Casgliad 0 Dy i Dr
at Sefydliad Prydeinig y Galon yn nalgylch
Eco'r Wyddfa
Fel canlyniad i gasglu 0 dy i dy yn ddiweddar casglwyd y
swm 0 £1,918.41 rhwng yr ardaloedd a nodir er budd
. Sefydliad Prydeinig y Galon:
Penisarwaun, Bethel, Caeathro, Llanrug, Llanberis,
Waunfawr, Rh'yd-ddu, Nant Peris, Deiniolen,
Llanddeiniolen a Dinorwig.
Dymuna'r Pwyllgor ddiolch yn fawr i bawb a gyfrannodd
eleni eto, ac i'r rhai a fu'n casglu.
Llwyddwyd i gasglu yng Nghaernarfon a'r Cylch
)' swm 0 £5,124.66.
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PAIS 40c

ro'r

A HITHAU ond ychydig wythnosau ers Eisteddfod YI
U rdd, eeir nifer 0 adroddiadau yn yr Eco am bobl ifane o'r
fro ~ ddseth I'r brig !lr y Ilwyfan. Hswdd yw snghofio
wenhtau am J cystadlaethau
chwaraeon sydd h~fyd yn
rhan o'r Urdd.

co'n serennu
brwydro am y darian, a chriw

Bethel yn llwyddo i drechu
Bhurhun yn y ffeinal i'w

(Mi wnaethon ni fwynhau'r
diwrnod yn fawr ac mi roedden
ni'n hapus iawn ein bod ni
wedi curo.'

Dwi'n siwr eich bod chi,

Ar 19 Mai aeth dau dim 5bob-ochr
0
Fethel
i
Dwrnament
Pel-droed
Cenedlaethol
yr Urdd ym
Mangor. Braint yw cael nodi yn
yr BCD i dim blwyddyn 8 Bethel
gipio'r darian genedlaethol.
Capten y tim oedd Daniel Bell
a'i gyd-aelodau oedd Gerallt

hogia! Da iawn chi. Braf yw
gweld criw ifanc 0 fro'r Eco yn
llwyddo ar lefel genedlaethol.
Dymuna'r hogiau ddiolch yn
fawr iawn i Swyddfa Bost
Bethel am roi cartref i'r darian.
Braf yw cael llongyfarch y
urn hyn 0 Fethel hefyd, sef tim
blynyddoedd
9 a 10. Mae'n
rhaid fod pel-droed yn y gwaed
ym Methel gao i'r tim hwn
hefyd lwyddo i ddod yn ail
drwy Gymru. Y r aelodau oedd
Cai Jones, Robin Jones, Sion
Elwyn, Dyfan Coles a Huw
Griffiths.
Llongyfarchiadau
mawr i'r
ddau rum.

Bryn, Gruffydd John, Aaron
Gwyn, Mathew Edwards
ac
Aled Jones. Mae'r
chwech
ohonynt
wedi
hen
arrer
cydwei thio gan eu bod yn
chwarae'n gyson i dim yr ysgol
ac i dim y pentref.
Ar gaeau Maes Glas bu
timau 0 bob cwr 0 Gymru yn

CODI ARIAN I GOFIO
A YVONNE

YN DD1WEDDAR, llwyddodd
Malcolm Pitts 0 Lanrug i godi
£2,400 i Uned Alaw, Ysbyty
Gwynedd
a
Meddygfa
Waunfawr drwy feicio 50
milltir a nofio 2,000 medr.
Fe wnaeth hyn i gofio am ei
ddiweddar wraig, Yvonne, a
gollodd ei brwydr ddewr yn
erbyn canser y fron ar 22
Mehefin 2006, yn 47 oed.
Cafodd Malcolm anaf i'r
ymennydd mewn damwain
ffordd ddifrifol yn 1982,
ychydig fisoedd yn unig
wedi iddynt briodi. Bu yn

anymwybodol ar beirian t
cynnal bywyd yn Ysbyty
Walton, Lerpwl, am clair
wythnoe, ac am amser maith

wedi hynny

bu'n derbyn

yn
fe aeth ati i

Bum

. Hoffai ddiolch 0 zalon i bawb
fu'n ddigon caredig i'w noddi a'i
oefno8i. Vn enwedis y pobl

mlvnedd

a ffisiorherapi
ar huzain

yn

mac'n dal ar

9hc:rwydd
pt'obletn~tt eof tymor byr mae'n
gorfod cadw cofnod 0 bopeth
mewn dyddlyfr. Yvonne oedd
i\~

yn gotalu amdano wrth iddo
wella.; roedd ~n e-t ys~o~i i

gadw'n brvsur ac j gadw'n [fit
c::ln.vy re~d~o be:ic a dysSU noGo.
t\ddas lawn felly atdd idda
•

am Yvonne a, blwyddyn

ddiweddarach,
drefnu ac i gael pobl i'w noddi,

dutwcdnaracn,
ft;~dYollli"c;\h

I

at ei galon. Roedd Yvonne 0 dan
ofal U ned Alaw a Meddygfa
Waunfawr ers iddi dderbyn y
diagnosis cyntaf 0 ganser y fron
yn 36 oed. Wedi triniaeth,
cafodd naw mlynedd yn rhydd
o'r canser ond, yn anffodus,
dychwelyd wnaeth yr afiechyd a
rhaid oedd newid y drefn, gyda
Malcolm yn gofalu amdani hi a'i
hysgogi i frwydro ymlaen ac i
feddwl yn bositif. On d, er
gwaetha'r driniaeth a'r gofal
gorau
ni fedrodd
Yvonne
goncro'r canser yr ail dro.
Roedd ei cholli yn ergyd fawr
i Malcolm ac i'r plant, Mark a
Fiona. Er ei brofedigaeth, roedd
Malcolm
yn benderfynol
0
wneud rhywbeth positif er cof

i
ddysgu ccrddcd a siarad cto.
triniaeth

Malcot1r~ac IltWrJrla.

chipio. Yn 61 Gerallt Jones, un
o aelodau'r tim buddugol:

ddew~s be~c~oa nobo i socii

arian at achosion

sydd yn

agos

hvnnv

gymerodd

ffurflenni

ganddo a ~ha~ol\larian ar ei ran.
Hoff9.i ddiolch i Mike, Chris,
Mi~hacl a Stilman wnaeth ei
gefnl"lgi ~r 26 Mru wrth feicio
rhan o'r daith hefo fa, a diolch
yn fawr iawn i Alwena ali gWr,
Bob, yn arbcnnig Alwena am
feicio'r holl SO milltir hefo fo.

/'

DVDDIAD A LLEOLIAD PLVGU'R ECO
Trefnydd Plygu: Mrs Shioned Griffith, Pantafon, Waunfawr. (01286) 650570
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GORFFENNAF 2007
Argraffwyd gan Wasg Gwynedd
Clbyn, Caernarfon

Cydnabyddir cefnogaeth
Bwrdd yr !alth Gymraeg
l'r cyhooddled hwn.

5WYODOGION A GOHEBWYR
17m GolY9yddoi

Erthyglau a newyddion
at ohsbwvr pantref nsu i
Penarth
J:fordd yr Orsaf

LLANRUG Ll55 45A
~traoon ac orthyslau

ar

O-b06~

~lOrlUU@ti(,orvvyd(jfa,Go,uk.
CAglii:lRygg
Y PWYlLGOR GWAITH
Goralnt I:lls
GOLYGYDD CHWARAEON
Richard ll. Jones,S Y Dd61, Bethel.
(01248) 670115
FFOTOGAAFFWA
Gwyndaf Hughes, Glasgoed.
Llanrug (677263)
TREFNYDD HYSBYSEBION
Eifion Roberts. Swn-y-Gwynt,
Llanberis (870740)
elfion@eifionroberts9.wanadoo.co.uk
TREFNYDD ARIANNOL
Goronwy Hughes. Elthlnog. 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)
TREFNYDD GWERTHIANT POST
Olwen Hughes. Eithinog. 14 Afon
Rhos, Llanrug (674839)
TAEFNYDD PLYGU
Shioned GriHith (650570)
TREFNYOO BWNOELU
Marian Jones. Minallt, 7 Bro Elidir,
Dinorwig (870292)
GOHEBWYR PENTREFI
BETHEL: Geralnt Elis. Cilgeran
(01248) 670726
BAYNAEFAIL: Mrs Lown Prys AobertsWilliams, Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO: Clive James Hafan. Bryn
Gwna (677438)
CEUNANT: Trystan a Sioned Larsen.
Bodafon, Ceunanl (650799)
CWM-Y-GLO: Mrs Ins Rowlands.
Glanrafon (872275)
DINORWIG: Manan Jones. Mlnailt,
7 Bro Elldlr. OlnorwlO (870292)
LI.ANBEAIS; Gwynelh ac Elfion Roberts.
SWn.y-Gwynt (870740)
LLANAUG: Eryl Aobens, 3 Bryn Moelyn
(675384)

NANT PERIS: Llinos Jones, 6 Nanl
Ftynnon (871820)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans, Sycharth
(872407)

TAN·Y·COED: MIss Anwen Parry.
Ael-y-Bryn (872276)
WAUNFAWR: Mrs Nan Roberts, Pantafon.

Waunfawr(650570)

C~fr'\°9wch
Qin Hy~by~ebwyr
y RHIJiYN NeSAIii
Deunydo i Jaw'r
aOlvavtltllon r')ftrth"ft~OI
NOS LUN. 20 AWST
Og awOlweh yn ttda
Dow'r rhlfyn nCliof o'r wosg
NOS IAU. 90 AWQT

Oyddiad Copi

Dyddiad Plygu

Ble

20 Awst

30 Awst

Dinorwig

Y Gors

Llanrug
Annwyl Olygydd,
Pleserus oedd gweld lluniau ein cyn
aihrawon 0 hen ysgol go iawn
Brynrefail.

wall
yn
yr
adnabyddiaeth: Miss Barrat 1)£ a
Bywydcg y",,'r ferch ar ben )r rhes
Ilaen,
nid
Miss
Other,
Daearvddiaeth,
a ddaeth i lenwi
bwlch pan adawodd Mr Powen
Jones i Iynd i'r rhyfel nefo'r
Mac

yna

Tiriogaethwyr,
Nid wyfyn

*
*
*
dymuno ychwanegu

at y

0

Racadrau'r Clyde.

~[i1Jl(1imai rnyw fC\Vl1 ymfudwr
ddaeth a Io. Yr oedd Stad y Faenol
ocdd, rnae'n rhaid, ddim yn credu
yn y dywediad 'Se: a tJ~iefto catch a
thief') yn chwanog
i gyflogi
ciperiaid o'r Alban.
Yn gywir

J OlIN

ELI_IS

RHODDION
£20.00: Richard a Gwyneth
Evans,
Ty'n
Buarth,
Brynrefail;
Mrs Inigo Jones,
Eilanwy.
£10.00: Eileen Roberts,
83
Maes Padarn, Llanberis; Mari
W. Humphreys.
£7.00: Mr 1010 Llywelyn,
Llanrug.
£6.00: Di-enw, Llanrug
£5.00: Mair
Humphreys;
Aurw)tn Williams,
15 Hafod
01eu, Deiniolen;
Mrs Doris
Roberts, Dwyros, Waunfawr;
Mrs Anne Thomas, Treforfan,
Waunfa\vr;
Helen
Morris,
Ffordd Capel Coch, Llanberis;
Mona, June a Keith a theulu y
diweddar
G\vilym
Griffith
Jones,
17
Dol
Eilian,
Llanberis;
Rheon a Delyrh
Roberts,
Llanrug;
Jennie
Angharad
Robers,
2 Ffrwd
Madog, Brynrefail; Mr a Mrs
Griffiths,
Groeslon
Isaf

Cottage, PeJli arwaun.

Cronfa Goffa
R.H. Owen
Gwahoddir
ceisiadau
am
fenthyciadau
a grantiau
o'r
Gronfa
uchod.
Ceir
y
manylion
a'r amodau
dr\vy
anfon "mIen erda i>tamp a
chyfeiri!ld
!lrnl)
~t yr
yi)brif~lJrlyllll;
JU1111

II. IIu~hci)!

Tiln 'I Closw'In,
Llgnberi~

Mae'r
el usen
Cymraeg
Cymdeithas
Ddrama
Cymru
(CDdC) yn cyhoeddi lansiad eu
prosiect hyfforddiant diweddaraf - Ysgol Haf y Ddrama 2007
- cwrs hyfforddiant
pcrswyl.
Wythnos lawn 0 wyliau wedi ei
saerruo i ogleisio dychymyg
a
brwdfrydedd
actorion
a
chyfarwvddwyr amatur, Beth am
fanteisio ar wythnos 0 wcithio

V ce~siQdau

~ 8yrracdd

YSRritennydd erbyn 3 L Awsr
ZOO? Ni y~tyrir unrhyw gaiG a
I dd9W 119W 9r a1 y dyddi9d C9U.,

chwsrae

caled

ym

Crem y Ddrama Fer
Tiuuor: PILil Clark
Cwrs cwbl ymarferol fydd hwn
pryd y byddwn yn canolbwyntio
ar nifer 0 ddrarnau
ac yn
gweirhio tuag at gyflwyniad o'r
deunydd
erbyn
diwedd
yr
wythnos. Bydd cyfle i'r rhai sy'n
ymuno a'r ewrs hwn weithredu
fel actorion ac Iel cyfarwyddwyr,

Chwarae Comedi
Tiwlor: Chris Morga"
Wrth fanylu ar ddyfyniadau
0
nifer 0 sgriptiau eomedi byddwn
yn gallu dadansoddi ystod eang 0
arddulliau
comedi gan rai 0
ysgrifennwyr
mwyaf
llwyddiannus y cyfrwng. Bwriad
y cwrs h\vn yw datblygu eich
ymareb i ofynion comedi trwy
wythnos lawn 0 ymarferion.
Mae ein strwythr
prisio
hyblyg )'n golygu y gellir ymuno
a'r cyrsiau hyn am cyn lleied a
£350. Mae hynny'n
cynnwys
hyfforddiant,
l1ety a'r holl
brydau!
Am fanylion lla\vn eysyllt\veh
a Gary Thomas, Cymdeirhas
Ddrama
Cymru,
Yr
Hen
Lyfrgell,
Heol
Singleton,
Caerdydd
CF24 2ET; tr\vy
fforuo: 029245 2200 neu
c-bo:stio: alcd.daw(@virgin.net

I

Mae'r
delynores
a
chyngyflwynwraig, Glenda Clwyd, yn
bwriadu gwneud taith 0 gwrnpas
Cymru gyda'i thelyn rhwng mis
Mai a Gorffennaf eleni. Y nod yw
codi ymwybyddiaeth c'r wyl delyn
arbennig sydd yn dod i Gymru 0
18-27 Gorffennaf 2007, sef ARPA
VIVA CYMRU.
...
Fel aelod 0 bwyllgor yr Wyl,
mae hi'n fodlon cynnal prynhawn
neu noswyl 0 adJoniant mewn
ysoolioo,
siopau
ccrdd,
Ilyfrgelloedd, neuaddau neu i
fudiadau lleol Lcdlcd Cymru er
m wyn cedi proffil yr wyl.
Mae Arpa
Viva Cymru yn
ddathliad 0 gerddoriaeth telyn 0
bob math, ac yn ystod y deg
diwrnod bydd telynorion blaenaf y
byd
yn
ymgynnull
yng
Nghaerdydd i ddangos eu doniau
clasurol, traddodiadol, eyfoes, jazz
a Lladin Americanaidd. Fe fydd y
cyngherddau,
darlithoedd,
datganiadau
a dosbarthiadau
rneistr yn cael eu eynnal yng
Nghanolfan y Mileniwm, Neuadd
Dewi
Sant,
yn ogystal a
digwyddiadau
mwy anffurfiol
mewn Ileoliadau ar draws y
brifddinas.
Ar
22
Gorffennaf
bydd
Cyngerdd
Mawreddog
yng
Nghanolfan
y Mileniwm
gyda
chor 0 100 0 delynau
yn
perfformio yn y Lanfa. Yn dilyn,
cyngerdd Telynau'r Ddraig gyda
Catrin Finch, Shan Cothi, Sian
James, Only Men Aloud, Jeremy
Huw Williams,
Robin
Huw
Bowen,
Cor
GJanaethwy,
Dawnswyr Nantgarw a Jemeima
Phillips. Noson i'w chofio fydd hi,
archebwch eieh tocynnau yn awr!
Yn ogystal a'r Symposiwm) sy'n
dod i Brydain am y [fO cynraf
eleni,
eynhelir
Cystadleuaeth
Tel)7D Ewrop
Caerdydd
i
delynorion
a
pherfformwyr
proffesiynol ifanc.
Felly, os am ymweliad gaD
Glenda Clwyd eysyllrwch:
(014434) 209777 neu
www.glendaclwyd.co.uk

Sychlanhau. Altro
Ailwnlo
Gwasanaeth
Casglu a Danfon
54 Stryd Fawr
Llanberis

Ffan:

870088

GWASANAETH GOLeHI A SMWDDIO

Am uymopth!
·igyCl1\VY11prosiccl
·i g,,~lhyfforddi~n~
• 1

yr

II

prydfcrth
cefn
gwlad Cymru. Y cyfan am bris
gwyliau bergen fUIIUll olaf
Eleni mae CDde 'In cynnig
dewis 0 ddau gwrs:

•

Gwynedd LL5) 4Lf
J..'fon (01296) g71~b2.

870292

CYMRU

mherfeddion

reatru fel un

Marian Jones

I sylw pob actor a
chyfarwyddwr amatur

L~nyn Saron, ond yn y

cyfrctlol maer enw vn caei ei

Rhif Ffon

ARPA VIVA

caled

MUll

a

Ysgol Hafy Ddrama

damcamaernau am darddiad Corra
COU1Itry

Cysylltu

gelslo am gran t

·i rcdcg m udiad
•i wirfoddoli

_

-_

;;; ....... -i$
..
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eygylltweh

a

CO~Nt:CLL
(iWYr1~gp
TI1 crlnOf' ~rlYplaU jvrtr[ooaOI a tllYlTlunl'do(
)lIpplJrCl/11 ¥OIIlIIlCiI y urrfJ tlltlllTllJlIICy jroupl

MantAI. G\Alynadd

yn cefnogi grwpiau gvvirfoddol a chymunedol

VDlbolladau@manieIlQwvoedd.com www.maotellgwYoedd.com
0129& &72&2& neu 01~41 4nS7S
"'1'....'''' Cof''''slt.,.,Jlo 1060861- Cuf... ".rwyd vng Ng"y ......
'u - Cwrnn; Cyfynnd1e <io-wy We,onl 31120271
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"

Marconi yn Cefn Du
Dechreuwyd
codi
gorsaf
gyfathrebu Marconi yn y Cefn
Du yn y flwyddyn 1912. Roedd
yn ymdrech ragorol a dyfeisgar i
adeiladu'r orsaf ac hefyd y
mastiau 207 0 fetrau uwch y

rnor.
Roedd

)' prif

adeilad

yn

cynnwys 16 0 ystafelloedd cysgu
ar ddau lawr i'r gweithwyr a
weithiai ac a breswyliai yno.
Roedd yn gampwaith heb ei ail i
adeiladu gorsaf ar dir mor
anghysbell a mawnog. Er mwyn
dod dros y problemau, ac hefyd
i gael yr holl beiriannau a'r
deunyddiau trwm i Gefn Du, fe
adeiladwyd ffordd haearn gul
o'r ffordd fawr i ben draw'r safle

Llanrug,
Cwm-y-glo
a
Llan beris afOS tan y 30au
cynnar cyn cael trydan.
Yn
mis Mawrth
1914
dechreuwyd
ar y profion
trosglwyddo
0 Cefn
Du i
Caltano, ger Pisa yn yr Eidal.
Ond, wedi dechrau'r Rhyfel
Mawr yn AWSl 1914, fc
gymerwyd yr orsaf drosodd gan
y Swyddfa Bost ac wedyn gan yr
Morlys.
Yn 1917 gwnaed yrnchwil
gyda'r donfedd 0 dair merr i
anfon neges leisiol dros ugain
mill tiro Ond fe gymerodd ddwy
flynedd arall eyn y cafodd llais
dynol ei glywed yn Harbwr

Kingston,

Iwerddon,

"d~il~d\.l,

ddel15

Rhaid oedd cario 6.000 0
duaelli 0 ddcunyclcl i'r ~ylfeinl

Gaernarton.

n'r del! mast sr nuzatn vn uruz.
cynlluoiau'r

Roedd

<.:rial

Cyflwyno Elw Treialon Cwn Defaid

mill tir

svdd

lhri.sain

U

0

Ar 22 Medi lOIS, anfonwyd
neze i Awstrana 0 Gefn Du.
Y oa, ar 1 MawTth 1920, fe

zwreiddtot mewn sian 'I: sc vn

ddecnreu wyd

rhc;dc;s ~m 1,100 me~.L·~<; wccli ei

masnachol rhwns Cefn Du a

wnaud

0

~1

0

wifrsu stlicon.

bronze
gyda
chyfartalcdd
tewder yr erial yn .51 metr QCyn
I ZZ mctr U UChUCf. Oorwcudai'r
dco mast ar belen 0 ddur.
Mae'n rnytedd meddwl rod y
ffaslwn ssmrwa~th 0 s6~1~auyr

oenn y zwaun nwn ct anzcn ar

sael mewn ardal mor '\.vled.i.s ar

dnecnrau'r zanru ddiweLhaf. ac
mil\~'n J,y.;uJ ll~wer arn y
crefftwyr Ileal. Deuai'r ower
an~cnrhcidiol i rcllc~GCfll Du 0
G"vm Dyl~, ble roedd g\vnith
cynhyrch U lrydan in'da grym

dm wcdi ugQr yn 1906. Pelly
roedd trydan yn Cefn Du mor
fuan a 1912, ond bu'n rhaid i'r
ptntrefi lleol fel Waunfa\-vr,

zwasan aeth

,DINORWIG

ew Jersey. U nol Daleittuau
America. Ac yna yn 1929 f<.:
gymertvyd vr orsst drosodd zan

y

cwrnni

Imperial

In tCf'nat~ona.l Communication

Co. Ltd., a ddactn, yn 1934, yn
The Cahle and Wirele_~s Co.
LLd.
y n 19~9 caewyd gorsaf Cefn
Du ac crbyn ncddiw nid yw'r
sane ond porfa i'r defaid ac
smbelt igr fynydd. 1V1gepoperh

mynd

wcdi

ond

mastlau ond gobelthlo

~ylfeini'r
nad yw'r

campWailh ar lethrau Eryri
wc(.li ci ans-hofio.
Lie bu eh\vys a phrysurdeb
dyn, heddi\v mae distawrwydd.
R. EL~'Y::-lGRIFFITH

• AGhlY5UrOn Arbennig - Cynadleddau
• Pwvllgorau
• Bwvdlen Bar
• Cinio Dydd Sui

_ua ity.

Miss Marian Jones, Minallt, , Gro ~Iidir, Dinorwis. 970292

and

• Prioda$au • Oathliadau

J:ten!

C_vJlwynw_vd£300 i'r AfnhiwlatlS Aw..vr a £3001 Cvmonh vn » Cartrei
KU1' Kriw /{Wf:it IIKar y trelalon cWr~de/aid. JJoflai'r pwyllgor ddiolcJz i
bawb a llYfrannndd meum unrhvui fodd.

ote

LI~nb8ri§(01266) 870253

a

CVDVMD~IMLWN yn ddwys
Mrs Priscilla Williams a'r plant,
wvua Fen Incline, ar rarwotaetn
Qi chwaer ym Metws-y-coed
ADAEF O'A YSBYTY. oe yw deall
fad Mr DereK Williams, Bron
Eilian, wedi cae I dod adraf 0
YSbyty Gwynedd a'l fOd yn gwella
a gobeithio y cawn ei weld allan yn
sgwrsio hero hwn a'r lIall fel arfer.
8rysia wella, Derek.
CLWB ORWIG. Cafwyd cyfarfod
o'r uchod ar 7 Mehefin yng
Nghanolfan
Blue Peris dan
arweiniad
Mr John Cantrell.
Dymunwyd yn dda i Mrs Betty
~oberts, ~hydfadog,
wedi el
arhosiad
yn yr ysbyty
yn
ddlweddar. Dlolcnwyd I Miss
Marian Jones am ei 90iriau
CareC1lg wrth iddl longyfarch
gQlod~u'r Clwb. ac yn arbQnnlg Mr
Terry TaylorJ a fu'n torri'r gwair a
phlannu blodau 0 gwmpas y
Gofab yn yr Alit Ddu. Diolch hetyd
i bawb a gyfrannodd flodau i'w
plannu yno.
Trafodwyd y trefnladau ar gyfer
QU Taith I=lynyddol ac ar gyfer
aChlysur 'Clwb Orwig yn ei flodau'
ym Mhefin. Cafwyd arddangosfa
ar osod blodau bychain gan Mrs
Theta Owen. Hi hefyd fydd yn
belrniadu'r gystadleuaeth 'Clwb
Orwig yn ei flodau'
Cyflwynwyd tusw 0 tlodau i Mrs
Megan Morri5 ar aGhlY:5urdathlu el

ohon-blwydd yn 92 OQO.
Ah~QQvvyg Y

HWJ 21 Jedd liT fat"1 ar gyfcr pob
mlth 0 logi prmf;It - no~w@ithlau

Cwoilh bach neu fawr

{01248}361044

ENS

~
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Morfudd Jones.
DATHLU PEN-BLWYDD
Yn
vstoc rms Mehefrn, dathlodd tair
o'r areal eu pen-blwyddl. set Mrs
Alice Thomas, 1 8ro Elidir, sydd ar
nvn 0 orvo yng Nghanref Flas Fen
Gwaith, Llanberis; hsfyd Mrs
Megan Morris, Minffordd, oedd yn
92 o~d ar 11 Mehefln, a Mrs Katie
Lloyd Hughes, 2 Maes Eilian, ~ydd
yn csrtrefu sr hyn 0 bryd ym Mhlas
Garnedd, Llanberis, hithau yn 93
oed
sr
15
Mehefin.
Llongyfarchiadau mawr j'r tair a
gobeithio yn arw eu bod wedi
mwynhau eu diwrnod. Carwn
ddymuno pcb bendith ac lechyd i'r
blynyddoedd a ddel. Deall bod y
[air wedl mwynnau eu dlwmod ac
yn edrych ymlaen i'r dyfodol gyda
hyder.
TYMOR Y GWYLIAU. A ninnau yn
wynabu tymor yr haf, bydd lIawer
o fynd a dod a rha; yn mynd dros
y mar am y gwJedydd poeth. Does
dim ond gobeithio y bydd y rhai
sydd yn aros gartref yn cael
tywydd braf a chynnes.
Yr ydym yn dymuno'n dda ,'r
rhai fydd yn cael canlyniadau eu
arholiadau a hGfyd y rhai fydd yn
gadael yr ysgol am y tro olaf.
Beth bynnag fo'r setyllfa,
dymuniadau gorau a gwyliau
hapus i bawb.
PLYGU'R ECO. Ar 61 y 9wyliau,
cyfrlfolOeb ardal Dinorwlg fydd
plygu'r Eco. Ga 1 ofyn, os yn

ANERCHIAD
a draddodwyd
o'r Maen LJog ar acblysur
cyhoeddi .Eisteddfod Genedlaethol
2008 yng Nghaerdydd yn

ystod y IDIS.
Syndod i mi oedd sylwi mai dim
Ac 0 son am eisteddfod, ga i
and teirgwaith y bu'r Eisteddfod
dalu terynged
i Gyrndeithas
Genedlaethol yng Nghaerdydd
Eisteddfodau Lleol Cymru am yr
yn ystod y ganrif ddiwetha - a ymdrech i sefydlu eisteddfodau
dim ond dwywai th cyn hynny.
newydd, yo enwedig yma yn ne
Ac, }'n ystod y pum LIO y bu'r
Cyrnru. A dwi'n deall bod yna
brifwyl yma, dim ond ar un
obaith
i scfydlu
eisteddfod
achlysur y cafwyd reilyngdod
flynyddol yma yng Nghaerdydd
yng nghystadleuaeth y gadair. A yn y dyfodol agos. Da clywed
dwi'n falch 0 gael dweud mai un
bynny, oherwydd ychydig iawn 0
ohonon ni'r Gogs oedd y bardd a drefi a dinasoedd Cymru sy'n
gadeirrwyd - sef y diweddar
cynnal
eisteddfodau.
Mae'r
brifardd Gwilyrn R. Jones yn 1938. diolch i'r pentrefi gwledig am
Mae'r Urdd wcdi pcndcrtynu
gynnal a chadw'r traddodiad
cynnal ei Phrifwyl yma yn y cisteddfodol yn fyw, a hynny yn
brifddinas bob pedair blynedd,
aml yo wyneb anawsterau
a
Dwi ddim am awgrymu )' dylai'r
diffyg cefnogaeth,
Eisteddfod Genedlaerhol ddod
Fe sefydlwyd
Cymdcithas
yma mor ami a hynny] ond dwi'n
EistedfQdau Llcul Cymru rua
mawr obeluuo y daw hi yma yn wyth rnlvnedd yn 81, a bellach
amtach - oher\vydd fe ddylcmJ mae 'na 106 Q ci~[eudfodau yn
reI ccn~Jl) )'!11eYll11Ull yn (ill
acionau. y~ g\vn 1 ru Caerdydd
prirddin9~
yn
amlneh
ria
fydd y saut a seith:f~u?
the;r·owultl1 rncwn cunrlf
Rhaid 1 mi gyfadde, 0 yrnweld
Mae 'nll fwy 0 fywyd n nifer 0 e~slcddfodQu llcol yn y
c)rmdc;tI13s01 Cymilcg i'w gael y boglclltl 'cw vn YSlod y flwyddyn,
tlyddiau hyn \TTlg Nghllerdydd a'r i mi deimlo rh)"v frwdfryd~du tlC
Lylcb nno a s~lrmeW1l rhal 0 allfywiatl arbennlR mewn nifer
ardaloedd cymreicj~ Cyrnrll. Mac
ohonyn nhw. Mote 'n~ do iftlnc 0
'na llir~r 11wlu~lh o'n pobl ifanc
gyslLiuleuwyr
9dd~wol
~rn
}rn
d~'lifo o'n harc6loeddd
envydro 0 stcddfod i stcddfod i
~ledl5
111 ymil i'r
briflltlina~.
fun\' eu prenLisiaeth 9C t feithrin
DOll yma i ddllvn Cwrs: coles. ell talentau. Crcs)'n fou yna
Mw)'nhau
b)"ry)'d
a gYlutlint 0 seddall $lweigion
chyl1cu~ler:aU'r ddjn!l~. Y mllno a metvn amr)"-v o'n hcisl~ddfouau
ch)'mde;tha:;,," M ",h01UU, Mac '1}(1 l1col.
fwy 0 RYLIe ym9. i gael s'-vydd;
Ga 1 of 'In yl1 5artdig y
d;o6e1 a did\loro!. BcLlo j l~wr
prynha\VD 'rna, mInt ohonoch chi
lTll1a. Drlodi !l mAStl teullL A
- aelodau'r Ore;~dd, tlclodau 0
ph,.vy \vcl fal arnyn nhw? Yn u,ir,
Gyngor yr Etsteddfod ac aelodau
petawn i yn fy ugeiIliau cynnar
o I.ys yr Eisteddfod
- faint
heddiw,
fe gawn innau
fy ohonoch
chi
fuo
mewn
nhemtio, 0 bosib, i gymryd yr un
eisteddfod leol 0 fewn cyrraedd
camrau.
i'ch cartrefi )·n ys(od y fl\vyddyn
Mae'r mewnlifiad
hwn yn
ddiwetha 'ma? Mi wn i fod 'na
naturiol yn cyfoethogi bYW)'d ff)rddloniaid yn eich mysg chi
C}'ll1reig y brifddinas, ond ar )'r hefyd. Ond prin ia'~n ydyn nhw.
un pryd rydan ni'n syl,veddoli'r
Rydan ni'n ffodus yn y
golled
yn ein
hardaloedd
gogledd 'cw fod y Daily Post yn
g\\lJedig.
Ac
ohcrwydd
y
cofnodi hanes a chanlyniadau

ben. Tydi tair blynedd yn fflio
heibio? Un o'r profiadau rnwya
dyrnunol a ddaeth i fy rhan i
oedd cael cy±1wyno y gwobrau
yng nghystadlaetbau llenyddol y
Dysgwyr
bob blwyddyn.
Ac
mae'n
ddiddorol
sylwi
y
cynnydd sydd wedi bod yn nifer
y cystadlaethau a'r cystadleuwyr
yn yr adran lenyddol ers pan fu'r
brifwyl yma ddiwetha yn 1978.
Un gystadleuaerh
oedd i'r
dysgwyr yn 1978 - a dim ond
saith yn cystadlu, a dim ond dW)T
dudalen
yng
nghyfroI
y
Cyfansoddiadau, Y llynedd, yn
Abertawe,
roedd
'na
ddeg
C)'S tadleuaeth
a
136
0
gystadleuwyr a 27 0 dudalennau
yn Adran y Dysgwyr )'n y
Cyfansoddiadau, A gyda llaw,
cerdd ar y mesurau caerh yn
ennill
Cadair
y Dysgwyr.
Cynnydd sylweddol ac, wrth
gwrs, gallwn yrnfalchio fod yr
eisteddfod yn llwyddo i dddenu
dysgwyr.
Ond, rhaid i ni gofio, o'r ugain
mil sy'n dllyn cyrsiau i ddysgu
Cymrasz, dydi hynny ddim ond
un y calll o'r oetlolion nad ydynt
~7n siarad
Cym raeS
yng
NohYlnru.
Mae d}'fodol ein
hiruth yn dibynnu llawer iawn
mwy ar elll planl a'n .oobl1f9nc ni
nag
ar
yr
oedolion
~y'n
ymdrecbu
ac yn 11\lJyddo t
ddysgu'n hiru th ni.
Lla)venydll ydi deall fod yna
.
"
gymntnt
0
rlenJ.
ymu yng
ngh)rmoedd
y de ac yn y
brifddinas yn awyddus i''ty plant
gael adtlysg Gymrgeg.
()nd y
tr~st\\rch ydi nad oe:>digon 0 Ie yn
yr ysgolion gr eu eyfer ohw,
gyda'r
canlynilld
bod rhai
dosbarthiadau yn cael eu cynnal
mewn ysgolion lIe mae'r Saesneg
yo iaith gynLa. A dyna'r broblem.
Hyd yn oed )'ng Ngwynedd

acw, ble mae'r Gyrnraeg ar ei
chryfa, a'r plant a'r dysgwyr yn
siarad Cymraeg
0
fewn y
dosbanh, mae iaith y huarth yn
troi i'r Saesneg mewn sawl ysgol,
Os ydi plan t yn ch warae drwy
gyfrwng y Saesneg yna dydi'r
Gyrnraeg ddim yn iaith fyw
iddyn nhw.
Cymraeg yn y dosbarth Saesneg ar y buarth. Cwbl groes i
ddyddiau'r 'Welsh Not'.
Does 'na ddim pwrpas dysgu
iaith heb wneud pob ymdrech
i'w defnyddio
hi - ar bob
achlysur.
Y di, rnae'n bwysig
dysgu'r
iaith
ond
mae'n
bwysicach ei defnyddio hi. Marw
fydd tynged iaith oni ddefnyddir
hi. A brwydr galed fydd hi i
sefydiu dosbarthiadau
Cymraeg
o fewn ysgolion
ble mae'r
Saesneg yn iaith gyntaf.
* "* ..
Ga i gloi drwy ddweud hyn? Dau
brif ddiddordeb
sy gen i Steddfota a phel-droed. A chan
cin bod ni ). rna 0 fewn cic gosb
go lew 1 Stadiwm v Mileniwm,
onid ydi hi'n hen bryd i'r
becbgyn a anrhydeddir drwy gael
y fraint 0 wisgo'r crys eoeh
lIdysgu geiriau ein hanthern
genedlaethol ni a'i chanu g)lda
blachder ar ddechrau rob gem?
Ch \.varae leg i fcchgyn y bel
birgron,
mae nifer go dda
ohonyn
nhw
yn
gwncud
ymdrech. cfallai bod Ray o'r
Mynydd a Robyn 0 Fon wcdi eu
~iarsio nhw i \vneud hynny. Ond
mae hechgyn y bel sron yn \)cfyll
yno mor fud a physt go). Mae'n
hen bryd
i rywun ddwcud
tVflhyn nhw am ymfalchlo yn y
ffaith eu bod nhw'n cael y fraint
o gynrychiolj ein gwlad rti, ac fe
ddyleo nhw ddangos hynny.
Gwisg genhinen yo dy gap
A gwisg hi yn dy glaon.
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LLWYDDIANNAU
'STEDDFOD YR URDD - •~
ERSTALWM
MAE Eisteddfod Genedlaethol
yr U rdd drosodd am flwyddyn
eto, a gwahanol unigolion
a
phartron

0

bob cwr o'r wlad

wedi eu llongyfarch a'u clodfori
mewn sawl papur bro led-led
Cymru. Braf Iyddai cael cdrych
yn 01 ar hen rifynnau Eco'r
Wyddfa am y 1930'au (pe bai'r
papur mewn bodolaeth, wrth
gwrs!) i gael gweld pa adrannau
Ileal oedd yn cystadlu bryd
hynny, a pha lwyddiannau
a
ddaeth i'r fro. Yr hyn sy'n
gwneud i rywun ofyn y fath
gwestiwn yw'r twr medalau
sydd

ym

meddian

Eirwyn
Williams, Llwyncocd, CWIII Y
Clo; medalau a enillwyd mewn
l

eisteddtodau

gwahanol
mabo18ampau

gan

a

Adrao

Brynrcfail/Cwm y Glo pan oedd

o aelodau ar hyd strydoedd y
dref - tybed oedd aelodau
Brynrefail a Chwrn y Gl0 yn eu
plith?
Erbyn
1936
roedd
yr
eisteddfod yo 61 yn y gogledd, y
ITO hwn ym Mlacnau ffesuniog,
ac yn cael ei chynnal
ar
ddechrau Mehefin ar gaeau yn y
Manod.

Dyma'r

tro cyntaf i'r

ymweld
a bro'r
llechi. Ymhlith
y
buddugwyr, roedd enwau a
ddaeth yn gyfarwydd ym myd
Ilenyddiaeth - W. J. Gruffydd 0
Fethel, er enghraifft.
Ond rhywdro, yn un o'r tair
eisteddfod
chwareli

eisteddfod,

vn

61

Eirwvn

en ill add merch 0
Frynrefail Goron Eisteddfod yr
Ur ddj ni d y fcrch gyntaf i
Williams,

wneud hvnnv. ond un o'r rhai

Jcnnic

cynhar-af. Ei henw oedd

anrtndus,

arwe;nydd_
v;
nid vwr ltun ar y

JuJalcn

l'1on

ohoni wcdi ci e"dw ar s~rJyn
g!tr1 deulu'r Llwvneoed. QC !lr ei
gcfn rnae'r ysgrifen 'Enillydd Y
Coren'. Yn snftodus, nid oes
cofnod
\J
pea fiWyUUYll y
dizwvddodd
hvnnv,
Oee
rhywun all eynnie- ateb?
Ymfudodd
i Awstrnlia yn

e;

dad

yn

cyfigwndpr

s=

a'r

tp""ncuJ

rhubsnnuu

Iliwgar a'r sglein euraid sydd ar

v medalsu. Fe'u henillwvd
mc;wn t~ir c;i;}tc;ddf9d) ~c;f llc;o

GOIWYD (1934), Caertvrddin
(193$) ~ Pf~bliniQ5 (1936).

(~ynh!}liwyd Hi~reddfod Hen
GOIWYIl YIIl Mharc Biriae o'r
24ain i7r 26nin 0 }<-ni 1934, ~
chafwyd
rrldiau
0 dywydd

Arran

Williams.

Mae'r nun

Anfonwch wvbodaeth.
Mae medal 1937 yn cofnodi
mewn M!lbolggrnp-

au'r Urdd yrn Manxor. Dyma'r
tro cyntaf ~ddynt sael eu cynnal

yn y gogledd, yn d ilyn n ifer yn y
Ul:, ac un yn Aberyslwyth. Ond
unwaith eto, does dim enwau ar
gyfer y buddug\vr/wyr yn Y
mabolgampau rheini.
Gyda llaw, Cwmni Fatlorini
a'i Feibion 0 Birmingham oedd
yn gyfrifol run lunio'r medalau,
cwmni
sy'n parha\l
mewn

Eisteddfod

C!l@rfyrddIn, g dlddorol fyd~gi
c~~l owybQU ~"~ Y leilhioad
pl!lnr y fro hon i )gwr yno i
gy~\"ul\.l) ~~ Y'lllll~ Y b\lont yn
aros. Does bos~b) eu bod

ddiweddarach, ac yno y bu farw.
Ond DWY arall fu'n fuddugol
yn un o'r eisteddfodau
hyn.

llwyddiant

perffa~th. n.oecld y pahl~wn pren
9 ch~rnf9s yn d9J tgir milo bohl.
i:lC [c'i llcnwyll
i'r YInylon
ymhob cyfarfod. Am dr~diau
yn£ nghdnol ~ehefin l~j5 y

cynhaliwyd

(Uchod ac isod): Medalal~ Eisteddfodau'r Urdd 1934, 1935 a 1936.
Ganwyd Roger yn y gwesty
ychydig ddyddiau 'nghynt, ac
apeliwyd
ar Archdderwydd
Cymru
i fathu enw iddo.

wed~

bodolaeth

heddi\.v.

Galwodd yntau'r bachgen bach
yn 'Aer yr Wyddfa', ond mae'n
amlwg fod Roger yn apelio mwy
i'r rhieni' Rheithor Llanberis
oedd
yn
gyfrifol
am
y
gwasanaeth, a'r tad bedydd oedd
T. Gasquoine Creek, dringwr a
thelthiwr 0 Gaergrawnt a oedd
yn ymwclydd eithaf rheolaidd
a'r gwesty ar y copa. Roedd yn
aelod o'r Cambridge Wranglers.
gwn i beth ddiswvddodd i
Roger Evans, y baban cyntaf i'w
eni ar zona'r Wyddfa, ac 0 bosibl
yr unig un - os na wyr rhai o'r
dartlenwyr yn wahanol.
Teulu HryntirioD, Cwm y 610
Y mis diwethaf apel iais am
wvbodaeth ynglyn a dan deulu o Fryntirion,
Cwmyglo ac 0
Fryntirion,
Llnnrug. Cefais
alwad ffon gan aelod 0 deuiu
Pen y bwlch, Cwm y Glo, yn
hoi i ynglyn ft'r cysyUtiad, gao
fod y leulu wedi byw ym Mhen
y bwlch - yn ddi-fwlch - ers
dwy ganrif.
Mae'r cyfeiriad at y cysylltiad
l'W gael yn Hanes Melhodisliaelh
Arfon san William Hobley, ac yo
son am yr achos yng Nghwm y
010.
Mac
John
Jonc\»)
Brynlirion yn cael s)flw fel 'mab
y mynydd',
wedi ei eni ym
Mhen y bwlch. Bu farw yn 1894,
wedi bod yn flaenor yn y Cwm

tei thio yno 9C yn 61 mewn
diwrnod!
Roedd y" paftliwn
erbyn hyn wedi ei ehangu i ddal
deuddeng
mil 0 bobl - yr

Genedigaeth ar Gopa'r Wyddfa
Ganrif union yn 61, ar y lSfed 0
Fedi
1907,
cynhaliwyd

~~c;,1~~
F'y"'l ~ Yl1)"l£~~mW)'~f

IIODa'r WydUfa, sef gwas311aerh am Zlain 0 llynyCldoedd. Roedd

erioed i'w gdei19dll yn y Wl9d
hon. GorymLleiLhiodd dellg mil

seremoni anghyffredin

Jl1nnie Arfo11 Wi/lio,ns.
En illydd y Goron.

bed)'·dd Roger Evans,

baban

bach y teulu a of alai
'Summit Hotel'.

am y
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Ariannol

flllll,uyuuvi

17 :lrryd y Honl, (:acrnartbn
(OU86) 671171.7
hMyd ~11tl:wyddfu newydd
g Llys Onnen. Ffordd y Llyn,
J1

{LIYS}ar8718

Svmudol~

iawn ar

fare l'YlcnaJ. Bangor
(OlZ48) 355055

Uewch

!:IlUm

!:1mgynll{Jr YIlgllylcll

hefyd
yn
ysgrifennydd
Dosbarth Dinorwig 0 Undeb y
Chwarelwyr,
yn ysgrifennydd
Cymdeithas Gyfeillgar Cwm y
Glo ac yn aelod a Fwrdd YsgoJ y
pentref. Y mfudodd
nifer o7j
blant
i'r America.
Os oes
rhywun fl gwybodaerh anl Y
t~ulu neu'r di~gynyddion. yn9.
cvsyll[\vch.
Y Sinem!l Gymr!lel!
Hcfyll ym mcddian{ Eirwyn
William~ mae tOC)'Il 11iw eoch
yn hysbysebu 'Rhaglen
Li\v
Odidog yn Porrreadu Cyrnru',
[[11m a ddangoswyd yn Festri
CnpeJ Brynr-ef~il )Tn )Tst6d mtCl

Tachwedd - ond pa flwyddyn?

~wllt oedd pris y tocyn, a
Chwmni Urdd Gobat[h Gymru
oedd yn gyfrifol
Awdurdodir

Mae'n
rhaid
ddiweddatach

am y noson.
fod han yn
na'r 19JO'au,

n
bryd

oherwydd

hynny

y

DEINIOLEN

cynhyrchwyd
y ffilm
Y
Chsuareh»r gan John Elis
Williams. A sylwer, fod y ffilm
hon yn un lliw, Fe11y, mwy 0
wybodaeth am y ffilm a phryd y
daeth i Frynrefail
i gael ei
dangos os gwclwch yn dda.
Pictiwrs Llanberis
A thra'n son am ffilmiau, a gan

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

a

fod pictiwrs

Llanberis wedi ei
grybwyll yn ystod y misoedd
diwethaf, daeth Eifion Roberts
ar draws darn 0 boster yn
dyddio 0 1912. Nid Pictiwrs
Llanberis mohono, and lluniau

symudol yn cael eu dangos gan
gwmni
teithiol: 'Wildman's
Electronic

Living

Pictures'.

Mae Eifion mewn cysylltiad a'r
Archif Ffilm yn Aberysrwyth ac
a'r Archif Ffilm yn Sheffield i
ddarganfod mwy am y cwrnni
hwn. Gobeithio
y cawn fwy 0
wyhodaeth erbyn rhlfyn Medi.

TRIP WRECSAM. Yn ddiweddar
cafodd aelodau 0 dimau pel-croed
o dan 7, aan 9 a dan 11 y pentref
ayfl~ i wylio Cymru yn chwarae
gem bol-dree<:1gyfciligar yn eroyn
ssiano Newydd ar
CSQ ~SS.
Wrecsam.
Er bod y oernorrmao vn un dlgon
~Iom~dlg. g~m 9-yfartal ~ ~ a
9elfwy<:1
, ono 0 leitlf rru garodd y

Tsulu !lr~ll0 Gwm y Clo

Deeth cuie arau Jtaw yn vstod y
mrs v= hol~ am Jones arall o'r un

v

pcntrct, onu Renhedl~eth vn
dd;wcdclarach, M,,~ d~rll\tllyuu
m~~ gwybodll~th!lm de\.tlu

Grifflth Morrl~ J011C:' i1 ru'n nvw
Y()d

C,"vyneddJ
ac yn
zwcnmo ar \7 rnennornd. Y zred
yw c~fod s» hann" olr un cyff
teutuot li :SyrJohn M()rr'~ JOt1~~.
O~ o~~ \.lnrhyw Ull a
uwyhodtleth ~ ~y~t~dle\lwyr yr
U fQQ yn aruCll Drynrcfail yn )f
19J01g_u neu nm r teuluocdd a
~rybwyllir
uchc)d.
yna
cysylltwch ~ mI. Dyn,,'r C)'faIl
yn

UfOS

fisoedd yr haf, gan

cael

OAONfA A. H. OWEN. Bylwcn ar
vr nvsbvssb
flynyrldol
am
fenthyciad"", ~ 9rQnticau0 r qrorue

ar ouoaen 2

WO~~AI Aurwyn, 15 Hafod Ole""
ddlOIOIl 0 vvtlelod calon rw deulu.
ffrindit:\u Q ehymd~9ion am y
9e\lvv~d"u rron a charOiau a
dd9rDyniodd tra yn yr y~byty yn
ddiwedda.
GYMORTH
CRISTNOGOL
CQsglwyd £725 yn Neinlolen a
DinQrwig, Diolch yn favvr ittwn i
baWl) Q gyfr~nl'lodd, a diolch
arbennig rr bobl a fu'n casglu eto
eleni Hebddynt hwy nl fyddai'r
casgliad wedi ei wneud.
PROFEDIGAETH. Trist lawn oedd
clywed am farwolaeth y diweddar

obeithio

"'~h

cwn1.ni

e;ch

ymhollgc.tgu erhyn rhifyn M~di.
1\nfonwch unrhyw wybodaeth
neu
ymholiad
i Daf}rdd
Whiteside Thomas, Bron y
Nant,

Llanrug,
Caernarfon.
Ffon: 01286 673515.
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Rhyd-ddu Bu plant BI.6 yn aros
noson yn y Ganolfan Awyr Agored
yn Ahyd-ddu
ym mis MaL
Mwynhaodd pawb yn fawr iawn.
Tripiau'r Hat. Bydd dosbarthiadau
Meithrin a Derbyn yn ymweld a'r
Den yn Llanberis ac wedyn yn cael
picnic ar Ian y llyn.
Bydd dosbarthiadau 1 a 2 yn
ymweld
Henblas, Ynys Mon, a
bydd y plant hYn j gyd yn ymweld a
Gelli Gyffwrdd, Bethel.
Y Galeri. Bydd dosbarth Mrs Down
a phlant B1.5, dosbarth Mr ab
Elwyn, yn mynychu gweithdy Celf
yn Galeri ar ddydd Mawrth, 3
Gorffennaf.
Hefyd bydd y plant hYn i gyd yn
mynychu perfformiad 0 Rhieni
Hanner Call a Gwyrdd gan gwmni
Theatr Arad Goch ar ddydd lau, 5
Gorffennaf.
Blwyddyn 6 i Ysgol Brynrefall.
Ymwelodd plant BI.6 ag Ysgol
Brynrefail am y diwrnod ar ddydd
Mawrth, 12 Mehetin. Cyfle da
iddynt ddod j adnabod yr ysgol ac
mae pawb yn edrych ymJaen i
ooecnrau yno ym mis Medi.
Gweithgareddau
cynuun Rhifedd Teufu. cvnuun
Rhifedd i blant a rhieni yn yr Adran
Babanod yvvhwn. 6u wyth rhiant yn
rnvnvcnu'r dosbarthiadau unwaith
yr wythnos am 10 wythnoe,

www.a-v-w.eo.wk

plant gyfle i weld eu harwyr yn
agos, ac chafodd ambell un
ioroaon fgl y cyrhaQddodd y tim i'r
cae.
Ar 01 et gyhoeddlad y byddal
Ryan Giggs yn chwarae ei Sam olaf
i Cymru y SaQWrn cemvnot, mi all
pawb oedd yno ddwQud QU bod
wodi 9weld Ryan Gigg~ yn cnwerae
el gem oiar one un I Gymrul

v

Clifford WJlllams. Pen
Bwlch.
Mynydd LiandY93i - cyrneriad
cooroueno ac amlwg iawn yn y
PQl'ltrefhwn yn y dyddiau a fu.
Cydymcteimlwn a'l deulu yn dllyn
eu profediQQQth.
A~HOLIADAU. Dymuniadau gorau
I bawD o'r ardal sydd yn wyngbu
arholiadau yn yr YS9olion a'r
colegau, a lIongyfarcniadau
I
unrhyw un sydd wedi derbyn
canlyniadau IIwyddiannus.
MABOLGAMPAU R
UROD.
Cymorodd aelodau 0 Aelwyd yr
Urdd
yr
ysgol
ran
ym
Mabolgampau r
Urdd
yng
Nghaernarfon yn ddiweddar. Fe
gafwyd ymdrech fawr gan y plant i
gyd. Da lawn chwi I gyd.
CYSTADLAETHAU PEL-DROED.
Mae hi wedi eyrraedd yr amSQr a'r
flwyddyn pryd y cynhelir niter 0
gystadlaethau pel-droed ar draws y
sIr ac. Fel arter. mae cynrychiolaeth
gref o'r penref wedi cymryd rhan,
gyda IIwyddiant haeddiannol iJr
gwahanoloedrannau.
Ym Methel, bu'r tim dan 9 yn
IIwyddiannus a chipio'r brif woor yn
eu hoedran nnw. Yna. yn Nhrgfor.
fe gyrhaeddoded y ttm dan 7 y
rownd gyn-derfynol, cyn COlli yn y
diwedd i giciau e'r smotyn. Ffordd
greulon 0 golh unrhyw gem, ond yn
arbennlg 0 anodd i rai mor ifane. Da
iawn nhw am wneud mor dda. a
dymunwn ddiolch i bawb sy'n rhoi
eu h.am~er j'w dy~gu ac i'r rhienl am
eu cefnogaeth.
LlongY{archiadau hefyd I dair 0
onoU1Ull y pentref oedO yn rhan a
9A ....il....senod IIwyddi"nn"'~ Q dun
11 LIAnrug, ae a glplOdd y Orlf wobr
yn Nhreror, Da lawn chi lOla, Gatrln
~ LOIQ
fIiIODf\\J. LlongYf~rcnlaoau I EIIJr
ae Anna ar achly~ur eu prioda5 yn
ddiwQc1c19ryn Qoltol'l. Dymunwn
bQb ha~u~rwydd rr ddnu.
GW!;LL~AD QUAN De oedd cael
9WfilO Oeirion Thoma;) yn cael
dVChwelyd adraf
dllyn d~mwt\il'l
dd:woddar. Dymunwn y 80rau iddo.
,(BaOl GYVf\UN (]YNFI
Ymweliadau:

vn

MararnOn

uunasu:

Casclwvd

£~'7.100 arian noddi. Diolch yn
raWr iawn
I oawo am eu
Mfnogaeth.
Qwyli(J.u'r nat.
Bydd yr YSQol yn cau ddydd
Gwener, 20 Gorffennaf aCi yn
allagor I'r plant ar doydd Mawrth. 4
Medi. Gobeilhio y cawn dywydd
braf.
BO~~ CO~~L Cynhaliwyd Bore
CoHi yn Nhy Elidir, Deiniolen, ddydd
Sadwrn. Mehefin 23. i godi arian i
holpu Mr Ceirion ThQmas, Bron
Helsn. CJwt y Bont. yn ,dllyl'l y
ddamwain a gafodd adeg y Pasg.
Trefnwyd y bore gan Gyngor
Eglwysi Deiniolen, a dymunwn
ddiolch yn fawr iawn am bob
cefnogaeth gan y rhai a fu'n
gwerthu tocynnau ymlaen lIaw a
phawb a fu'n brysur yn Nhy Elidir.
Diolch i bawb am eu help. wrth y
drws. wrth y stondinau ac yn y
gegin. Diolch hefyd am yr holl
nwyddau t'W gwerthu a'r gwobrau.
Gwnaed elw 0 £700. Dlolch 0
galon am yr ymdrech arbennig i
godi'r arian mewn byr amser.
Anfonwn ein cOfion gorau at
Ceirion, a dymunwn iddo wollhad
IIwyr o'i dnafiadau, gan ddiolch eJ
fod yn cryfhau.

CERIS JONES
Teglon, Stad Tolybont
LLANRUG

677362
neu symudol

07979
620996
•
•
•
•

Trwsio ~air t'I ft'lnitJu
Gvva ith MOT
,uecan:c prof:odQI iQwn
Prisiou cys,odlauol

BRYNREFAIL

~

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

DIOLCH. Dymuna Richard Wyn a
Gwyneth
Evans, Ty'n Buarth,
ddiolch i'r taulu. ffnndiau a
chymdogion am yr holl gardiau,
anrhegion ao anan a dderbyniodd
Richard ar ei ben-blwydd arbennig
yn 80 oed ar 23 Mal.
CRONFA R. H. OWEN, Sylwch ar
yr
hysbyseb
flynyddol
am
fenthyciadau a grantiau o'r gronfa
ar dudalen 2.
PAOfEDIGAETH.
Brawychwyd
pawb 0 ddeall am farwolaeth
ddisymwth John McBryde, Bryn
Llwyd, ar 5 Mehefin yn Ysbyty
Broadgreen, Lerpwl yn 61 mlwydd
oed. Symudodd ef a Diana, ei
briod. i Frynrefail, saith mlynedd yn
01 a thra yn ein plith roedd ei
gyfran,ad i'r gymdeithas wedi bod
yn un nodedig.
Bu ei arwyl yn Amlosgfa,
Bangor, ocvoo Llun, 11 Menetln,
gyda.'r PAr~hg John GWIlym Jones.
6~ngQr, yn gwasanaethu. Roedd y
gynullSldfa tucson vn nvst I'w
9yfraniad mewn llawor maas a.
lhtllwya leyrngeoQu Qrbennlg iQ)Yn
iddo vn vsroc y owasanssm (Jan si
blant
~aoml,
~eth a ~ob:n
MGBryde. Mae em Gydymdeimlad

yn

ddwy~

a'r

tsulu

yn

y

brofodigaoth a'r gollod a ddee!h Pw
rnen mor ~yoyn.

~~N-MLWYOD

Af(BENNI~.

Llonsylarch:adau
: ~:oned Alaw,
Meinl Glel::510n,tlr ddtllhlu el phenhlwyrJrJ yn , Q o~d yn ddlw~dMr.
Dymunwn bQb IIwyddiant i $ionod
yn y ayroaol yn el cnwrs adaysgol
ym Mhrifysgol Aberystw0h.
O'A YGeYTY, Dymunvvn vvollhad
OU9n i Dorolny wagar. Swyddfa'r
~O$t, 0 John ~uchlo, ~ Trem ~a:an.
wedl Gyfnod yn Y~OYlYGwyneaol a
hQtVd Richard ~llIg.mab Datydd a
Moira ~lIls,Oweledla, sydd wad:
dvrbyn lrinlaOlhtlU muVYnyooyty yn
Lerpwl yn dilyn damwain wrth ei
walth.
.
LLONGVFARCHIADAU.
Mag
Catrin Holodd, Moini Glaision, wadi
bOd yn IIwyddlannuB mewn a.rholiad
Pi~no Gradd 9. Mae'l'\ ddi~9ybl I
Mrs Caryl Roberts yng Ngnanolfan
~Qr~~ YVilllQm M"\hi"~. P9b Iwe; iti
,'r dytodol
GRADDIO. Llongyfarcniadau i Amy
Lamben, Glandwr, flr ennill CrCldd
Anrhydedd 2.1 mewn Maeth a
DIQtsg yng NghOleg Metropolitan
Mal'\~~inl~n
Pob IIwyddj~nt i'r
dylodol gan Mam, Naln. Eleri a
Simon.
VR EGLWYS BRESBYTERAIDD,
Y GYMOEITHA~,
NO::i lauf 14

•
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Clive James, Hafan, Bryn Gwna.
Ffori: (01286) 679501 (gwalth), Sn438 (eWef)

Mehefin, cynhaliwyd cyfarfod o'r
Gymdeithas
yn y Ganolfan.
Llywyddwyd y noson gan Datvoo
G. Ellis, Gweledfa, a chafwyd
myfyrdod aconadot 0 dan el
arweiniad yn selliedig ar fro ei
febyd. Dolwyddelan.
Chwlthdod mawr iawn oedd
gweld cadair yr Ysgrifennydd, set y
diweddar John McBryde, yn wag.
Cyfeiriodd
y Cadeirydd
at ei
ymroddiad
i'r Gymdeithas
a
chafwyd ennyd 0 dawelwch 0 baron
i'w
goffadwriaeth.
Yn
dilyn,
croesawyd y siaradwr gwadd, set y
Parchg. Marcus Wyn Robinson,
Bethel. Cafwyd darlith a darddodd
o'r enw a roddwyd arno fel un a
anwyd yng Nghaernarfon. a hynny
wedi arwain at ymchwil ddiddorol i
hanes dyfodiad y Rhufeiniaid i'r
ardal a phwysigrwydd a dylanwad
oeer 5egontium. oroe luruaem, a
baratowyd gan verna Jones ac
Ifanwy Jones, eafwyd eyflo I
gytrannu I orarooeetn rywlog.
Qydd y cyfarf~d n~s~fnos I~u.
1~ OorffQnn~fJ pryd y di~9wylir yr
Archdderwydd Selwyn iotsn I rOI
sgwrs ddan y tOltl 'Cynhyrfiadau'.
5ULIAU MEHEFIN. Dan erwemtao
y Parchg. Emlvn Richards, Cemals.
ar nos Sui. ~ Mehefin. cafwyd oedfa.
erbenrug pryd y gwelnyddwyd y
:sacrement 0 swper yr Arglwyaa.
~oodd moddyliau pawb 9yda John
MGBryde yn el waeledd yn yr y~oyty
yn L~rpwl a'r cennad WQdl Ood
ehysylltiadau a905 aIr teulu ar un
aaeg yn ardal CemaiS, MOn. GOllO

PEN-BLWYDD. Llongyfarchiadau i
Sioned Macheau, Castellmai, ar ei
phan-blwydd yn 50 oed. Gyda'r
babel I tawr a'r band. mawreddog
oedd y dathliad.
PAIODAS. O'r diwedd, mae Mark a
Sara wedl prlodi. Dathlwyd y noson
drwy rostio mochyn a dawnsio ym
Mhlas Craftwyn, Beddgelert.
TYNFA MISOL. Enillwyr Tynfa Misol
Cymdeithas Cae Chwarae Caeathro
am fis Mehefin oedd:
£40: (43) Gwenda Jones, Plas
Glangwna; £25: (99) Gwyn Jones,
Garth; £15: (48) Wil Hughes, Cefn
Gwern; £5: (113) Oenrus Ratcliffe,
Tyddyn Cae.
CAPEL. Cynhelir y gwasanaelhau
canlynol ym mis Gorffennaf:
1: 10.00 Mr Richard Lloyd Jones
11.00 Ysgol Sui
8: 11.00 Ysgol Sui
15: 11.00YS901Sui
22: 2.00 Parch rrercr Jones
MIRI HAF. Cvnhalir 'Miri Hat' elgnl ar
y Cae Chwarae ar ddydd Sadwrn,
21 eornemer am 2.00 y prynhawn.
CRONI=A R. H. OWEN. Sylwch ar yr
hysbyseb flynyddol am fenthyeiadau
a grantiau or gronra er cuoaien 2.
PEN-BLWYDDI ARBENNIG.
6ydd dathlu mawr ynS nshartref Mr
a Mrs Huw Jones, 22 Glan Gwna
Terrace. yr haf yma oao roo oscwar
o'r leulu yn cae I pen-blwyddi
orbonnig lawn.
MaQ Huw yn 85 oed a Margaret
yn ao oed ym mis Gorffennaf. Vna i
ddilyn mae Gary~, y fervn, yn 00 oeo
ym mls Awst a John. y mab. yn
hanner
cant
ers
mis
Mai.
a lhristwch o~dd d~all am ~i Llongyfarvhladau mawr I chwi fel
f~rwQI"e\h ddi~ytyd ddeuddydd yn
tQulu a hwyl ar y dathlu
ddlweddarach.
Mae John hefyd wedi symud i
Vn yr oodfa brynhawn gul. 10
ryw 0 LanwdcJyn i bentref el
Mehefin. roeod bwlch amlwg yn y
blQntyndod. CrOQSO'n61 , Gaeathro.
ovnUlI9idfa. Gwyn Hefln Jones a
John.
gyllwynodd a:r 0 goffed amdano DATHLIAD
40
MLYNEDD,
lil rfyaOIQntleb I'r ooOfoon o'j
DdQugaln
mlynsdd
yn
01
gyfraniad amlwg yn y moliant.
digwyddodd dau beth a newidiodd
Gwerthfawrogwyd
ei gyfraniadau
hanes y byd. Yn y Dwyraln Canol
graenus i wasanaethau arbennig
ffrwydrodd y Rhyfel Chwe Niwrnod
ae fel pregethwr lIeyg am gyfnod
rhwn9 Israel a'u 'cymdo9ion'
maith. Fe ery~ yn hlr yn y cof ei
Arabaidd. Ers hynny nl fU heddwCh
~~dfa. OlAf f~1 ~~nnad I nl ym
rhyngddynt.
Mrynrefa,1 ar 13 MaL
Vn yr un cyfnod ym mnentref
OEOFAON GORFFENNAF.
fore, gor Y 6ola, ~efyOlvvydcangen
1at am 6.00 o'r gloch: Cymanfa'r
gyntaf mudiad newydd i ferched. sef
Henaduriaetn yn Sello. Caernarfon;
Mercned y Wawr. Un o'r sylfaenwyr
Sfed am 5.30; Mr Clifford Owen,
oedd Zonia Bowen, Stad GlandWr.
Pen-blwydd hapus i'r holl aelodau
Llanfairfechanj
a'r cangnennau.
15f9d am 10.00: Parchg. Ddr Alwyn

a

~~b~rt~,
Tr~oarth:
~~ain am 0,30; Farchg, Gwenda
Richard, Ca~rnarlon:
29ain am 5.30: Mr Richard Lloyd
Jones) Bethel.

RHOSTIO
MOCHYN

•
A'I FEIBION

GYlihK
rOD hCHLYSVR
AI{

ROEDD llond trol 0 syniadau
arlocsol
i'w gwcld mcwn

arddanaosta

zwaitn

gradd

myfyrwyr

Dylunio

a

Thechnoleg

Prifysgol Bangor

clcni,

Roedd y mvfvrwvr

wedi'u

sialensio i ddatrys problemau
real gr gyfer eu prosiect gradd,
sydd a chymh~ter
d~gu iddi.
Wedi graddio, byddant
yn
rhannu eu haddysg a'u profiad
Byda

disgyblion

lhechnoleg

mewn

dylunio

t

LLAN8t:RI5

FFon: 870444

e.G 0 Ef(!rm)'~~ll~ol

,..PJrtion rhwng 1l0.l /loo!
• GydiJ :;ilrt~ilfiLl i) l'Yffin mG 1
rhohau
" ~fo saJadttetyd OS dymunwcb

uwchradd.

Bu David Jacobs yn gweithio
i sY{mni BIC Innovation tfa yn
y Brifysgol. Derbyniodd sialens

gan

y cwmni ar gyfer ei brosiect

ol9f~ i ddyfeisio

orillwr, glln
ddefnyddio llechen, a fyddai'n
apelio at ddynion 25-35 oed.
Derbyniodd David yr her ac
aeth ati i ymchwilio sue y gcllid
defnyddio llechen.
'Mae tueddiad i gyfyngu'r
defnydd a wneir 0 lecbi i
ddcfnyddiau traddodiadol. Os
yw'r diwydiant i barhau yna
mae'n
rhaid
chwilio
am
ddefnyddiau newydd ar ei gyfer.
Roedd rhaid i mi wneud llawer
o ym~hwil ar ~ut i ddcfnyddio'r
defnydd
yn ei gyd-destun
newydd, ond rwy'n credu fy
mod wedi datblygu cynnyrch a
ellir ei gynhyrchu ar raddfa
fawr, ac sydd ag apel,' meddai.
<Roeddem angen rhywbelh a
fyddai'n dmu ijylw ilL l~~h\;n,

ond

mewn ffordd newydd .
Rwy'n ffyddiog bod yr ori~wr

Q'N fLASVS:

Cysylltwch a

9C

• Ole-w Gwres Canolog i'ch
Godw'n gynntiG etG yn glyd!

JOHN BRVNAfON
LLf'lNI\\lG
"OVN

etc

,{''7&190 I b'7~lgg

~tonsvmudol'077~B

71B7BB

we&m: wWw.ydyncig.('O.uk

!i'i

gynhyrchu yn gwneud hynny,'
meddru. D~yddD!lvies 0 Ble
Innova [ion.
PCl1uerfynodd David, Gy'n 3S
oed i~ sy'n byw yn Ll~nr"gJ

cwrs dylunio
a
[OcChnOIc:g gan iCldo runo (if Y
\c.;i~hio ar draws Ewrop yr oedd
yn ei wneud yo rheolaidd yn ei
yrf~ f~l h yfforddwr roboteg a
~h~iri~nn~a.
M~e wedi'i benodi
i Gwydd dYl>KU yn BosweU
ddilyn

P5Y{~~1Mh~

a

ysgolion

mac Dnvid wedi'i ddyluni<\

Dwthyn GQdly.

• GWgrthwyr Glo

GWASANAETH llEOl AR CYFER
PARTlON • PRIOOASAU
PBN-BLWYDD
BEDYOO • DAWNS. GWYLlAU

Amser i Dynnu
Sylw at Lechen

y

School, Heme1 Hempstead.

Eisteddfod
Genedlaethol
yn yr
Wyddgryg. Bydd gwobr i'r falwn a
aiff bellaf!
Dydd Mercher yr EIsteddfod
Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn. Ffon: (01286) 675384
Genedlaethol cynhehr Te Mefus am
i .....
3.00 o'r gloch. Bydd angen tocyn
am £3.00
Cynhellr Penwythnos Preswyl
ym Mangor eleni ar 14-16 Meo;.
'Rhialtwch y Rhuddam' fydd yr arlwy
gyda Dafydd Iwan a Teitruau Gerallr
Pennant.
Gorffanir
gyda
gwasanaeth ar y Sui gyda Char
Rhanbarth Eryri yn cymryd rhan.
Pris y penwythnos fydd £145
oroicnooo Nan i asiooau'r
pwyllgor am eu cydweithrediad a
dymunodd y gorau i Megan ar ei
lIywyddlaeth
y
tymor
nesaf.
Diolchodd Megan hithau i Nan am
ei lIywyddiaeth
rhadlon
drwy'r
flwyddyn. Atgoffir aelodau'r pwyllgor
bod
pwyllgor
I'W
gynnal
yn
Gregynog ar 4 Gorffennat am 7.30.
Dymuna holl aetodau'r gangen
Tim genod 0 dan 11 Llanrug a tu'n
y rownd derfynol 0 1-0. Mae'r tim yn
longyfarch Mrs Beryl Thomas ar
IIwyddiannus yn ddiweddar mewn
cynnwys genod 0 bentrefi'r ardal, a
dderbyn Medal Gee yn ddlweddar.
eysladleuaeth yn Nhrefor. Roeddynt
balch ydym 0 weld eu IIwyddiant.
Dymuna Ann Ifans ddiolch 0
yn wynebu genod eralll oedd yn hYn
Llongyfarchiadau mawr iddynt a
galon I Mary am ei gohebiaeth yn
ac yn fwy na nhw, end gallu gyda'r
diolch i Aled a Kevin am wneud
ystod el habsenoldeb 0 Chwefror
bel a orfu ac fe drechwyd Pwllheli yn
gwalth mor dda o'u hyfforddi.
hyd tis Mal. Diolch 0 galon, Mary.
-------------------------------------PASIANT DATHLU'R
EUGAIN A
YSGOL GYNRADD
Ovven, 6ryn Moelyn. er aaathiu ei
CHYMANfA'A DATHLU. 6u niter 0
Eisteddfod yr Urdd.
nnsn-oiwvoo
yn
21 am. Pob
asiooau'r gangen yn y Bala.
Llo~l')yf~l'~kifldau i Chlo~ ~ob~rts. dymuntad da I ti yn dy yrla yn dilyn
Sadwrn, e Mehefin, i ddathlu pen61, e, ar 9yrrel~dd Ei~t~dfod
yr
y cwrs gradd ym Mangor.
Olwydd y Mudlad yn 40 oed yn
Sir
yn v gystadleuaeth
Pob Iwe rr dlsgyblion ar (;)U
Ysgol Berwyn a Chapel Tagid.
Disoo Uniool
Llongyfarchiadau
arholiadau TGAU a Lefel A ac i'r
Cafwyd
Pasiant arbonnig
0
hefyd I Anna YVyn Jonee, 61, e er
myfyrwyr yn y coreqau ar ddiwedd
gnnni y gy~t~dlguagth Pnntlau Du g
eu cyr~iau ~o~ t~ch dros yr hat ao tewvrcnus gan carr ar ddeg
r:lnanbarlh
a
lIongyfarchir
G.wyn i lIynyddoedd 9,4, 5 as.
vvodyn ymlQon!
Ahtlnbtlrth Arton tar eu MOlawd I
Tallli Oac:rc1yrJ[J. nuecnrau rms
Pen·blwydd naous I Aled Jones
Gymru a'u csrcc uant Am 3 0 r
Mohotln aoth r\lfor 0 ddi~oyhiion 91.
ar 9yrraadd AO opd ~c t Gwynfor a
Sloch cynhaliwyd Cymanfalr Dathlu
5 a 6 ar dailh i G~erdydd am
I.lnOo, 6ryn (;aOn ur dduttJlu vu
gydCl'r
arwelnydd,
Maureen
drtdldU
110@dd niTer fawr
0
pnoda~ Arian.
~ughQs.
::llr organyddes
Nla
YMwalll~dAu w~di AIJ lrefnu ar AU
Llonsyfarchiadau
mawr i Mr
Morsan. Edrychir ymlacn !'Wan ~t
cyrer 9tln 9ynnvvyo y fvvll Mtavvr, I1lchard a Dorottly Jone~, 5tad
ddattllu'r Hanner Canfed.
TecnnlQuest.
Sain
Ftagan.
yr
Talybont. ar ddatlu au Priodas Aur
~~ANBAr:lT~ Ar:lI=ON. Bu dathlu
Ameueddfa
Qenedlaethol
air
yn ddiweddar.
mawr
ym
Mynydd
Gwefru,
BenedCl. Aoeddynl yn aro~ yng
ECO'r WyUdla
Uanb~ris, nos Wener, 16 Mehefin.
Ngkanolfan
yr Urdd ym Ma~
CAP!;L V ~I-tOS. Gwasanaethau
E\5tynnwyd Groe~o I neuadd lawn
OUtirUydd. OtlfOdd PllWb nmiJer wrtn
mrs Gorft@nnaf.
gan Mary Hughes, Llywydd Arlon.
au bodd. Dymuna'r
disgyblion
Cynholir yr oadfa air Vsgol Sui am
CafYVya cyflwynlaa 0 walth Kale
oOIOlch I'r ~taff a ymunoao gyda
10 0 r gloell.
Roberts I agor y noson gan aelodau
hwy ar y dalth.
Gorff. 1: V GWClinidog
cansen Bethol Vna mwynhawyd
Noson ~h:en: Newydd. Calwyd
Oorff. e; Y Parch, Robert Capon
darlleniadau gan lenonon y fro: Meg
eefnoQaeth dda lawn Qan rlenl Sydd
Gom. 15' Y parcn Dewi T LewiS
Elis. Angharad
Tomos, Beryl
Q phl9nt yn cychwyn yn y
Gorff. ~~: V GW~lnidog
otafford
YViliiama, Aly~ JoncG,
OO~btlnhlatJau Mellhrin a Oeroyn yn
Gom. ZS Mr. Eurfryn Davies.
~urgain
Haf, Manon Wyn ac
mls Modi Mwynhaodd pawb y
M!;:RCH!;:O V WAWP. Nos J:'awrth,
profiad 0 gael blasu'r gwahanol
12 Mehefin aeth lIond bWS 0 Angharad Price, gyda chlo gwych
gan Annes Glyn.
fwydydd iach!
aelodau'r
gangen a ffrindiau i
Llongyf~rchwyd c~ng~n Bethel
TaJIn LlanfJlJfJQ. C9f0£:10HI. 1 Q 2 G~nolfan Craflwyn, a leolir ger
am gipio'r wobr gyda'r Llyfr Llofflon.
ddiwrnod
gwerth
chweil
yn
Beddgelert mewn stad 200 erw yng
Llanberis yn edrych ar nodweddion
nghanol haroovvch eryri, M~fi)'r ~t~d Diolchvvyd i bavvb san Bethannc, isIywydd A rfon.
yr ardal. Buom yn lwcus lawn gan I'r
yn twy nag 800 mlwydd oed. Bu'n
glaw gadw draw! Wedi diwrnod
fynachdy ac yn gartref i deulu yn
CAONFA A. H. OWEN. Sylwch ar
prysur cyrhaeddodd pawb yn 01 i'r
Oas Fictoria ac yn borthordy hcla.
yr
hysbyseb
flynyddol
am
ysgol wodl bllno'n IAn.
Mao ]'r Gtao hanea chwcalonol hir
renthycladau a granuau o'r gronfa
MabQIgampau'r Urdd Cylch AftDn.
hefyd. Hob fod ymhafl saif Dinas
ar dudalen 2..
Llongyfarclliadau I r disgyblion am
Emrys. lie dywedlr I'r ddralg goch
gymryd rhan a phob hwyl I'r
drechu'r ddralg wen.
buddugwyr
ym
Mabolgampau
Gyda chymorth ariannol Amean
Rhanbarth Eryri ar gaeau Treborth
Un,
bellach
ma~'n
cael
ei
Gala Nolio. Llonsyfarchiadau
i
adnewyddu, mae lIely i '14 gysgu yn
bawb a gymrodd ran yn y Gala yng
y NQuadd Yn yr HAtod, a leohr yn yr
tJghn"'''r'\Arlnr'\
OaJodd 'I" ysecl
hon atnblnul
mae
y~tt\fe"oQQc;I
drydydd yn y oy~t()dleU()ertl.
cySOu iilC miil~ II~IY iilr OIl~1 IIr SlIil
(,(\L'YY)N t)Nll Sf)J'1)11 VNL.,)
C,,,~~"wyt{
L~w" WIlII~M~ ~t6M AM
hunanarlwyol. O:olch:r : lola a lu1n
bVltl@fno 0 arsylwi FOb nwyl Iddl
gin tywyg 0 gwmpQs WGdl r dQlth 0
Sydu': hO:llud:oothau
gYVmp"o
tu
allan
Ir
IIcty
Y BEFYDLIAD GOFFA. Enlllwyr
mwvnh~wvd OWlgdd 0 fWffg blQ~Ub
• ea~gedl Planhlglon,
Clwb 100 am fis Mehefin oedd:
droG bon, Diolchodd y Llyvvydd, Nan
910dau Ffree a Bile
MrQ B. Thomg~. ~Ll Ngnf V Glvn' ('71
Wumphr('y~. , UyJ!'\nwy a Linda am
Mra Q, F100urtG,Haflu, ED. Mra B.
V IfilnlflfJillJ lf1f1wvr
• Danfon blOdau 7 diwrnod
I-v:\ ...~ 0
Y r,ly'"
Vn Y3iod y wlodd lIon~rfJ.a,.chwyd
yr wylhno\J drwy'r fro
LJIOLCHIADAU.
Dymuna
58rt
Mary RobGrts ar gaGI QIhGthol yn i~• Gwasanaeth Tudalennau
.1,.,nAO 12 ~fordd Glonffynnon.
V si,.;fonnydd
Cenedlaeihol
y
giaradJ Talking Pages
I.Ii\nr~9, ggi91Qh 9 9i\'9n rr jJl~ntl
Mudilld. Gytunodd Ann Tnoma~ I
19UIU,IIrlndlaU a cnymdOglOn am Y ovmryd V ~wvdd 0 I~-V~orlf~nnydd.
119 2A7
·
h'
J
•
eflr dIflll
fll'lr I"IOI()n
~ r :::'IrIon (I
Atsolt:,.
powb am y r>a:th
• Planhtsion Gardd a
LJOCillJYllIVVYU
ar alilllY;Jur lIalillU t:i
G@fdd8d. 14 Gonrsnnai. Gwerttllr
npn-nlwVdC1vn 80 OQd
I-\flIW~!\111\1' budrl LlochQS Morchod
Q~~St)dieroS
~YMUNIAOAU ¢.O~AU.
yng Nghymru flC fC'1 rhyoahvlr tam
~~ODD O'~ GALON VW BLOOAU
ren·Olwydd hapus lawn I f1eo@cca
3.00 o'r Oloeh ar 8 Aw~t yn yr

LLANRUG

uroo

Gar

v

Blodau
J

Ff8n 870605

e~o.

~!\"'.

I

Of ergo eli on
FAINT

tybed sydd
wedi salwtio'r un bioden 'na?
Do? Firma hefyd.
Osgoi ccrddcd
ganwaith 0
dan yr ysgol 'na a bron a chael
ohonoch

chi

ein taro'n gelain gan gerbyd.
Do? Firma hefyd.

Tafln
ysgwydd

halen
dros
eich
a'r gawod wen yn
mynd i lygad y ci neu'r gath
oedd yn huno'n braf ar yr
aelwyd.
Cath ddu yn croesi'r ffordd
o'n blaen (mi gawn lwc rwan,

meddem - ffortiwn fawr ar ei
ffordd).
Y pry copyn bach, bach yna'n
hofran 0 ch blaen; chitha wedyn
yn ei gymryd yn ofalus ar eich
bys a'i roi ar eich ysgwydd copyn pres. WeI, fedra i ddim
dweud mod i'n filiwnydd hyd
yn hyn nac yn byw fel Posh a
Backs ond dyna [0 - byw mewn
gobaith yntel

'Arcs funud,' rnedda Ifrind i
mi (mewn pallic llwyr). 'Fcdran
ni ddim pasio'n gilydd ar y

grisia 'rna,'
'Pam, neno'r tad?'
'WeI
mae'n
goblyn
0
anlwcus, ond }Tdi?' Coeliwch
cni'r ffasiwn beth?

Peidi\vch a phrynu car coch=rydgch chi'n si\vr 0 gael
damwain yn h\Vnl1W, meuda'r
ystadega, ond does 'na geir

cochion rif)' g"vlilh ar y blaned
'rna, ond does?

Rydan ill i gyd isio hlf oes,
felly, ~ofiwn saliwlio'r bioden,
osgoi pob ysgol, taflu'r halen
dros eich ysgwydd, gadael i'r
gath ddu 'na grocsi'n duiogel,
parchu'r pry copyn bach prec:,
ewcb i 1)iopa i'r siopau ma\vr ar
drawiad 9 o'r gloch - fydd 'na

neb

gr y grisia 'na
fyth, cofiVt'ch anelu

- neu gwell

am

bob amser
symudol;
a

y grisiau
gwcrthwch )T car COC11'na'll :>y(h
- Dyna d\vi am ncud man!
O! drapia. Dwi newydd
sathru malvlen. Mae hl'n slwr 0
ddymchwel
y glaw
rW3n!
T)'bcu?
H wyl, byddwch yn ofalus
M.H.

Perchnogion Newydd!
yn parhau'r traddodiad

gwych

WAVELI:S

Bryn ae Angola Williamt

London Hous@, LLANRUG
FInn

(01286) 673574
PEN GIGYDDION Y FRO

Yr Wyll "uut IlIwytll tJltlbU1l,
Seisin cartrer

Cigoedd parod i'w bwyta
Archebion ar 9yfer y rhQw9i~l
MvtJtJwe~

v eO~AU

OfVVGH ATOM til!

Ydych Chi'n Cofio?

Mi\NTfLL~ UN GOGH~

Rwbath sy' wedi bod yn cyniwair
yn y meddwl ers cryn arnsar sy' gen
i dan sylw )1 IDl hwn. Wn i ddim a
yducb cbw~l11cad,.., cofnodion, neu
h)rd yn ocd yn ~yl'vi ar Ioynoc byw,
(;(';r hnch yr h!\f~ ~ili~!ll!l), ond
cystat imi ddyfynnu ar fy union 0
Iyfr cstonol. 119\Vn zwvbodaetn.
broJ()T ()

P)'u)'dd

Huw John

LIQnd~'5n;, seC

Hughes,

Gwvlio a

rrwarcJ'nd~ ... GID_vt" Gwasg Dwvfor,
1??Z (,30, a'r llyn i>y\ld ;.anddQ ~f
j'tU dd'eud nrn v Fa'lLl!ll Gom:
Uloyrt Oyw aLEOrt C}'/fredifl; un rnuctol

$,.\1'"

h"dflJ" () /1,dlJl

i '(I. rwluci

IUn, _'"Conoldir

{Jull lHJ[ av yn ~)'rr"ridd
)If)!a f~1 at'f~t' tua d~th"llll »Zf~
()(ffff~n~f "r~do dro i dro ft: w,·li, rhai
j}1)ZO'l1

Itt

Jl)Jnnar iawn .vn -"swa

711LSoedt1

)' fjWUIIW)'1I.

Y mae Huw, ~y'n gY!l-OlYRydd
y cylch6rawn
hynod
ddlfyr
G}'ncjllt, i1 1.11Yll-bclc11cnno~ fili
P!ll!l~.S!erllnul Porth!lethW\l. Yn~
Mun, yn son hetyd 3lTl ddanadl
poc,'"an, Yun)', y m~u;'rpl"'lllisyn
hwn. cyf!lill d!l i r!li ohonoID. (lelvn

dr,,'g i eralll,

y fath
gen 1, a th}rf at y libart
yn

~acl

bcnrhyddJd
tir ger fy nghartref. Gyda llaw,
ffOIOeruff y\l)')) 'r WwbvoJ " oJY'l'lwyd
hefo'r camera Cannon BOS, a
hynny oddeutu dwy flynedd ~'n61,
a'r Fatllell Goclt. fel y g\velwch
<;llWi]

wcul 51a~"lioar

[lodyn

)'r hClul

er mtfJyn C'hwilio ltm f\UVd, sef
ru:!~Jur) u bU/jUl.r tv,.,y dafod b~]
tebY8 i di.wb y sloyn hyw,
(proboscis).
QnLl i L1dycll\Velyu at H.J.II. a'r

dU7~udl poctfliQn, iWao'r

/Crl)'1.v)

sef

Bloyn Y Pautell GoeJI, y" dod'lI)Y
wyau gwyrdd ar ddail danadl
poethion ac yn eu dodwy fesul un yn
hytrach nag rnewn c/wstwr. Bydd yr
wyau yn deor ymhen rhyw
bythefnos, a Iindys yn ymddangos
ac yn dechrau bwyta'r dail. Er
muiyr: ei a,nddiffyn ei lum bydd y
lindys yn guineud pabell 0 'r ddeilen.
drwy ei thynnu at ei gilydd a sidan.
Fel Y mae't lindy: ytl bwrw'i green Je
fydd ei liw yll neund 0 fod yl1 dJlWyl1 i
fod yn lsoyd-olau. Pat! fydd vn barod l
chunleru, Je fydd ei gorff ytl cw,nallU,
yn union fel siap llythyren ] ... a bydd
yn hongian wrth ei hunan ar y
planhigyn
bwyd, a bynny am
oddeutu ugain diwrnod.
A ydyw'r Fantell yn aros yma
dros y Gaeaf? Yn gryno, dyma
hanesyn bychan i gloi'r golofn, a
thysriolaeth
pendant
ar dafod
leferydd, sy'n dangos yn amlwg
bod arnbell Pantell Goeh yn aros

beth ni dros

y

Gaeafl

Dywedodd y cyfaill, Eif'ion lfas,

3 (Jlanmoelyn, Llanruz, wrrnvr I,
ra~blynyddocdd

yo AI,fod ei WCalS
Gwyneth, Ruth ci Icrch av yntau,
wedi cael ymtvelydd !lnni~~yl
i'r
ty, Tymor yr IIydref ),doedd hi, a'r
Fa'lll!LI Goct: wed: cau ei nadenvdd
)'n step}

BC

wect mynd ~ orffwys ar

gong} mur, mewn man di-ddraffl,
zan gYSgll vno dr(\~!' J!ge~flAc vns,
y owanwyn (;.anlynol, bu i'r glo'yn

hytV'nuenro a nedran i'r aruuurwv
ffencsLr aBored.

Ond rud bob un o'r teulu sy'n
dal 9t~ a.r d~r y byw. V mae1r
illY,Yflfrif yn rnur'l'Y y 111(,1 )' lIe
Ngbymru! A'r haf dilynol bydd
ycl'lwanes o'r hen dylwyth
yn

I
I

~roci)i'r moro\tdd er In'Y)'n rm'tYcld
9 nil Ntd_V gog. Y 'l1JRnnol, f!'Wptlch.v
pysfjod, ac adar crtl~ll, ),dyw'r un;s
dcilhwyr sy'n hcdfan pelltcrocdd

meirhion er mtVvn c:lel b~f\vdros
lJ8hyrnru. 01 ns! y
mae'r Fa"tell Goch hefyd ymhlilh
(oriel yr anfarwolion!', chwedl yr
Atbro T. H. Parry-Williams. Ie!
Dyfutl ~ mYIld! I\c aro~ \.\leilhJitu ~
'Qnid )rdi B)'d Natur yn rhyfcddol
d'wedwch!
i'\r dd}fod, (0 bv\v ac iach):
dro

~'m.Q)'n8

V m mls Medl bu!riadnf ddweud
DlDllrD lJllCh urn Vl1rt1tIIU~OU, (,I\'
yna1n
ystod
mlsoedd
Hydref-Rhogfyr
dn[gelir ffeithiQu.
ia, Aroi'lllg a \vnaed eleni o'r bywyd
a drig Inewn tair cocdcn yng
N81as8oed!

Alun Ffred Jones
A@19Q Cyn~lIi~Q

Hywel Williams

A@IOd 5@n@ddOI

DODREFN

PERKINS

(Scfle'r hen Nelson)

CYMORTHFEYDD

Clll!llNAlfliON

O~OQS gennych fatgr yr hOffgChai

Ffon: (01 ~86) 676 040

•
•
•

I!tnola9tn Ca9rnarfon

Pob math 0 ddodrofn tv
Cegin, '~tofcll fyw, IloHt
Pri:;iau ,y:;tgdleuGI
Cgr~edi, Llenni g
Lloriou 'r@n

-

drdfod gyd~lr A.S. n@uJrA.C. mewn

Gymhorthfa, ffoniwoh 01286 672076

i wneud apwyntiad
neu

ysgrifennwch atynt:
~wyddf~~th~laAth

8, Stryd y CastQII, Caernarfon LL55 1SE
nQU

e-bo5t: williamsgw@parliment.uk

BETHEL
Geraint Elis, Cilgeran. Ffon: (01248) 670726
Camera yn ngofal Richard LI. Jones, 5 Y Odo!. Ffon: (01248) 670115

stoe Bypedau. Unwaith eto, bu'r
cwmni pypedau, Treasure Trove
yn periformio l'r ysgol. Cinderella
oedd y perfformiad hwn.
Nason 0 Ddawns. 8u 81 5 a S a 81
2 yn perttormro yn y Noson 0
Ddawns yn Theatr Gwynedd
unwailh eto. Roedd 81 2 yn edrych
yn fendigedig 0 Ilwgar yn eu
perfformiad
0
'Ddawns
y
Gwledydd'. tra cafwyd perfformiad
disgybledig iawn 0 Dr Who gan 81

Tim Rygb; Ysgol Bethel yn gWisgor'r cft newydd, gyda Mr Huw Roberts
a Mr A/un Eiens, dau o'r noddwyr.

5 a 6.

LLONGYFAACHIADAU
mawr i
Leah Williams,
Bro Eglwys,
Bethel, am ennlll eleni 'MyfyrwraJg
y Flwyddyn' am yr ail flwyddyn yn
olynnol yng Ngholeg Menai,
Bangor. Yno nu'n astuclo trin
gwallt a therapy harddwch ars
gadael Y5go1 5rynrefail. Yn y
cyfnod hyn bu LQQh yn gWQlthiO
rhan amser yn 'Elaine's Salon'
Llanrug a hoffai ddiolch i Elaine

Jones ar holl ~taff am

QU

hyHorddtant a'u cefno9aeth
FI6 oornenner ynueen re
fydd yn ovohwvn oyrfa uawn
amser 9yda t:lalne .Jorrc s Y"

o

uanruo.

Cr:lO~~A QO~I=A OWb;N JON~Q.
BETHEL.

M~~

gan

Vmddiri~dolwyr

yt

ollrl~on IrIOl19dn~vyc;tQQ hyQ at
£25.00 rw gynnlg yn flynyddol i
nerson nanc 0 oentren Bethel
Geion nQULlanddeiniolen sydd a~
tin cychwyn gyrfa coleg.
C~ON!=A I=l. ~. OWJ;N. Sylwch ar
yr
hysbyseb
f1ynyddol
am
fentnvciadau a grantiau o'r gronfa
ar dudalen Q.
YSGOL BETHEL: YMWELIADAU
A GWEITHGAREDDAU
Gwarchodfa Natur Conwy. Cafodd
BlynyddoQdd 3 a 4 ddiwrnod
bendigedig yng Ngwarchodfa'r
ASPB yng NghonwYI lie buont yn
astudio bywyd gwyllt gwahanol
gynefinoedd. Cafodd y plant y
eyfle j ddysgu am fyd natur drwy
brotlad unlongyrchol a daethant

yn

01 yn

IldWn

Dwrlwm

CHWARAEON
Rygbi, Aeth dau dim i gynrychioli'r
ysgol. yn nhwrnament
rygbi
Ysgollon Arion yn ddiWeddar.
Llwyddodd y tim hynaf i gyrraedd
y rownd gyn-derfynol - da iawn
nhw! Mae ein gwerthfawrogiad yn
tawr lawn I Mr Alun Efans am
hyfforddi'r timau ac j'r tadau eraill
a fu'n ei gynorthwyol set Mr Huw
'Saer' Roberts, Mr Richard Pierce.
Mr ~ewi Wyn Jones a Mr Dylan
Williams. Dlolch hefyd i'r caruvnol
am eu nawdd tua9 at brynu cit

newvuc rr nmau:

Mr Alun !;fans, Bigil. QQthel: Mr
Dafydd Evans, Y Bull, Deiniolen;
Mr rucnaro rterce,
Fferm
oranraron: Mr Huw Rob9rtS ,
Ponrhos I=arm.
Norio. ~longyfarChjadau rr plant
am ~nndl y Cala Nofio i y~{1olion
Arton. Oa iawn Qhlsoterrtcet
YSQOJ WQrC1(j_ Mae'r vsgol WQdl
ymuno A'r Cynllun YS901Werdd ac
vn owenrno man at Fedal
r;;;tholwyd cynrychiolwyr dosba.rih
er y Gmp Gwyrdd a c;hynllfiliwyd
y cyfarlod cyntaf. Mao aelodau'r
Gr'WP Gwyrdd fel a ganlvn:
Mrs ~ethan Griffith: Cydlynydd
(Cadelrydd):
Glesni
Parry,
Dosbarih
!;Iidir:
{Is
Y~9rifenyddes)i Armando Morgan,
DOsbanh Elldlr: ~Ion wyn JOnes.
Dosbarth Gwyrfai; Robat Griffith,
Dosbarth Gwyrfai; Guto Pierce,
Dosbarth Glyder; Aron Gwyn,
Dosbarth Glyder; Elen Ifans,
Adran Babanod; Tomos Efans,
Adran Babanod;
Mrs Joyce
Gaffey,
Staff
Ategol
(Ysgrifenyddes);
Mrs
Julie
Bragan. Ahieni; Y Cyng. Huw

evoo.

Hugh~~, Llywodraethwyrl AALI.

a

tlr"YY~rryg~QQ,Cyc;l~~lynyddQQdd ~
a S yn cael y cyfl~ i fynd yno eyn
diWGdd y tymar.
Pentref Peryglon. Fel rhan O'U
swel"si ABCh, bu Blynyddoedd 5 a
o vn vmW81d a 'P@nTrsfF~rvr.Jlon·
~Qr Pr9~\~tynJ II~buont yn cymryd
rtlan mgwn gWQlthgar~ddi!u I tlybu
ymyvyby~~iavln
Q ~~iQ9~I¥Yvh

otJrQonol
OiwrnoCl Galan f. lJu Blynyddoudd
mown swo;lhdy ~anes,
'DlwrnOd GOIChl'yn yr AmOUeddfa
Loch: yn Llanber:s, IIa cawsanl
brofilldau ymarterol vn nllol Fran
WQu!.c ddjwrnod o61~hjy~y~t6~
Oej fIC[Orio.
PjJi Pajas a gw Mor Cafodd Adran
y DutJanod drip urtJol.lnig iilvyn I Illi
P~I:lSa'r Sw Mor. 'P~th9UByw' yw
thema Gwyddoniaeth y plant y
tvmor nwn ae ro@dd8nt wnn ElU
boddau yn cael ~weld yr holl
~ a ~

greadurioid bouh. lJydd y trip tlvvn

yn ~ro~ yn QU cor am amSQrmdirhl

~o.mWf(liam~yn t;yf~rfQrJ~'r
Fa/woden Fawr yn Pili Pa/as.'

81. 3 a 4 yn ceet sgwrs am fywyd yr aber ar eu hymweliad l'r

warcnoC1fa narur yng Nghonwy.
2, Y wobr am ddylunio logo i'r
Mentergarwc;h, fet rhan o'u
prostsct
Mentargarwcn,
mae clWb.
dosbarth ~Iidir wrthi'n brysur yn
cvnnvrcnu lIyfr rvsetlau Gan ein
bod yn Vsg'ol lach, bydd y
gogwydd er rwydydd laoh, felly
daotn Unda Hughes 0 caion t.an i
eiarad 9yda'r plant a'u cyn9hori ar
y main 0 fWVdydd
cynnwys yn
eu lI~r, Cafodd y plant gyngor ar
~ut I rQdQ9 busnes gan ,Mrs
Margaret Davies o'r cwmni caws
Cymreig - Gorau Glas. Ar 61
hanner .,tymor ~aw Myrddin ap
Dafydd I r ysgol I roi sgwrs i'r plant
ar sut maG rhoi lIyfr at ei gilydd. a
'beth yw ral yr argraffdy. Gobeithir
lansio'r Ilyfr cyn yr haf. Pob Iwc
fddyn nhw yn y fenter! Archebwch
eich copi nawr!
Darllen Miliwn 0 Eiriau. Mae1r
ysgol yn rhan o'r cynllun 'Darllen
MiHwn 0 Eiriau'. Cynllun yw hwn,
sydd yn cael el redeg gan Yr
Asjantaeth Sgiliau Sylfaenol i
hyrwyddo darllen mewn modd
hwyliog i blant. Cafodd Dob ysgol
sydd yn cymryd rhan ~400 j1w
warlo ar Iyfrau.
Dawnsathon. Mae'r plant (a rhai
aelodau 0 staff!) wedi dechrau
ymarfer
ar
gyfer
dawnsio
noddedig er mwyn c;odi arlan ar
syfar cff~r AddY~9 Gorftol'ol. 9ydd
yr noll ysgOI yn cymryd rnan a
byddwn yn ym9~isio i ddawl'\sio
am b(],lnhawn Cvfan!
J<erb J<rall. gu plant 91wyddyn i
yn cymryo rll~n yn y cynllun KQrb
Kraft
or
mwyn
codl
eu

rw

Caban. Gosodwyd caban newydd
ar oir yr Y5go1a fydd yn bennaf at

ddGfnydd y Cylch Melthrin a'r clwn
ar 61 ysgol. Edrychwn ymlaen i
croesawu'r Cylch Meitnrin ar dlr yr
YS90lj bydd hyn yn siwr 0 fod 0
renters mawr rr plant wrth
drosglwyddo i'r ysgol yn llawn
amser.
Cymdeithas
RhienilAthrawon.
Mae'r
Gymdeithas
Ahieni/
Athrawon yn 9weithio ar brosiect
tymor hir I godi arian i weddnewid
cag'r VSgol. Y gobaith yw creu
pare antur, gardd dawel a gardd
wyllt ar y cae, ond mae gennym
daith hir i godi'r arian ar gyter hyn.
Un 0 weithgareddau'r tymor hwn
oedd noson Bingo yn y Neuadd
Bentref. Roedd yn noson hwyllog
a lIwyddiannus a gwnaethpwyd
elw 0 £330. Diolch i Mr lorwerth
Williams am alw'r rhifau mor
broffesiynol!
Bydd y Gymdelthas yn tretnu
'C~rnifal' a.r ga.a'r ysgol f~1
gweithgaredd diwedd blwyddyn ar
nos Wener, Mehefin 29. Dewch
draw i'n cefnogi!

APEL
Vn

anHodus, mae'r YS901 yn
dloddef 0 fandallaetn SydO yn
Qi9wydd
ar
nosweithiau
a
phenwythnosau. Ymddengys fad
PQbl ifnnc yn ym9ynn~1i i\r dir yr
y~g~1t yfGd 0 dan OQdac magnt yn
gadael difrod ar eu holau a allai
achost niwed enbyd ifr plant. Vn
hymwybyddiQoth 0 ddiogQlwCh Qr
ami lawn mae potell yn cael eu
y rfordd. MElel'r c;ynllun yn rhudtJg malu1ndaHchicn ar y lIawr ac mae
dro~ 12 wvthnoQ QC yn CQQI ~I
hyn yn de~lUn pryder Qarvv I'r ~tClff
gynn~1 gan Adran y Priffyrdd.
~,~ lIyw~d~a~t"wyf. Gofynnwn ~m
Dj~leh
j'r
mamau
a
fu'n
eich cefnogaeth i gadw'r Y5go1yn
cynorthwyo gyda'r cynllun.
ddio9~1 i'n plant. drwy ff~nl~'r
CfWDPlant 89tnQ/. Agorwyd y clwO heddlu'n syth os gwelwch chi
ar 61 y~sol ar ddechrau'r tymor
unrhyw rai yn tresmasu ar dlr yr
hwn dan arweiniad Miss Emma
YS901. Ni fydd raid i chi ddatselu
9arton a Mrs gharon Davf~~. Ma~
elch enw. Mae plant Bethel yn
weal bod yn IIwyddiGtnt mawr o'r
haeddu cael eu dysgu mewn
CY9hwyn cyntaf gyda'r plant!
awyrgylch ddiogel!
!;nll1odd Ghaun Owen, Qlwyddyn

-

CLWB 100 Y NEUADD GOFFA.
Enillwyr Chwefror: £40: (140) Evan
Owen, Wern Las; £20: (32) Sharon
Owen, 23 Bro Eglwys; £10: (131)
Elwyn Hughes, Bryn Ogwen.
Enillwyr Mawrth: £40: (14) Lyn
Lewis, 17 YOdel; £20: (111) Susan
Owen, uvs Gwynedd; £10: (81)
Huw a Nan Jones, Blaen Parco
Enillwyr Ebrill. £40: (176) Idris

Ward Alaw, Ysbyty Gwynedd,
hetyd i'r rhai fu'n casglu 0 dy I dyat
Gletyd y Galon.
Diolchodd Anne i Nora a Rita
am eu gwaith fel Trysorydd ac
Ysgrifennydd ac hefyd i'r pwyllgor
am eu cefnogaeth
gydol
y
flwyddyn.
Tro Margaret Druce, yr isLywydd, oedd dlolch i Anne am et.
harweiniad
drwy'r flwyddyn
a
dymunwyd yn dda i Dyfan, mab
Anne a Geraint, oedd yn priodi
gyda Lucy 0 Gaernarfon.
Enillwyr y raffl (rhoddedig gan
swyddogion
y pwyllgor) oedd
Margaret Druce, Lynnwen a Joyce.
Bydd taith gerdded y Llywydd
Cenedlaethol yn cymryd lie ar
ddydd Sadwrn, 14 Gorffennaf ym
Meddgelert am 2.00pm.
DATHLU'R
DEUGAIN
yn
y
Mynydd Gwefru yn Llanbens. Bu I
nifer 0 aelodau'r gang en gyfrannu
at Iwyddiant y noson - Alys Jones
yn darllen rhan o't lIyfr Achub
Myrffi, a Mair Read, Eirlys Wiliams,
Gwyneth Jones a Rita Dauncey
Williams yn cyflwyno rhan 0 Te yn
y Grug gan Dr Kate Roberts. Braf
oedd cael cwmni un 0 blant Bethel,
set Dr Angharad Price yn darllen
rhannau
o'r Mynydd
Hwn.
Cyhoeddwyd
mai lIytr lIoffion
Bethel oedd yn fuddugol eleni ac
mae ein diolch j Sian Davies am yr
holl waith caled. Hi dderbyniodd y
Clod ar ran y gangen
YSGOL SUL Y CYSEGR. Fel
gweithgaredd i orffen tymor yr
ysgol Sui eleni, yn hytrach na'r trip
arterol, rycyrn wedl pcnderfynnu
cynnal tann gerdded nOddedlg I
gQfnogi Maurtg ~ughQS tad AI~w a
I-Ieledd yn ei ymsyrch i sodi arian
at Amblvvlano Avvyr Oymru.
Mae Meung a'i gydwelthwyr,
lolo 0 Chwilog
a garry
0
Dudvveiliog. yn cvnnumo I felclo 0
Gastell
Caerdydd
i Gastell
Caernarfon,
cyfanswm
0 180
milltir, a hynny mewn un diwrnod,
sef dydd Sadwrn, 14 Gorffennaf.
Gofynnir i chwi noddt plant yr
ysgol Sui ar daith gerdded nos tau,

Rees, 6 Y Rhos; £20: (91) Ceris
Williams, 1 Tan y Cae; £10; (168)
Andrew Edwards, Aranwydd.
PEN-6LWYDD
HAPUS.
Penblwydd hapus arbennig iMam a
Nain. sst Beti Owen. Crud yr Awel,
ar ddathlu ei phen-blwydd yn 70
oed ar 15 Gorffennaf. Cariad mawr
oddi wrth y teulu i gyd. Mwynha'r
dathlul
PRIODI. Dymuntadau gorau i
Dyfan Pyrs, Cilgeran, a Lucy
Jones 0 Gaernarfon ar achlysur eu
priodas dydd Sadwrn, 16 Mehefin.
MERCHED
Y
WAWR.
Yng
Nghastell Deudraeth bu i'r gangen
fwynhau cyfarfod ola'r tymor am
eleni. Mewn awyrgylch
hyfryd
cawsom bryd 0 fwyd ardderchog a
chyfle I gymdeithasu.
Bu i Anne Elis, y Llywydd,
longyfarch y canlynol: Nora a Wil
Parry ar ddod yn nain a thaid i
Ffion Wyn, merch Ruth a Nick;
Aled Griffiths, mab Glenys a
Morgan, ar ei ddywedd'iad gyda
Gemma; a Sian Davies ar ennill
GY5lddieutleth notocrernaem y
rnanbartn Dymunwyd yn dda I dair
aglod o'r gQnOQn a fydd yn dathlu
pen-blwyddi arbennig yn ystod
swyliau'r haf, a hetyd, y plant a'r

ryoc yn
arnouauau yn ruan

eieieoc

reuenouo

Qraf oedd gweld plant Adran yr
Urdd,
Bethel,
ar Iwyfan
yr
Ei5teddfod
Genedlaethol
yng
NOhaQrtyrddln
can ddod vn
f,-,dduQQI ar y part! Oerod Dant
adran bentref. Oaeth y grWp pop
dan 12 oed hefyd yn ail yn eu
cystadleuaeth hwy. Dymunwyd yn
dda j Ann, merch Elisabeth a John
Evans oedd ar fin mynd i'r ysbyty
am driniaeth. Yr oedd pawb o'r
eetooau yn fBICn 0 ddeall lad
~~I'\OA'" wfldi bod yn IIwyddiannus i
gael arran dan gynllun Y Loren
Q~nGdlaethol,
'Arlan
i 9awb
Cymru'. Oiolch r'r Cynghorydd
Huw P. Hughes am 91g9fnogaQth.
Catwyd diwrnod arbennig yn y
Bala i ddathlu'r Deugain ac roedd
pump o'r aelodau yn rhan 0 G6r y
Rhanbarth, dan afal Einir Wyn
Williams, Ahiwlas.
Dymuna
Glenys ac Eirlys
ddiolch i bawb am gefnogi'r
ymdrechlon wnaed gan y Pwyllgar
Anabl er mvvyn Godl arian tuag at

v

5 C30rffennaf. yn cycnwyn

Parti Cerdd Dant Adran Bentref Bethel
(Cefn) Richard, William, Gaio ac Ifan. (Blaen) Lois, Elan, Elliw,
Rhydian, Alaw a Phoebe. (LLuN: HAWLFRAINT LL.UNIAU LLWYFAN)

Y ggwad

Nofio e'r darianl 8uddugwyr Gala Nofio Ysgolion Arfon.

or

Cyso5r am S.~O, holblo'r eonc ac
yn 01 rr cysegr, lie ovco cwn poeth
a dlod wedi eu paratol,
Bydd yr holl arian a gesglir yn
mynd j noddi Maurig yn enw Ysgol
Sui y Cysegr.
DYMUNA Manon a'r criw ooiotcn
yn fawr lawn i bawb am eu
lIongyfarchiadau
yn
dilyn
IIwyddiant y parti Cerdd Oant. Yr
oedd yn hynod 0 brat gweld plant
Bothe! ar Iwyfan y Genodlaethol
unwaith eto.

Rhai a hogiau BI. 5 a 6 yn dysgu sut i gadw'n ddiogel ar eu ymwellad
a'r PontroJ Poryg/onl

•

YSgwar
llanrug
J,M.
.\

c.

3wyaaoglon MgrCnlJl1 y

'

•

"JuU,J·! L I.'

MIiA~Hlig Y WAWA
WaWfBl)I"~1 ~f(j" ~f~~
Am £595 ~ dderbyniwyd

gsn gron!s'r loteri Arisn i Bawb.

JONES
A'I FEIBION

GWAITH
CERRIG
BEDDAU

Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiaOOl

Cerrig 0 bob math
argael-------4

Ffan: (01286)
672595 (dydd)
676285 (nOS)

Ysgol Brynrefail

I Ben Draw'r Byd

Mabolgampau
Mae hi'n dymor athletau, ac yn
ddiweddar bu i garfan yr ysgol
systadlu

)'ng nghystadleuaeth

mabolgarnpau'r

sir ar gaeau

Treborth ger Bangor. Cafwyd
perfformiadau
da iawn gan y
garfan gyfan, gyda sawl un yn
Ilwvddo i ddod yn fuddugol vn
eu

rr~od fcysydd. R~·ddnnt hwy,

fell~r, vn

Sadwru, Gorffennaf 7fed. Pob
lwc i bob un ohonvnt
ac
.,
edrychwn ymlaen at glywed am
eu llwyddiannau
yn y dyfodol.
Dyma'r garlan fuddugol:

Bu'n rhaid i ni ffarwclio ag un 0
ddisgyblion
yr
ysgol
yn
ddiweddar wrth iddo cf a'i deulu
ymfudo
i Seland
Newydd.
Roedd Tomos John Evans yn un
o gymeriadau lliwgar yr ysgol ac
fe fydd celled go lawn ar ei 61.
Mae bellach wedi cyrraedd yn

ac yn e-bostio
ei
ffrindiau yn rheolaidd i gael y
diweddara am Gyrnru fach.
Yn ~' 11un mae Tomos yn
ysgwyl llaw a'r prifathro wrth
iddo ddymuno pob IV-Ic iddo ar
gyfer y dyfodol. Gobeithiwn allu
cynnwys rhywfaint o'i hanes yn
rhifynnau dilynol yr Eco.
ddiogel

Esra Warren, Bl.9 - lSOOm;
Victoria Taylor, Bl.l O - 800m a
lSOOm;
Ha'rYY~ Price. ai.n - N aid
dr;phl~'g~

mvnu yn cu blacnau i Ella Cnrieuc, Bl,IO - cl"'l'ydij

Rhanbarth hr)'ri
\'m Mh~ncnmnuJrigeLh Atnterau
C)'mru yn Aberhondclu ddydd

gynrychioli

Llion Jonc~~ HI.10 -1500m;
If an jams, 111.13- CI\V\'di a naid
uchcl.

-

Y Sioe Gerdd
Mae ymarferion a hell fwrlwrn y
sioe yn prysuro gyda'r cast, y
corws a'r band yn ymarfer ar
gyfer llwyfannu 'Crib, Siswrn a
Rasel' ddiwedd y tymor. Drama

Eisteddfod Genedlaethol
yr Urdd
Ddiwedd

)' mis diwethaf acih
carfan
° ddisgyblion Y sgol
Brynrcfail
i gystndlu
yn
Eisteddfod
Gened1getho}
VI
~

Urtlu yng NghClcrfyruuin. Weal
misoedd Q baratoi
cafwvd
rrldltltl hwyJ iog 0 ID1S[aolu.
J

1.11VytltluLlL1
"11Cllt
Dryn
Jones 0 Pl\vyddyn 9 i ddod yn
gynIaf am Ddawns Slcpio i

f~rch~d Rl.9 !le i9l1! 11wyddodd

No§on Add@widion

~egodwyd brol'l i £2,000 tuag at
~rQnte\ Cyfeilhon Yssol Brynrerail
mawn Ocslwn AddQwidlon nos

Mohel:n a gynhal;wyd
yn~NQYY~;'Y Fiy'9ri~ L.lio'nbcris. Ar
w~"h V" V ~!lUllna vr OQdOt1JQ 650
Waner. ~~

ottorT1UU Ilu
Qgg~YYi~i9n ~
gyfrannwyd gan rieni a busnesau
lIeol.
Oalydd
Hardy
0000
Ocsiwn'iar y Noson yn derbyn
cynigion gan rieni, ffrindiau ac
athrawon yr YS9ol.

Tomos Tulliver

0

flwyddyn 7 i
gynraf
anl

sicrhau'r
wobr
Ddylunio Grilffeg Cyfrifiadurol
ar
gyfcr
disgyblion
blynyddocdd 7 ac 8, a llwyddodd Leri Tecwyn i sicrhau'r

dytlt:JJ wob r e rn Cell'dan 17eg

oed.

Du i ba'rY\) a g)'1lf)'chiolvJd
)'s501

berfformio'n

yl:
rhngorol 9.r y

IIW~'l~n c~n~l1ldeL)lt)),ac r~ral1Il
yn
hynod
falch
o'u
pcrfformiau(lu (l'U h)'llldd)·giad.
AoedeJ peowar print gQn yr arti~'
11801. 3t~ven Jone:s,vvedfu flramlo
gan Orial y Cwm. yn creu lIawer 0

gorniswn
Cwrnni
Theatr
Maldwyn
oedd
hon
yn
wreiddiol, wedi'i selio'n fras ar
chwedl C:ulh\"ch ac Olwcn 0'[
Mabinogi. l\{ae'r sioc'n datblygu
i fod ~'nffraeth, )'n llawn hiwmor
a dychan
gyda golygfeydd
cofiadwy. diolch i gyfar\\')rddo
Tammi Gwyn.
Dydd y lOC)'nl13U 31' gal!l o'r
ysgol ddcchrau Gorffcnnaf, felly
gwnewcb yn siwr eich bod yn
archebu rnewn da brydl Cofiwch
rod sioeau'r ovrffellllol i oyd
wcdi gv.rcrthu allan! Dymn'r prif

gym eria lla u :
JalTls

Ccrjd~ven: AIlgharad Fisher
Ol\ven: f:fion William~
Cil) ull: Liam Taylor

CulhvJch: G\vil\·in Rhvs
V sbaddadcn: Aied Rh\'s
•

Gai J one:>

ddiddordeb ar Y noson. Roedd yna
hQfyd 'bIOIO cyllrous am grys·T
Mon(':hn~lor United. wodjJj arwyddo
gon Y GI1VYc:l1 clUYVl, raul ooholoo,
MQO
Cyf~llh~1'\ yr v~anl yn
ddiolchgar ! bawb am eu cymorth

W~ddon: Leri Tec\.vyn

yn cyfrannu,

Hol,yyd .(\nsh"r,",u Fisl'le1:) un 0
gast hynaf y sioe, a Lowri
Williams, un o'r ieuengaf, pam
yr ocddenl mor a,vyddu~ i

holpu nell'n prynu. ac

i staff Gwesty Fictoria am eu
gwalth galed a'u hymroddiad tuag
at y noson

Mabon; I),,all hrw~l
CM! Ad!lm Win(!on

Bcd"vyr:

Angharad
'Dwi wedi mwynhau canu, actio
a dawnsio ers pan oeddwn yn
fach, ac rydw i wedi adrodd cryn
dipyn
mewn
eisteddfodau.
Roeddwn i wedi bod yn )' corws

ac

dawnsio mewn sioeau
cvnnarach, [ell)' peth naturiol
oedd i mi drio am ran y tro yma,
Rydw i wrtb 11' modd fy mod yn
chwarae rhan Ceridwen, sydd
tipyn bach yn gas!'
)'D

Lowri
'Dwi hefyd

5lUllfcldcr
Drudwcn: Lo\vri Williams, Bl 7
ft.Utllll

yn hoff! actio

a

pherfforrnio, ond doeddwn i
ddim yn meddwl 'swn i'n cael
rhan. Ges i sioc pan ffeindiais i

allan

rv

mod wedi cael rhan

Dr~d)'l'en,

Cerld\ven.

Y ·Iwrch Tnl.'vth· lr~n
Arthur: Cai n",fan
•

a,va:; Yt>buddudtll;

a sui dcimlad oedd
darganfod eu bod wedi cael rhan.
gyrnryd rhan

mor\vyn

~C[

l'viae'r c~'meriad yo

ll~rv.~ae[h hraiud ac }'n cacl
b\vlio gan Cerid\ven

*
Felly

111

cofi\vch

l7fed neu'r l8fed

0

C1

hyd!'

*
dr~fnu
0

bod

y

Orffenna[ yn

rhydd gennych ar gyfer noson 0
adloniant
byth-gofiad\v)T gyda
'Crib, Sis\~1rna Ra~el.·

Sioe Gerdd

lCrib, Si~wrn a Ra5~1'
NQ1)\ycithitlu MU'tVfLll u M\:fcllcr
Gorffennaf 17eg a'r 18fed
yn Neuadd Y:>golllrYJlrefail
Tocynnau £5; oedolion, £4
gostyniadau, £3 i blant

CWM YGLO
Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. Ffon: (01286) 872275
YSGOL CWM V OLO.

uonovtarcruacau

mawr I Danny

Cain, 81wyddyn 4, a Conor Handy,
Blwyddyn 6, am ddod yn 9yntaf yn
eu cvstaclasmau tanu gwaywffon
ym Mabolgampau'r Urdd, Arlon
Dymunwn Iwe dda Iddynt yng
nghystadlaethau'r
Sir ar gaeau

plant w~di gwir fwynhau y pronac
ac maent yn dal i siarad am y daith.

UNDEB

Y

MAMAU.

cytarto'r

~obQrt~~ di~gyblion Blwyddyn 5 a
e I gerddod IIwybr y Parerinion. 0
Nem ewmeyrn I Piotyll, Dlolch 0

gangan yn yr Vsgol Gynradd nos
Lun, 4 Mehefin, Moes a Phryn.
Croesawodd Dorothy. Arweinydd y
gangen.
pawb i'r cyfarfod
a
chafwyd
gwasanaeth
bvr:
Derbyniwyd ymddiheuriadau oddi
wrth Mrs Gwen Owen. Trafodwyd
rnatenon a godwyd ym mhwyllgor y
cyngor yn ddiweddar gan Dorothy.
8ydd y Sel Enfys yn cael ei
chynnal
ym Mangor
ar
13
Gorffennaf rhwng 10.30 a 1.00 o'r
gloch.
Cafodd pawb amser i brynu oddi
ar y stondinau. Yn gofalu am y
lIuniaeth oedd Mrs Joyce Ransom
a Mrs Enid Taylor. Rhoddwyd y raftl
ganddynt hefyd ac fe'( henillwyd
gan Dorothy. Terfynwyd y cyfarfod
trwy adrodd y Gras.
LLONGYFAACHIADAU
a phob
dymuniad da i blant y pentref a fu'n
IIwyddiannus yn eu arholiadau yn
yr ysgol neu'r coleg. Dymunwn yn
dda i rai sydd vn oscnrau mewn
coles yn nhymor yr hydref a'r rhai
sy'n cecnrau mewn swydd.
CRONFA R. H. OWEN. Bylwch ar
yr
hvsbvseb
flynyddol
am
fenthyciadau a srontiau o'r gronfa

0910n i ChI Mr. AObens - roeoo y

er ouoeien z.

Trebortn.
Llongyfarchiadau i'r holl blant
oedd yn cynrychioli'r ysgol yn y
Gala Notlo i Ysgolion gyda Ilai na
800 blant yn yr adran lau. Daeth yr
ysgol yn bedwerydd
allan 0
ddeuddeg ysgol - canmoladwy
iawn, blant.
Aeth deuddeg disgybl i lawr i
Eisteddfod yr Urdd SIr Gaerfyrddin
i gystadlu yn y Dawnsio Gwerin
dan 12 oed Chafwyd dim IIwyfan
ond roedd pawb wedi mwynhau y
profiad yn fawr iawn.
Diclchwn unwaith eto i PC Neil
Williams am ddod draw i'r ysgol i
gymryd sesiynnau gyda'r holl
ddisgyblion.
Ymddygiad
yn y
gymdeithas oedd ar y gweill y tro
yma.

Ar dclivvrnoo poem ar ddochrau
M9hefin astn y Parch. Tegid

Clwtyn Criw Triw
Dlanl! DluDl! N,wyddiOJl dil
dros benl
,1/

-0"l~
~

Wllilihwrh\vpw!
WhilihwrltgUTgwsmell

Y mae 0,
Smonach Bach. wcdi dychwclyd
~ G)rmru ()7r wlnd h(\~thl Dydl
(\1j1
smart
Whidwhiw!
ijw~QWYhl Mae 0 am Jd:olch
drosodd a thr6~odd a th,,()~odd j
Mawr am eich cndw
chwi'n
brvsur
neto'r holl
oema\'l] p0:-'uu a bal1\1? ~'n ystod y
muoccn ulwctna 'rna. Tybed Pii}
Smonach

wlad boeth y bu Smonach Bach
sr @i wylia ynddi? Dyma rai
clemn ;

eh'\.V;:

Rwan ta, y tro nesa mi gewch chi rai

hanesion Smonach Bach. Mi
fydd 0 hcfo pridd sych yrrihob man o'i gwrnpas, hyd yn oed yn
nhylla ei glusiia! Mi fydd yng nghanol anialwch Tanurni, sy'n
SQblyn 0 Ie mawr cwbl sych.
o ia, hefyd, y mae Smonach Mawr wedi gadael hwn ar eich cyfer.
Beth sydd yn Lluniau 1 nad ydyw'n Lluniau 20 gwbl? Allwch chwi
ddyfalu'n gy\\·ir? Mae'r ateb yn un hawdd. Daliwch ali i edrych.
0

1 .,

LLANBERIS
Gwyneth BC Elflon Roberts, Swn·Y·Gwynt. Ffon: 870740
DYMUNA Mrs Eileen RobQrts, 83
MaeG Padarn, ddiolch 0 galan i'w
thsulu, ffrindiau a chymdogion a
lIawer eralll am '1r holl gardiau,
rhoddion a'u dymuniadau da tra
yn V sbyiy Gwynedd ac ar 61 dod
adref.
DVM UNA Bert Jones, i 2 Ffordd
Glanffynnon, Llanrug, ddiolch 0
galon r'r plant, teutu, ffrindiau a
chymdogion
am
y cardiau,
anrhegion a'r arian a dderbyniwyd
ar achlysur dathlu ei ben-blwydd
yn 80 oed,
CRONFA R. H. OWEN. Sylwch ar
yr
hysbyseb
flynyddol
am
fenthyciadau a grantiau o'r gronfa
ar dudalen 2.
PRIODWYD
Rheon
Roberts,
Arlys, a Delyth Williams, Y Ff6r
yng Nghapel Uwyndyrus ar 19
MaL

banes yr yrndrsohron dan eu gofal
hwythau. ac fe gasglwyd rnuosod
o bunnoodd i achoslon teilwng a
dyngarol.
Cyfrwng amhnsiadwy i'r gwaith
fu caredigrwydd Danny a Nerys.
parcnnooron y Bistro. ~hoddwyd
yr hawl i gynnal y Boreau com. yn
hollol ddi-dal ganddynt tros y
blynyddoedd,
yn
ogystal
chyflenwi'r cotti.
Bu ffyddlondeb a chefnogaeth
cyson yr ychydig raj hefyd yn
gaffaeliad i'r IIwyddiant a dymuna
Oelyth a Mattie ddiolch
am
garedigrwydd Danny a Nerys, ac
hefyd am yr holl gefnogaeth a
gaed.
Bellach, ffarweliodd Danny a
Nerys a'r Bistro a theirnla Delyth a
Mattie ei bod yn amser iddynt
nwvtnau grogi'r delyn ar yr helyg
hafyd.
Yn eyrnr, oymuner
ddwy
ddiolch. a nvnnv'n ocinuant lawn,
am y caredigrwydd aIr sefnogaelh
a gaed dros ooivnvcooeco.
Balch ydynt 0 ddoall fod ~:rian
a ceinwen am gtlrio ymlaen a'r
gwaith
da. a dymunlr
pob
IIwyddiant iddynt.
GA~NlfAL
NANT PERIS 2006.
Cyflwynwyd yr elw 0 ~~OO a
wnaethpwya
yn ystoc
GWyI
Carnlfal 2006 I Glwb BrownlQS
Llanboris.
CWI6 GAANIFAL NANT PEAI5.
Noson CWIS Carnlfal yn Ty'n Llan
nos Lun, ~3Gorffennaf am
o'r
glocn.
CA~NIj:AL QOO? ~os Wener, ~,
Gorffennaf, bydd y Garnlfal yn
cychwyn 0 8ro Glyder am 6.30 o'r
giOGh. Bydd gwobr rr Wisg ffansl
Orau'r SIOO! £50.
n ...........
OYMUNA Mona, Juno (1 Kellh
DYMUNYVN ddlolCn 0 galon I"n ddlolcn 0 galon am 000 arwydd 0
gydymdeimlad ar eu coiled sydyn
teulu. ffnndl9u 9 chymdooion a.m y
dymuniadau da a'r anrhegion .a
o golli Gwilym Griffith Jones ~Cwil
dderbynlwyd
ar achlysur
eln
Ela). 17 061 Eilian. Bydd yr arlan a
priOdaS. Byddwn yn ymganrQfu yn
ddQrbynlwyd yn mynd tuag at
Lla.nrug.
Ambiwlans Awyr Cymru. Diolch yn
DIWEDD DIWRNOO 0 WAlTH.
fawr iClwn i chi i gyd.
Yn y~tod y blynyddoedd y mae
DYMUNA Helen Morns. Ffordd
canOQn ~llJgQnnol LI9nb~rit! W~rll
Ca.~~1 Coch ddiolch 0 galoh :'w
9wneud gwalth ardderc;hog, 6u
theulu. ffrindiau a ehymdagion am
Bot 9 Mytanwy 0 Stryd yr Wyddf~
y cardiau, blodau a galwadau Hon
wrthl'n gyson yn cadi arlan I
ar 61 iddi dderbyn lIawdriniaeth yn
achosion da.
yr ysbyty yn ddiweddar.
Yna.
yn
Chwefrar
2002.
CAPEL COCH. Bydd Trip yr Ysgol
ymgymerwVd a'r gwaitn gan Sui yn mynd I Barc ~amdden
Delylh a Mattie, a IIwyddiant fu
Gulliver's World ddydd Sadwrn.

a

v

e

Delyth a Mattie.
Gorffennaf 7. Y diwrnod wedyn.
bydd GVv;'I Gorffennaf ar gyfer
ysgolion Sui yr ardal yn Ysgol
Brynrefail rhwng 10.100 a 12.00
o'r gloch. oyrna'r tro cvntar i'r wyl
hon gael el chynnal ar fore gul, a
9wahoddir yr Ysgolion Sui i gyd I
ymuno a'r hWyl. Ac vna y Sui
canlynol, Gorffennaf 15, cynhelir
Picnic yr Ysgol Sui i ddod a
blwyddyn 0 waith yr Ysgol Sui i
ben, Bydd hwn ym Mharc Padarn
am 11.15 o'r gloch, a bydd Ysgo!
Sul Unedig Deiniolen yn ymuno a
nl unwaith eto.
Cawn daith garddad noddedig
yn ystod y Picnic; eleni er mwy_n
corn anan at ddau acnos: Apel
Sierra
Leonne
Cymorth
Cristnogol,
a Chynllun
Ere.
Cafwyd
Olwyddyn
brvsur a
diolchwn yn arbennig i Oatrin,
Delytn, Ghristine, Valerie, falmai
a Gareth. yr athrawon am eu holl
waith trwy'r flwyddyn.
CYMORTH
CRISTNOGOL.
Diolch yn fawr iawn I'r bobl a ru'n
ca~glu at Gymorth Cristnogol yn
ystod
Wythno~
Cymorth
Cristnogol ganol mis Mal. Aelodau
gwahanol eglwysj'r pentref fu'n
gwneud y gwaith, a phawb a fu
vvrthi yn gwneud hynny ers rhal
blynyddoedd. Gwsrthfawrogwn eu
hymdroch a'u ffyddlondeb yn fawr
iawn. Casglwyd
£841.47
yn
Llanberls yn ystod yr wytnnos.
Diolch yn tawr iawn hefyd i bawb a
gyfrannadd at y casgliad trwy ral
arian yn yr amlenni coch a
ddosbarthwyd gan y casglyddion.

~-

LLANBERIS Ffon: 870277

NANT
PERIS
....

Llinas Jones. 6 Nant Ftynnon
J:fon: (0129S) 9?1920

CRONFA R. H. OWEN. Sylwch ar
yr
hysbyseb
flynyddol
am
tsnthycladau a grantiau o'r gronfa
ar dudalen 2.
CAANIFAL NANT PERIS 2006.
Cyflwynwyd yr elw 0 £200 a
wnaethpwyd
yn ystod
GWyI
carrnra: 2006 i Glwb Brownies
Llanberis.
CWIS CARNlfAL NANT PER IS.
Noson CWIS Carnifal yn Ty'n l.lan
nos Lun, 23 Gorffennaf am 9 o'r
gloch.
CARNIFAL 2007 Nos Wener, 27
Gorffonnaf, bydd y Carnifal yn
cvcnwvn 0 Bro Glyder am 6 30 o'r
gloch. Bydd gwobr i'r W!sg Ffansi
orau'r Sloe: £50.

~IORIEL
CWM
~~CwmyGlo
FfonIFfacs; (01286) 870882

I

Cwasanact11 Fframio

LIUl1iau 0 bob math
ar gael ar y saflc
Prisiau Rhesymol
Arddangoc;fa oltmiau

CefnoQwch

gwreiddiol gan

ein

Artis tiai d Lleol

Hysbysebwyr

arn

---

---~

Richard S. Humphreys

• Gwyliau cerbyd Prydeinig a Chyfandirol.
• Rhaglen Tripiau Dyddiol.
• Cerbydau moethus ar gael ar gyfer 1I0gi preifat.
• Cerbyd 7 ac 14 sedd ar gael ar
gyter teithwyr ma~sawyr ac
ar syter logi proifat,
- AdrQn toithiQI.I Hrvvp - yr holl
drefniadau wedi'u gwneud~
archebiadau 9we~tya 1I0ng,
teithlau, archebiadau theatr
a digwyddiadau.

t\m groeso camefol Cymreig bob amser Aneuryn Jones !I'r staff
14-

Y Sgwar, Llanru91 Caernarfon, Gwynedd LL55 4AA
FfOn; 01266·675175 ffacs. 01286-671126 E-bosl: Info@arvonia.co.uk
Gwefan: www.arvonra.co.lJk
•

~

--..-----
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CYNGOR CYMUNED
LLANDDEINIOLEN
Dymuna'r Cyngor longyfarch

nou reuencud
a
fu'n
f:isteddfod

a pnlant yr arnai

Ilwyddianus

Genedlaetnol

yn
yr

Urdd.

cvrsrnrr Cyngor ar y jed

wedi ysgrifennu

ati i egluro

brescnnol

y

0

cvszodfannau.

.

• Cyflwynwyd llythyr Dafydd
Whiteside Thomas a chopi o'i

Gweddiwyd
1
ddecnrau'r
cyfarfod
gan
Richard Ll. Jones.
Swyddogion Gohiriwyd dewis
~wyddo8;on
tan y Cyfarfod

nesaf.
Penderfynwyd
danfon
dymunuadau am wellhad buan i
Elspeth Mltcheson, Khiwlas.
Cofnoclion Ebrill Derbyniwyd
fcl rhai cywir,
Mantolen ariannol 2006/2007
Trafodwyd y sefyllfa ariannol a
derbyniwyd y eyfrifon.
Materion o'r cofnodion
• Teithwyr Fachell. Derbyniwyd
rhybudd ffurfiol Gwynedd i
berchennog y safle i symud y
teithwyr oddi yno 0 fewn chwe
mis o'r 7ed 0 fai 2007. Gwnaetb
Richard LI. Jones sylw bod yr
arwyddion 'Perygl' a osodwyd
yno
yn
ddiweddar
yn
ymddangos
fel pe bai eu
arhosiad
yn
barhaol.
Penderfynwyd gofyn i Wynedd
eto beth sy'n digwydd.
• Soniodd Gwilym Williams eto
am y tyfiant i'r ffordd 0 dir
Derlwyn,
Clwt
y
Bont.
Penderfynwyd
atgoffa
Gwynedd. Hefyd tyfiant 0 dir yr
Adran Amgylchedd rhwng, Cae
Rhcdyn a Pen yr Olehfa llythyr i Wynedd.
• Nid oes biniau brown wedi eu
gosod mewn mynwentydd
atgoffa Gwynedd.
• Prisiau
atgyweirio
cysgodfannau
Dinorwig.
Penderfynwyd
gohirio
trafodaeth tan y cyfarfod nesaf.
•
Ffordd
Rhos
Wian.
Derbyni\vyd ateb Gwynedd yn
pwysleisio mai cynnal a chadw
llwybr troed yw eu hunig

gyfrifoldeb.
• Tawelyddion
Trem Eilian,
Brynrefail. Llythyr Gwynedd
yn dweud nad yw'r f[ordd yn
ddigon llydan ond anfonwyd
ateb eisioes i ddweud bod y
fordd lIe mae tawelyddion
Penisa'rwaun yn lawer culach.

a

eafwyd copi 0
Iythvr Mrs Mobey i Gyngor
Gwynedd. Mae'r Clerc eisioes
sefyllfa

Fehefin.
Gweddi

Gohebiaethau

Er gwybodacth,

materion

era ill
• Derbyniwyd
manylion
Gwynedd ynglyn a cheisiadau
trwyddedu (Deddf 2003).
• Cyfadran yr Amgylchedd
Gwynedd: llythyr yn amlinellu'r
drefn 0 gangiau cym unedol.
Penderfynwyd gofyn i Gerainr
Hughes
roi cyflwyniad
i'r
cyngor ar y drefn yma.
• Cynllun
Rheolaeth
Pare
Cenedlaethol Eryri:
penderfynwyd
anfon copi i
Phyllip Jones.
• Cysgodfan ger ysgol Bethel.

lythyr i Gyngor
Gwynedd
ynglyn a diffyg cyfleusterau
beicwyr a '11wybr diogcl i ysgol'
yo ardaloedd Pen Llyn, Cwm y
Glo a Brynrefail. Penderfynwyd
ccfuogi
ci sylwadau
gan
ychwanegu cais blaenorol y
Cyngor am bal manr ° Trem
Eilian i gyfei riad ysgol Cwm y

Glo.
• Fforwm Gwledig Cymru.
Cyflwynwyd eu hadroddiad ar
'Cyrnorth am ddim i grwpiau
cymunedol'.
Penderfynwyd
gwahodd aelod o'r Fforwm i roi
cyflwyniad i'r Cyngor.
• Yswiriant
y
Cyngor.
Derbyniwyd pris Zurich Mutual.
• Rhybudd Gwynedd 0 ailwynebu'r ffordd 0 Beran at
Brynrefail.
• Un Llais Cymru. Cyfarfod
Blynyddol ar 12ed 0 Orffennaf
yng
Nghaernarfon.
Gwirfoddolodd R. Len Jones a
Richard
Llwyd
Jones
i
gynrychioli'r Cyngor.
• Dywedodd Aled Green bod
tyfiant i'r ffordd ger Bryntirion
a Hafan, Lon Perthi - cwyn i
Wynedd.
• Cyfeiriwyd at gar sydd yn
barhaol
0
flaen gat ysgol
Penisa'rwaun
- llythyr
i'r
heddlu
a Gwynedd.
Hefyd
gofyn beth yw'r sefyllfa lie mae
ceir yo parcio ac ar werth wrth
ochr y ffyrdd.
• Cyfeiriodd
Len Jones at
arwydd uniaith Saesneg First
Hydro ger Erw Fair i gyfeirio
trafnidiaeth i Farchlyn - cwyn
i'r Cwmni.
• Dywedodd Gwilym Williams
bod angen symud yr arwyddion
30mya 0 waelod Alit Sam at lIe
mae enw pentref Clwt y Bont eais i Wynedd.
Cynllunio
Derbyniwyd ymateb Gwynedd i
sylwadau'r
Cyngor
ar
y
datblygiad
arfaethedig
yn
Inglebrook, Rhiwlas.
Ceisiadau a dderbyniwyd:
Addasu mynedfa: Bryn Brith,
Deiniolen. Addasu mynedfa: Pen Buarth,
Deiniolen.
Dymchwel
garej
a chodi

esryniad: Manora, Bethel.
Dymchwel adeiladau a chodi
adeilad storio, ynghyd a iard a
mynedfa: dros y ffordd i Pen
Dyffryn, Dinorwig.
~styniacl ochr: The Shambra,

Penisa'rwaun.
Gosod gwifrau trydan uwchbcn:
Tan y Ffynnon, Bethel.
Estyniad:

32

y gweirhdy a chodi
ty a mynedfa: Hen Sinema,

Dymch\¥el

Deiniolen
Ystafell wydr: Penmaen, Saron.
Dymchwel adeilad a chodi ty: 1
Carfan, Penrir,

Estyniad: 8 Cremlyn, Bethel.
Codi sied amaethyddol: Wern
Bach, Bethel.
Ceisiadau a ganiatawyd:
Estyniad: Cae'r Bythod, Clwt y
Bont,
Stablau a mynedfa: Rhos yr
Wylfa, Nant y Garth.
Decio allanol:
Caban Cyf,
Brynrefail
ly a rhodfa: ger Ty Oer, Clwt y

Bont,
Addasu'r llety Byncws i uned
wyliau: Buarth
Bunkhouse,
Deiniolen.
Adeiladu Ty: Gardd Margaret,
Brynrefail.
Dymchwel
ty a chodi ty
newydd: Inglenook,
Stryd y
Capel, Rhiwlas.
Estyniad i greu modurdy: Cytir
Bach, Brynrefail.
Storfa newydd: Pare Padarn,
Llanberis.
Estyniad: 8, Cremlyn, Bethel.
Estyniad: Cryngae, Deiniolen.
Estyniad:
3S Bro Rhiwen,
Rhiwlas.
Estyn iad: 32 Rafod
Olau,
Deiniolen.
Estyniad: 1 Helen Villa, Clwt y

Bont.
Dymchwel
rhan o'r adeilad
presennol
a chodi adeilad
amaethyddol:
Fferm
Broneilian, Dinorwig.
Llwybrau
Dywedodd Idris Morris bod
drain angen eu torri ar y llwybr
ger Capel Cysegr, Bethel anfonwyd
archeb i Cemlyn
Williams eisioes.
Fel arfer yng Ngorffennaf!
Awst y torrir gwair ar y
llwybrau
cyhoeddus.
Penderfynwyd eu gwneud eyn
gynted a bod modd eleni, a
gwneud y toriad cyntaf yn
neehrau Mai y flwyddyn nesaf
ac ail doriad os bydd angen.
Cyfeiriodd Hefin WilIams at
glo ar gat ger Fferm Carreg y
Gatb - adroddiad i Wynedd.
Dyddiad y cyfarfod nesaf: 3ydd
o Orffennaf.
ORIAU AGOR

MAE Awdurdod S4C, y corff
sy'n gyfrifol am oruchwylio S4C,
heddiw (14 Mai) yn Iansio
ymgynghoriad
cyhoeddus
i
gynlluniau i gyflwyno sianel
gwasanaeth cyhoeddus newydd
yn Gyrnracg i blant.

Fe fydd yr ymgynghoriad
wythnos

6 a.m.-3p.m.(S~

1

CLED A SUSAN

C?fiwch am ein gwasanaeth newid pres tramor, yswiriant, talu
bllrau, etc., yn ogystal gwasanaethau arferol Swyddfa'r Post.

a

A hefyd Paypoint, Loteri a Pheiriant • Tynnu Pres (Cashback)

yn

gofyn

barn

deg
y

cyhoedd
a
rhan-ddeiliaid
allweddol am y gwasanaeth
newydd arfacthcdig, a anelir at
blant i fyny at 16 oed. Bydd yn
rhaid i'r Ysgrifennydd Gwladol
dros Ddiwylliant, Cyfryngau a
Chwaraeon
gymeradwyo'r
gwasanaeth newydd.
Meddai John Walter Jones,
Cadeirydd Awdurdod S4C:
'Mae gwylio pobl ifanc yn
mudo o'r prif sianeli teledu i'r
sianeli arbenigol hynny sy'n
darparu rhaglenni i bobl ifanc yn
unig. Gyda theledu ar fin mentro
i'r oes ddigidol-yn-unig, rhaid
inni sicrhau bod plant a phobl
ifanc Cymru yn cael yr un cyfle a
phlant a phobl ifanc mewn
mannau eraill. Mae'n bollbwysig
bod
gwasanaeth
Cymraeg
cyfatebol yn cae I ei ddarparu.'
Yehwanegodd,
'Mae
cenhedlaeth
0 blant
a phobl
ifanc sydd yn angerddol am eu
diwylliant hefyd yn rhan 0
genhedlaeth ehangach sydd a
deal1twriaeth o'r cyfryngau ac a
disgwyliadau
uchel ynghylch
pryd a sut y maent am
ddefnyddio
cyfryngau.
Fe
fyddem yn colli cyfle os na allwn
ateb eu disgwyliadau nhw, gan
wadu
iddynt
y dewis
0
ddefnyddio'r cyfryngau yn yr
iai th Gymraeg.
'Yn ystod yr wythnosau nesaf,
byddwn yn holi barn y rhai sydd
a diddordeb yo y maes hwn - yn
benodol,
athrawon,
rhieni,
elusennau
plant,
mudiadau
ieuenctid,
gwleidyddion
a'r
plant eu bunain. Rydym am
sicrhau bod ein gwasanaetb yn
aleb anghenion ein pob} ifanc.'
Byddai S4C yn ariannu'r
gwasanaeth
o'i
chyllid
presennol.
Byddai
cyllid
yeh\vanegol
0
ffynonellau
masnachol
S4C yn helpu
ariannu'r cosrau cyehwynnol a
thechnegol. Mae S4C yn un 0
brif
bryn\.ryr
rhaglenni
gwreiddiol i blant yn y DU gyda
chyllideb 0 £10.9 miliwn i wario
ar
gomisiynu
o'r
sector
annibynnol yn 2007.
Arg~'mhellir
y bydd
y
gwasanaetb
ar
gael
yng
Nghymru ar deledu lloeren
ddigidol, cebl digidol a daearol
digidol. Fe fydd hefyd ar gael i
wylwyr yn rbannau eraill y DU
ar loeren ddigidol a band llydan.
Eweh i'r wefan s4e.eo.uk
{plant i gael manylion ynghylch
sut i gymryd rhan yn yr
ymgynghoriad, sy'n dod i ben
ddydd Gwener, 20 Gorffennaf.

6(~i~~=~;~:r~T'

SWYDDFA POST BETHEL
Cewch groeso cynnes gan

Olau,

Deiniolen.

Cofiwch ddefnyddio

(01248) 670261

Hafod

Cynlluniau
ar Gyfer
Sianel Deledu
Gymraeg i Blant

DAWNSIO DAWNSIO
TRWY'R DYDD!!
30 Mehefin yn Galeri
Caernarfon
Diwrnod Agored Dawns i
Bawb
Os oes gennych chi awydd trio
dawns'io neu Ilasu gwahano1
fathau
0
ddawns,
mae
gwahoddiad cyrmes i chi ddod i
Galeri Caernarfon ddydd Sadwrn

olaf rnis Mehefin

pan

Dawns i Dawb

ei ddrysau

yn-e=

Llewod (Ifanc) Llanrug yn Rhuo

a

sydd am drio rhywbeth newydd a
gwahanol. Gall pawb ddawnsio!

fvdd

i g)'nni~ gwledd 0 weithdai 3
sesrynau blasu yn ystod Y dydd a
cl1y'lo~rdu SJda'r nos,
Cynigir sesivnau blasu yn
stiwdio 1 a 2 am £1 yr un i bawb

ac mac'r
cynnwvs:

a gomisiynwyd
ar gyfer yr
achlysur
gan
Gydwcithfa
Ddawns
Gogledd
Cymru,
dawnswyr
proffesiynol
sy'n
gweithio yn y Goglcdd.
Mae'n ddiwrnod sy'n addo
gwledd i bawb sydd diddordeb
mewn dawns ac i'r rhai hynny

amrywlacin

yn

9.4';-10.45
Gweithdy celf a dawns gyda
Femke Van Gent a Lisa Spaull
(St 1)

11.00-12.00
Stepio Cymreig
gyda Meinir
Siencyn (St 1); Sesiwn ddawns
Rhian t a Phlentyn gydag EmmaJane Shepherd CSt 2)
12.15-1.15
Jazz stryd gyda Lisa McDonagh
(St 1); Dawnsio India gyda
Noorjahan Begum (St 2)
1.45-2.45
Heini i ddawnsio - sesiwn i bobl
hyn sy'n symud llai efo Lita
Lancaster (St I): Capoeira efo
Colin Daimond (St 2)
3.00-4.00
Pobl
ag Anableddau
gyda
Dymphna
D'arcy
CSt
1);
Ballroom gyda Colleen Dobbins
(St 2)

GWYN£DD

ffair Arianwyr
Mac: MOintell Gwynedd yn cynnal

Ffair Arianwvr a Chvnhadledd y
Sector Wirfoddol yng Nghanolfar;
Hamdden Glaslyn, Porthmadog,
Dydd Mawrth, 10 Gorffennaf
rhwng 10:00yb a 3:30yp.
Y dych chi'n chwilio am arian?
WeI beth am alw draw i.gael sgwrs
anffurfiol gyda rhai o'r arianwyr?
Ymysg y rhai a fydd yn bresenol:
Plant mewn Angen, Y Loteri
Fawr a Chyngor Gwynedd.
Mae'ch
gwaith
chi
fel
mudiadau gwirfoddol a'ch barn
chi yn bwysig iawn i'r Sector!
Rydym yn awyddus fod y gwairh
hwn
yn llywio
cynlluruau
strategol cenedlaethol a Ileol. SU(
allwn ni hwyluso hyn?
Dewch i glywed am Y Cynllun
Gofodol, y Bwrdd Gwasanaethau
Lleol a'r Cynlluniau Ewropeaidd
Newydd ynghyd a gwybodaeth
am y Rhaglen Cyd-gyfeiriani.
Am fwy 0 fanylion ac i archebu
lie cysylltwch a Lindsey Ellis,
Swyddfa
Mantell
Gwynedd,
[_?olgellaU ar: 01341 422575

4.15-5.15
Salsa gyda Bill a Gaynor (S[ 2)
Mae'r sesiynau'n agored i bawb
ac mae eroeso i chi wneud mwy
nag un sesiwn os hoffech chi,
ond
dylid
ffonio
swyddfa
docynnau
Galeri i sicrhau Ile
(01286685222)
Gyda'r
nos bydd cyfle i
fwynhau Dawns yr Haf yn y
theatr lle bydd grwpiau da\VDS 0
Gonwy, Gwynedd ae Y nys Mon
yn cymryd rhan. Mae hwn yn
gyfle arbennig i'r bobl ifanc sy
wedi bod )rn cyfarfod yn gyson
yn ystod y flwyddyn i berfformio
a dangos eu doniau. B),dd yr
oedolion hefyd yn arddangos
salsa, capoera a ballroom ac fe
gewcb
g)rfie
j
fwynbau
Dcrfformii1u cyntaf 0 dda\vns

orsa'

Ce/n (chwith i'r dde): Ryan JanU's, Robin Whiteside Thomas, Gethin Bryn,

Osian Parry-Evans, Deian ~fYi{lianlSa Dion Wyn Jones.

(Blaen): Ryan Jayce, Harty Rowden a Cat Patrick.

I

_j

(Cefn): CJlris Joyce a Richard Robinson (hyfforddwyr).
Tim dan 7 oed 'Llewod Llanrug'
yn ogystal a rhai 0 Fachynlleth ac
sydd ar frig Cynghrair Dodrefn Pin
Aberystwyth.
Ac yn Nhrefor
Gleneagles ar ddiwedd y tymor, a ddiwedd Mehefin, daethanr yn
hynny wedi gemau cyffrous yn
fuddugol unwaith eto, gan greu
erbyn Deiniolen, Bethel a Nantlle
record arbennig 0 beidio ildio yr un
Vale. Maern hyd yn hyn wedi
gol yn unrhyw un o'r gemau a
cystadlu mewn pum rwrnarnent,
chwaraewyd. Erbyn )' daw'r rhifyn
gan gyrraedd y rownd derfynol
hwn o'r wasg bydd }' rim wedi
mewn pedv..ar ohonynt ac ennill
cystadlu yn Nefyn, a chyn diwedd
dwy, Ym Mhwllheli, daethant yn Gorffennaf, ym Mro Enlli hefyd.
fuddugol mewn cystadleuaerh a
Siawns na ddaw ID\V)' 0 dlysau i

oedd yn cynnwys rimau

0

Wynedd

Aduniad Ysgol
Brynrefail, 50 mlynedd
Mae'n fwriad gennym i drefnu
aduniad
i'r
rhai
bynny
ddechreuodd yn yr ysgol yn 1957
neu a ymunodd a'r flwyddyn.
Rydym wedi llogi ystafell yn
Victoria, Llanberis, 0 7 o'r gloch
ymlaen ar 20 Hydref 2007. Croeso i

Lanrug erbyn hynny,
bartneriaid ddod gyda chwi. Ceir
pryd basged am £10 a chyfle i
sgwrsio
ac adnewyddu
hen
gysyUtiadau. Edrychwn ymlaen am
noson ddifvr.
Os oes gennych ddiddordeb
cysyllrwch a: Gwilyrn William
(01248) 722305 neu Lynda Edwards
(I..yatl) (01286) 831221.

Harddwch eich cartref gyda

GWYNANT

PIERCE
Cynyrchion Coed:
Gatiau Ffensus ac ati
am brisiau cystadleuol
I

Uned 1, Fferm Bryn Afon

LLANRUG
Ffon: (01286) 674183
(0589) 899901

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

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

etrol
Ar agor tyb - 9yh bob diwrnod
Petrol, Diesel, Nwy Calor aGio
Loteri, Papurau Newydd
Off Licence, Bake'n Bite
Brechdanau a Diodydd Poeth

Golchi a ll'nau Ceir

lh

ost.c
--•

01286 871521

LLYF

U NEWYDD

Cyngor Cymuned Llanrug

o Wasg Carreg Gwalch
D,.aig Goch Cymru
Wyddoch chi rnai baner Cymru

r->

fancr scncdlaclhol

hynaf

yn y byd? Pam mai'r lliwiau
owyn a. 5wyrdd sy'n aefndir i'r

ddraig goch? A beth am y
ddraig goch ei hunan a pham

mai hi yno? Mae'r atebion i'r
cwestiynau hyn i'w cael yn ~1
llyfr yrna.
Yn 61 yr hen chwedl, yn oes y
Brcnin
Gwrthc)rrn,
fl)Tnyddoedd rnaith yn 01, i' dechreuodd
stori'r ddraig goch. Roedd y
brenin

am adciladu

castell ar

fynydd yn Eryri, ond bob nos

byddai rhyw beth yn dymcbwel
waliau'r adeilad. Ni allai holl
ddynion
deeth
y deyrnas
ddatrys
y dirgelwch
nes i
fachgen bach gynnig ateb.
J"Jyrddill ap Dafydd, £4.50

Meini Mawr Cymru
Yrn rnhob ewr 0 Gymru mae
rneini mawr a ffurfiau cerrig
rhyfedd i'w gweld. Pam maen
nhw
yno?
Cewch
wybod
cyfrinachau'r
cerrig hyn a
darllen )' chwedlau hudolus sy'n

Ar nos Fawrth, Mai 15fed,
perthyn iddynt yn y gyfrol hon.
cynhaliwyd cyfarfod o'r Cyngor
Y n 61 y son, cewri C111, rwp a Cymuned yn Ysgol Gymuned
gwyllt sy'n Byfrifol am ra i GWIIl y Glo. Yn absenoldeb y
ohonyn t. Cawn hanes
am Cadeirydd
y Cyngh.
D.
anifeiliaid
dcwr ac am 'h"vb,
Whilcsidc Thomas, cadeirwyd
cam a naid' anhygoel hefyd.
gan yr Is-gadeirydd Y Cyngh.
Mae Owain Glyndwr a'r Brenin
Eryl Roberts. Roedd hwo yn
Arthur yn gysylltiedig a rhai o'r
gyfarfod
blynyddol
ac
cerrig. A wyddoch chi mai pobl
ailetholwyd D. W. Thomas yn
wedi cael eu troi'n garreg yw gadeirydd am 2007/2008 gyda
rhai 0 Feini Mawr Cymru? Yr E. W Roberts hefyd yn cael ei
hanes yw bod arnbell un yn dod
hailethol }11 is-gadeirydd.
yn Iyw ac yn syrnud 0 gwrnpas
Cyflwynwyd
adroddiad
weithiau.
ariannol 11awn am )' flwyddyn
lWyrddill ap Daj),dd, £4.50
2006/2007
gan
y Cyngh.
Goronwy Hughes. Dcrbyniwyd
Odl-Dodl Pobl
yr ad rod diad yn gywir a
Mae ar bob un ohonom angen
diolchwyd j Goronwy Hughes
help gan bobl eraill. Dewch
am ei waiih trwyadl.
gyda Llyr Ifan i weld P\vy 'j\V
Cyflwynodd y Cyngh. Brian
rhai o'r bobl bwysig yn ei fywyd
Jones ddiolch ar ran y Cyngor
ef.
Cymuned i'r cadeirydd a'r is Dyma stori hyfryd ar fydr ac
gadeirydd
am eu gwaith
odl; mae hi'n llawn 11uniau
hwythau
gydol y flwyddyn
bywiog am bob} 0 bob math a'r
gwaith pwysig maen nhw'n ei ddiwethaf
Aed ymlaen igynnal cyfarfod
wneud.
arferol a chroesawyd pawb i'r
Tybed ba 'OdI-Dodl Pobl'
cyfarfod gan Eryl Roberts.
sy'n eich hclpu chi?
Datganodd Avril Jones a Brian
Gwi011 Halla11l, £4.95
I Jones fuddiant personol yn y
cais am nawdd ariannol
i
Neuadd Gymunedol
Cwm y
Glo. Dyfarnwyd
£1)035.45 i
holi ac amau. i\1i fyddai'n gweld
yr ochr arall i bobl a phynciau a Bwyllgor y Neuadd (sef y gost 0
dwi'n gobeithio fod hynny wcdi
gynnal am flwyddyn).
cael dylanwad ar )7 ffordd yr ydw
Cadarnhawyd
cofnodion
innau'n sgrifennu.'
Ebrill17 eg a'u derbyn yn gywir.
Mae'r cyflwyniad i'r llyfr yn
Mae'r llinellau melyn wedi
dweud: 'I R. Gwynn Davies,
eu rhoi ar y ffordd yng Nghwrn
Waunfawf) am fy ngorfodi i I y Glo erbyn hyn a mawr
fedd\vl
yn yr Ysgol
SuI obeitbir
y bydd
hyo yn
erstal,vm'.
galluogi'r b~Tsiau i fynd dnv)r'r
Mae yna ysgrif i Gwion, mab
pentref yn rh\vydd r\van.
Gwynn Davies, ac un aral1 o'i
Cafwyd llythyr o'r Adran
deulu oedd yr athra\ves, y Trafnidiaeth )'n d\veud y bydd
naturiaethwraig
a'r <..leilh\vraig cyf)Tngu cyflymder i 40mya ar y
ddiflino, Mar)1 Vaughan Jones,
ffordd dfW)"r Ceunant i la\vr i
un o'r bobl sy'n cael ei chofio
Lanrug. Myneg\vyd pryder am
mewn )'sgrif.
hyn a gofynn\vyd
i'r clerc
Mae'r rhan fwya o'r darnau
gys)111tu i oi)rn a yw'n bosibl
wedi ymddangos fel colofnau
dod a'r cyfyngiad i lav.1r i
me\vn
papurau
newydd
a 30m)'a, gan ystyried fod
y
ch)'lchgronau, yn benna )Tn ne ffordd yn hynod 0 beryglus am
Cymru ac ardal Llanbedr Pont
ei bod yn gul a bod J1awer mwy
Steffan.
o drafnidiaeth arni erbyn hyn.
Yno y mae Dylan Iorwerth
yn Olygydd Gyfarwyddwr ar Pwyllgor Cynllunio Arron
caniaraw'Yd y canlynol:
g\vmni'r cylchgra\vn Golwg ond
dcchrcuodd sgrifcnnu i'r \vasg Adeiladu dau dy ym Mhen y
Buarrh, Lon Groes Llanrug;
g)rda ch)'franiadau
i'r Herald
CY7l1raeg a'r CaernarJorz arld dymch\vel ac adeiladu ty ar dir
Del1bigh ae roedd yn un o'r criw ger Norfolk Villa Llanrug;
esr)'niadau i GanU\vyd, Bryn
a sefydlodd y papur SuI, SZllyn,
MoeI}'n, Llanrug;
yng N g\vynedd a 1\10n.
estyniad
blaen
deula\vr
ae
aildoi
lvabod _v letp
Bryn Siriol Llanrug;
Gwasg Carreg Gwalch. £7.99

Ardal yn Ysbrydoli
Ei hen ardal yn Sir Gaemarfon
yw'r ysbrydoliaeth
i lawcr 0
ddarnau mewn llyfr newydd gan
y
newyddiadurwr,
Dylan
Iorwerth.
Mae nifer o'r ysgrifau byr yn
Nabod y teip yo son am ardal
Waunfawr a'i ph obI, 0 olchi
ffenestri'r
pentre
yn ystod
gw),liau'r haf i dalu teyrnged i
rai o'r cymeriadau a chofio'r
gemau
pel-droed
cpig efo
Caealhro ar ddyddiau Gwyl San
Steffan.
Mae'r gyfrol hefyd \vedi ei
ch},flwyno
i un 0 bobl
adnabyddus
y pentre
ger
Caernarfon
- i R. Gwynn
Davies,
s},lfaen)'dd
Anrur
WaUnfa\Vf, y rnudiad i roj
gwaith i bobl ag aoableddau
dysgu.
'Roedd Gwynn Davies yn
gymydog i ni a hefyd yn athro
Ysgol SuI arna i am gyfnod,'
meddai Dylan Iorwcrth, s)'dd
bellach
yn by,v yn ardal
Llanbed yng Ngheredigion.
'Mae o'n meddwl yn wabanol
i bawb arall ac yn gwneud ichi

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

Fframia

E. W. Pritchard
TREFNWYR ANGLADDAU

CEIR AA GYFER PAIODASAU

°

Gwasanaeth Fframio Lluniau

Arbenig\vyr ar fframlo g\vaith edau a nodwydd

CENTRAL GARAGE, Llanberis
Ffon: (01286) 87_02_0_2
__

ymestyn Tan y Coed Canol,
Ceunant;
adeiladu tY gwydr a polytunnel
ar dir amacthyddol ru 61 i Tan y
Coed Canol Ceunant.
Cetsiadau Cynllunio newydd 0
flaen y Cyngor Cymuned.
Doedd dim gwrthwynebiad j
wneud estyniad a newidiadau
i'r adeilad
presennol
yn
Fernlea, Bryn Bras, Cwm y Glo.
Gwrthwynebwyd y canlynol:
Cais arnlinellol am un ty ar lain
dir yn 1 Bryn Gro, Cwm y Gl0
ar )' sail ci bod yn anaddas i
fynd a lcnau at }' salle a bod y
lleoliad
gydag
anhawster
mynediad iddo.
Cais ol-weithredol
am gadw
adeilad
ar gyfer
defnydd
amaeth: llain 0 dir cyfagos i
Mur Moch, Cwrn y Glo, ar y sail
fod yr adeilad hwn tu allan i'r
cwrtil. Gwrrhwynebwyd
yn
gryf iawn fod hyn wedi
digwydd
cyn gwneud
cais
cynllunio
ac mae ofn i'r
adeiladu ddal i fynd ymlaen
yno.
Mae'r
clerc
i
wneud
ymholiadau
i gael arwydd
'Mynwent' wrth geg )' ffordd
sy'n arwain rua'r eglwys a
rnynwent y plwyf.
Yn y cyswllt misol a'r heddlu
adroddwyd
fod
Safonau
Masnach Gwynedd yn targedu
siopau lleol ynglyn a gwerthu
alocohol i rai dan oed.
Ar gais y Cyngor, mae~r heddlu
~'edi ymweld a rhai Llain Gro
yn Llanrug gao fod rhywun
wedi cael ei ,veld yn taflu
sb\vriel ar y llwybr c)Thoeddus
ac ar dir Fferm Rhos Ddu.
Adrodd\vyd fod yr beddlu yn
delio
g}'da'r
parcio
sy'n
dig\vydd
0
flaen
Ysgol
Brynrefail. G\vnaed cais i ba\vb
barcio ar )7 meysydd parcio s)"n
perthyn i'r ysgol yn bytrach
nag ar y ffordd.
Mae llythyr wedi ei anfon at
Gyngor Gw)rnedd i weld a oes
symud
ymlaen
gyda'r
rh\~yd\vaith
beicio Dyffryn
Peris.
B\vriedir
gofyn
i
gynrychiolw)'r
0 Gynghorau
Cym uned
Llan beris
a
Llanddeiniolen ddod i gyfarfod
Cyngor Cymuned Llanrug i
drafod )' mater yrnhellacb.
Bydd 'y' cyfarfod
nesa[ ar
Fehefin 1ge9 yn y Sefydliad
Coffa )'TI Llanrug am 7 o'r
gloch.

Nifer helaeth

---II

0

luniau ar werth • Dewis eang yn cynnwys:

WILLIAM SELWYN • KEITH ANDREW
KEITH BOWEN • ROB PIERCY

PARe PADARN, LLANBERIS

(870922)

(AI gau llydd Sui a dydd Llun yn ysrod y gacaf)

I

Roeddem

ein dau eisiau
ymweld a'r Colosiwm a dyna
gychwyn ar 61 brecwast - ar y bws
y tro yma - hwylus iawn.
Cyrraedd mewn haul tanbaid a
miloedd 0 bobl 0 S'vmpas. Gweld
Eidalwyr wedi eu gwisgo fel yr

RHUFAIN
y Ddinas Dragwyddol

hen fil\'v~'r Rhufeinig,

honno

roeddych

a'r eiliad

yn cael eich

atgotta o'r amser barbaraidd

Awst 1964 oedd hi ac mi yrnunais
a chriw 0 bobl ifanc 0 dan adain y
Parch D. H. Owen, Caergybi, a'r
Parch John Owen, Llanberis, ar
daith i Rufain. Mae'r atgofion o'r
daith yma yn parhau mor fyw ag
erioed. Fe wnaethom i gyd daflu
darn 0 arian i'r 'Fontana di Trevi'
i addo ein bod yn ailymwe1d a'r
ddinas
ryfeddol
hon. Dyna
wnaeth y gwr a minnau eleni - y
tro cyntaf i Gwynfor,
Roeddwn wedi son cymaint
am nenfwd 'La Cappella Sistina'
- carnpwaith Michaelangelo - }'Il
Y Vatican, ac )' buasai'n rhaid
iddo yntau ei weld rhywdro.
Penderfynasom
fynd ar wyliau
}'l10 eleni. Hedfan
0 faes awyr
John
Lennon
(erioed
wedi
hedfan 0 Lerpwl o'r blaen)
ddiwedd
Mai a chyrraedd
Rhufain
ymhen dwy awr a
banner i gawod 0 law!
'WeI, mi fyddwn yo gartrefol
yn fama, beth bynnag,' ebe'r gWr.
Y diwrnod wcdyn roeddem yn
bendithio'r
glaw a byddai'n
lla\ver ha~ls cerdded 0 gwmpas y
sites nag yn y gwres tanbaid oedd
i ddod yn nes ym]aen. Ar 61
cyrraedd y gesty, penderfynu
ymlacio y diwrnod cyntaf a
ffendio'n ffordd 0 gwmpas yr
ardal. Cawsom \vybod mai'r
ffordd f\vyaf didrafferth 0 weld y
lleoedd enwog oedd eael toc)'n
sairh di,vrnod
(16 iwro) i
drafaelio ar y bysiau a'r metro.
Ar yr ~il ddiwrnod aerJlom am
y 'Museo del Vaticano' ar y
metro. Wedi mynd i mewn
drwy'r brif fynedfa roedd rheolau
diogel\vch cryf iawn yn bodoli ac
roedd yn rhaid i bawb roi eu
bagiau drwy sganiwr, fel yn y
maes awyr. Cychwyn cerdded
\vedyn ymhlith cannoedd eraill, y
pedair milltir 0 goridorau, lIe
gwelsom ddarluniau hardd gan
enwogion fel Botucelli a Raphael.
Treni, a dweud y gwir, bod nirer
o'r
rhain
wedi
cael
eu
hadne\vyddu
edrychai'r
lli\viau'n rhy ffres - ond roeddync
i'w rhyfeddu. Roedd )'ll braf cae I
eisredd bob hyn a hyn hcfo'n
poreli dw r. Roeddem yn falch
iawn nad oeddem ,vedi vmuno
hefo grwp, gan fod y rheiny yn
gorfod symud hefo'r rywysydd ac
cdrychai
rhai
oedolion
ar
ddisgyn.

Pan

gyraedda

om

capel

y

Sistine (ar ddiwedd y daith)
roedd yn rhai i bawb, wrth gwrs,
ddiffodd eu camerau a'u ffonau
symudol ae mi fedrech glywed
pin yn disgyn wrth i bawb sefyll
mewn syndod - edrych i fyny i'r
nenfwd a storiau o'r Beibl yn
disgyn i lawr atoch, Roedd y
gwmpwaith
0 Dduw yn creu
Adda yn wych - lIe roedd Duw
yn rhoi bywyd i Adda hefo blaen
ei fys. Pawb yn troi i'r chwith
wedyn a gweld rnur eyfan o'r
'Last Judgement' - Dydd y Farn.
Roedd
athrylirh
y dyn
rhyfeddol
yma yn anhygoel.
Deehreuodd ar y gwaith anferth
yma (ar ei gefn ar sgaffaldiau) fis
Mai 1508 a'i orffen ym 1512.
Roedd Michaelangelo yr un mor
athrylithgar yn y byd cerflunio
hefyd. Roedd ei gerflun o'r Pieta
ym Masilica Sr. Pietro yn brawf 0
hynny.
Ni fedrem adaely Fatican heb
ymweld a'r Piazza di San Pietro
a'r Basilica er hun, wrth gwrs,, y
dnvs nesaf bron. Yn y sgw Ear
anferth yma y bydd miloedd ar
filoedd 0 bobl ym ymgasglu pob
gwAyl y Pasg i gael eu bendithio
gan )' Pab.
Ganol yr wythnos aethom ar y
melro eto i weld y 'Spanish
Steps'. Wrth droed y rhain mae'r
siopau byd-en\vog
hynny lIe
bydd y ser yn gwario eu miloedd.
Syi,,/i 0 bel] ar siop foe[hus dros
ben a chael sioc 0 weld fod )'
cWlnni Ylua wedi cli:;wvyddo drOl)
dri chanl 0 bobl yng Nghymru,
gan symud eu busnes i Tseina - ac
yn cyflogi pobl yno am y nesaf
peth i ddim (0 g\vmpas £65-£130,
neu lai, y mis). Rhachwant llwyr
••
••
ar ran y cwmnlau mawrl0n 1
\vneud biliynau 0 elw, wrth gwrs.
Roeddym ein dau yn teimlo'n
ddiflas a'n gwaed yn berwi.
Aethom i un o'r caffis hynny ar
oehr y stryd gan drio rhoi ar
ddeall mai paned 0 de oeddan ill
eisiau - lynnu'r phrase book allan.
Fe \vnaethom ffendio'n ddigon
buan
bod
vn
rhaid
cael
g1V)lbodaeth go lew o'r Eidaleg
cyn dod yma, gan na fedr y
rhelyw o'r Eidalwyr yr iaith
Saesneg (neu 0 leiaf dyna'r argraff
a gawsom ni). Mewn ffordd)
dylem eu hedmygu am fod mor
gadarn - '\-vel, roedd)'llt yn eu
gv{lad eu hunain unid oeddent, ac
iairh eu hunain ganddynt?

hwnnw. Ond roedd y rhain yn
eitha clen a chwrtais, a dweud y
gwir, Siars i chi sy'n bwriadu
mynd yma - fedrwch chi ddim
tynnu eu 11un hefo'ch camera heb
dalu iddyn nhw - wedyn y
gwnaethom
ni sylwi ar hyn.
Roedd gan bob un o'r milwyr
bwrs llc dar ar ei wisg. We, dyna
fo, mae ganddon ni lun i'r albwm
ohonom yn sefyll fel delwau hefo
milwr oedd, drwy rhyw lwc, yn
dal ei fawd i fynyl I chi'r bobl
ifanc, beth am fynd 0 gwmpas
mewn cert a cheffyl - rhamantus
iawn ae roedd y rhain i'w gweld
ymhobman 0 gwmpas y ddinas.
Fel ymhob dinas arall drwy'r
byd, mae tlodi i'\11/ weld. Mamau a
babanod, neu yn feichiog, yn
rnynd i'r tai bwyta i fegera.
Teimlo'n reit euog wrth beidio
rhoi dim. Un arall yn dangos llun
hogyn bach i ni - hogyn bach
wedi mynd ar goll efallai? Pwy a
Wyr. Aethorn yn 61 i'r gwesty yn
barod i noswylio ar 61 diwrnod
bythgofiadwy arall.

Diwrnod
arbennig
arall
heddiw: roeddym am fynd i weld
'Fontana de Trevi' - fi am yr
eildro a Gwynfor am ~' tro cyntaf
Lle gwyeh i ymlacio'n llwyr oddi
wrth y gyrrwyr gwallgo mewn car
neu foped! Doedd dim rhurhr
yma ac roedd y ffynnon yn werth
i'w gweId, gyda Neptiwn yn sefyll
ar gragen fawr a dau geffyl yn ei
dywys. Wnaethom ni daflu darn
o arian iddi - weI do, wrth gwrs!
LIe aral1 i ymlacio wedi

I

I

MAE gweithganvch
cynllun
'Efe' yn parhau. Cynhali\V)rd y
cyfarfod gweddi a'r pwyllgor
di\veddaraf yng ngahpel Cysegr,
Bethel
dan lY'vyddiaelh
y
Parchg Dafydd Hughes, gyda'r
Parchg Marcus Robinson
yn
arwain
y cyfarfod
gweddi.
Cafwyd
adroddiad
am
y
datblygiadau di"veddaraf 0 ran
addev.,idion am arian, ac yr oedd
yn galonogol bod pobl eisoes yn
yrnateb i'r apel a wnaethom am
gyfraniadau.
Hyderwn y bydd yr eglwysi
yn ystyried eefnogi'r cynllun ac
y cawn rY'v syniad ganddynt
mor fuan a phosibl o'r swm y
gobeithiant
allu ei gyfrannu.
B}Tdd hynny yn ein galluogi i
f)rnd ymlaen yn hyderus.
Mae'r haelioni a ddangoswyd
hyd yma yn rhoi hyder i ni
gredu y da,v yr arian i law i'n
galluogi i [ynd ati yn y man i
hysbysebu'r swydd. Ae felly, gan
bwysleisio'r apel am gefnogaeth
ariannol, gofynnwn hcfyd i chi
weddlo
dros
y
cynllun.

diwrnod 0 gerdded oedd y Piazza
Novona - heb fod nepell o'r
'Spanish Seeps -lle rocdd dcgau 0
arlunwyr
yn
gwerthu
eu
campweirhiau, a nifer 0 portrait
painters hefyd. 0 gwmpas y sgwar
byd-cnwog
roedd tai bwyta
moethus. Neb yn rhuthro yma
chwaith. Fe wnaethom aros 0
gwmnas y sgwar i edmygu gwaith
yr arlunwyr am gryn amser cyn
trafeilio'n 61 hefo'r metro gyda'r
nos. Fe ddysgom y wers i osgoi'r
metro rhwng hanner awr wedi
pedwar a hanner awr wedi pump,
y rusli hour, wrth gwrs.
Athrlith arall oedd Leonardo
da Vinci ac aethom i amgueddfa
fechan oedd yo arddangos ei
ddyfeisiadau, oedd yn cynnwys
elwyn
ddwr,
amlinelliad
0
anatomi'r ceffyl (ef oedd y cyntaf
i wneud hynny) ac o'r corff
dynol. Roedd hwn yn ddyn 0
flaen ei amser ac yn arbenigwr ar
arlunio. Cofiwn 0 gyfnod ysgol ei
Iun o'r Mona Lisa a'r Swpcr Olaf.
Roedd
yn
gerflunydd,
gwyddonydd,
seryddwr ae yo
medru trin haearn a chlai. Mae ei
gerflun pres 0 'Dafydd' yn fydenwog. Roedd eyfle i brynu
rhywbeth a phrynais ei selfportrait ar gerdyn post, oedd yn
dangos ei fod wedi cael hir oes.
Tybed gawn ni geniuses fel Da
Vinvi a Michaelangleo
yo y
dyfodol?
Fe aeth deg diwrnod yn llawer
rhy fuan ond bydd gennym
atgofion arbennig iawn am y
ddinas - yr hen, hen hanes a'r
adeiladau hardd. Mae'n hollol
unigryw ac, wrth gerdded drwy
bare byehan wrth ymyl y gwesty
ar y bore olaf, cyn mynd i'r maes
awyr, roedd cromen Eglwys Sant
Pedr i'w gweld yn glir a'r haul yn
danbaid ami. Awn ru'n 61 tybed?
Efallai.
M. Humphreys
Gweddlwch yn arbennig - pan
ddaw'n amser i hysbysebu'r
swydd - y bydd y person addas
ar gyfer y gwaith i'w gael. Bydd
hynny mor b\vysig, a does dim
ffordd well 0 sierhau }' eawn nl'r
g\vr neu'r wraig orau ar gyfer y
swydd na gweddio dros y cyfan.
Mor aml y clywn ni gwyno
am gyflwr yr eglw~'si ae am
ddiffyg
gwaed
ifane
yng
ngwaith y Deyrnas. Ac eto, un
o'r pethau rhyfeddol }'W fod yna
o hyd yng Nghymru bobl ifane
sy'n a\vyddus i wasanaethu Iesu
Grist mewn swyddi o'r math
sydd gennym
me\vn golwg.
Does dim gormodedd 0 bob I
felly, wrth reswm, ond mae nhw
i'\v cael, a dioleh i Dduw am
hynny. Gweddlwn y bydd yr
IInion berson y mae Du\v yn ei
fwriadu ar gyfer cynllun 'Efe' yn
cael ei anvain atom. Rhan o'n
gweddi ni sydd wedi bod yn
trafod y g\\raitb dros y ddw)T
flynedd ddiwethaf yw y bydd
Duw (rv:y ei ras yn ein gwneud
ni yn bobl llawn sel dros y
gwaith
fel y b),dd\vn
yn
ddeniadol fel cydwcith,vyr
ar
gyfer y gweilhiwr y bydd Duw
yn el rOl 1 nl.
•

t

I

•

PENISARWAUN
Mrs Ann Evans, Syeharth. Ff6n: (01286) 872407

,

CLOCSIWR 0 FRI.
Llongyfarchiadau i Anest Bryn ar

gan John Lynn's Black Belt
Acdemy, Caernarfon. Bydd yno
ei dawnsio mgdrus yn ~isteddfod
Sel Cist Car. £3.00 y car:
stondinau amrywiol, cwn poeth,
Genedlaethol
yr
Urdd,
Caerlyrddin.
Cipiodd
y wobr
castell neidio. gemau. raftl ac yn y
blaen. Estynnir croeso i bawb
gyntaf gan roi Penisarwaun ar y
map. Llongyfachiadau hefyd i'vy gymryd rhan a mwynhau. Hefyd
hyfforddwralg,
Judith Harding.
estynnir croeso i Frenhinesau 0
Pob dymuniad da i'r dyfodol.
bentrefi e raill.
Arwelnydd y Camifal yw Mr Arwel
YSGOl.GYMUNED
Jones a'r oelrrueto yw Mr a Mrs
Talth
Noddedig. Dydd
Mawrth, 12 Mehefln, aeth plant
Huw Davies, Hendre, ac un 0
dosbarttuaoau Meithrin. Derbyn.
ovrnertaoaur
gyfres
deledu
Un a Dau i Sw Bae Colwyn am y
boblogaidd Rownd a Rownd.
Oydd SuI, 15: Cymanfa Ganu yn
diwrnod. Pwrpas yr ymweliad
oedd cymrvd man yn y oattn EglWys St Helen am 6.30 yr hwyr.
gerdded fawr noddedig i elUsen
Cymerir y rhan agoriadol gan y
Barnados. Cafodd pawb ddiwrnod
Parchg
Tegid
Roberts:
yr
Arweinydd fydd Mr Arwel Jones a'r
hwyliog iawn a diolch i bawb a
gefnogodd trwy noddi'r plant.
Organydd fydd Dr William Munro.
Twrnament Tenis. Bu plant BI. 3,
Eitemau
gan Gor yr Ysgol
Gymuned a Chor Meibion Dyffryn
4, 5 a 6 yng Nghanolfan Tenis
Nantlle.
Caernarfon
dydd Mawrth,
12
Mehefin, j gymryd rhan yn y
Estynnir croeso i bawb i ddod a
mwynhau a chymryd rhan yn y
Twmament Tenis i ysgolion Arfon.
gwahanol
weithgareddau.
Fe
Rydym yn yrntlachlo yn Ilwyddiant
werthfawrogir yn ddiolchgar hefyd
y plant gan i dim y genethod ddod
unrhyw
wobrau
tuag
at y
yn ail yn y rownd derfynol, a thim
gwahanol weithgareddau a raft I
y bechgyn yn ennill. Bydd y tim
trwy law aelodau'r pwyllgor.
yma yn mynd ymlaen i dwrnament
CRONFA R. H. OWEN. Sylwch ar
Gogledd Cymru ym Mae Colwyn
yr
hysbyseb
flynyddol
am
yn ystod yr wythnosau nesaf.
fenthyciadau a grantiau o'r gronta
Symud Oosbertniedeu. Dydd lau,
ar dudalen 2.
14 Mehefin, cafodd pawb gyfle i
EGLWYS
SANTES
HELEN.
gael bias ar fod yn y dosbarth y
Dyma drefn gwasanaethau'r Sui
byddant yn ei fynychu ym mis
yn ystod Gortfennaf ac Awst.
Medi. Croesawyd 8 0 blant bach
1 a 15 Gorff: Cymun Bendigaid
newydd a fydd yn dechrau yn y
am 10.00 o'r gloch.
dosbarth Meithrin yma am y bore
8 Gorff: am 3 30 o'r gloch
ac aeth plant blwyddyn 6 i Ysgol
22 Gorff: am 3.30 o'r gloch
Brynrefail am y diwrnod.
29 Gorff: j'w gyhoeddi.
Croeso mawr i Ana Lois, merch
19 Awst: Dydd Gweddi a Rhodd
fach a aned i Mrs Rhian White,
Cymun Teuluol am 10.00 y bore.
cymhorthydd yn yr ysgol, chwaer
PWYLLGOR NEUADD. Tynnwyd
fach
i
Catrin
Lois.
Clwb Cant Mehefin a'r enillwyr
Llongyfarchladau I chwi i gyd fel
Iwcus oedd: Mrs Mathews, Frersh
teulu.
Winds; Wyn Griffiths, Tai Arthur:
Cymanfa. Bydd plant yr ysgol yn
Shirley Jones Camelot.
cymryd rhan yn y Gymanta Ganu I
PEL BONWS LOTERI.Enillydd
ddiweddu wythnos gweithgareddmis Mai oedd Liz Jones, 17 Bryn
au Carnifal
Penisarwaun,
yn
Tirion (rhif 17). Llongyfarchiadau.
Eglwys Santes Helen ar nos Sui,
DEUNAW OED. Llongyfarchiadau
15 Gorffennaf.
i ti, Anest Eifion., Winllan, ar
Ffair Lyfrau. Cynhelir Ffair Lyfrau
achlysur dy ben-blwydd yn 18 oed
yn yr ysgol 0 ddydd Llun, 9
ar 10 Mehefin. Pob bendith i'r
Gortfennaf hyd ddydd Gwener, 13
dyfodol. Llongyfarchiadau hefyd i
Gorffennaf.
Gobeithiwn
gael
Dylan, Llanrug (mab Carys ac wyr
cefnogaeth y rhieni i'r ffair eto
Glenys a Ken, Waen) yntau yn
eleni fel y lIynedd, gan y bydd
dathlu ei ben-blwydd yn 18 oed.
gwerthiant y lIyfrau yn sicrhau
Pob dymuniad da i tithau, Dylan.
rhywfaint 0 elw i'r ysgol.
Ar 25 Mehefin, bydd Sioned, Melni
GWEITHGAREDDAU
Y
Gleision, Brynrefail, hithau yn 18
CARNIFAL: 9-15 Gortfennaf.
oed. Dyma drt cyn-ddisgybl
0
Nos Lun. 9: Bingo yh Neuadd yr
Ysgol Penisarwaun.
Eglwys am 6.30 pm
LLONGYFARCHIADAU.
Mae
Nos Fawrth, 10: Gyrfa Chwrst
tymor yr amrywiol arholiadau ar
arbennig yn Neuadd yr Eglwys am
ben, diolch
byth, ac mae'r
7.30pm
canlyniadau'n
dechrau lIifo i'r
Nos Percher; 11: Mabolgampau ar
amlwg.
Gyda
balchder
y
gae yr ysgol am 6.30pm
lIongytarchwn blant y pentref ac
Nos teu, 12: Disgo yn Neuadd yr
os oes unrhyw un yn erbyn
Eglwys am 7.00pm
Nos Wener; 13: Helfa Drysor yn canlyniadau, gadewch i ni wybod.
Mae'n bleser lIongyfarch Cenin,
cychwyn 0 Neuadd yr Eglwys 0
Winllan, ar ei IIwyddiant ym
6.00 tan 6.45 o'r gloch ac yn
Mhrifysgol Bangor ar dderbyn
diweddu mewn gwesty am fwyd.
Gradd
Anrhydedd
mewn
£5.00 y car.
Amaethyddiaeth,
ac hefyd ar
Dydd Sadwrn, 14: Y Carnifal.
gyrraedd ei phen-blwydd yn un ar
Fe fydd yr orymdaith yn cychwyn
huqam yn ddiweddar. Pob Iwc i tt,
o'r Cartref Nyrsio am 1.30 o'r
Cenin, i'r dyfodol.
gloch
gyda
Seindorf
Arlan
GWELLHAD. Ein cofion annwyl
Deiniolen yn arwain. Yn ystod y
Carnifal fe fydd cyflwyniad
0
eto y mls hwn atoch chi, Mrs Annie
Hughes, Ty· Newydd, a chithau
Frenhines a Morwynlon y Carnifal
Anti Nannie,
Bryntirion,
gan
a Breninesau 0 bentrefi eraill,
obeithio eich bod yn gwella.
hefyd bydd arddangosfa arbennig

eetaaea

Aefodau Ysgol SuI Bosra.

YSGOL SUL BOSRA. Mehefln 17,

oarelo'r carr - ou nyn yn nwylus

am 2,00 o'r gloch yn Bosra,
cynhaliwyd Mlri Mehefin, Vsgolion
Sui y Methodistiaid. Hyfryd oedd
gweld y capel yn lIawn a chafwyd
rhan ddechreuol dramatig iawn
gan aelodau Ysgol Sui Sheilon,
Tregarth. Cytlwynwyd yr eitemau
gan Elizabeth Jones a Bronwen
Jones a'r cyteilydd oedd Wyn 0
Dregarth. Arweinydd bywiog y Miri
oedd Manon Llwyd 0 Fethel.
Roedd tua 60 0 blant yn mwynhau
eu hunain yn canu a symud i'r
emynau newydd 0 Dewch i
Ddathlu. Cyflwynwyd medalau i
niter o'r plant am gasglu arian
tuag ar y Genhadaeth Dramor gan
Elfed Hughes, Caernarfon, a brat
oedd ei weld wedi gwella ar 01
triniaeth yn Ysbyty Gwynedd. Ef a
Gwenda Davies, Tregarth, fu'n
gyfrifol am wneud y trefniadau
trylwyr a diolchir iddynt am hynny.
Cynigiwyd
y diolchiadau
a'r
Fendith gan y Parch Gwynfor
Williams, Caernarton. Bu'n bnawn
hynod 0 ddifyr a chofiadwy a
diolchir i bawb a gefnogodd y Miri
mewn unrhyw fodd.
Wedi'r gwasanaeth mwynhawyd Te Parti ardderchog yn y
Neuadd Gymuned. Roedd digon 0
twyd yno i 'borthi'r pum mil'!
Diolchir i bawb a gyfrannodd tuag
at y te a diolch i'r Ysgol a
Phwyllgor y Neuadd am gael
defnyddio'r Ganolfan a'r iard i

dros ben.
TRIP YR YSGOL SUL.
Ar
7
Gortfennaf bydd criw yn treulio
diwrnod yn Gelli Gyffwrdd. Telir
cost mynediad aelodau'r Ysgol
Sui 0 gronfa'r Ysgol Sui a gofynnir
yn garedig i bawb drefnu cludiant
os gwelwch yn dda.
GWIBDAITH
MIS MEDI. Dydd
Sadwrn, 15 Medi, mae Ysgol Sui
Bosra wedi trefnu gwibdaith i Ty
Mawr,
Wybrnant
ym
Mhenmachno, i ymweld a chartref
yr Esgob Wilham Morgan. Bydd
cyfle i gael ptcmc cyn symud
ymlaen i'r Bala ble gobeithir cael
ymweld a Chapel Tegid a gweld
cof-golofn Tomos Charles. Os yn
bosibl wedyn ceir cytle i ymweld
thref y Bala a chael pryd 0 fwyd
cyn dychwelyd adref. Mae croeso
i unrhyw un sydd a ordoordeb
ymuno
ni. Cost· £10 i oedolion,
£5 i blant nad ydynt yn aelodau 0
Ysgol Sui Bosra. Trefnir raffl ar y
bws a chyflwynir yr elw at Apel y
Capel. Enwau rhag blaen i Liz
Jones (872421) neu Ann Itans
(872407).
APEL Y CAPEL. Ar Sadwrn y
Carnifal, 14 Gorffennaf,
bydd
gennyf fyrddau gwerthu er budd yr
Apel. Buasem yn hynod falch 0
erternau newydd a hen ar gyter y
bwrdd 'Gwobr i Bawb', y bwrdd
'Eliffant
Gwyn' a'r 'Tombola'.
Diolchir am eich cydweithrediad.

Gobeithio hefyd fod Mrs Beti
Griffith, Groeslon Isat yn gwella
wedi'i thriniaeth yn Ysbyty Maelor,
Wrecsam. Gooeittuo fod Glenys,
Trem Cynfi. yn gwella hefyd wedi
torri ei choes yn ddiweddar ae y
bydd yn mwynhau dathlu ei phenblwydd
arbennig.
Dymunir
gwellhad buan I Mrs Blodwen
Moell yn dilyn lIawdriniaeth wedi
iddi gael damwain yn ddiweddar.
DIOLCH.
Dymuna
Mrs Beti
Griffith, Groeslon Isat Cottage,
ddrotch yn ddiffuant i'r teulu,
ffrindiau a chymdogion
am y
cardiau,
galwadau
tfon
ac
ymweliadau yn ystod ei gwaeledd.
CYDYDEIMLAD. Gyda thristwch
mawr y clywyd am farwolaeth
James Eaglestone ac yntau ond
yn 23ain oed. Cydymdeimlir yn
ddwys iawn
Jini a Lynne, Cae
Deucwm, ac
Troy, Chris a
Mariana, brodyr a chwaer ac
Lauren, ei gariad, a'i nam, May. Bu
ef a'i frawd, Christopher,
yn
ddisgyblion yn Ysgol Tan y Coed 0
Fehetin 1992 ymlaen wedi iddynt
symud yma 0 Awstralia.
PRIODAS. Erbyn y rhifyn nesaf
bydd Huw Tegid a'i ddyweddi wedi
priodi ym mis Awst. Pob hwyl ar y

paratoadau
i'r ddau deulu a
gobeithio y cewch haul ar y fodrwy
a phob bendith i'r dyfodol.
PEN-BLWYDDI ARBENNIG. Penblwydd hapus arbennig i Carole
Porter ar 22 Mehefin. Tocyn teithio
ar y bws i ti rWan, Carole!

a

a

a

a

a

(Parhad ar dudalen 20)

I drin a thrwsio
pob math 0
beiriannau gwn'io

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

Edau. Nodwyddau
ac ati mewn stoc

(Parhad 0 dudalen 19)
A OES HEDDWCH?
Dyma
Whiskers,
cath fach a ffrlnd
annwyl William a Caitlin Lamb, 7
Bryn Eglwys. yn torneuio yn
Llygaid yr Haul.
Ghwi goflwch mal wuuarn oeco
yr un a ddisgleiriodd
yn yr
Eisteddfod Bentref Iwyddiannus
yn ddiweddar, gan glpio gwobrau
lu ar ganu, adrodd, celf ac enni!!
tarian Prif Lenor Cynradd gyda
chanrnollaeth uchel am ei iaith
raenus. Pleser i ni 011 oedd yn
bresennol oedd ei longyfarch ef ac
Anest Bryn, Prif Lenor Uwchradd,
a'r holl gystadleuwyr brwd.
Fel ydywedodd
Aled Lloyd
Davies, tlynyddoedd yn 01 0 Iwyfan
yr Eisteddfod Genedlaethol, 'Ein

LOGO
CARE DIG fyddai dweud bod

)'1'

yrnareb i logo newydd Gemau
Olympaidd Llundain wedi bod

heisteddfodau bach pentrefol yw
cynhaliaeth yr Eisteddfodau Mawr
Cenedlaethol.'
A dyma hithau,
Whiskers,
Prif Lenor Cathod!
wedi'i chadeirio yn barod ym
mhotyn blodau teracota gardd
drws
nesat,
gardd
yr
Archdderwydd ei hun.
A Oes Heddwch? Heddwch!

(Rhes 61):Bronwen, Berwyn. (Blaen): Myfanwy, Tom, ei wraig Ofwen, Gwenda.

Ar 20 Mehefin, dathlodd un 0
breswylwyr y Cart ref Nyrsio ei benblwydd yn gant oed, set Tom
Willia.ms 0 Fethesda. Llynedd,
roedd ef a'i wraig yn dathlu penblwydd priodas Ddiemwnt. Bu
dathlu mawr yn y Cartref hefo'r
teulu a ffrindiau. Llongyfarchiadau
mawr i chi.
Ganwyd Tom Williams ar 20fed
Mehefin, 1907 yn Stryd y Ffynnon,
Gerlan, Bethesda. Dechreuodd ei
addysg yn Ysgol Gerlan ond pan
oedd yn saith oed, symydodd ei
deulu i lawr i dde Cymru lie
mynychodd Tom Ysgol y Bechgyn
Aberaman.
Yn 14 oed gadaodd yr ysgol ar
ddydd
Gwener
gan dechrau
gwelthio, y Llun canlynol, yn y pw!!
glo fel 'outty' yn y 'Red Seam' (tair
troedfedd 0 ucncsr) am £1 .2s.6c yr
wythnos. Gwelthral dan goliar o'r
enw David Thomas, a arferai fod
yn athro ysgol. ac yn ystod eu
harnser cinio dysgai David rityddeg
i Tom, gan ddefnyddio sialc ar ochr
wagan 10. Aeth i ysgol nos a dysgu
teipio ar deipiadur pren a wnaeth
yn ystod gwersi delltwaith, Yn 19
mlwydd oed ymunodd a'r llu Awyr
yn Adastral House, llundain
Treuliodd y mwyafrif ei amser
gyda'r llu awyr dramor, mewn
gwledydd tel Iraq, Libya, India a'r
Affrig. Ym 1937 anfonwyd ef i
Whittering i hyfforddi fel Gynnwr
Awyr gan orffen ei yrfa fel IsGapten
Awyr
gyda'r
'156
Pathfinder Squadron fel Arsyllwr,
gan hedfan ar sawl un o'r "000
Bombg.r raids' mewn awyrenau
Lancasters. Wedyn ovcoarn nodi
digwyddiadau'r dydd yn Nyddladur
Hanes y Squadron. Wedi diwed~ y
rhyfel fe gadwyd hwn yn .yr
Amgueddfa Ayfel.
Un tro, pan oedd yn Ddirprwy
Brit Fornrwr, aeth ar ymgyrch gyda'i

ffordd ddealladwy hefyd.
Ac mae gan Gristnogion
wahanol logo i'w helpu i wneud
hynny. Mae rhai'n defnyddio
logo'r pysgodyn sy'n hen arwydd
a ddefnyddiwyd i nodi bod 'Iesu
Grist, Fab Duw, yn Waredwr'
(wedi ei seilio ar y ffaith bod
llythrennau
cyntaf pob gair yn
siUafu'r
gair
Groeg
am
bysgodyn).
Bydd
eraill
yn
defnyddio'r golomen yn symbol
o'r Ysbryd Glan a'i waith yn y
byd. Ond y logo sy'n cyfl wyno'r
Ffydd Gristnogol
yn gliriach
na'r un arall yw symbol y groes.
Does dim logo mwy trawiadol
i'w gael.
A wyddoch chi pam? Does
dim cynlluniwr
gwell na'r Un a
feddyliodd am y logo hwn. Mae
mwy 0 feddwl y tu cefn i'r logo
hwn na'r un arall, Ac fe gostiodd
y logo hwn fwy na'r un arall
hefyd. Oherwydd Duw ei hun
sydd tu cefn iddo; fe feddyliodd
amdano cyn creu'r byd; ac fe
gostiodd waed ei Annwyl Fab
iddo. Mae'r logo yn dangos
cariad Duw at fyd pechadurus.
Ond rnae'r groes yn fwy na logo,
wrth
gwrs:
nid
delwedd
effeithiol
i bortreadu
cariad
aberthol y tad Nefol mohoni.
Ond realiti'r
cariad hwnnw;
prawf 0 gariad Duw yw'r groes
gan iddo roi ei Fab i farw arni er
mwyn i ni gael byw.
Mae symlrwydd
y logo yn
adlewyrchu
symlrwydd
yr
Efengyl, bod Duw wedi ein cam
ni ddigon i roi ei Fab yn aberth
drosom. 'Cred yn yr Arglwydd
Iesu Grist, a chadwedig fyddi':
mor syml
hynny!

Gadlywydd, gan hedfan 0 dan
, ,000 0 awyrennau a gweld y
bombiau'n syrthio bob ochr iddo.
Priododd Tom ag Olwen yn
, 946 a chael pedwar 0 blant sef:
Gwenda, Bronwen. Myfanwy a
Berwyn, hefyd '0 0 wyrion ac 8 orwyrion. Yn ddiweddar dathliasant
eu
Priodas
Ddeiamwnt
(60
mlynedd). Er nad yw ei glyw a'i
olwg yn rhyw dda iawn mae Tom yn
dal mewn iechyd da ac yn cadw'i
synnwyr donioldeb Mae ar hyn 0
bryd yn byw yng Nghartref Nyrsio
Penisarwaun.
DYMUNA Tom Williams a'i wraig,
Olwen, a'r teulu ddiolch i Mr a Mrs
Paul a holl staff Cartref Gofal
Penisarwaen am drefnu'r part; penblwydd, ac am edrych ar 61 Tom ar
hyd y blynyddoedd yn y Cartref.
Diolch 0 galon.
RHIFYN NESAF. Bydd Y rhlfyn
nesaf o'r Eco yn dod allan ddiwedd
Awst.

yn gymysg. Ar naill law, cafwyd
pobl yn ddirrnygus
o'r logo
drudfawr gan ei feirniadau am
fod yn drychinebus 0 sal ac yn
gwbl
annealladwy.
Cafwyd
galwadau i wared a'r logo, a
chafodd
sawl papur newydd
hwyl
fawr
wrth
gyhoeddi
ymdrechion
gwahanol
i greu
logo yn ei le. Ond ar )' llaw ... ie,
yn union: doedd )'11 fawr 0 law
arall ohoni.
Dwi ddim yn siWr o'r logo.
Unwaith yn 110ig y gwelais i'r
IIun symudol ohono. Ac os
deallais yn iawn, rnae'n fwriad
gan gynllunwyr
y logo iddo
esblygu
0 hyn
i 2012 pan
gynhelir y Gemau. Erbyn hynny,
mae'n bosibl y bydd yn logo
gosgeiddig
a thrawiadol
yn
hytrach na'r llanast sydd ohoni
ar hyn 0 bryd. Mae'n bosibl hod
~'cynllunwyr wedi cael cam. Pwy
a wyr?
Ond mae'r holl
beth yn
dangos pwysigrwydd bod yn glir
ac yn ddealladwy. Dyna'r her
sy'n wynebu pawb sy'n ceisio
cyflwyoo unrhyw neges. Rhaid i
unrhyw hysbyseb fod yn glir:
gwastraff arian yw'r hysbyseb
drutaf os nad yw'n amlwg beth
sy'n cael ei hysbysebu. Rhaid i'r
gwleidydd allu cyflwyno ei neges
yn effeithiol,
a daw Gordon
Brown yn fwy ymwybodol fyth 0
hynny rwan wrth iddo etifeddu
sedd Mr Blair. A rhaid i ninnau
yn yr eglwysi allu cyflwyno
neges yr Efengyl i bobl rnewn

a

JOHN PRITCHARD

~
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IAU SEREN ARIAN
· PECYNNAU GWYLlAU YM MHRYDAIN,

EWROP AC

YMHELLACH.

· TEITHIAU I GYNGHERDDAU A THEATRAU.
• TREFNU PECYNNAU GWYLIAU 1 GRWPIAU A
MUDTADAU AM 8RISIAU RHESYMOL.
· BWSIAU MODERN A MOETHUS

• GWEST AI 0 SAFON
· CWMNl TEULUOL
· MANNAU CODI YN CYNNWYS: LLANBERIS, CWM Y
GLO A LLANRUG.

Am fwy 0 fanyllon am 81n teithlau, ffonlwch
81n swyddfa ar y Mae. yn Nghaernarfon ar 01286 672333

Problem gyda'ch cyfrifiadur?

•I ,•

.....

Am wasanaeth cyfeillgar i ddatrys
3 gwella eich cyfrifiadur cysylltwch
Gomer Roberts
Ff6n : 01286 870462
Symudol : 07962 712368

a

Cymorth a hyfforddiant amyneddgar i bob oedran er
mwyn i chi fedru mwynhau defnyddio eich cyfrifiadur!

WAUNFAWR
Mrs Nan Roberts, Pantafon. Ffon: (01286) 650570
Y CLWB 300. Dyma restr enillwyr y
Clwb 300 am fis Mai: £40: Mr
Emsul Jones, 15 Bro Waun; £25:
Eurig Wyn, Y Frennl; £10: Megan
Williams, 17 Tref Eilian.
CRONFA R. H. OWEN. Sylwch ar
yr
hysbyseb
flynyddol
am
fenthyciadau a grantlau o'r gronfa
ar dudalen 2.
SEFYDLIAD Y MERCHED. Ar 7
Mehefin, yn Festri Eglwys y Waun,
cynhallwyd cyfarfod o'r Sefydliad.
Croesawodd Catherine Jones. y
Llywydd, Mrs Louise Cutler 0 Forta
Nefyn i rot sgwrs ar nyddu.
Eglurodd Mrs Cutler sut y bydd yn
prynu'r gwlan, ei olchi ac yna ei
nyddu yn barod i wau gydag o.
Roedd ganddi droel gyda hi a
dangosodd sut yr oedd yn nyddu.
Daeth ac amryw 0 esiamplau 0
wlan gyda hi ynghyd
siwmpen
wedi eu gwau. Diolchodd Pat Parry
iddi am brynhawn difyr iawn.
Enillwyd y raftl, oedd wedi ei roi gan
Anne, gan Iris. Ein trip blynyddol
fydd ym mis Gorffennaf, pryd y
byddwn yn mynd ar ymweliad
Nantgwrtheyrn.
Clwb Cerdded y Ffederasiwn.
Dydd Sadwrn, 9 Mehefin, aeth
aelodau 0 Sefydliad Merta Bychan,
Clynnog, Pontrug a'r Waunfawr ar
daith gerdded wedi ei threfnu gan
aelodau
Sefydliad
y
Waun.
Cychwyn 0 Eglwys y Waun i lawr
trwy Plas Glanrafon i Gaeathro a
chael ceir i'n cario yn 61 i Bryn
Gwenallt, tyr Llywydd, am de wedl
ei baratoi gan rai 0 aelodau'r Waun.
Diolchodd yr aelodau I Catherine
am gael cynnal y te ar y 'patio'!
Mae'r teithiau cerdded yma yn
ddiddorol iawn ac yn gyfle i wneud
ffrindiau. Bydd yr un nesaf yn cael
ei chynnal ym mis Medi. Taith ym
Mhorthmadog neu Gricieth fydd
hon, wedi ei threfnu gan Mrs Jean
Lane 0 Forta Bychan.
PRIODASAU
Dydd Sadwrn, 26 Mai, yng nghapel
Rhyd y Cilgwyn,
Rhewl ger
Rhuthun, priodwyd Rhodri Sicn,
Pant Teg, a Gwen 0 Ruthun.
Dymunwn bob hapusrwydd iddynt
yn eu bywyd priodasol ac yn eu
cartref yng Nghwm-y-Glo.
Yr un yw em dymuniad I Gwenllian
Dafydd,
Glanta,
ac Aled 0
Gaernarfon, a briodwyd ar 26 Mai
yn Eglwys Sant Padarn, Llanberis.
Dymunwn yn dda iddynt yn eu
cart ref yn Llanrug.
Yn y Bala y priodwyd Sioned, a tu'n
gweithio yn y syrjyri yma yn y
Waun, gyda Dylan. Maent wedi
ymgartrefu
ym
Mhen
LlYn.
Dymunwn yn dda iddynt hwythau
hetyd.
DYWEDD'iAD. Dymunwn yn dda i
Bethan Wyn, Y Frenni, ar ei
dywedd'fad ac Ian.
GENEDIGAETH. Llongyfarchiadau i
Mrs Alys Hughes, 3 Bryn Golau, ar
enedigaeth gor-Wyr bach newydd,
Morgan, mab bach ei hwyr, lestyn
a';1 wralg, Carol, a brawd bach i
Malan.
GW!;LLHAD
BUAN. Dymunwn
wellhad buan i Mrs Gwladys
Greadsly, Min Afon, wedi iddl corn
ei bralch yn ddiweddar.
DATHLU
PEN-BLWYDD
PRIODAS.
Llongyfarchiadau
i
Gareth a Jeni Jones, Glyn Cens, ar
ddathlu eu Priodas Ruddem yn
ddiweddar.

a

a

GWELLA. Gobeithiwn
y bydd
Rhiannon Jones, Angorfa, a Guto
Roberts, Bryn Tlrion, yn gwella ac
yn cael tynnu'r plaster oddi ar eu
breichiau cyn gwyliau'r hat.
ADREF
O'R YSBYTY.
Mawr
hyderwn bod Sion Jones, Penrhos,
a Mr Richard Owen, Stad Bro
Waun, yn gwella'n dda erbyn yn.
Mae'r ddau wedi cael dod adref ar
61treulio cyfnod yn yr ysbyty.
Anfonwn em cotton hefyd at Mrs
Catherine Wiliams (Angorfa gynt),
sydd wedi treulio cyfnod yn yr
ysbyty ond sydd, erbyn hyn, wedi
dychwelid
I Gartref
Preswyl
Dwynfa.
CYDYMDEIMLWN yn ddwys Mrs
Doris Roberts, Dwyros, yn ei
phrofedigaeth 0 golli modryb iddl,
Mrs Tydfil Jones 0 Gaernarfon.
Cydymdeimlwn hefyd a Miss Eirlys
Jones, Stad Tref Eilian, yn ei
phrotedigaeth dnst 0 golli Jini, ei
chwaer hynaf, a oedd yn byw yng
Ngharmel.
DILOCHIADAU. Dymuna Mrs Doris
Roberts, Dwyros, ddiolch yn fawr
am y blodau, y galwadau ff6n, yr
arian a'r cardiau a dderbyniodd ar
61colh modryb 0 Gaernarfon. Bydd
yr arian yn cael eu rhannu rhwng
Caersalem, Eglwys y 8edyddwyr,
Caernarfon a Chartref Bryn Llifon,
Bangor, lie y catodd ei modryb otal
arbennig gan yr holl staft tra yno
dros y ddwy flynedd ddiwetha o'i
hoes.
DYMUNA Anne Thomas, Treforfan,
ddiolch i'w theulu, ftrindiau a
chymdogion am yr anrhegion a'r
dymuniadau da a dderbyniodd tra
yn yr ysbyty ac ar 61dod adref.
NEGES BWYSIG. Bydd Y rhifyn
nesaf yn dod o'r wasg ddechrau
mis Medi - felly, casglwch eich
newyddion. Dymunwn wyliau haf
braf a diogel i bawb.
YSGOL WAUNFAWR
Mae'n dymor yr hat prysur eto
eleni. Dyma raj 0 weithgareddau'r
mis hwn:
Gweitn Celf BI. 3 a 4.
Derbynlodd yr ysgol graht 0 £1,500
gan
Asiantaeth
Gelfyddydol
Gwynedd a Mon. Bu'r artist
Heather Lowe yn cydweithio ar
brosiectau yn yr ysgol. Dyma
fasgiau a wnaeth Blwyddyn 3 a 4

Gwaith Celf - masgiau

a wnaed gan blant b/wyddyn 3 a 4 gyda 'r artist
Healther Lowe.

a

Gala Nofio • daeth yr ysgol yn ail yn y dalgylch.
Gala Nofio. Cynhaliwyd
Gala
Notio yn y Ganolfan Hamdden
ddydd
Gwener,
25
Mai.
Llongyfarchiadau mawr, mawr i'r
tim a ddaeth yn ail. Oyma nhw ar
61 derbyn Tystysgrif Canmoliaeth
yn yr ysgol.
Nofio. Eleni am y tro cyntaf erioed
mae plant blwyddyn
2 wedi
cychwyn ar wersi nofio. 8yddant
yn derbyn 6 gwers cyn diwedd y
tymor. Mae'r plant wrth eu boddau
a'r athrawon
yn canmol
eu
hymddyqlad da. Oa lawn chi,
Blwyddyn 2!
Canolfan
Ddringo y Beacon.

Oerbyniodd y r ysgol grant 0 £500
gan Gronfa y Loteri Fawr. Golyga
hyn bod plant blwyddyn 5 a 6 yn
cael gwersi dringo am y 6 wythnos
nesaf.
Twrnament Tenis. Cynhahwyd y
twrnament yn y Ganolfan Tenis
ddydd Mawrth, 5 Mehetin. Daeth
dau dim cymysg i'r brig, set TIm
BI.3 a B1.5. Llongyfarchiadau
mawr i Cai, Kushla, Tim, Enlli,
Peter, Faye, Gruff a Shannen a
fydd yn cystadlu ddiwedd y mis yn
Nhwrnament
Tenis
Gogledd
Cymru. Gwych iawn!

. .. ..

Mas'r artist Heather Lowe wed, bod
yn ein dosbarth
yn gwneud
mygydau efo ni. Yn gyntaf roedd
rhaid i ni dorri lIuniau wynebau allan
o gylchgronau a'u gludo ar bapurau
i greu posteri. Wedyn roedd rhaid i
ni greu y mygydau efo papur, tap
parsel a modroc.
Gorchuddion ni y mygydau efo
papur lIiw. Ar 61 gwneud hynna
gwnaethom wallt efo gwtan a', ludo
ar y mygydau efo glud pya. Roedd
y mygydau yn edych yn dda.
Gwnaethom wisgoedd i fynd efo'r
mygydau.
Ar 01gorffen pob dim aethom ni
rownd yr ysgol i ddangos ein gwaith
i'r plant
DAFYDD LLwvD, BL.3

Twrnament Rygbi. Cynhaliwyd
Twrnament Rygbi yng
Nghaernarfon er 15 Mai.
Llongyfarchiadau mawr i'r tim a
ddaeth yn drydydd.
(Psrhad er dudalen 22)

Cymerodd 24 plentyn 0 'r ysgol ran yn Nhwrnament Gwynedd a gynhaliwyd
yn y Ganolfan Tenis yng Nghaemarfon ddydd Mawrth, 12 Mehefin.

•
(Parhad

0

dudalen 21)

Ffair Bio-amrywiaeth ym Mhlas
Tan y Bwlch. Ddydd Mercher, 13
Mehefin, mynychodd BI.5 y Ffair.
Dyma argraffiadau Beca Tomos,
B1.5,o'r diwmod.
* • *
Cyrhaeddom Plas Tan y Bwlch ar
01 siwrne hir 0 dri chwarter awr ac
aeth pawb oddi ar y bws.
Cerddom i fyny gallt tawr serth ac
wedyn
mynd
I
mewn
l'r
awditoriwm a chyfariod Doctor Ian
Russell. Roedd Doctor Ian Rusell
yn mynd i wneud sioe am
Exploding Custard; roedd y sioe
yn wych. Roedd Ian yn gwneud
fersiwn bach o'r ffactri gwstard yn
ffrwydro yn 1981 ac roedd Ian yn
cael powdwr cwstard a torch
Hlamau a chwythodd y powdwr
cwstard i'r awyr efo WHOOOSH!
Wedyn galwodd Ian fi, Mared,
Faye a Gwenllian allan i'r tu blaen
ac roedd rhaid i ni afael yn nwylo
ein gilydd ac roedd rhaid j fi roi un
bys ar bel bach ac wedyn rhoi fy
mys ar drwyn Mared, ac roedd y
bel wedyn yn goleuo a gwneud
~
swn.
Wedyn aethom j fyny i rhyw
statell
i fyny'r
grisiau
ac
arddangosfa anifeiliaid oedd yno.
Cawsom gwis yno ar bapur ac
roedd yn rhaid i ni fynd 0 amgylch
y lie i ddargantod yr atebion i'r
CWIS. Roedd rhai pethau yn afiach
ac roedd pethau fel mwydyn wedi
cael ei agor a gwastraff tylluan efo
esgyrn a phethau bach eraill yn y
gwastraff. Roeddech yn cael
edrych trwy chwyddwydrau ac
roedd 0 yn wych.
Aethom i olchi ein dwylo ac
wedyn aethom am glnio.
Y weithgaredd nesaf oedd
rnynd i'r goedwig.
Cawsom
gyfarfod mewn ystafell fechan efo
dail ar fwrdd yng nghanol y state II
ac roedd rhaid rhoi y dail ar y
lIuniau cywir. Wedyn roedd rhaid i

ni fynd i gasglu pryfaid yn y
goedwig. Dalion ni 3 bry lIudw
oedd yn disgwyl babi ac un
wlithen. Daeth dynes wedyn i'n
ffilmio ac rydan ni yn mynd i fod ar
y rhaglen Ffeil nos Wener, 15
Mehefin am ddeg munud i bump.
Ein gweithgaredd olaf oedd y
mor, Roeddem yn cael gem ac
roedd rhaid rhoi yr enwau ar y
Iluniau ac yna'r Iluniau ar y
cynefinoedd
cywir.
Cawsom
ychydig 0 bethau ar Ian y mer i'w
gweld a'u cyffwrdd.
Cyn mynd adref aethom yn 01 i'r
awditoriwm i Ian Russsell wneud
ffrwydriad mawr yno eto'r powdwr
cwstard, a'r tro yma gwaeth 0 efo
twmffat, pwmp a torch fflamau.
Rhoddodd y powdwr yn y twmffat
a chwythu y pwmp a daeth fflam
enfawr i fyny i'r awyr.
Fy narn gorau i oedd yr
Exploding Custard. Roedd 0 yn
BRILLL!!!!

Dyddiadur Evan Jones
Ty'r Mawn

REBECA TOMOS

Cynllun lach. Rydym yn falch 0
ddatgan bod yr ysgol wedi bod yn
IIwyddiannus yng Ngham 2 o'r
cynllun.

Er Gwybodaeth.
Digwyddiadau i ddod
Mehefin 21 - BI.3, 4, 5 a 6.
Taith Gerdded - Moel Eilio
Meh 22 - 81. Derbyn, 1 a 2
Taith Gerdded - 0 gwmpas y
pentref.
'Meh 27
Cyflwyno'r Darian Gerdd
Meh 25-29
Noswetthtau Rhieni
Meh29
Trip Babanod - Sw Caer
W. C. Gorffennaf 2-6
Mabolgampau
Gorff 10
Ffair Haf
Gorlf 11- BI. 6
Gwyl Cyfeiriannu - Glynllifon
Gorff 12 - 81. 3 a 4
Gwyl Rhyngwladol Llangollen
Gorff 12
CystadleuaethPel-rwydEco'r Wyddfa
Gorff 12
Cystadleuaeth Tenis
Gorlt 13 - BI. 5 a 6
Diwrnod gwaith maes ar y Foryd
a Dinas Dinlle
Gorff 16
Noson Rhieni Newydd - Meithrin
Gorff 16 - BI. 6
Ysgol Brynrefail - Sioe Gerdd
Gorff 20
Dydd Gwener: YSGOL YN CAU!!!!!

I

Rwyf am ddechrau
yn y
flwyddyn 1903.
11 Chwefror: Claddu William
Thomas, Bwlch, Dinorwig.
12 Chwefror: Claddu Owen
Roberts, Water Street.
23 Chuiefror: Cafodd Robert
Williams,
Warden
Street,
Llanberis, ei ladd yn Chwarel
Glyn Isaf a'i gladdu yn Pen y
groes.
6 Mawrth: Claddu William
Thomas, Snowdon Valley.
22 Maumh: Marw Mary Evans,
Ceunan t S treet.
24
Maumh:
Marw
Mary
Williams, Pen Caunant.
8 Mehefin: Priodi Elizzie Parry
Jones.
29 Gorffennaf: Priodi Maggie
Griffith, Cwmhaellim.
23 ivIed;: Prlodi Owen M.
Evans, Llanberis,
ac hefyd
priodi Thomas Parr}' Davies,
Victoria Terrace.
26 Hydref: Claddu John Eiddion
Jones.
.J Rhagfyr: Priodi Catherine
Jones, Ty Capel Coch.
17 Rhagfyr: Marw Thomas
Owen, Fron Nan t.
Dim ond un cofnod sydd wedi
ei nodi am fis Gorffennaf 1907,
sef can mlynedd yn 61:
5 Gorffennaf: Priodi Robert
Roberts, York Terrace.
Ac yn awr at ddatganiadau
amser y Rhyfel Mawr, sef y
drydedd flwyddyn: 1916.
1 Ionawr:
Claddu
Robert
Davies.
27 Ionawr: Marw Marry Ellis
Roberts, Ceunant Street, yn
sydyn heb neb yn ei gweld.
28Ionawr: Marw Bob Owen.
9 Chwefror: Priodi John Robert
Jones, Rallt Goch, Llanberis,
12 Chwefror: Claddu Alafon,
Griffith Davies.
14 Mawrth:
Claddu
Jane
Bryn
Williams,
Coch,

Llanberis.

1 Ebrill:

Claddu

William
Davies, Pant Cafn, Llanberis.
14 Ebrill: Bob Thomas, Bethal,
yn torri ei goes yn Twll
Dwndwr, Garret. Ac yn marw ar
18 Ebrill. Cae! ei gladdu Sadwrn

22.
18 Ebrill: Marw Riehard Jones,

VI
~

La Las, neu Rock House.
22 Ebrill: Sadwrn Pasg. Priodi
Morris Robert Morris, Yanke
Street yn Capel Coch.
30 Ebrill: Fe ddaeth newydd i
Lanberis
am Evan Thomas
Williams, ei fod wedi ei ladd yn
Ffrainc.
25 Mai: Claddu mam William
Thomas, Postman.
10 Mehefi7z: Sadwrn Sulgwyn.
Priodi David Evans, Ty Coch,
Dinoriwg.
29 Gorffennaf: Claddu Pierce
Griffith, Cwrnhaelhir ar ddydd
Sadwrn.
16 Awst: Claddu Owen Owens,
Bens.
26 Awst:
Claddu
William
Thomas, Victoria Terrace.
30 AWS1: William Williamson yn
yrnadael o'r chwarel.
13 Medi: Cawsom bregeth gan
Henry Thomas yn vestry Capel
Coch.
21 Medi: Claddu Catherine
Evans, Snowdon Streete.
25 Hydref: Claddu Thomas
Wheldon yn Nant Uchaf
26 Hydref: Dydd Iau, George
Ellis yn rhoddi'r
gorau i'w
waith.
14 Tachwedd: Dyfod
chorff
Owen
John
Owen
0
Brimingham i Llanberis ac yn
ei gladdu dydd Sadwrn, yr 18ed.
18 Tachuiedd: Marw gwraig John
Evans, Llainwen Uehaf.
9 Rhagfyr: Claddu gwraig John
Williams, Blaen Nant gynt, a
Ceunant Street.
R. ELWt'N GRIFFrl'H

a

Cefnogwch ein hysbysebwyr
/

Plant Ysgol Waunfawr yn y
Ffalr Bio-Amrywiaeth ym
Mhlas Tany-Bwlch.

YBWTHYNTE

pen JLLWYBR
cermont
tso
YR WYDDFA LLANBERIS
PEN Y CEUNANT ISAf8WTHYN AADEILADWYO AR
WAELODION UWYBR YR WYODFA
(0 LLANBERIS)
YNYSTODY18ed GANRlF
CEWCH (;ROE so ARBENNIG
•YMA, YN OGYSTALA
GOLYGFEYDD GWYCH OROS
LLYN PAOARN A DYFFRYN PERIS

AR AGOR 9am.- 9pm. BOB DYDD DRwylR FLWYDDYN
DIODYDD GYDA SCON NEU DEISEN (Dim prydiau 0 gwbwl)
MAN PARCIO 0 FLAEN Y BWTHYN YN ADDAS I'R ANABL

Oriel arbennig
a Ilu

22

0

0

luniau Syr Kyffin Williams

arlunwyr

Cymreig eraill

Portread

0

Len Porter

Penisarwaun
Beryl,
Tywyn,
Penrhyndeudraeth, Dolgellau ac Ysbyty
Goffa Blaenau Ffestiniog, a
chlinigau yn Ffordd yr Ala ym
Mhwllheli a'r Bala, i enwi ond
rhai. Pan fydd yr ysbyty newydd
wedi
ei
chwblhau
ym
Mbortbmadog
fe ychwanegir
honno at y rhestr, wrth reswm.
Wedi gadael Ysgol Brynrefail
aeth yn brentis
am chwe
blynedd i Saunders-Rowe ym
Miwmares a cbyfnodau yn yr
hen Goleg Technegol
ym
Manger, ac yna ei gyflogi gyda
ffynn 0 Nottingham a oedd ar y
pryd yn gofalu am systernau
gwresogi
yn yr hen
Sir
Gaernarfon,
gan
gynnwys
swyddfeydd y Cyngor Sir ac
ysgolion y Sir. Ei gydweithiwr
a'r gWr fyddai'n cadw llygaid ar
OHERWYDD
dyletswyddau
y llanc ifanc byrlymus yn y
tymhorol gyda'r defaid nid oedd
blynyddoedd
hynny
oedd
yn bosib' cael cyfweliad a Iorwerth Jones, Llys, Brynrefail,
Dafydd Morris, Cefn Coch,
girr a adnabyddid gan lu 0
Deiniolen, fel y bwriadwyd, ond
gyfeillion fel 'low' - cymeriad
wedi trafeilio milltir neu ddwy i hoffus, parod ei gymwynas a fu
lawr y ffordd, trefn wyd sgwrs a farw yn llawer rhy ifanc.
gwr sydd hefyd yn ymwybodol 0 Cyfaddefodd Len ei ddyled i
ofynion bywyd bugail defaid.
'low' am roi sylfaen mor
Mab i'r diweddar Bert ac ganmoladwy i'w yrfa.
Eluned Porter yvv Len, yn briod
Ar y noson y galwais ym
a Carol, yn frawd i Pat a thad
Mhenisarwaun, roedd Len wedi
Mark a Nia, a thaid Gwenllian
cael diwrnod caled yn glanhau a
Medi. Rhaid cyfaddef fy mod, y chynnal y boeleri yn Ysbyry
tro hwn, yn ceisio portreadu un Tywyn - gwai th anhepgorol a
o'r teulu gan fod perthynas
wneir yn ystod misoedd yr haf
rhwng teulu fy mam a hen deulu
pan nad yw'r systemau gwresogi
Bryn Rhydd, Penisarwaun, sef ymlaen, a'r weithred hon yn cael
teulu Luned ei fam.
ei chyflawni yn boll eiddo'r
Roedd Bert, ei dad, gwr 0 Awdurdod
y mae'n gyfrifol
Dorset, yn Sarjant-Major yn y amdanynt yn Llyn ac Eifionydd
fyddin - yn filwr llawn amser a a rhannau 0 Feirionydd.
ddaeth i adnabod Luned pan
Yn
unol
a
rheolau
oedd
hi'n
gweini
ym glanweithdra'r
Awdurdod
Manceinion. Wedi iddo gael ei rhoddir
pwyslais
mawr ar
ryddbau o'r fyddin daeth y ddau
ddiogelwch iecbyd a bynny,
i fyw i Benisarwaun a Bert, ar un
wrth reswrn, yn golygu fod rbaid
cyfnod, yn gweithio yn Chwarel
i weithwyr
yn
adrannau
Dinorwig.
technegol, fel Len, wisgo menig
Pan holais Len a Carol,
ar bob achlysur.
merch 0 Gaernarfon, sur a phle y
Anghenraid
arall yw bod
bu iddynt gyfarfod, yr ateb
rhaid i dymheredd y dwr poeth
dibetrus a gefais oedd 'ar y
yng
ngheginau'r
ysbytai,
monkey-run yn dre' Nos Sadism"
cartrefi'r henoed a'r clinigau fod
I'r anwybodus, wrth gwrs, y yn 60 gradd Farenheit yn gyson.
rownd a rownd llawn gobaith
Wrth
reswm,
gosryngir
y
honno o'r Maes heibio Pendist,
tymheredd
yn y tapiau a
o dan y Cloc Mawr, i Stryd Y ddefnyddir
mewn
mannau
Plas
oedd
y
bererindod
eraill,
fel y toiledau
er
ddiddiwedd honno.
enghraifft,
ond
rbaid
i
Athro
Gwyddoniaeth
yn dymheredd y dwr poeth yn y
Ysgol Rhydfelen yw Mark, y tapiau bynny, byd yn oed, fod yn
mab, a Nia yn nyrs yn Ysbyty
41 gradd Farenheit. Wrtb reswm
Gwynedd
ac yn byw yng
mae'n ofynnol i Len a'i gydNghwmyglo a Len a Carol yn weithwyr ofalu fod y gymysgedd
daid a nain ac yn meddwl y byd
briodol 0 ddwr oer a dwr poeth
o Gwenllian Medi, merch N ia a yn y system au yn sicrhau mai 60
Kelvin.
gradd a 41 gradd fydd gwres y
Peiriannydd
yn
Adran
dwr yn y tapiau. Golyga hyn
Cynnal a Chadw'r Awdurdod
archwiliad cyson rhag niwed i'r
lechyd yw Len, a hynny yn rhai fyddai'n defnyddio'r tapiau
golygu ymweld yn gyson ac dwr poeth.
ysbytai, clinigau a cartrefi'r
Yn ogystal erbyn byn rhoddir
henoed i drin a thrwsio pan fydd
gorchudd dros bob gwresogydd
•
angen, systemau gwresogi a rhag unrhyw niwed, yn enwedig
gwahanol offer hanfodol yn i'r llesg a'r methedig.
ysbytai Eryri, Bryn Seiont, Bryn
Cafodd Len gyfnodau byr 0

weithio mewn gwahanol fannau
cyn ymuno
a'r Awdurdod
Iechyd bum mlynedd ar hugain
yn 61 - cyfnod yn Peblig yng
Nghaernarfon a hyd yn oed
cyfnod
yn
Hufenfa
Rhydygwystl,
yn
gosod
peiriannau newydd.
Mae'n ofynnol iddo fod ar
ddyletswydd drwy'r nos 0 dro i
dro, un wythnos 0 bob pump,
pan fydd yn dechrau ei waith yn
y bore am wyth o'r gloch ac yna
ar ddyletswydd hyd wyth o'r
gloch y bore LI un dilynol. Y n
ddi-feth caiff ei alw allan gyda'r
nos neu yn oriau man y bore i
ymdrin a boiler diffygiol neu
beipeo ddwr wedi byrstio neu
bwmp dwr wedi nogio ac yn peri
i'r holl
system
fod yn
aneffeithiol. Y n y gaeaf, caiff ei
alw allan ddwywaith neu dair yn
ystod
yr
wythnos
0
ddyletswydd, ond prysurodd i'm
hatgoffa fod y galwadau yn
lleihau,
hyo meddai
gyda
balchder, yn golygu fod ei
ymdriniaeth
ddyddiol
a'r
systemau gwresogi yn foddhaol
a dibynadwy.
Gwr aflonydd a byrlymus yw
Len Porter erioed, ac yn barod i
gyfaddef na fedr eistedd yn
llonydd yn ei gadair gyda'r nos.
Mae'n rhaid iddo 'gael rhywbeth
i'w wneud' a'i brif hobi ers
blynyddoedd
bellach
yw
gwneud ffyn bugail. Yn wir,
rnae'n grefftwr mor ganmoladwy
fel y bu yn un 0 feirniaid y grefft
hoo yn Sioe Amaethyddol
Cymru ac yn des tun un 0
raglenni poblogaidd Dai Jones

Cefn Gwlad.
Gweld sawl gwr yn arddangos
ei ffyn mewn gwahanol sioeau a
ddenodd sylw Len at y grefft 0
wneud ffon fugail. Wrth ymweld
a'r Clinig yn Nolgellau roedd
wedi ei gyfareddu gan un o'i
gyd-weithwyr yn manylu a son
am y pleser a gai ef o'i hobi. Gao
fod ei waith dyddiol yn golygu
llawer 0 ffeilio a thrin pren a
metal, penderfynodd y byddai
yntau yn mentro'i law ar y
grefft. Erbyn hyn mae wedi
gwneud ugeiniau 0 ffyn ac, yn
amlwg, yn cael llawer iawn 0
bleser yn y sied fach ym mhen
draw'r ardd yn trin y gwahanol
gIampiau i wasgu'r pren a'r cyrn
i'r
siap
angenrheidiol,
a
pheirannau eraill i blygu pren a
chorn pan fydd raid. Mae i'w
ffyn sawl pen, megis pysgod,
ceffyl, sgwarnog, carlwm, alarch,
tarw, ac am r}'Wreswm ysgallen.
Heb os, corn meheryn yw ei
ffefryn, ond mae hefyd wedi
defnyddio
corn carw, ond
oherwydd nad yw yo bosib
plygu'r math yna 0 gyrn, ffyn y
bawd yn unig a wneir bryd
hynny ar siap y llythyren IV'. Fe
geir ffyn 0 gyrn byfflo, wedi ei
mewn forio a'r India, rhai o'r
rheini yo lliwgar tros ben, a
chyrn geifr gwyllt, ambell un
wedi marw ar lethrau Eryri a'r
ffarmwr, o'i chanfod, yn cofio
am ddawn Mr Porter.
o dro i dro bydd Len a'i

gyfeillion yo ymweld a gwr o'r
enw Martin Hyslop sydd yn byw
yo Y nysoedd y Gorllewin, oddi
ar arfodir yr Alban. Mae ef yn
cael bywoliaeth 0 fewnforio cyrn
o wahanol wledydd, a cheirw'r
Alban, wrth gwrs, ac yn anfon
catalog yo llawn 0 wahanol
anhepgorion y grefft i rai fel
Len, i brynu a dethol. Enw ei
gartrefyn yr Alban yw 'Taigh na
Corrach' a phan ofynnodd Len
iddo a oedd 'v dyoion bach' yn
byw yno, gofynnodd sut ar y
ddaear oedd Len yo gwybod
amdanynt. Pan eg1urodd wrtho
beth oedd y gair 'corrach' yn ei
olygu yn Gymraeg, cytunodd y
ddau, dan wenu, fod y Gymraeg
a'r Gaeleg yo debyg iawn i'w
gilydd ar adegau!
Sefydlwyd Clwb i garedigion
y grefft 0 wneud ffyn ac maenr
yn cyfarfod
yo fisol yng
Nglynllifon
ac yn cyhoeddi
pamffled 0 dro i dro 0 dan y teitl
Y Fagl. Fel y gWr 0 Western Ross
daw Cymro 0 Landdewi Brefi
a tyn t 0 dro i dro i werthu ei
nwyddau i'r deugain neu ragor 0
aelodau, sydd yn cynnwys rhai 0
fyfyrwyr
Coleg
Glynllifon
(hogia a merched fferrn, ac
angen ffon) ac feI y gwelwyd ar
raglen Dai Jones, 0 fferm Ty
Mawr Eidda, Padog, Ysbyty
Ifan, beth amser yn 01, bechgyn
ysgol hfyd, a Len ac eraill yo
cael llawer 0 bleser yn dysgu'r
grefft iddynt, gan gydnabod fod
rhai o'r bechgyn ysgol 'yn
dysgu'n gyflym'.
Yo flynyddol cyflwynir ffon
bugail
i fyfyriwr
gorau'r
flwyddyn
yng
Ngholeg
Glynllifon, ac yn 2006 daeth yr
anrhydedd i Len Porter i wneud
y ffon fugail honno ac, yn
naturiol,
mae'n
falch
o'r
gwahoddiad a ddaeth i'w ran.
Pe bai gwneud ffyn ddim yn
ddigon 0 hobi, mae hefyd yn
arddwr brwd gyda llyn yn llawn
o bysgod aur yn ei ardd. Mae' n
gerddwr fin nos gyda Begw, y ci
bach, ac wrth gwrs yn aelod 0
Gor Meibion Caernarfon ers
1970, yo dilyn arferiad ei ddau
ewythr - Harri a Hughie Bryn
Rbydd - a fu fel finnau yn
aelodau erstalwm 0 Gcr Meibion
Chwarel Dinorwig 0 dan faton
Peleg Williams.
Er y bu rhaid i mi roi terfyn
ar fyrlymus
hanesion
Len
Porter, mewn gwirionedd doedd
0, diolch i'r drefn, ddim yn
malio botwm corn am hynny!
ROL WILLIAMS

Portread y tro nesaf (gobeithio)
Dafydd Morris, Cefn Coch.
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I Yn
I

Tim pel-droed dan 15 Llanberis

Disgyn ar fy Mai

rhifyn diwethaf yr Eco
dangoswyd llun 0 dim rygbi
Ysgol
Dolbadarn
yng
nghystadleuaeth
Clwb Rygbi
Caernarfon. Gwnaeth y tim yn
dda, ond yr enillwyr oedd Ysgol
Bontnewydd,
ac nid
tim

Llanberis, fel y cyhoeddais i.
Ymddiheuraf
am
fy
nghamddealltwriaeth,
a chan
fod rhai o'r tim buddugol yn
byw yn nalgylch yr Eco, rwy'n
cynnwys llun ohonynt gyda'r
darian. Llongyfarchiadau,
ac
ymddiheuriadau!

•

(Cefn) Get/lin Green, Mathe» Jones, Matheu: Roberts, Gerallt
Bracegirdle, Zoot Warren, Tomos Owen, Arwyn Price, Gethin Maxwell.
(Blaen): Gethin Price/lard, Luke Pleming, Martin Williams, Aled
Hughes, Dewi Clarke, Llion Jones, GwWl1 Williams.
Y Gamp Lawn - ddwy waith
pan oedd lluniau fel hyn yn
Ie, dyna yw camp dau 0 dimau
gyffredin. O'r hyn a ddeallaf,
pel-droed ieuenctid yr ardal. Yn
mae'r tim am aros gyda'i gilydd,
y rhifyn diwethaf soniais am a chystadlu yn y gynghrair dan
orchest tim dan 15 Llanberis.
17. Yn naturiol, bydd ganddyn t
Chwi gofiwch iddynt gipio
ddwy flynedd arall yn yr oedran
tlysau Cynghrair Aberconwy,
yma.
Cwpan y Gynghrair a Chwpan
Ymddengys
fod
clwb
Oedrannol Gogledd Cymru.
Oldham yn bwriadu galw tri o'r
Fel yr addewais, braf yw chwaraewyr draw i Boundary
cynnwys eu llun ar faes Ffordd
Park am dreialon. Dymuniadau
Padarn gyda'u tlysau. Onid oes gorau felly iTomos Owen, Luke
rhyw adlais yn y llun 0 dimau
Pleming a Llion Jones.
cryf y Darans yn y chwe degau,

I
Hyfforddwr y Flwyddyn

Fe gafodd nifer ohonom sioc
tra'n gwylio'r gem brawf griced
rhwng
Lloegr
ac India'r
Gorllewin ar faes Old Trafford
yn ddiweddar. Yn ystod yr
1 egwyl ginio, roedd y camerau yn
canolbwyntio ar )1 sgrin fawr, ac
yn llenwi honno roedd wyneb
cyfarwydd
Peter Evison
0
Gaeathro. Roeddwn yn gwybod
fod Peter yn mynd draw i'r gem
ond nid oedd fy nghyfaill
1 diymhongar
wedi rhannu'i
gyfrinach a rni. Yno i dderbyn
gwobr arbennig iawn yr oedd
Pete.
Y mae cwmni Sky yn noddi
cynllun iddatblygu a hyrwyddo
doniau
hyfforddwyr
criced
ledled Prydain. Dyfarnwyd y
wobr 0 Hofforddwr y Flwyddyn
yn ardal C)'IlUU a de-orllewin
Lloegr i Pete. Gwobr oedd yn
cydnabod
ei gyfraniad
yng
'ngwreiddiau'r gem' dros sawl
blwyddyn bellach.
Tim pel-droed dan 13 Bethel
Erbyn hyn mae Pete yn
(Cefn): .Andy Bell (Rheolun), Nathan Price, Cai JOll8S, Lia111
hyfforddwr
Lefel 3, y radd
Williallls, Kieron Kirby, Sian Hughes, Aaron GwYl1, Gerallt Jones,
uchaf Fe'i gwelir yn wythnosol
A led JOlles, Paul Willial11S(Hyfforddwr). (Blaen): TOtl10S Emlyn, Alex
yn gwagio'r offer allan o'r car ac
Jones, Jalllie McDaid, Daniel Bell (Capten), Adam Hughes, Mal/lew
yna'n mynd at ei garfan 0 blant
Edwards) Gruffydd Jo/zn, Janlie Stevens.
rhwng 8 ac II oed ar faes Ty
I lawr ~rdyffryn mae tim dan 13 gwella ar dyrnor anhygoel.
Newydd. Dwy awr 0 ymlafnio
Bethel wedi cyflawni camp
Dymuna'r tim i mi ddiolch i yn sgiliau'r gem a'r plant yn
debyg.
Cipiwyd
Cynghrair
Cled a Susan, Swyddfa'r Bost,
barod eu hymateb. Yn sicr,
Glencagles Gwyrfai, Cwpan y Bethel, am eu nawdd hael dros y hyfforddwr syn gweld
Gynghrair ac yna Cwpan KONrymor.
potensial ydy Pete, ac I
X Wales draw yng Nghaergybi.
rnae'r clwb wedi elwa o'i
Yn y rownd derfynol honno
I Cofiwch y Dyddiadau
gyfraniad
yn
y
lloriwyd
Llangefni 0 6-1.
blynyddoedd ffurfianol
Dyma'r tro cyntaf i'r cwpan
yr Eco ar ein gwarthaf. Fe
yma.
safonol hwn adael yr ynys.
ddylai'r timau i gyd fod wedi
Mae 0 hefyd yn
Y n y gynghrair cafwyd tyrnor
cofrestru - a thalu - erbyn
ysgrifennydd gweithgar
heb golli 0 gwbl: chwarae 18,
hyn. Y dyddiadau pwysig yw:
Pwyllgor
Datblygu
ennill 17 ac un gem gyfartal.
Nos LUll, 9 Gorffennaf:
Rhanbarth Eryri, sy'n
Oherwydd eu llwyddiant mae'r
Pel-droed dan 11 (Bethel)
yrnestyn 0 Ben Llyn i
tim wedi eu gwahodd draw i
Nos Iau, 12 Gorffennaf
gyffiniau Abergele, ac i I
Lannau Dyfrdwy ar ddiwedd y
Pel-droed dan 9 (Llanrug)
lawr i Ddolgellau. Ar
mis i gystadlu yn nhwrnament
Nos Iau, 12 Gorffennaf
ben hyn mae'n rheolwr
clwb Mynydd Isaf. Yno, bydd
Pel-rwyd (Ysgol Llanrug)
timau dan 11 a dan 15
prif dimau y gogledd,
ac
Nos Lun, 16 Gorffennaf
Eryri.
Drwy
ei
edrychwn ymlaen i weld a ellir
Pel-droed dan 7 (Llanrug)
arweiniad,
mae nifer
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cynyddol 0 fechgyn yr ardal
wedi ennill eu lie yn y carfanau
cenedlaethol.
Daeth Pete i Wynedd 0 ardal
Stockport yn 1970 i weithio yrn
maes
llywodraerh
leol.
Ymunodd a chlwb Bangor a
bu'r ddau ohonom yn gyfeillion
ers hynny. Yn wir, mae Pete yn
dal i chwarae i'r ail dim, yn fwy
fel troellwr erbyn hyn na'r
batiwr
disgybledig
o'r
blynyddoedd a fu. Bariwr cywir
iawn fu Pere erioed. Bu'r ddau
ohonom yn agor y batio i dimau
Bangor, Sir Gernarfon a thim
gogledd
Cymru
am sawl
blwyddyn.
Pete
fyddai'n
angori'r batiad, a minnau yn
fwy ymosodol.
Yn y gaeaf, byddai Pete yn
gefnwr de solad i dim Llanberis
am sawl tymor.
Yn
Old
Trafford,
y
sylwebydd a chyn-hyfforddwr
Lloegr,
David
Llo),d,
gyflwynodd y dystysgrif iddo.
Y n gwylio hefyd yr oedd un 0
hyfforddwyr
presennol
tim
Lloegr, sef Andy Flower, un a
chwaraeodd
gyda'r
ddau
ohonom ym Mangor.
Llongyfarchiadau
i Pete, a
diolch iddo am ei gyfraniad
gwerthfawr dros sawl blwyddyn
bellach.

