, }'fl
dda unv.'aitll eto i Facs pa:cio tafarIl r
drydydd.
Gors Bacll i v.')1io yr \~'l Gnei no
Y I' oedd cri\\' 0 ferulcd hefvd
am
•
flynyddol.lJcru roedd gwenh £8000
ddango~ ell Lrcfti a dwy krch 0 'wlad
wobrall yn ogrstal a'r 'handpiece'
r
c\\'lnv.'! h"'vyn ': )andra 1\ev.'land
gwerthfav.rr
yn
v.'obr }''Tl y
(Pongaroa)
a Ja~minc
Tipine
gystadlcuaeth
ago red i'r cncifwyr
(Tuatapere) )"11 rrechll r fercll lcol,
profiado1. 1-el JllCwn blvn"'ddoedd
, .
flin Grifllcll.
blacnorol daeth alnbtdl 'Top Glln'
I
gIo i'r
cystadlu
dacth
neu '11CIl la,v' drav.· 0 Seland Ncv.,)'dd
c}'~tadleuactll yr Handl)iece, a dyma
i g}·sta(iJll. Ar wa11an i'r Kiv.,is, caed
Udlafl)wytlt y di\vrnod. Y gamp yw
cy~{adlcu\vyr 0 GYInru, }'r j\lban,
cncino tri oen yll erl»'n )' cloc. B),dd )'
iwerddon ac Ynysocdd y Malfinas.
11odd v.,)'r, Carl~bcrg
UK, v.rnh eu
Nlae'r g}'StadJCl.lacth hon )'l1 cae!
bodd gan fod cryn alv.' am eu
sylv.' blyn)'ddol )l1g ngh)·lchgrav.'Il y
C}Tnnyrcll \ved.'r 11011 ch\v)''ill. Yr
SJ'tllrer yn St:land ~c,;~vydd, ac i
enillydd ccil,vng ocdd Garetll [van~, a
\vneud y K1v.ris )'n fwy cartrefol bydd
Ilrnn~T l11e'Vll anl~er a dorrodd v,
Wil Gor~ Bach yn gwneud yn si~fod
record fldC:J10rol. 1 mUl1ud 42 eiliad
cyf1crlv.'ad 0 Tt;I, D.B.cl SPEIGHTS
fydd y targcd nev.,)'dd i gnei~')'r y
ar gael 1 dorrl sychc.:d.
dvfodol.
,
Ymlaerl at y cysradlu, gyda JOlul
I hyf\\ rdlio'r grc:ffi yn Ueol rhoir
Till, y dyfiUl1wr, a KCl)~ Herbert, yr
g\\'ol)r 0 L 10 l'r cneifiv.'r C)rflym.u sydd
amset\vr,}'fl cad"" ll}-grud a by's barcud.
yn b~,,\' 0 fcwn l~adiws 0 10 milllir j'r
Yn y Gystatilclldech Lau, \"Cell ci
G()r:> l~d\..h. ll) dd y lludd",)T. o.r.
noddi gd.ll Cox l\grrcultu.ral ~(. lilli,
J~Vall~il ~-orth \~r:lle~ ribreglass. yn
!v{orri.\, aerh r l)rif \vohr i l~nc lleol.
)1YJIOd t:11c.:h0 ~rtforn1iad \![eurig
IWiln JOIle~ (Sl.7Se), Jim ·i·11om.:lS0
Rol)etts, I aJ y l~l·aich. fl' tydd )'11 dal
Scl:t.nd Ne~vydd }'n ,til ac UIlllcoI arall,
C~"p(Ul )' Cncifwyr ~fynydd anI )'
RJ'lys Owen, )TI dL1·d)·dd. Grda Ila\\r,
flwyddYll llC~df.
dymuniadau goral) am wdlllad ouan i
Ar \va.11Jn )'r nodd\V}, d nodw)11
Idris Murri\, FachelJ. \\redi ei anffdwd
lICllOd. h()ffal \,('11 ddiolch hefvd i'r
yn ddJ\.veddtl r.
canl"nol
a chv.1araeodd ran nlev.rn
,
Gyda ~'ol)rau 0 £100. £50 a £25
diwrnod ll\,\'yddianllus
ocdd yn
'\vedi eu noddi "an l\aron HUgJl~~,
adlcv.;·rchu Ul1 0'n h\:n grcfftdU
Geraint Edwards, ~litrc J\.muscmcllt:)
C\ 11Jlcnid.
•
a Dcsl110nd I Iughes, cded c)")radlu
\X',A. dt R.J. \Villianl~ (Cefu);
bn"d }TI }' Do:,banll I J)TI. Y r eltillydd
[1\.\111 j()nc:\ (I'aC}lell): H.F. Ov.'en
oedd COfe},
almond,
~eland
'1 r.ul~porr: R.c.;. \VilliJ1l1!> Transport;
Nev''Ydd (34.1 ~e), a'r ddau c..;ymro,
~/[.\V. Pritchard a'i l:cibion, Nant
Gareth Davi~s (35.25c) a Dalliel
Peri~j Cyngor Dl11i<:iliaid )7 Uchcldir;
J J ughe~ (41.1 c) )'11 dilYl'l.
Elfcd Griffie)l:> CJleif\-vyr; Jones and
Yna daecll tro'r cneu\v)rr pfofiadol
W1u~ehead; 13ilJ 1\110' de Alistair
al1l y Tl,vs AgOft:d d. g\v()brau 0 L200,
Anllerson.
£ 100 aLSO, \\'ed i Cll noddi gan T afarn
)' Go~ Bach, H lIght:s Nfeats, Dunn ac
T osl1ack yn rlloi cyf)e i ieuenctid ac yn

.

ffurno pauwm
0 chwarac
S},'n
gweddu i'r chwaracwyr. Mae BeUamy
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